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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى مع سوء تدبري العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس هيئة احلشد:
 نعـاهـد اجلميـع أن نكـون

 عىل مستوى األمانة 
ص2

ص2

ص2

الغانمي: اجليش سيبقى حاميا للدستور وداعام للعملية السياسية
املالية الربملانية تتحدث عن حترك لرفع الرواتب الدنيا لبعض الوزارات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر مطلع، أمس الثالثاء، ان رئيس 
ال�وزراء املكلف، محم�د توفيق ع�الوي، هدد 
باالعتذار عن تش�كيل الحكومة الجديدة لعدة 
أسباب بينها إمالءات الكتل السياسية وضيق 
الوقت، وتلقيه لتحذيرات بعدم التصويت عىل 
منح�ه الثقة يف الربملان. وذك�ر املصدر املقرب 
من عالوي، يف ترصيحات صحفية، ان »رئيس 
ال�وزراء املكل�ف ل�وح ألطراف سياس�ية عدة 
بأنه عىل اس�تعداد ألخذ أول طائرة متجهة إىل 
بريوت، يف إش�ارة إىل اعت�ذاره عن التكليف إذا 
اس�تمرت عملي�ة االبتزاز واإلم�الءات الحالية 
عليه«، مبينا ان »القوى الشيعية، أبلغت رئيس 
ال�وزراء املكلف، بأنها س�تتنازل عن وزاراتها 
يف الحكوم�ة الجدي�دة، مقاب�ل تن�ازل القوى 
السياس�ية الس�نية والكردي�ة ع�ن وزاراتها 
أيض�ا«. وأوضح املص�در أن »ع�الوي يحاول 
منذ أيام إقناع القوى السياس�ية بالتنازل عن 
ال�وزارات ملصلحته، من أج�ل أن يختار وزراء 
جددا مس�تقلني بعيدين ع�ن الكتل واألحزاب، 
كما وعد الشعب العراقي يف أول خطاب له عقب 
تكليفه، لكن بعض القوى السياس�ية مرصة 
عىل االحتفاظ بوزاراته�ا الحالية يف الحكومة 
الجدي�دة املرتقبة«. وتاب�ع أن »عالوي، يعمل 
أيضا عىل ترطيب الجو مع الصدريني بس�بب 
امتعاضهم من لقاءاته مع املتظاهرين أخريا، 
وهو األم�ر الذي أزعج الصدر نفس�ه، ودفعه 
إىل إرسال إش�ارات إىل عالوي بأن الدعم له لن 

يكون مفتوحا إىل النهاية«.
التفاصيل ص2

عالوي هيدد بـ »االنسحاب« بسبب الضغوط السياسية
أحزاب تصر على »تقاسم املناصب«.. و »املكلف« يلتقي بـ »املستقيل« ملناقشة خطوات تشكيل احلكومة وتداول السلطة حمافظ البرصة

 يلتقي املواطنني ويوجه بمتابعة 
تنفيذ طلباهتم

»زين العراق« تفتتح مركز خدمة رئييس
 معتمد يف بابل بموقعه اجلديد ليكون أكثر مالئمة 

الحتياجات املشرتكني

حمافظ املثنى يعلن
 قرب استئناف العمل بمرشوع املستشفى 

األملاين يف الساموة

ص3

ص3

ص3

ص2

ص3

مستشار ترامب يعلن »رفض االنسحاب«: اجليش األمريكي يبني حتصينات يف »عني األسد«
غاز البرصة حتتفل بتخرج دفعة برنامج خطوة »2« النسخة الثانية للتدريب املهني
ختصيص »50« مقعدا لذوي شهداء »سبايكر« يف احلج املقبل

ص3

النقل: زيادة اعداد الباصات
 من واىل جممع بسامية  وختصيص 

اخرى للعمل داخله

جملـس الـوزراء يتخــذ قـرارًا بشـأن األجـراء اليـومييـن.. 
ويقرر رصف )١5( مليون دينار ألصحاب األعامل اإلبداعية

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادية، امس 
الثالثاء، برئاس�ة نائب رئيس الوزراء وزير النفط 
ثامر الغضبان، وناقش العديد من القضايا املعّدة 
لج�دول اعمال�ه. وأق�ر مجلس الوزراء، بحس�ب 
بيان املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء، »توصية 
اللجنة العلي�ا للنظر يف تقييم املبدعني يف الوزارات 
والجه�ات غري املرتبط�ة ب�وزارة املؤلفة بموجب 
األم�ر الديوان�ي: )3 لس�نة 2017(، بش�أن قبول 
االعمال االبداعية البالغ عددها )41( عمال، املثبت 
تفاصيله�ا يف الج�دول املرافق ربط كت�اب وزارة 
التعليم العايل والبح�ث العلمي ذي العدد: 11357 

وامل�ؤرخ يف 2019/12/3،وتعديل الفقرة )6( من 
قرار مجل�س الوزراء املرقم )379( لس�نة 2016 
بحس�ب اآلت�ي :- ت�رصف املكاف�أة م�ن موازنة 
الجه�ة املنس�وب اليها صاح�ب العم�ل اإلبداعي 
بالنسبة اىل املوظف الحكومي ومن موازنة الجهة 
املس�تفيدة اذا كان م�ن القطاع الخ�اص وبمبلغ 
املكاف�أة )15( مليون دينار ل�كل عمل ابداعي« . 
وتم�ت املوافقة عىل »قي�ام وزارة الدفاع بالتعاقد 
مع الرشكات العامة املتخصصة يف وزارة التجارة 
او  الزراع�ة  ووزارة  واملع�ادن  الصناع�ة  ووزارة 
أي جه�ة حكومي�ة أخرى لغ�رض رصف االرزاق 
وتجهيز مذاخر التموين يف وزارة الدفاع مما يخدم 
منس�وبيها وتوفري امل�ؤن لهم«. وواف�ق املجلس 

عىل »االس�تثناء الوارد بكت�اب وزارة الزراعة من 
التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية رقم 
2 لس�نة 2014 لغ�رض اإلرساع بعملي�ة التعاقد 
من اج�ل صيانة الطائرات واعادتها للخدمة ومن 
مبالغ صن�دوق دعم املزارع�ني« . وتمت املوافقة 
عىل »تعدي�ل قرار مجلس الوزراء : ) 350 لس�نة 

2019 ( ، ليصبح بحسب اآلتي :
1. املوافقة عىل منح الس�ادة الوزراء واملحافظني 
صالحي��ة توجيه الدعوات املب�ارشة اىل الرشكات 
املقاولة املنفذة ملشاريع داخل العراق استثناًء من 
أح�كام املادة ) 3 / خامس�اً ( من تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 .
التفاصيل ص2

ص7

»فيفا« يوجه
 بتشكيل هيئة موقتة إلدارة 

االحتاد العراقي

ص3
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الرافدين يعلن قبول قطعة األرض بعد هدمها ملنح قرض للبناء
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدين قبول�ه قطعة االرض من ال�دار الذي تم 
هدمها يف منح قروض 50 مليون دينار للبناء.

وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »امل�رف وافق عىل قبول قطع�ة ارض من دار 
املواطن الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار )دار سكن( يف منح 

قرض 50 مليون دينار للبناء«.
وأش�ار اىل ان »املرف اش�رط ان تكون قطعة االرض السكنية 
باس�م املواط�ن صاحب القرض وان تكون عىل وجه االس�تقالل 
او باالس�م املش�رك بموجب س�ند حديث اإلصدار ومزود بتأييد 
من دائرة التس�جيل العقاري املختصة وصحة صدور السند ليتم 

رهنه لصالح املرف.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف مصدر مطلع، أمس الثالثاء، ان 
رئيس ال�وزراء املكل�ف، محمد توفيق 
ع�الوي، ه�دد باالعت�ذار عن تش�كيل 
الحكوم�ة الجديدة لعدة أس�باب بينها 
إمالءات الكتل السياسية وضيق الوقت، 
وتلقي�ه لتحذيرات بعدم التصويت عىل 
منح�ه الثقة يف الربمل�ان. وذكر املصدر 
املق�رب م�ن ع�الوي، يف تريح�ات 
صحفي�ة، ان »رئي�س ال�وزراء املكلف 
لوح ألطراف سياس�ية ع�دة بأنه عىل 
أول طائ�رة متجه�ة  اس�تعداد ألخ�ذ 
إىل ب�روت، يف إش�ارة إىل اعت�ذاره عن 
التكلي�ف إذا اس�تمرت عملي�ة االبتزاز 
واإلم�الءات الحالي�ة علي�ه«، مبينا ان 
»القوى الشيعية، أبلغت رئيس الوزراء 
املكلف، بأنها س�تتنازل ع�ن وزاراتها 
يف الحكوم�ة الجدي�دة، مقاب�ل تنازل 
القوى السياسية السنية والكردية عن 
وزاراته�ا أيض�ا«. وأوض�ح املصدر أن 
»عالوي يحاول منذ أي�ام إقناع القوى 
ال�وزارات  ع�ن  بالتن�ازل  السياس�ية 
ملصلحت�ه، من أج�ل أن يخت�ار وزراء 
ج�ددا مس�تقلني بعيدي�ن ع�ن الكتل 
واألحزاب، كما وعد الشعب العراقي يف 
أول خطاب له عقب تكليفه، لكن بعض 

القوى السياس�ية مرة ع�ىل االحتفاظ بوزاراتها 
الحالية يف الحكومة الجديدة املرتقبة«.

وتاب�ع أن »ع�الوي، يعمل أيضا ع�ىل ترطيب الجو 
مع الصدريني بس�بب امتعاضهم م�ن لقاءاته مع 

املتظاهري�ن أخرا، وه�و األمر ال�ذي أزعج الصدر 
نفس�ه، ودفعه إىل إرس�ال إش�ارات إىل عالوي بأن 

الدعم له لن يكون مفتوحا إىل النهاية«.
وأكد املص�در أن »عالوي، لغاية اآلن، لم يتمكن من 
الحصول ع�ىل دعم أغلبية برملانية، تمنحه الثقة يف 

مجل�س النواب، والحصول عىل ه�ذا الدعم يتوقف 
عىل إعطاء القوى السياس�ية ما تريده من وزارات 
ومناص�ب يف الدرج�ات الخاصة األخ�رى، وخالف 

ذلك، فتلك الكتل لن تصوت له، وسُتسقطه«.
وأش�ار إىل أن »ع�الوي لوح بأمور ع�دة، من بينها 

توجيه خطاب يكش�ف فيه للعراقيني 
الكت�ل الت�ي تبت�زه بالتصوي�ت له يف 
الربمل�ان مقاب�ل مناص�ب وامتي�ازات 
بحكومت�ه، وم�ن تل�ك الت�ي ترف�ض 
التخ�ي ع�ن املحاصصة وط�رح أيضا 
خي�ار االعتذار ع�ن تكليفه بتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة، إذا أرصت القوى 
السياس�ية عىل ف�رض إرادته�ا عليه 

مقابل التصويت له«.
كما كشف أن »الصدر أوصل إىل عالوي 
رس�الة، بأنه س�يكون ض�ده، يف حال 
القبول بأي مرش�ح حزب�ي أو مدعوم 
م�ن أي جهة سياس�ية، وس�يزيد من 
الضغ�ط الجماه�ري علي�ه م�ن قبل 
أنصاره«. وكان رئيس الوزراء املكلف، 
محمد توفيق ع�الوي، قد أملح يف وقت 
بالتنح�ي يف ح�ال اس�تمرار  س�ابق، 
العنف ض�د املتظاهرين، وقال يف كلمة 
إن »املمارس�ات ه�ذه تضعنا يف زاوية 
حرج�ة، ال يمك�ن حينه�ا االس�تمرار 
باملهم�ة املوكلة إلينا مع اس�تمرار ما 

يتعرض له الشباب«.
إىل ذلك،استقبل رئيس مجلس الوزراء 
املس�تقيل ع�ادل عبدامله�دي، رئي�س 
ال�وزراء املكلف محم�د توفيق عالوي، 
وجرى الت�داول يف تطورات األوضاع يف 
البالد والح�راك الس�لمي ودعم جهود 
تش�كيل الحكوم�ة الجديدة والتأكي�د عىل رضورة 
تعاون جميع القوى لتس�هيل مهمة رئيس الوزراء 
املكلف يف االرساع بإختيار الكابينة الوزارية وتعزيز 

عمل مؤسسات الدولة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، امس الثالثاء، 
برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، 

وناقش العديد من القضايا املعّدة لجدول اعماله.
وأق�ر مجلس ال�وزراء، بحس�ب بيان املكت�ب االعالمي 
لرئاس�ة الوزراء، »توصية اللجن�ة العليا للنظر يف تقييم 
املبدع�ني يف ال�وزارات والجهات غ�ر املرتبط�ة بوزارة 
املؤلف�ة بموج�ب األم�ر الديوان�ي: )3 لس�نة 2017(، 
بش�أن قب�ول االعم�ال االبداعي�ة البالغ عدده�ا )41( 
عم�ال، املثبت تفاصيله�ا يف الجدول املراف�ق ربط كتاب 
وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي ذي العدد: 11357 

واملؤرخ يف 2019/12/3،وتعدي�ل الفقرة )6( من قرار 
مجلس الوزراء املرقم )379( لسنة 2016 بحسب اآلتي 
:- ت�رف املكاف�أة من موازن�ة الجهة املنس�وب اليها 
صاح�ب العمل اإلبداعي بالنس�بة اىل املوظف الحكومي 
وم�ن موازن�ة الجه�ة املس�تفيدة اذا كان م�ن القطاع 
الخاص وبمبل�غ املكافأة )15( ملي�ون دينار لكل عمل 

ابداعي« .
وتم�ت املوافقة عىل »قي�ام وزارة الدف�اع بالتعاقد مع 
ال�ركات العامة املتخصص�ة يف وزارة التجارة ووزارة 
الصناع�ة واملعادن ووزارة الزراعة او أي جهة حكومية 
أخ�رى لغرض رصف االرزاق وتجهيز مذاخر التموين يف 

وزارة الدفاع مما يخدم منسوبيها وتوفر املؤن لهم«.

وواف�ق املجل�س عىل »االس�تثناء ال�وارد بكت�اب وزارة 
الزراعة من التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية 
رقم 2 لس�نة 2014 لغ�رض اإلرساع بعملية التعاقد من 
اج�ل صيان�ة الطائ�رات واعادتها للخدم�ة ومن مبالغ 

صندوق دعم املزارعني« .
وتمت املوافقة عىل »تعديل قرار مجلس الوزراء : ) 350 

لسنة 2019 ( ، ليصبح بحسب اآلتي :
1. املوافق�ة ع�ىل من�ح الس�ادة ال�وزراء واملحافظ�ني 
صالحي�ة توجيه الدعوات املبارشة اىل الركات املقاولة 
املنفذة ملش�اريع داخل العراق استثناًء من أحكام املادة 
) 3 / خامس�اً ( من تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 ، رشيطة مراعاة توافر التخصص 

واالمكاني�ات الفني�ة واملالي�ة يف تلك ال�ركات لتنفيذ 
املشاريع موضوع البحث ، ولغاية نهاية السنة املالية / 
2019 ، مع التأكد من توفر التخصيص املايل للمش�اريع 

املذكورة آنفاً .
2. يكون تدقي�ق إجراءات اإلحالة الحقاً بإرشاف وزارة 
التخطي�ط بالتنسيق مع ديوان الرقابة املالية االتحادي 

».
وواف�ق املجلس عىل »تخوي�ل وزير اإلعمار واالس�كان 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة صالحية تمديد تش�غيل 
األج�راء اليومي�ني، للحاج�ة اىل خدماته�م فض�اًل عن 
خرباتهم يف مجال عملهم ملدة ) 3 ( أش�هر ، استثناًء من 

قراري مجلس الوزراء:)315 و337 لسنة 2019(« .

أحزاب تصر على »تقاسم املناصب«.. و »املكلف« يلتقي بـ »املستقيل« ملناقشة خطوات تشكيل احلكومة وتداول السلطة

عالوي هيدد بـ »االنسحاب« بسبب الضغوط السياسية

العدد )2082(  12  شباط  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

جملس الوزراء يتخذ قرارًا بشأن األجراء اليوميني.. ويقرر رصف )١٥( مليون دينار ألصحاب األعامل اإلبداعية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
فالح الفياض، الثالثاء، أن الحش�د 
سيبقى مدافعا عن الوطن وصائنا 
ألرض�ه، فيما عاهد الجميع عىل أن 
يكون الحشد عىل مستوى األمانة.

وق�ال الفي�اض يف كلم�ة نيابة عن 
املس�لحة  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
خ�الل  ال�وزراء  مجل�س  ورئي�س 
الحفل التأبيني ال�ذي أقامته هيئة 
الحشد الش�عبي بمناسبة اربعينية 
“العراقي�ني  ان  الش�هداء  الق�ادة 
يؤّبنون اليوم ويعزون قادة نرنا 
امليمون الذي توج بشهادة عرات 
اآلالف من قواتنا يف حشدنا الشعبي 

وجيشنا ورشطتنا وجهاز مكافحة 
اإلره�اب وعم�وم العراقي�ني الذين 

هبوا يف مساعدتنا ضد داعش”.
وأش�ار الفي�اض اىل ان “الجريم�ة 
التي ارتكبت يف مط�ار بغداد كربى 
ونكراء بحق اإلنسانية”، معتربا ان 
“من قام بهذا العمل كانت تنقصه 
الحكم�ة”. وأض�اف الفي�اض انه 
“نحن يف هيئة الحش�د نقف اجالال 
واكبارا لهذا الش�عب الذي يستحق 
كل التضحية والفداء، هذا الش�عب 
الذي عرب عن وقوفه مع قادته بتلك 
الوقف�ة العظيمة، وس�بقه يف ذلك 
مرجعيتين�ا الرش�يدة الت�ي عربت 
عن ش�ديد األل�م واملواس�اة لهذه 

الفاجعة األليمة”.

