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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تصاع�دت حّدة التظاه�رات، أم�س الثالثاء، يف 
بغداد ومحافظات الوس�ط والجنوب، إذ شهدت 
ع�دداً م�ن امل�دن إغ�الق ش�وارع ومؤسس�ات 
حكومي�ة، وفيما تصاعدت ح�ّدة الخالفات بني 
األح�زاب السياس�ية بش�أن تش�كيل الحكومة 
الجدي�دة، س�افر رئي�س الجمهوري�ة لحضور 

مؤتمر دافوس.
ودخل التصعيد يف االنتفاضة مرحلة حرجة، بعد 
بيان صدر عن لجان عدة من التنسيقيات، هّدد 
بالتوجه إىل إع�الن العصيان املدني أيضاً يف حال 
اس�تمرت املماطلة من قب�ل الحكومة والربملان 

والقوى املشاركة بالعملية السياسية بالبالد.
وش�هدت محافظ�ات بغداد وذي قار وميس�ان 
ودي�اىل والبرصة تصعي�داً يف الحراك، إذ اس�تمر 
ح�رق اإلط�ارات وقط�ع الط�رق الرئيس�ة بني 

املحافظات.
وقد أدت االشتباكات بني قوات األمن واملتظاهرين 

إىل وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
ودعت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان الحكومة 
املتظاهري�ن  حماي�ة  يف  بواجبه�ا  القي�ام  إىل 
السلميني، بعد اس�تخدام القوات األمنية العنف 
يف مواجه�ة االحتجاجات يف بغ�داد واملحافظات 
عض�و  ع�ن  إع�الم  وس�ائل  الجنوبية.ونقل�ت 
املفوضية عيل البياتي قوله: »لألس�ف الش�ديد، 
ب�دالً م�ن أن تقاَب�ل مظاه�رات انته�اء املهل�ة 
بتحقي�ق املطالب التي طالب به�ا املتظاهرون، 
قوبل�ت مرة أخرى باس�تخدام العنف ضدهم يف 

بغداد واملحافظات األخرى«.
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الطاقة الدولية: 
النفط العراقي يشكل »20« باملئة 

من واردات اهلند النفطية

الـكـهـربـاء
 تعلن أسباب زيادة ساعات 

القطع املربمج

قسم النشاط الريايض واملدريس بالتعاون 
مع مركز اإلبداع الرتبوي  يقوم باعادة وتأهيل 

بنايته يف قسم االعداد والتدريب

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الرتكي�ة، أمس الثالثاء، أن تركيا تجري 
مناورات عس�كرية رشق�ي البحر األبيض املتوس�ط، كجزء 
من املجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال األطليس، 
باالشرتاك مع إيطاليا وأملانيا واليونان. وجاء يف بيان للدفاع 
الرتكي�ة: »يف تدريب�ات املجموع�ة البحرية الدائم�ة الثانية، 
تش�ارك الفرقاطات الرتكية )أوروكريس( و«س�اليهريس« 
والفرقاط�ة اإليطالي�ة »كارابين�ر«، والفرقاط�ة األملاني�ة 
»هامب�ورغ« والفرقاط�ة اليوناني�ة »ليمنوس«. وس�تنفذ 
أطقم السفن مناورات تكتيكية مشرتكة وستصل إىل ميناء 

مرس�ني يف 24 - 26 يناير/ كانون الثاني«. والجدير بالذكر، 
أن تركيا هي ثاني أهم بلد من بني 29 بلدا األعضاء يف الحلف، 
وهي البلدان املش�اركة يف املجموعة البحرية الدائمة الثانية 
ملنظمة حلف ش�مال األطليس، تلع�ب دورا مهما يف عمليات 
»الحرس البحري« التابعة للناتو. وتوفر ألس�اطيل الحلفاء 
الدع�م والوص�ول إىل موان�ئ أكاز ومرس�ني يف رشق البحر 
األبيض املتوسط. كما يشار إىل أن تركيا كانت قد استضافت 
يف الف�رتة من 28 أيلول/س�بتمرب، وحت�ى 7 ترشين األول / 
أكتوبر عام 2018 مناورات »الحوت األزرق 2018« يف رشق 
البحر املتوس�ط، بمشاركة حلف ش�مال األطليس والواليات 

املتحدة األمركية والسعودية وقطر وعدد من الدول.

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا بعدم 
دس�تورية امل�ادة )97/أوالً( م�ن قان�ون 
ادارة البلدي�ات رقم )165( لس�نة 1964، 
مش�رة إىل تعارضها م�ع احكام تحصني 

امللكية الخاصة الواردة يف الدستور.
وقال املتح�دث الرس�مي للمحكمة إياس 
الس�اموك إن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
عقدت جلس�ة برئاس�ة الق�ايض مدحت 
املحمود وحض�ور القضاة االعضاء كافة، 
ونظ�رت طعنني خاصم املدعي�ان فيهما، 
رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته«.

وأضاف الساموك ان »املدعيني طعنا بعدم 
دستوريةا ملادة )97/ 1( من قانون ادارة 
البلديات رقم )165( لسنة 1964، لألسباب 
الت�ي أوردوها يف عريضة الدعوى«. وبني، 
أن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا قرأت نص 
املادة املطعون بعدم دستوريتها الذي جاء 
كاالتي )تسجل باسم البلدية بدون عوض 
كاف�ة الش�وارع الواقعة داخ�ل حدودها 
امل�رتوك اس�تعم�����الها للنف�ع الع�ام 
املوجودة عن�د نفاذ هذا القان�ون أو التي 
تحدث بع�د ذلك وفق القوان�ني املرعية أو 
الت�ي يدخل ضمن حدوده�ا عند تغيرها 
وعىل دوائر الطاب وصحيح تسجيل هذه 

الشوارع باس�م البلدية مبارشة اذا كانت 
مسجلة باسم غرها بال رسم((«.

وتاب�ع، أن »املحكمة وجدت هذا النص قد 
تضم�ن يف جان�ب منه فع�اًل اجرائياً وهو 
ال�زام دوائر التس�جيل العق�اري )الطابو 
س�ابقاً( بتسجيل الش�وارع كافة املرتوك 
اس�تعمالها للنف�ع الع�ام الواقع�ة داخل 
ح�دود البلدي�ات أو الت�ي تدخ�ل ضم�ن 
حدوده�ا عند ح�دوث تغي�رات عند نفاذ 
قانون ادارة البلديات أو تلك الشوارع التي 
تح�دث بعد نفاذه وفق�اً للقوانني املرعية 

وتسجل باسم البلديات بدون عوض«.
وش�دد عىل أن »املحكم�ة االتحادية العليا 

ذهبت إىل النص تضمن كذلك اثراً ترتب عىل 
الجان�ب االجرائي منه، وهو تس�جيل تلك 

العقارات دون عوض باسم البلديات«.
وأوض�ح الس�اموك، أن »املحكمة الحظت 
م�ن ق�راءة النص املتق�دم ذك�ره، أنه لم 
يحدد صن�ف أو جنس او ملكية العقارات 
التي اصبحت أو جزء منها شوارع مرتوكة 
للنفع الع�ام داخل ح�دود البلديات، وهل 
ان ه�ذه العق�ارات مملوكاً مل�كاً رصفاً 
وملكي�ة خاص�ة أو عائ�دة لل�وزارات أو 

الجهات الرسمية غر املرتبطة بوزارة«.
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الرتبية: ال تأجيل للعام الدرايس واالمتحانات يف موعدها
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكدت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، ان العام الدرايس مستمر وال نية للتأجيل.
وقال املتحدث باس�م وزارة الرتبية حيدر فاروق يف ترصيح صحفي: إنه »ال يوجد اي 
تأجيل للس�نة الدراس�ية الجارية يف املحافظات التي ش�هدت تظاهرات واعتصامات 
ع�ن الدوام الرس�مي«، داعياً »أولياء أمور الطلبة إىل التح�اق أبنائهم بالدوام حفاظاً 

عىل مستقبلهم التعليمي«.     
واضاف ف�اروق ان »الوزارة حددت مواعيد امتحانات نصف الس�نة والكورس األول 
لجمي�ع املحافظ�ات«، مؤكداً أن »االمتحانات س�تجرى يف موعده�ا املحدد من دون 
أي تغيري«. وكانت وزارة الرتبية قد أعلنت يف وقت س�ابق، إنهاء جميع اس�تعداداتها 
إلج�راء امتحانات نصف الس�نة، بينما أعلنت إلغاء جمي�ع األوامر التي صدرت بحق 
التالميذ والطلبة باعتبارهم راسبني للعام الدرايس 2019 – 2020 يف املحافظات التي 

شهدت تظاهرات يف الفرتة األخرية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تصاعدت حّدة التظاهرات، أمس الثالثاء، يف بغداد 
ومحافظات الوسط والجنوب، إذ شهدت عدداً من 
املدن إغالق ش�وارع ومؤسسات حكومية، وفيما 
تصاعدت حّدة الخالفات بني األحزاب السياس�ية 
بش�أن تش�كيل الحكومة الجديدة، سافر رئيس 

الجمهورية لحضور مؤتمر دافوس.
ودخل التصعيد يف االنتفاضة مرحلة حرجة، بعد 
بيان صدر عن لجان عدة من التنس�يقيات، هّدد 
بالتوج�ه إىل إعالن العصي�ان املدني أيضاً يف حال 
اس�تمرت املماطلة م�ن قبل الحكوم�ة والربملان 

والقوى املشاركة بالعملية السياسية بالبالد.
وش�هدت محافظ�ات بغ�داد وذي قار وميس�ان 
ودياىل والبرصة تصعيداً يف الحراك، إذ استمر حرق 
اإلطارات وقطع الطرق الرئيسة بني املحافظات.

وقد أدت االشتباكات بني قوات األمن واملتظاهرين 
إىل وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ودعت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان الحكومة 
املتظاهري�ن  حماي�ة  يف  بواجبه�ا  القي�ام  إىل 
الس�لميني، بعد اس�تخدام القوات األمنية العنف 
يف مواجه�ة االحتجاجات يف بغ�داد واملحافظات 

الجنوبية.
ونقلت وس�ائل إع�الم عن عض�و املفوضية عيل 
البيات�ي قول�ه: »لألس�ف الش�ديد، ب�دالً من أن 
تقاَب�ل مظاهرات انتهاء املهل�ة بتحقيق املطالب 
الت�ي طالب بها املتظاه�رون، قوبلت مرة أخرى 

واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  ضده�م  العن�ف  باس�تخدام 
األخرى«.

وأش�ار البيات�ي إىل حص�ول »الكث�ري م�ن االحتج�از 
التعسفي للنشطاء املتظاهرين، من دون مذكرات إلقاء 

قبض خالل مظاهرات اليوم«.
ووسط موجة التظاهرات، اختلفت األحزاب السياسية 
فيما بينها مجدداً عىل تس�مية مرشح لرئاسة الوزراء، 

وذلك بعد يوم واحد من الحديث عىل اتفاق عىل تس�مية 
محمد عالوي رئيساً للوزراء.

ونفى مستشار رئاسة الجمهورية وجود اي مباحثات 
مع »محمد توفيق عالوي«، واصفا تلك االشاعات بانها 

من »قصص الف ليلة وليلة«.
وق�ال امري الكناني، يف ترصي�ح صحفي، »ننفي وجود 
اي مباحث�ات او اجتم�اع م�ع محم�د توفي�ق عالوي 
كمرش�ح لرئاس�ة الوزراء«. واضاف الكناني، أن »هذا 

ال�كالم غ�ري صحيح وعار ع�ن الصح�ة ويدخل ضمن 
قصة أل�ف ليلة وليلة«، موضحا أن »محمد عالوي كان 
زميال لنا يف الدورة الربملانية الثانية قبل اس�تيزاره ولم 

نلتق به منذ سنوات«.
م�ن جان�ب آخ�ر، فوج�ئ العراقي�ون بس�فر رئي�س 
الجمهوري�ة برهم صالح إىل س�ويرسا لحضور مؤتمر 

دافوس.
وأث�ار خرب س�فر صال�ح إىل داف�وس غض�ب مغردين 

عراقيني ع�ىل تويرت، حيث اعت�رب بعضهم وجود 
خل�ل يف تقدي�ر أولوي�ات املرحل�ة عن�د رئي�س 

الجمهورية.
ورأت النائب�ة ع�ن ائتالف النرص ندى ش�اكر ان 
زيارة رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر دافوس 
غ�ري رضورية يف الوقت الحارض دون ان يحس�م 

قضية تكليف رئيس حكومة جديد.
وقالت ج�ودت يف ترصيح صحفي ان »البالد تمر 
بأصع�ب واخطر مرحلة من حيث الظرف األمني 
والس�يايس ووجود رئي�س الجمهورية امر مؤثر 
وذل�ك للضغط عىل الكتل السياس�ية للوصول اىل 

توافق بتسمية رئيس الوزراء املقبل”.
وأضاف�ت ان�ه “ال رضورة ملح�ة لس�فر صالح 
لدافوس دون حس�م تكليف رئيس حكومة جديد 
إضافة اىل املوقف وتطوره بس�اعات وليس أيام 
يتطل�ب من رئيس الجمهورية تكليف ش�خصية 

سياسية تنوب عنه”.
وم�ن املقرر أن يقاب�ل الرئيس األمريك�ي دونالد 
ترام�ب، كال م�ن الرئيس العراق�ي برهم صالح، 
ورئي�س إقليم كردس�تان، نيجريف�ان البارزاني، 

وذلك يف اجتماعني منفصلني.
من جهة أخرى، انقس�م مراقبون ح�ول أولوية 
الزي�ارة يف الوق�ت الح�ايل، إذ يأتي س�فر رئيس 
الجمهوري�ة يف وق�ت عاص�ف تم�ر ب�ه الب�الد، 
بينم�ا قال آخ�رون إن هذا ين�درج ضمن مهامه 

الرئاسية.
ويش�هد الع�راق موج�ة جديدة م�ن التظاهرات 
عق�ب انتهاء املهلة التي منحه�ا املتظاهرين للحكومة 
من أج�ل اختي�ار رئي�س وزراء جدي�د، ومحاكمة من 
تسبب يف استشهاد املتظاهرين، إال أنه لم يتم تنفيذ أي 
منها. وكان رئي�س الوزراء العراقي ع�ادل عبد املهدي 
قد قدم اس�تقالته يف نوفمرب من العام املايض، إال أنه ال 
يزال يمارس مهامه ضمن حكومة تس�يري أعمال لحني 

انتخاب رئيس وزراء جديد.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، أمس 
الثالثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد امله�دي. واقر املجل�س توصية املجلس 
الوزاري للطاقة بحسب اآلتي: إطفاء الديون 
املرتتب�ة بذمة مديرية رشطة الطاقة البالغة 
)25252379987( دينار خمس�ة وعرشون 
ملي�ار ومائت�ان واثن�ان وخمس�ون مليونا 
وثالثمائة وتس�عة وسبعون الفا وتسعمائة 
وس�بعة وثمانون دينارا، املثبتة يف س�جالت 
وزارة النفط باعتبارها دعما ملديرية رشطة 
الطاقة ورضورة املرحلة التي تتطلب تضافر 

جهود كل مؤسسات الدولة.
وقرر مجلس ال�وزراء تخويل رئيس مجلس 
ال�وزراء صالحي�ة املوافقة ع�ىل املقرتحات 
املرافقة ربطا وإدخال تعديالت عليها بشأن 

اجراء عملية التعداد العام للسكان.
وتم�ت املوافقة عىل تعدي�ل الفقرة )6( من 
قرار مجل�س ال�وزراء )340 لس�نة2019( 
 900000 من�ح  اآلت�ي:  بحس�ب  لتصب�ح 
العاطل�ني  م�ن  ش�خص  ال�ف  تس�عمائة 
مم�ن ال يملك�ون القدرة ع�ىل العمل منحة 
ش�هرية 175000 دينار فقط مائة وخمسة 
وس�بعون ال�ف دين�ار ل�كل ش�خص مل�دة 
ثالثة اش�هر رشيطة ان يكون�وا ضمن خط 
الفق�ر املنصوص علي�ه يف قان�ون الحماية 
االجتماعي�ة. وواف�ق مجل�س ال�وزراء عىل 
إنهاء عمل اللجن�ة الوزارية املؤلفة بموجب 
ق�رار مجل�س ال�وزراء املرقم )361 لس�نة 
2016 ( بش�أن آلي�ة تعي�ني وكالء الوزارات 
واملديري�ن العام�ني لوج�ود لجن�ة مؤلف�ة 
للغرض ذات�ه بموجب األمر الديواني )199( 
الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء 

. وتم�ت املوافق�ة ع�ىل قي�ام وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعي�ة بتس�ليم املجمعات 
التس�ويقية واالكشاك بعد إنشائها اىل امانة 
بغداد فيم�ا يخص محافظة بغ�داد لغرض 
تنفي�ذ الفقرة )9( من ق�رار مجلس الوزراء 
رقم )340لسنة 2019( فيما يخص تشغيل 
العاطل�ني عن العمل، وتت�وىل ادارة البلديات 
يف املحافظ�ات غري املنتظمة يف اإلقليم تنفيذ 

الفقرة )اوال( آنفاً،
ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره.

وواف�ق املجل�س ع�ىل تعدي�ل الفق�رة ثانيا 
من ق�رار مجلس الوزراء املرقم 140 لس�نة 
2019 لتصبح بالش�كل اآلت�ي: تقوم وزارة 
الش�باب والرياضة بتحدي�د اآلليات املالئمة 
لتقديم املنحة املالية الحكومية اىل االتحادات 
الرياضية مبارشة، مع الغاء الفقرة الرابعة 

من القرار املذكور آنفاً.

املتظاهرون يغلقون طرق حيوية يف بغداد واحملافظات.. ورحلة رئيس اجلمهورية إىل »دافوس« تواجه بانتقادات بسبب توقيتها

مفاوضات تشكيل احلكومة اجلديدة: عودة إىل نقطة الصفر

العدد )2067(  22  كانون الثاني  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

جملس الوزراء يقرر منح )900( ألف عاطل عن العمل منحة شهرية )175( ألف دينار
اجمللس خول عبد املهدي صالحية املوافقة على مقرتحات بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان

        بغداد / المستقبل العراقي

املالي�ة يف  اللجن�ة  كش�ف رئي�س 
مجل�س الن�واب هيث�م الجبوري، 
أم�س الثالثاء، عن مس�اع برملانية 
لدراس�ة اتفاقية العراق مع الصني 
وتحويله�ا اىل قان�ون، مؤك�دا أن 

االتفاقية “مهمة جدا”.
العراقي�ة  االنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
الجب�وري  ع�ن  “واع”  الرس�مية 
قول�ه إن ”الجدل ال�ذي يدور حول 
االتفاقي�ة هو غي�اب الش�فافية، 
ألنها ل�م تظهر ال للسياس�يني وال 
اىل  وال  الن�واب  مجل�س  العض�اء 
لالعالم فأصبح�ت هنالك تكهنات 
بعضه�ا صحي�ح وبعض�ه االٓخ�ر 
خاط�ئ”، الفت�ا اىل ان�ه “يأمل ان 

الن�واب  تأت�ي االتفاقي�ة ملجل�س 
لدراستها وتحويلها لقانون لتلتزم 

بها الحكومات املقبلة”.
“الع�راق  ان  الجب�وري  وأض�اف 
يحتاج اليوم ملش�اريع اسرتاتيجية 
مهم�ة واملوازن�ة ال تغط�ي ذل�ك 
بسبب الجوانب التشغيلية”، مبينا 
ان “االتفاقي�ة م�ع الصني اتفاقية 
مهمة جداً الن ال�رشكات الصينية  
رصين�ة وذات خربة يف مجال البنى 

التحتية .
ولفت الجب�وري إىل أن “اس�تثمار 
املش�اريع  يف  بعي�د  مل�دى  النف�ط 
ويمكن ان تس�د نفس�ها بنفسها 
مثالً ميناء الفاو الكبري من املمكن 
أن�ه بعد انجازه بثالث س�نوات ان 
يسرتجع امواله وكذلك املطارات”.