رئيس هيئة احلشد: نعاهد اجلميع أن نكون 
عىل مستوى األمانة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مستش�ار الرئيس األمريك�ى دونال�د ترامب أنه ال 
انسحاب للقوات األمريكية من العراق ىف الوقت الحارض، 
وتزام�ن ذلك مع وص�ول فرق هندس�ية إىل قاعدة عني 

األسد لصيانة القاعدة وبناء تحصينات حولها.
املجل�س  عض�و  وه�و  صوم�ا،  جربي�ال  وق�ال 
االستش�ارىلرامب، »إن�ه طاملا أن الحكوم�ة األمريكية 
لم تؤكد خرب االنسحاب، فهذا يعنى ال انسحاب للقوات 
األمريكي�ة م�ن الع�راق ىف الوق�ت الح�ارض«، مضيفا 
أن الق�وات األمريكي�ة باتف�اق مع الحكوم�ة العراقية 
موجودة ملس�اعدة الع�راق ضد داعش. وكانت وس�ائل 

إع�الم ذك�رت أن الق�وات األمريكي�ة بدأت االنس�حاب 
م�ن 15 قاعدة عس�كرية ىف الع�راق. من جهت�ه، نفى 
املتح�دث باس�م قي�ادة العملي�ات املش�ركة ىف العراق 
اللواء تحس�ني الخفاجى تقديم ثالث دول من التحالف 
الدوىل طلب انسحاب قواتها من البالد. وقال الخفاجى، 
ىف تريح�ات صحافي�ة، إن »األنب�اء التي أف�ادت بأن 
ثالث دول هي فرنس�ا وأملانيا وأس�راليا طلبا إىل قيادة 
العمليات املشركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب 
قواتها م�ن العراق، عاري�ة تماما عن الصح�ة«، داعيا 
إىل رضورة توخ�ى الدق�ة والح�ذر يف نق�ل املعلوم�ات 
واعتمادها من املصادر الرسمية. ويأتى هذا عقب نر 
مصادر إخبارية تريحات نسبت إىل عضو لجنة األمن 

والدف�اع النيابية بدر الزيادى تفيد ب�أن ثالث دولة هي 
فرنسا وأملانيا وأسراليا، قدمت طلبا إىل قيادة العمليات 
املشركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من 
العراق. إىل ذلك، أفادت مصادر عسكرية عراقية بوصول 
فرق عس�كرية أمريكية كبرة إىل قاعدة »عني األس�د« 
بغرب محافظة األنبار.. وقالت املصادر إن »هذه الفرق 
تنتمي إىل قس�م »الجهد الهنديس األمريكي«، قد جاءت 
إىل القاعدة يف األنبار من أجل صيانتها وبناء تحصينات 
كبرة جديدة لحمايتها من هجمات محتملة«. وأشارت 
املص�ادر إىل أن طائرات عس�كرية ومدنية عمالقة هي 
الت�ي نقلت تلك التعزي�زات من أماكن غ�ر معلومة إىل 

مدرج القاعدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس اركان الجي�ش الفريق اول الركن 
عثم�ان الغانمي، الثالثاء، أن الجيش العراقي 
س�يبقى حامي�ا للدس�تور العراق�ي وداعما 
للعملية السياس�ية والديمقراطية يف العراق، 

فيم�ا أش�ار إىل ان نائب رئيس هيئة الحش�د 
الشعبي أبو مهدي املهندس كان مثاال للجندي 
العراق�ي املطي�ع.  وق�ال الغانم�ي يف كلم�ة 
القاها خالل الحفل التأبيني بمناس�بة مرور 
40 يوم�ا عىل استش�هاد نائب رئي�س هيئة 
الحشد الش�عبي أبو مهدي املهندس والفريق 

قاسم س�ليماني، إن “الش�هيد املهندس كان 
مث�اال للجندي العراقي األصي�ل واملطيع بكل 
معنى الرجولة والتضحية”، مبينا أنه “قاتلنا 
س�وية ودمجنا س�اعات الليل والنهار وكان 
واألرض”.  االنس�ان  تحري�ر  األول  ش�عارنا 
وأض�اف الغانمي، أنه “كان للقادة الش�هداء 

دور مؤث�ر يف زف برى النر”، الفتا إىل أنه 
“ل�وال تضحياتهم مل�ا بقي العراق س�املا وملا 
عاد للصف العربي والدويل”. وأكد الغانمي أنه 
“س�يبقى الجيش العراقي الحامي للدس�تور 
والداع�م للعملي�ة السياس�ية والديمقراطية 

وستبقى هامات العراق مرفوعة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخ�����بارات العسكرية، أم�������س 
الثالثاء، القبض عىل إرهابي يف منطقة الكرمة.

وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »مفارز االس�تخبارات العسكرية يف الفرقة العارشة 
وبالتع�اون م�ع اس�تخبارات ل�واء املش�اة 40 وع�ىل ض�وء 
معلومات استخبارية دقيقة القت القبض عىل احد االرهابيني 

يف منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة باالنبار«.
واضاف�ت: »هو أحد العن�ارص التي قدمت دعم�ا معلوماتيا 
لداعش وم�ن املطلوبني للقضاء بموج�ب مذكرة قبض وفق 

أحكام املادة 4 إرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ االنبار ع�ي فرحان 
ان  الثالث�اء،  أم�س  الدليم�ي، 
الس�عودية هي السبب وراء تأجيل 
افتت�اح معرب عرعر، مش�را اىل ان 
التأجي�ل قد يكون بس�بب االحداث 
التي يشهدها العراق. وقال الدليمي 
يف تريح صحفي ان »الس�عودية 
هي التي أرجأت فت�ح معرب عرعر 
الحدودي«، مبينا ان »نسبة الدمار 
يف املحافظ�ة تخطت 80 يف املائة إىل 
جانب خس�ائر بري�ة هائلة، منذ 
املحافظ�ة، وحتى  احتالل داع�ش 
انته�اء معارك التحري�ر«. واضاف 
أن »الطموح كان أن ُيفتح املعرب يف 
ش�هر ترين األول املايض وبشكل 
رس�مي بعد انتهاء العمل والتأهيل 
باملع�رب، وج�رى تحدي�د أكث�ر من 
موع�د افتتاح بعده�ا كونه جاهزاً 
العم�ل«،  لب�دء  وقانوني�اً  عملي�اً 
مش�را اىل ان »التأجي�ل ق�د يكون 
بسبب األحداث التي مر بها العراق 
منذ بدء التظاهرات بش�كل خاص 

والوضع األمني بشكل عام«.
يذك�ر ان منف�ذ عرع�ر الح�دودي 
باالنب�ار اغل�ق قب�ل اكث�ر من 30 
عام�ا، ويت�م افتتاح�ه يف كل ع�ام 
امام حجاج بيت الله الحرام لغرض 
أداء فريضة الحج ويتم اغالقه بعد 

عودتهم.

مستشار ترامب يعلن »رفض االنسحاب«: اجليش األمريكي يبني 
حتصينات يف »عني األسد«

الغانمي: اجليش سيبقى حاميًا للدستور وداعاًم للعملية السياسية

االستخبارات تلقي القبض عىل ارهايب قدم دعاًم معلوماتيًا لـ »داعش« يف الكرمة

حمافظ االنبار 
يعلن عن تأجيل افتتاح 

معرب عرعر: 
السعودية هي السبب

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة املالية النيابية، أمس الثالثاء، عن وجود تحركات نيابية لرفع 
مس�توى الرواتب الدنيا لبعض الوزارات مقارنة بال�وزارات األخرى، فيما 
أكد قانون الخدمة املدنية االتحادي يواجه اعراضات من بعض القطاعات 

التي تتسلم مخصصات مالية.
وق�ال مق�رر اللجنة احمد الصف�ار يف تريح صحف�ي إن “اللجنة املالية 
يف مجل�س الن�واب ليس لديها النية للمس�اس بروات�ب املوظفني بل هناك 
تح�ركات لزيادة رواتب الوزارات الدنيا مقارن�ة بالوزارات األخرى”، مبينا 

أن “كل وزارة  لديها قانون خاص فيها بما يف ذلك الرئاسات الثالث”.
وأض�اف الصف�ار، أن “هن�اك اعراض�ا م�ن بع�ض القطاعات املس�اس 
برواتبهم ومس�اواتهم بالوزارات التي تتقاىض رواتب ضئيلة جدا”، مشرا 
إىل أن “اله�دف من تعديل قان�ون الخدمة املدنية رف�ع رواتب املوظفني يف 

بعض الوزارات أسوة باقرانهم”.
وكان�ت اللجنة املالية النيابية ناقش�ت يف وقت س�ابق، اعداد س�لم رواتب 
جديد يضم�ن العدالة االجتماعية بني املوظفني، فيما وجهت باس�تضافة 

عدد من املسؤولني يف الحكومة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت املحكمة االتحادية العليا بيانات تتضم�ن اجراءات اقامة الدعوى 
امامها، مش�ددة عىل ان ذلك يأتي ضمن جهود اشاعة الثقافة الدستورية 

والقانونية.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا اطلقت بيان�ات إلقامة الدعوى 
الدس�تورية امامها ع�ىل موقعها االلكرون�ي )www.iraqfsc.iq( وضمن 

بوابة )عن املحكمة(«.
وأض�اف الس�اموك، أن »البيان�ات الت�ي تحمل عن�وان )اج�راءات اقامة 
الدع�اوى( توّضح الي�ات اقامة الدعوى الدس�تورية بداية من تس�جيلها 
مروراً بعملية التبليغات وصوالً إىل كيفية تسلم الحكم الصادر عن املحكمة 

االتحادية العليا«.
وأش�ار، إىل أن »نر هذه االجراءات يأتي ضمن جهود املحكمة االتحادية 
العليا يف اشاعة الثقافة الدستورية والقانونية ولتمكني الكافة يف ممارسة 
حقوقهم التي نص الدس�تور عليها برف النظر عن مواقعهم، ولالطالع 

عىل عمل املحكمة بشكل مبارش وعرب النافذة االلكرونية.

املالية الربملانية
 تتحدث عن حترك لرفع الرواتب الدنيا 

لبعض الوزارات

املحكمة االحتادية تطلق اجراءات اقامة 
الدعوى الدستورية

        بغداد / المستقبل العراقي

اب�دت مفوضية حقوق االنس�ان، 
أم�س الثالث�اء، قلقه�ا وأس�فها 
باس�تخدام  متظاهري�ن  لقي�ام 
القوة ضد القوات االمنية يف ساحة 
الوثب�ة، فيم�ا دع�ت املتظاهرين 
الس�لميني اىل التعاون مع القوات 
االمنية للحماية املمتلكات العامة 

والخاصة.
بي�ان  يف  املفوضي�ة  وقال�ت 
تلقتاملستقبل العراقي نسخة منه 
ان »ف�رق الرصد تواصل مراقبتها 
لساحات التظاهر يف بغداد وباقي 
املحافظات«، مبين�ة انها »وثقت 
حص�ول عدد م�ن ح�االت العنف 
واالعتداء ع�ىل القوات االمنية من 
بعض املتظاهرين غر الس�لميني 
الحارق�ة  القناب�ل  باس�تخدام 
اس�تخدام  وكذل�ك  )املولت�وف( 
االسلحة النارية والقنابل اليدوية 
تج�اه الق�وات االمني�ة يوم�ي) 

9, 10ش�باط ( يف س�احة الوثب�ة 
يف محافظ�ة بغ�داد مم�ا تس�بب 
باصابة منتس�بني عدد )2( منهم 

باصابات مختلفة«.
واضاف�ت ان »ذل�ك يع�د انته�اك 
صارًخا لحقوق االنسان وتجاوزا 
لحدود التظاهر السلمي«، مطالبة 
واملتظاهري�ن  االمني�ة  »الق�وات 
باملزيد من التعاون والتنسيق وفرز 
املس�يئني الذي�ن يحاول�ون حرف 
التظاهرات عن س�لميتها والبقاء 
يف االماكن املحددة للتظاهر ومنع 
الق�وات االمني�ة  االحت�كاك م�ع 
ومنع التجاوز عىل املحال واملباني 

التجارية يف املنطقة«.
ودع�ت املفوضي�ة »املتظاهري�ن 
الس�لميني اىل التعاون مع القوات 
املمتل�كات  للحماي�ة  االمني�ة 
العام�ة والخاص�ة والتأكي�د عىل 
الق�وات االمني�ة بالحف�اظ ع�ىل 
املتظاهرين وحماية ساحة  حياة 

التظاهر واالعتصام السلمي«.

 حقوق االنسان تعلن أسفها الستخدام متظاهرين 
القوة ضد القوات األمنية
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة زين الع�راق، إح�دى رشكات 
مجموع�ة زين الرائ�دة يف خدمات االتصاالت 
والبيانات املتنّقلة يف منطقة الرشق األوس�ط 
وش�مال إفريقي�ا، ع�ن نق�ل موق�ع مرك�ز 
خدماته�ا يف محافظة بابل، الحلة اىل ش�ارع 
ح�ي الطيارة ق�رب مقام رد الش�مس، علما 
ان س�اعات العم�ل هي من الس�اعة الثامنة 
صباح�ا وحت�ى الرابع�ة ع�را طيل�ة أيام 

األسبوع عدا يوم الجمعة.
وح�ول املوضوع، قال الس�يد محمد س�مري 
الع�راق:  زي�ن  يف  التجاري�ة  اإلدارة  رئي�س 

»انطالقاً من حرصن�ا الدائم عىل توفري 
أع�ىل معايري الخدم�ات واملنتجات التي 
تمّكن مشرتكينا من البقاء عىل تواصل 
م�ع العال�م، نجعل التواص�ل الدائم مع 
مش�رتكينا ع�ىل س�لّم أولوياتن�ا. وألن 
اهتماماتن�ا تتمحور حول مش�رتكينا، 
نعمل باستمرار عىل تطبيق هذه الثقافة 
يف كل خطواتنا بدءا من التخطيط وصوالً 
الفتت�اح مراك�ز للبي����ع والخدم�ة، 
وأرسع  بأفض�ل  بتزويده�م  م�روراً 
الجدي�د  املوق�ع  وس�يتيح  الخدم�ات. 
ملرك�ز الخدمة لنا فرص�ة تعزيز تجربة 

املشرتكني بالتزامن مع تلبية احتياجاتهم. “ 
تجدر اإلش�ارة إىل أن رشكة زين العراق توّفر 
املئات من نقاط املبيعات والخدماتواملنترشة 

يف مختلف املحافظات و3 مراكز اتصال 
مجاني للتواصل مع املش�رتك عىل مدار 
الس�اعة، إضافة اىل موقعها اإللكرتوني 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  وصفحاته�ا 
االجتماع�ي، حي�ث تض�م صفحه زين 
العراق عىل موقع الفيسبوك أكثر من 5 

مليون متابع.
وتندرج هذه الخطوة يف س�ياق س�عي 
رشكة زين إىل التواصل مع مش�رتكيها 
يف كاف�ة محافظ�ات الع�راق من خالل 
شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط 
البيع لتلبية متطلباتهم بأفضل وأرسع 
طريق�ة. وس�يتيح املرك�ز ل�رّواده إمكانية 

رشاء واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن 
وتس�ديد الفواتري، وخدمات زين كاش وزين 
س�مارت، إضافة إىل التواصل بش�كل مبارش 

مع موظفي زين العراق.
يذك�ر أن رشكة زين العراق ه�ي إحدى أكثر 
ال�رشكات تقدماً م�ن الناحي�ة التكنولوجية 
ع�ن  باس�تمرار  تبح�ث  وه�ي  الع�راق.  يف 
كيفية اس�تقدام أحدث الحلول التكنولوجية 
وتقديمه�ا ملش�رتكيها. كما تس�عى الرشكة 
للوص�ول إىل كافة رشائح املجتم�ع وتغطية 
كامل املحافظات يف العراق، من خالل مختلف 
مراكزه�ا ونق�اط البيع التابع�ة لها لتضمن 

تأمني الخدمة األفضل واألرسع.

»زين العراق« تفتتح مركز خدمة رئييس معتمد يف بابل بموقعه اجلديد ليكون أكثر مالئمة الحتياجات املشرتكني
يف إطار اسرتاتيجيتها خلدمة املشرتكني وحرصًا منها على أن تكون قريبة من مشرتكيها أينما كانوا

    النجف / المستقبل العراقي

ارشف محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي 
عىل اعمال تعبيد واكس�اء ش�ارع املجمعات 
الس�كنية بطول 5 كيلو م�رت وعرض ٦٠ مرت 
ويعترب م�ن املش�اريع االس�رتاتيجية املهمة 
حي�ث يم�ر بع�دد م�ن االحي�اء واملجمع�ات 

السكنية«.
وتاب�ع الي�ارسي خ�الل جولت�ه امليدانية مع 
الك�وادر الهندس�ية للرشك�ة املنف�ذة ودائرة 
املهن�دس املقيم االعم�ال واملواصفات املنفذة 

للشارع.
الك�وادر  م�ع  حديث�ه  يف  الي�ارسي  وش�دد 
املواصف�ات  اتب�اع  الهندس�ية ع�ىل اهمي�ة 

والف�رتات الزمني�ة املحددة يف يف الكش�وفات 
لضمان نجاحه وديمومته.

واش�ار اىل ان ه�ذا املرشوع س�يؤمن الخدمة 
للعوائ�ل الس�اكنة يف حي�ي الن�داء واملي�الد 
والكثري من املجمعات الس�كنية االستثمارية 
فضال عن االحياء الش�مالية وشارع القويس 

الكبري.

    المثنى / المستقبل العراقي

أك�د محافظ املثن�ى أحمد منف�ي ج�ودة، ان الفرتة املقبلة ستش�هد 
اس�تئناف العم�ل يف مرشوع املستش�فى األملاني س�عة )٤٠٠ رسير( 
بالس�ماوة.وذكر ج�ودة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« انه، »بعد 

لقائ�ه الوكي�ل اإلداري لوزي�ر الصحة، هان�ي العقاب�ي، ان »الرشكة 
املنفذة ملرشوع املستشفى األملاني تعهدت باستئناف العمل يف املرشوع 

خالل األسابيع املقبلة«.
وب�ني املحاف�ظ، أن »امل�رشوع يع�د م�ن املش�اريع الكب�رية واملهمة 

وسيساهم يف تطوير الواقع الصحي باملحافظة.

حمافظ النجف يعلن عن قرب اكتامل شارع حيوي ومهم 
بطول »٥« كيلو مرت

حمافظ املثنى يعلن قرب استئناف العمل بمرشوع 
املستشفى األملاين يف الساموة

    البصرة / المستقبل العراقي

احتفلت رشك�ة غاز الب�رة بالتعاون مع 
الجامع�ة التقني�ة الجنوبية بتخ�رج دفعة 
النسخة الثانية من برنامج خطوة للتدريب 
املهني. تم اطالق النسخة الثانية من برنامج 
خط�وة يف 2٠19  وتم انتس�اب 2٠٠ متدرب 
ومتدربة الذي�ن تخرجوا بنج�اج، والذي تم 
اختياره�م من مناطق ونواحي مختلفة من 
محافظة الب�رة. وقامت الجامعة التقنية 
الجنوبية بتوفري تدريب عايل الجودة يف سبعة 
تخصصات هي: أساس�يات التش�غيل اآليل، 
أساس�يات الش�بكة، التصني�ع، االتصاالت 
الكرافيكية، الصحة والسالمة املهنية، إدارة 
نظ�م املعلومات، واللحام. باإلضافة إىل ذلك، 
تلق�ى املتدربون أس�بوعاً م�ن التدريب عىل 
مه�ارات التوظي�ف وكيفي�ة البدء بإنش�اء 
األعم�ال التجاري�ة الخاص�ة لدعمه�م بعد 
التخرج.وبهذه املناسبة رصح السيد فرتس 
كالب، مدير عام رشكة غاز البرة قائالً: » 
أنا فخور جداً وس�عيد لرؤية هؤالء الشباب 
والش�ابات يتخرجون من برنامج خطوة - 
النسخة الثانية. تم إطالق مبادرة االستثمار 
االجتماع�ي ه�ذه لدع�م معالج�ة بطال�ة 
الش�باب يف محافظ�ة البرة. ح�وايل ٪5٠ 
من املش�اركني هن من الس�يدات الش�ابات 
مما يدل عىل تنوع وش�مولية الربنامج، مع 
دورات مصمم�ة خصيص�اً لدعم الش�ابات 
ليزده�رن يف س�وق العمل. ويكم�ل برنامج 

خطوة-2 برنام�ج املرحلة األوىل التي تخرج 
منه�ا 1٤5 ش�اباً يف آيار/ماي�و 2٠19. وقد 
نجح العديد من خريجي خطوة-1 يف العثور 
ع�ىل عمل، س�واء كانوا يعملون لحس�ابهم 
الخ�اص أو ب�دوام جزئ�ي أو وظائف بدوام 
كامل. هدفنا هو مساعدة الشباب العاطلني 
ع�ن العم�ل لتطوي�ر مهاراته�م وقدراتهم 
وزي�ادة فرصه�م يف العثور ع�ىل وظائف يف 
س�وق العم�ل يف البرة. وهذا تماش�ياً مع 
اس�رتاتجيتنا ملواصل�ة الوف�اء بوعدن�ا بأن 
نكون جارا ً جيداً يف مجتمع البروي«.ويف 
عام 2٠19 قامت رشكة غاز البرة بتنظيم 
معرضاً لتوظيف خريج�ي الدفعة األوىل من 
برنامج خط�وة 1، وكانت هذه خطة لربط 
املواه�ب املتاحة مع مق�اويل النفط والغاز. 
وه�ذا الربنام�ج التدريب�ي املهن�ي هو جزء 
من سلس�لة م�ن الربامج التي س�تنفذ عىل 
مراحل. البطالة هي م�ن التحديات الكبرية 
التي تواجه البرة، ومع تزايد عدد السكان 
يف املحافظة الجنوبية أصبحت هناك نس�بة 
عالي�ه م�ن الش�باب العاطلني ع�ن العمل.

برنام�ج خط�وة ه�و نس�خة متقدمة من 
التدري�ب املهني الس�ابق الذي تم تس�ليمه 
م�ن قبل رشك�ة غاز الب�رة يف عام 2٠1٦ 
حي�ث أطلقت املرحلة األوىل من هذا التدريب 
املهني مع نس�بة نجاح عالي�ة، حيث حقق 
8٠ يف املائ�ة من خريج�ي SEED هدفهم يف 
العثور ع�ىل وظائف مع مقاولني محليني يف 

البرة.

غاز البرصة حتتفل بتخرج دفعة برنامج خطوة »2« 
النسخة الثانية للتدريب املهني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  التج�ارة ع�ن قي�ام الرشك�ة  أعلن�ت وزارة 
للمع�ارض والخدم�ات التجاري�ة العراقي�ة بتقدي�م 
تس�هيالت جديدة لذوي االحتياجات الخاصة للراغبني 
منحهم بمنح أجازات اس�ترياد س�يارات« .وبني مدير 
عام الرشكة رسمد طه سعيد يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، أن »أصدار االجازات يسهم يف مساعدة هذه 
الرشيح�ة املهمة م�ن املواطنني ومد ي�د العون لهم يف 
ه���������ذا الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز 
حي�ث يس�تفيد طالب االج�ازة م�ن ذوي االحتياجات 
الخاصة أس�ترياد س�يارة نوع صالون أو أستيشن )5 
راكب( فما دون ويس�تثنى من دفع الكمرك والرضيبة 
ولوحة الس�يارة حس�ب قرار مجلس الوزراء رقم 1٠ 
لس�نة 2٠12.وش�دد عىل أن »م�الكات الرشكة أخذت 
عىل عاتقها تقدي�م كافة التس�هيالت لهذه الرشيحة 
م�ن املواطنني من خالل االولوي�ة يف انجاز معامالتهم 
واستثنائهم من تسلسل املراجعني ، اضافة اىل امكانية 
تهيئة موظف من مالك الرشكة مكلف بانجاز معاملة 
اجازة االس�ترياد من بداية دخولها لحني تس�ليمها اىل 
صاحبها .واشار اىل أن »املواطن الذي يروم التقديم عىل 
أجازة أسترياد لهذه الفئة عليه أن يقدم التقرير الطبي 
عىل أن يشمل نس�بة عجز من 5٠٪ فما فوق وأرساله 
بغي�ة التأكد من صح�ة صدور القرار ومستمس�كات 
صاحب العالقة ومواصفات الس�يارة وأجازة الس�وق 
عىل ان يكون موديل الس�يارة من ضمن املس�موح به 

للسنوات الثالثة االخرية .

التجارة تعلن عن تسهيالت جديدة 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
الراغبني باسترياد السيارات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك عن إت�الف م�واد غذائية )زيت 
الزيت�ون عالمة جبل عفرين( منتهية الصالحية يف مديرية كمرك 

املنطقة الوسطى.
واضافت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»عملية االتالف تمت من قبل لجنة مختصة ش�كلت لهذا الغرض 

مع الجهات الساندة العاملة يف املديرية«.
وأك�دت الهيئ�ة انها اتخذت اإلج�راءات القانونية بح�ق املخالفة 
وفق امل�ادة ٦8 /ثانيا م�ن قانون الكمارك النافذ رقم 23 لس�نة 

198٤ املعدل والتعليمات النافذة.

الكامرك: إتالف مواد غذائية 
يف مديرية املنطقة الوسطى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكم�ارك عن تمكن الس�لطة الكمركية يف 
كمرك ام قر الشمايل و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط  
)8 ( س�يارات دون املودي�ل املس�موح بأس�ترياده أخفيت داخل 
حاويتني حج�م )٤٠( قدم يف محاولة لتهريبه�ا خالفاً للضوابط 

والتعليمات النافذة.
وأك�دت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
عىل »اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الس�يارات املخالفة حسب 

قانون الكمارك رقم 23 لسنة 198٤ النافذ.

    االنبار / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة االنبار عن تس�لمها 3٠ س�يارة اس�عاف نوع 
هونداي يوم االحد املصادف 9 شباط 2٠2٠ والتي تسهم يف تطوير 
الخدمات الطبية املقدمة للمواطنني من خالل رسعة االس�تجابة 

لنقل للحاالت الطارئة والحوادث املرورية.
ذك�ر ذلك مدير عام الدائرةالدكتور خضري خلف ش�الل , مبينا يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »الدائرة وضعت 
خط�ة طموح�ة لتطوير خدم�ات االس�عاف الف�وري واالرتقاء 

بالخدمات الصحية املقدمة للمواطنني.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية س�الم الشمري 
انه سيتم تخصيص ترليون دينار  قروض لدعم الفالحني.

وقال يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن لجنته :وضعت خطة 
متكامل�ة تتناغم مع القرار النياب�ي بدعم املنتوج املحيل وإيقاف 

االسترياد لكافة املنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية«.
واض�اف الش�مري ان »الخط�ة تتضم�ن توف�ري مبل�غ ترلي�ون 
دين�ار عراقي للم�رف الزراعي للبدء بأق�راض الفالحني وذوي 
االختص�اص أرب�اب املش�اريع الزراعي�ة للمس�اهمة يف دعمهم 

ودعمهم لالرتقاء بالزراعة العراقية«.
واوض�ح ان »حماي�ة املنت�وج الوطن�ي والزراع�ي والحيوان�ي 
رضورة أساس�ية لتحقيق األمن الغذائي وسنبذل قصارى جهدنا 
لالستمرار بدعم املنتوج الوطني ومنع االسترياد وباألخص بيض 
املائدة والدجاج الحي واملجمد واالس�ماك الحية واملجمدة واملربدة 

و2٧ مادة أخرى«.
وبني الش�مري ان »هناك خط�ة لتفعيل ما يق�ارب مليون دونم 
لالستثمار يف بادية السماوة والنجف األرشف للتوسع يف املشاريع 
الزراعي�ة مش�ددا عىل النج�اح الكبري يف تحقيق االكتف�اء الذاتي 
لكث�ري م�ن املحاصي�ل الزراعي�ة بع�د أن كان يتم اس�تريادها يف 
وقت س�ابق ومنها الحنطة والش�عري والتمور والبيض والدجاج 

واالسماك وغريها من املحاصيل االسرتاتيجية.

ضبط »٨« سيارات خمالفة لرشوط االسترياد 
معدة للتهريب يف كمرك ام قرص الشاميل

جتهيز صحة االنبار بـ »30« سيارة 
إسعاف لدعم خدمات الطوارئ

جلنة الزراعة تؤكد ختصيص ترليون 
دينار قروض لدعم الفالحني

    بغداد/ المستقبل العراقي

باش��رت الرشك�ة العامة لصناعة الس�يارات واملع�دات اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن بتجميع س�يارات )گري�ت وول( الصينية.ونقل بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ، عن مدير عام الرشكة مظهر ص�ادق التميمي قوله ان »الكوادر 
الهندس�ية والفنية يف الرشك�ة رشعت بتجميع الوجبة األوىل من س�يارات )گريت وول( 
الصينية وس�يتم طرحها إىل الس�وق يف القريب العاجل بس�عر )18( مليون دينار نقداً«.
وأشار اىل ان »هذه السيارة ذات مواصفات عاملية ومجهزه بكافة رشوط املتانة واألمان 

وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات 
العام�ة ان دائ�رة الط�رق والجس�ور اح�دى 
التقدي�م  ب�اب  فتح�ت  ال�وزارة  تش�كيالت 
للعط�اءات الخاص�ة باعم�ار الج�ر الراب�ع 
والجر الخام�س بمدينة املوصل يف محافظة 
نينوى، بتمويل من ق�رض البنك الدويل العادة 
اعمار املناطق املحررة / القرض الطارئ.وذكر 

املركز االعالمي للوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »س�يتم اج�راء 
املناقصة الخاصة باملرشوعني وفقاً لالجراءات 
القانونية ويحق للرشكات واملقاولني املؤهلني 
كافة تقدي�م العطاءات للتناف�س عليها حيث 
س�يكون يوم الثالث�اء املواف�ق 3/1٠/2٠2٠ 
اخر موعد لتس�ليمها، مشرياً اىل ان مدة تنفيذ 
كل مرشوع تبلغ 15 ش�هراً من تاريخ االحالة 

بضمنها ايام االعياد والعطل الرسمية.

صناعة السيارات تطرح انتاجًا جديدًا

االعامر تعلن عن فتح التقديم للعطاءات اخلاصة 
باجلرسين الرابع واخلامس يف نينوى

ختصيص »٥0« مقعدًا لذوي 
شهداء »سبايكر« يف احلج املقبل

رفع الكتل الكونكريتية 
عن موقعني شامل بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مؤسس�ة الش�هداء، تخصيص 5٠ مقعداً لذوي ش�هداء س�بايكر يف 
الحج املقبل.وذكر بيان للمؤسس�ة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »رئيس 
مؤسس�ة الش�هداء عيل عب�د الرحمن املربق�ع التقى يف مقر املؤسس�ة وفد 
منظمة ضحايا س�بايكر يف العراق والذي ضم ممثليها عن كافة املحافظات 
، حيث استمع املربقع اىل طلباتهم التي تضمنت تخصيص درجات وظيفية 
لذوي ضحايا سبايكر، ومقاعد حج لهم ، اضافة اىل حصة يف قطع االرايض 
السكنية«.وأضاف البيان ان »املربقع وجه بوضع الحلول املناسبة ملطالبهم، 
كم�ا وج�ه دائرة ضحايا االره�اب بتخصيص 5٠ مقعد ح�ج لذوي ضحايا 
سبايكر هذا العام«، مؤكدا ان »املؤسسة ساعية يف استحصال كافة الحقوق 
التي ضمنها القانون من اجل خدمة رشيحة ذوي الشهداء التي اعطت اعز 

ماتملك من اجل سالمة وعزة الوطن .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغ�داد وقيادة عمليات 
بغ�داد عن رفع الكت�ل الكونكريتية 

عن موقعني شمال العاصمة.
وذكر بيان لألمانة تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »الجهد 
الخ�اص بامان�ة بغ�داد  الهن�ديس 
وقي�ادة عملي�ات بغ�داد وبمتابعة 

مكت�ب امني بغداد ق�ام برفع الكتل 
الكونكريتي�ة م�ن محي�ط جام�ع 
ش�ارع  ضم�ن  األعظ�م  الرس�ول 
التوحي�د يف منطق�ة الش�عب ومن 
محيط مدرسة الراية يف حي التجار 
ضمن منطقة الشعب ايضاً لتبارش 
بعده�ا امل�الكات الخدمي�ة بحمل�ة 
لتنظي�ف املوقع�ني الس�يما وأنهما 

مغلقني منذ سنوات طويلة.

حمافظ البرصة يلتقي املواطنني ويوجه بمتابعة 
تنفيذ طلباهتم

    البصرة / صفاء الفريجي

التقى محافظ البرة املهندس أس�عد عبداالمري 
العيدان�ي يف باح�ة دي�وان املحافظ�ة ع�ددا من 
املواطن�ني، واس�تمع اىل ش�كاواهم وطلباته�م، 
ووج�ه بمتابعتها وحلها وايجاد الس�بل الالزمة 
لوضع حد ملشاكلهم، والعمل عىل إنهاء معاناتهم 
باقرب وق�ت ممكن.ودعا  العيداني الجهات ذات 
العالقة إىل العمل بروح الفريق الواحد، والوقوف 
عىل مسافة واحدة من جميع الرشائح البرية.
وح�رض اللقاء، بحس�ب بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، مدير مكتب املحافظ عمادعبدالخالق 
العيدان�ي، الذي قدم إيجازاً ع�ن مجمل القضايا 
وامللف�ات املرتبطة بدوائر الدولة، وإيجاد الس�بل 
الكفيلة بحلها وتس�هيل االجراءات يف تلك الدوائر 
والتقليل من الروتني الحكومي.من جهتهم أعرب 

املواطنني خ�الل اللقاء عن ش�كرهم وتقديرهم 
لرئيس الحكومة التنفيذية، الهتمامه بمشاكلهم 

وايج�اد الحل�ول املناس�بة له�ا، والتخفيف من  
معاناتهم وتلبية طلباتهم املختلفة.

النقل: زيادة اعداد الباصات من واىل جممع بسامية 
وختصيص اخرى للعمل داخله

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنادا لتوجيهات وزير النقل عبد 
الله لعيبي باهض وضمن مس�اعي 
النق�ل لخدم�ة املواطن�ني يف مجمع 
بس�ماية الس�كني اعلن�ت الرشك�ة 
العام�ة لنق�ل املس�افرين والوف�ود 
اح�دى تش�كيالت وزارة النقل اليوم 
ع�ن زيادة اع�داد الباص�ات العاملة 
واىل  م�ن  وخدمةاملواطن�ني  لنق�ل 
مجمع بسماية السكني وايضا داخل 

املجمع خدمة لساكني املجمع«.
واك�دت ادارة الرشك�ة يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »استنادا 

لتوجيه�ات مرك�ز ال�وزارة واس�تجابة الهايل 
املدينة تم توسعة عمل باصات الرشكة وزيادة 

االعداد اىل خمس باصات لخدمة اهايل بسماية 
والتنق�ل داخ�ل املجمع الس�كني و اىل املناطق 
ان  بغداد«.واضاف�ت  العاصم�ة  يف  الحيوي�ة 

»خط�وط النقل ستس�ري اىل مختلف 
املناط�ق املركزي�ة للعاصم�ة بغداد 
والتي تش�هد كثافة س�كانية عالية 
وتواجد للموسسات ومراكز تجارية 
اضاف�ة اىل عم�ل عدد م�ن الباصات 
داخ�ل املجمع لتس�هل عملي�ة نقل 
املواطنني داخل وبني مناطق املجمع 

خدمة لجميع ساكني املجتمع ».
ه�ذا وتس�عى الرشكة العام�ة لنقل 
خ�الل  وم�ن  والوف�ود  املس�افرين 
باصاته�ا الحديث�ة ذات املواصف�ات 
العالي�ة اىل توف�ري افض�ل وس�ائط 
مجم�ع  ورب�ط  للمواطن�ني  النق�ل 
بس�ماية الس�كني بالعاصمة بغداد 
وف�ق توقيتات محددة تخ�دم املوظفني وطلبة 

املدارس وكل رشائح املجتمع.
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تعل�ن جامع�ة املثنى عن اجراء مزايدة علني�ة اليجار العقارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
بموج�ب قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املع�دل  وتدعو  الراغبني 

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

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ 
التقدير  يف قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*تقديم براءة ذمة رضيبية 
*جل�ب املستمس�كات التالي�ة  )  هوي�ة االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية، او البطاقة 

الوطنية  ( وبطاقة السكن
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من قيادة كل حسب محافظته لدخول املزايدة
*جلب بطاقة صحية تؤيد خلو املتقدم من االمراض السارية بالنسبة للنوادي

*توقيع تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم محكومية من وزارة الداخلية 
يف بغداد يف حال رس�و املزايدة عليه يؤيد فيه س�امة موقفه وعند عدم التاييد يعترب ناكل 

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

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحيفة 
الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

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

* � اجور االعان واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ العقد

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

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا 

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراع�ة ص�اح الدين ع�ن تاج�ري املس�احات  املدرجة 
تفاصيلها ادناه وفق احكام  القانون ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني 
بالتأج�ري الحض�ور اىل مقر مديري�ة زراعة صاح الدين الس�اعة )10 
صباحا(  مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة ) 20%( من 
القيم�ة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة مصاريف واجور 
النرش وس�تجري املزاي�دة يوم الواحد والثاثني اعتب�ارا من اليوم التايل 

لنرش االعان يف الصحيفة 

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد:88 /ب/2020

التاريخ :2020/2/10
اىل املدعي عليه/ عباس عيل رسول

أع����������ان
اقام�ت املدعي�ة س�جى ع�يل عب�د خل�ف علي�ك 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اه تطالب�ك فيه�ا 
باعادة الحال اىل م�ا كان عليه قبل التعاقد واعادة 
مبل�غ 10,000,000ع�رشة ماي�ن دين�ار عراقي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
منطقة الش�هداء/الحكيم الزيتون واملرفق بكتاب 
مرك�ز رشطة الش�هداء   املرقم بالع�دد  1078 يف 
2020/2/1 ل�ذا  تقرر تبليغ�ك اعانا  بصحيفتني 
او م�ن يمثل�ك قانوني�ا يف  محليت�ني لحض�ورك 
موعد املرافعة املص�ادف 2020/2/20 وعند عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
�����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة : 2018/2897
التاريخ : 2020/2/11

اىل / املنفذ عليه / مؤنس عباس كاظم  
لقد تحقق لهذه املديرية من جهه ذات اختصاص 
انك مجه�ول محل االقامه وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه , 
واس�تناداً للمادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعان�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوت 
خال خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الكوت تبايد الحكم الغيابي
�����������������������������������������

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء
العدد / 34/ش/2020

التاريخ / 2020/2/11
اعان

اىل املدعى عليه / فليح مطرش عاج
اقام�ت املدعي�ه ) رس�الة رسيع جخي�م( دعوى 
رشعي�ة يف ه�ذه املحكمة بالع�دد 34/ش/2020 
واملتضمنة طلب التفري�ق للهجر وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مختار منطقتك تقرر تبليغ�ك عن طريقة االعان 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني وق�د عين�ت يوم 
2020/2/20 الس�اعة التاس�عة صباح�ا موع�دا 
للمرافع�ة فيها ويف حال عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�يتم اجراء  املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا 
القايض

عبد االمري عبد الحسني حسن الشمري
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
العدد : 4/ش/2020

التاريخ : 2020/2/6
اىل / محمد عبيد غضب

اعان
ق�دم املدع�و ) عبيد غض�ب تومان( دع�وى امام 
طلب�ا ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه�ا الحك�م وفاة 
ول�ده ) محم�د عبيد غضب( كونه فق�د يف قاعدة 
س�بايكر الجوية يف محافظة ص�اح الدين بتاريخ 
2014/6/12 ولم يعد لحد االن فعىل املدعو محمد 
عبيدغضب توم�ان ومن تتوفر لديه معلومات عن 
املفقود املذكور مراجع�ة هذه املحكمة خال مدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش ويف حالة 
عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا يا محمد 
عبيد غضب سوف يصدر بحقك قرار الحكم الوفاة 

وفق القانون
القايض

منار هادي الجشعمي

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

القضية املرقمة : 1184 / 2012 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اس�م املحكمة : محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل املنطقة 
الخامسة .