ألهنا »مهمة جدًا«.. مساع برملانية لتحويل 
االتفاقية الصينية إىل »قانون«

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكم�ة االتحادية العليا بعدم دس�تورية املادة 
)97/أوالً( من قانون ادارة البلديات رقم )165( لس�نة 
1964، مش�رية إىل تعارضها مع احكام تحصني امللكية 

الخاصة الواردة يف الدستور.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس الس�اموك 
إن »املحكم�ة االتحادية العليا عقدت جلس�ة برئاس�ة 
الق�ايض مدح�ت املحمود وحض�ور القض�اة االعضاء 
كافة، ونظ�رت طعنني خاصم املدعي�ان فيهما، رئيس 

مجلس النواب/ إضافة لوظيفته«.
وأضاف الس�اموك ان »املدعيني طعنا بعدم دس�توريةا 
مل�ادة )97/ 1( من قان�ون ادارة البلدي�ات رقم )165( 
عريض�ة  يف  أوردوه�ا  الت�ي  لألس�باب   ،1964 لس�نة 

الدعوى«.
وب�ني، أن »املحكم�ة االتحادية العليا ق�رأت نص املادة 
املطع�ون بعدم دس�توريتها الذي جاء كاالتي )تس�جل 
باس�م البلدي�ة بدون ع�وض كاف�ة الش�وارع الواقعة 
داخ�ل حدودها امل�رتوك اس�تعم�����الها للنفع العام 
املوج�ودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك 
وف�ق القوان�ني املرعية أو الت�ي يدخل ضم�ن حدودها 
عند تغيريها وعىل دوائر الطاب وصحيح تس�جيل هذه 
الش�وارع باسم البلدية مبارشة اذا كانت مسجلة باسم 

غريها بال رسم((«.
وتاب�ع، أن »املحكم�ة وج�دت هذا النص ق�د تضمن يف 
جان�ب من�ه فع�اًل اجرائياً وهو ال�زام دوائر التس�جيل 
العق�اري )الطاب�و س�ابقاً( بتس�جيل الش�وارع كافة 
امل�رتوك اس�تعمالها للنفع الع�ام الواقع�ة داخل حدود 
البلدي�ات أو الت�ي تدخ�ل ضم�ن حدودها عن�د حدوث 
تغيريات عند نفاذ قانون ادارة البلديات أو تلك الشوارع 
الت�ي تحدث بعد نفاذه وفقاً للقوانني املرعية وتس�جل 

باسم البلديات بدون عوض«.
وشدد عىل أن »املحكمة االتحادية العليا ذهبت إىل النص 
تضم�ن كذلك اثراً ترتب عىل الجانب االجرائي منه، وهو 

تسجيل تلك العقارات دون عوض باسم البلديات«.
وأوض�ح الس�اموك، أن »املحكم�ة الحظ�ت م�ن قراءة 
الن�ص املتقدم ذك�ره، أنه لم يحدد صن�ف أو جنس او 
ملكي�ة العق�ارات الت�ي اصبحت أو جزء منها ش�وارع 
مرتوكة للنفع العام داخل حدود البلديات، وهل ان هذه 
العقارات مملوكاً مل�كاً رصفاً وملكية خاصة أو عائدة 

للوزارات أو الجهات الرسمية غري املرتبطة بوزارة«.
وذك�ر، أن »املحكمة االتحادي�ة العليا ذكرت أن املحاكم 
ترددت يف داللة النص موضوع الطعن بعدم الدستورية، 
ما بني ش�موله للعقارات اململوك�ة ملكية خاصة، وما 

بني اقتصار حكمه عىل العقارات العائدة الدولة«.
وأك�د، أن »املحكمة االتحادية العلي�ا أوضحت أن توجه 

املحاكم مؤخراً، كان ش�مول الن�ص للعقارات اململوكة 
ملكي�ة خاصة، والتي ذهبت أو جزء منها إىل الش�وارع 
داخل حدود البلدي�ات وحرمان اصحابها من التعويض 
عن تس�جيلها باس�م البلدي�ة من دون ع�وض، وكذلك 
حرمانها من املطالبة باجر مثل سواء كانت تلك الشوارع 

محدثة قبل نفاذ ادارة البلديات أو بعد نفاذه«.
وأضاف الس�اموك، أن »املحكم�ة االتحادية العليا عّدت 
ن�ص امل�ادة )97/ أوالً( من قان�ون ادارة البلديات بأنه 
يتص�ف بالعمومي�ة، بعدم تش�خصيه صن�ف وجنس 
وملكي�ة تل�ك العق�ارات التي تذه�ب أو ج�زء منها إىل 
ش�وارع حادثة ق����بل القانون أو بعد نفاذه وتسجل 
ب�دون ع�وض باس�م البلديات م�ا دام�ت داخلة ضمن 

حدوده«.
ويواصل الساموك، أن »املحكمة رأت أن هذه العمومية 
جعلت م�ن املادة املطع�ون بها مخالفة ألح�كام املادة 
)23( من الدس�تور التي حّصنت امللكي�ة الخاصة، ولم 
تجّوز نزعها إال للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل 

لتلك العقارات«.
ومىض الساموك، إىل أن »املحكمة االتحادية العليا، وبناًء 
ع�ىل ما تقدم، قضت بعدم دس�تورية املادة )97/ أوالً( 
من قانون إدارة البلديات رقم )165( لسنة 1964 بقدر 
تعلق االمر بامللكية الخاصة للعقارات املشمولة به، وأن 
القرار يعّد نافذا من تاريخ صدوره يف 20/ 2020/1«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س القضاء 
األعىل فائق زي�دان، أمس الثالثاء، 
املستشار الخاص ألمني عام األمم 

املتحدة كريم خان.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز 
اإلع������الم�ي ملجل�س القضاء 
األع�ىل يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه أن »الجانبني 
بحثا اخت������صاص عمل فريق 
التحقيق ال�دويل الذي يقترص عىل 
جم�ع االدل�ة الخاص�ة ب��جرائم 
االرهاب�ي فق�ط  تنظي�م داع�ش 
التحقي�ق  لس�لطات  وتقديمه�ا 

العراقية«.
وأضاف البي�ان أن »الطرفني بحثا 
جهود الفريق يف جمع االدلة ضمن 
برنامج الكرتوني متطور لتسهيل 
عم�ل املحاك�م وجه�ات التحقيق 

املختصة بهذا الخصوص«.

املحكمة االحتادية: احلكم بعدم دستورية مادة يف قانون ادارة البلديات 
تتعارض مع »امللكية اخلاصة«

القضاء يناقش عمل
 فريق التحقيق الدويل 

حول »داعش« 
مع االمم املتحدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة ترصيف األعمال عادل عبد املهدي، امس الثالثاء، لوزير 
الدفاع االيطايل لورينزو جوريني عىل أهمية أن تحرتم الدول سيادة العراق 
وأمنه واستقراره. وذكر بيان ملكتب عبد املهدي  ان »رئيس مجلس الوزراء 
اس�تقبل، وزير الدفاع االيط�ايل لورينزو جوريني، والوف�د املرافق له الذي 
يضم رئيس أركان الدفاع والسفري االيطايل لدى العراق«. وأضاف أنه »جرى 
خ�الل اللقاء بحث تطوي�ر العالق�ات العراقية االيطالي�ة وتعزيز التعاون 
العسكري وتطورات األزمة االقليمية ». وأشار عبد املهدي، بحسب اليبان، 
إىل »اعت�زازه بالعالقات ب�ني البلدين يف جميع املجاالت، واهمية اس�تمرار 
التع�اون ودعم القدرات العس�كرية واألمنية العراقي�ة يف مجال التدريب«، 
مبّين�اً »موقف الحكومة العراقية وقرار مجلس النواب بانس�حاب القوات 
االجنبية ، وسياس�تها ببناء عالقات متوازن�ة يف املحيط العربي واالقليمي 
والدويل وس�عيها الدائم لنزع فتيل األزمات وتحقيق التهدئة«. وش�دد عىل 
»أهمي�ة ان تحرتم الدول س�يادة العراق وأمنه واس�تقراره«، موضحاً أن 
»الحكومة العراقية ماضي�ة بإقامة عالقات الصداقة والتعاون مع جميع 
الدول املجاورة والصديقة عىل أساس االحرتام املتبادل« . من جهته، أعرب 
وزير الدفاع االيطايل عن دعم حكومة بالده ألمن واستقرار العراق وسيادته 
الوطني�ة وعزم الحكوم�ة االيطالية عىل الوقوف مع الع�راق، خصوصاً يف 
هذه الظروف الحساس�ة وتعزيز موقفه انس�جاما مع العالقات املتميزة 
واملتنامي�ة بني البلدين وحرصها عىل توس�يع التعاون م�ع العراق وتلبية 

احتياجات القوات العسكرية واألمنية يف مجاالت التسليح والتدريب.

عبد املهدي يؤكد أمهية أن حترتم الدول سيادة 
العراق وأمنه واستقراره

        بغداد / المستقبل العراقي

نقلت »رويرتز« ع�ن ثالثة مصادر 
أن رشك�ة BP انس�حبت من حقل 
بع�د  بالع�راق،  النفط�ي  كرك�وك 
انته�اء عق�د تنقي�ب بقيم�ة 100 
ع�ىل  اتف�اق  دون  دوالر  ملي�ون 

توسعة الحقل.
الرشك�ة  ب�أن  املص�ادر  وأف�ادت 
الربيطانية أخطرت سلطات العراق 
الش�هر امل�ايض بأنه�ا ستس�حب 
موظفيه�ا م�ن الحق�ل الواق�ع يف 
ش�مال البالد، بع�د أن حل يف نهاية 
2019 أجل عق�د الخدمات املمنوح 

لها يف 2013.
وأكد مس�ؤول رفيع يف رشكة نفط 
التي   ،)NOC( العراقية »الش�مال« 

ترشف عىل عملي�ات حقل كركوك، 
انسحاب »بريتيش برتوليوم«.

وق�ال املس�ؤول: »نتائ�ج دراس�ة 
BP امليداني�ة لتطوير حقل كركوك 
النفطي تم تس�ليمها لرشكة نفط 
»الش�مال«، ولألس�ف كان�ت دون 
بالنس�بة  األقل  التوقع�ات... ع�ىل 
لن�ا«. وأض�اف: »م�ن الواض�ح أن 
نتائ�ج الدراس�ة لم تكن مش�جعة 
لرشك�ة بريتيش برتولي�وم لتمديد 

عملياتها«.
من جانبها، أك�دت BP أنها أكملت 
البحث امليداني والدراس�ات، وقالت 
إنه�ا س�لمت توصياته�ا لتطوي�ر 
الحق�ل إىل رشكة النف�ط الوطنية، 
تح�ركات  ع�ىل  تعل�ق  أن  دون 

موظفيها.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي، أمس 
مس�ؤويل  مقاطع�ة  اىل  الثالث�اء، 
اىل  الحارضي�ن  األمريكي�ة  اإلدارة 
منت�دى داف�وس وع�دم اللقاء بهم 

من قبل اعضاء الوفد العراقي.
وقال الكعبي يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه “انس�جاما 
مع القرار الش�جاع ملجلس النواب 
الق�ايض بإج�الء الق�وات االجنبية 
من العراق ورفضا النتهاك سيادته 
العراقي�ني  املس�ؤولني  نطال�ب 
املش�اركني يف اجتماع�ات داف�وس 
ملقاطعة مس�ؤويل االدارة االمريكية 
ويف مقدمته�م الرئي�س االمريك�ي 
دونال�د ترام�ب ووزي�ر خارجيت�ه 
بومبيو وعدم اللقاء بهم مطلق��ا”. 
واض�اف ان “هذا املوق�ف يمثل ردا 

سياسيا واضحا يلتقي مع الغضب 
الش�عبي عىل االنتهاكات االمريكية 
لس�يادة العراق وامن�ه وعدم االخذ 
بهذه املطالبة س�يمثل تجاهال غري 

مقبول لدماء الشهداء” .
وتابع ان “مجل�س النواب حريص 
ج�دا عىل توثي�ق وتعزي�ز وتطوير 
عالقات العراق مع الدول املشاركة 
يف اجتماع دافوس واالس�تفادة من 
امكانياته�ا االقتصادية والتجارية 
والتكنولوجية العادة اعمار العراق 
س�يما ان البلد يتطلع لالنفتاح عىل 
مختل�ف دول العال�م لك�ن ال�دور 
االمريكي يمثل خروجا عىل االجماع 
ال�دويل بحفظ س�يادة واس�تقالل 
واستقرار العراق االمر الذي يتطلب 
أن  مؤك�دا  ح�ازم”،  بش�كل  رده 
االمريكيني  املس�ؤولني  “مقاطع�ة 
يمثل ابسط رد سيايس ودبلومايس 

عليهم”.

رشكة »يب يب« الربيطانية النفطية تنسحب 
من حقل كركوك

الكعبي يدعو املسؤولني العراقيني اىل عدم لقاء 
مسؤويل اإلدارة األمريكية يف »دافوس«
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    بغداد/ احمد عبد الصاحب كريم

برعاية مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور 
)جاس�ب لطيف عيل الحجامي( وبدعم من 
رشك�ة )ACINO( الس�ويرسية للمنتج�ات 
الدوائي�ة نظمت مستش�فى الطفل املركزي 
وع�ى قاع�ة املستش�فى احتفالي�ة لتكريم 
مجموع�ة من االطب�اء من خريج�ي البورد 
العرب�ي و العراقي لط�ب االطفال باالضافة 
اىل تكري�م مجموعة من االطباء االختصاص 

املحالني ع�ى التقاعد بدرع التقدير و التميز 
بحضور مجموعة م�ن األطباء االختصاص 
و املقيمني و امل�اكات الصحية و االدارية يف 

املستشفى
و الق�ى الحجام�ي كلمته التي ش�كر فيها 
الحض�ور و التي اش�ار فيه�ا اىل اهمية هذا 
التكري�م و ال�ذي يأت�ي لاحتف�اء بمجهود 
مجموعة من االطباء الذين انهوا دراس�تهم 
العلمية و الحصول علىش�هادة االختصاص 
يف الب�ورد العرب�ي و العراق�ي لطب االطفال 

متمنيا لهم املوفقية والنجاح يف عملهم
وأض�اف الحجام�ي نقدم ش�كرنا وتقديرنا 
ألس�اتذتنا من االطباء االختصاص املحالني 
ع�ى التقاع�د الذي�ن قدم�وا خ�ال س�نني 
عمرهم عصارة معلوماتهم العلمية والطبية 
والخدم�ات الطفالن�ا املراجع�ني والراقدين 
يف املستش�فى و ال يس�عنا اال ان نتمنى لهم 
العيش الكريم و السعادةيف حياتهم الخاصة 
باالضاف�ة اىل ان نع�رب ع�ن ش�كرنا له�م 
لحرصهم عى العمل التطوعي يف املستشفى 

بع�د التقاع�د و هذا خري دلي�ل عى حبهم و 
ش�غفهم يف خدمة املرىض و االطفال بشكل 

خاص
و أضاف ممث�ل رشك�ة )ACINO( الدكتور 
يف  س�باقة  رشكتن�ا  ان  نجي�ب(  )احم�د 
والن�دوات  املؤتم�رات  كاف�ة  يف  املش�اركة 
العلمي�ة الت�ي تقيمه�ا دائرة صح�ة بغداد 
الكرخ و شاهدنا مدى التطور الكبري والدعم 
املتواص�ل ملدي�ر ع�ام صح�ة بغ�داد الكرخ 
الدكتور )جاس�ب لطيف ع�يل الحجامي( يف 

رفد املؤسس�ات الصحية باحدث االجهزة و 
املس�تلزمات الطبية و دع�م كافة االطباء و 
املاكات الصحية و االدارية العاملني يف كافة 

املؤسسات الصحية
ويف خت�ام االحتفالية تم تقدي�م درع التميز 
و االبداع من قبل موظفي مستشفى الطفل 
املرك�زي اىل مدي�ر ع�ام دائرة صح�ة بغداد 
الك�رخ الدكتور )جاس�ب لطي�ف الحجامي 
( ل�دوره الكبري فيدعم املستش�فى يف كافة 

الجوانب الطبية و العلمية و االدارية.

صحة الكرخ تقيم احتفالية ألطباء من خرجيي البورد العريب والعراقي.. وتكرم االخصائيني املحالني عىل التقاعد

الكهرباء تعلن أسباب زيادة ساعات القطع املربمج
    بغداد / المستقبل العراقي

عزت وزارة الكهرباء زيادة ساعات القطع املربمج يف عدد 
من محافظات الوس�ط، اىل انحس�ار كميات الغاز املجهز 
من ايران والذي يغذي محطات توليدية ما تس�بب بضياع 

اربع�ة االف ميغاواط، اضاف�ة اىل انخفاض الوقود املغذي 
ملحطت�ي واس�ط والنارصية بس�بب حص�ار املتظاهرين 
لحقل االحدب.وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد 
م�وىس العبادي يف ترصيح صحف�ي ان »توقف ضخ الغاز 
املجه�ز من الجان�ب االيراني واملغذي لع�دد من املحطات 

التوليدي�ة، اثر بش�كل كبري يف انخفاض س�اعات تجهيز 
الطاقة للعاصمة بغداد ومحافظات الوسط«.

واشار العبادي اىل ان »نجاح مفاوضات الوزارة مع شيوخ 
عشائر وتنسيقيات التظاهرات لفك الحصار عن عدد من 

املحطات التوليدية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الصحة، أمس الثاثاء، إصدار أمر بإيقاف 
تعيين�ات الصيادل�ة وأطب�اء األس�نان م�ن خريجي 

الكليات األهلية والحكومية.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة س�يف ب�در يف ترصيح 
صحفي إن »خريجي الكليات األهلية يف طب األس�نان 
والصيدل�ة مازالوا مش�مولني بقانون الت�درج الطبي 
رق�م 6«، مؤك�داً أن »الوزارة لم تص�در أوامر بإيقاف 
تعيين�ات الصيادل�ة وأطب�اء األس�نان م�ن خريجي 

الكليات األهلية والحكومية«.
وأضاف أن »الوزارة خاطبت وزارة التعليم العايل بعدة 
كتب وبينت لهم التأثري الناجم عن كثرة افتتاح كليات 
طب األس�نان والصيدلة األهلي�ة وأن أعداد الخريجني 
م�ن الكلي�ات املذك�ورة فائضة ع�ن حاجة ال�وزارة« 
داعي�اً إىل »رضورة التخطيط حس�ب احتياج املجتمع 

العراقي«.
وكان�ت نقابة الصيادلة قد اعلن�ت عن ايقاف التعيني 
املركزي لخريجي كليات الصيادلة الحكومية واالهلية 
بالنس�بة لفوج املقبولني للع�ام الدرايس الحايل ٢٠٢٠ 
بسبب حصول االكتفاء الذاتي وكثرة خريجي الكليات 
وخاص�ة االهلي�ة وكثرة فت�ح الصيدلي�ات يف القطاع 

الخاص.
واش�ارت النقاب�ة اىل انه ال توج�د طاقة اس�تيعابية 
إلس�تقبالهم ال يف القط�اع الحكوم�ي وال يف القط�اع 
الخ�اص مبينة انها قررت عدم اص�دار اي انتماء لهم 
او هوي�ة نقابي�ة وتدع�و الطلب�ة وذويه�م اىل تحمل 
مس�ؤولية اختيارهم عند التقديم ع�ى كلية الصيدلة 

وال تتحمل النقابة توفري فرص عمل لهم.