2 – اس�م املتهم الغائب : الرشطي غزوان كليمان هميزي ياس 
) مخرج من الخدمة ( .

3 – رقم الدعوى : 1184 / 2012 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 11 / 9 / 2009 

5 – تاريخ الحكم : 9 / 9 / 2018 .
6 – امل�ادة القانوني�ة : ) 5 و 37 ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

. 2008
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات . 
8 – خاص�ة الحك�م : عدم اج�راء محاكمة املته�م اعاه وفق 
احكام املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل لغيابه 
للف�رتة من 11 / 9 / 2009 ولحد االن لس�بق الحكم عليه عن 
نف�س هذه الفرتة بموج�ب قرار هذه املحكم�ة املرقم 578 / 
2013 يف 17 / 4 / 2013 عما باحكام املادة 85 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
9 – تبديل مادة االحالة من املادة 37 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل اىل املادة 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونها 
االكثر انطباقا عىل فعله وعما باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
10 – ع�دم ش�مول املتهم اع�اه بقانون العفو الع�ام رقم 27 
لس�نة 2016 عن التهمة املسندة اليه وفق احكام املادة 35 من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل لعدم اع�ادة املبالغ املرتتبة 
بذمت�ه عن قيم�ة املس�دس الحكومي الذي بذمت�ه واملوصوف 

ادناه . 
11 – السجن ملدة ) سبع سنوات ( وفق احكام املادة 35 من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد 61 / اوال و 69 / اوال 
من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختاس�ه املس�دس الحكومي 
ال�ذي بذمت�ه املرقم ) FXA826 ( نوع كلوك م�ع ملحقاته و ) 
30 ( اطاقة من نوعه والذي استصحبه معه عند غيابه بتاريخ 

. 2009 / 9 / 11
12 – تضمينه مبلغ مقداره ) 000 ، 150 ، 5 ( خمس�ة مايني 
ومائة وخمس�ون الف دينار استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة املس�دس املوصوف 
اع�اه وملحقات�ه م�ع ) 30 ( اطاق�ة من نوعه تس�تويف منه 

بالطرق التنفيذية . 
13 – اعتب�ار جريمت�ه ال�واردة اعاه مخلة بالرشف اس�تنادا 

للمادة 21 / أ – 6 من ق ع . 
14 – ط�رده من الخدمة عم�ا باحكام املادة 41 / اوال / أ من 

ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
15 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صاحي�ة الق�اء القب�ض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني 
باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
16 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
17 – تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاه وفق القانون .

18 – تنزيل املس�دس املش�ار اليه اعاه من الذمة بعد اكتساب 
قرار الحكم الدرجة القطعية .

19 – تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي 
جرب ( البالغة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي 
ت�رصف ل�ه من خزين�ة الدول�ة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية .
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز 
استنادا الحكام املادة 71 / اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 9 / 9 / 2018 .
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة 

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 168
التاريخ :2020/2/10 

م/ نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوة )فاطمة برع س�عد( 
الت�ي تروم في�ه نصبها قيم�ة عىل ابنه�ا املفقود 
)حارث س�الم حس�ني( قررت هذه املحكمة نرش 
فق�دان املدعو )حارث س�الم حس�ني( ال�ذي فقد 
يف محافظ�ة ص�اح الدي�ن/ قض�اء بل�د - ناحية 
بتاري�خ 11/3 /2014 ول�م يع�رف  االس�حاقي 
مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني يف - ناحية 
االسحاقي/ كبان او مركز رشطة االسحاقي خال 

شهر من اليوم التايل لنرش اإلعان. 
القايض 

حازم محمد احمد 
�����������������������������������������

فقدان
فقدت هوية املوظف املرقمة )21236( العائدة اىل 
املواطن )محمد رعد هادي إبراهيم( والصادرة من 
وزارة النف�ط / رشكة توزي�ع املنتجات النفطية- 
هي�أة توزيع املنطقة الغربية ، عىل من يعثر عليها 
يس�لمها اىل جه�ة اإلص�دار او مق�ر الجري�دة او 

االتصال بالرقم )07705868148(

اعان 
ق�دم املواطن ) عادل رايض حايف ( دعوة قضائية 
لتغيري اللقب من ) الغريري ( اىل ) الشمري ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 
( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������������
اعان 

قدم املواطن ) فاروق حازم صبار ( دعوة قضائية 
لتغيري اللقب من ) الغريري ( اىل ) الشمري ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 
( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������������
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 547 / ب / 2019 
التاريخ : 11 / 2 / 2020 

م / اعان بيع عقار 
عطف�ا ع�ىل الحك�م الصادر م�ن محكم�ة بداءة 
بلدروز بالعدد 547 / ب / 2019 واملؤرخ 15 / 12 
/ 2019 املتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 11 / 
1523 مقاطعة 17  مرحبا الواقع يف قضاء بلدروز 
واملوصوف ادن�اه تقرر وضعه يف املزاي�دة العلنية 
مل�دة ثاث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش 
فع�ىل الراغبني بالرشاء الحض�ور يف هذه املحكمة 
يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية وقدره 10 % من القيمة 
املقدرة والبالغة ) 000 ، 000 ، 40 ( اربعون مليون 
دين�ار فق�ط ان لم يكن من ال�رشكاء وعند انتهاء 
امل�دة املذك�ورة س�تجري االحال�ة القطعي�ة وفق 
االصول م�ع العلم ان الدفع مقدم�ا والداللية عىل 
املش�رتي واذا ص�ادف يوم االحالة عطلة رس�مية 
يكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك وعىل املشرتي ان 
يستصحب معه ش�هادة الجنسية وهوية االحوال 

املدنية .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
االوصاف : 

1 – ان القطع�ة املرقم�ة 11 / 1523 مقاطعة 17 
مرحب�ا خالية م�ن البن�اء تقع ضم�ن دور منديل 
– منطق�ة الش�عب – مس�احتها الكلي�ة 200 م2 

تحادها دور سكنية .
2 – ان القيمة املقدرة للعقار اعاه مبلغ مقداره ) 

000 ، 000 ، 40 ( اربعون مليون دينار فقط .
�����������������������������������������

اعان 
اىل الرشيك / لفتة عويد خضري 

اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن يف البرصة – كوت الحجاج – مجمع وزارة 
االعم�ار واالس�كان – تقاطع حي الرس�الة وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك ) حسني 
زاير كاظم عاتي ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة ) 2307 / 3158 ( مقاطع�ة ) 
الرب�اط الكبري ( لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخال مدة اقصاها 15 يوما داخل العراق وش�هرا 
خارج الع�راق من تاري�خ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا .
�����������������������������������������

اعان 
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) عب�د الحميد 
محمد مجر ( الذي يطلب فيه تبديل ) اسم املجرد ( 
من ) عبد الحميد ( اىل ) حميد ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

نشأت ابراهيم شال 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

فقدت الهوية الوزارية الصادرة من مديرية توزيع 
كهرباء الجنوب فرع شمال البرصة باسم / فراس 
عدن�ان يعق�وب – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ البياع

رقم االضبارة 2132 / 2018 
التاريخ 11 / 2 / 2020 

اىل املنفذ عليه / ناجح حسن عواد / جمهول حمل 
االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من خال رشح 
املبلغ القضائ�ي يف هذه املديرية وتأييد 
املجلس املحيل لحي الحرية انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لدي�ك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه لذا تق�رر تبليغك اعاناً بالحضور 
ام�ام ه�ذه املديري�ة خال ثاث�ة ايام 
املس�تمرة ومرتاك�م  النفق�ة  لتس�ديد 
النفقة للدائنة رش�ا عاء عبد الرس�ول 
وتحس�ب مدة التبليغ اعاه اعتباراً من 

اليوم التايل للنرش

املنفذ العدل / حنان فاضل حسني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

اعالن
رقم الدعوى 727 / ب / 2012 

التاريخ 20 / 1 / 2020 
بناءاً عىل الدعوى املرقمة 727 / ب / 2012 واملقامة من قبل املدعية 
ن�رباس كرم احمد ضد املدعى عليهم كل من نزهان احمد عبد ويارس 
عب�د االمري موىس ويارس محس�ن عب�د ولصدور قرار الحك�م بازالة 
ش�يوع العقار الرقم 59 / 20 مقاطعة 9 جميد وحرية بتاريخ 24 / 
4 / 2013 والكتس�ابه الدرجة القطعية فقد قررت هذه املحكمة بيع 
العقار اعاه باملزايدة العلني�ة واملدرجة اوصافه ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء الحضور امام هذه املحكمة بعد م�رور ثاثون يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لنرش االعان مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة وس�يتم تس�جيل العقار باسم املزايد 

االخري .... 
االوصاف :-

1-موقع العقار – قضاء بلد – حي الحسني 
2-جنس العقار – قطعة ارض مشيد عليها ثاثة مشتمات ومحل  

3-االوصاف – مش�تمات مشيدة من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
ومكتملة البناء 

4-املش�تمات – ه�و عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض مس�احتها 343 م2 
موقعها ركن مش�يد عليها مشتمات عدد 3 االول يتكون من طابقني 
والطاب�ق االريض منه يتكون من غرفة نوم وهول وموزع واس�تقبال 
وصحيات والطابق الثاني يحتوي عىل 2 غرفة نوم وصحيات وموزع 
مع محل قيد االنشاء واملشتمل الثاني يحتوي عىل غرفة منام وحمام 
وصحيات واملشتمل الثالث يحتوي عىل غرفة منام واحدة وصحيات 

5-املالكون – املدعي واملدعى عليهم 
6-املساحة – 343 م2 

7- القيمة التقديرية للعقار – مائة وثاثون مليون دينار
القايض 
عيل منديل خريبط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 988/ش2020/5 

التاريخ : 2020/2/11
اعان

اىل املدعى عليه / سامر فاح مهدي
اقامت املدعية ) هالة قاس�م مه�دي( الدعوى بالعدد 
988/ش2020/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها 
تصدي�ق الط�اق الخلع�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة حي 
الرس�الة / النجف قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموعد املرافعة اعانا بواس�طة صحيفتني  
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2020/2/20 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 2563/ب2018/4

التاريخ : 2020/2/11
اعان

اىل املدعى عليه / احمد فاضل هادي
/2563 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ب  الحك�م  واملتضم�ن   2018/7/19 يف  ب2018/4 
)ال�زام املدع�ى عليه�م 1 كل من احم�د فاضل هادي 
وعب�د الوه�اب حم�زة علي�وي ومثنى فاض�ل هادي 
بتأديتهم بالتكاف�ل والتضامن بينه�م للمدعي املدير 

املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفته مبل�غ قدره )6890$( س�تة االف 

CHFوثمانمائة
 وتس�عون دوالر امريكي وبواقع ستة االف وستمائة 
دوالر امريك�ي ع�ن املتبقي من مبل�غ القرض ومبلغ 
قدره مائتان وتس�عون دوالر امريك�ي عن الغرامات 
التاخريية املفروضة عىل التاخر عن التسديد واملحسوبة 
من تاريخ االستحقاق يف 2017/9/10 ولغاية تاريخ 
اقامة  هذه الدع�وى يف 2018/7/1 بموجب اتفاقية 
الق�رض  والكفال�ة املؤرخ�ة 2017/3/23 ولثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة كرباء واشعار مختار منطقة التحدي 
صال�ح ضي�اء نوري لذا تق�رر تبليغك اعان�ا بالقرار 
املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
ع�ىل الق�رار املذكور خ�ال املدة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 632

التاريخ 2020/2/11
اىل / املدعوه / يرسى حسن مدلول

اعان
ق�دم طالب حجة الوفاة  امل عباس س�لمان طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعوة ) يرسى حسن مدلول( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامه�ا خال 
عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعان وبخافه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة فقدان / 168

التاريخ 2020/2/11
اىل / املدعو / رجاب حسن حمادي

اعان
قدم طالب حجة الفقدان  غزوة مرشط عبود  طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة فقدان بحق 
املدعو ) يرسى حس�ن مدلول( كون�ك مفقود بتاريخ 
2007/8/6 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خال عرشة ايام من 
تاريخ نرش االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

اعان
اىل الرشيك / امل بحر عبد الله 

توج�ب عليك الحضور اىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 116/1802 الحيدري�ة بلدية 

الحيدرية 
طالب االجازة

سلمان تمكني مجهول
������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1486

التاريخ 2020/2/6
بن�اء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املس�تدعي )رضا يارس 
هاش�م (  طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله )الش�مري( بدل 
م�ن ) الرماحي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������������
اعان

اىل الرشيك / دينا فاضل عباس 
توج�ب عليك الحضور اىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 3/41973 حي الوف�اء بلدية 

النجف
طالب االجازة

عادل يوسف يعقوب
������������������������������������������������

اعان
بناء عىل الطلب من قبل السيد ) رعد شهاب حمادي( الذي 
يطل�ب فيه تبديل )اللق�ب( من )كنع�ان( اىل )املحمداوي( 
خال مده اقصاها خمس�ة عرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

الحقوقي
نشات ابراهيم الخفاجي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1426

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اسم املجرم الغائب  :م . اول حسنني عبد الرزاق حسني عيل

3  � رقم الدعوى 2018/1426
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  

5 � تاريخ الحكم 2018/11/13
6 � املادة  القانونية )27(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 

7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
8  �  خاصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاه بقانون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�نده اليه وفق احكام املادة 
27 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة امل�ربز الجرمي 

الذي بعهدته 
9 � الس�جن  ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 27 / من ق ع  
د رقم 14 لسنة 2008  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من  ق أ د  
رقم 17 لسنة 2008 الختاسه املسدس املرقم  )31310771 نوع 
طارق والعائد للمش�تكي عب�اس حنتوش حمود والذي ضبط من 
قبل املتهم اعاه بتاريخ 2007/5/3 كمربز جرمي وتقرر اعادته 

اىل املشتكي اعاه بقرار املحكمة املختصة 
10 � طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عما باحكام 

املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
11 � اعتب�اره جريمت�ه ال�واردة اع�اه مخلة بالرشف اس�تنادا 

للمادة 21/أ � 6 ق .ع 
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صاحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  

أ د  رقم 17 لسنة 2008  
13 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 � ترك الحق للمش�تكي اع�اه بالتعويض امام املحاكم املدنية 

بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
15 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب ) حس�ني عبد 
االم�ري جاب�ر( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشين ال�ف دينار  
عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2018/11/13
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

الموقع مبلغ التقدير  طبيعته نوع العقار ت

الحرم 
الجامعي 96,000,000 بيع المرطبات 

والماكوالت فقط النادي الطالبي 1

كلية الطب 2,400,000 الغذائية والمرطبات كشك 2

كلية الطب 5,600,000 استنساخ ومستلزمات 
دراسية كشك 3

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية 700 7,5 19/محطة بيجي 8682/18 1
زراعية 700 5 19/محطة بيجي 8672/18 2

زراعية 900 25 51/المجرة وتل 
الرجم 3161/103 3

زراعية 700 14 51/المجرة وتل 
الرجم 3161/103 4

زراعية 700 4 11/المخبلة 19/40 5
زراعية 2100 10 24/حليوات 31/70 6

زراعية 800 100 42/العكلة 
والذكورة 157 7

زراعية 900 170 45/المبدد  24/54 8
زراعية 900 300 45/المبدد 24/54 9

زراعية 800 75 42/العكلة 
والذكورة 157 10

زراعية 6400 1 10 / الحمره  11/6 11
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أين نجحنا.. وأين فشلنا؟!
           زيد شحاثة

والتح�ركات  اإلحتجاج�ات  كل  يف 
الش�عبية تكون هناك نتائج تختلف 
تبعا ملقدمات الح�دث وظروف األمة 
والبلد املعن�ي، وطبيعة نظام الحكم 
وقادت�ه، وحج�م وطبيع�ة مطال�ب 

الجمهور التي دفعتهم لالحتجاج.
ظروف العراق ال يمكن مقايستها أو 
مقارنتها بأي بل�د وأمة أخرى، فقد 
م�ر بم�ا لم يم�ر به غ�ره وتعرض 
لش�دائد ومح�ن م�ن حي�ث تعددها 
وتنوعه�ا وتكرارها وعىل مر تاريخه 
من�ذ الق�دم.. تكاد تك�ون رضبا من 

الخي�ال ل�و روي�ت..
توق�ع العراقيون أن ما س�ياتي بعد 
ع�ام 2003 س�يكون تعويض�ا لهم 
أو لبضعة أجي�ال منهم يف األقل عما 
عان�وه من ظلم واضطهاد وقس�وة 
األنظم�ة التي حكمته�م وخصوصا 
خالل فرتة س�يطرة البعث.. لكن ما 
حص�ل كان خيبة كربى لهم، ال لعدم 
وجود تغير.. لكن ألن هذا التغير لم 
يكن بمس�توى الح�دث وال الطموح 

املزروع يف خياالتنا كعراقيني.
غفل�ة ساس�ة ما بع�د ع�ام 2003 
مم�ن تولوا الحكم، ع�ن ظهور جيل 
لم يع�ارص س�نوات الحدي�د والنار، 

وال يهت�م كث�را بثوابت ومقدس�ات 
أجيال س�بقته، وفش�لهم يف تحقيق 
أحالم هذا الجيل، وس�وء أدائهم ولو 
بتس�ويق ما تحقق من النزر اليسر 
من املنجزات، كان س�ببا جوهريا يف 
انفجار غضب شعبي اجتاح مناطق 
الغالبي�ة  ذي  والجن�وب  الوس�ط 
الش�يعية، حيث يفرتض أنها معاقل 
لألحزاب التي تمسك بزمام السلطة!