الصحة تنفي إيقاف 
تعيني الصيادلة وأطباء 

األسنان

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يعلن شمول كافة موظفي العقود 
بقطع االرايض السكنية

النقل تعلن تأهيل وإدامة السكك الرئيسية والفرعية 
ملحيط بغداد الوسطى النسيابية حركة القطارات

    البصرة / صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة اسعد عبد االمري العيداني، 
أم�س الثاث�اء، املوافق�ة عى تخصي�ص قطع 
االرايض السكنية لكافة موظفي العقود يف دوائر 
الدولة أس�وة باملوظفني عى املاك الدائم، مشرياً 
اىل انه وجه قس�م االس�كان يف دي�وان املحافظة 
ع�ى رضورة االرساع بإكم�ال كاف�ة االجراءات 
املتعلقة بتوزيع )٢٠،٠٠٠( قطعة ارض سكنية 
للرشائح املس�تحقة من ابناء محافظة البرصة. 
وقال العيداني يف بيان صدر عى هامش ترأس�ه 
اجتم�اع لجنة الس�كن بحضور الدوائ�ر املعنية 
وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »تمت 
املوافق�ة عى تخصيص قطع االرايض الس�كنية 
لكافة املوظفني العقود يف جميع دوائر املحافظة 
أس�وة باملوظفني عى امل�اك الدائ�م«، مبيناً انه 
»وج�ه قس�م االس�كان ب�اإلرساع ع�ى اكم�ال 
اجراءات الفرز الخاصة باملستحقني الذين قدموا 
ع�ى االس�تمارة االلكرتونية الخاص�ة بالتقديم 
ع�ى قط�ع االرايض يف املوق�ع الرس�مي لديوان 
املحافظة«. من جهته اوضح مدير قسم االسكان 

يف ديوان محافظة البرصة مهند يوسف يعقوب، 
ان »ي�وم غ�د س�يتم العم�ل ع�ى فرز االس�ماء 
املتقدم�ة للحص�ول ع�ى قطع االرايض حس�ب 
الضواب�ط املوج�ودة باالس�تمارة االلكرتونية«، 
موضحاً ان »الوجبة االوىل التي س�توزع ستكون 
باق�ي  )5٠٠٠( قطع�ة ارض س�كنية وت�وزع 
وجب�ات االرايض ع�ى مس�تحقيها خ�ال مدة 

اسبوعني«. ودعا يعقوب مديرية تربية محافظة 
البرصة اىل »تشكيل لجنة خاصة بقطع االرايض 
للرتبية لغرض االرساع باكم�ال كافة االجراءات 
الخاصة بالتوزيع«، مؤكداً ان »قس�م السكن يف 
ديوان املحافظة ال توجد لديه اي قصور بقضية 
االجراءات وان تربي�ة البرصة لن تعطي األهمية 

القصوى مللف ارايض منتسبيها اىل االن«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت الرشكة العامة لس�كك حدي�د العراق 
)اح�دى تش�كيات وزارة النق�ل( ، الثاث�اء ، 
بأعمال تأهيل وأدامة وتنظيف االبنية وخطوط 
الس�كك الرئيس�ية والفرعي�ة ملحي�ط منطقة 
بغداد الوس�طى ألنس�يابية حرك�ة القطارات 

الصاعدة والنازلة .
وقال مدي�ر عام الرشكة طالب الحس�يني أنه 
نظرا لسعي وزير النقل املهندس عبدالله لعيبي 
بتحسني ورفع كفاءة خطوط السكك الرئيسية 
والفرعية ت�م املبارشة بتأهي�ل قطاع خطوط 
محطة قطار املنصور بتبديل 1٠٠عارضة نوع 
R43 وأزالة األدغ�ال يف محطة قطار الدورة يف 
16كم وتبديل 5٠ عارضة يف الجهة الش�مالية 
من املحطة بواس�طة ماكنة تبدي�ل العوارض 
وتركيب الحش�وات ..وأضاف الحسيني أنه تم 
ايضا صيانة الس�كة من محط�ة قطار الدورة 
اىل محطة قط�ار املحمودية برتكي�ب املثبتات 
يف 33 كيلوم�رت وتبدي�ل ع�وارض نوع R43 يف 
31 كيلوم�رت وتثبي�ت الفخ�ات يف 3٢ كيلومرت 

إضافة لتنظيف خطوط السكك من الحشائش 
واالدغ�ال املرتاكم�ة يف جوان�ب الخ�ط يف 41 

كيلومرت مع رفع معرب غري نظامي يف 4٢كم .
كم�ا أكد الحس�يني أنه ش�هد قط�اع التاجي 
مش�اهدة حملة لصب�غ االعم�دة الكيلومرتية 
وترقيمه�ا أضاف�ة اىل تعوي�ض بعض النقص 
الحاصل باملثبتات املفقودة وتحشية الخطوط 

الرئيس�ية من جه�ة اب�و غري�ب والتاجي إىل 
املشاهدة والدجيل .يذكر ان هذا العمل تطوعي 
ق�ام ب�ه العاملون يف ش�عبة الهندس�ة املدنية 
الوس�طى وقس�م الهندس�ة املدنية يف الرشكة 
بغي�ة تحس�ني أداء العم�ل وكف�اءة الخطوط 
النس�يابية وتأم�ني س�ري القط�ارات لخدم�ة 

املواطن الكريم .

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هي�أة النزاه�ة، ع�ن ص�دور 
أوامر قب�ض بحق عدد من املس�ؤولني 
األنب�ار؛  دائ�رة صح�ة  يف  واملوظف�ني 

لشبهة اختاس قرابة مليار دينار.

دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل القضيَّ�ة التي 
القض�اء  إىل  ق�ت فيه�ا وأحالته�ا  حقَّ
وبحس�ب بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه، أش�ارت إىل أن محكم�ة 
التحقي�ق املختص�ة بالنظ�ر بقضاي�ا 

النزاه�ة يف محافظ�ة األنب�ار أصدرت 
أوام�ر قب�ض بح�ق كل م�ن املتهمني، 
املدير الع�ام لصحة املحافظة س�ابقاً، 
إضافة إىل مدير الحس�ابات واثنني من 
املحاسبني يف الدائرة، عن تهمة اختاس 
مبالغ مالية ُتقدَُّر ب��)٠٠٠,٠٠٠,854( 

مليون دين�ار عرب التاع�ب والتحريف 
باملبالغ  الحقيقية للسلف املرصوفة.

وأضاف�ت الدائ�رة إن املحكمة أصدرت 
أوام�ر القب�ض بح�ق املتهم�ني وفق�اً 
قان�ون  م�ن   )316( امل�ادة  ألح�كام 

العقوبات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاسة استئناف الكرخ االتحادية عن إحصائية 
الراب�ع لس�نة ٢٠19 للدع�اوى املعروض�ة  الفص�ل 
والدع�اوى املحس�ومة يف محكمة اس�تئناف بغداد/ 

الكرخ االتحادية واملحاكم التابعة لها.
وأوض�ح بي�ان صادر ع�ن املرك�ز االعام�ي ملجلس 
القض�اء االع�ى أن “إحصائيات التقري�ر اإلحصائي 
للفص�ل الرابع لس�نة ٢٠19 س�جلت تص�در الهيئة 
التمييزي�ة الجزائية والهيئة التمييزية املدنية بحس�م 

الدعاوى«.
وأشار إىل أن »نسبة حسم الدعاوى يف الهيئة التمييزية 
الجزائي�ة والهيئ�ة التمييزي�ة املدني�ة ق�د وصلت اىل 
1٠٠%، فيما تصدرت محكمة جنايات الكرخ بصفتها 
التمييزي�ة بهيئاته�ا الث�اث نس�بة الحس�م اذ بلغت 
1٠٠% كما حصلت محكمة جنايات مكافحة الفساد 
عى نسبة 1٠٠% من حسم الدعاوى فيما بلغت نسبة 

الحسم يف محكمة احداث بغداد %99«.
وأض�اف البي�ان أن »محكمتي اللطيفية واليوس�فية 
تصدرتا نس�بة الحس�م يف محاكم األحوال الشخصية 

بنس�بة وصل�ت اىل 1٠٠%، كم�ا تص�درت محكم�ة 
اللطيفي�ة نس�بة الحس�م يف محاك�م الب�داءة بواقع 

.»%1٠٠
وفيما يخ�ص محاكم الجنح فيم�ا احتلت محكمتي 
اللطيفي�ة واليوس�فية املرتبة األوىل بنس�بة الحس�م 
بواقع 1٠٠%، كما تصدرت محكمة املحمودية نس�بة 
الحس�م يف محاك�م التحقي�ق بواق�ع 9٠% وقد بلغت 
نس�بة الحس�م يف محاكم املواد الش�خصية 1٠٠% يف 
محكمة البي�اع، مبينا أن »املعام�ات املنجزة ملحاكم 

األحوال الشخصية بلغ مجموعها 97٠٠ معاملة«.

النزاهة تعلن صدور أوامر قبض ملسؤولني وموظفني بصحة األنبار

رئاسة استئناف الكرخ االحتادية تصدر إحصائية الفصل الرابع لسنة 2019

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة الزوراء العامة احدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن تنفيذ اعمال 
تأهيل مح�ركات الجهد الع�ايل لصالح عدد 

من دوائر الدولة.
وب�ني مدير عام الرشكة املهندس هادي عيل 
طه يف ترصيح للمكت�ب االعامي يف الوزارة 
بأن مصنع مح�ركات الجهد العايل يف موقع 
التح�دي التاب�ع للرشك�ة ق�ام بتأهيل )3( 
مح�ركات جهد ع�ايل اثنان منه�ا عائدة إىل 
دائ�رة ماء بغ�داد و بق�درات ) 84٠ - 46٠ 
kw ( وجه�د ) 11kv ( ومح�رك اخ�ر عائد 
إىل محط�ة كهرب�اء جن�وب بغ�داد الغازية 
 )kv 6.6( وجه�د ) kw 1األوىل ق�درة ) ٠٠٠
وال�ذي   )   r.p.m  3٠٠٠  ( دوران  ورسع�ة 
يعترب من املح�ركات الرسيعة واملتخصصة 
حي�ث يس�تخدم يف ب�دء تدوي�ر التورب�ني 
الغازي للوحدة التوليدية عند بداية تشغيلها 
، موضحا بأن محور ال�دوران كان مترضر 

بش�كل كبري وفي�ه مغادرات كب�رية لابعاد 
التصميمي�ة والتصنيعية وق�د تمت إعادته 
إىل األبع�اد األصلي�ة الدقيقة وفق قياس�ات 
هندسية دقيقة لضمان عدم حصول اهتزاز 
عند تش�غيله ، ع�ادا هذا العم�ل متميز من 
كل النواحي اذ يمتل�ك موقع التحدي كوادر 
هندس�ية وفني�ة متمي�زة وكف�وءة للقيام 

بمثل هذه األعمال الكبرية.
يف السياق ذاته لفت املدير العام اىل قيام وفد 
م�ن الرشك�ة بعقد لقاء م�ع رئيس مجلس 
محافظ�ة البرصة صباح البزوني ملناقش�ة 
إمكانية رشكة الزوراء العامة يف إسناد قطاع 
الكهرباء يف املحافظة وكذلك اجراء لقاء مع 
مسؤول قسم صيانة املحطات )11/33كي 
يف( يف مديرية توزي�ع كهرباء البرصة لبيان 
اس�تعداد الرشك�ة لدع�م ه�ذه املديري�ة ،  
مؤكدا ان الرشكة تسعى لفتح آفاق التعاون 
واالس�ناد الدائم لقطاع الكهرباء ملا تمتلكه 
م�ن خ�ربات هندس�ية وفنية تؤهله�ا لذلك 

خدمة للصالح العام.

رشكة الزوراء تؤهل حمركات اجلهد العايل لدوائر 
حكومية وتبحث مع حمافظة البرصة التعاون املشرتك

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الش�باب والرياض�ة، أحمد 
العق�د  إج�راءات  بإيق�اف  ري�اض، 
االس�تثماري ملنت�دى ون�ادي الكاظمية 
وإنش�اء قاعة مغلقة متعددة االغراض 
وبناء منش�آت رياضية خدم�ة للحركة 

الشبابية والرياضية.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »وزير الشباب 
والرياض�ة، أحمد رياض، أج�رى زيارًة 
الكاظمي�ة،  ومنت�دى  لن�ادي  ميداني�ة 
لاطاع عى منشاته ومرافقه الحيوية، 
عق�ب املناش�دات التي قدمه�ا رياضيو 
وش�باب املدين�ة، فض�ًا ع�ن ع�دد من 
الش�خصيات الرياضي�ة وما ت�م تداوله 
عى مواقع التواصل االجتماعي واالعام 
الريايض، سعياً إللغاء العقد االستثماري 

خدمة للحركة الشبابية والرياضية«.
وأضاف البي�ان، »عقب اإلطاع والجولة 

فيه�ا  رافق�ه  الت�ي  للوزي�ر  امليداني�ة 
مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
الرياضة اياد بني�ان، ومدير عام الدائرة 
اإلدارية والقانونية ش�اكر محمد عودة، 
ومدير ع�ام دائرة االس�تثمار والتمويل 
الذات�ي ع�يل ش�مس الدين، فض�ًا عن 
النج�م ال�دويل الس�ابق عدن�ان درجال، 
وجه الوزير بإلغاء عقد االستثمار املربم 
كون�ه ال يخ�دم توجه�ات ال�وزارة التي 
تسعى لخدمة شباب املدينة ورياضييها، 
كم�ا أنه غ�ري مل�ٍب لطم�وح وتطلعات 
أهايل املدينة املقدس�ة الزاخرة باملواهب 

واألبطال«.
وتابع البيان، أن رياض أكد عى رضورة 
الش�باب  يخ�دم  بم�ا  العق�د  »تقيي�م 
والحرك�ة الرياضي�ة، ووجود منش�ات 
رياضية متطورة حديثة تسهم يف تفعيل 
الرياض�ة يف ه�ذه املنطق�ة وتخريجها 
لابط�ال بمختل�ف األلعاب، كم�ا وجه 
بإنش�اء قاعة مغلقة متع�ددة االغراض 

فض�ًا ع�ن 6 قاع�ات رياضي�ة أخ�رى 
ملمارسة مختلف النشاطات«.

وأوضح البيان، أن »املرشوع االستثماري 
للوف�ود  حدي�ث  فن�دق  بن�اء  يتضم�ن 
الرياضية والس�ياحية أيضاً، مع مسبح 
املعتم�دة  املواصف�ات  بجمي�ع  أوملب�ي 
الفردي�ة  لأللع�اب  رياضي�ة  وقاع�ات 
والجماعي�ة، وت�م تحويله م�ن مقاولة 
معتمدة يف زمن الوزير األس�بق جاس�م 
محمد جعفر إىل عقد إستثماري بموجب 
ق�رار مجلس الوزراء 347 لس�نة ٢٠15 
وبالت�ايل هو ق�رار ملزم التنفي�ذ لوزارة 

الشباب والرياضة«.
وأش�ار إىل أن�ه »نظ�راً ملا أث�ري يف اآلونة 
االخرية بش�أن إحالة الن�ادي وامللعب إىل 
االستثمار، وجه وزير الشباب والرياضة 
بتش�كيل لجن�ة خاص�ة إلعادة دراس�ة 
العقد االس�تثماري ومراعاة الفائدة منه 
للحرك�ة الرياضية والش�بابية بالدرجة 

األساس«.

وزير الشباب يوجه بإنشاء قاعة مغلقة متعددة األغراض 
يف الكاظمية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك أمس الثاثاء عن تمكن الس�لطة 
الكمركي�ة يف كم�رك ام ق�رص الش�مايل و بالتعاون م�ع الجهات 
الس�اندة من ضبط )9( حاويات حجم 4٠ قدم قدم تحتوي )35( 
س�يارة دون املوديل املس�موح بأس�ترياده يف محاول�ة لتهريبها 

خافاً للضوابط والتعليمات النافذة .
وأك�دت الهيئة عى »اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق الس�يارات 

املخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢3 لسنة 1984 النافذ«.

الكامرك: ضبط »٣٥« سيارة خمالفة لرشوط 
االسترياد معدة للتهريب يف ام قرص الشاميل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس الثاثاء، عن تطوير 5 قطاعات س�كنية 
يف مدينة الصدر وإدخالها الخدمة بالكامل.

وقالت االمانة ان يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»ماكاته�ا يف دائرة املش�اريع انجزت أعمال االكس�اء واملقرنص 
الخاص�ة بالقطاع�ات ) 75 ، 76 ، 77 ، 6٠ ، 67 ( ضم�ن مدين�ة 
الصدر رشق بغداد وبالجهود الذاتية«.واضافت أن »العمل تضمن 
تكس�ري ورفع االنقاض وقشط الشوارع واالزقة الضيقة والقيام 
باعم�ال صب ومد الس�واقي الجانبي�ة ومن ثم تجهي�ز وتطبيق 
االزقة الضيقة بمادة املقرنص س�مك 8 س�م واكس�اء الش�وارع 
العرضية بطبقة من االس�فلت بس�مك 5 س�م باالضافة اىل تعلية 

منهوالت املجاري وانشاء مشبكات مياه األمطار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكالة الطاقة الدولية بأن النفط العراقي يش�كل ٢٠% من 
واردات الهن�د النفطية، مبينًة أن املخ�اوف األمنية يف العراق تزيد 

صعوبة بناء القدرة اإلنتاجية له.
وقال�ت الوكالة يف تقرير له�ا، إن »الطاقة املتزايدة للعراق حظيت 
بالرتحيب الش�ديد بعد ارتفاع التصدير النفطي يف هذا البلد من ٢ 
ملي�ون برميل يومياً يف عام ٢٠1٠ إىل 4 مايني برميل يومياً حالياً 
والذي جاء بعد العقوبات )ع�ى( إيران والتي قلصت صادراته إىل 

٠.3 مليون برميل يومياً، مع انهيار انتاج فنزويا«.
وأضاف�ت، أن »كاً من الصني والهن�د تحصان عى مليون برميل 
يومياً من العراق وتصدير مليون برميل أخرى إىل الدول األوربية«، 
مش�ريًة إىل أن »النفط العراقي يش�كل ٢٠% من واردات الهند من 

النفط الخام«.
وأش�ارت الوكال�ة، إىل أنه عى »املدى املتوس�ط ق�د تزيد املخاوف 
األمني�ة من صعوبة بناء الق�درة اإلنتاجية للع�راق، وهذا بدوره 
قد يزي�د من صعوبة ضمان وجود طاقة إنت�اج احتياطية كافية 

لتلبية الطلب العاملي املتزايد يف النصف الثاني من هذا العقد«.

أمانة بغداد تعلن تطوير »٥« قطاعات سكنية 
يف مدينة الصدر وإدخاهلا اخلدمة بالكامل

الطاقة الدولية: النفط العراقي يشكل 
»20« باملئة من واردات اهلند النفطية
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وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
هيأة املواد

م / نرش الغاء اعالن مناقصة خارجية
ن�ود اعالمكم بان�ه تم الغ�اء اعالن املناقص�ة الخارجية 
املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه لوجود بعض التحديثات عىل 
املواصفات الفنية واملنش�ورة يف جري�دة الصباح الجديد 
بالع�دد 4330 يف 2020/1/12 وس�يتم اعالنه�ا يف وقت 

الحق.

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
تاريخ النرش يوم 12 / 1 / 2020

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / الرشط�ي ح�ازم جودة عبي�د ثبيت 

البطاني .
الب�رة  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 

واملنشات.
العنوان / مجهول االقامة .

بما انك متهم وفق املادة 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
 ) FXB107 ( املعدل الختالسك املس�دس الحكومي املرقم
ن�وع كلوك مع مخزن واحد ع�ام 2004 ولم تقوم باعادة 
مابذمت�ك او دف�ع مبل�غ التضم�ن لح�د االن وملجهولية 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االمن الداخ�ي االوىل / املنطقة الخامس�ة 
الب�رة خ�الل م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ ن�رش هذا 
االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقر دائرت�ك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام 
امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة 

�����������������������������������������������
مديرية تنفيذ البرة 

رقم االضبارة : 2393 / 2019 
التاريخ : 19 / 1 / 2020 

اىل املنف�ذ علي�ه : ري�اض وحيد حاف�ظ / صاحب مطعم 
عسل .

لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح القائم بالتبليغ 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 37 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ يف البرة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 
التنفي�ذ الج�ري وف�ق القان�ون علما انك مدي�ن لصالح 
مدير ع�ام دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي للعمال / 
اضاف�ة لوظيفته بمبل�غ ) 12781831 ( فقط اثنا عرش 
مليون وسبعمائة وواحد وثمانون الف وثمانمائة وواحد 

وثالثون دينار .
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة عمل البرة بالع�دد 397 / عمل / 2019 
يف 8 / 9 / 2019 .

املنفذ العدل 
ضاري صباح 

�����������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:  1576/ش/2019
التاريخ: 21 /01 /2020

اىل املدعى عليه / فرسان عيىس عبدالستار
نرش اعالن

أص�درت محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
املرقم�ة 1576/ الدع�وى  يف  امل�ؤرخ يف 2019/12/29 
ش/2019 واملقام�ة من قبل املدعي�ة )رحمة رعد كامل( 
واملتضمن اثبات نسب الطفل )حسن( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي 
)عيىس صالح محمد( واش�عار املختار )عبدالصمد حميد 
عبدالرحم�ن( مخت�ار منطقة االف�راز/2 واملذيل بتوقيع 
الش�اهدين )عبدالعزيز س�امي بدر و محم�د عبدالصمد 
حمي�د( واملص�دق م�ن قائمقامي�ة قضاء س�امراء  فقد 
ق�ررت املحكم�ة بتبليغك بواس�طة صحيفت�ن يوميتن 
محليتن وعند ع�دم حضورك وعدم االع�راض والتمييز 
عىل قرار الحكم املذكور خالل شهر من نرش االعالن  فان 

القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكييل العائ�دة للس�يارة املرقمة 47571 
سليمانية حمل – مالكها ) فيصل سعود فيصل ( ونوعها 
فولفو موديل 2002 والصادرة من رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة / هي�أة توزي�ع الجن�وب – فم�ن يعث�ر عليها 

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

فقدان
فف�دت مني  الهوية الصادرة م�ن وزارة النفط/ الرشكة 
العام�ة  لتوزيع  املنتجات  النفطية/  فرع دياىل باس�م /  
بهاء  يوس�ف  سعيد – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 358 / ش5 / 2020 

التاريخ : 21 / 1 / 2020 
اىل / املدعى عليها / وفاء نجاح عبد الله 

م / اعالن 
اقام املدعيان ) ايهاب امري حمودي ورجاء امري حمودي ( 
الدعوى الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام هذه املحكمة 
ومضمونه�ا تصحيح قس�ام رشع�ي ولكون�ك مجهولة 
مح�ل االقام�ة وعدم توف�ر املعلومات عنك حس�ب كتاب 
مركز رشط�ة التحرير / قس�م رشطة بعقوبة واش�عار 
مختار منطقة التحرير يف بعقوبة تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 30 / 1 / 2020 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
ماينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

ووفق القانون االصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 20 / 1 / 2020 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / سفيان عبد عي
م / تبليغ 

بتاري�خ 20 / 1 / 2020 قدم�ت ) ش�قيقتك ( املدع�وة ) 
س�فانه عبد ع�ي ( تطلب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 20 / 11 / 2015 ولم تع�د لحد االن لذا 
تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حال�ة عدم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنصب ) س�فانه عب�د ع�ي ( قيمة علي�ك الدارة 

شؤونك .
القايض 

عمر حميد محمود 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 55 

التاريخ : 21 / 1 / 2020 
اعالن فقدان 

قدم�ت الس�يدة نجوح�ه خل�ف حم�ادي طل�ب اىل هذه 
املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما عىل ابنه�ا املفقود ) ليث 
محم�ود حس�ن حم�ادي الجب�وري ( بتاري�خ 27 / 2 / 
2015 فم�ن لديه االعراض الحض�ور امام هذه املحكمة 
خالل س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للنرش لتقديم اعراضه 
واعالمن�ا وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

تحسن حسن فزع العقابي

مسامهي رشكة االمارات للرصافة / مسامهة خاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 

تحية طيبة .... 
استنادا الحكام املادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 

1997 املعدل . 
يرسنا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكتكم ) رشكة االمارات 
للرافة / مساهمة خاصة ( الذي سيعقد يف – بغداد – الكرادة – العرصات 
– الشارع الرئييس – قاعة فندق انوار دجلة – يف تمام الساعة العارشة من 
صب�اح ي�وم االحد املصادف 16 / 2 / 2020 وذلك ملناقش�ة جدول االعمال 

االتي :
- انتخاب خمسة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس االدارة. 
راج�ن حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب س�ند االنابة او 
توكيل الغري بموج�ب وكالة مصدقة عن كاتب العدل عىل ان تودع االنابات 
وال�وكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالث ايام يف االقل من املوعد املحدد 
لالجتم�اع اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 91 ( من قانون ال�رشكات رقم ) 21 ( 
لس�نة 1997 املعدل مس�تصحبن معكم شهادة االس�هم االصلية الصادرة 
م�ن الرشك�ة ويف حال عدم حص�ول النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع اىل 
االسبوع التايل يوم االحد املصادف 23 / 2 / 2020 يف نفس الزمان واملكان 

املعينن ... مع التقدير 

جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات

وزارة النفط / رشكة توزيع املنتجات النفطية

تنويه
متديد اعالن مناقصة عامة خارجية

مضخ����ات  ب/خ/2019/12 
وقود قوة مضاعف�ة عدد / 350 

ومضخات وقود مزدوجة 
وق�ود  ومضخ�ات   250  / ع�دد 

مفردة عدد / 60
ن�ود ان نن�وه اىل ان�ه ت�م تمديد 
موعد غلق املناقصة املش�ار اليها 
اعاله لغاية ي�وم االحد املصادف 
2020/2/16 وذلك لفسح املجال 

ملشاركة اكر عدد من الرشكات 
لذا اقتى التنويه

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

سامراء
الع�دد:  626/ش/2019

التاريخ: 21 /01 /2020
عي�ىس  س�عد   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

عبدالستار
نرش اعالن

أصدرت محكمة األحوال الشخصية يف 
سامراء قرارها املؤرخ يف 2019/9/29 
يف الدع�وى املرقم�ة 626/ش/2019 
واملقام�ة من قبل املدعي�ة )لقاء رعد 
كامل( واملتضمن اثبات نسب الطفلة 
)ميمون�ة( ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
صال�ح  )عي�ىس  القضائ�ي  املبل�غ 
محمد( واش�عار املخت�ار )عبدالصمد 
حمي�د عبدالرحمن( مخت�ار منطقة 
االفراز/2 واملذيل بتوقيع الش�اهدين 
)عبدالعزيز س�امي بدر و دريد كامل 
حس�ن( واملصدق م�ن املجلس املحي 
لقضاء س�امراء  فقد قررت املحكمة 
بتبليغك بواس�طة صحيفتن يوميتن 
محليت�ن وعند عدم حض�ورك وعدم 
االع�راض والتمييز عىل ق�رار الحكم 
املذكور خالل ش�هر م�ن نرش االعالن  
فان القرار يكتس�ب الدرجة القطعية 

وفق القانون
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

�������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
سامراء

العدد: 2020/196 
التاريخ :2020/1/8

نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية )اقب�ال إبراهي�م 
خليل( طلب اىل ه�ذه املحكمة تطلب 
فيه اص�دار حجر وقيموم�ة لزوجها 
املفقود )عمر محمد خليل( والذي فقد 
يف تاريخ 2017/3/9 عليه واس�تناداً 
ق�ررت  القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 
املحكمة ن�رشه بصحيفتن محليتن 

لغرض التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير 

القايض 
كاظم متعب داود

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 33/ب2020/1

التاريخ 2020/1/21
اىل / املدع�ى عليه / رضغ�ام  مهدي 

رضا
اعالن

اق�ام املدعي )محمد رض�ا جمال عبد 
الحس�ن( الدع�وى  البدائي�ة املرقمة 
اع�اله والتي يطل�ب فيه�ا الحكم ب 
) تأديتك ل�ه مبلغا مق�داره احد احد 
عرش مليون ومائة وستون الف دينار 
حس�ب الكمبيالة املرقم�ة 14970 يف 
2019/11/13( ولثب�وت مجهولي�ة 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القضائي واش�عار مختار القاسم 7 أ 
محمد عي الذبحاوي عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 
املص�ادف يف 2020/2/4 وعن�د عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 1753 / ب / 2019

التأريخ 21 / 1 / 2020
اإلعالن

املدعي / عبدالكريم جاسم عبداالمام
جاس�م  محم�د   )1  / عليه�م  املدع�ي 

عبداالمام
2( أحمد جاسم عبداالمام

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رة باملزاي�دة 
العلنية العقار تسلس�ل  297 / 37  الرباط 
الصغري مس�احته 4  اول�ك و  42 ، 20 م2 
يق�ع يف منطقة الطويس�ة ق�رب منطقة 
التجنيد ) س�ابقاً ( وان العق�ار عبارة عن 
دار س�كن مؤلفة من جزئ�ن الجزء األول 
مؤلف م�ن حديق�ة يف مدخ�ل  دار وكراج 
وه�ول واس�تقبال وغرفتن ن�وم وحمام 
ومراف�ق ومطب�خ والبن�اء م�ن الطابوق 
ومس�قفه بالكونكريت املس�لح يف الطابق 
األرِض وان الطابق العلوي مؤلف من ثالث 
غرف نوم وان هذا الجزء مش�غول من قبل 
املدع�ي عليه ) محمد جاس�م عبد االمام ( 
وافراد  أرسته واألش�خاص الثالثة كل من 
ماجدة وسوس�ن بنات جاس�م عبد االمام 
وانه�م يرغبون البقاء بصفة مس�تأجرين 
بع�د البيع ام�ا الج�زء الثاني من�ه عبارة 
ع�ن دار س�كن مؤلفة من مدخ�ل وغرفة 
واحدة ومطبخ وحمام ومرافق من الطابق 
األريض والطابق العلوي مؤلف من غرفتن 
ن�وم ومش�تمالتها وانه مش�غول من قبل 
املدعي عليه احمد جاس�م عبد االمام الذي 
يرغب بالبقاء بصفة مس�تأجر بعد البيع . 
فمن له الرغبة برشاء العقار مراجعة هذه 
املحكمة ودفع التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيم�ة املقررة للعق�ار والبالغة 
ستمائه وتس�عة وستون مليون وثمنمائة 
واثنان وخمس�ون الف دينار بصك مصدق 
الم�ر ه�ذه املحكم�ة وس�تجري املزاي�دة 
الساعة الثانية من ظهر اليوم الثالثون من 
اليوم التايل للنرش ويتحمل املش�ري اجور 

املناداة .
القايض

كاظم حمود رهيج
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الهالل
رقم الدعوى : 8/ج/2020

التاريخ 2020/1/16
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / خال�د هادي ش�اهر 
وادي

تبليغ بالحضور
تقرر تبليغ�ك بالحضور يف موعد املحاكمة 
التاسعة  الس�اعة  املصادف 2020/2/25 
صباحا يف الش�كوى املرقم�ة 8/ج/2020 
املقامة ضدك من قبل املشتكي جواد مطر 
صكر وفق اح�كام امل�ادة 446 من قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 
واملقام�ة ام�ام محكمة جن�ح الهالل ويف 
حالة ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا ووفق االصول
القايض

فراس احمد حسن
�����������������������������������

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النجف االرشف

العدد 80
التاريخ 2020/1/14

اعالن
انذار

تحية طيبة ...
بواسطة الكاتب العدل يف النجف االرشف

ملجموع�ة  املف�وض  املدي�ر  الس�يد  ق�دم 
للتجارة والصناع�ة واملقاوالت  الش�افعي 
س�عد جدوع الش�افعي وكيلت�ه املحامية 
بلقيس حس�ن املوس�وي بموجب وكالتها 
املرقمة )16362( يف 2019/6/2 كاتب عدل 
النجف االن�ذار املرقم بالعدد العموم 1057 
يف 2020/1/12 ويف سجل االنذارات )80( 
اىل الس�يدة ملياء صالح محم�ود الجبوري 
عنوانه�ا النج�ف حي الجامعة س�بق وان 
قمتي برشاء وحدة س�كنية م�ن مجمعنا 
مجمع بيتي الس�كني االول بموجب العقد 
107 يف 2013/10/30 والبالغ مس�احتها 
200م2 بل�وك 18 نم�وذج دار 417 وحيث 
ان س�عر ال�دار 161500000 مائة وواحد 
وس�تون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دينار 
عراقي وان مقدار ما تم تسديده من قبلك 
ه�و فق�ط 28650000 ثماني�ة وعرشون 
ملي�ون وس�تمائة وخمس�ون ال�ف دينار 
عراقي فق�ط عليه اوجه اليك ه�ذا االنذار 
لتس�ديد باق�ي املبلغ الباق�ي بذمتك خالل 
ثالثة اي�ام من تاريخ بخالفه س�وف اقوم 
بمراجع�ة املحاكم املختصة لغرض فس�خ 
العق�د واملطالبة بالتعويض عن الخس�ارة 
الالحق�ة الفائت تلكك بالتس�ديد واحتفظ 

بكافة الحقوق املمنوحة يل قانونا .
ارس�ل االن�ذار بي�د مبل�غ دائرتن�ا )كاظم 
مس�لم كاظم( لغرض تبليغ الس�يد ) ملياء 
صالح محمود الجب�وري( اعيد الينا بانها 
مرتحلة اىل مجهولة حس�ب اشعار مختار 
منطقة حي الجامعة 4 السيد محمد كاظم 
عبد اليارسي لذا قررنا النرش بالصحيفتن 
الرس�ميتن لغرض التبليغ حسب االصول 
والضواب�ط القانونية ويعت�ر التبليغ نافذ 

من تاريخ النرش وملدة ثالثة ايام 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عي الشبي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واس�ط � الهيئة الجنائية 
االوىل

العدد : 1039/ج/2013
التاريخ 2020/1/19

اعالن بيع سيارة
بن�اء ع�ىل ق�رار ه�ذه املحكم�ة املرق�م 
1039/ج/2013 امل�ؤرخ يف 2004/12/7 
واملتضم�ن مص�ادره الس�يارة املضبوطة 
واملرقم�ة 31114/نين�وى فح�ص مؤقت 
نوع تويوت�ا هايلوكس بي�ك اب تك قمارة 

طراز 1999 ذات لون وشايص حفر 
0023467- 144 RZN وبليتة القمارة 

 فق�د تقرر االعالن عن بيعها مجددا بمبلغ 
0023467 N Z4267Y JT4

مالي�ن  ثالث�ة   3500000 ق�درة  اجم�ايل 
وخمس�مائة الف دين�ار باملزاي�دة العلنية 
خ�الل عرشة اي�ام اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للن�رش يف الصحف فع�ىل الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبن معهم 
كافة التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة التقديرية للس�يارة بصك مصدق 
معن�ون اىل ه�ذه املحكمة وس�وف تجري 
املزايدة يف اليوم االخري الساعة الثانية عرش 
ظهرا ويف حال مصادفة اليوم االخري عطلة 
رسمية فيكون اليوم التايل موعدا للمزايدة 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة  اجور 

االعالن واملزايدة 
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئي�س محكم�ة جنايات واس�ط /الهيئة 

الجنائية االوىل

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

اعادة اعالن
مناقصة استريادية

2019/16  )تجهيز اس�الك مرنه ملعمل محوالت القدرة ( وحس�ب املواصفات الفنية وقائمة جدول 
التسليم 

)معلنة للمرة الثالثة ( 
تاريخ الغلق )2020/3/10( 

يرس ) وزارة الصناعة واملعادن /رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة 
لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل 

العامة( وعر الريد االلكروني 
)WWW.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات  

ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يي :
أ  � الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة هي )267300( دوالر امريكي ) فقط مائتان واثنان وس�تون الف 

وثالثمائة  دوالر ال غريها( واصل
  CIPمخازن الرشكة دياىل العامة 

ب � الكلف�ة التخمينية للمناقصة هي ) 262300( دوالر امريكي) فقط مائتان واثنان وس�تون الف 
وثالثمائة دوالر ال غريها ( واصل

CIFميناء ام قر
ج � مق�دار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )8019( دينار عراقي ) فقط ثمانية االف وتس�عة 

عرش دوالر (   واملطلوب تقديمها مع العطاء 
د � ان س�عر بيع مستندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار عراقي ال 
غريه�ا( غري قابلة للرد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون 

تعويض ملقدمي العطاءات 
ه�  � عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )نماذج العطاء( 
ويج�ب ان يت�م تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري 

مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة 
*ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

*يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر حسب 
نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة

*تقدي�م تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات 
والرشكات التابعة لها 

2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(
3 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي : ) رشكة دياىل العامة / طري�ق بغداد بعقوبة الجديد  � 
قرب تقاطع القدس( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق 
املناقص�ة يف 2020/3/10 وان العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي : ) مقر رشكتنا / غرفة لجنة فتح 
العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 2020/3/11 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية 

يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعتر موعد الغلق
عبد الرسول حممد عارف
املدير العام
ورئيس جملس االدارة

العدد : خ1798/1/126/6
املوافق : 2020/1/21

ITEM REQNO DESCRIPTION PRICE

1 478/2018/E
للمرة االولى

تصميم وتصنيع وتجهيز 
وتشغيل منظومة تصريف 

المياه المتكثفة لخزانات النفط 
الخام المبلغ التخميني للمناقصة 
)1.150.000($ فقط مليون 

ومائة وخمسون الف دوالر اميركي 
ال غير

200.000
IQD
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ختطي األزمات يف صناعة السالم
           أماني النداوي

ش�هد التاري�خ، من�ذ ب�دء الخليقة، 
حروبا دموية متكررة، وكانت أرض 
الرافدي�ن م�ن أكث�ر مناط�ق العالم 
تعرض�اً للغ�زو األجنب�ي إذ دارت يف 
الحض�ارات مع�ارك طاحن�ة  مه�د 
حول الهيمنة والثروة والسلطة، وقد 
ع�ارص الع�راق يف تاريخ�ه الحديث، 
خالل ق�رن واحد، أكثر من خمس�ة 
حروب إقليمية ودولية رهيبة، وهي 
تجربة مريرة حفرت ذكريات قاسية 
يف  وتمظه�رت  ش�عبه،  وج�دان  يف 
نماذج من السلوك الفردي والجمعي 
يف ما يمكن أن نس�ميه، وفق نظرية 
فرويد، ب�)خ�زان األلم( املتفجر من 

أعماق الالوعي!