هذ الحراك الش�عبي ورغم توس�عه 
لعدد م�ن املحافظ�ات، فق�د زخمه 
م�ن  طويل�ة  ليس�ت  ف�رتة   وبع�د 
انطالقه, نتيجة ألخطاء ارتكبها عدد 
من املش�اركني فيه غفل�ة أو عمدا.. 

خصوص�ا فيم�ا يتعل�ق بمهاجم�ة 
الحش�د الش�عبي واملرجعية الدينية 
واس�تعداء  تلميح�ي،  بش�كل  ول�و 
جمهورهم وتمزيق صور ش�هداءه، 
وقط�ع الط�رق بش�كل ف�ج ومن�ع 
م�ن  وغره�ا  بالق�وة،  الدراس�ة 
رغ�م  املدروس�ة،  غ�ر  الترصف�ات 
محاوالت املرجعية املس�تمرة لتقديم 
دون  تحركات�ه  لتقوي�م  النص�ح 
ج�دوى.. كل هذا دف�ع قطاعات من 
الجمهور للنفور والرتاجع يف تبنيهم 
لكل خطواته.. كما أن دخول أحزاب 
وتيارات سياسية معروفة، بشكل لم 
يكن خافيا عىل أح�د، والدعم املبالغ 

فيه من قبل قنوات فضائية معروفة 
التوجه وتابعة لدول وبشكل رسمي.. 
زاد الش�كوك بوج�ود اخ�رتاق لتل�ك 
االحتجاج�ات.. وه�و م�ا ال يختلف 
عليه إثنان، لكن يختلف عىل نسبته، 

وإن كانت مؤثرة يف مساراته أم ال!
مخطئ من يظن أن الحراك الشعبي 
كان مؤام�رة مدبرة بش�كل مطلق، 
وواهم ويكذب عىل نفس�ه من يراه 
مالئكيا ش�عبيا بالكام�ل.. فهو كان 
تحركا ش�عبيا حقيقيا بعد أن وصل 
الناس لقناعة مفاده�ا أن من يقود 
البل�د حاليا ه�م يف أحس�ن أحوالهم 
فاش�لون.. ولنعرتف أيضا أن أحزابا 

وتي�ارات ب�ل ودوال دخل�ت عىل خط 
االحتجاج�ات وتاجرت به�ا وبدماء 
م�ن س�قطوا خالله�ا, ول�ن نجانب 
الحقيق�ة إن قلنا إن هناك من تدخل 
ليدفعها نحو مسارات غر صحيحة، 
وهناك من استخدمه كورقة »ابتزاز« 
سياسية واقتصادية بل وحتى دينية 

وعقائدية..
بع�د كل هذا.. هل نج�ح هذا التحرك 

أم فشل؟!
م�ن الواض�ح أن مقي�اس النج�اح 
والفش�ل نس�بي، يتعل�ق باأله�داف 
والظ�روف  تحقيقه�ا,  املرج�و 
املحلي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة, وإن 

كان يمك�ن الوص�ول لتل�ك األهداف 
عمليا.. بالت�ايل فمن اإلنصاف القول 
إن تل�ك االحتجاج�ات ق�د حقق�ت 
أهدافا مهم�ة، خصوصا فيما يتعلق 
بالعملي�ة االنتخابي�ة, وه�ي أص�ل 
عملي�ة ت�داول الس�لطة وتغيرها.. 
وهي أيضا نجحت يف جعل الجمهور 
يعرف، أنه هو صاحب السلطة ومن 
يق�رر م�ن يتواله�ا, وأوصل�ت تل�ك 

القناعة للساسة أيضا..
هذا يشبه رمي حجر يف بركة راكدة، 
فرغم أنه ق�د يظهر نتائ�ج مزعجة 
يف البداي�ة، لكن�ه يف النهاية س�يدفع 

األمور للتحرك.. باالتجاه الصحيح.

سامت أوربية
           مارك سابنفيلد

هناك قصة ش�ائعة إىل حد كبر لدى كثرين من 
اآلباء األمركيني. وتدور القصة حول اآلباء الذين 
يقودون س�ياراتهم لينقلوا االب�ن إىل ملعب كرة 
الق�دم ثم لنقل االبنة لحضور دروس البيانو. ثم 
قيادة الس�يارة باالبن إىل بطولة نهاية األسبوع 
ث�م نق�ل االبن�ة بالس�يارة إىل حفل لعي�د ميالد 
أصدقائه�ا. فالقيام بدور األب�وة يف أمركا يبدو 
كما ل�و أنه تقديم خدمة »أوب�ر« مجانية ألبناء 
يتس�ببون عادة يف فوىض يف املقع�د الخلفي من 
الس�يارة. ويف نهاي�ة األس�بوع، وبس�بب كثرة 
االنتقاالت، ربما يتعني عىل أحد األبوين أن يعتمر 
قبع�ة الس�ائق ويطلب من الحكوم�ة خفضا يف 

الرضائب عىل ما قطعه من أميال.
وبالنس�بة لزوجتي، فهذه الطق�وس األمركية 
غريب�ة تمام�ا. فحني كان�ت مراهق�ة تقليدية 
تعيش يف أملانيا، كان لديها عمل وأصدقاء وكانت 
تلع�ب يف فريق ك�رة الطائرة املح�ي لكن أبويها 
لم ينقالها بالس�يارة ق�ط إىل أي مكان. وهي ال 
تريد التقيد بعجل�ة القيادة. وهذا يف جانب كبر 
من�ه، ما تحدث عنه تقري�ر »مارك ترومبول« يف 
األي�ام القليلة املاضية. وتناول�ت القصة الرغبة 
يف تنش�ئة أمركيني يعيشون بشكل مختلف- أو 
بش�كل أكثر »أوروبي�ة« إذا أردت القول- فكيف 
يمكنن�ا تغير قواع�د عمرها قرن يف اإلس�كان 

األمركي.
والحقيقة أن أبوي زوجتي لم ينقالها بالسيارة، 
ألنهم�ا لم يكون�ا يف حاجة إىل ه�ذا. فضاحيتها 
األملاني�ة كان�ت تب�دو كضاحية أمركي�ة لكنها 
أصغ�ر  فاملن�ازل  يشء.  كل  يف  بكث�ر  أصغ�ر 
والس�احات أصغر والحدائق أصغر ويف كل جهة 
توج�د مبان بها وحدات إس�كان متع�ددة. فقد 
كان الحي ببس�اطة أكثر كثاف�ة. وهذا يعني أن 
األصدق�اء وتدريب�ات الكرة الطائ�رة وأول عمل 
يف متج�ر للبيت�زا، كلها كانت أق�رب من بعضها 
البعض واآلباء كان بوسعهم أن يخربوا أطفالهم 
الهوائي�ة.  الدراج�ات  يركب�وا  أو  يس�روا  أن 
وبالنس�بة لألجيال األصغ�ر يف أمركا، يمثل هذا 
تصورا أكثر س�عادة. فرشاء الس�يارات يتقلص 
وهناك نسبة تتزايد من جيل األلفية والجيل »زد« 
يؤجلون اس�تخراج رخصة القيادة أو يستغنون 
عنه�ا كليًة. إنهم يريدون رك�وب الدراجات. ويف 
غم�رة القل�ق م�ن تغر املن�اخ وس�ط كثر من 
الشباب األمركيني والرغبة يف تقليص انبعاثات 

السيارات، أصبحت الكثافة أمراً مرغوباً.
لكن معظ�م األحياء األمركية ج�رى تصميمها 
بينما كانت الفك�رة املهيمنة هي العكس تماما 
لفك�رة الكثاف�ة. فعقلي�ة األرسة املف�ردة وم�ا 
يصاحبه�ا م�ن كثاف�ة منخفضة يعن�ي توافر 
أماك�ن أق�ل للعيش وبالت�ايل تصاعد يف أس�عار 

املنازل.

موازنة 2020

إرسائيل وتكتيكات »إخفاء التاريخ«

           إياد مهدي عباس  

س�تكون عملية إق�رار موازن�ة 2020 أول 
تحدي�ات حكوم�ة الس�يد محم�د توفي�ق 
ع�الوي، بم�ا تمثل�ه م�ن أهمي�ة كب�رة 
ومس�ؤولية تاريخية تقع عىل عاتق ممثي 
الشعب والقوى السياسية ورجال االقتصاد 
يف الدول�ة تج�اه أبن�اء الش�عب العراق�ي، 
بعيدا عن محاوالت التعطيل واالش�رتاطات 

املسبقة.
م�ن  أهميته�ا   2020 موازن�ة  وتكتس�ب 
الحاج�ة الكب�رة مل�رشوع قان�ون يرس�م 

سياس�ة اقتصادية س�ليمة تعمل عىل حل 
املش�اكل االقتصادية املوروثة، وتس�هم يف 
االس�تجابة للكثر م�ن املطالب الش�عبية 
املرشوعة، التي تتعلق بالجانب االقتصادي 
كم�ا تكتس�ب أهميته�ا م�ن الحاج�ة اىل 
إعم�ار امل�دن العراقي�ة ودع�م القطاعات 
املهمة كالصح�ة والتعليم باعتبارهما أهم 
القطاع�ات الت�ي تس�هم يف بناء اإلنس�ان 
املتعل�م والصحيح، علم�ا أن العراق يعاني 
امل�دارس وضع�ف  نقص�ا كب�را يف ع�دد 
الخدم�ات الصحية، األمر ال�ذي يجرب أبناء 
الشعب العراقي عىل الس�فر خارج العراق 

م�ن أجل العالج وضياع أموال كبرة لغياب 
العدي�د من الخدم�ات الصحي�ة يف العراق. 
ومن جان�ب آخر ال بد من تخصيص مبالغ 
كافية يف املوازنة العام�ة لقطاعي الزراعة 
والصناعة من أجل تنش�يط الدخل العراقي 
ومغادرة االقتصاد الريعي الذي يعتمد عىل 

بيع النفط يف دعم املوازنة العامة. 
م�ن هنا نجد املوازنة بحاجة إىل أن تس�هم 
يف تحقيق إصالح�ات حقيقية يف االقتصاد 
الخ�اص  القط�اع  تفعي�ل  العراق�ي ع�رب 
أخ�رى  اقتصادي�ة  قطاع�ات  وتنش�يط 
غ�ر قط�اع النف�ط كالزراعة والس�ياحة 

والصناع�ة. وبدال من أن نش�هد رصاعات 
وخالفات بش�أن مكاس�ب ضيقة يف إقرار 
املوازنة، كان م�ن املفرتض أن يكون هناك 
ح�رص وطن�ي ملناقش�ة كيفي�ة تطوي�ر 
االقتصاد العراقي باتج�اه إنجاح مرشوع 
الخصخص�ة ال�ذي أصبحت غالبي�ة الدول 
الناجح�ة اقتصاديا تتوجه إليه بعد فش�ل 
النظ�م االقتصادية األخ�رى، وبعد أن ثبت 
صح�ة ال�رؤى االقتصادية القائل�ة بأن أي 
دول�ة تريد أن تحقق نموا اقتصاديا فعليها 
أن تق�وم بتفعيل القطاع الخ�اص وإعادة 
ال�روح إليه م�ن جدي�د، وتنظي�م العالقة 

بينه وب�ني القط�اع العام وب�ني الحكومة 
بما يس�هم يف تهيئة األجواء لدخول رؤوس 
األموال وتوف�ر بيئة آمنة لالس�تثمار عرب 
ترشي�ع القوان�ني املتعلق�ة ب�ه، إضافة إىل 
توفر األمن واالس�تقرار كأحد اش�رتاطات 

نجاح االستثمار يف البالد.
إن نجاح املش�اريع االس�تثمارية وتنشيط 
القطاع الخاص من ش�أنهما أن يسهما يف 
تشغيل األيدي العاملة يف البالد والقضاء عىل 
البطال�ة، فضال عن أنه سيس�هم يف إيجاد 
مصادر تمويل جدي�دة للموازنة والتخلص 
من االعتماد عىل بيع النفط كمصدر وحيد 

لتمويل املوازنة العامة. 
ومن هنا نريد القول بأن عىل رجال االقتصاد 
أن يقوم�وا بدع�م  الع�راق  والسياس�ة يف 
الحكوم�ة الجديدة إلعادة رس�م الخريطة 
االقتصادي�ة عرب دراس�ات حقيقية لوضع 
موازنات اقتصادية تدعم القطاع الخاص. 
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن تفعيل القطاع 
الخ�اص ال يتوقف عىل تخصي�ص األموال 
يف املوازن�ة العام�ة، ب�ل يتوقف ع�ىل إقرار 
الترشيع�ات االقتصادي�ة الخاصة به، التي 
توفر له البنى التحتية املناس�بة وتعزز من 

دوره يف بناء االقتصاد العراقي الجديد.

           جيمس زغبي

يف يناير املايض، نرشت صحيفة »هآرتس« اإلرسائيلية 
مق�االً بعنوان »وثيق�ة إرسائيلية رسية تكش�ف عن 
خطة إلبع�اد الع�رب عن أراضيه�م«، مق�اٌل وجدته 
مزعجاً لعدة أس�باب. فبالنظر إىل العن�وان، اعتقدت 
يف البداي�ة أن القص�ة س�تتعلق بسياس�ات إرسائيل 
يف الضف�ة الغربي�ة حي�ث صنفت اإلدارة العس�كرية 
اإلرسائيلي�ة، من�ذ بداي�ة االحت�الل، مناطق واس�عة 
م�ن األرايض »مغلقة« أمام الفلس�طينيني، ألس�باب 
»أمنية« عىل م�ا ُيفرتض. هذا يف حني صنفت مناطق 
أخ�رى »فضاءات خرضاء« – تس�مية قد يبدو أن لها 
عالق�ة بالبيئ�ة، إال أنها كانت تعني بكل بس�اطة أن 
الفلسطينيني ال يس�تطيعون البناء يف تلك األرايض أو 
استغاللها بأي طريقة أخرى. ولكن مع مرور الزمن، 
حل�ت محل كل م�ن املناطق »املغلق�ة« و»الفضاءات 
الخ�رضاء« مس�توطنات – فق�د كان ذل�ك هو هدف 
إرسائي�ل أص�اًل. وعىل س�بيل املثال، فإن املس�توطنة 
اإلرسائيلي�ة الضخمة التي تدعى »ه�ار حوما« بنيت 
عىل تل�ة من األرايض اململوكة لفلس�طينيني بني بيت 
لحم والق�دس تدع�ى »أبوغني�م«. يف البداية، حددت 
إرسائي�ل الجب�ل »منطق�ة خ�رضاء«، ولك�ن همها 
ل�م يك�ن اإلبقاء عليه »أخ�رض«، وإنما من�ع مالكيه 
الفلس�طينيني م�ن اس�تخدام األرض إىل أن تصب�ح 

إرسائيل مس�تعدة إلنشاء مس�توطنة لليهود فقط يف 
املكان نفسه. 