 يف�رض أن يك�ون الع�راق، يف ظل 
الديمقراطي�ة، ق�د تخل�ص من تلك 
الرصاع�ات والحروب، وهو يس�عى 
ملعالجة نتائجها وآثارها املؤذية، وقد 
اس�تبدل ال�رصاع بالتداول الس�لمي 
التفاه�م  لغ�ة  واعتم�د  للس�لطة 
والحوار وتبادل املصالح، يف ظل عالم 
يتجه نحو بناء ركائز راسخة للسالم 

واألمن الدوليني.
لم يعد صنع الس�الم ق�راراً محليا أو 
فرديا، فقد صاغت البرشية تجاربها 
األليمة يف مواثيق وطبقتها من خالل 
هياكل عاملي�ة وإقليمية، من أبرزها 
منظم�ة األم�م املتح�دة ومنظم�ات 
حقوق اإلنس�ان الت�ي تضمن رعاية 
لإلنس�ان،  األساس�ية  الحق�وق 
ويف مقدمته�ا ح�ق الحي�اة واألم�ن 

والس�الم، وينبغي أن يك�ون العراق 
اليوم يف مقدم�ة الدول التي صادقت 
ع�ى تل�ك الترشيع�ات وانضمت إىل 
يف  وش�اركت  الدولي�ة،  املنظم�ات 
مؤتمراتها وجهودها الحثيثة إلنقاذ 
املجتمع اإلنساني من ويالت الحروب 

والدمار.
 يقول ريموند آرون يف كتابه )الحرب 
والس�الم بني األم�م(: إن ثم�ة ثالثة 
أن�واع م�ن الس�الم، آخره�ا س�الم 
تنج�ح  عندم�ا  أي  اإلمرباطوري�ة، 
قوة عظم�ى يف إخضاع بقي�ة الدول 
ع�ى  وتجربه�ا  األخ�رى  واألقالي�م 
أن ت�دور يف فلكه�ا، وي�رب مث�اًل 
حول )الس�الم الروماني( الذي ساد 
نح�و أربع�ة ق�رون، وق�د كان يعد، 
حس�ب وصف�ه، الرمز املثايل لس�الم 

اإلمرباطورية.
 يف العال�م املعارص، هن�اك من يبرش 
بنهاي�ة التاري�خ من خ�الل االنفراد 
األمريكي، يف القرن الحادي والعرشين، 
ولك�ن م�ن الصع�ب أن تنف�رد قوة 
عاملية لوحدها يف صنع السالم، مهما 
كانت قدراته�ا االقتصادية والتقنية 
والبرشي�ة والتس�ليحية، وأن جهود 
الس�الم تقتيض املش�اركة والتفاعل 
والتواف�ق ح�ول خط�وط املصال�ح 
وعنارص النف�وذ وتوزيع األدوار بني 
الرشكاء كافة من أج�ل عالم جديد، 
بال ظلم أو هيمنة أو احتالل أو حروب 
مدم�رة!  وف�ق هذه الرؤي�ة الدولية 
املتنامي�ة، يف ظ�ل ع�رص االتصاالت 
الثقافات، عرف  واملعلومات وح�وار 
العال�م مزيداً من التجارب حول منع 

وإنهاء النزاعات، وارتفاعاً يف نس�بة 
نج�اح عمليات صنع الس�الم، وذلك 
باملقارن�ة م�ع الق�رن العرشين وما 
قبل�ه، فهن�اك ع�دد أك�رب بكثري من 
الرصاع�ات الت�ي يج�ري التفاوض 

بشأن حلها وإنهائها.
وعى سبيل املثال، تضاعفت عمليات 
صن�ع الس�الم ث�الث م�رات، خ�الل 
العق�ود الثالث�ة املاضي�ة، لتمت�د إىل 
أكثر م�ن 30 مكان�اً يف جميع أنحاء 
العال�م. وقد أصبح الوس�طاء أفضل 
يف التف�اوض ع�ى صفقات الس�الم 
التي يمكن أن تتماس�ك وتدوم، كما 
أصبح�ت األم�م املتحدة أكث�ر قدرة 
يف مج�ال حف�ظ الس�الم. يمكن أن 
نالحظ االتجاه�ات العاملية املتزايدة 

نحو السالم من خالل:

املتبادل�ة  االعتمادي�ة  زي�ادة   -  1
والتع�اون بني ال�دول، ال س�يما من 

خ�الل التج�ارة والتكنولوجي�ا.
2 - تطور أش�كال أفضل للحكم، من 
خالل وجود املزيد من الديمقراطيات 

والحمالت املناهضة للفساد.
3 - انخف�اض الح�روب م�ن النوع 
املدفوع باأليديولوجيات واملعتقدات.

4 - االستخدام املتصاعد لتكنولوجيا 
والوس�ائل  والش�بكات  املعلوم�ات 
الهواتف  البرصي�ة، مث�ل كام�ريات 
املحمولة التي تقوم بتس�جيل أعمال 
العن�ف، ث�م اس�تخدام التس�جيالت 
إلدان�ة الجن�اة وإلح�اق الع�ار بهم.

املستمرة منذ  الشعبية  االحتجاجات 
ش�هور، يف الع�راق، وم�ا رافقها من 
تدخ�الت وأزم�ات إقليمي�ة ودولي�ة 

كش�فت أن الديمقراطي�ة الناش�ئة 
يف خط�ر، وأن االنتق�ال م�ن مرحلة 
الح�روب اىل مرحل�ة الس�الم يحتاج 
اىل قيادات كفوءة وقرارات ش�جاعة 
تعمل ع�ى تعزيز الق�درات الوطنية 
وإرس�اء قواعد الس�الم ب�ني األفراد 
والس�يطرة  املجتمعي�ة  واملكون�ات 
ع�ى الس�الح، ون�رش الوع�ي حول 
ف�رص الس�الم وفوائ�ده، وتعزي�ز 
التنمي�ة املس�تدامة وتنظيم عالقات 
حسن الجوار، واستنباط قيم املحبة 
الرس�الة  جوه�ر  م�ن  والتس�امح 
اإلس�المية الخال�دة الت�ي تدع�و إىل 
السلم والسالم بني اإلنسان والكون، 
وبني اإلنسان ونفسه، وبني اإلنسان 
املس�لم واآلخ�ر، مهما كان جنس�ه 

ودينه ومعتقده.

فرنسا وتداعيات إصالح نظام املعاشات
           بيتر فورد

م�ع خ�روج مئ�ات اآلالف م�ن العم�ال املرب�ني 
ومؤيديهم إىل ش�وارع فرنس�ا ي�وم الثالثاء املايض، 
احتجاج�اً ع�ى خط�ط الحكوم�ة إلص�الح نظ�ام 

التقاعد، واجهت السلطات مشكلة أعمق.
وراء هذه االحتجاجات يكمن اشمئزاز من السياسة 
الذي�ن ال يب�رشون بخ�ري بالنس�بة  والسياس�يني 

للسياسة الفرنسية.
وق�د قام عم�ال الس�كك الحديدية يف جمي�ع أنحاء 
الب�الد ووس�ائل النق�ل الع�ام يف العاصم�ة باريس 
باإلرضاب منذ خمس�ة أس�ابيع ملنع خطط إصالح 
املعاش�ات التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون. 
وق�د جعل هذا اإلرضاب، وهو األطول منذ 50 عاماً، 
الحياة بائسة بالنسبة للركاب واملسافرين. ووجدت 
اس�تطالعات الرأي أن ثالثة أرباع الش�عب يوافقون 
ع�ى أن نظ�ام املعاش�ات التقاعدية املعق�د وامليلء 

بالعجز بحاجة إىل إصالح.
وم�ع ذلك، ال يزال الدعم الش�عبي ملعركة املربني، 
دفاعاً عن أحد أنظمة التقاعد األكثر س�خاًء، قوياً. 
وفقاً الستطالع الرأي الذي ُنرش يوم األحد، فإن %44 
يؤي�دون أو يتعاطفون مع اإلرضاب، يف مقابل %37 

يعارضونه أو يعادونه.
يق�ول »برون�و كوتري�ه«، مدي�ر بارومي�ر قياس 
الثق�ة السياس�ية الذي تن�رشه املؤسس�ة البحثية 

»س�يفيبوف« ومقره�ا باري�س »إن تأييد اإلرضاب 
مرتف�ع بش�كل مدهش، بالنظ�ر إىل اإلزع�اج الذي 
يس�ببه. وه�ذا بس�بب وج�ود مس�توى ع�اٍل م�ن 
القل�ق االجتماع�ي يف البلد، لم يتمك�ن ماكرون من 

تهدئته«.
ويق�ول مراقب�ون إن الحكومة يف الواق�ع هي التي 
غذت هذا القلق من خالل اإلخفاق يف تحديد بوضوح 
كيف ستتأثر معاشات املواطنني املختلفة جراء هذا 

اإلصالح املقرح.
وقال »باسكال بريينو«، محلل سيايس بارز »انعدام 
الثقة هو الس�بب الرئيس يف ه�ذه الحركة. فالناس 
يقول�ون ال ل�كل يشء. لق�د وصلن�ا إىل نقطة حيث 
مس�توى انعدام الثقة يجعل من الصعب للغاية عى 

الحكومة السيطرة عليه«.
تعد املعاش�ات يف فرنس�ا مرتفعة قياس�اً باملعايري 
الدولي�ة. فالحكوم�ة تخص�ص 14.3% م�ن الناتج 
املح�يل اإلجم�ايل لدف�ع املعاش�ات التقاعدي�ة، أي 
أكث�ر من أي دولة متقدمة أخرى باس�تثناء إيطاليا 

واليونان وضعف ما تخصصه الواليات املتحدة.
ومع ذلك، توقع تقرير مستقل مؤخراً أن النظام من 
املمكن أن يواجه عجزاً سنوياً قيمته 19 مليار دوالر 
بحلول عام 2025 ألن التغيريات الديموغرافية تعني 
أن عدداً أقل من العمال سيدفعون مساهمات وعدداً 

أكرب من املتقاعدين سيستفيدون.
كم�ا أن النظ�ام معق�د، حي�ث يض�م 42 صندوقاً 

تقاعدياً مختلفاً ذات قواعد متباينة للمهن املختلفة 
وعدداً م�ن »األنظم�ة الخاصة« لفئ�ات معينة من 
العم�ل التي تعت�رب صعبة. عى س�بيل املثال، يمكن 
لس�ائقي قاط�رات الس�كك الحديدي�ة التقاعد عند 
بل�وغ 52 عاماً ويحصلون ع�ى معاش بقيمة %75 
من آخ�ر راتب لهم، عى الرغم من أن س�ن التقاعد 

الرسمي هو 62 عاماً.
وتخطط الحكومة إلدخال نظام واحد تديره الدولة، 
وال�ذي تقول إنه س�يكون أكثر إنصافاً، ولتش�جيع 
الناس عى العمل لفرة أطول بعام أو عامني ملوازنة 
النفق�ات والدخ�ل. وقد تعه�د الرئي�س ماكرون يف 
خطابه بمناس�بة العام الجدي�د »بمواصلة اإلصالح 

حتى النهاية«.
لكن تفس�ري الحكومة غري الواض�ح لإلصالح غذى 
املخاوف من الحيل واالتهامات بأن هدفها الخفي هو 
ببساطة جعل الناس يعملون لفرة أطول للحصول 
عى مع�اش أصغر.وقال كوتريه »كل اس�تطالعات 
الرأي تظهر أن الفرنس�يني لديهم تساؤالت عميقة 
ومخاوف من ه�ذا اإلصالح«.ويقرح الربوفيس�ور 
»بريينو«، وهو واحد من خمس ش�خصيات دعاها 
الرئيس ماكرون لإلرشاف عى »النقاش الكبري« الذي 
ُعقد العام املايض بهدف جعل املواطنني يعربون عن 
إحباطه�م وآرائهم. وفيما يس�عى الرئيس ماكرون 
لتحدي�ث اقتصاد الب�الد، »يرى الن�اس ما حرمتهم 

اإلصالحات منه، وليس ما قد تجلبه لهم«.

احلكومة املعرفية
           حسب الله يحيى  

الحدي�ث ع�ن فش�ل الحكوم�ات العراقي�ة منذ الع�ام 2003 
حت�ى اآلن، حدي�ث في�ه الكثري م�ن العمومي�ات واملغالطات 
واالندفاعات الذاتية والسياس�ية، ذلك أن هذه األساليب التي 
تدين فش�ل ه�ذه الحكومات، ق�د تمتلك الكث�ري من الصحة 
والكث�ري من التش�خيص الصائب والس�ليم؛ إالاّ أنها تفتقر اىل 
تش�خيص األس�باب الحقيقية التي تكمن وراء هذا الفش�ل. 
ذل�ك أنه ال يكف�ي ان تدي�ن ظاهرة س�لبية واضح�ة املعالم 
ويعرفه�ا الجميع؛ وإنما تحدد مكامن الخلل وأس�بابه، ومن 
خاللهم�ا يمكننا الوصول اىل تحقيق حلول ناجحة موفقة.إن 
املس�ألة الجوهرية يف فشل هذه الحكومات املتعاقبة، يكمن، 
كما نعتقد، يف غياب الحكومة املعرفية التي ننش�دها، ودليلنا 
ع�ى ذلك أناّ عدداً كبرياً من الس�ادة رؤس�اء مجل�س الوزراء 
وال�وزراء، كانوا قد انتقلوا من موق�ع اىل آخر، ومن وزارة اىل 
أخ�رى، وهذا األم�ر بحد ذاته يع�د خلالً واضحاً، فمن ش�غل 
وزارة الزراع�ة مثالً ال يصح تعيينه بعدئٍذ وزيراً للتعليم العايل 
والبح�ث العلمي، ومن كان وزيراً للصح�ة ال يصلح أن يكون 
وزيراً للتخطيط.الخربات تختلف، والتخصص يف هذا الشأن ال 
ينطبق وال يتالءم مع تخصص آخر، وربما يش�كل نقيضاً له، 
ا الجانب األهم  أو جه�اًل به، أو عجزاً يف فهمه. ه�ذا جانب، أماّ
واألكث�ر دقة ورضورة، فيكمن يف غياب )الحكومة املعرفية(، 
ونعن�ي الحكومة التي يعرف وزراؤه�ا معرفة دقيقة طبيعة 
وتفاصي�ل عمل الوزارات التي يش�غلونها، ع�ى العكس مما 
يقوله بعض الساسة إن )منصب الوزير هو منصب سيايس( 

ذلك أن السياسة علم بحد ذاته، وال يقوى السيايس عى شغل 
وزارة تحتاج اىل خربات وكفاءات ومعرفة تفصيلية يف شؤون 
عمله�ا. وحني يجيء الوزي�ر ليكون يف مركز القيادة من دون 
خ�ربة، يصبح األمر عرض�ة لالبتزاز من قب�ل املحيطني به ال 
سيما الذين يطمحون لش�غل موقعه، مما يجعلهم حريصني 

عى إفشاله وليس انجاحه. 
لذل�ك يكون اختيار )الحكومة املعرفي�ة( هو االختيار الدقيق 
واملطل�وب والروري كذلك، فاملعرف�ة بيشء هو رس النجاح 
فيه، عى العكس من الفشل الذي يحيط بالحكومة التي تؤدي 
وظائفه�ا بطرق ش�كلية خالية من املعرف�ة بطبيعة األعمال 
املناط�ة به�ا. من هن�ا كان�ت معظ�م الحكوم�ات املتعاقبة 
حكومات فاش�لة بامتياز، ودليل ذلك اتخاذها قرارات عاجلة 
م�ن دون ت�رٍو أو دراس�ة أو خربة، مم�ا جعل تل�ك القرارات 
املصدر األس�ايس للفش�ل. وعن�د تغيريها أو التخ�يل عن تلك 
الق�رارات بق�رارات جدي�دة، تكون األمور قد اس�تعصت عى 
الحل، وبات الفش�ل مضافاً اىل فش�ل س�ابق.إن العراق وهو 
يتوج�ه اآلن اىل تش�كيل وزارات جدي�دة، ال ب�داّ أن يعتمد عى 
وزراء لهم معرفة دقيق�ة بأياّة وزارة تناط بهم وبتخصصهم 
تحديداً، فالخيار الس�يايس لوحده ال يمكن أن يحقق النجاح، 
بل يمكن أن تكون السياسة بذاتها تعلماً ومعرفة وسبيالً من 
س�بل املعرفة الحية مما يحول دون نجاح أي وزير مهما كان 
موفقه الس�يايس متقدماً، فالسياسة يف خدمة املعرفة وليس 
العك�س، وق�د آن األوان للتوج�ه اىل اختي�ار حكومة معرفية 
قائمة عى بناء مؤسس�ات تكون قياداتها ع�ى دراية كاملة 

رد. بجميع وجوه العمل وصوالً اىل نجاح مطاّ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى / 85/ج/2020

التاريخ 2020/1/20
اعالن

اىل املتهم الهارب / احمد محمد مهوس حسن
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهم يف القضية املرقمة 85/جنح/2019 
م  وف�ق احكام امل�ادة )432( عقوب�ات فقد تقرر 
تبليغك باالع�الن عن طريق الن�رش يف الصحيفتني 
املحليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
2020/2/27 م ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�وف 
تج�ري املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

جمال فاضل خلف
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الصويرة
العدد / 64/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )عدنان س�عدون س�لمان بني 

عمري( 
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكون�ك مته�م يف القضية املرقم�ة 64/ج/2020 
وف�ق احكام امل�ادة 453/ الش�ق االول من قانون 
العقوب�ات فقد تق�رر تبليغك باالع�الن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
يوم 2020/2/23 ويف حالة عدم حضورك  س�وف 

تجري املحاكمة بحقك  غيابيا وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الصويرة
العدد / 65/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املتهم�ان الهاربان /  )1 � منترص حازم يونس 

الخباز 2 � غسان عيل سليمان الكوير( 
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكون�ك مته�م يف القضية املرقم�ة 65/ج/2020 
وفق احكام املادة 1/456 / أ من قانون العقوبات  
فقد تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
2020/2/23 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك  س�وف 

تجري املحاكمة بحقك  غيابيا وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف

جلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الصويرة
العدد / 66/ج/2020
التاريخ 2020/1/16

اعالن
اىل املته�م الهارب /  )صادق حس�ني محيميد البو 

جميل( 
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكون�ك مته�م يف القضية املرقم�ة 66/ج/2020 
وف�ق اح�كام امل�ادة 466 ام�ن قان�ون العقوبات 
فقد تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
2020/2/23 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك  س�وف 

تجري املحاكمة بحقك  غيابيا وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 57/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املتهمني الهاربني /  )عروبة صادق غني ومنتظر 

ستار جبار / يسكن كوت � انوار الصدر( 
بالوق�ت  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة  اىل  بالنظ�ر 
الح�ارض ولكونك�م متهم�ني بالقضي�ة املرقم�ة 
57/جن�ح/2020  وف�ق احكام امل�ادة )1/456(  
عقوبات  فق�د تقرر تبليغكم باالع�الن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
يوم 2020/2/23 ويف حالة عدم الحضور   س�وف 

تجري املحاكمة  غيابيا بحقكم وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 13/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املته�م الهارب /  ))محم�د صالح حميد محمد 
الكرعاوي  / يس�كن واس�ط � قضاء الحي � حي 

املوظفني (   
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 13/جنح/2020  
وف�ق اح�كام امل�ادة )432(  عقوبات  فق�د تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/23 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 208/ج/2020

التاريخ 2020/1/19
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )اياد نوري عباس س�فيح/ 
يسكن كوت � حي الحكيم( 

بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك متهم بالقضية املرقمة 208/جنح/2020  
وف�ق اح�كام امل�ادة )384(  عقوبات  فق�د تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/23 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 52/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )كرار جميل صباح عطيوي(

بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 52/جنح/2020  
وف�ق اح�كام امل�ادة )238(  عقوبات  فق�د تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/19 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 12/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )عيل ثامر خليل الغرباوي( 

بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 12/جنح/2020  
وف�ق احكام امل�ادة )1/413(  عقوبات  فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/23 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 53/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املته�م الهارب /  )جعفر ص�ادق جعفر كاظم 