غ�ر أنني عندما رشع�ت يف قراءة مق�ال »هآرتس«، 
أدرك�ت أنه ال يتعلق بممارس�ات إرسائي�ل الحالية يف 
األرايض املحتل�ة يف 1967، وإنم�ا بعق�ود م�ن جهود 
ملؤسس�ة الدف�اع اإلرسائيلية من أجل دف�ن أو إخفاء 
وثائق حول عمليات االس�تيالء نفس�ها عىل األرايض 
التي كان اإلرسائيليون قد استخدموها خالل السنوات 

القليلة األوىل من عمر دولتهم. 
»هآرت�س«، ومما يحس�ب لها، نرشت وتن�رش عدداً 
مهم�اً م�ن ه�ذه املق�االت التاريخي�ة التي تكش�ف 
السياسات الشائنة التي استخدمتها إرسائيل من أجل 
»التطهر العرقي« للفلسطينيني من أرضهم من أجل 
ضم�ان أن تكون الدولة الجدي�دة »أكثر يهودية وأقل 
عربي�ة«. وبينما كنت أقرأ كل واحدة من تلك املقاالت، 
ع�ي أن أعرتف ب�أن ردود فعي تراوح�ت بني الغضب 
والس�خط والش�عور بنوع م�ن الع�زاء ورد االعتبار 

لظهور الحقيقة. 
لقد شعرت بالغضب والسخط ألنه قبل 40 عاماً، عندما 
كتب�ُت أول مرة حول هذه املمارس�ات اإلرسائيلية يف 
كتيب بعنوان »الفلسطينيون: الضحايا غر املرئيني«، 
نددت بي منظمات يهودية أمركية وموالية إلرسائيل 
بس�بب آرائي املعارضة إلرسائي�ل. وقتئذ، كانت هذه 
املنظمات تش�تغل بالطريقة نفسها التي يشتغل بها 

اليوم موق�ع Canary Mission املش�بوه أو مرشوع 
Campus Watch. فق�د ألّف�ت ه�ذه املنظمات نبذات 
حب�ىل بالتهديد والتش�هر ح�ول الكّتاب والنش�طاء 
األمركي�ني الع�رب. وكانت تس�تخدم ه�ذه النبذات 
م�ن أج�ل الضغط ع�ىل الكلي�ات والربام�ج اإلذاعية 
والتلفزيونية حت�ى تعدل عن اس�تضافتنا. واتهمتنا 
بتحري�ف التاري�خ، واخت�الق األكاذي�ب، وزعمت أن 
دافعنا هو عداء ض�د اليهود. وبالطبع، لم نكن نفعل 
أيا من تلك األش�ياء، وكل م�ا كنا نقوم به هو الكتابة 
ع�ن تاريخ م�ا فعلته إرسائيل، وم�ا تواصل فعله من 
أجل إبعاد الفلسطينيني عن أراضيهم وحرمانهم من 

حقوقهم. 
اآلن عندما أقرأ التاريخ نفس�ه يف صحيفة إرسائيلية، 
ال يس�عني سوى التفكر يف الس�عر الذي اضطر كثر 
م�ن النش�طاء واملثقف�ني األمركي�ني الع�رب لدفعه 
بس�بب قوله�م الحقيقة فق�ط. وبالتايل، أج�ل، إنني 
أش�عر بالغض�ب والس�خط. ولكني يف الوقت نفس�ه 
أش�عر بن�وع م�ن االرتي�اح ورد االعتبار، ألن�ه رغم 
الجهود القمعية ملنظم�ات يهودية أمركية قوية من 
أجل إس�كات أصواتنا، إال أن الحقيقة أخذت تنكشف 

أخراً. 
جانب أخر يف املقال وجدت�ه مثراً لالهتمام، أال وهو 
الجهد ال�ذي تبذله الس�لطات اإلرسائيلية والوس�ائل 
الت�ي تس�تخدمها م�ن أجل دف�ن الس�جل التاريخي 

الذي من ش�أنه إثبات الظلم الفاح�ش، الذي ارتكبته 
يف إقام�ة دولتها. فوف�ق مقال »هآرت�س«، فإن هذا 
السجل يشمل أدلة عىل »نهب وتدمر البلدات العربية 
خالل حرب االس�تقالل )و(... أدل�ة عىل أعمال الطرد 

وش�هادات حول مخيمات نصبت من أجل األرسى«. 
املق�ال يوض�ح أن »التس�رت« ل�م يكن هدف�ه إخفاء 
الحقيق�ة فق�ط، وإنم�ا أيض�اً م�د القائم�ني ع�ىل 
الربوباغندا اإلرسائيلية بالفرصة ل�»التشكيك« بمكر 
وده�اء يف ما إن كانت هذه األش�ياء قد حدثت أصالً، 
أو مج�رد إنكار حدوثها كلياً ث�م الطعن يف مصداقية 
من يقولون بخالف ذلك. ومثلما يقول أحد املسؤولني 
الذين أشار إليهم املقال حول رضورة إخفاء أي وثائق 
بخصوص ما فعلت�ه إرسائيل للفلس�طينيني، ف�»إذا 
كت�ب أحدهم أن الحصان أس�ود، ولم يك�ن الحصان 
خ�ارج الحظ�رة، فإن�ه لن يس�تطيع أب�دا إثبات أن 
الحصان أس�ود حقا«. والخالص�ة هي أنك إذا أخفيت 
الس�جالت أو أتلفتها، فإن أي مؤرخ لن يستطيع أبدا 

إثبات وقوع تلك األحداث. 
الخطة اإلرسائيلي�ة باختصار تقوم ع�ىل التايل: أوال، 
اخ�ِف التاري�خ وانكر كل م�ا يقال حول السياس�ات 
القمعي�ة املتبعة، وبعد ذلك، ندد بأي ش�خص يرفض 
قبول هذه الرواية الخيالية ل�»التاريخ«. وأخرا، اخِف 
عن الجمهور قدر ما اس�تطعت من التاريخ الحقيقي 
– حتى يصبح من الصعب التصدي للرواية التاريخية 

الخيالية »التي تعرضت لعملية اإلخفاء«. 
ويف النهاي�ة، يمك�ن الق�ول: إن املزع�ج بش�أن هذه 
املمارس�ة اإلرسائيلي�ة بش�كل خ�اص ه�و أنه�ا ما 
زال�ت هي أس�لوب اش�تغالهم. ذلك أنهم مس�تمرون 
يف االس�تيالء ع�ىل أرايض الفلس�طينيني باس�تخدام 
التكتيكات القديمة نفسها التي استخدموها من أجل 
»تهويد الجليل«. ففي أوائل الخمس�ينيات، اس�تخدم 
اإلرسائيليون »قوانني الدفاع يف حاالت الطوارئ«، التي 
ورثوها عن الربيطانيني إلعالن أي منطقة فلسطينية 
»مغلقة«. وقاموا بذلك كوسيلة للسيطرة عىل »أرايض 
الدول�ة... إىل أن يس�ّوى وضعها الدائم ويتس�نى بدء 

االستيطان اإلرسائيي يف املناطق العربية سابقا«. 
وه�ذا بالضبط م�ا فعل�ه اإلرسائيليون ع�رب الضفة 
الغربية من خ�الل املناطق »املغلق�ة« و»الخرضاء«. 
وم�ا فعلته »خطة الس�الم«، التي أعل�ن عنها ترامب 
بالضب�ط هو إضفاء الطابع الرس�مي ع�ىل »الوضع 
النهائي« لألرايض الفلسطينية املستوىل عليها، لصالح 

إرسائيل. 
لق�د أخف�ى املدافعون ع�ن إرسائيل قصده�ا واألدلة 
ع�ىل جرائمها عىل مدى عقود، ولك�ن الحقيقة بدأت 
تنجي أخرا. وال ش�ك أن من كانوا يؤكدون عىل هذه 
الحقيقة باتوا يس�تطيعون الش�عور ببعض االرتياح 
ورد االعتب�ار اآلن، ولكنن�ا يمكنن�ا أن نش�عر أيض�ا 

بالغضب والسخط والقلق العميق بشأن املستقبل.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عىل الصعيد املهني: حياتك املهنية ال تسير ابًدا 
وفيق الخطة الخاصة بيك وأنت عاجز عن فهم 
السيبب وراء الخلل الذى تعانييه منها، وأفضل 
عياج لهيذه املشيكلة هيو أن تبدأ مين جديد، 
وتعيد النظر ىف مسرتك املهنية وسرتك الذاتية 

وتسيطر عىل حياتك املهنية

عيىل الصعييد املهنيي: تتلقيى مفاجئية غير 
متوقعية الييوم، فقيد كنت عيىل قد املسيؤلية 
الفرتة السيابقة من ناحية العمل وحان الوقت 
لتدليل نفسك وحصد ثمار تعبك، من املمكن أن 
تحصل عيىل مكافئة مالية كنيت تنتظرها من 

فرتة طويلة.

عيىل الصعييد املهنيي: إذا راودك شيعور بعدم 
الثقة ىف قدراتيك، وإمكانياتك، ىف مجال عملك، 
هذا ال يعنى أبيداً أن إمكانياتك محدودة، ولكن 
هذا شيعور قد يراودنا من وقيت آلخر، تحتاج 
فقط للجليوس مع نفسيك وكتابة ميا يميزك 

وستجد الكثر، وستعود ثقتك بنفسك.

عىل الصعيد املهني: يوم ميلء باألخبار السيارة 
تعيشيه ىف محييط العميل، حييث تحصل عىل 
ترقييات انتظرتهيا منذ فيرتة طويلية، وتتوج 
نتيجية مجهيودك ىف العميل الذى بذلتيه طوال 
الفيرتة املاضية، وإشيادة رؤسيائك بيك، ترفع 

كثرًا من روحك املعنوية

عىل الصعييد املهني: يتمتع مواليد برج األسيد 
بالقدرة الفائقة عىل تحمل املسؤولية ىف محيط 
العميل ييرون أن القدرة عىل املقاومية تجعلها 
يكتسيبون مهيارات أكثير ىف كل مرحلة عملية 
يمرون بها، لديهم أولويات ويسعون لتحقيقها 

بكل اجتهاد ومثابرة عىل العمل

عيىل الصعييد املهني: عيىل ابناء هيذا الربج ان 
يتفائليوا بكل ما هيو أتى، فاألخبار السيعيدة 
سيتلحق بهيم والحظ سييدق أبوابهيم خاصة 
وسييحصدون  العميىل،  املسيتوى  بالنسيبة 
املكاسيب املادية العماقة التيى ربما تغر من 

مجرى حياتهم إىل األبد.

عيىل الصعيد املهني: لألسيف يعانيى ابناء هذا 
الربج مين املزيد من املشياكل ىف العميل، وذلك 
بسيبب اكتشياف بعيض زمياء العميل عيىل 
حقيقتهم، واكتشاف الخديعة وأنهم لم يجيدوا 
الحكيم عليهيم مين البدايية، لذلك حاوليوا أن 

تكونوا أكثر دقة ىف انتقاء األصدقاء والزماء

عيىل الصعيد املهني: مواليد برج العقرب لديهم 
شيخصية مبتكيرة وقياديية ىف مجيال العميل 
يحاولون دائما دفع عجلة العمل لألمام، فكرهم 
الجديد يجعلهيم قادرين عىل فرض أرائهم عىل 
اآلخرين ىف ثوب أنيق مين األفكار الجريئة ذات 

املضمون الجذاب

عىل الصعيد املهني: تسيمع معلومات عن أحد 
األشيخاص الذى جمعيك به مرشوع مشيرتك 
منذ فرتة، وتكتشف أن هناك عدد من القرارات 
العمليية، يجب أن تتخذها حتيى تتجنب تكرار 
ما حدث من هذا الشخص، وتجد مجموعة أراء 

داعمة لقراراتك من األصدقاء املحيطني بك 

عىل الصعيد املهني: عندما تنجز شييئاً عظيماً 
ىف عملك لكى تكافئ نفسيك، فحتى تسيتطيع 
مواصلية مسيرتك املهنية، عليك دوماً إشيعار 
نفسك باإلنجاز، ومكافأتها، وال تنتظر مكافأة 
من اآلخريين. عىل الصعييد العاطفيي: عندما 

ترتبط بشخص ما

عىل الصعيد املهني: أنت شخص يتمتع بطبيعة 
جييدة ومهيارات اجتماعيية متفوقية وذكاء 
اجتماعيى يجعلك الييوم تتألق كثيًرا ىف عملك 
وتحظيى باملكافيآت عميا قرييب وقيد تتلقى 
نصيحية رائعية تعزز ثقتيك بنفسيك وتجعلك 

تحقق أكثر بكثر مما كنت تتوقعه.

عيىل الصعيد املهنيي: مهاراتك ال يتيم تقدريها 
بالشكل املطلوب ىف محيط عملك مما يسبب لك 
العديد من اإلحباطات، حاول أن تتعلم مهارات 
جدييدة أو تنميى من مهاراتيك الحاليية قليا 
حتى تسيتطيع أن تكون عىل قدم املساواة مع 

منافسيك.

العذراء

احلوت

هل يصبح اهليدروجني وقود املستقبل؟
تمكن باحثون من إطاق الرشارة األوىل 
ملا يمكن أن يقود إىل ثورة يف استخدام 
الهيدروجني كوقود يف اململكة املتحدة، 

عرب تجربية يف جامعة كيل بالقرب 
ترينيت  أون  سيتوك  مدينية  مين 

الربيطانية.
الهيدروجني، نسيبيا،  ويعد وقيود 
وقودا صديقا للبيئة بديا عن أنواع 
الوقود األخرى التيي تنتج الغازات 
الدفيئية التيي تسيهم يف ظاهيرة 

االحتباس الحراري.
وُميزج يف التجربية التيي جيرت يف 

جامعة كيل الربيطانيية إمدادات غاز 
طبيعي مع نسبة 20% من الهيدروجني.
وتؤدي إضافية الهيدروجني إىل تقليل 

كمية ثاني أكسييد الكربيون املنبعثة 
التدفئية  يف  الغياز  اسيتخدام  جيراء 
والطبخ.ويخيى املنتقيدون ملثل هذا 
االسيتخدام من أن يرفع استخدام 
الهيدروجني عىل مسيتوى واسيع 
تكلفية الوقيود، لكن أنصيار هذه 
التقنية ُيعلقون آماال كبرة عليها.

ويعزى نحو ثلث انبعاثات الغازات 
الدفيئية يف بريطانيا إىل اسيتخدام 

الغاز الطبيعي يف التدفئة.
بييد أن الناتج الوحييد عن احرتاق 

الهيدروجني لن يكون سوى املاء.

كيف يستخدم الهيدروجني كوقود؟
يعميل  كوقيود،  اسيتخدامه  عنيد 
الهيدروجيني بنفيس الطريقية التيي 
لذليك  الطبيعيي.  الغياز  بهيا  يعميل 
يقيول العامليون يف مطعيم الجامعة 
الهيدروجيني  مزييج  اسيتخدام  إن 
بنسيبة 20 يف املئية لم يحيدث فرقا يف 
نظام الطهي املعتياد لديهم.وُيعد هذا 
املرشوع، املعروف باسم »هايدبلوي«، 
أول تجربة حية الستخدام الهيدروجني 
عرب شيبكة توزييع الغياز الحديثة يف 

بريطانيا.

مرشوبات احلمية تزيد وزنك؟
توصيل عيدد مين الباحثيني إىل أن 
استهاك مرشوبات الحمية قد يؤدي 
إىل جعيل الناس أكثير عرضة لزيادة 
الوزن ثم التمسيك بالدهيون كاملة 
الدسيم.واقرتحت دراسية ألكثر من 
5 آالف شيخص يف الوالييات املتحدة 
يختيارون  الذيين  األشيخاص  أن 
املخصصية  الغازيية  املرشوبيات 

للحمية، ربما يخدعون أنفسهم.
ووجدت النتائج أن أولئك املشاركني 
يميلون يف الواقع إىل تناول الكثر من 
السيكر مثل أي شيخص آخر، وهذا 
قد يكون ناتجا عن شعورهم بأنهم 
يسيتحقون ذليك بعيد اسيتهاكهم 
السيكر.وقد  مين  خالييا  مرشوبيا 
تغر امليواد الكيميائيية املوجودة يف 
يف  البكترييا  الصناعيية  املحلييات 

األمعياء وتجعل النياس أكثر عرضة 
لزييادة اليوزن أو اإلصابية بمرض 
السيكري.وتضاف هيذه النتائج إىل 
مجموعية متزايدة من األبحاث التي 
اكتشفت آثارا صحية ضارة مرتبطة 
بمرشوبات الحميية، بينها من ربط 
هذه املنتجات بزيادة خطر اإلصابة 
الدماغيية. السيكتة  أو  بالخيرف 
وقيال الربوفيسيور بييرت كليفتون، 
إن  أسيرتاليا  جنيوب  جامعية  مين 
الصناعيية  املحلييات  مسيتهلكي 
للسيكر،  تناولهيم  يقلليون مين  ال 
العتقادهيم أن املحلييات منخفضة 
السيعرات الحرارية، لكنها يف الواقع 
»تغر بكتريا األمعاء ما قد يسيبب 
زيادة اليوزن وخطر اإلصابة بالنوع 

الثاني من السكري«.

احذروا النوم املجزأ
أجرى باحثون يف مستشيفى بريغهام 
للنسياء يف بوسيطن بالواليات املتحدة، 
دراسية كشيفت أن األشيخاص الذين 
اللييل  أثنياء  مجيزأ  نومهيم  يكيون 
معرضون بشيكل أكيرب لخطر اإلصابة 
بصداع نصفي ليس يف اليوم التايل، لكن 

بعد يومني.
الدراسية نيرشت نتائجهيا يف دوريية 
أوضيح  العلميية،   )Neurology(
الباحثون خالها أن دراسيات سابقة، 

ربطت بني قلية النوم والصداع النصفي، 
لكن الدراسة الجديدة ركزت عىل الفروق 

الدقيقة يف هذا الرابط.
وراقيب فرييق البحث 98 شيخصاً بالغاً 

عامياً،   35 أعمارهيم  متوسيط  كانيت 
للوصول إىل نتائج الدراسة، عرب تسجيل 
يومييات ومقايييس الشيكل املوضوعي 
للنوم.وخال الدراسية التي اسيتمرت 6 
أسابيع، قام املشاركون بتعبئة يومياتهم 

حول الساعات التي يقضونها يف النوم، 
باإلضافة إىل نوبات الصيداع النصفي، 
مرتيني  األخيرى  الصحيية  وعاداتهيم 
يوميياً. ووافق املشياركون، عىل ارتداء 
سيوار يف رسيغهم خال هيذه الفرتة، 
عبارة عن جهاز يسجل أنماط النوم يف 

الوقت الفعيل.
كافيني وتوتر

وبعيد األخيذ يف االعتبار عواميل أخرى 
محتملية، يمكن أن تؤثر عيىل الصداع 
النصفيي بميا يف ذليك تنياول الكافييني 
والكحيول، ومسيتويات التوتير، توصل 
الباحثون إىل بعض االسيتنتاجات املثرة 

لاهتمام.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

 املقادير:
x 5 كوب مرقة السمك - x 2 معلقة كبرة دقيق - x 2 معلقة كبرة شبت - 1 
x عيدد فص ثوم مهروس - x 1 رشية ملح )أو حسيب الرغبية( - x 1 معلقة 
كبرة زبدة - x 1 معلقة كبرة زيت زيتون - x 1 عدد بصلة مفرومة - x 1 عدد 
عيدان كرفس )مقطع مكعبات( - x 1 رشية فلفل اسيود مطحون )أو حسب 
الرغبة( - x 1 كوب كريمة لّباني - ¼ x كيلو سيمك فيليه - ¼ x كيلو جمربى 

)وسط( - ¼ x كيلو كاليمارى )مقطع( - ¼ x كيلو بلح البحر
الخطوات:

يف قيدر عيىل النار نضيع الزبدة والزييت ونضيف البصل ونقليب حتى يذبل ثم 
نضيف التوم والكرفس ونقلب دقيقتني.

نضييف الجمربي وبقية اصناف السيمك املوجودة ونقلب حتى يأخذ الجمربي 
اللون الوردي.

نضييف الدقييق ونقليب ثيم نضيف مرق السيمك ونيدع املزيج يغييل عىل نار 
متوسطة ربع ساعة.

نضبط امللح والفلفل حسب الرغبة.
نضيف الكريما وندعها تأخذ غلوة ونضيف الشيبت يف املرحلة االخرة حسيب 

الرغبة وتقدم.