يسكن كوت � حي الخليج( 
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 53/جنح/2020  
وف�ق احكام امل�ادة )1/456(  عقوبات  فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/23 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 51/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /  )عالء محمد حس�ني فياض 

الجوراني( 
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 51/جنح/2020  
وف�ق اح�كام امل�ادة )238(  عقوبات  فق�د تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/23 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 54/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املته�م الهارب /  )حي�در جميل صباح عطيوي 

يسكن كوت / الخاجية( 
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 54/جنح/2020  
وف�ق اح�كام امل�ادة )238(  عقوبات  فق�د تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/2/23 
ويف حال�ة عدم الحضور   س�وف تج�ري املحاكمة  

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 50/ج/2020
التاريخ 2020/1/19

اعالن
اىل املته�م الهارب /  )احمد عبد الحس�ني س�يالن 

حسناوي( 
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 50/جنح/2020  
وفق اح�كام املادة )24/ثالثا/اس�لحة(  عقوبات  
فقد تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
2020/2/23 ويف حال�ة ع�دم الحض�ور   س�وف 

تجري املحاكمة  غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������������

فقدان هوية مهندس
يف   174015 املرقم�ة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
2014/9/13 بأس�م / يارس عبد الحسني حسون 
الص�ادر من نقابة املهندس�ني العراقيني بغداد من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

فقدان وثيقة مدرسية
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 359563  �17 يف 
2019/11/12 بأسم / زهراء نايف دايخ الصادرة 
من مدرس�ة البيت العتيق من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

قسم الحسابات / شعبة املخازن
العدد 89/ح�/2020
التاريخ 2020/1/20

اعالن
 / االع�ى  القض�اء   مجل�س  كت�اب  اىل  اش�ارة 
لجن�ة ش�طب املوج�ودات الرئيس�ية املرق�م 42/

و14/ش�طب   2019/8/27 يف  ش�طب/2019 
/2016 يف 2017/12/26 تعلن هذه الرئاس�ة عن 
بي�ع املوج�ودات الثابتة االثاث يف رئاس�ة محكمة 
استئناف املثنى واملحاكم واملكاتب التابعة لها فعى 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة هذه الرئاس�ة خالل 
خمس�ة عرش يوما اعتب�ارا من ثاني ي�وم االعالن 
والن�رش يف الصح�ف املحلية وس�وف تج�ري ظهر 
الي�وم االخري لالعالن مس�تصحبا معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة املقدرة البالغة 
)6765000( فقط ستة ماليني وسبعمائة وخمسة 

وستون الف دينار ال غريها 
القايض

طالب حسن حربي
رئيس محكمة استئناف املثنى االتحادية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: يتحدث ه�ذا اليوم عن بع�ض الفرص 
أو  رسي�ة  بعالق�ة  تتعل�ق  الت�ي  الش�خصية 

ارتباطات غري معلنة.
عاطفي�اً: يوم ي�يء حيات�ك ويجعلك تقرتب 
أكثر مم�ن تحب، وخصوص�اً بعدما وجدته إىل 

جانبك يف أوقات محنتك.

مهني�اً: يفتح أمامك هذا الي�وم األبواب ويأتيك 
بمس�اعدات يقّدمها بعض الزم�الء فتكون له 

من الشاكرين.
عاطفياً: توّقع فرًصا جديدة ونجاًحا وتطّورات 
ممت�ازة وأحالًما رومانس�ية وعالق�ات ممّيزة 

جدًّا.

مهنياً: يعرّضك هذا اليوم لبعض االستحقاقات، 
ولو انه يفتح باًبا جديًدا يف مجال البيع والتجارة 

والتعاطي مع الجماهري.
عاطفي�اً: يق�دم لك الرشي�ك نصيح�ة ممتازة 

بشأن ما يجب القيام لتربز أكثر أمام الرشيك.

مهني�اً: تن�رش أفكاًرا أو تس�تفيد م�ن ظروف 
ممّيزة، وقد تقوم بس�فر أو تخّطط له، ويكون 

له أثر يف أعمالك املستقبلية.
عاطفي�اً: إذا كن�ت عازباً تلتقي أخ�رياً نصفك 
اآلخر، وقد يت�م ذلك حني تكون برفقة أصدقاء 

لك متزوجني.

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: يطرأ أمر ما هذا الي�وم يزيد الطني بلّة 
إذ يتحول س�وء تفاهم إىل نزاع حاد ورشس مع 

أحد الزمالء.
عاطفياً: قد تلجأ إىل إحداث تغيري شامل وكامل 
يف مظه�رك الخارجي ذلك عم�اًل بنصيحة أحد 

األصدقاء ليكون مظهراً معارصاً وعملياً.

مهنياً: ابتعد عن التوتر واالنفعال قدر املستطاع، 
فهذا اليوم يحمل إليك املتاعب والهموم.

عاطفياً: إذا كان عامل الثقة مفقوداً بينك وبني 
الحبيب، فالشك حارض دائماً ليدمر العالقة.

صحيا: الحفاظ ع�ى الوزن املطلوب مهم جداً، 
وهذا يساهم براحة ذهنية صافية.

مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن اآلمال تزدهر، ويشري 
ه�ذا الي�وم إىل بداية جي�دة وخالق�ة واىل بداية 

مرشوع يبرص النور قريباً.
عاطفي�اً: اح�ذر املبالغ�ة يف مش�اعرك تج�اه 
الرشيك، وكن معتدالً يف ترصفك معه لئال تفسد 

األمور.

أن  املشاكس�ات وح�اول  ابتع�د ع�ن  مهني�اً: 
تس�رتيح، ال تتحّد أحًدا وال بعض السلطات، بل 

ُكن مرتويًّا جدًّا مهما طرأ من ظروف.
عاطفياً: تتعامل مع املحيطني بك بلياقة ولطف 

وتحاورهم بجدية ويف العمق.

مهنياً: يب�رشك هذا اليوم بالخ�رب ويحمل إليك 
جدي�ًدا وقد يتعل�ق األمر بأحد أف�زاد العائلة أو 

أحد الجريان أو املقرّبني.
عاطفياً: اإلش�اعات التي تسمعها عن الرشيك 
رسع�ان م�ا يتب�ني ل�ك أنه�ا يف معظمه�ا غري 

حقيقي.

مهني�اً: يتي�ح أمامك ه�ذا اليوم فرًص�ا مالية 
ممي�زة، وتنكّب عى دراس�ة ميزانية أو تتلقى 

مبلًغا من املال وتبدأ بعملية تصحيح وترميم.
عاطفياً: يوم مناس�ب لش�ؤون الح�ب، وتزداد 
اإلثارة بينك وبني الرشيك، فتترصف معه بكثري 

من العفوية.

مهني�اً: يتحدث ه�ذا اليوم عن بداي�ة رحلة أو 
مس�رية مغايرة ملا عرفته حت�ى اآلن يف مجالك 

املهني.
عاطفي�اً: ال تتناق�ش مع الرشي�ك يف ترصفات 
ل�م تصدر عنه، ومجرد الش�ك فيه قد تكون له 

عواقب وخيمة عى العالقة.

العذراء

احلوت

تراجع نسبة التدخني بني الرجال ألول مرة
أك�دت منظمة الصح�ة العاملية تراجع 
ع�دد املدخن�ني الرج�ال ألول مرة عى 
مس�توى العالم، وذلك بعد حمالت ضد 

التدخني عى مدى عقود.
وقالت املنظمة يف تحليلها الذي تنرش 
نتائجه غدا الخميس إن التحليل ينم 
عن حدوث نقطة تحول حاسمة يف 
مكافح�ة منتج�ات التب�غ القاتلة، 
حس�بما أوضح أمني عام املنظمة، 
تي�دروس أدهان�وم جيربيس�وس، 

بمناسبة تقرير التبغ الجديد.
وحس�ب التقرير فإن نحو س�كان 

العام إجماال، اعتبارا من سن 15 عاما، 
كان يستخدم التبغ بشكل منتظم عام 
2000، ث�م تراجع�ت هذه النس�بة إىل 

نحو الربع عام 2015. وحسب األرقام 
املجردة ف�إن أعداد مس�تخدمي التبغ 
تراجعت وفقا لبيانات املنظمة من نحو 
1.4 مليار مس�تخدم عام 2000 إىل 

نحو 1.3 مليار عام 2018.
وكان ه�ذا الرتاج�ع يعتم�د، وفق�ا 
لألرق�ام املج�ردة، حت�ى اآلن ع�ى 
املدخن�ات،  النس�اء  ب�ني  الرتاج�ع 
يف ح�ني اس�تمرت أع�داد املدخن�ني 
الرج�ال. ولك�ن منظم�ة الصح�ة 
العاملي�ة تتوق�ع اآلن أن يصبح عدد 
املدخن�ني الرجال أقل بواقع مليوني 

مدخن خالل العام املقبل، مقارنة بعام 
2018، بل وتتوقع املنظمة تراجع أعداد 
املدخنني بواقع ستة ماليني مدخن عام 

.2025
وم�ع ذلك ف�ال زالت نس�بة اإلقالع عن 
التدخ�ني أع�ى ب�ني النس�اء مقارن�ة 
به�ا ب�ني الرجال، حي�ث توق�ع معدو 
التقري�ر أن تقلع تس�عة مالي�ني امرأة 
ع�ن التدخني ع�ام 2020 مقارنة بعام 
2018، ب�ل وأن يرتف�ع ه�ذا الع�دد إىل 
32 ملي�ون ام�رأة بحلول ع�ام 2025، 

مقارنة بعام 2018.

تناول الرمان يوميًا مهم هلذه األسباب
كش�فت دراس�ة أن تن�اول الرم�ان 
يومياً ل�ه العديد م�ن الفوائد، منها 
معالجة االلتهابات ومحاربة الخاليا 
الرسطانية، مش�رية إىل أنه يحّد من 
انتش�ار رسطان الربوستاتا وتقليل 

األلم بشكل كبري.
وأوضحت الجمعية األملانية للتغذية 

أن الرمان ثمرة غنية جداً بمضادات 
األكس�دة املهمة والتي تساعد خاليا 
البكتريي�ا  مقاوم�ة  ع�ى  الجس�م 
الرم�ان  أن  مبين�ًة  والفريوس�ات، 
يفوق الش�اي األخ�ر فيما يخص 

مضادات األكسدة ب�3 مرات.
األنب�اء  لوكال�ة  وفق�اً  وأضاف�ت 
األملاني�ة، أن تناول الرمان 
ع�ى  إيجاب�ي  أث�ر  ل�ه 
واألوعي�ة  القل�ب  صح�ة 
أنه  إىل  الدموي�ة، مش�رية 
يس�اعد عى خفض نسبة 
الكوليسرتول يف الدم، كما 
أنه يحرر األوعية الدموية 
الرتس�بات ما يساعد  من 
الدم  عى انخفاض ضغط 

تلقائياً.

هذا ما حققته مالبس سوبرمان يف مزاد
بيع أول مش�لح ارت�اده املمثل 
فيل�م  يف  ري�ف  كريس�توفر 
»س�وبرمان« يف م�زاد، االثنني، 
بس�عر 193750 دوالرا يف لوس 
أنجل�وس، ع�ى م�ا أعلن�ت دار 

»جوليينز اوكشنز«.
 6 اس�تخدمت  اإلجم�ال  ويف 
مش�الح يف تصوي�ر الفيلم الذي 

بدأ عرضه يف العام 1978.
وعرضت للبيع يف هذا املزاد حوايل 
400 قطع�ة من بينه�ا مالبس 
من مسلس�ل »ستار ترك«. فقد 
بيعت بزة ارتداها املمثل باتريك 
الكابتن  تأدية  س�تيوارت خالل 

دور جان-لوك بيكار بس�عر 28 
ألف دوالر.

دان  ارتداه�ا  الت�ي  الب�زة  أم�ا 
»غوستباس�رتز  يف  اكروي�د 
أل�ف   32 بس�عر  فبيع�ت   »2
دار  أوضح�ت  م�ا  ع�ى  دوالر 
بتذكرات  املتخصص�ة  امل�زادات 
أو  هوليوودي�ة  ومجموع�ات 

عائدة لنجوم.
ولم تبع خالل املزاد غليون بيلبو 
باغنز الذي أدى دوره إيان هوملز 
يف ثالثية »لورد اوف ذي رينغز« 
)س�يد الخوات�م( م�ع أن�ه كان 

يعترب من القطع الرئيسية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
 x 1 - معلقة صغ�رية فانيليا x 1 - معلق�ة كبرية س�كر بنى x 3
معلقة كبرية ملح )أو حسب الرغبة( - ½ x كوب عسل نحل - ½ 

x كيلو فول سودانى )مقرش( - ¼ x معلقة صغرية قرفة
الخطوات:

ىف وعاء عميق نضع الفول الس�ودانى وباقى املكونات عدا العسل 
ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف العسل ونقلب.
ىف صيني�ة مفروش�ة بورق الزبد نضع الفول الس�ودانى ىف طبقة 
واح�دة ثم نضعها ىف الفرن عند درجة حرارة 160 ملدة 20 دقيقة 

او لحني أن تأخذ لونا ذهبيا.
يغرف ىف طبق التقديم ويرتك حتى يربد تماما بالهنا والشفا.

فول سوداين بالعسل

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الطفل الطبيعي يبدأ يف 
تركيز عينيه عى األشياء املتحركة 
األس�بوع  يف  أطراف�ه  وتحري�ك 
الس�ادس م�ن العم�ر ، ويف الفرتة 

ذاتها يستجيب لألصوات املفاجئة
هل تعلم أن صداع الشقيقة يصيب 
األطفال أيضا ولكن بنسب أقل مما 

يصيب الكبار
هل تعلم أن بعض حاالت الروماتيزم 
روماتيزم املفاصل يعالج بكمادات 

الثلج وتلقى نجاح كبري
ه�ل تعلم أن املاء يك�ّون حوايل 90 

باملائة من وزن الجسم
هل تعلم أن مع�ّدل خفقات القلب 
الدقيق�ة  اىل 72 خفق�ة يف  يص�ل 
أو  الس�اعة  يف  خفق�ة   432. أو 

37843200 يف السنة
هل تعل�م أن حجم القل�ب يختلف 
من ش�خص اىل آخر وكذلك أبعاده 
. أم�ا وزنه املتوس�ط فهو 325غم 
بالنسبة للرجال أما متوسط وزنه 
عند النس�اء فه�و 245غ�م ولكن 

يتفاوت مع حجم الجسم ووزنه

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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املسابقات حتدد موعدًا جديدًا 
الستئناف الدوري العراقي

نفط الوسط يقرتب من ضم 
حمرتفني جديدين

             المستقبل العراقي/ متابعة

ح�ددت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة ي�وم 17 من 
فرباير/ ش�باط املقبل موعدا الستئناف الدوري العراقي 
بع�د توق�ف املنافس�ات لفرتة قارب�ت عىل ال� 3 أش�هر 

ونصف.
وقال مصدر من داخل لجنة املسابقات يف ترصيحات إن 
اللجنة تدرس عدة خيارات الستئناف املسابقة بما يخدم 

مصلحة األندية وبما يتناسب مع املرحلة املقبلة.
وب�ن أن الفك�رة املطروح�ة بالوقت الحايل ه�ي إقامة 
دوري املجموع�ات الخت�زال فرتة املس�ابقة، مضيفا أن 
هناك أفكار أخرى سيتم تحديد اآللية ونرشها قبل موعد 

انطالق البطولة.
وأش�ار إىل أن اس�تئناف ال�دوري أمر مؤكد لك�ن اآللية 

وأماكن املباريات سيتم حسمها خالل األيام املقبلة.
يش�ار إىل أنه تم لع�ب 4 جوالت من ال�دوري قبل توقف 

املنافسات نتيجة لألوضاع الحالية يف البالد.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اقرتب نفط الوسط من التعاقد مع العبن 
جديدي�ن يف ف�رتة االنتق�االت الش�توية 
تحضريا الس�تئناف منافس�ات الدوري.
وق�ال م�درب الفريق رايض شنيش�ل يف 
املفاوض�ات  إن  ترصيح�ات خاص�ة ل، 
وصل�ت ملراح�ل نهائي�ة م�ع املح�رتف 
املغربي ياس�ن بايوض وم�ن املؤمل أن 

تتم الصفقة خالل األسبوع املقبل.
وتابع: »هذا باإلضافة إىل وجود مساعي 
لضم محرتف س�نغايل لتعويض مغادرة 

الالعبن املحرتفن زاكري ومارشال«.
تدريبات�ه  يخ�وض  »الفري�ق  وواص�ل: 
اليومية يف ملعب النادي للتحضري بصورة 
مناس�بة قب�ل اس�تئناف ال�دوري حيث 
عان�ت األندية كثريا م�ن التوقف الطويل 

للمسابقة«.
وأش�ار إىل أن الفري�ق فقد جه�ود ثالثة 
العب�ن ج�راء التوق�ف وه�م مارش�ال 
وزاك�ري باإلضاف�ة إىل اح�رتاف مهاجم 

الفريق محمد ش�وكان بصفوف كاظمة 
الكويتي.

يشار إىل أن نفط الوسط خاض مباراتن 
فقط يف الدوري وحقق خاللهما الفوز.

برشلونة يالحق 
هدف ريال مدريد 
لتعويض سواريز

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة 
مسؤويل برشلونة يف ضم هدف ريال مدريد 
يف املريكات�و الش�توي الج�اري لتعويض 

غياب لويس سواريز املصاب.
وأجرى سواريز جراحة يف الركبة، ستبعده 
عن املالعب حتى ش�هر مايو/ أيار املقبل، 

مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.
وبحسب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، 
فإن االس�م املرشح لش�غل مركز املهاجم 
كان�ون  يناي�ر/  يف  بربش�لونة  الرصي�ح 
الجاري، وهو ال�دويل األملاني تيمو فرينر، 

مهاجم اليبزيج.
وأش�ارت إىل أن برش�لونة يس�عى لحسم 
الصفقة لصالحه يف األيام القليلة املقبلة، 
قبيل نهاية يناير/ كانون الجاري، مقابل 

30 مليون يورو.
وارتبط اس�م فرينر يف األس�ابيع األخرية، 
باالنضم�ام لصف�وف ريال مدري�د، األمر 
الذي س�يخلق رصاًعا خاًصا بن النادين 

عىل املهاجم الدويل األملاني.
وخاض فرينر 26 مباراة بقميص اليبزيج 
يف جمي�ع املس�ابقات هذا املوس�م، حيث 

سجل 25 هدًفا وصنع 10 آخرين.

إنرت ميالن يقدم عرضا 
رسميا لضم إريكسن

العب تشيليس يصل ميالنو 
إلجراء الفحص الطبي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن إن�رت ميالن، تقدمه بعرض رس�مي لن�ادي توتنهام 
هوتس�بري اإلنجليزي، للتعاقد مع الدنماركي كريس�تيان 
إريكس�ن، الع�ب وس�ط الفري�ق، يف املريكات�و الش�توي 

الجاري.
وقال بيريو أوس�يليو، املدير الري�ايض إلنرت، يف ترصيحات 
لش�بكة »سكاي س�بورت إيطاليا«: »إريكسن العب مهم، 

نحن ننتظر الرد بعد تقديم عرض رسمي«.
وأض�اف: »هن�اك العدي�د من األندي�ة التي ترغ�ب يف ضم 
إريكسن، إنه العب رائع ونحن نحاول الفوز به، نلعب بكل 

أوراقنا معه«. 
وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية املوسم الجاري، 
حيث رفض كل محاوالت الس�بريز للتجديد، سعًيا لخوض 

تجربة جديدة خارج إنجلرتا.
ويرغب توتنهام يف تقايض 20 مليون يورو، لالستغناء عن 

الالعب يف يناير/ كانون الثاني الجاري.