تشاودر

؟؟هل تعلم
ييي هيل تعليم أن التمسياح ال 
إىل  لسيانه  إخيراج  يسيتطيع 

الخارج .
يي هل تعليم أن النعامة ال تقوم 
بدفن رأسها يف الرمال عىل عكس 
ما يعتقد الغالبيية العظمى من 

الناس .
ييي هل تعلم أن أنثى الناموسية 
هل التي تقوم بلدغ البرش وليس 

الذكور.
يي هل تعليم أن طائر الطنان ال 

يستطيع السر عىل أرجله .
يي هيل تعلم أن الريياح ال تقوم 
بعمل أي صوت إال إذا اصطدمت 

بأي مبنى أو هدف .
يي هيل تعليم أن بداية تسيمية 
العواصف االستوائية واألعاصر 
التي تحدث يف العالم بدأ منذ عام  

.1953
يي هل تعلم أن الهند تمتلك أكثر 

من 200 مليون بقرة .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2082( االربعاء  12  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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يوفنتوس يغري جوارديوال 
بشيك أبيض

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية بريطاني�ة، أن يوفنتوس يخطط 
ملفاج�أة مدوي�ة يف الصيف املقبل، بالتعاقد مع اإلس�باني 

بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت سيتي.
وبحس�ب صحيفة »صن« الربيطانية، ف�إن أندريا أنيييل، 
رئي�س يوفنتوس، يحلم برؤية جوارديوال عىل مقعد املدير 

الفني للبيانكونريي.
ويعتق�د أنيي�يل أن جواردي�وال ه�و القطع�ة املفقودة يف 
يوفنت�وس للس�يطرة عىل أوروب�ا، وتحقيق لق�ب دوري 

األبطال ألول مرة منذ عام 1996.
ويعل�م أنيي�يل أنه س�يضطر إلنف�اق مبالغ كب�رية لجلب 
جواردي�وال إىل تورين�و، حي�ث يتق�اىض حالًيا ح�وايل 23 

مليون يورو يف مانشسرت سيتي.
وأش�ار التقري�ر إىل أن يوفنتوس س�يقوم بتقديم »ش�يك 
أبي�ض« لجوارديوال، حت�ى ال يمثل العام�ل املادي مصدر 

إزعاج للمدرب اإلسباني.
جدير بالذكر أن جوارديوال كان أحد املرشحني لتويل قيادة 
يوفنت�وس مطلع املوس�م الج�اري، خلًفا ملاكس�يميليانو 
أليج�ري، قب�ل التعاقد مع ماوريس�يو س�اري، لكنه عاد 
للصورة م�ن جديد بعد تراجع نتائ�ج يوفنتوس يف الفرتة 

األخرية، وفقدان عدد كبري من النقاط يف الكالتشيو.

الصناعات الكهربائية تؤكد جاهزيتها لرضبة البداية يف الدوري املمتاز

سولسكاير: إجيالو جاهز ملوقعة تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

الصناع�ات  م�درب  نعم�ة،  ع�ادل  �د  أكَّ
الكهربائي�ة، جاهزي�ة الفري�ق النطالقة 
الدوري، بعد سلس�لة من التأجيالت التي 

طالت املنافسة.
وق�ال نعم�ة يف ترصيح�ات صحفية، أن 
ملنافس�ات  تحضريات�ه  أكم�ل  »الفري�ق 
ال�دوري؛ حيث خضنا ع�دًدا من املباريات 
التجريبي�ة آخره�ا كان أم�ام الكهرب�اء 

والتي انتهت بالتعادل )1-1)».
ولف�ت إىل أن املباري�ات التجريبية، مهمة 

ملعرفة مس�تويات الالعب�ني وجاهزيتهم 
البدنية.

وب�ني أن توقف املنافس�ات طيل�ة الفرتة 
املاضية أثر بشكل كبري عىل جميع األندية 
وانطالقه يوم األحد املقبل س�تعيد الحياة 
لكرة القدم يف العراق بعد مرحلة الُسبات.

وأشار إىل أن املباراة األوىل لفريقه ستكون 
مع النجف يف ملعبه، وهي ليس�ت س�هلة 
إطالق�ا خاصة وأنها املباراة األوىل وبالتايل 

نتطلع ألن تكون بداية موفقة لفريقنا.
يذكر أن الدوري سينطلق يوم األحد املقبل 

بعد توقف دام 4 أشهر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أويل جون�ار سولس�كاير، املدي�ر الفن�ي ملانشس�رت 
يونايتد، أن العبه النيجريي أوديون إيجالو، سيش�ارك يف 
لقاء تش�يليس املقبل.ويحل مانشسرت يونايتد ضيًفا عىل 
تشيليس، مساء اإلثنني املقبل، بملعب ستامفورد بريدج، 
ضمن مباريات الجولة 26 للربيمريليج.وبحسب ما أعلنه 

سولسكاير عرب شبكة »س�كاي سبورتس«، فإن إيجالو 
سيش�ارك يف املب�اراة ع�ىل الرغم من غيابه عن معس�كر 
إس�بانيا، بس�بب مخاوف بش�أن قي�ود الس�فر.وانضم 
إيجالو )30 عاًما( إىل مانشس�رت يونايت�د يف اليوم األخري 
للمريكاتو الشتوي، قادًما من شنجهاي شينهوا الصيني 
عىل س�بيل اإلعارة، لكنه لم يتوجه مع الفريق إىل إسبانيا 

بسبب تفيش فريوس كورونا.

وقال سولسكاير: »نعم، إيجالو سيسافر معنا إىل لندن«.
وأض�اف: »س�نرى فق�ط لياقت�ه البدنية هذا األس�بوع، 
وأعتقد أنه س�يكون جاهزًا بقوة«.وأتم: »نريد أن نحصل 

علي�ه يف أرسع وقت، 
بالطب�ع  ألن�ه 

للعب  متشوق 
معنا«.

فقري عىل رادار برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

رغ�م أن ري�ال بيتيس ل�م ينجح األحد امل�ايض يف الفوز عىل 
برش�لونة أو حتى التعادل معه إثر ثالثية ضمن بها الفريق 
الكتالوني االنتصار بنتيجة ثالث�ة أهداف مقابل هدفني، إال 
أن العب�ا من�ه كان من بني أكثر املتألق�ني، لدرجة أن صداه 

بلغ عىل ما يبدو أروقة »كامب نو«.

ويتعل�ق األم�ر بالالع�ب نبيل فق�ري. الذي ط�رد يف الدقيقة 
79 من عمر املباراة بس�بب إنذاري�ن يف دقيقة واحدة، لكنه 
قب�ل ذلك اس�تطاع إع�ادة ال�روح إىل فريقه بعد أن س�جل 
هدف�ه الثاني.تألقه يف هذه املباراة بات واضحا بالتس�ديدة 
الصاروخي�ة التي أح�رز منها هدفه الش�خيص، ناهيك عن 
املحاوالت الثالثة لهز ش�باك برش�لونة، وكان ليونيل مييس 
الوحي�د الذي تف�وق عليه بمعدل أرب�ع محاوالت.يضاف إىل 

ذلك، دقة التمريرات التي قيمتها الصحافة املختصة بنسبة 
87%، بينما حصل زمالءه يف الفريق عىل عالمة 83% فقط.أن 
يحقق العب كهذا أرقاما أمام عمالق مثل برشلونة أمر ليس 
بالهني. وللتذكري فقط سبق أن أحرز فقري يف أغسطس/ آب 
املايض هدفا يف ش�باك برشلونة.لكن املباراة األخرية تزامنت 
مع تحركات برش�لونة الحثيثة لتعزيز خط الهجوم، بعد أن 
فق�د مهاجمه األول لويس س�واريز وكذل�ك عثمان ديمبيل 

وكليهما بس�بب اإلصابة.وبعد هذه املباراة بالذات، بدأ اسم 
فقري يرتدد كمرش�ح قوي يف معقل »البلوجرانا« للوقوف إىل 

جانب مييس، مع العلم أنها ليس�ت املرة األوىل التي يظهر 
فيها الالعب الفرنيس عىل رادار النادي اإلس�باني، إذ 

أن إيريك أبيدال الس�كرتري الفني سبق وأن اتصل 
بالالع�ب إلخب�اره بنتائ�ج »متقدمة« بش�أن 

انتقاله إىل البارسا.

نيامر يعد بيكهام باالنتقال إلنرت ميامي
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم الربازييل نيمار دا س�يلفا، نجم باريس 
سان جريمان، وعًدا لإلنجليزي ديفيد بيكهام، 
باالنتق�ال إىل ناديه إنرت ميام�ي األمريكي يف 

املستقبل.
ويه�دف بيكهام لتكوين فريق من أملع نجوم 
العال�م، للمس�اهمة يف تطوير ك�رة القدم يف 

أمريكا، بجانب حصد األلقاب.

ون�رت ش�بكة »ESPN« العاملي�ة، مقطع 
فيدي�و لنيمار يؤك�د خالله أنه س�ينتقل إىل 
إنرت ميامي خالل العق�د املقبل، وذلك بعد أن 
اجتم�ع مع ديفي�د بيكهام واتفق�ا عىل هذا 

األمر.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  ونقل�ت 
اإلس�بانية، ترصيح�ات لنيم�ار، ق�ال فيها: 
»أخ�ربت بيكهام أن�ه يف يوم من األي�ام أريد 
اللعب هن�اك، إنها فرصة عظيم�ة لهذا البلد 

لكي يتم تطوير كرة القدم فيه«.
وأضاف: »هذا يعن�ي أنه لدي بالفعل عقد 
مع ديفيد، بعد بضعة س�نوات، س�أكون 
رئي�يس  إن�ه  س�وًيا،  وس�نعمل  هن�اك، 

املستقبيل«.
وأتم: »كرة القدم تتطور كثريًا يف أمريكا، 
اليوم أصبح لديها فرصة الستقطاب أهم 
الالعبني، لذلك س�وف أوق�ع إلنرت ميامي 

خالل السنوات العر القادمة«.

دي فري: مسرية إبراهيموفيتش 
تتحدث عن نفسها

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د س�تيفان دي ف�ري، مداف�ع إنرت 
مي�الن، أن�ه ل�م يتب�ادل أي كلمة مع 
إبراهيموفيت�ش،  زالت�ان  الس�ويدي 
مهاج�م ميالن، خ�الل لق�اء الديربي 
ال�دوري  م�ن   23 بالجول�ة  األخ�ري 

اإليطايل.
وس�جل دي فري الهدف الثالث إلنرت يف 
املباراة التي انته�ت بفوز النرياتزوري 

بنتيجة )2-4(.
وق�ال دي ف�ري يف حوار م�ع صحيفة 
»AD SportWereld« الهولندية: »لقد 
سجلت هديف الثاني يف الديربي وجاء يف 
أجواء رائعة، س�أظل دائًما أتذكر هذا 
اله�دف، كانت لحظ�ة مهمة يف مباراة 

مهمة حًقا«.
وأضاف: »لقد واجهتني عاطفة فريدة، 
ممت�ازة،  كان�ت  كاندريف�ا  عرضي�ة 

تقدمت يف اتجاه الكرة وعندما التفت، 
رأي�ت الكرة يف الش�باك، لق�د منحني 

الهدف شعورا رائعا«.
إبراهيموفيت�ش، ق�ال  وع�ن زالت�ان 
دي ف�ري: »كان�ت أول مب�اراة يل أمام 
زالت�ان، عندم�ا جئت إىل فين�ورد كان 

هو قد غادر بالفعل«.
وواص�ل: »مس�ريته املهني�ة تتح�دث 
عن نفسها، لقد س�جل هدفا وساهم 
بتمري�رة حاس�مة، وكن�ا نع�رف أنه 
سيكون صعبا، أكن الكثري من االحرتام 
ل�ه، لكننا ل�م نتحدث وال حت�ى كلمة 

واحدة خالل الديربي«.
وعن املنافسة بالكالتشيو، قال مدافع 
اإلن�رت: »نح�ن اآلن ثالثة ف�رق تقاتل، 
ومب�اراة األح�د يف روم�ا ضد التس�يو 
س�تكون واحدة م�ن تل�ك املواجهات 
الت�ي يحب أي العب أن يش�ارك فيها، 

نحن مقتنعون بقوتنا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن موعد وصول الربازييل 
رين�ري خيس�وس، نجم ري�ال مدري�د الجديد، إىل إس�بانيا 

لالنضمام لصفوف املرينجي.
وكان ري�ال مدري�د قد تعاقد مع رينري يف ف�رتة االنتقاالت 
الش�توية املاضية، قادًما من صفوف فالمنجو، مقابل 30 

مليون يورو.
لك�ن الالعب ظل مع منتخب ب�الده تحت 23 عاًما، والذي 
لم يحصل عىل تذكرة العبور ألوملبياد طوكيو إال أمس، بعد 

الفوز عىل األرجنتني.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
رينري سينضم إىل ريال مدريد إما يوم الخميس أو الجمعة 

املقبلني، لتقديمه كالعب جديد يف صفوف الفريق.
وسيش�ارك رينري هذا املوسم مع ريال مدريد »كاسيتا« يف 
ظل صعوبة مش�اركته مع الفري�ق األول، المتالك الفريق 

بالفعل 3 العبني من خارج االتحاد األوروبي.

كلوب يملك حق الرحيل عن ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

رغم توقعيه ع�ىل عقد جديد مع ليفربول 
يبقي�ه يف قلعة أنفيلد حت�ى 2024، إال أن 
املدرب األملاني يبدو غري ملزم باالستمرار 
يف مهمت�ه م�ع الري�دز حتى نهاي�ة ذلك 

العقد.ويف تقرير حديث كشفت الصحافة 
الربيطانية، اليوم الثالثاء، عن وجود رشط 
يف عقد األملاني يورجن كلوب، املدير الفني 
لليفرب�ول، يمنحه حق الرحيل عن تدريب 
»اإلندبندنت«  صحيف�ة  الريدز.وبحس�ب 
الربيطانية، فإن العق�د الذي وقعه كلوب 

يف ديس�مرب/ كان�ون األول امل�ايض، 
يحت�وي عىل رشط يس�هل عودته إىل 

أملانيا إذا قرر ذلك.
ويرتبط اس�م كلوب بش�كل دوري 
باالنتقال لتدريب إما بايرن ميونخ 

أو املنتخب األملاني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

درجال ينفي رفضه الرتشيح لرئاسة
احتاد الكرة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د النج�م ال�دويل الس�ابق، عدن�ان 
درجال، ان النقاط الرئيس�ية التفاقه 
مع اتحاد الكرة يف أربيل لم تكتمل حتى 
االن، فيما نفى االنباء التي تحدثت عن 
عدم نيته الرتش�ح لالنتخابات املقبلة 

يف اتحاد الكرة.
وقال درجال يف حديث لوسائل االعالم، 
إن »كالم التنص�ل ع�ن االتف�اق غ�ري 
صحيح باملرة، هناك اتفاقية مع اتحاد 
الكرة يف أربي�ل تألفت من 7 نقاط من 

بينها 5 رئيسية لم تكتمل حتى اللحظة«.
وأضاف أن »عدنان درجال نفذ حتى االن ما 
هو مطلوب منه بشكل سليم بل قام بأكثر 
مم�ا هو مطل�وب منه يف الوق�ت الحارض، 
حيث تنازل�ت عن قضية تزوي�ر انتخابات 

الكرة التي س�جن عىل إثرها كل من س�تار 
زوير وصباح رضا ووليد طربة«.

وتاب�ع »قضي�ة التن�ازل ع�ن األش�خاص 
املسجونني لم تكن موجودة ضمن االتفاق، 
لكن�ي ذهب�ت ش�خصياً اىل املحكم�ة قبل 
س�فري من اجل إط�الق رساحهم وتنازلت 

بش�كل رس�مي وس�يأخذون عف�واً 
خاصاً من رئاسة الوزراء«.

وب�ني بالقول، »الزلت مس�تمراً بكل 
الخطوات الخاصة باتفاقي مع اتحاد 

الكرة بش�كل دقي�ق 100% وباإلمكان 
ان تسألوا األشخاص الضامنني، 

ليس كل م�ا يثار يف االعالم 
صحيح«.وات�م  ه�و 

الدويل السابق،  النجم 
ع�ن  »الحدي�ث  أن 
الرتش�يح  رف�ي 

التحاد الكرة غري 
صحي�ح وانا جاهز 

الرياضة  لخدم�ة 
يف  العراقي�ة 

جميع مفاصل 
الدولة«.

»فيفا« يوجه بتشكيل هيئة موقتة إلدارة االحتاد العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم 
»فيفا«، بتش�كيل هيئة مؤقتة إلدارة 
االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم ملدة 6 

اشهر.
اتح�اد  اىل  اش�عاراً  »فيف�ا«  وأرس�ل 
الك�رة، بأن يتم تش�كيل هيئ�ة مؤقتة 
تضم خمس�ة اش�خاص، يديرون اتحاد 
الكرة ملدة 6 أش�هر، حيث س�يقوم 
»فيفا« بإرس�ال وف�د يعقد 
ع�دة لقاءات م�ع وزارة 
والرياض�ة  الش�باب 
اتحاد كرة  وعمومي�ة 
الق�دم قب�ل اختي�ار 

االسماء.
م�دة  انته�اء  وبع�د 
املؤقت�ة،  الهيئ�ة 
انتخابات  س�تجرى 
لالتح�اد  جدي�دة 
لك�رة  العراق�ي 

القدم.
ويأتي هذا االجراء من »فيفا« بعدما أرسل 
االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، اس�تقالة 
جماعي�ة اىل االتح�اد ال�دويل ضم�ن اطار 
االتف�اق امل�ربم مع النج�م الدويل الس�ابق 

عدنان درجال.
وكان درج�ال ق�د اتفق م�ع اتح�اد الكرة 
بالتن�ازل ع�ن القضاي�ا الت�ي رفعها ضد 
االتحاد باملحاكم املحلي�ة والدولية، مقابل 

استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة.

برشلونة يضحي بجريزمان مبكرًا
            

        المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي فرنيس، أن برشلونة يفكر يف إجراء 
صفقة تبادلية، من أجل إعادة الربازييل نيمار دا س�يلفا، 
نج�م باريس س�ان جريم�ان إىل »كامب ن�و«، يف الصيف 

املقبل.
وكان نيم�ار ق�د رح�ل ع�ن برش�لونة وانضم إىل س�ان 

جريمان، يف صيف 2017، بعد تس�ديد ال�رط الجزائي الذي 
بلغ 222 مليون يورو.وبحسب موقع »le10sport« الفرنيس، 
فإن برش�لونة يسعى إلجراء صفقة تبادلية ينتقل عىل إثرها 

أنطوان جريزمان إىل سان جريمان، مقابل استعادة نيمار.
وأش�ار التقرير إىل أنه يف حالة عدم اقتناع اإلدارة الباريس�ية 
باس�م جريزمان وعقد الصفقة، س�يتم بيع النجم الفرنيس 
ال�ذي انتقل للبارس�ا الصيف املايض، من أج�ل توفري األموال 
الالزم�ة لجلب نيم�ار.وكان إيري�ك أبيدال، الس�كرتري الفني 
لربش�لونة، قد كش�ف مؤخ�را ع�ن إمكانية ع�ودة نيمار إىل 

برشلونة عقب انتهاء املوسم الجاري.

حتديد موعد انضامم رينري 
إىل ريال مدريد
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تزف هيئة الحش�د الش�عبي اللواء 25 
الش�هيد املقات�ل البطل)ص�الح كريم 
العواجي ( أثناء الواجب بسبب االنجماد 
مم�ا أدى اىل فقدانه الحي�اة  يف قاطع 

الحرض بتاريخ10  / 2 / 2020.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

مكافحة الشعبويةهل تنرص النارصية صوت احلق؟

انور محمد سليمانمنهل عبد األمير المرشدي

اعلنت اللجان التنسيقية للمظاهرات يف محافظة النارصية انسحابها 
وع�دم التظاه�ر احتجاجا عىل ما قام بع�ض املتظاهرين من فوىض 

وحرق للمؤسسات واألمالك العامة والخاصة.
 لق�د قلنا وقالها غرينا الكث�ري ان الحراك الجماهريي من اإلصالح تم 
اخرتاق�ه من أط�راف محلية واقليمي�ة لتحقيق غاي�ات منها ما هو 
شخيص ومنها ما هو أكرب من ذلك وابعد. الوضع ال يشمل النارصية 
فحس�ب لكنه فيه�ا أخطروأك�رب وابع�د يف مدياته واث�اره وابعاده 
فهناك ما حصل يف ذات الس�لوك يف محافظة النجف األرشف وكربالء 
وبابل وبغداد للحد الذي عجزت ش�يوخ العش�ائر من ايقاف من قام 
بالح�رق والخ�راب ومنع الدوام ألن العش�رية وش�يخ العش�رية هو 
ايضا هدف مرس�وم ومحدد من بني األه�داف املطلوب تدمري هيبتها 
والتجاوز عليها كما هي املرجعية الدينية وبقية الثوابت واملقدس�ات 
التي تؤس�س لهيبة ووق�ار املجتمع العراقي إرث�ا وتأريخا وحارضا 
ومس�تقبل. م�ا نتمناه من تنس�يقيات ذي ق�ار وبقية تنس�يقيات 
املحافظ�ات الثبات عىل موقف وطن�ي ملزم للجميع ومواجهة ارباب 
التخريب والفوىض الذي يريد بعضهم اس�تمرار االنفالت لكي يستمر 
السحت الحرام فهناك من صار جابيا لرسوم دخول اصحاب املحالت 

ومرور املركبات وغريها الكثري مما يقال وال يقال.
ان الح�ل الوحي�د الذي نحن ملزم�ون بالركون الي�ه اضطرارا وليس 
اختي�ار ه�و اعطاء الفرصة للس�يد محم�د توفيق ع�الوي ليعرب بنا 
بأرسع وقت اىل انتخابات مبكرة نس�تطيع من خاللها تغيري الوجوه 

والخالص من الفاسدين واللصوص والكذابني ان شئنا ذلك ال غريه.
محم�د تعوفي�ق ع�الوي ه�و اآلن املكلف وع�ىل من ريض ب�ه او من 
ل�م يرض ليعل�م الجميع انه لف�رتة زمنية محددة ال تتجاوز الس�تة 
أش�هر اذا تركناه يعمل بال مش�كال وس�نة واح�دة ان كان هناك ما 
يؤخر عمل�ه. فلنصرب ونأمل ولنتأمل ولنه�يء منذ اآلن للخالص من 
الفس�اد والفاس�دين وعصاب�ات القت�ل والخطف والرسق�ة ونلحق 
ع�ىل ما لم يحرق قب�ل ان يحرتق كل يشء ونحافظ ع�ىل ما لم يدمر 
قبل ان تدمر كل األش�ياء ليس البنايات واملؤسس�ات فحس�ب بل كل 
الثوابت األخالقية واألع�راف واآلداب والقيم واملنظومة املعرفية التي 
تاه�ت ب�ني الكذب والكذاب�ني واملفرتي�ن.  نقول ألبنائن�ا الرشفاء يف 
س�احات التظاهر: لق�د اعطيتم دماء زكي�ة وارواح طاهرة ووقفتم 
موقف الرشفاء النبالء فال ترتكوا ثورتكم تضيع وتنهب من مجاميع 
العصابات والش�ذاذ الذين ال نس�تبعد ان يك�ون بعضهم مدفوعا من 
اطراف سياس�ية او اقليمية او دولية فأقطعوا الطريق عليهم جميعا 
وحافظوا عىل ثورتكم العظيمة بأهدافها النبيلة وس�لميتها وثوابتها 

األخالقية العراقية الراقية والله نارص املؤمنني.

الش�عبوية السياس�ية هي الخطر الحقيقي الذي تنتج عنه اتساع دوائر 
االرهاب، وزيادة العنف والعنف املضاد، واملش�اكلواالزمات السياسية بني 
الدول؛ وداخلها بني مكوناتها.. ونتجت عن الشعبوية عدة ظواهر سالبة 
منها االس�الموفوبيا ومعاداة املهاجرين والخ�وف من االجانب، وارتكبت 
العديد من الجرائم ضد االجانب بمربر ومس�وغ الشعبوية، اكربها هجوم 
النروي�ج يف يولي�و 2011م، وال�ذي راح ضحيته 70 قتي�ال قتلهم الجاني 
)بريفيك(. بدأت الش�عبوية السياس�ية تتسيد املش�هد الدويل اعتباراً من 
فوز بوش االبن بانتخابات الرئاس�ة االمريكية يف العام 2000م ثم صعود 
اح�زاب يمينية متطرفة يف اوروبا )فرنس�ا والنمس�ا وايطاليا( ثم طغت 
بف�وز دونالد ترامب يف انتخاب�ات 2016م وصعود التي�ار الداعم لخروج 
بريطانيا من االتحاد االوروبي ثم فوز بوريس جونس�ون برئاس�ة وزراء 
بريطانيا، وفوز بولسينارو برئاس�ة الربازيل وفوز رئيس وزراء اسرتاليا 
الحايل.. بينما يف الرشق االوس�ط يمثل الليكود االرسائييل بزعامة بنيامني 
نتنياهو أكرب رمز للش�عبوية يف املنطقة وأكرب حليف داعم ومستفيد من 
صعود الش�عبوية يف الغ�رب األمريكي واالوروبي ويف اس�رتاليا. ورغم ان 
العالم العربي واالسالمي يمثل اكرب خارس من صعود الشعبوية السياسية 
عاملي�ًا إال ان انظمة عدة يف املنطقة تمثل اك�رب داعم و متعاون مع التيار 
الش�عبوي خصوص�اً انظمة الخليج! ان كنا نرغ�ب يف كرس حدة االرهاب 
وتخفي�ف من أث�ر جرائم فوبي�ا االجانب ومعاداة املهاجري�ن فيجب اوالً 
التعاطي مع “الشعبوية” والتخفيف من غلواءها وتجريد الشعبويني من 
الغطاء السيايس، و يجب كشف أولئك املوتورين الذين صعدوا عيل أكتاف 
البس�طاء، والذين حولوا شعارات عنرصية وعصبيات ايل خطاب سيايس 
وبرنامج سيايس! ان الشعبويني بالسيطرة عىل حكومات الواليات املتحدة 
وبريطانيا ال يوقفون مس�رية تقدم العال�م “العوملة” وحدها بل يهددون 
بإعادت�ه ايل ق�رون ما قبل التعاون الدويل “األم�م املتحدة” وعرص ما قبل 
عصب�ة االمم بل وعرص ما قبل االس�تعمار، ما يض�ع البرشية عيل حافة 
انحرف مختلف عما ش�هده خالل القرن العرشي�ن، وما يعني ان حربني 
عامليت�ني كانت�ا بال قيم�ة وب�ال دروس! وإن العالم يمك�ن أن ينخرط يف 
حروب فناء حقيقية يف عرص س�باق التسلح وترسانات االسلحة النووية 
والقنابل الهيدروجينية والرتس�انات الكيماوية و البيولوجية والصواريخ 
الباليس�تية العاب�رة للقارات.. كما ان الش�عبويني بانكاره�م الكثري من 
حقائق العلم واملعرفة اإلنس�انية “انكار التغ�ري املناخي” يجعلون العالم 
مكان�اً خط�راً جداً وعرض�ة للك�وارث الطبيعية بس�بب زي�ادة الحرارة 
وم�ا ينتج عنه�ا من حرائق للغاب�ات “الربازيل واس�رتاليا” وللفيضانات 
والس�يول واالنزالقات الجليدي�ة والطينية والتلوث بالس�موم الكيماوية 
واالش�عاعية كما أنهم يعرقلون تطور العل�وم واالبحاث الطبية العالجية 

بسبب مزاعمهم الدينية واعتقاداتهم الساذجة!

تناول تفاحتني يوميًا يقلل من االزمات القلبية والسكتات الدماغية!
وجد خ�رباء أن تن�اول تفاحت�ني يوميا 
قد يقلل من خط�ر تعرّض الناس ألزمة 
قلبية أو سكتة دماغية قاتلة، ناتجة عن 
ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الرشايني.

وتحت�وي تفاحت�ان كبريتان ع�ىل ربع 
األلي�اف املوىص بها للفرد الواحد، ونوع 
من األلياف التي تغ�ذي بكترييا األمعاء 
املهمة إلنتاج األحماض الدهنية قصرية 
السلس�لة، الت�ي ق�د تقل�ل م�ن إنت�اج 

الكوليسرتول الضار.
ويف دراسة جديدة، تبنّي أنه عندما تناول 

40 مش�اركا ت�رتاوح أعمارهم ب�ني 20 و69 
عام�ا، يعانون م�ن ارتفاع الكوليس�رتول يف 
الدم، تفاحتني كبريتني يوميا ملدة 8 أس�ابيع، 
قلل ذلك من مس�تويات الكوليسرتول الضار 

لديهم بنس�بة 4% تقريبا.ووجد فريق البحث 
أن األوعي�ة الدموية لديه�م كانت أكثر صحة 
وارتخاء، بع�د تناول التف�اح يوميا، وهو ما 
يش�به التأثري املوج�ود يف األطعم�ة األخرى، 
الت�ي تحتوي ع�ىل مركبات طبيعية تس�مى 

البوليفينول، مثل الشاي.
وقالت الربوفيس�ورة ج�ويل لوفغروف، 
 Hugh كبرية معدي الدراس�ة من وحدة
Sinclair للتغذي�ة البرشي�ة يف جامع�ة 
»األش�خاص  الربيطاني�ة:   Reading
الذي�ن يتناولون يومي�ا تفاحني كبريين 
م�ن  عالي�ة  نس�بة  ع�ىل  تحتوي�ان 
البوليفين�ول، ينخفض لديهم مس�توى 
كوليس�رتول LDL، املعروف أيضا باسم 

الكوليسرتول »الضار«.
وتعد هذه الدراسة، التي ُنرشت يف املجلة 
األمريكي�ة للتغذية الرسيرية، هامة نظرا ألن 
ارتفاع الكوليس�رتول يف الدم، يمكن أن يس�د 
الرشايني، م�ا يزيد من خط�ر اإلصابة بنوبة 

قلبية أو سكتة دماغية.

تخطط هواوي بالتعاون مع Oppo إلنشاء 
بديل لخدمات غوغل للهاتف الذكي والسعي 
إىل التع�اون مع املطوري�ن الهنود، يف خطة 
ق�د ت�ؤدي إىل إنهاء هيمن�ة »أندرويد« عىل 

السوق يف آسيا وربما خارجها.
ويف الوق�ت الح�ايل، ق�د يب�دو أن الهيمن�ة 
العاملي�ة لنظام تش�غيل الهواتف املحمولة، 

»أندروي�د« )OS( التابع لرشك�ة »غوغل«، 
مس�تمرة بدون أي منافس. ويملك عمالق 
التكنولوجيا األمريكي حصة تصل إىل %76 
من سوق أنظمة تشغيل الهواتف املحمولة 
)OS( يف جمي�ع أنح�اء العالم.ولكن رشكة 
ه�واوي الصيني�ة عىل وش�ك ف�رض تحد 
كبري م�ع »غوغل«، بع�د أن أصبحت هدفا 

للضغ�ط األمريكي املس�تمر، حيث أُجربت 
ع�ىل تطوير بدي�ل لنظام »أندروي�د« الذي 
تس�تخدمه يف هواتفه�ا الذكي�ة، بع�د أن 
امتثل�ت »غوغ�ل« لعقوب�ات واش�نطن يف 
ماي�و امل�ايض، وأصبحت واحدة م�ن أوائل 
الرشكات األمريكية الت�ي تقطع خدماتها 

عن »هواوي«.

أصبح تطبيق »إنستغرام« اليوم من أكثر تطبيقات التواصل االجتماعي استخداما 
يف العالم ومصدر معلومات وترفيه للكثريين، لكن كيف نستفيد من هذا التطبيق 
بعيدا عن املنغصات فيه؟من أكثر األش�ياء التي تؤرق مس�تخدمي »إنس�تغرام« 
أحيان�ا ظه�ور أش�ياء ال يرغب�ون برؤيته�ا أثناء تصف�ح منش�ورات الصفحة 
الرئيس�ية، وللتخلص من ظهورها ينصح الخرباء باتباع عدة خطوات، ففي حال 
ظهور منشور ال ترغب برؤيته مجددا يجب الضغط عىل العالمة التي تشبه ثالث 
نقاط وهي موجودة أعىل املنشور، ومن ثم الضغط عىل خيار Mute أو »إخفاء«، 
وم�ن ثم Mute Posts.واألمر اآلخر الذي بات يش�كل إزعاجا لبعض مس�تخدمي 
منصات التواصل االجتماعي هو ظهور »القصص« أو stories التي تتعلق ببعض 
املستخدمني الذين نتابعهم عىل هذه املنصات، وللتخلص من ظهور ال�«قصص« 
املرتبطة بمس�تخدم معني نتابعه يف صفحة »إنس�تغرام«، يجب علينا اختيار أي 
»قصة« من القصص التي كان قد نرشها، ومن ثم الضغط عليها مطوال، ليظهر 
لدين�ا خي�ار Mute، وبالضغط علي�ه يظهر خي�ار Mute Story and Posts الذي 

يساعد عىل عدم ظهور جميع القصص واملنشورات.

هواوي تطرد العمالق األمريكي من آسيا!

كيف تتخلص من اإلزعاجات 
عىل »إنستغرام«؟

الشعر السميك أضعف من الرقيق!
قال علماء يدرس�ون كيفي�ة تكرّس خيوط 
الش�عر، إن نوعي�ة الش�عر الرقي�ق غالبا 
م�ا تك�ون أقوى وأكث�ر متانة من الش�عر 

الثخني.
وش�ملت الدراس�ة، الت�ي أجرته�ا جامعة 
كاليفورني�ا، أخ�ذ عينات من ش�عر البرش 
والدبب�ة والخنازي�ر والخي�ول والكابي�ارا 

والزرافات والفيلة.
ورب�ط الباحث�ون خص�ال فردي�ة بجهاز، 
س�حبها بلط�ف تدريجي�ا إىل أن انكرست. 
ووج�دوا أن العقد لرفيعة كانت قادرة عىل 
تحمل توت�ر أكرب، قبل االنكس�ار، مقارنة 

بالخصل السميكة.
تش�ققات  أن  حقيق�ة  إىل  ذل�ك  ويرج�ع 
تتش�كل يف بعض خي�وط الش�عر الرقيقة 
أثناء ش�دها، بدال من مجرد كرسها، وفقا 
للباح�ث الب�ارز وي�ن يان�غ.ودرس فريق 
البح�ث خصل الش�عر باس�تخدام املجهر 
بعد س�حبها، ووجدوا أنه عىل الرغم من أن 
معظم الشعر له بنية مماثلة، فإن الخيوط 

تنكرس بطرق مختلفة.
وتبني أن الثدييات ذات خيوط الشعر األكرب 
قط�را، مثل الخنازير والزراف�ات واألفيال، 

انك�رست بش�كل طبيعي عموم�ا. يف حني 
كان هناك عدم تكافؤ يف انكس�ار خصالت 
الش�عر األصغر قطرا، لدى البرش والخيول 

والدببة.
وعىل الرغم من أن ش�عر الفيل يكون أكثر 
س�مكا بأربعة أضعاف من شعر اإلنسان، 
إال أن�ه يمكن أن يصمد أم�ام نصف القوة 

التي تسحبه فقط، وفقا للدكتور يانغ.
ووج�دت الدراس�ة أن »التش�ققات تحدث 
عندما تتش�كل ش�قوق متعرج�ة صغرية 
داخ�ل امل�ادة كنتيج�ة للتوت�ر. ث�م تنترش 
ه�ذه الش�قوق، وبالنس�بة لبع�ض املواد 

البيولوجي�ة، ال تنكرس العين�ة تماما حتى 
تلتق�ي الش�قوق الصغ�رية. وإذا تعرضت 
م�ادة لل�رضر، ه�ذا يعن�ي أنه�ا يمكن أن 
تصمد أمام مزيد من التوتر، وبالتايل تكون 
أكثر متانة من العين�ات التي تواجه كرسا 
طبيعيا«.ويقول الباحثون إن قوة الش�عر 
الب�رشي تكمن يف الهيكل الهرمي للش�عر، 
ما يعن�ي أنه يتك�ون من طبق�ة خارجية 
تس�مى ب�رشة تلتف ح�ول ق�رشة داخلية 
مصنوعة من العديد م�ن األلياف الصغرية 

املرتبطة بالروابط الكيميائية.
وأضاف املعد املش�ارك يف الدراس�ة، روبرت 
ريتيش: »فكرة الش�عر السميك أضعف من 
الرقيق ليس�ت غريبة، حيث وجدنا أن هذا 
يحدث عند دراسة املواد الهشة مثل األسالك 
املعدني�ة. إنه أمر إحصائي، حيث أن الجزء 
األكرب س�يكون لديه احتمال أكرب للتعرض 
للخلل. ومن املده�ش بعض اليشء أن نرى 

هذا يف الشعر، ألنه ليس مادة هشة«.
ويق�ول الدكتور يان�غ إن النتائج يمكن أن 
تس�اعد العلماء يف تطوير مواد اصطناعية 
أفض�ل يف املس�تقبل، م�ن خ�الل محاولة 

محاكاة بنية الشعر.