نادال يبدأ مشواره يف أسرتاليا املفتوحة بانتصار سهل
              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�ق رافائيل ن�ادال طريقه بس�هولة إىل 
الدور الثاني يف بطولة أس�رتاليا املفتوحة، 
بع�د الف�وز 6-2 و6-3 و6-صف�ر ع�ىل 
البوليف�ي غ�ري املصنف هوج�و ديلن، يف 

بداية مشواره باملسابقة اليوم الثالثاء.
ول�م يس�بق أن خ�ر املصن�ف األول أي 
مب�اراة أم�ام الع�ب يحت�ل املرك�ز 72 يف 
التصني�ف العامل�ي، أو مرك�ز متأخر عن 
ذلك، مث�ل ديل�ن، يف أوىل البطوالت األربع 
الكربى، ولم يواجه أي خطر يف ملعب رود 
ليف�ر أرينا.ويتطلع ن�ادال إىل حصد لقبه 
20 يف البط�والت األربع الك�ربى، ومعادلة 

الرقم القيايس لغريمه روجر فيدرر.
وق�دم الالعب اإلس�باني البالغ عمره 33 
عام�ا، أداء سلس�ا يف املجموع�ة األخ�رية 
ول�م يخ�ر أي ش�وط وحس�م املواجهة 
برضبة أمامية قوي�ة، ليصبح عىل موعد 
مع فيدريكو ديلبونيس أو جواو س�وزا يف 

الدور الثاني.
 ي�ود رفائي�ل ن�ادال إضاف�ة املزي�د م�ن 
األلق�اب إىل حصيلت�ه املذهل�ة يف نهاي�ة 
بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس لكنه قال 
إن التف�وق عىل رقم روجر فيدرر القيايس 
البال�غ 20 لقبا يف البطوالت األربع الكربى 
لن يجعل�ه عىل األرجح أكثر س�عادة عىل 

املدى البعيد.

وافتت�ح نادال املصن�ف األول، الذي يمتلك 
19 لقبا يف البطوالت األربع الكربى بفارق 
لق�ب واح�د خل�ف في�درر، مش�واره يف 
ملبورن بارك بطريقة رائعة اليوم الثالثاء 
عندما سحق البوليفي غري املصنف هوجو 
ديلي�ن 6-2 و6-3 و6-صف�ر عىل ملعب 
رود ليفر.وبع�د أن بل�غ 33 عاما، ال يزال 
بطل فرنس�ا املفتوح�ة وأمريكا املفتوحة 
يف قمة مس�تواه وحتى إذا فشل يف إحراز 
لقب�ه 20 يف البطوالت الك�ربى يف ملبورن 
فإنه سيكون مرشحا قويا لتحقيق ذلك يف 
روالن ج�اروس حيث توج 12 مرة يف آخر 

15 نسخة للبطولة.
الصحفي�ن  اإلس�باني  الالع�ب  وأبل�غ 

»الوصول لقمة مس�تواي هو اليشء الذي 
يج�ب أن أفك�ر فيه، إذا نجح�ت يف تقديم 
أفض�ل ما عندي، ففي املعت�اد تكون لدي 
بعض الفرص الجيدة، إذا لم أفعل سيكون 

من املستحيل أن أحقق أي يشء«.
وأضاف »لذل�ك ال يهمني إن كانت ألقابي 
الك�ربى 20 أو 15 أو 16، ما يهمني فقط 
مواصلة امليض قدما واالستمتاع بمسريتي 
يف التن�س، 20 ليس هو الرقم الذي أحتاج 
إىل الوصول إليه«.وتابع »إذا وصلت إىل 20 
لقبا، س�يكون ذلك شيئا رائعا، إذا حققت 
21 لقبا، س�يكون هذا أفضل، إذا اكتفيت 
ب�19 لقبا، س�أكون يف غاية السعادة بكل 

يشء حققته يف مسريتي«.

عقد من الزمان يمر..ورونالدو ثابت بمعادلة التألق
              المستقبل العراقي/ متابعة

بأربع�ة ألق�اب يف دوري أبط�ال أوروبا م�ع فريقه 
السابق ريال مدريد اإلسباني، ولقب األمم األوروبية 
م�ع منتخب الربتغ�ال، و4 كرات ذهبي�ة، فضال عن 
تس�جيل أكثر من 400 هدف، أس�دل نجم يوفنتوس 
اإليط�ايل، الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، الس�تار 

عىل عق�د من الزم�ن بنهاي�ة ع�ام 2010، وها هو 
يس�تهل العقد الجديد م�ع بداية ع�ام 2020 بمزيد 
م�ن األهداف يف موس�م يتطلع فيه للع�ودة ملنصات 
التتوي�ج يف »التش�امبيونز ليج«.ورغم مرور الزمن، 
إال أن الحاسة التهديفية ل�«الدون« ال زالت كما هي، 
حيث واصل سلس�لة أهدافه املتتالية يف »الس�ريي آ« 
مس�جال هدفه ال� 16هذا املوس�م بثنائيته يف شباك 

بارما التي منح�ت »البيانكونريي« انتصارا صعبا يف 
عقر داره بنتيجة )1-2(.

ويف الليل�ة التي غ�اب فيها الربيق عن أداء »الس�يدة 
العجوز«، كان »CR7« حارضا بأهدافه »الحاسمة«، 
ليع�زز صدارة فريقه للمس�ابقة برصي�د 51 نقطة 
وبفارق 4 نقاط عن إنرت الذي س�قط يف فخ التعادل 

اإليجابي بهدف أمام ليتيش.

بداية باهتة
واملثري يف األمر أن كل هذا تحقق رغم البداية الباهتة 
لرونال�دو عىل املس�توى التهديفي بخمس�ة أهداف 
فق�ط خ�الل أول 13 جول�ة يف »الس�ريي آ«، وحالة 
العقم التهديفي التي مر بها عىل مدار شهر نوفمرب/

ترشين الثاني املايض، والتي أثارت كثريا من الشكوك 
واالنتقادات حول حالته الفنية والبدنية.

إنييستا: برشلونة مازال خمتلفًا.. وهذا رشط عودة نيامر
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق آندري�س إنييس�تا، نج�م برش�لونة الس�ابق، 
وفيس�يل كوبي الياباني الحايل، عىل رحيل إرنس�تو 
فالف�ريدي عن تدري�ب الفريق الكتالون�ي، وموقف 

تشايف من عرض البارسا.
وقال إنييستا يف ترصيحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية: »جميع املدربن يتعرضون 
ملث�ل ه�ذه املواقف، فق�د تقرر رحيل�ه )فالفريدي( 

به�ذه الطريق�ة، ونأم�ل أن يكون الق�رار يف صالح 
لربش�لونة«.وأضاف إنييس�تا ال�ذي ح�رض م�ران 
برش�لونة األخ�ري تحت قي�ادة فالف�ريدي: »لم يكن 

أفضل يوم، ولم يكن يوًما مريًحا ألحد«.
وع�ن توقع�ه ملس�تقبل البارس�ا مع س�يتن، قال: 
»أعتق�د أن�ه م�درب جي�د ج�ًدا، ويمكن�ه تحقي�ق 

طموحات الجميع داخل النادي«.
وتابع: »عىل الرغم من أنني ال أحب التطرق ألسلوب 
اللع�ب، ألنن�ي ال أك�ون موضوعًي�ا عندم�ا أتحدث 

ع�ن برش�لونة، إال أنن�ي ال زلت أرى فريًق�ا مختلًفا 
ع�ن الباقن، س�تكون هناك لحظ�ات جيدة وأخرى 

سيئة«.
موقف تشايف

وعل�ق إنييس�تا عىل رفض تش�ايف تدريب برش�لونة 
يف وس�ط املوس�م، قائاًل: »نتحدث كث�رًيا، ويف األيام 

األخرية دارت بيننا محادثة أيًضا«.
وأك�د: »لم يكن من الس�هل عليه أن يقول ال أو نعم، 
الكل يع�رف الوضع ال�ذي يتواجد فيه، لكن تش�ايف 

س�ينتهي ب�ه األم�ر يف برش�لونة، ألن مث�ل ه�ؤالء 
يعودون ألنديتهم«.وأكمل: »أود أن أعود إىل برشلونة 
يف املس�تقبل، لكن وأنا مؤهل لذلك، ليس بس�بب ما 
كنت عليه يف املايض، فأنا أشعر أن هذا هو منزيل وقد 
أعطاني الكثري لدرجة أنني أتمنى أن أكون هنا يوًما 
ما للمساهمة يف يشء ما«.وفيما يتعلق بعالقته مع 
بارتومي�و، ق�ال: »عالقتي به جيدة، ع�ىل الرغم من 
أنن�ا لم نتحدث منذ فرتة طويلة، لقد جاء برش�لونة 

الصيف املايض إىل اليابان، وكان حدًثا هائاًل«.

قائد نابويل يقدم تعهدًا للطفل الباكي

مبايب يمنح األمل لريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعتذر لورينتسو إنسيني قائد نابويل ملشجع 
يبلغ م�ن العمر 9 أع�وام بعد األداء الس�يئ 
للفريق خالل هزيمته )2-0( عىل أرضه أمام 
فيورنتين�ا يف الدوري اإليطايل، يوم الس�بت، 
وه�ي نتيجة جعل�ت الصبي يدخ�ل يف نوبة 
بكاء.وظه�رت ص�ورة الصب�ي الباكي وهو 
يحمل وشاًحا بشعار نابويل خالل بث املباراة 
تلفزيونًي�ا وانت�رشت عىل وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، ودع�ا البع�ض إىل تعليقها عىل 
جدار غرفة املالبس لتحفيز الفريق.وتراجع 
ناب�ويل، وصيف بط�ل ال�دوري اإليطايل يف 3 
من املواس�م األربعة املاضي�ة، للمركز ال�11 
هذا املوس�م وخر 4 م�ن مبارياته الخمس 
يف ال�دوري منذ تويل امل�درب جينارو جاتوزو 
املسؤولية خلًفا لكارلو أنشيلوتي يف ديسمرب 
كانون األول.ووصف جاتوزو، األداء يف مباراة 

الس�بت بأنه مشن.وقال إنسيني يف تسجيل 
فيدي�و موجه للمش�جع الذي يدع�ى ماريو 
ونرشته العديد من مواقع اإلنرتنت اإليطالية 
»أنا آس�ف أن النتيجة جعلت�ك تبكي. نتعهد 
أن من�ذ ه�ذه اللحظة وحتى نهاية املوس�م 
س�نقدم بطولة رائعة وستبتس�م معنا مرة 

أخرى. ننتظرك يف االستاد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض كيليان مبابي، نجم باريس س�ان 
جريمان، مناقش�ة مس�تقبله يف التوقيت 
الحايل، مؤكًدا أن يس�عى للفوز بمزيد من 
األلق�اب مع فري�ق العاصمة الفرنس�ية 
ه�ذا املوس�م.وقال مباب�ي يف ترصيحات 
الفرن�ي:   »le10sport« موق�ع  نقله�ا 
»الكل يتحدث عن مس�تقبيل، عندما كنت 

العًبا صغ�رًيا، حدث ذلك أيًض�ا، لكن اآلن 
ليس هو الوقت املناس�ب، نحن يف يناير/ 
كانون الثان�ي، إنه وقت حس�اس للغاية 
يف املوس�م«.ويعد مباب�ي هدف�ا رئيس�يا 
لريال مدريد، الذي يسعى بقوة لخطفه يف 
الصيف املقبل.وأضاف: »تخيل أنني أجبت 
عىل س�ؤالك وقل�ت ش�يًئا م�ا، فالجميع 
س�يتحدث عن هذا األمر، وهذا ليس جيًدا 
بالنس�بة إىل باريس س�ان جريم�ان، وأنا 
اآلن أح�د العب�ي الفريق«.وتاب�ع: »أري�د 
مس�اعدة النادي ع�ىل تحقي�ق مزيد من 
النجاحات هذا املوسم، والفوز بالكثري من 
األلقاب، لذلك ليس من الجيد بالنس�بة يل 
أن أتحدث عن مس�تقبيل«.وأكد: »أفكر يف 
النادي فقط ألنه ساعدني، لقد وصلت إىل 
هن�ا يف الثامنة عرش من عمري، لقد كنت 
مجرد موهبة، واآلن أنا نجم بفضل س�ان 
جريمان واملنتخ�ب الوطني«.وأتم: »يجب 
أن أبق�ى هادًئ�ا ويف كام�ل تركي�زي مع 
الفريق، بعد ذلك يف نهاية املوس�م س�نرى 
ما س�يحدث، لك�ن يف الوقت الح�ايل، فأنا 

ملك لسان جريمان«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب إنرت مي�الن، من حس�م صفقة التعاق�د مع العب 
تش�يلي، لينض�م للنريات�زوري خ�الل ف�رتة االنتق�االت 

الشتوية الجارية.
وذك�رت ش�بكة »س�كاي س�بورت إيطالي�ا«، أن فيكتور 
موس�يس، الع�ب تش�يلي، وص�ل إيطاليا مس�اء أمس 
اإلثن�ن، اس�تعداًدا إلج�راء الفحوص�ات الطبي�ة ومن ثم 

توقيع العقود.
وأضاف�ت أن النيج�ريي س�يجري الفحص الطب�ي يف إنرت 

ميالن صباح اليوم الثالثاء.
وكان بي�ريو أوس�يليو، املدي�ر الريايض إلن�رت، أكد توصل 
الن�ادي التفاق مع تش�يلي حول ضم موس�يس، وقال: 

»لقد اتفقنا مع تشيلي بشأن فيكتور«.
وأض�اف »نحن نقيم املوق�ف، قد يكون فرص�ة، لكن من 

األفضل االنتظار قبل قول املزيد«. 
وانتقل موسيس من تشيلي إىل صفوف فنربخشه الرتكي 

يف يناير/ كانون الثاني 2019 املايض، عىل سبيل اإلعارة.

سولسكاير: ال نرغب يف التواجد خلف ليفربول بجدول الرتتيب
              المستقبل العراقي/ متابعة

جون�ار  أويل  النرويج�ي  ي�رى 
مانشس�رت  م�درب  سولس�كاير، 
يونايتد، أن فريقه يسري يف الطريق 
الصحي�ح، وذل�ك ع�ىل الرغ�م من 
خس�ارته األخرية يف ال�دوري أمام 

ليفربول.
وخر مانشس�رت يونايتد بهدفن 
دون رد أم�ام ليفربول ي�وم األحد 
امل�ايض، ليتص�در الري�دز ج�دول 
الرتتيب بفارق 16 نقطة عن أقرب 
املالحق�ن، ويبتع�د ع�ن اليونايتد 

الخامس بفارق 30 نقطة.
م�ا  بحس�ب  سولس�كاير  وق�ال 
نقل موقع »س�كاي س�بورتس«: 
»خرنا أمام ليفربول، وهو فريق 
كلكم تقولون عن�ه إنه رائع، ومع 
ذل�ك كن�ا يف أج�واء املب�اراة حتى 
آخ�ر ك�رة، وبالنس�بة يل ه�ذا أمر 

إيجابي«.
وأض�اف: »بالطب�ع نش�عر بخيبة 
اآلمل لخس�ارة املباراة، ال نرغب يف 
التواج�د خلفه يف ج�دول الرتتيب، 
ولك�ن هن�اك م�ؤرشات بأننا عىل 

الطريق الصحيح بكل تأكيد«.
وأش�ار سولس�كاير أن املناقشات 
الدائرة حالًيا حول سياس�ة النادي 
يف التعاق�دات، تمث�ل تش�تيًتا غري 
مرحب به قبل مواجهة برينيل غًدا 

األربعاء يف الدوري.
وقال النرويجي يف هذا الشأن: »اآلن 
ليس الوقت املناس�ب لبدء الحديث 
عن هذا األمر، بالنس�بة يل، نتطلع 
للمباراة املقبلة أمام برينيل، نبحث 
دائًما عن تطوي�ر قائمتنا والنادي 
بشكل عام، ولكن ال يجب التطرق 

لهذا األمر حاليا«.
العب�ه  أن  سولس�كاير،  وأوض�ح 
مارك�وس راش�فورد، ل�م يش�كو 

م�ن إصابة يف الظهر قب�ل إصابته 
األسبوع املايض.

وتابع: »اش�تكي بعض اليشء بعد 
 28( لبرين�يل  األخ�رية  مواجهتن�ا 
ديس�مرب/ كان�ون األول املايض(، 
جي�دة  بص�ورة  مع�ه  وتعاملن�ا 
ق�در اس�تطاعتنا حينه�ا، حص�ل 
عىل بع�ض الراحة لتلق�ي العالج، 
املباريات،  وأخرجناه م�ن بع�ض 
ول�م يبدأ أساس�ًيا يف كل اللقاءات، 
وفج�أة عان�ى م�ن تل�ك اإلصابة 
الجدي�دة، ولم يك�ن يعاني من أي 

إصابات قبلها«.
وأتم: »سيحصل عىل وقته للتعايف، 
ونبحث بدورنا عن تطوير قائمتنا 
من الالعبن، وس�نرى م�ا إذا كان 
هن�اك يشء يمك�ن القي�ام به )يف 
إشارة إىل إيجاد بديل يف املريكاتو(، 
يمكنن�ي  يشء  يوج�د  ال  ولك�ن 

التحدث عنه اآلن«.

توتنهام يتحرك الستعادة بيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب توتنهام يف اس�تعادة املهاجم الويلزي جاريث بيل، 
الذي رحل عن صفوفه يف صيف 2013 إىل ريال مدريد، لكن 

وضعه لم يعد مستقرا كما كان داخل القلعة امللكية.
وكشف برنامج »الشرينجيتو« اإلسباني الشهري عىل قناة 

)ميج�ا تي يف( أن رئيس توتنه�ام، دانييل ليفي، التقى يف 
مدريد بنظريه يف الريال، فلورنتينو برييز، لبحث إمكانية 

الحصول عىل خدمات بيل، البالغ من العمر 30 عاما.
وأوض�ح املصدر أنها ليس�ت املرة األوىل الت�ي يطلب فيها 
الس�بريز ضم بيل، الذي تألق يف صفوفه لس�تة أعوام بن 

2007 و2013.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مهندس ينجح يف إنامء »أول نبات عىل القمر«
 4-Chang’e مهم�ة  مهن�ديس  أح�د  ق�ّدم 
التاريخية إىل القمر، عرضا يف متحف التصميم 
بالعاصمة الربيطانية، لن�دن، حول »املحيط 

الحيوي املصغر« للمركبة الفضائية.
املمي�ز ع�ن قي�ام ش�يه  الع�رض  وكش�ف 
 ،Chongqing جامع�ة  م�ن  جينغش�ن، 
بالتع�اون مع فريق�ه بإنت�اج أول بذرة عىل 
سطح القمر. وكان العرض جزءا من معرض 
»االنتقال إىل املري�خ«، الذي يعرض مجموعة 
م�ن التقنيات املختلفة التي ستس�مح للبرش 
بالبقاء عىل قيد الحياة، عىل املدى الطويل، يف 

الفضاء وعىل كواكب أخرى.
ويف ح�ن أن املجموعات الس�ابقة نجحت يف 
إنماء النبات�ات الصغرية عىل محطة الفضاء 
الدولية، ل�م يقم أحد بتحقي�ق إنجاز مماثل 

ع�ىل س�طح القم�ر. وابتك�ر ش�يه وفريقه 
كبسولة »حديقة إسطوانية«، ملحاولة إدخال 

النباتات إىل أعماق الفضاء الخارجي.
ويبل�غ ط�ول الكبس�ولة زه�اء 8 بوص�ات، 
وقطره�ا 6.5 بوص�ة، وتحت�وي ع�ىل ب�ذرة 

والبطاط�س  بالقط�ن  محمل�ة  مس�تطيلة 
وغريها من الحشائش.

وُصم�م أنب�وب يف أعىل الكبس�ولة للس�ماح 
بدخول ضوء الش�مس، وس�مح نظ�ام الري 
للفري�ق بالحف�اظ عىل س�قاية الب�ذور عىل 
فرتات منتظم�ة. وكان الضغط الجوي داخل 
األس�طوانة مطابق�ا للضغ�ط ع�ىل األرض، 
واس�تخدموا مع�دات تربيد خاص�ة للحفاظ 
ع�ىل درج�ة الح�رارة الداخلية بح�دود نحو 
98 فهرنهاي�ت. واس�تخدم الفريق كامريتن 
مدمجت�ن لتصوير تقدم نم�و البذور كل 10 
س�اعات، مع تتبع تطورها. وجاءت اللحظة 
التاريخية بعد أيام قليلة، عندما أنتجت بذرة 
القط�ن ورقت�ن، وم�ن الغري�ب أن جذورها 

نشأت جانبيا بدال من أن تكون مستقيمة.

بع�د أن أعلن�ت مايكروس�وفت وقفه�ا دع�م 
»ويندوز-7« املس�تخدم من قب�ل املالين حاليا 
بات هاج�س املس�تخدمن ترقية ه�ذا النظام 
إىل نس�خة »وين�دوز-10«، فكيف الوس�يلة إىل 
التحدي�ث دون تكالي�ف؟ وتبع�ا للخ�رباء فإن 
ترقي�ة نظام ويندوز إىل النس�خة العارشة بات 
أمرا رضوريا لحماي�ة بيانات الكمبيوترات من 

االخ�رتاق وتحمي�ل الربام�ج الحديث�ة املضادة 
للفريوسات، والتمايش مع متطلبات الربمجيات 
واملواقع التي تتغري باستمرار، لكن عىل أصحاب 
الحواسب قبل تحديث برنامج التشغيل االنتباه 
إىل أن حواس�بهم تتوفر فيها امليزات األساسية 
لتش�غيل نظام »ويندوز-10«. والنقطة الثانية 
التي يجب االنتباه لها هو أن العديد من البيانات 

وامللفات املحفوظة والتطبيقات يف الحاسب قد 
تختفي من الجهاز عند تحديث نس�خة برنامج 
التشغيل، بسبب االختالف الكبري بن برمجيات 
اإلصداري�ن 7 و 10، ل�ذا وقب�ل التحديث يجب 
ع�ىل املس�تخدم صن�ع نس�خة احتياطي�ة من 
ملفاته ومعلوماته واختيار التطبيقات الالزمة 

لتأمينها قبل تحديثها.

زعم�ت ترسيبات جدي�دة أن هاتف »هواوي« القادم ق�د يأتي مزودا ب�7 
 ،Evan Blass ،كامريات مميزة بمستشعرات برصية. وكشف إيفان بالس
املرسب آلخر أخبار الهاتف الذكي بانتظام، أن عمالق التكنولوجيا الصيني، 
هواوي، سيأخذ بعض اإلشارات من املنافسن، مثل سامسونغ، ويدخلها 
جميع�ا يف مجموع�ة الكام�ريا الخلفية، املجهزة بخمس�ة مستش�عرات 
برصية. وس�ُتزود املصفوفة، التي تتواجد داخل نظام الكامريا عىل الجزء 
الخلفي للهاتف، بمجموعة كبرية من املستشعرات املختلفة مع إمكانات 

منوعة، بما يف ذلك العدسة املقربة وعدسة فائقة الرسعة.
وستوضع آخر كامريتن للهاتف، يف الجزء األمامي من الجهاز، وستكون 

الشاشة خالية من الحواف، وفقا ملوقع »ذي فريج«.
وهناك أزرار لضبط مستوى الصوت عىل الجانب وتشغيل الجهاز وإيقاف 

تشغيله. ويبدو أيضا أن الهاتف سيستخدم USB-C للشحن.
ويقول بالس أيضا إن الرشكة ستستخدم السرياميك يف إصدار P40، رغم 

أنه ليس من الواضح عىل الفور ما هي نسب الزجاج إىل السرياميك.

 Xbox أعلنت رشكة مايكروس�وفت مؤخرا أن بعض مستخدمي منصات
بإمكانه�م اآلن الوصول إىل ألع�اب هذه املنصات ع�رب هواتفهم العاملة 

بأنظمة أندرويد.
 Xbox إن مس�تخدمي منصة news.xbox وقال�ت الرشك�ة ع�ىل موق�ع
 Xbox يف ال�دول التي تدع�م خدمة Xbox Insider املش�رتكن يف برنام�ج
Console Streaming ب�ات بإمكانه�م الوص�ول إىل األلع�اب عرب هواتف 
أندرويد. ولالس�تفادة من خدمة Xbox Console Streaming واللعب عرب 
الهات�ف يجب عىل املس�تخدم امت�الك جهاز ذكي يدعم نظ�ام أندرويد يف 
نس�خته 6.0 أو النس�خ األحدث، كم�ا يجب أن يدعم الهات�ف تقنية 4.0 
عىل األقل، وامتالك جهاز Xbox One Wireless، وحس�اب مايكروسوفت 
إلكرتون�ي مع ملف خدمة Xbox. مايكروس�وفت تتيح ألعاب Xbox عىل 
الهواتف! وأشارت مايكروسوفت إىل أن هذه الخدمة متوفرة حاليا يف 42 
دولة، منها الواليات املتح�دة وكوريا والصن والربازيل، ودول عربية مثل 

اململكة العربية السعودية واإلمارات.

كيف يمكنك حتديث إصدار ويندوز جمانًا؟

ترسيبات تكشف وجود 7 كامريات 
يف هاتف هواوي القادم

Xbox مايكروسوفت تتيح ألعاب
 عىل اهلواتف!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

البابوية والفاتيكاند. نبيل ولواء عبد الكريم.. مالحظات

نجوى بركاتمنهل عبد األمير المرشدي

م�ا ال�ذي يبدو جاذب�ا إىل هذا الح�ّد يف عالم الفاتي�كان والبابوي�ة، ليكون 
موضوع مساءلة وتساؤل طرحتهما وتطرحهما أعمال أدبية وسينمائية؟ 
هل ه�و انغالقه، رّسيته، أم ما يصّح فيه من ش�ائعات تآمر ورصاع نفوذ 
ومال بن من يفرتض أنهم تركوا الهموم الدنيوية، ليكرّس�وا حياتهم لنرش 
تعاليم الس�ماء؟ أم أنه االرتباط الدائم ما بن الالهوت والناس�وت، والدين 
والس�لطة، ع�ىل الرغم من اّدع�اء الفصل بينهم�ا، ما يش�ّكل موضوعا ذا 

جاذبيٍة ال تقاوم يف أعن املبدعن والجمهور عىل السواء. 
لق�د رأت العقود األخرية إنتاج�ا لعّدة روايات وأفالم وبرامج ومسلس�الت 
تلفزيونية تناول�ت الفاتيكان والبابوية، أو اس�توحت موضوعاتهما، وإْن 
بت�رّصٍف أحيانا، والق�ت إقباال ورواجا، س�واء نالت رىض الجه�ة املعنّية، 
أو أثارت س�خطها واعرتاضها، فالذين يقف�ون وراء تلك األعمال مبدعون 
مهّم�ون اش�تهروا بأعماله�م، ونالوا عنه�ا جوائز وتكريم�ا. يف ما يخص 
األفالم، هناك عىل س�بيل املثال املخرج األملاني، فيم فيندرز، واإليطايل ناني 
موريت�ي، واألمريكي رون هوارد، والفرنيس كوس�تا غاف�راس، والربازييل 
باول�و س�وّرييتينو، إلخ، ه�ذا ناهيك عن أعم�ال مهمة أخ�رى لعب فيها 
الفاتيكان أدوارا أساس�ية، وإْن لم يكن ه�و موضوعها الرئيس )مثل فيلم 
الع�راب 3، ومسلس�ل آل بورجي�ا، إلخ(. نان�ي موريتي، املخ�رج اإليطايل 
اليس�اري املعروف، يروي يف فيلم�ه »هابيموس بابام« )لدينا بابا( اجتماع 
الكرادلة إثر وفاة البابا النتخاب خليفته. تجرى بالطبع عدة دورات اقرتاع 
قبل ارتف�اع الدخان األبيض وانتخاب البابا الجديد )ميش�ال بيكويل( الذي 
ينتظ�ر املؤمن�ون ظهوره عىل الرشف�ة لتحّيته، إال أن الباب�ا املنتخب يأبى 
تحّم�ل هذه املس�ؤولية، ويبقى رافض�ا مقاوما الرض�وخ إىل درجة قبوله 
اّتباع عالج نفيس، ثم فراره متخّفيا من الفاتيكان إىل روما، حيث سيختبئ 
ب�ن أعضاء فرقة مرسحية. يصّور موريت�ي يف قالب مضحك عذابات كهٍل 
وحداني س�يحّرره حبُّه الكلمة واألداء املرسحّي.. مسلسل »البابا الشاب« 
)بطولة املمثل جود الو( للمخرج سوّرينتيو، يروي قصة بابا شاب وجميل 
جدا، لكنه عنيف وقاس ومتعاٍل، وقد قّرر تحويل الكنيس�ة الكاثوليكية إىل 
حّيز مغلق، يعيل ش�أن الرصامة األخالقية إىل مس�توًى غري مس�بوق، فإذا 
ب�ه يفتي برضورة مالحقة الكهنة املثلين ومعاقبتهم، يس�تخدم الرتهيب 
والتهدي�د، مبعدا معارضيه أو ملّوثا س�ريهم.. أخرج األملان�ي فيم فيندرز 
فيلم�ا وثائقيا عن البابا الحايل فرنس�يس، وقد اّتهمه كث�ر بأنه أنتج فيلم 
بروباغن�دا من تمويل الفاتي�كان، لكّنه كّذب األمر بش�دة، قائال إنه أخرج 
فيلما مس�تقال، وإنه مقتنع بتلك املقارنة التي يجريها بن البابا والقديس 
فرنس�يس، قديّس الفقراء واملهمش�ن الذي كان لقب�ه »الفقري الصغري«. 
ينطلق الفيلم من الس�ؤال: ما العمل يف عالم س�يبلغ تعداد سكانه قريبا 8 
مليارات نس�مة، يف حن أن مليارا س�وف يعاني من الجوع؟ من هنا الرّد: 
»ماذا ل�و اس�تنرنا بالقّديس فرنس�يس، وجعلناه نموذج�ا ومثاال ألخّوة 
جدي�دة بن الب�رش«؟ لق�د رأى القّديس فرنس�يس يف الفق�ر املطلق مثاال 
للتواصل مع البرش والطبيعة، شّكا هذا نموذجا ثوريا حتى يف القرن الثالث 
ع�رش. اليوم، ينادي البابا فرنس�يس الذي ينادي بتحقي�ق العدالة: »الفقر 

رصخة.. ينبغي لنا جميعا أن نكون أكثر فقرا«.

بعدما أُثريت قضية م�ا حصل من تقاطع وحّدية يف الكالم بن مقدم 
الربنام�ج يف قناة دجلة الدكتور نبيل جاس�م وضيف الحلقة الناطق 
باس�م القائد العام للقوات املس�لحة اللواء عب�د الكريم خلف، ورغم 
ان يل عالق�ة مودة واحرتام م�ع الدكتور نبيل صديق�ا وزميل وكذلك 
أك�ن لس�يادة اللواء عب�د الكريم كل اح�رتام ملا يمتاز ب�ه من مهنية 
وص�رب وحكمة إال اني قررت ان ال اّس�لم األمور لعاطفتي وعواطفي 
ومشاعري املجردة من العقل والتعقل والحكمة يف الحكم عىل أي من 
الطرفن ظلماً ومظلومية رغم إني اسّجل ابتداء استغرابي ودهشتي 
وتعجبي مما س�معت خرباً وقرأت تعليقاً من قراء صفحات التواصل 
االجتماعي الذين انهال الكثري منهم بالس�ب والشتيمة واأللفاظ غري 
الالئقة عىل الدكتور نبيل كما كان ذلك موجوداً من البعض عىل اللواء 

عبد الكريم. 
لألمان�ة واإلنص�اف اقول اني وم�ن خالل متابعتي لبع�ض الحلقات 
الت�ي يقدمه�ا الدكت�ور نبي�ل تدعون�ي ألحرتم الرج�ل وأق�ّدر عالياً 
املهني�ة اإلعالمية التي يعمل بها. ولألمانة ايضا ولإلنصاف فإني أرى 
املوضوعية والعقالئية تؤطر لغة اللواء عبد الكريم خلف وترصيحاته 
إزاء األح�داث الت�ي تعصف باملش�هد العراقي منذ انط�الق انتفاضة 
ترشي�ن وحتى اليوم، فه�و يحاول جاهدا، ب�ل كان موفقا يف الجمع 
بن املهنية وااللتزام بماهية الوظيفة او املسؤولية املناطة به كناطق 

باسم القائد العام للقوات املسلحة. 
ال أري�د أن اذهب بعي�د يف تفاصيل ما جرى اال ان الحق يعلوا وال يعىل 
علي�ه فمن يتابع تلك الحلقة يجد نربة الدكتور نبيل تعلوا عىل مديات 
صوت مقدم الربنامج لغة وايحاء منذ السؤال األول ايحاء وتعبرياً وال 

أدري ان كان يف ذلك غاية ام ال.
 لق�د افحم ضيف�ه يف جو االحتق�ان والضّدية واالخت�الف يف طريقة 
الح�وار والضيف لم يكن ضيفاً فحس�ب، انما كان يمثل لس�ان حال 
رئيس الوزراء يف الخطاب العس�كري وهو ما جعل وترية التصعيد يف 
الش�حن واملش�حون والقصد واملقصود وزميلنا الدكت�ور نبيل ال ولم 
يت�دارك الوضع يف فاصل او محاولة إيقاف للجدال او س�حب ألجواء 
التوت�ر بل س�لّم األمور للتأزي�م وهو ما دعا اللواء عب�د الكريم خلف 
ان ي�رد وان يصعد خط الخالف واالخت�الف والقطع والتقاطع اىل ما 
وصل�ت اليه.. م�ا يزيد الطن بل�ه وما اعطى الص�وت ضجيجا اكثر 
ومن�ح اب�واق الفتنة ص�دى الضوضاء ه�و ما حصل بعد انس�حاب 
الل�واء من اللقاء وجدنا الدكتور نبيل يس�تمر يف التعليق بذات النهج 
االس�تفزازي من دون توقف وهو ما اعطى عليه اكثر مما اعطى له. 
اخ�ريا وليس آخ�را اقول قلت قويل هذا لله وم�ا تمنيتك يا زمييل نبيل 

هكذا وللعقل الفا باب وباب.

قسم النشاط الريايض واملدريس بالتعاون مع مركز اإلبداع الرتبوي  
يقوم باعادة وتأهيل بنايته يف قسم االعداد والتدريب

البصرة / المستقبل العراقي

ق�ام قس�م النش�اط 
واملدريس  الرياض��ي 
بالتع�اون م�ع مركز 
ال����رتبوي  االب�داع 
وت���أهي�ل  باع�ادة 
بنايته يف قسم االعداد 

والتدريب.
العم�ل ش�مل صب�غ 
وطالء الجدران ليظهر 
القس�م بحلة جديدة 
كون  مميزة  واطاللة 
هذا القس�م يحتضن 
العديد من النشاطات 
الرياضية واملدرس�ية 

املتميزة
ب�كادر  وي����عم�ل 

وكفاءات متميزة...

إليكم هذا احلّل: حكومة »حزب اهلل« 
أبو تراب كرار العاملي

حكومة »تكنوقراط«... »تكنوسياس�ية«... أو 
»سياسية«؟

18... 20... 24 وزيراً... أو غريها؟
َدْعك من هذه وتلك... وزميلتهما

اذهب إىل الجوهر... والصميم
أية حكومة يف أي بلد كان

ال سيما يف بلد منهار اقتصادياً
الحياتي�ة،  املزي�د م�ن املش�اكل  وال ينقص�ه 

املعيشية وغريها
مطلوب منها العمل بكل حّرّية، طالقة وجّدّية

وعليه: عناوين رئيسية ال تخلو من أهمية عىل 
صاحب القرار أن يأخذها بعن االعتبار

وتالياً الرشوع يف التنفيذ العميل... والفوري:
� إعادة النازحن السورين إىل وطنهم

� فت�ح األس�واق الس�ورية والعراقي�ة أم�ام 
البضائع واملنتجات اللبنانية

)وهذان يتطلبان تواصالً رس�مّياً، جّدّياً وفّعاالً 
مع الحكومة السورية(

� إفس�اح املج�ال للعم�الق الصين�ي برشكاته 
الس�احة  إىل  بق�وة  للدخ�ول  وإمكانات�ه 

االستثمارية الوطنية

� التنس�يق مع الحكومة اإليرانية تمهيداً لفتح 
مشاريع مشرتكة تصّب يف مصلَحَتْي البلَدْين

عم�ل  ف�رص  إيج�اد  املفرتض�ة:  ]والنتيج�ة 
)وداع�اً للبطالة أو أقله الح�ّد منها وتداعياتها 
الس�لبية بمقدار ال بأس به( وتنش�يط الدورة 

االقتصادية[
� العمل بخلفية وطنية مطلقة خدمًة للش�عب 
اللبنان�ي واملصال�ح الوطني�ة العلي�ا التي تهّم 

الوطن ككل:
األمر الذي يتطلّب:

% التح�ّرر م�ن أي تعلق خارجي بغيض يش�ّل 
الحركة ويمنع التقدم واالزدهار نحو األفضل

% الّتفلّ�ت من أية قي�ود مصلحّي�ة ذات طابع 
فئوي »زعاماتّي« مشؤوم

كل ه�ذا )واملزي�د( يتطل�ب القدرة ع�ىل اتخاذ 
القرارات الش�جاعة واملثمرة التي تنتش�ل البلد 

من أوضاعه املأزومة
بوض�وح وش�فافية: الجهة الوطني�ة، القوية 
والق�ادرة عىل اتخ�اذ هكذا نوع م�ن القرارات 

هي »حزب الله«
)راجع�وا تاري�خ ال�رصاع م�ع الع�دو املحت�ل 

الغاصب... وأَْحِسنوا الّتأّمل وأَْخذ الِعرَب(
مع احرتامنا وتقديرنا لجميع الجهات الوطنّية، 

املخلصة والحرّة األخرى
إِذاً، َح�لٌّ مق�رتح: حكوم�ة »ح�زب الل�ه«... 

وبشكل كامل
)ع�دد ال�وزراء؟ االكتف�اء بالقلي�ل اليس�ري... 

وتقدير العدد للحزب وحده(
وإذا ال ب�ّد م�ن رئي�س حكوم�ة م�ن »أه�ل 
العاّم�ة«... فلتنفرد قي�ادة املقاوم�ة بتعيينه 

بتوجيه خاص من سماحة األمن
وعموماً � يف هكذا حّل � وبطبيعة الحال:
الحكومة تحت إرشاف صاحب السماحة

األمن املؤتمن
وهنا يحرض الشعار الصادق للحكومة:

حيَّ عىل خري العمل
وليتعلّ�م الباق�ون حينه�ا: كيف ُت�دار البالد... 

ومصالح العباد
وانتصارا عاَمْي 2000 و2006 شاهدان

وش�واهد أخ�رى ُتس�َتخلَص م�ن التاري�خ... 
املايض القريب

لِ�َك لَِذْك�َرٰى لَِمن َكاَن لَُه َقلْ�ٌب أَْو أَلَْقى  }إِنَّ يِف َذٰ
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ السَّ

ة وللحكاية َتِتمَّ
]َولََقْد َكَتْبَن�ا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض 

الُِحوَن[ َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ


