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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عّم�ت التظاه�رات، أم�س األربع�اء، ع�دد م�ن 
محافظات الوسط والجنوب، فضالً عن العاصمة 
بغ�داد، وذلك يف ثاني يوم م�ن االحتجاجات التي 
تش�هدها امل�دن العراقّي�ة للمطالب�ة بتحس�ن 
الخدم�ات، والقض�اء ع�ى البطالة، ومحاس�بة 

املسؤولن املتوّرطن بالفساد.
وألّول م�ّرة، ب�دت التظه�رات ذات طاب�ع غ�ر 
مرك�زي، إذ أنه�ا توّزعت عى املناطق الس�كنية 
والطرق الرسيعة، إذ جرى تشتيت انتباه القّوات 

األمنية.
وألّول مرّة، لجأ املتظاهرون يف عدد من املحافظات 
إىل إح�راق إطارات الس�ّيارات، األم�ر الذي جعل 
سماء العاصمة بغداد تختنق بالدخان. وشهدت 
بع�ض التظاهرات مواجه�ات ب�ن املتظاهرين 
والق�وات األمنية، إال أنها بدت أّقل حّدة من اليوم 

السابق.
ويف ع�دد من املحافظ�ات مثل ذي ق�ار والنجف 
وبابل، نجح متظاهرون يف إحراق مقار رسمية، 
فيما اس�تطاعت القوات األمني�ة الحد من وقوع 

مثل هذه الحرائق يف مناطق أخرى.
وتعي�ش محافظ�ات الجن�وب اوضاع�ا أمني�ة 
متوت�رة، إذ تج�ددت االحتجاج�ات يف ع�دد م�ن 
مناطق العاصمة بغداد بعيدا عن ساحة التحرير 
بوس�طها اث�ر ف�ض ق�وات مكافح�ة الش�غب 
لتجمعات صباحية فيها وفرض سيطرتها عليها 
وغل�ق الط�رق والجس�ور املؤدي�ة اليها م�ا دعا 
املحتجن اىل اللج�وء الماكن قريبة واحياء بعيدة 

عنها شهدت حرق اطارات السيارات .
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات يف تونس، أمس 
األربع�اء، أن موع�د انط�الق الجول�ة الثاني�ة م�ن انتخابات 
الرئاسة، س�يكون يف الثالث عرش من أكتوبر الجاري، مؤكدة 
أنه�ا »بذلت ما يكفي من العناية يف مس�ألة نبيل القروي«، يف 

إشارة إىل املرشح املسجون.
وقال رئيس الهيئة العليا املس�تقلة لالنتخابات نبيل بفون، إن 
الهيئ�ة »ملزمة بإجراء االنتخابات وفق اآلجال الدس�تورية«، 
مش�را إىل أن الهيئ�ة »ال يمكنها تأخر أو تقدي�م االنتخابات 

الرئاسية، التزاما باملواعيد االنتخابية والدستورية«.

وأك�دت الهيئة أنه�ا »ملتزمة بتوفر من�اخ مالئم لالنتخابات 
الرئاسية«، التي أثارت جدال كبرا يف ظل وجود أحد مرشحيها 

يف السجن عى ذمة قضية فساد.
وتطرق بفون للقروي يف حديثه، قائال: »الهيئة بذلت ما يكفي 
م�ن العناية يف مس�ألة القروي، لك�ن القانون يف�رض علينا 

إجراء االنتخابات يف آجالها. وليتحمل الجميع مسؤولياته«.
وتاب�ع: »راس�لنا مختل�ف الجه�ات القضائي�ة، وطلبنا منها 

تمكن القروي من القيام بحملته االنتخابية«.
وتش�هد الجولة الثانية من االنتخابات، منافس�ة بن املرشح 
قيس سعّيد، الذي حصد العدد االكرب من أصوات الجولة األوىل، 

ورجل األعمال املسجون نبيل القروي.

        بغداد / المستقبل العراقي

حس�مت املحكمة االتحادية العليا، نزاعاً 
قضائياً بن املحاكم العس�كرية ومحاكم 
اقليم كردس�تان بش�أن دعوى املش�تكي 
املتح�دث  وق�ال   .« الدف�اع  وزارة  فيه�ا 
الرسمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »املحكمة 
االتحادية العليا عقدت جلس�تها برئاسة 
القايض مدحت املحمود وحضور القضاة 
االعض�اء كاف�ة«. واضاف الس�اموك، أن 
»وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من 

املحكمة االتحادية العلي�ا تعين املحكمة 
املختص�ة بأجراء التحقي�ق يف قضية احد 
املتهم�ن، واملش�تكي فيه�ا الح�ق العام 
)وزارة الدف�اع( وف�ق امل�ادة )316( م�ن 
قان�ون العقوبات«. وتاب�ع، أن »املحكمة 
االتحادية العليا وجدت من تدقيق االوراق 
املعروضة عليها بحص�ول تنازع قضائي 
ب�ن محاك�م اقلي�م كردس�تان واملحاكم 
العسكرية بالنظر يف املوضوع«. ولفت إىل 
ان »املحكمة االتحادية العليا تبن لها بأن 
املته�م يف القضية هو موظف مدني يعمل 
ضمن مديرية اس�تخبارات وامن اربيل«. 

وأك�د الس�اموك، ان »املحكم�ة االتحادية 
العليا وجدت ان املادة )4/ ثالثاً( من قانون 
العس�كري  الجزائية  املحاكم�ات  اص�ول 
رق�م )22( لس�نة 2016، ق�د قضت بأن 
املحاكم العس�كرية غ�ر مختصة بالنظر 
يف القضايا الت�ي يكون املتهم فيها مدنياً، 
وبن�اء عليه قض�ت بأن محاك�م تحقيق 
اربي�ل هي املختص�ة بإج�راء التحقيق يف 
مثل هذه الشكوى واش�عار وزارة الدفاع 
بذلك، وصدر القرار باالتفاق باتاً اس�تناداً 

للمادة )93/ ثالثاً/ أ( من الدستور .
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املرور تتخذ مجلة من االجراءات لتسهيل اصدار اجازة السوق بشكل أرسع
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس األربعاؤ، عن اس�تحداثها بالتعاون والتنس�يق مع وزارة الصحة، وحدات 
طبية لفحص البرص داخل مديرياتها، بهدف تسهيل اجراءات الراغبني بالحصول عىل اجازة السوق يف موقعي 
التاجيات والحسينية. وقال معاون مدير املديرية للشؤون الفنية اللواء ضياء حسني عبد يف ترصيح صحفي، 
إن »املديري�ة وضمن خطتها لتبس�يط االج�راءات والقضاء عىل الروتني يف انجاز معام�ات املواطنني اتخذت 
جملة من الخطوات، بضمنها استحداث وحدات للفحص الطبي داخل املواقع املرورية, باالضافة اىل الوحدات 
الطبية االخرى لتقليل الزخم الحاصل عىل تلك املراكز«. وأضاف عبد، أن »املديرية قامت بتهيئة املكان ونصب 
املعدات الخاصة بالوحدة الطبية داخل موقع التاجيات وس�تبارش العمل اعتبارا من اليوم, بينما سيتم نصب 
املع�دات يف املكان املخص�ص للوحدة الطبية داخل موقع الحس�ينية لتتم مبارشة العمل ب�ه بعد االنتهاء من 
تلك االعمال«. ولفت اىل ان »املديرية قررت ايضا الس�ماح بتس�لم الكتب الخاصة بفقدان لوحات التسجيل او 
اجازات السوق اواالوراق الثبوتية للمركبة »السنوية« من املواطن باليد بعد ان كانت التتسلمها اال عن طريق 

الربيد الرسمي وذلك لارساع يف انجاز معامات املواطنني والحرص عىل عدم تاخريها.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عّم�ت التظاهرات، أم�س األربعاء، عدد م�ن محافظات 
الوس�ط والجن�وب، فضاً عن العاصمة بغ�داد، وذلك يف 
ثاني يوم من االحتجاجات التي تش�هدها املدن العراقّية 
للمطالبة بتحس�ني الخدم�ات، والقضاء ع�ىل البطالة، 

ومحاسبة املسؤولني املتوّرطني بالفساد.
وألّول م�ّرة، بدت التظهرات ذات طاب�ع غري مركزي، إذ 
أنها توّزعت عىل املناطق الس�كنية والطرق الرسيعة، إذ 

جرى تشتيت انتباه القّوات األمنية.
وألّول م�ّرة، لج�أ املتظاه�رون يف ع�دد م�ن املحافظات 
إىل إح�راق إط�ارات الس�ّيارات، األمر الذي جعل س�ماء 
العاصم�ة بغ�داد تختن�ق بالدخ�ان. وش�هدت بع�ض 
التظاه�رات مواجهات بني املتظاهرين والقوات األمنية، 

إال أنها بدت أّقل حّدة من اليوم السابق.
ويف عدد من املحافظات مثل ذي قار والنجف وبابل، نجح 
متظاه�رون يف إحراق مقار رس�مية، فيما اس�تطاعت 
الق�وات األمني�ة الحد من وق�وع مثل ه�ذه الحرائق يف 

مناطق أخرى.
وتعي�ش محافظ�ات الجنوب اوضاع�ا أمني�ة متوترة، 
إذ تج�ددت االحتجاج�ات يف عدد من مناط�ق العاصمة 
بغ�داد بعي�دا ع�ن س�احة التحري�ر بوس�طها اثر فض 
قوات مكافحة الش�غب لتجمعات صباحية فيها وفرض 
س�يطرتها عليها وغل�ق الطرق والجس�ور املؤدية اليها 
ما دعا املحتج�ني اىل اللجوء الماكن قريبة واحياء بعيدة 
عنها شهدت حرق اطارات السيارات وقطع الطرق وذلك 
بعد ليلة دامية ش�هدت مقت�ل ثاثة متظاهرين واصابة 
حوايل 200 اخرين نتيجة اطاق الرصاص الحي والقنابل 

الصوتية والغازية ضدهم. 
وش�هدت مناط�ق الش�عب واور والش�علة بضواح�ي 
بغ�داد الش�مالية والكفاح والفضل والصدرية وس�طها 

والزعفرانية جنوبها احتجاجات صاخبة. 
وق�د وجه قائ�د قوات الرشط�ة االتحادية الل�واء الركن 
جعفر البطاط حميع قطعات الرشطة باالنضباط العايل 

يف تعامه�ا مع املتظاهرين. وش�دد البطاط عىل »التحيل 
بالضبط العايل وحفظ األمن واألمان وحماية املتظاهرين 
واسعاف املصابني وحماية املمتلكات العامة والخاصة« 

كما نقل عنه بيان العام الرشطة.
ودع�ا »آمرية الطباب�ة رشطة اتحادي�ة اىل اجراء حملة 
رسيعة للتربع بال�دم اىل افراد القوات االمنية واملواطنني 

كافة«.
أما االمم املتحدة فقد اكدت قلقها البالغ من العنف الذي 
راف�ق التظاه�رات ودع�ت اىل ضبط النف�س فقد عربت 
املمثل�ة الخاص�ة لألمني الع�ام لألمم املتح�دة يف العراق 
جينني هينيس-باس�خارت عن قلقها البالغ إزاء العنف 

الذي رافق بعض املظاهرات يف بغداد ومحافظات أُخرى، 
ودعت إىل التهدئة.

واعرب�ت باس�خارت يف بي�ان صحايف تلقت »املس�تقبل 
العراق« نس�خة من�ه، »عن بالغ األس�ف لوقوع ضحايا 
ب�ني املتظاهرين والقوات األمني�ة«. واكدت عىل الحق يف 
االحتج�اج قائلة »لكل فرٍد الحقُّ يف التح�ّدث بحريٍة بما 

يتماىش مع القانون«.
وحث�ت املمثل�ة االممية الس�لطات »ع�ىل توخي ضبط 
النف�س يف التعام�ل م�ع االحتجاج�ات لضمان س�امة 
املتظاهرين السلمّيني مع الحفاظ عىل القانون والنظام 

وحماية املواطنني واملمتلكات العامة والخاصة«.

وفيم�ا ارتفع ع�دد قت�ىل االحتجاج�ات التي ش�هدتها 
محافظ�ات عراقية اىل ثاثة اش�خاص، فق�د حمل عبد 
امله�دي محتجني مس�ؤولية س�قوط ضحاي�ا وتخريب 
املمتل�كات بينم�ا دع�ا صال�ح لضب�ط النف�س وعربت 
واش�نطن والعف�و الدولية عن قلقهما وس�ط مطالبات 

بعقد جلسة برملانية طارئة. 
واضاف�ة اىل العاصم�ة بغ�داد فقد ش�هدت محافظات 
كرب�اء والنج�ف والبرصة وميس�ان وواس�ط وذي قار 
والديواني�ة تظاه�رات احتجاج مماثل�ة طالبت بإجراء 
يف  املتف�ي  الفس�اد  ومحارب�ة  حكومي�ة  إصاح�ات 
مؤسس�ات الدول�ة وتوف�ري ف�رص العمل وذلك وس�ط 

إجراءات أمنية مشددة.
وّحتى مساء أمس األربعاء، استمرت التظاهرات.

بدوره، عقد مجلس األمن الوطني جلسة طارئة برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة عادل 
عبداملهدي لتدارس االحداث الت�ي رافقت تظاهرات يوم 

الثاثاء وسقوط عدد من الضحايا واملصابني.
واكد املجلس بحس�ب بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ع�ىل »حري�ة التظاهر والتعب�ري واملطالب 
املرشوع�ة للمتظاهري�ن، ويف الوق�ت نفس�ه يس�تنكر 
االعم�ال التخريبية التي رافقتها، كم�ا اكد املجلس عىل 
اتخاذ االجراءات املناس�بة لحماية املواطنني واملمتلكات 
العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع املسؤولية للقوات 

االمنية«.
وأك�د املجلس عىل »تس�خري كاف�ة الجه�ود الحكومية 

لتلبية املتطلبات املرشوعة للمتظاهرين« .
كم�ا اكد عىل »أهمي�ة دور االع�ام يف التوعي�ة بأهمية 
الحف�اظ ع�ىل أم�ن الب�اد واس�تقرارها ، م�ن خ�ال 
اإلع�ام الحكوم�ي وش�بكة االع�ام العراقي ووس�ائل 
االعام الوطنية بتس�ليط الضوء عىل الجهود واملنجزات 
الحكومية املبذولة يف املجاالت كافة، وكش�ف الخروقات 
وأي عملي�ة اعت�داء او ح�رق اونهب للمتل�كات العامة 
والخاصة واس�تهداف القوات االمنية التي تؤدي واجبها 

بحماية املتظاهرين بمختلف الوسائل«.

اجملتمع الدولي يأسف على »سقوط ضحايا« ويدعو إىل ضبط النفس.. وجملس األمن الوطين: حنمي املواطنني واملمتلكات

من بغداد إىل اجلنوب: رقعة التظاهرات تتسع 
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املحكمة االحتادية حتسم نزاعًا بني املحاكم العسكرية والقضاء يف اقليم كردستان
        بغداد / المستقبل العراقي

حس�مت املحكمة االتحادي�ة العلي�ا، نزاعاً 
قضائي�اً بني املحاك�م العس�كرية ومحاكم 
اقليم كردس�تان بشأن دعوى املشتكي فيها 

وزارة الدفاع ».
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس 

الساموك يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 
برئاس�ة القايض مدحت املحم�ود وحضور 

القضاة االعضاء كافة«.
واضاف الساموك، أن »وزير الدفاع/ اضافة 
لوظيفته، طلب من املحكمة االتحادية العليا 
تعي�ني املحكمة املختصة بأجراء التحقيق يف 

قضي�ة احد املتهمني، واملش�تكي فيها الحق 
الع�ام )وزارة الدفاع( وفق املادة )316( من 

قانون العقوبات«.
وتاب�ع، أن »املحكمة االتحادية العليا وجدت 
من تدقيق االوراق املعروضة عليها بحصول 
تنازع قضائي بني محاكم اقليم كردس�تان 

واملحاكم العسكرية بالنظر يف املوضوع«.

ولف�ت إىل ان »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا 
تبني له�ا بأن املته�م يف القضية هو موظف 
مدن�ي يعم�ل ضم�ن مديري�ة اس�تخبارات 
وام�ن اربيل«. وأكد الس�اموك، ان »املحكمة 
االتحادية العليا وج�دت ان املادة )4/ ثالثاً( 
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة 
العسكري رقم )22( لسنة 2016، قد قضت 

بأن املحاكم العسكرية غري مختصة بالنظر 
يف القضاي�ا التي يك�ون املتهم فيه�ا مدنياً، 
وبن�اء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل 
هي املختصة بإج�راء التحقيق يف مثل هذه 
الش�كوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر 
القرار باالتف�اق باتاً اس�تناداً للمادة )93/ 

ثالثاً/ أ( من الدستور .

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة األم�ن والدفاع 
الربملانية بدر الزيادي، أمس األربعاء، 
ع�ن ني�ة مجل�س النواب تش�كيل 
وف�د مش�رك م�ن لجنت�ي حقوق 
اإلنسان واألمن والدفاع الربملانيتني 
لزي�ارة رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صال�ح بغية اإلرساع بتنفيذ أحكام 
االع�دام بح�ق املجرم�ني الصادرة 
بحقه�م أحكام قطعية منذ س�نني 
ول�م يتم تنفيذها.  وق�ال الزيادي، 
إن »موض�وع تنفيذ أحكام اإلعدام 
باملجرم�ني واإلرهابي�ني املحك�وم 
عليهم والقابعني يف الس�جون منذ 
فرة طويلة هو موضوع س�يايس 

أكث�ر م�ن كون�ه قانوني�اً«، مبيناً 
رؤي�ة  إىل  بحاج�ة  »املوض�وع  أن 
سياس�ية واضحة من جميع الكتل 
السياس�ية بأن املج�رم مجرم وال 

يجب أن ندافع عنه«. 
وأض�اف الزي����ادي، أن »هن�اك 
وفداً مش�ركاً سيتم تش�كيله من 
لجنت�ي حق�وق اإلنس�ان واألم�ن 
والدفاع لزي�ارة رئيس الجمهورية 
بدعمن�ا  رس�الة  إيص�ال  لغ�رض 
إلجراءات تطبي�ق العدالة واإلرساع 
بتنفي�ذ أح�كام اإلع�دام »، معترباً 
أن�ه »م�ن غ�ري املعق�ول أن يكون 
لدين�ا آالف املعتقلني م�ن املتهمني 
الص�ادر عليه�م أحكام من س�نني 

ولم تنفذ«.

        بغداد / المستقبل العراقي

األربع�اء،  أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  أك�دت 
تواصلها مع الجه�ات املعنية من أجل تذليل 
العقب�ات وتبس�يط إج�راءات منح س�مات 

الدخول لزوار العتبات املقدسة«.

وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »املستش�ار محمد هش�ام 
الفتي�ان معاون رئيس دائرة املراس�م التقى 
عبد الهادي أكرب زاده القائم بأعمال سفارة 
أفغانس�تان اإلس�امية، وت�داوال يف إمكانية 
الدخ�ول  س�مات  من�ح  إج�راءات  تس�هيل 

للمواطنني األفغان الذين يرومون أداء مراسم 
زيارة أربعينية اإلمام الحسني عليه السام و 

زيارة العتبات املقدسة«.
ع�ىل  الخارجي�ة  »وزارة  أن  الفتي�ان  وأك�د 
تواص�ل دائم م�ع كافة الجه�ات املعنية من 
أجل تذليل العقبات وإزالة املعوقات وتبسيط 

إجراءات منح س�مات الدخول لزوار العتبات 
املقدسة«.

من جانبه ثمن اكرب زادة، جهود دائرة املراسم 
يف وزارة الخارجية ملا تقدمه من مس�اعدة يف 
تذلي�ل العقبات من أج�ل قيامه بمهامه عىل 

نحو يخدم البلدين الصديقني .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن النائب عن تحالف س�ائرون عيل س�عدون الامي، أمس 
األربع�اء، أن تحالفه يرفض تاجيل حس�م الدرجات الخاصة 
مهم�ا كان�ت االس�باب، مبينا أن آخ�ر موعد 24 من الش�هر 
الحايل وعىل الحكومة ارس�ال االسماء خال الجلسة القادمة 

لاطاع عليها.
وقال الامي يف ترصي�ح صحفي إن “ملف الدرجات الخاصة 
اليمكن تأجيله مهما كانت االس�باب والظروف”، مش�ريا إىل 
أن “تأخر حس�م الدرجات الخاصة بالوكالة س�يضع رئيس 

الوزراء بموقف حرج أمام مجلس النواب”.
وأضاف الامي، أن “مجلس النواب منح فرصة أخرية لرئيس 

ال�وزراء عادل عب�د املهدي حتى 24 من الش�هر الحايل إلنهاء 
ملف الوكاالت”.

وكان النائ�ب عن تحالف الفتح عامر الفايز أكد  قدرة رئيس 
الوزراء ع�ادل عبد املهدي عىل انهاء مل�ف الدرجات الخاصة 
مع نهاية الش�هر الجاري، مش�ريا اىل ان عبد املهدي س�يتبع 

إسراتيجية جديدة النهاء الرشيح بمدة وجيزة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، أمس 
القب�ض ع�ىل  إلق�اء  االربع�اء، ع�ن 
عصابة تتاجر بالبرش يف احدى مناطق 

العاصمة. 
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »الق�وات 
لإلتج�ار  عصاب�ة  اعتقل�ت  االمني�ة 
بالب�رش مكونة من )11( متهم بينهم 

خمسة نساء يف منطقة الغدير«.
واضاف�ت انه »تم تس�ليم املتهمني اىل 
الجه�ات املختص�ة لينال�وا جزاءه�م 

العادل«.
يذك�ر أن العاصم�ة بغداد تش�هد بني 
الحني واآلخر عمليات خطف للمدنيني 
ورسقة للس�يارات واألم�وال من قبل 
عصابات مجهولة، فيم�ا تعلن وزارة 
الداخلية وقي�ادة عملي�ات بغداد عن 
تحرير مختطفني واعتقال العديد من 

تلك العصابات.

الربملان ينوي إرسال »وفد« إىل رئيس اجلمهورية حلثه عىل اإلرساع بتنفيذ أحكام اإلعدام 

اخلارجية تؤكد تبسيط إجراءات »الفيزا« لزوار العتبات املقدسة

سائرون ترفض تأجيل حسم قضية الدرجات اخلاصة

عمليات بغداد: اعتقال 
عصابة تتاجر بالبرش 

مكونة من )11( شخصًا 
بينهم )5( نساء 

        بغداد / المستقبل العراقي

القيادي بالحش�د الشعبي  كش�ف 
هادي الخراس�اني، أمس االربعاء، 
االمريكي�ة  الق�وات  قي�ام  ع�ن 
بمناورات عىل الحدود العراقية مع 
سوريا لفتح ثغرات لعنارص داعش 
من اجل دخولهم الصحراء الغربية 

يف محافظة االنبار.
وقال الخراساني يف ترصيح صحفي 
والق�وات  الش�عبي  »الحش�د  إن 
االمنية سيطروا بالكامل عىل طول 

الحدود املمتدة مع سوريا”.

واض�اف ان “هناك مس�احات من 
الرشي�ط الح�دودي تحت س�يطرة 
ان  اىل  الق�وات االمريكي�ة”، الفت�ا 
من�اورات  يج�رون  “االم�ريكان 
لعب�ور  ثغ�رات  لفت�ح  وتح�ركات 
عن�ارص التنظيم االرهابي الهاربني 

من سوريا ودخولهم العراق”.
قام�وا  “االم�ريكان  ان  واوض�ح 
بتس�يري طائرات مسرية يف صحراء 
االنبار اليج�اد وتحديد طريق خايل 
من وجود قوة امنية لتحديد مسار 
ادخاله�م  تري�د  الذي�ن  الدواع�ش 

للعراق”.

قياد يف احلشد يكشف عن مناورات أمريكية 
بالقرب من احلدود العراقية السورية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، أمس االربعاء، ان لجنة مراقبة القرارات 
الحكومية بش�أن حفظ السيادة ستقدم موقفها ملجلس النواب بخصوص 
ت�ورط الكي�ان الصهيوني بقصف مواقع الحش�د الش�عبي عرب جلس�ات 

االسبوع املقبل.
وقال عضو اللجنة كري�م املحمداوي يف ترصيح صحفي، ان “جميع طرق 
الرد س�تكون حارضة بتقرير لجنة حفظ الس�يادة الذي ستقدمه ملجلس 
النواب خال االسبوع املقبل”، الفتا اىل ان “الرد العسكري واقامة الدعاوى 

الدولية هي ابرز الردود الذي سيعمل عليها مجلس النواب”.
واض�اف ان “الع�راق قادر عىل الرد العس�كري ولدي�ه االمكانيات برضب 
ارسائيل بش�كل مبارش”، مبينا ان “الحكومة واجهت ضغوط كبرية لعدم 
اع�ان تتائج التحقي�ق وادانة الكي�ان الصهيوني اال انها ل�م ترضخ لتلك 

الضغوط”.

جلنة حفظ السيادة الربملانية تعتزم تقديم موقفها 
بشأن الرد عىل ارسائيل االسبوع املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي، االربعاء، باستيعاب حشد 

الدفاع بالقوات االمنية. 
وقالت وكالة االنباء الرس�مية يف 
خرب عاج�ل، ان »رئي�س الوزراء 

عادل عبد املهدي وجه باستيعاب 
حش�د الدف�اع يف الق�وات االمنية 
بش�كل  تطويعه�م  خ�ال  م�ن 

تدريجي«.
واضافت انه »قرر ايضا ش�مول 
من لهم حاجة رضورية بقواطع 

الحشد الشعبي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعنت وزارة الداخلية، أمس االربعاء، 
إقال�ة قائ�د رشط�ة ذي ق�ار عىل 

خلفية االعتداء عىل املتظاهرين.
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، ان »وزير الداخلية ياس�ني 

اليارسي اقال قائد رشطة ذي قار 
اللواء حس�ن الزي�دي من منصبه 
ع�ىل اثر االعت�داءات ال�ذي طالت 

املتضاهرين يوم الثاثاء«.
ق�ار،  ذي  محافظ�ة  وش�هدت 
الثاث�اء، تظاهرة كبرية للمطالبة 
بتوف�ري الخدمات وف�رص العمل 
للشباب وتحسني واقع املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س الجمهورية برهم صال�ح، يف قرص الس�ام ببغداد، أمس 
األربع�اء، عض�و مجل�س الش�يوخ األمريك�ي ع�ن الح�زب الديمقراطي 
الس�يناتور تام�ي بولدوي�ن والوفد املرافق له�ا، بحضور س�فري الواليات 

املتحدة يف العراق ماثيو تولر. 
وبحس�ب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
فق�د جرى، خال اللقاء، بحث العاقات الثنائية بني البلدين، ودعم العراق 
الس�تكمال النرص ض�د اإلرهاب من خ�ال اإلعمار والتح�ول االقتصادي، 
فض�ًا عن القضاي�ا ذات االهتمام املش�رك، كما تمت مناقش�ة تطورات 

األوضاع اإلقليمية والدولية، ورضورة تخفيف حدة التوترات يف املنطقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، أمس األربعاء، من إلقاء القبض 
عىل قائد املجموعة التي اغتالت جامعي الكمأ يف صحراء النخيب. 

وذكرت قناة »العراقية«، ان »مديرية االس�تخبارات العسكرية تمكنت من 
إلق�اء القبض عىل قائد املجموع�ة االرهابية التي قام�ت باغتيال جامعي 

الكمأ يف منطقة النخيب«.
وكان تنظيم »داعش« قد اختطف عدداً من املواطنني يف وقت سابق، عندما 

كانوا يف طريقهم إىل جمع الكمأ يف منطقة النخيب.

رئيس الوزراء يوجه باستيعاب »حشد 
الدفاع« تدرجييًا بالقوات االمنية 

الداخلية: إقالة قائد رشطة ذي قار إثر 
االعتداء عىل املتظاهرين

رئيس اجلمهورية يبحث مع وفد امريكي 
ختفيف »التوترات« يف املنطقة 

االستخبارات تلقي القبض عىل قائد املجموعة 
التي اغتالت جامعي الكمأ يف النخيب 
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النفط، عن كمي�ة انتاج الغاز 
املصاحب والجاف والسائل لشهر اب املايض.

وقال�ت ال�وزارة يف احصائية له�ا نرشت عىل 

موقعها الرس�مي، ان »انت�اج الغاز املصاحب 
من قبل ال�رشكات النفطية يف عم�وم العراق 
لشهر اب بلغ 3176 مقمق باليوم«، مبينة ان 

»املحروق بلغ 1725 مقمق باليوم«.
وأضاف�ت ال�وزارة ان »انت�اج رشك�ة نف�ط 

الشمال والوسط من الغاز املصاحب بلغ 408 
مقمق بالي�وم واملحروق منه بلغ 121 مقمق 
بالي�وم، 2768 مقمق باليوم واملحروق 1604 
مقم�ق باليوم«.وبين�ت اإلحصائية ان »انتاج 
الغ�از الجاف بل�غ 1260 مقم�ق يوميا، فيما 

بلغ انتاج الغاز السائل 5456 طن يوميا«.
وتفي�د التقدي�رات األولية ل�وزارة النفط بأن 
الع�راق يمتل�ك احتياطي�اً يق�در بنح�و 132 
تريليون قدم مكع�ب من الغاز، حيث أن نحو 
70% م�ن الغ�از العراق�ي هو غ�از مصاحب 

الس�تخراج النف�ط ملعالجت�ه، ويح�ل العراق 
املرتب�ة الحادية عرش ب�ن دول العالم الغنية 
بالغ�از الطبيع�ي بعد كل من روس�يا وإيران 
وقطر والسعودية واإلمارات وأمريكا ونيجريا 

وفنزويال والجزائر.

وزارة النفط تكشف كمية انتاج الغاز املصاحب واجلاف والسائل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العام�ة لصناعة االدوية واملس�تلزمات الطبية يف 
س�امراء اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن ان قيمة 
االنت�اج املتحقق لغاية منتصف ش�هر ايلول امل�ايض بلغت مليار 
و )296( ملي�ون و)279( الف دينار عراقي« .وافاد مدير مصنع 
س�امراء محمد عبدالق�ادر يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »االنتاج املتحقق ضم�ن الخطة االنتاجية تضمن تنفيذ عقود 
لصالح وزارة الصحة والبيئة شملت انتاج مستحرض انرتستوب 
)Entero-Stop( املعالج لإلس�هال الشديد ومستحرض هايبورك 
)Hyporic( لعالج الذين يعانون من زيادة االمالح اضافة اىل انتاج 

 Fugidin( وفيوجدين ) Dermodin Ointment( مرهم ديرمودين
Cream( فض�اًل ع�ن انت�اج الش�حنة الثاني�ة من عق�د تجهيز 
مس�تحرض سيفالكس�ن ) Cephalexin susp 250 ( وجزء من 
 Amoxycillnsusp250( الش�حنة االوىل ملستحرض اموكسس�لن
(«.واش�ار  اىل ان »القيمة الكلية حس�ب الربنامج االنتاجي الذي 
وضعته الرشكة لشهر ايلول املايض تصل اىل )2( مليار و )900 ( 
مليون دينار والتي يتم عىل ضوءه انتاج املستحرضات عىل مدى 
الش�هر املذكور ».واكد ان »الرشكة تطمح لوص�ول املواد االولية 
الت�ي تعاقدت عليها من مناش�ئ عاملية ورصينة للرشوع بإنتاج 
وتعزي�ز الربنام�ج االنتاج�ي لالش�هر القادمة وحس�ب العقود 

املربمة مع وزارة الصحة وحاجة السوق املحلية .

أدويـة سامـراء تعلن عن قيمة انتاجها املتحقق 
خالل شهر أيلول املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، عن اكمال افراز أكثر من )19( 
ألف قطعة أرض س�كنية يف مقاطعتي 10/2 و 
10/3، داعية املواطنن اىل مراجعة بلدية الرشيد 

لالستدالل عىل قطعهم وتسييجها«.
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  االمان�ة  وقال�ت 
العراق�ي«، ان »دائ�رة بلدي�ة الرش�يد أكمل�ت 
ف�رز أكثر م�ن )19( ألف قطعة س�كنية ضمن 
مقاطعت�ي )10/2 و10/3( واحالته�ا اىل دائرة 
التسجيل العقاري إلنجاز االجراءات االدارية لها 

و تسليمها اىل اصحابها«.
  واضاف ان »عملية االفراز تمت بجهد استثنائي 
م�ن قبل دائرت�ي بلدية الرش�يد والتصاميم بعد 
تهيئ�ة جميع امل�الكات املتخصص�ة واملتطلبات 
واملستلزمات التي تتطلبها عمليات الفرز ضمن 
»املواطن�ن  داعي�ة  دونم�اً«،   )550( مس�احة 
املقاطعت�ن  ضم�ن  االرايض  قط�ع  اصح�اب 
املذكورت�ن اىل مراجع�ة دائ�رة بلدي�ة الرش�يد 
او  بنائه�ا  لغ�رض  قطعه�م  ع�ىل  لالس�تدالل 
بش�أن  االس�تيضاح  و  وحمايته�ا  تس�ييجها 

االرايض املتجاوز عليها.

امانة بغداد تعلن اكامهلا افراز »19« 
ألف قطعة أرض سكنية

الصناعات التعدينية تنجز »85« باملئة من اعامل تأهيل 
مملحة الساموة وتصل اىل الطاقات التصميمية بانتاجها

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة للصناع�ات التعدينية احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن انج�از م�ا 
نس�بته 85% م�ن اعم�ال تأهي�ل مملحة الس�ماوة 
املل�ح  انت�اج  يف  التصميمي�ة  الطاق�ات  وتحقي�ق 
الصناع�ي يف مملحت�ي الب�رة والس�ماوة« .وقال 
مدير عام الرشكة ماج�د حميد غضيب يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الرشكة املستثمرة ململحة 
السم����اوة ) رشكة السماوة لألستثمار الصناعي 
( تمكنت من انجاز نسبة ترتاوح بن 85 اىل 90 % من 
اعمال تأهيل مملحة السماوة والوصول اىل الطاقات 
التصميمية يف االنتاج والبالغة 250 الف طن س�نويا 
من امللح الصناعي يجري تسويقها بالكامل ، مشريا 
اىل ان هذه التجربة تعترب من التجارب االستثمارية 

الناجح�ة حيث يق�وم املس�تثمر بأس�ترياد املكائن 
واملعدات التي ستعود ملكيتها اىل الرشكة بعد انتهاء 
العقد االستثماري كما يقوم بدفع الرواتب الشهرية 
للموظفن مع كافة مخصصاتهم اضافة اىل تسديد 
مستحقات الرشكة ، الفتا اىل انه من املؤمل الصعود 
بالطاق�ات االنتاجي�ة للمملح�ة اىل 500 ال�ف ط�ن 
سنويا«.ويف ذات الس�ياق بن غضيب بأن »الرشكة 
بارشت بأنتاج امللح الصناعي يف مملحة البرة منذ 
مطلع ش�هر اب املايض وبطاق�ة انتاجية تقدر ب�) 
150( الف طن سنويا ستعمل عىل زيادتها بالتعاون 
مع القطاع الخاص حيث تم ابرام عقد تصنيع للغري 
ملدة س�نة واحدة مع احدى رشكات القطاع الخاص 
والت�ي بدورها مس�تمرة بتنفيذ اعم�ال التأهيل اىل 
جانب الرشكة للصعود بالطاقات االنتاجية اىل اكثر 

من ذلك .

    بغداد / المستقبل العراقي

التوس�ع  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
باملساحات املزروعة للخطة الشتوية 
بقراب�ة   2020-2019 املق�ررة 
)16( ملي�ون دون�م ش�ملت عموم 
املحاصي�ل  وملختل�ف  املحافظ�ات 
والخ�رض  اإلس�رتاتيجية  الزراعي�ة 

والبساتن«. 
وأكد مستش�ار الوزارة مهدي ضمد 
القي�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
الزراعي�ة  »الخط�ة  إن  العراق�ي«، 
الش�توية ه�ي أكرب خطة يش�هدها 
األع�وام  خ�الل  الزراع�ي  القط�اع 
املاضية بواقع )15( مليون و)600( 

ألف دونم مقارنة باملوس�م الشتوي 
الس�ابق البالغ )12( ملي�ون دونم، 
حيث تم أقرار الخطة من قبل اللجنة 
العليا املش�رتكة بن وزارتي الزراعة 
وامل�وارد املائي�ة بع�د املوافق�ة عىل 
املس�احات املقرتحة م�ن قبل وزارة 

الزراعة«.
وبن ان »النسبة األكرب من املساحات 
املق�ررة س�تكون لزراع�ة محصول 
الحنط�ة بواق�ع )6( مالي�ن دونم، 
فضال ع�ن التوس�ع بزراعة مختلف 
محاصيل الش�عري وال�ذرة الصفراء 
وب�ذور الرت�ب العلي�ا والخرض، بعد 
االنتهاء من تهيئة كافة املستلزمات 
الزراعية املطلوبة من أسمدة وبذور 

ومكنن�ة وبصورة مدعومة، مش�ريا 
وج�ه  ق�د  الزراع�ة  »وزي�ر  إن  إىل 
بتوزيع سمادي الداب واليوريا دفعة 
واح�دة لتس�هيل عمليات االس�تالم 
واملراجعات الرس�مية عىل الفالحن 

واملزارعن«. 
وأوضح القيي إن »معدالت اإلنتاج 
من املحاصيل الزراعية خالل املوسم 
الشتوي املقبل ستشهد زيادة كبرية 
يف اإلنتاج كما ونوعا بفضل التوس�ع 
بالخط�ة املقررة فضال ع�ن النجاح 
الكب�ري الذي حققته برام�ج الوزارة 
التنموية لتطوير غلة الدونم وتطبيق 
يف  املس�تخدمة  الحديث�ة  التقان�ات 

العملية الزراعية.

الزراعة تعلن زيادة املساحات املزروعة بـ »4« ماليني دونم 
عن العام املايض

    البصرة / المستقبل العراقي

انج�زت امل�الكات الهندس�ية والفنية يف دائ�رة توزيع 
كهرب�اء الب�رة, التابع�ة للرشك�ة العام�ة لتوزيع 
كهرباء الجنوب, اعمال صيانة الش�بكة الكهربائية يف 

محافظة البرة«.
واف�اد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » االعمال 
تضمن�ت, صيانة مغ�ذي كوت الحمدان�ي ) 11 ك.ف 
(, الخارج م�ن محطة املهجري�ن الثانوية, من خالل 
تنظيف و أستبدال العوازل املتهالكة، اىل جانب استبدال 
مع�دات رب�ط جديدة ،اضاف�ة اىل رف�ع ) 103( حالة 
تج�اوز ونصب ) 85 ( مقياس كهربائي وجباية كافة 

الديون املرتتبة بذمة املواطنن يف عموم املحافظة«.
وبن »كما تواصل املالكات الهندسية والفنية يف دائرة 
توزي�ع كهرباء ميس�ان حمالته�ا برف�ع التجاوزات 
الحاصلة عىل الشبكة الكهربائية يف محافظة ميسان, 
اذ تم رفع ) 91( حالة تجاوز و نصب ) 26 ( مقياساً 
كهربائياُ, و تنظيم )31( اش�رتاكاً جديداً, الهدف منه 

القضاء عىل الضائعات وديمومة استقرار التيار.

الكهرباء: مالكات توزيع اجلنوب 
تنجز اعامل صيانة الشبكة الكهربائية 

وتواصل محالت رفع التجاوزات     المستقبل العراقي/ علياء حمود الكناني

أعلنت مديرية زراعة كربالء املقدس�ة، أن مش�اريع بيض 
املائ�دة العاملة يف محافظة كربالء املقدس�ة أنتجت خالل 
الف�رتة الواقعة ب�ن منتصف اب ومنتص�ف ايلول املايض 
مايق�ارب 18 ملي�ون بيض�ة تم تس�ويقها إىل األس�واق 

املحلية.وق�ال مدي�ر زراع�ة كرب�الء رزاق الطائ�ي ، إن 
“مش�اريع العامل�ة والبالغ عددها )7( مش�اريع أنتجت 
)17( مليون و)9990 ( الف و)800 ( بيضة تم تسويقها 

اىل االسواق املحلية«.
واضاف الطائي ان “عدد الدجاج يف هذه املشاريع املنتجة 
للبي�ض بلغت 827 ال�ف و)270 ( دجاجة منها) 77000 

( يف مرحل�ة الرتبية)غري بياض�ة( و) 750 ( الف و)270( 
دجاجة يف مرحلة االنتاج )بياضة(«.

واوضح أن »هذه املشاريع تم تنفيذها ضمن نظام الرتبية 
باألقفاص من قروض املبادرة الزراعية للحكومة العراقية 
وتقدم لها العديد من الخدمات كاالعالف واملواد البيطرية 

باشعار مدعومة من قبل وزارة الزراعة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر التخطي�ط ن�وري صباح 
الدليمي يف ديوان الوزارة السفري السويدي 
ل�دى الع�راق ، »الرس رون�وس« والوف�د 
املراف�ق ل�ه، وج�رى خ�الل اللق�اء بحث 
العالق�ات املش�رتكة بم�ا يخ�دم مصالح 

البلدي�ن، والس�يما يف مج�االت االقتص�اد 
ن الدليم�ي خالل اللقاء  واالس�تثمار«.وثمَّ
بحسب بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
جهود البعثة الس�ويدية يف الع�راق، داعياً 
إىل »مزي�د م�ن الجه�ود الدولية ملس�اعدة 
اس�تقرار  إع�ادة  يف  العراقي�ة  الحكوم�ة 
واعم�ار املناط�ق املترضرة م�ن العمليات 

اإلرهابي�ة، واملس�اهمة يف دع�م وتنفي�ذ 
املزيد م�ن الربامج الحيوية عىل املس�توى 
الوطني«.موجه�اً دعوته لرج�ال األعمال 
الس�ويدين لزي�ارة الع�راق واالس�تفادة 
م�ن الف�رص والتس�هيالت االس�تثمارية 
التي اقرها مجلس ال�وزراء، مؤكداً تقديم 
الوازرة لكافة س�بل الدعم الالزمة إلنجاح 

هذه االستثمارات.من جهته أشاد السفري 
»رونوس« برؤية العراق للتنمية املستدامة 
لع�ام 2030 التي ب�ن الس�يد الوزير أهم 
محاورها خ�الل اللقاء، مؤكداً عدم ادخار 
ب�الده ألي جهد من ش�أنه خدمة العراق، 
ضم�ن األولويات التي تحدده�ا الحكومة 

العراقية.

زراعة كربالء: مشاريع بيض املائدة يف املحافظة تنتج »18« 
مليون بيضة خالل »6« أشهر

وزير التخطيط يبحث مع السفري السويدي سبل تعزيز
العالقات الثنائية

حمافظ بغداد: رضورة احلفاظ عىل املمتلكات 
العامة وسلمية التظاهرات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

دعا محافظ بغداد ف�الح الجزائري اىل رضورة 
وس�لمية  العام�ة  املمتل�كات  ع�ىل  الحف�اظ 

التظاهرات.
وقال السيد املحافظ يف بيان ورد ل�«املستقبل«، 
ان » التظاه�ر ح�ق لجمي�ع العراقي�ن كفل�ه 
املرشوع�ة  املطال�ب  م�ع  ونح�ن  الدس�تور، 
للمتظاهرين«، مش�ددا ع�ىل » أهمية الحفاظ 
عىل الطابع الس�لمي للتظاه�رات وعدم الحاق 
الرضر باملمتلكات العامة ومؤسسات الدولة«.

واض�اف الجزائري » نتابع ع�ن كثب مجريات 
األح�داث الت�ي رافق�ت التظاهرات ويؤس�فنا 
وقوع إصابات يف صفوف املتظاهرين واألجهزة 
جمي�ع  نفس�ه  الوق�ت  يف  داعي�ا  االمني�ة«، 
املتظاهري�ن اىل التع�اون مع االجه�زة االمنية 
لتفوي�ت الفرصة عىل املتصيدي�ن باملاء العكر 

وضمان عدم وقوع حاالت شغب واعتداءات .

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�هدت قطارات الرشكة العامة لسكك الحديد 
العراقي�ة احدى تش�كيالت وزارة النق�ل اقباالً 
واسعاً من قبل املواطنن خالل االشهر املاضية 
، حيث تم نقل )53475( الف مسافر عىل متن 

قطار )فلوجة - بغداد( فقط« .
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وبين�ت 
العراقي«، ان »قطارات الرشكة تمتلك مميزات 
النق�ل الرسي�ع والراح�ة واألمان حي�ث هناك 
رغبة ملحة من املواطنن بالسفر عىل متن هذا 
القطار لدقة املواعيد وتوفر غرف منام مريحة 

ومطعم داخل العربات«.
يذكر أن الس�كك م�ن ال�رشكات العريقة التي 
تس�عى لتأمن أفضل خدماته�ا للمواطن عرب 
رحالت القطارات كاف�ة خصوصا )خط بغداد 
الفلوجة( حيث يعترب هذا القطار رسالة سالم 

إىل أهايل املناطق الغربية .

النقل: اكثر من »50« الف مسافر تنقلوا خالل االشهر 
الـ »9« املاضية عىل متن قطار »فلوجة - بغداد«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة امل�وارد املائية عن »املب�ارشة باعمال رفع قطوعات 
املبازل يف واسط«.

وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تحت إرشاف 
دائرة املهندس املقيم ملرشوع غرب الغراف احدى تشكيالت الهيأة 
العامة ملشاريع الري واالستصالح بارشت رشكة الرافدين العامة 
النش�اء الس�دود برفع قطوعات املبازل واعمال تصليح ومعالجة 
التخس�فات ودرز التكس�ية الحجري�ة ملق�دم ومؤخ�ر العبارات 
الواقعة عىل مبزل )MD1 ( ضمن قضاء املوفقيه التابعه ملحافظة 

واسط ».
وكذلك املبارشة بفرش مادة الس�بيس الناج�ح مختربيا لتحويلة 

طريق ضحية يف كم )36( وتهيئتها للتبليط.

    بغداد / المستقبل العراقي

انجزت مديرية صيانة مش�اريع ري وبزل االسحاقي يف محافظة 
ص�الح الدين اعم�ال ازالة الرتس�بات الطينية والنبات�ات الضارة 
والتج�اوزات م�ن مب�زل WD_8 ، به�دف خفض منس�وب املياه 

وتقليل نسبة امللوحة يف الرتبة«.
 باالضافة اىل استمرار االعمال من قبل املالكات الهندسية والفنية 
لصيانة االسحاقي يف تطهري مبزل WD15_1ضمن قاطع الدجيل 
باس�تخدام االليات التخصصي�ة لغرض ف�ك االختناقات وتأمن 
جري�ان املياه بش�كل منتظم وضمن خطة التطه�ريات العامة يف 

محافظة صالح الدين.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدين، عن منح قروض ت�رتاوح مابن 25 و50 
مليون دينار لتمويل اصحاب املختربات واملذاخر الطبية.

وذك�ر بيان للم�رف تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، ان »قروض 
تمويل اصحاب املختربات واملذاخر الطبية االلغة 50 مليون دينار 
تك�ون بضمان رهن العقار املقدم من قب�ل املقرتض و25 مليون 
دين�ار بضم�ان كفيل موظ�ف مدني م�ن موظفي دوائ�ر الدولة 

املوطنة رواتبهم لدى املرف«.
واضاف انه »تقرر تقديم اجازة ممارس�ة املهنة وكتاب تاييد بان 
مقدم الطل�ب صاحب املخترب او املذخر يم�ارس عمله اضافة اىل 
نس�خة من هوية نقابة الكيميائين العراقين او نقابة الصيادلة 
او نقاب�ة التقنيات الطبي�ة او اَي هوية صادرة من الجهة الطبية 

املعنية.

    بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقيق أب�ي الخصيب أق�وال متهمن اثنن عن 
جريمة رسقة أعداد كبرية من أعمدة الكهرباء وانابيب مياه تعود 

ملكيتها للدولة يف منطقة حمدان.
وأوض�ح بي�ان للمرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القضاء األع�ىل تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي«، نس�خة من�ه، أن “املتهمن اعرتف�وا امام 
ق�ايض التحقي�ق برسق�ة أنابيب مياه ع�دد )7( ورسق�ة أعمدة 
كهربائي�ة عدد )6( مع عوازل وقفائص كهربائية باالش�رتاك مع 

متهمن اخرين«.
وأضاف البيان، أن “املحكمة صدق�ت اقوالهم وفقا ألحكام املادة 
444/11 م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي وبص�دد إحالتهم عىل 

محكمة املوضوع لينالوا جزاءهم العادل.

رشكة الرافدين النشاء السدود تبارش 
باعامل رفع قطوعات املبازل يف واسط

املوارد املائية تنجز اعامل ازالة 
التجاوزات يف حمافظة صالح الدين

مرصف الرافدين يمنح قروض تصل »50مليون« 
دينار لتمويل اصحاب املختربات واملذاخر الطبية

تصديق اعرتافات متهمني رسقوا 
»اعداد كبرية« من أعمدة الكهرباء
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن دعوة هيئة عامة 
اىل / مسامهي رشكة النهر اخلالد للتحويل املايل / مسامهة خاصة 

اسـتنادا الحكام املادة ٨٧ و ٨٨ من قانون الرشكات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ 
املعـدل وتنفيـذا لطلب حملة ١٠ ٪ من اسـهم الرشكـة – يرسنا دعوتكم 
لحضـور اجتمـاع الهيئة العامة يف بغـداد املنصور شـارع ١٤ رمضان – 
عمـارة البنـاء – الطابـق االول يـوم ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩ السـاعة العارشة 

صباحا من يوم الخميس وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل: 
١ – مناقشة موضوع تخفيض راسمال الرشكة من ( ٣٠ ) مليار دينار اىل 
( ٥ ) مليار دينار وتعديل املادة رابعا من عقد الرشكة التاسـييس واتخاذ 

القرار املناسب بشانه . 
٢ – مناقشـة تعديل املـادة اوال من عقد الرشكة التاسـييس وذلك بتغيري 
اسـمها من االسم السابق اىل اسـم ( رشكة البورصة العاملية للرصافة / 

مساهمة خاصة ) واتخاذ القرار املناسب بشانه . 
٣ – مناقشـة تعديـل املـادة ثانيا وفـق متطلبات البنك املركـزي العراقي 

لنشاط الرصافة واتخاذ القرار املناسب بشانه .
٤ – مناقشـة تعديل املادة ثالثا لغرض الرشكة وطبيعة عملها من نشاط 
التحويل املايل اىل نشـاط الرصافة فئـة ( A ) وفق تعليمات البنك املركزي 

العراقي واتخاذ القرار املناسب بشانه .
٥ – مناقشـة انتخـاب مجلس ادارة جديد للرشكـة النتهاء دورة املجلس 

الحايل . 
راجـني حضوركم اصالـة او انابة احد املسـاهمني بموجب سـند االنابة 
او الغـري بموجب وكالة صادرة من كتاب العـدل عىل ان تودع االنابات او 
الوكاالت قبل ثالثة ايام من تاريخ االجتماع ويف حالة عدم تحقيق النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل االسـبوع الذي يليـه يف نفس الزمان واملكان 
املحـدد واملصـادف ٣١ / ١٠ / ٢٠١٩ . عـىل ان نودع الـوكاالت واالنابات 
لـدى هيئة االوراق املالية قبل ثالث ايام يف االقل من موعد االجتماع ... مع 

التقدير

اعالن 
قـدم املواطـن ( عمر ضاحي عبـد الله ) دعوة 
قضائية لتبديل ( اسـم ) وجعله ( عباس ) بدال 
من ( عمر ) فمـن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خالل خمسـة عرش يوما مـن تاريخ 
النرش وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية 
بطلبـه اسـتنادا اىل احـكام املـادة ( ٢٢ ) مـن 
قانون البطاقة الوطنية رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٦ 
املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير الجنسية 

املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـدت منـي الهويـة الصـادرة مـن كلية 
طـب الكندي باسـم / امنه عباس اسـويد 
– فمـن يعثـر عليهـا االتصـال بالرقـم / 

٠٧٧٠٢٧٥٢٢٠٥

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغـداد / الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الرصافة
العدد١٦١٢/ب/٢٠١٩

التاريخ٢٠١٩/٩/٣٠

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد بشري حنا مريزا

تحية طيبة ..
اقـام املدعـي امـني بغـداد اضافـة لوظيفتـه 
الدعوى املرقمة اعـاله يطالبك يها بدفع مبلغ 
وثالثمائـة  مليـون  خمسـة   (٥,٣٢٥,٠٠٠)
وخمسة وعرشون الف دينار عن قيمة املسدس 
وملحقاتـه وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليـغ عليـه وتاييـد املجلس 
املحيل لحي الجامعة عليه تقرر تبليغك بالنرش 
اعالنا بصحيفتني محليتـني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يوم ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة 
التاسـعة صباحا عند عـدم حضوركما او من 
ينوب عنكما قانونا سـتجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا ووفق االصول

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد : ١٠٢ / ب / ٢٠١٨ 
التاريخ : ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩ 

اعالن 
عطفـا عـىل الحكـم الصادر من هـذه املحكمـة بالعدد 
تبيـع   ٢٠١٨  /  ١٠  /  ٢١ بتاريـخ   ٢٠١٨  / ب   /  ١٠٢
هـذه املحكمـة العقـار املرقـم ٢٩١ مقاطعـة ٩ بزايز 
نهر السـوق املوصوفة ادناه باملزاد العلني ملدة خمسـة 
عـرش يوما اعتبارا من اليوم التـايل للنرش فعىل الراغبني 
بالـرشاء مراجعة هذه املحكمة يف تمام السـاعة الثانية 
عـرش ظهرا من اليوم الخامس عـرش لليوم التايل للنرش 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ١٠ ٪ من 
القيمـة املحددة البالغة ( ٠٠٠٠٠٠ / ١٧ ) سـبعة عرش 
مليون دينار ان لم يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة سـتجري االحالـة القطعية وفـق االصول واذا 
صادف يوم االحالة عطلة رسـمية فسيكون اليوم الذي 

يليه . 
القايض 

قحطان خلف خالد 
االوصاف : بسـتان يحتـوي عىل اشـجار النخيل يقع يف 

ناحية منديل / قلم حاج تبلغ مساحته ١١٢٥ م٢ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخطار 
من محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية 

اسـعد طـه  ناجـي   ) م   . الهـارب ش  املتهـم  اىل 
ابراهيم) 

اقتىض حضـورك امام هذه املحكمـة خالل ( ٣٠) 
يومـا من تاريـخ نـرشه اذا كنت داخـل العراق او 

خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة اليك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : ٨٣٨ / ش / ٢٠١٩ 
التاريخ : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ 

اىل / املدعى عليه / ابراهيم زعيان رشيد 
م / قرار حكم غيابي 

اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا بالعـدد ٨٣٨ / ش 
/ ٢٠١٩ حكمـا غيابيـا يقـيض بالتفريـق القضائي 
للـرضر بينك وبـني املدعيـة ( وداد طارق مشـحن ) 
بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٩ وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بالحكم املذكـور بالصحف املحلية صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حـق االعرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية البالغة ثالثون يوما وبخالفه يكتسـب 

القرار بحقك درجة البتات .
القايض 

محمد مطلب عبد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : ٣٩٣ / ب / ٢٠١٩ 
التاريخ : ٢ / ١٠ / ٢٠١٩ 

اعالن 
املدعي / مؤيد جاسم محمد 

املدعى عليه / طارق حازم حميد 
بتاريـخ ٦ / ٨ / ٢٠١٩ اقام املدعي مؤيد جاسـم محمد 
الدعـوى املرقمـة ٣٩٣ / ب / ٢٠١٩ املتضمـن طلـب 
الحكـم باعادة الحال عـىل ماكان قبل التعاقد للسـيارة 
املرقمـة ٦١٦١٣ / ط بغـداد خصـويص نـوع هونـداي 
سـوناتا موديـل ٢٠٠٩ اللـون رصايص غـري محدد وقد 
وردت ورقة تبليغك حسـب كتاب مركز رشطة التحويلة 
بالعـدد ١٠٧٥٧ يف ٢٥ / ٩ / ٢٠١٩ مرشوحـا عليـه من 
قبـل املفوض امني هارون رشـيد بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٩ 
كونك مرتحل اىل جهة مجهولة وحسب اشعار املختار / 
قريـة االهايل خالد جمعه علـوان بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٩ 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محلية يوميتني بموعد 
املرافعـة املصادف ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩ وعند عدم حضورك 
او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدنان حسني عيل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل / السـادة املسـاهمني يف الرشكـة العربيـة للميـاه 
الغازية

 املساهمة الخاصة املحرتمني 
م / اعالن دعوة اجتماع هيئة عامة 

اسـتنادا الحكام املـادة ( ٨٧ ) ثانيا من قانون الرشكات 
رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة 
املـؤرخ يف ١٨ / ٨ / ٢٠١٩ املتضمن دعوة الهيئة العامة 
لالجتمـاع – يرسنـا دعوتكـم لحضـور اجتمـاع الهيئة 
العامة املراد عقده يف تمام السـاعة العارشة من صباح 
يـوم االحـد املوافـق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩ يف مقـر الرشكة 
الكائن يف بغـداد – العبيدي املنطقـة الصناعية ويف حال 
عـدم اكتمال النصـاب القانونـي سـيؤجل االجتماع اىل 
االسبوع التايل يوم االحد املوافق ٣ / ١١ / ٢٠١٩ يف نفس 

الزمان واملكان وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي 
انتخاب سـبعة اعضـاء اصليني لـدورة املجلس الجديدة 

ومثلهم االحتياط تنتخبهم الهيئة العامة . 
راجـني مـن السـادة املسـاهمني الحضـور يف الزمـان 
واملـكان اعاله ويف حالة تعـذر الحضور انابة غريكم من 
املسـاهمني بموجب صك االنابة املعـد لهذا الغرض وفق 
القانون او توكيل الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب 
العدل تخوله حق الحضور واملناقشة والتصويت ويجب 
ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل 
ثالثـة ايام يف االقل مـن املوعد املحدد لالجتماع اسـتنادا 

الحكام املادة ٩١ من قانون الرشكات .
ياسني سليمان عبد الجبار 

رئيس مجلس االدارة

رئيس جملس االدارة 
عثامن نجم عبود
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري بناية 
العقارات العائدة  لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة 
مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / 
نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء 
من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
االخ�ري  للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
50% م�ن القيم�ة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة / صندوق 
التعلي�م الع�ايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضم�ن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب 
كتاب مكتب التس�جيل الجنائ�ي  للمتقدم للمزايدة  وبحس�ب محافظته   و من بغداد 
ح�را عىل ان يقوم املس�تاجر بايداع تأمين�ات مقدارها 10% من قيم�ة عقد االيجار 
الس�نوي  يت�م ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حال�ة عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة 
مخالف�ة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين ذكرتهم 
احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل 
م�ن ترس�و عليه املزايدة   اج�ور الخدمة  وكاف�ة املصاريف وفق القانون املش�ار اليه 

اعاله 
 اوال / محل قرطاسية  وهدايا / كلية الرتبية االساسية

1 � القيمة التقديرية السنوية : )3200000(  ثالثة ماليني ومائتي الف دينار
ثانيا /كافرتيا/ كلية اللغات

1  �القيمة التقديرية السنوية )5500000( خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة  محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 5037/ش2019/2

التاريخ : 2019/10/1
اعالن 

اىل املدعى عيل )فهد سعد عبد(
اقامت املدعية )حنني س�الم ظاهر( 
الدعوى بالع�دد 5037/ش2019/2  
امام ه�ذه املحكمة تطل�ب تصديق 
الط�الق الخلع�ي الواق�ع بينكم�ا يف 
مح�ل  وملجهولي�ة   2019/6/30
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محل�ة املكرم�ة /

تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  النج�ف 
املرافعة  الدع�وى وبموعد  بموضوع 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق ي�وم 2019/10/9 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

صفاء ناجي املوىل
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد :حجة وفاة /2019/3664

التاريخ : 2019/10/1
اىل املدعوه/ وف�اء احمد نجم ظاهر 

حسيني
اعالن

ق�دم طالب حجة الوف�اة  احمد نجم 
ظاه�ر طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
فيه اص�دار حجة وفاة  بحق املدعوة 
)وف�اء احم�د نجم ظاهر حس�يني( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن   
وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد / 393/ت/2016

التاريخ 2019/9/26
اعالن

استنادا اىل املادة 71  من قانون التنفيذ 
وبناءا عىل طلب الدائن املدير املفوض 
للتج�ارة  الرغ�اب  اس�وار  لرشك�ة 
العام�ة )ماج�د صكب�ان س�لمان( 
اضاف�ة لوظيفته تبيع مديرية تنفيذ 
الكوف�ة  الس�يارة املرقم�ة 32780 أ 
نجف خصويص نوع هون�داي النرتا 
العائدة للمدين حيدر عيل طراد فعىل 
الراغب�ني بالرشاء الحضور يف الزمان 
واملكان املذكورين ادناه خالل عرشة 
اي�ام اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة مع 
جلب هوية االح�وال املدنية ويتحمل 

املشرتي اجور التسجيل والداللية 
املنفذ العدل 

االوصاف :
الس�يارة هون�داي  1 / مواصف�ات 
الن�رتا خصويص بيض�اء اللون طراز 
2014 تحم�ل الرق�م 32780 أ نجف 
خص�ويص وانه�ا ذات ب�دن بحال�ة 
جي�دة وغ�ري مصبوغ يتالئم وس�نة 
الصنع ع�دا رضبة خفيف�ة يف البدن 
للس�يارة  اليمن�ى  للجه�ة  الس�فيل 
االمامية  للدعامية  وتوجد تقشطات 
من الجهة اليرسى واليمنى للسيارة 
مع وجود رضبة خفيفة  يف الجاملغ 
الخلفي للجهة اليرسى وتحتوي عىل 
فتحة يف القم�ارة وناقل الحركة من 
الن�وع االتوماتيكي واملحرك ش�غال 
واالط�ارات مع الس�بري بحالة جيدة 
وش�غالة  جي�دة  بحال�ة  املصابي�ح 
وجميع زجاج الس�يارة بحالة جيدة 
وال يوج�د ك�رس او فط�ر والغرف�ة 

الداخلية للسيارة بحالة جيدة        
 2 / الزم�ان الس�اعة الرابعة عرا 

من اليوم االخري لالعالن
3 / امل�كان معرض ب�دران الواقع يف 
الكوف�ة ش�ارع امللعب ق�رب محطة 

الوقود
4 / القيم�ة املق�درة خمس�ة  عرش 

مليون دينار عراقي
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 6641/ش2019/5

التاريخ 2019/10/1
اعالن

اىل املدعى عليه / بسام سليم مهدي
اقام�ت املدعي�ة ) رسور فالح محمد 
/6641 بالع�دد  الدع�وى  رض�ا( 

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2019/5 
تطلب نفقة مس�تمرة له�ا ولولدها 
)عب�د الله( وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار  محل�ة الجامع�ة / النج�ف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع 
اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق 
يوم 2019/10/9 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

اعالن
اىل الرشي�ك ) ماهر عب�د العباس توفيق  ( 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مديري�ة بلدية 
النج�ف وذلك لغ�رض اصدار اج�ازة بناء 
للعقار املرق�م 3/66101 حي النداء وملدة 

عرشة اياجم من تاريخ النرش .
الرشيك ايناس فاضل عبد

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2012/631
التاريخ 2019/10/2

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النج�ف تمام  العقار تسلس�ل 3/3191 حي العروبة 
الواقع يف النجف العائد للمدين عبد الزهرة حسني عيل املحجوز لقاء طلب 
الدائن  كاظم الزم فيض  البالغ )55,000,000( خمس�ة وخمسون مليون 
دين�ار   فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف / حي العروبة 3/3191  
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته :العقار يقع عىل ش�ارع فرعي وهو مفرز اىل ثالثة اجزاء  
بص�ورة غري رس�مية الج�زء االول / ويتال�ف من س�احة امامية ضمنها 
صحيات مبلطة كايش موزائيك واس�تقبال وكليدور ضمنه مطبخ وحمام 
وتواليت مشرتكة وغرفة واحدة ومكشوفة وامام املكشوفة كليدور صغري 
الس�قف من الكونكريت املس�لح واالرضية كايش موزائي�ك الجدران بورك 
ومصبوغة ووجود سقف ثانوي يف االستقبال وسلم يؤدي اىل الطابق االول 
ويحتوي عىل غرفة واحدة السقف كونكريت مسلح كال الطابقني مؤسس 

ماء وكهرباء علما ان السلم مغلف كايش موزائيك 
الج�زء الثان�ي / يحت�وي عىل مطب�خ و غرفة وصحيات وصالة الس�قف 
كونكري�ت مس�لح واالرضي�ة كايش ومجهز م�اء وكهرباء الج�زء الثالث 
يحتوي ع�ىل مس�احة امامية ضمنها صحيات مس�قفات م�ن الطابوق 
والش�يلمان وممر مبلط بالكايش ويحتوي عىل كليدور صغري واس�تقبال 
وغرفتني السقف من الكونكريت املس�لح االرضية كايش موزائيك متهالك 

الجدران بورك مجهز ماء وكهرباء 
5 � مساحته : 300 م2

6 � درجة العمران : ثالثة اجزاء دون املتوسط
7 � الش�اغل   الجزء االول امرية شناوه والجزء الثاني املرتهن احمد كاظم 
عبد الحس�ني الجزء الثالث يش�غله انتظار عبد الحسن سوادي وجميعهم 

يرغبون بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرين
8 � القيمة املقدرة : 118,500,000 مائة وثمانية عرش مليون وخمسمائة 

الف دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 2976 / ش / 2019 

التاريخ : 25 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه ) عاطف عبد الحاكم خلف ( 
اقام�ت املدعي�ة ) اش�واق عص�ام ن�ارص ( الدع�وى 
الرشعي�ة املرقمة اعاله ل�دى هذه املحكم�ة يطالبك 
فيه�ا ب ) تايي�د حضان�ة ( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي كاظم 
حس�ن محمد والذي تم تاييده من قبل املجلس البلدي 
ملنطق�ة الجنينة واالندلس بتاريخ 24 / 7 / 2019 لذا 
قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني 
رس�ميتني ويف حال�ة عدم حض�ورك فانه س�وف يتم 
اج�راء املرافع�ة بحقك فيابي�ا وفق القان�ون علما ان 
موع�د املرافع�ة يص�ادف 13 / 10 / 2019 الس�اعة 

التاسعة صباحا .
القايض 

ليث نبيل حميد 
��������������������������������������������

فقدان
فق�دت اج�ازه البن�اء املرقم�ه 219 يف 18/3/2018  
الخاص�ه بالعقار املرقم 44962 /3 حي امليالد باس�م 
) نصري جليل عبد و منار حس�ن محمد ابراهيم ( عىل 

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

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 10665

التاريخ: 2019/9/29
اعالن

بن�اء عىل م�ا ج�اء يف طل�ب املواطن ) صاح�ب رضا 
مطرود( لغ�رض تبديل لقبه وجعله ) الزريف( بدال من 
) الزرقي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12.
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقد مني الوصل املرقم 1673416 الصادر من بلديه النجف 
رقم الدليل 2660 باس�م ) كرار حيدر كامل ( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار

��������������������������������������������
اعالن 

اىل املتهم الغائب / املالزم مهند عبد الزهرة عليوي العبادي 
املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة البرة – االمن الداخيل 
بما انك متهم وفق املادة 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املع�دل الهمالك مما تس�بب بفق�دان البندقي�ة الحكومية 
املرقم�ة 5253317 ن�وع كالش�نكوف نص�ف اخمص عند 
غياب�ك بتاري�خ 7 / 5 / 2008 ولم تق�وم باعادة مابذمتك 
او دف�ع مبلغ التضمني لح�د االن وملجهولية اقامتك اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ نرش هذا االع�الن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليق�ه يف محل اقامتك ومقر دائرت�ك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

بيان اكتتاب 
اىل السادة اجلمهور الكريم ومسامهي رشكة الباتك للتأمني واعادة التامني – مسامهة خاصة 

راس املال ) 000 ، 000 ، 000 ، 2 ( ملياري دينار .
اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وق�رار اجتماع الهيئة العامة 
املؤرخ يف 13 / 4 / 2019 واملتضمن زيادة راسمال رشكة الباتك للتامني واعادة التامني 
م . خ من ) 000 ، 000 ، 000 ، 2 ( ملياري دينار اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمس�ة 
ملي�ارات دينار وبطرح اس�هم مقداره�ا ) 000 ، 000 ، 000 ، 3 ( ثالثة مليارات دينار 
لالكتت�اب الع�ام وفق املادة ) 55 ( اوال من قانون الرشكات 21 لس�نة 1997 املعدل لذا 
يرسنا دعوة املساهمني والجمهور لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 
000 ، 3 ( ثالثة مليارات دينار عراقي وفق احكام املادة ) 55 ( اوال من قانون الرشكات 

وفق التفاصيل التالية :
1 – نص عقد الرشكة 

عقد تاسيس 
رشكة الباتك للتامني واعادة التامني / مساهمة خاصة 

راسمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مليارات دينار .
1 – اسم الرشكة : رشكة الباتك للتامني واعادة التامني – مساهمة خاصة . 

2 – مرك�ز الرشك�ة : العراق – النج�ف االرشف – ولها حق فتح الف�روع داخل العراق 
وخارجه . 

3 – غ�رض الرشك�ة وطبيعة العم�ل : تهدف الرشكة اىل املس�اهمة يف دع�م االقتصاد 
الوطني س�واء يف مج�ال التامني ونرش الوعي التاميني او اس�تثمار االموال يف القنوات 

االستثمارية وبما يؤدي فيها اىل نمو وتقدم االقتصاد الوطني .
تم�ارس الرشكة جمي�ع انواع التامني واع�ادة التامني وجميع انواع االس�تثمار ضمن 
القوانني والتعليمات النافذة والقيام باالعمال والترفات القانونية يف مجال اختصاصها 

وتتوىل عىل وجه الخصوص االختصاصات االتية : 
اوال : ممارسة جميع انواع التامني واعادة التامني واصدار الوثائق والعقود واملستندات 
والتضهريات واملالحق وعقد اتفاقيات االعادة الرضورية وتحديد رشوطها وتنفيذها .

ثانيا : ممارسة جميع انواع االستثمار الموال الرشكة ضمن اطار التعليمات والقوانني 
الناف�ذة وبما يخ�دم االقتصاد الوطن�ي والقيام بكاف�ة الترفات القانوني�ة واملالية 

وتحقيقا لهذا الهدف . 
ثالثا : امتالك االموال املنقولة وغري املنقولة وتسجيلها باسمها وبيعها ورهنها وايجارها 

واجراء كافة الترفات القانونية بحقها .
رابع�ا : فتح الحس�ابات الجارية والودائع ل�دى املصارف العراقي�ة واالجنبية واصدار 
وقبول الصكوك وخطابات الضمان والس�ندات ولها فت�ح االعتمادات لدى املصارف او 
الغائه�ا وتعديلها والحصول عىل التس�هيالت املرفية ولها ح�ق االقراض واالقرتاض 

وفق القوانني والتعليمات والقرارات .
خامس�ا : تاس�يس رشكات او املس�اهمة او املش�اركة يف تنفيذ االعم�ال ذات العالقة 

باهداف الرشكة داخل العراق وخارجه بعد استحصال املوافقات الالزمة . 
سادس�ا : اج�راء املعام�الت والترفات القانونية واب�رام العقود الت�ي تتعلق باعمال 

الرشكة . 
سابعا : تقديم املشورى اىل الجهات كافة يف كل ماله عالقة بالتامني . 

ثامن�ا : ايجاد الروابط مع اس�واق التامني واعادة التامني العربي�ة واالجنبية ومتابعة 
التط�ورات التي تطريء عليها واملناس�بة يف املؤتم�رات والندوات واللق�اءات بمختلف 

املستويات بما يخدم مصالح الرشكة .
تاس�عا : االسهام يف تطوير س�وق التامني يف العراق ونرش التوعية التامينية واملشاركة 

يف اجراءات الوقاية من االخطار وتقليل الخسائر .
ع�ارشا : تدريب موظفي الرشكة وتطوي�ر مهاراتها داخل العراق وخارجه وتش�جيع 

البحث والدراسة يف موضوع التامني . 
الحادي عرش : الرف لجميع االغراض التي تتطلبها ش�ؤون الرشكة وتنفيذ اهدافها 

وخططها وكذلك تسديد التزاماتها . 
الثاني عرش : القيام باي اجراء او ترف يتفق مع نش�اطها ويس�هل تحقيق اهدافها 

وخططها وبما يتفق مع القوانني واالنظمة والتعليمات والتوجيهات النافذة .
االكتتاب : 

1 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 000 ، 3 ( ثالثة مليارات سهم قيمة 
السهم الواحد دينار واحد .

2 – م�كان االكتت�اب : م�رف باب�ل الكائن يف بغ�داد – كرادة خ�ارج مقابل املرف 
العقاري .

3 – يبدأ االكتتاب بتاريخ 7 / 10 / 2019 . 
4 – م�دة االكتت�اب : التقل عن 30 يوما والتزيد عن 60 يوما ويغلق االكتتاب يف حال تم 

االكتتاب بكامل االسهم املطروحة خالل مدة الثالثون يوم االوىل .
5 – تكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 (

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1006/ش/2019 

التاريخ :2019/10/2
م/اعالن 

اىل املدعى عليه )حسني محمد مصطفى (
م/ تبلي�غ بموع�د املرافع�ة يف الدع�وة الرشعية املرقم�ة 1006/

ش/2019 اقام�ت املدعية )فريال حس�ني عيل (الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 1006/ش/2019 ام�ام محكمة األحوال الش�خصية يف 
س�امراء والتي تطلب فيها الحك�م بالتفريق القضائي من املدعي 
عليه استنادا للقرار الترشيعي املرقم 1529 لسنة 1985 وملجهولية 
محل اقامته حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املف�وض )عالء عامر 
صالح ( الوارد حس�ب كتاب مركز رشط�ة املعتصم بالعدد 1594 
واملؤرخ يف 2019/9/26 واملرفق مع ورقة التبليغ واشعار مختار 
منطقة الصعيوي�ة الثانية / ناحية املعتصم املدعو )رميض مطر 
صالح ( واملذيل توقيع الش�اهدين كل من)استن لفته مصطفى( 
و )ع�يل محم�د مصطف�ى ( و املصدق من قبل املجل�س البلدي يف 
س�امراء عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتني بالحضور امام محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء 
من صباح يوم املرافعة املصادف 2019/10/17 الساعة العارشة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا او 
عدم تقديم معذرة مرشوعة فسوف تعترب متبلغا بعريضة الدعوى 

وتجري املرافعة بحقك غيابيا وفق احكام القانون 
القايض

كاظم متعب داود

اعالن تنويه
تعلن الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملستلزمات الطبية عن 

اعالن تنويه بالغاء املناقصة 
 والت�ي ت�م االع�الن عنها عىل 
)VACC-3-2019-A(:موقعنا

WWW.kimadia.iq

رئيس جملس االدارة 
مالك حممد ماجد
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العدالة يف اإلعامر وتوفري اخلدمات
          د. باسم محمد حبيب 

ال يختلف اثنان عىل ما عاناه البلد يف الخمس 
عرشة س�نة املاضية من اإلرهاب والفس�اد، 
إذ كان للفس�اد أث�ره الكب�ر لي�س بمقت�ل 
أع�داد كبرة من الناس ب�ل وتخريب الدوائر 
واملؤسس�ات الحكومية واملمتل�كات العامة 
والخاصة وتهريب كثر منها إىل خارج البالد.  
أما الفساد فال يخفى عىل أي متتبع ما سببه 
من ه�در كبر يف األم�وال وامل�وارد إىل درجة 

أصبح الع�راق فيها أقرب م�ا يكون إىل دولة 
فقرة ومفلسة.

ومن ثّم انعكس ذلك بش�كل كبر عىل حركة 
اإلعمار ليس بأبعاد الدول والرشكات األجنبية 
عن العمل يف البالد وحسب بل ويف عدم توافر 
املوارد املالية التي تحتاجها مشاريع اإلعمار  
الس�يما وقد تواف�ق ذلك مع تراجع أس�عار 
النف�ط امل�ورد االقتص�ادي الوحي�د للعراق، 
فضال عن استثمار كثر من األموال يف الحرب 
ضد اإلرهاب ال سيما إرهاب عصابات داعش 

الذي خرّب الكثر من املدن العراقية الس�يما 
يف املناطق الشمالية والغربية من البلد.

ومن ثّم لم تكن حركة اإلعمار بالش�كل الذي 
تمناه املواطن العراقي يف معظم املحافظات 
العراقية، لكن هذا ال يعني أن مستوى اإلعمار 
كان واحدا يف كل املحافظات، إذ الحظنا تباينا 
يف مس�توى اإلعمار م�ن محافظة إىل أخرى، 
فبينما بلغت حركة اإلعمار مستويات جيدة 
يف محافظات كردستان يف شمال العراق تليها 
املناطق الوسطى ثم منطقة الفرات األوسط 

انخفضت هذه املس�تويات إىل درجة تكاد ال 
تذكر يف  محافظات جنوب العراق.

وبالتأكيد نحن ندرك ان هناك أس�بابا معينة 
ح�ددت هذا التباين يف نس�ب اإلعمار بعضها 
خارج�ة ع�ن إرادة الس�لطة كرغب�ة ال�دول 
املانحة يف إعطاء األولوية للمناطق املترضرة 
من إرهاب عصاب�ات  داعش وبعضها اآلخر 
مرتبط�ة بعوام�ل أخ�رى أمنية وعس�كرية 
وسياس�ية وثقافي�ة .. ال�خ ، وهي أس�باب 
ال يمكنن�ا أب�دا القبول بها، ألنن�ا كمواطنني 

عراقي�ني ن�رى بأنن�ا جميع�ا متس�اوون يف 
املواطنة ويف الحقوق والواجبات، ومن ثّم من 
حقنا جميعا بمس�توى واحد من اإلعمار وال 

نقبل بأقل من ذلك أبدا.
إّنن�ا نطالب بوض�ع خطة موح�دة لإلعمار 
وتوف�ر الخدمات تش�مل عم�وم البلد، حتى 
ال يج�ري التالعب بحص�ص املحافظات من 
اإلعم�ار أو يك�ون للعوامل الذاتي�ة أثرها يف 
مس�ار اإلعمار وليس العوامل املوضوعية أو 
م�ا تحتاج�ه املحافظات من املش�اريع، وأن 

يتم ذلك بوجود ممثلني عن املحافظات كافة 
لك�ي يتم النظر يف مطال�ب كل محافظة من 
املش�اريع اإلعماري�ة والخدمي�ة فض�ال عن 

مراقبة صياغة الخطة وتوزيع فقراتها.
إّن ضم�ان ح�ق كل محافظة من مش�اريع 
اإلعم�ار هو أمر رضوري وأس�ايس إلش�عار 
املواطنني بمساواتهم وأّنهم جزء من بلد واحد 
يتس�اوى الجميع فيه بالحق�وق والواجبات 
ويك�ون الجمي�ع فيه راض�ون ومتكاتفون، 

فهذا هو السبيل لبناء بلد آمن مستقر.

سورية تتعاىف وهذه هي املؤرشات
          خيام الزعبي

س�ورية كم�ا يخربن�ا التاريخ والواق�ع عندما 
تتع�اىف… تتع�اىف معه�ا األمة بأكمله�ا بفضل 
يقظة أبنائها املخلصني الذين يعرفون أن غرق 
س�ورية هو غ�رق لألم�ة العربية كله�ا، لذلك 
يجب عليهم أن يراهنوا عىل استمرار حضورها 
الداع�م لألم�ن واالس�تقرار اإلقليم�ي يف ظ�ل 

األوض�اع الدولي�ة املعق�دة يف ه�ذه املنطق�ة.
الي�وم س�ورية تتعاىف، م�ا يف ذلك ش�ّك، فهناك 
إنجازات إسرتاتيجية وعس�كرية ملفتة، حيث 
نجح الجيش الس�وري ىف بسط سيطرته شبه 
الكامل�ة عىل مختلف املناطق واملدن الس�ورية 
وتحريره�ا م�ن قبض�ة مجامي�ع “داع�ش” 
اإلجرامية وأخواتها، يف وقت س�ادت فيه حالة 
من االرتب�اك والقلق لدى األطراف الداعمة لتلك 
املليشيات ويف مقدمتها تركيا وأمريكا والعديد 
من ال�دول الغربية، إذ تمكن الجيش الس�وري 
مؤخراً من تحرير بع�ض القرى يف ريف حماه 

وادلب.
يف س�ياق متصل يعترب افتتاح معرب البوكمال- 
القائ�م عىل الحدود الس�ورية – العراقية كأحد 
املعابر املهمة ورشيان تجاري واقتصادي مهم 
للبلدي�ن الس�وري العراق�ي، وم�ع افتتاح هذا 
املع�رب س�تعود الحياة من جديد له�ذا الرشيان 
كون�ه يعترب نقطة مهمة لدفع عجلة االقتصاد 
والتب�ادل التجاري، ناهيك ع�ن إقامة رشكات 
مشرتكة وفتح أبواب جديدة أمام االستثمارات 
ورؤوس األموال للتدفق باتجاه الجانبني وذلك 
بم�ا يحقق املنفع�ة االقتصادي�ة املتبادلة التي 
ترفع س�قف العائد االقتصادي ألكثر من ثالثة 
ملي�ارات دوالر يف الع�ام، وبالت�ايل ه�و إنج�از 
اقتصادي كبر يهدف لزيادة املبادالت التجارية 

بني البلدين ومس�اهمة كبرة يف زي�ادة الناتج 
اإلجمايل للطرفني.

من الواضح اآلن ه�و أنه تتوفر خطة متكاملة 
يتم توف�ر الظ�روف املناس�بة إلنجاحها لحل 
األزم�ة يف س�ورية، وأن الجمي�ع يتع�اون عىل 
تحقي�ق ذلك، لذلك فأن املش�هد الس�وري عىل 
أب�واب تط�ورات مفاجئ�ة أوىل البش�ارات هي 
اإلعالن عن تش�كيل اللجنة الدستورية الذي ال 
يلغي باملطلق حق الدولة الس�ورية باس�تمرار 
عملياتها العس�كرية لتطهر األرايض السورية 
م�ن االرهاب، وه�ذا بحد ذاته انتصار س�وري 
يف فص�ل املس�ار الس�يايس وتش�كيل اللجن�ة 
الدس�تورية عن املسار العسكري ومكافحة ما 
تبق�ى من جي�وب اإلرهاب ، و هن�ا ال بأس لو 
ت�م تصنيفي ضمن أكث�ر املتفائل�ني بإمكانية 
بلورة حل س�يايس يف س�ورية ترافقه�ا آليات 
دمج مستعجلة بني أدوات األطراف املتصارعة 

ملحاربة اإلرهاب.
روا  مجمالً…س�تكون سورية بخر، ومهما فجَّ
وقتلوا لن يس�مح ش�عبنا ألي كان بالتدخل يف 
ش�ؤونه أو إستالب إرادته، وهو قادر دوماً عىل 
مجابه�ة التحديات مهما كانت والخروج منها 
أكثر ق�درة وعزيمة وتصميما عىل امليض قدماً، 
فكثرون راهنوا عىل أن يس�ر مس�تقبل البالد 
يف غ�ر ما آلت إلي�ه األمور، ولكنهم فش�لوا يف 

النهاية.
بعد كل ما س�بق، أال يحّق لنا أن نتس�اءل: من 
يس�تطيع أن يهزم س�ورية ولديها إرصار عىل 
امليض يف طريق اختارته نحو إس�تعادة املكانة 

التاريخية الجديرة والالئقة بسورية؟.
م�ن يس�تطيع أن يهزم س�ورية ولديها جيش 
ق�وي ضحى بحيات�ه من أجل حماية س�ورية 

واستقرار وأمن املنطقة بأكملها؟.

االلتزام باحلرية..مؤرشات اخلطر 
          آن أبلباوم

»الس�يطرة عىل الدولة« هو ش�كل من أش�كال 
الفس�اد، حي�ث تمتل�ك رشكات خاص�ة نفوذاً 
غ�ر ع�ادي ع�ىل الدول�ة: ذل�ك أنها تس�تخدم 
ماله�ا ل��»رشاء« أج�زاء كامل�ة م�ن الجهاز 
البروقراطي لضم�ان أن القوانني والتنظيمات 
تالئ�م احتياجاته�ا، وهذا تعب�ر اخرتعه البنك 
الدويل لوص�ف بعض االقتصادي�ات يف عالم ما 

بعد االتحاد السوفييتي. 
أم�ا »الس�يطرة االس�تبدادية« – وه�ي عبارة 
جديدة ابتكرها »إيان بيس�ن«، املحامي ومدير 
منظم�ة »احم�وا الديمقراطي�ة« – فهي يشء 
يش�به نقي�ض ذل�ك. إنه�ا ش�كل من أش�كال 
الفس�اد، حيث يمتل�ك السياس�يون تأثراً غر 
عادي ع�ىل الرشكات الخاصة، إذ يس�تخدمون 
السلطة الحكومية ملمارسة الضغط عىل رجال 
األعم�ال وإرغامه�م، أو موظفيه�م، عىل اتباع 

خط سيايس معني.
املصطلح يصف، عىل س�بيل املثال، كيف تحرم 
بع�ض البل�دان رج�اَل األعم�ال لديه�م عالقة 
بسياس�يي املعارضة، أو الذين يمّولون وسائل 
إعالم مس�تقلة، أو الذين يتحدثون بحرية ومن 
دون خ�وف، من الرتاخي�ص أو العقود. والعام 
املايض، رأي�ت بعيني رج�ال أعم�ال بولنديني، 
وهم ينس�حبون من أي عالقة مع سياسيني أو 
حياة سياسية، خشية االنتقام من قبل تيارات 
غر ليربالي�ة نافذة تمارس، ع�ىل نحو متزايد، 

»السيطرة االستبدادية« أيضاً. 
والواق�ع أنن�ي أش�ك كث�راً أن يك�ون الرئيس 
ترامب يكرتث كثراً لكيفية اش�تغال السياسة 
أو التج�ارة يف تركيا أو بولن�دا مثالً. غر أن تلك 
هي السياس�ة التي يتبعها. فقد رأينا محاولته 

األوىل الس�تخدام الس�لطة السياس�ية من أجل 
إضعاف رشك�ة يف ربيع 2018، عندما قام، بعد 
أن اس�تبد ب�ه الغضب من صحيفة »واش�نطن 
بوس�ت«، بمهاجمة مالكها »جي�ف بيزوس«، 
وهّدد بجعل »هيئة الربيد« تعاقب الرشكة التي 
أسس�ها ويرأس�ها »بي�زوس«، »أم�ازون«. بل 
إنه ذه�ب إىل حد إصدار أمر تنفي�ذي يهدف إىل 
فعل ذلك تحديداً – وبس�ببه تراجعت رأس�ملة 

»أمازون« السوقية يف مرحلة من املرحلة. 
كم�ا رأين�ا ذل�ك من جدي�د يف س�بتمرب 2018، 
عندما أطلق ترامب سلس�لة من التغريدات عىل 
توي�رت تهاجم قناة »إن ب�ي يس نيوز« وتطالب 
بإلغاء ترخيصها – وهو يشء ال يملك الس�لطة 
لفعله يف الحقيقة – رغم أن التهديد كان كافياً، 
يف الواقع، لخلق مشاعر ضيق وعدم ارتياح بني 
مدي�ري القنوات التلفزيونية. ث�م فعل ذلك من 
جديد قبل بضعة أيام، عندما عرّب يف تغريدة عىل 
»توي�رت« عن تأيي�ده الس�تثمار كبر يف رشكة 
»إي ت�ي آند تي«، التي تمتلك الرشكة األم لقناة 
»يس. إن إن«. وق�د نفى بش�دة متحدٌث باس�م 
الجه�ة املس�تثمرة، »إيلي�وت ماناجمنت«، أي 
دوافع سياس�ية؛ كما أن مديرها بول س�ينجر، 
وإن كان من املتربعني للحزب »الجمهوري«، ال 
تربط�ه أي عالقة وثيقة برتامب. غر أن ترامب 
عرّب عن رغبته يف أن تكبح الرشكة »يس إن إن« 
و»تضع ح�داً لكل األخبار الكاذب�ة التي تصدر 

عن مذيعيها املفتقرين للمصداقية«. 
وحت�ى اآلن، كانت هذه األنواع م�ن التهديدات 
وتغريدات »توي�رت« الغاضبة موجهًة يف الغالب 
ض�د رشكات إعالمي�ة يكت�ب موظفوه�ا عن 
الرئيس. ولكن آخرين يتابعون ما يجري أيضاً. 
وقب�ل بضعة أيام بعث�ت مجموعة من املديرين 
التنفيذيني – من رشكات مثل »ليفي سرتاوس«، 

و»غ�اب«، و»توي�رت«، و»أوب�ر« – برس�الة إىل 
زعماء مجلس الشيوخ يدعون فيها إىل توسيع 
عمليات التحقق من خلفية األشخاص الراغبني 
يف اقتن�اء أس�لحة. وق�د لفت مق�ال لصحيفة 
»نيويورك تايمز« حول هذه الرس�الة إىل غياب 
ع�دد م�ن املديري�ن التنفيذيني البارزي�ن الذين 
تخضع رشكاتهم، أو يمكن أن تخضع، للتقنني 
الحكوم�ي. ووفق »نيويورك تايمز«، فإن املدير 
التنفيذي ل�»فيسبوك« مارك زوكربرغ لم يوقع 
الرس�الة، رغم أنه يتفق مع محتواها، بس�بب 
خوف�ه من أن يرك�ز ذلك انتباهاً سياس�ياً عىل 
رشكته. واتخذت »جوجل« القرار نفس�ه، رغم 
أن إط�الق ن�ار جماع�ي حدث الع�ام املايض يف 

»يوتيوب«، وهي رشكة تمتلكها »جوجل«. 
ورغ�م أن هذه حوادث صغرة، فإن »بيس�ن«، 
الذي رفعت منظمته عدداً من الدعاوى القضائية 
الرامية إىل تطبيق املعاير الديمقراطية، يخىش 
أن يكون هذا مؤرشاً سيئاً وأن الخوف السيايس 
يمك�ن أن ينت�رش.. فك�م نح�ن بعي�دون ع�ن 
اللحظة التي يشعر فيها املدير التنفيذي لرشكة 
ب�أن عليه أن يش�يد برتامب بش�كل علني – أو 
خ�اص – من أجل الحص�ول عىل ترخيص مهم 
أو قانون أفضل؟ وكم نحن بعيدون عن اللحظة 
التي يتجنب في�ه املديرون التنفيذيون االرتباط 
بالسياس�يني »الديمقراطيني« خشية أن يؤذي 

ذلك مالية رشكاتهم؟ 
إن أمركيني كثرين، وخاصة من »الجمهوريني«، 
لطامل�ا عارضوا تأمي�م الصناع�ات والرشكات 
ع�ىل نحو ما ه�و ش�ائع يف أوروبا. وب�دالً من 
ذلك، كانوا يفتخ�رون بااللتزام األمركي تجاه 
الحري�ة السياس�ية واالقتصادي�ة. فك�م ه�و 
مثر للحزن، أن يعم�ل رئيس »جمهوري« عىل 

إضعاف االثنني اليوم!

العدد )1995( الخميس  3  تشرين االول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة / 2019/2382

التاريخ 2019/10/1
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت س�هام املدينة 
وجماعته�ا يف  العقار تسلس�ل 134/4/م 
38 الخاجية  الواقع يف الكوت صبيحة محي 
سعود وجماعتها املحجوز لقاء طلب الدائن 
رش�يد جواد كاظ�م البال�غ 230000000 
مليون دينار ع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

عقيل خليل الخرسان
املواصفات :

املدين�ة  س�هام   / ورقم�ه  موقع�ه   �  1
وجماعتها العقار املرقمة )عرصة( 134/4 
م38 الخاجي�ة كم�ا هو مثب�ت يف الصورة 
القيد عرصة خالية من الش�واغل تقع عىل 

شارع فرعي 
2 � جنسه ونوعه : 

3 � ح�دوده واوصاف�ه : 
4  �مشتمالته / 

5 � مس�احته : 2,98,07م2 كم�ا مب�ني يف 
وضع اليد

6 � درجة العمران
7 � الشاغل : اليوجد

8 � القيمة املقدرة : 162,543,000 مليون 
دينار عراقي

�����������������������������������
اعالن

اىل املته�م امل�الزم حس�ني فاض�ل عب�اس 
صالح

محل العمل / قي�ادة حرس حدود املنطقة 
الثانية

العنوان / البرصة ، القبلة
بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة )5( من 
قان�ون عقوبات ق�وى االم�ن الداخيل رقم 
14 لس�نة 2008 وملجهولي�ة محل اقامتك 
اقت�ى تبليغك بواس�طة ه�ذا االعالن عىل 
ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
الثالثة املنطقة الثالث�ة خالل مدة اقصاها 
ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا م�ن تاري�خ تعليق 
ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب عىل 
التهمة املوجه�ه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام املواد ) 65 و66( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة

اىل الرشيك / )محمد جواد كاظم(
توجب عليك الحضور اىل مديرية بلدية 
النجف وذلك لغرض اصدار اجازة البناء 
للعقار املرقم 612/1505 حي الس�عد 

/حنانه
الرشيك ) احمد كاظم سعيد(

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

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

العدد 1859/ج/2019
التاريخ 2019/8/25

قرار الحكم بالعقوبة غيابيا
تش�كلت محكم�ة جن�ح الك�وت يف ي�وم 2019/8/25 م�ن 
قاضيها الس�يد محمد نوري عواد الطائ�ي  املاذون بالقضاء 

باسم الشعب واصدرت قرارها االتي :
املشتكي / سداد لطيف يارس � وكيلة املحامي عباس خضر 

الدريعي
نائب املدعي العام / القايض محسن عزيز دارم 

املج�رم فرزدق محمد عباس حمزة /وكيلته املحامية املنتدبة 
ندى كريم

القرار 
1 � حكم�ت املحكمة عىل املجرم ف�رزدق محمد عباس حمزة 
غيابيا بالحبس الش�ديد ملدة اربعة س�نوات وفق احكام املادة 

456  /1/أ عقوب�ات 
2 � اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة املحاكم املدنية للمطالبة 

بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
3  �يت�م تبلي�غ املج�رم بالعقوبة الص�ادرة بحقه بواس�طة   

صحيفتني محليتني 
4 � اص�دار ام�ر القبض  بح�ق املجرم اع�اله لتنفيذ العقوبة 

الصادره بحقه
5 � تقدي�ر اتع�اب املحامية املنتدبة ندى كري�م مبلغ مقداره 
ع�رشون ال�ف دينار تدف�ع من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

القرار الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز وافه�م علن�ا يف 

 2019/8/25
القايض

محم�د ن�وري ع�واد الطائ�ي

�����������������������������������
فقدان وصل

فقد الوصل املرقم 1842458 والصادر من 
بلدي�ة النج�ف بتاريخ 2019/7/3 باس�م  
املواط�ن حيدر ف�الح صالح مبل�غ مليون 
دينار ع�ن امانات حانود فم�ن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الحي
العدد 388/ب/2019
التاريخ 2019/10/2

اىل املدعى عليه / اركان رحم سلمان
تبليغ

اقام  املدعي بشار كاطع حيار
لدى هذه املحكمة الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله طالبا فيها دعوتك للمرافعة والزامك 
بتاديتك له مبلغ خمس�ة وعرشون مليون 
دين�ار عراق�ي وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب كت�اب الرشطة واش�عار 
املختار ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا عن 
طريق النرش يف صحيفتني محليتني لغرض 
الحضور امام املحكمة يوم املرافعة املوافق 
2019/10/13 ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
عبد كاظم كريم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رق�م االضب�ارة / 2017/831

التاريخ 2019/9/26
اعالن

نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة لرشاء س�هام يف العقار 
تسلس�ل 440/19 مقاطعة 18 علوة الفحل الكائن يف 
الكوفة العائد للمدين عالء فاضل جودة املحجوز لقاء 
طلب الدائن اس عبد االمر عيل البالغ ) 59,500,000( 
تسعة وخمس�ون مليون وخمسمائة ال دينار عراقي 
80% م�ن القيمة املقدرة ل�ذا لذا تقرر تمدي�د املزايدة 
مل�دة خمس�ة عرش يوم م�ن الي�وم الت�ايل للنرش عىل 
الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل املدة 
املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل املش�رتي 

وذلك استنادا للمادة 98 من  قانون التنفيذ
عدد الس�هام املراد بيعها 49 س�هم من اصل االعتبار 

الكيل 345 سهم
املنفذ العدل

املواصفات /
1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة عل�وة الفح�ل 440/19 

مقاطعة 18
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه / بلدية الكوفة
4 � ومش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 15م 
ويتال�ف من س�احة امامية قس�م مبلط بالش�تايكر 
وقسم حديقة ومدخل صغر وهول واستقبال وغرفة 
ن�وم واح�دة ومطب�خ وحمام ومن�زع ام�ام الحمام 
وتواليت ومكش�وفة وكليدور صغر وبضمنها س�لم 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول ويحت�وي عىل غرف�ة واحدة 
مطل�ة ع�ىل الس�لم والباق�ي س�طح والس�قف م�ن 
الطاب�وق والش�يلمان االرضية كايش قدي�م الجدران 
ب�ورك مصب�وغ ارضي�ة الحم�ام واملرافق س�راميك 
وتوجد بعض االرضار يف الس�قف والجدران والطابوق 
االريض مجه�ز ماء وكهرباء ام�ا الطابق االول مجهز 

فقط كهرباء
� مس�احته )345م2( ثالثة اولك  وخمس�ة واربعون 

مرت
6 � درجة العمران متوسط

7 � الشاغل : بهاء فاضل جودة ويرغب بالبقاء بصفة 
مستاجر بعد البيع

8 � القيم�ة املق�درة )32,758,985( اثن�ان وثالثون 
مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وتسعمائة 

وخمسة وثمانون دينار 
9 � بدل املزايدة االخرة ل�م يحص�ل راغ�ب بال�رشاء
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة  استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى : 2265/ج/2019
التاريخ 2019/9/26

اعالن
اىل املتهم الهارب خليل ابراهيم عبد هويدي 

صداعي 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 
2265/جن�ح/2019 وف�ق اح�كام القرار 
154 لسنة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف يوم 2019/10/30 
ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحس�ب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحي
العدد : 328/ش/2019

التاريخ 2019/10/1
املدعية نادية فائز عيل

املدعى عليه / اسعد عبد الباري لفته
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2019/5/8 وامل�ؤرخ  328/ش/2019 
واملتضمن الحكم بتصديق الطالق الرجعي 
الواقع بينكما وملجهولية محل اقامتك قرر 
تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
لالع�رتاض عىل الحكم املذك�ور ضمن املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار 

الدرج القطعية ووفقا لالصول
القايض

تحسني علوان الخيكاني
�����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 2017/470

التاريخ 2019/10/1
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 
2/111م3 الواقع يف املشخاب سهام  العائد 
للمدين فائق عب�د الكاظم مجبل  املحجوز 
لقاء طلب الدائن  صائل عقيد محمد البالغ 
)150,000,000( مائة  وخمس�ون مليون 
دين�ار   فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : مش�خاب / ش�ارع 
مشخاب قادسية  

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته :بي�ت مس�احته 550م22 
مع داري�ن اظافيني وكذلك وج�ود حديقة 
امامي�ة مس�احتها 440م2 الطاب�ق االول 
بن�اء حجر الطابق الثان�ي بناء طابق للكل 

طارمة اربعة غرف  
5 � مساحته : 4دونم 21 اولك

6 � درجة العمران : جيدة
7 � الش�اغل   املدي�ن فائ�ق عب�د الكاظ�م 

مجبل
 400,500,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8

اربعمائ�ة ملي�ون دين�ار عراق�ي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6642/ش2019/5

التاريخ 2019/10/1
اعالن

اىل املدعى عليه / بسام سليم مهدي
اقامت املدعي�ة ) رسور فالح محمد رضا( 
الدع�وى بالع�دد 6642/ش2019/5 امام 
هذه املحكمة تطل�ب تاييد حضانة لولدها 
)عبد الله( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار  محلة 
الجامعة / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املواف�ق يوم 2019/10/9 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اثر فاهم محسن 
 �����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة 

االرشف  النج�ف  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 
واملنشات

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : 53128
التاريخ 2019/9/26

اىل وزارة الداخلي�ة / وكال�ة ال�وزارة لش�ؤون 
الرشطة / االموال

فقدان هوية اقامة
اعلمن�ا قس�م رشط�ة قض�اء النجف الش�مايل 
بموجب كتابهم املرقم 24881 يف 2019/9/18 
بتاري�خ 2019/9/8 احال�ت املحكمة املختصة  
اىل محكمة رشطة الك�رار طلب املخربة  ايرانية 
الجنس�ية ارشف امللوك مراد محمد ابدوي تولد 
1972 اس�م والدته�ا حمي�دة حم�د اس�ماعيل 
تس�كن النج�ف /الكوف�ة ش�ارع الجمهورية 
ش�غلها ربة بيت دونت اقواله�ا وافادت بتاريخ 
2019/5/5 فق�دت منها هوية االقامة املرقمة 
له�ا  العائ�دة   2016/10/23 ي   0005733
والصادرة من مديرية االقامة يف النجف وطلبت 
االخب�ار عنه�ا بتاري�خ 2019/9/12 صدق�ت 
اق�وال املخ�ربة  اع�اله قضائي�ا تم رب�ط كتاب 
صحة الص�دور هوية االقامة املرق�م  6847 يف 
2019/9/11 الص�ادر م�ن  مديري�ة االح�وال 
املدني�ة والجوازات واالقامة يف النجف االرشف � 
قس�م ش�ؤون االقامة املتضمن .. صحة صدور 
االقام�ة عرض�ت االوراق عىل ق�ايض التحقيق 
وق�رر تعميم االوصاف واش�عار جه�ة االصدار 
ولوق�وع الح�ادث  قض�اء وقدر غل�ق التحقيق 
مؤقتا استنادا الحكام املادة 130/ج/االصولية 

العميد 
فائق فليح حسن سكر

قائد رشطة محاظة النجف االرشف واملنش�ات 
وكالة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:التزم بوعودك تجاه العمالء يف العمل وال 
تتخاذل عن تلبيةمتطلباتهم

عاطفياً:ش�خص م�ا يبادل�ك املش�اعر ولكنك 
تخىش من مصارحته.

مهنياً:حيات�ك املهنية مليئ�ة باألحداث املتتالية 
وال تعرف من أين تبدأ

عاطفياً:ال تكن كثري اإلنتقاد لترصفات الحبيب 
فيبتعد عنك.

مهنياً:تش�عر بع�دم الراحة يف وضع�ك بالعمل 
والضغوطات تزداد عليك ومستمرة

عاطفي�اً:ال تأخ�ذ موقف من الحبي�ب دون أن 
تناقشه وتتبادل معه اآلراء.

مهنياً:تح�دث الي�وم بع�ض األم�ور املربكه يف 
العمل والتى تخالف توقعاتك

عاطفياً:تعي�ش أوق�ات صعب�ه بس�بب بع�د 
الحبيب وانشغاله عنك.

مهنياً:تش�عر بالرىض عن مسار عملك واألمور 
تسري لصالحك

عاطفياً:علي�ك أن تلت�زم أكث�ر بعالقت�ك م�ع 
الحبيب وأن تراعي مشاعره.

مهنياً:تراجع اليوم حس�اباتك املرصفية وتعيد 
النظر يف تقييم امكانياتك

عاطفياً:الكثري من األمور املش�ركه بينك وبني 
الحبيب والحب يجمعك به.

مهنياً:تبدو قوياً اليوم وتتحكم باألمورلصالحك 
فكل شئ تحت السيطرة

عاطفياً:الحبي�ب يت�رصف بطريقة غامضه ال 
تعرف كيف تتعامل معه.

مهنياً:التزم بقوانني العمل وال تتجاوزها كي ال 
تسبب لنفسك مشاكل أنت بغنى عنها

ل�ك  ينج�ذب  العم�ل  يف  م�ا  عاطفياً:ش�خص 
ولطريقة تفكريك وتعاطيك مع األمور.

مهنياً:ك�ن نش�يطاً اليوم فالكث�ري من األعمال 
املراكمة التى يجب أن تنجزها

عاطفياً:تقب�ل الحبي�ب كم�ا ه�و ان أردت أن 
تستمر هذه العالقة.

مهنياً:كن أكثر مرحاً وانفتاحاً وال تكن ش�ديد 
الحساسية مع زمالء العمل

عاطفياً:ال تخىش الحبيب وضع ثقتك به.

مهنياً:تطل�ع ع�ى الكث�ري م�ن أرسار العم�ل 
الخاص�ة والتى يج�ب أن تعرف كي�ف تحافظ 

عليها
عاطفياً:تتذكر الحب القديم وتحن له.

مهني�اً:ال تخاطر بالعمل الي�وم ويف قرارت غري 
مضمونة

عاطفياً:تعي�د النظ�ر والتفك�ري يف عالقتك مع 
الحبيب وتفكر يف مستقبل هذه العالقة.

العذراء

احلوت

خماطر االفراط باستهالك السكر
 للس�كر، الكث�ري م�ن اآلثار الس�لبية 
الجانبي�ة، تتعدى املش�كلة الش�ائعة 

املمثلة يف زيادة الوزن، وفقا لألطباء.
ورسد الطبي�ب األمريك�ي املتخصص، 
يف عل�م الغ�دد الصماء والس�منة لدى 
األطفال، روب�رت لوس�تنغ، يف تقرير 
ملوق�ع »بيزني�س إنس�ايدر« األرضار 

املرتبة عى اإلفراط يف تناول السكر.
وق�ال إن�ه عندم�ا يتناول الش�خص 
الكثري من الس�كر يج�ري امتصاصه 
م�ن األمع�اء، ويذه�ب مب�ارشة نحو 

الكبد. عن طريق وريد »بابي«.
ال�ذي  الوحي�د  العض�و  والكب�د ه�و 
بوسعه القيام بعملية األيض )التمثيل 
إىل  الغ�ذاء  تحوي�ل  أي  الغذائ�ي(، 

الطاقة.
لك�ن عندم�ا يصب�ح الكبد غ�ري قادر 
عى ترصي�ف الفركتوز )أحد مكونات 
السكر(، وال يتمكن من تحويله، يلجأ 
إىل تخزينه فيه، مما يؤدي إىل تراكم ما 

يعرف ب�«دهون الكبد«.
ودهون الكبد، بدورها، تؤدي إىل حالة 

تع�رف ب�«مقاومة اإلنس�ولني«، التي 
تعن�ي أن األخري أصبح أق�ل قدرة عى 

خفض مستوى السكر يف الدم.
وبع�د ذل�ك، يصب�ح الجس�م معرضا 
ألم�راض القل�ب، ويضاع�ف احتمال 

اإلصابة بمرض الكبد الدهني.
ويف النهاي�ة، يق�ود األم�ر كل�ه نح�و 
ظاهرة متالزمة التمثيل الغذائي، التي 
أبرز ظواهرها النوع الثاني من مرض 
السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتؤدي 

أيضا، الحقا، إىل الرسطان والخرف.

فوائد لتناول املاء الدافئ
 ع�ّدد تقري�ر حدي�ث فوائ�د تناول 
امل�اء الدافئ يف التخل�ص من بعض 
األم�راض واآلالم، وكذل�ك تحس�ني 

عملية التمثيل الغذائي.
وأوض�ح التقري�ر وفقاً ل��« ميديك 
الداف�ئ  امل�اء  تن�اول  أن  ف�وروم«، 

يس�اعد عى تحس�ن عملي�ة األيض 
وه�ي العملي�ة الرضوري�ة للتمثيل 
يف  مس�اعدته  جان�ب  إىل  الغذائ�ي، 
التخلص من أمراض الربد والس�عال 
تخفي�ف  وكذل�ك  الحنج�رة،  وآالم 
لل�دورة  املصاحب�ة  التش�نجات 

الشهرية عند النساء.
تتضم�ن  الفوائ�د  تل�ك  أن  وب�نّي 
التخل�ص م�ن الس�موم وتنظيف 
الجس�م منها، واملساعدة يف تأخري 
الشيخوخة كون تناول املاء الدافئ 
يزي�د من اس�تعادة مرون�ة خاليا 
الجلد ويحس�ن حالتها، باإلضافة 
إىل تحس�ني حال�ة الش�عر ليصبح 
أكث�ر نعوم�ة ويس�هل ترسيحه، 
مع زيادة تحس�ن الدورة الدموية 

كثرياً.

جتربة ناجحة لسيارة طائرة
طوكي�و،  الياباني�ة  العاصم�ة  ش�هدت   
االثن�ني، تجرب�ة ناجح�ة إلطالق س�يارة 
طائ�رة ب�ال طيار، ق�د تمثل حال ملش�كلة 
املس�تقبل.وتمثل  يف  امل�روري  االزدح�ام 
الطائرة الجديدة التي صممتها رشكة »إن 
إي يس ك�ورب«، أح�دث حلقة يف الس�باق 
العاملي نحو إطالق مركبات ذاتية القيادة، 
والذي تش�ارك في�ه رشكات مث�ل »أوبر« 
»فران�س  أوردت  و«بوينغ«.وحس�بما 
برس«، فق�د حلقت الطائ�رة الرتفاع بلغ 
10 أق�دام ومل�دة دقيق�ة واحدة.والطائرة 
م�زودة بأربع�ة م�راوح وتقل�ع عمودي�ا 
وال تحت�اج إىل م�درج للط�ريان، كما أنها 

أك�رب قلي�ال م�ن نظرياتها الت�ي اخرعت 
يف الس�نوات املاضية.ومن مزايا الس�يارة 

الطائ�رة الياباني�ة أنه�ا أكثر ه�دوءا من 
غريها، وأرخص من طائرات منافسة مثل 
املروحي�ات، وتتمي�ز بس�هولة يف التنقل.

ووفق ما نقلت صحيفة »واشنطن بوست« 
األمريكية، ع�ن الرشكة الياباني�ة فإن ما 
عرض ع�ى وس�ائل اإلعالم ه�و النموذج 
املبدئي للس�يارة الطائرة، والتي ستخضع 
ملزيد من االختب�ارات.ورصح نائب رئيس 
الرشك�ة، نوريهيك�و إيش�جورو لوكال�ة 
»أسوش�يتد برس« قائ�ال: »الثورة يف عالم 
النق�ل التي تعتمد عى الس�يارات الطائرة 
ستحدث«، مشريا إىل أن دور رشكته يتمثل 

يف تمهيد الطريق أمام ذلك.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 4 ع�دد صدور دجاج مخلية )مقطعة مكعب�ات( - x 2 معلقة كبرية 
دقي�ق - x 2 ع�دد فص ثوم مه�روس - x 2 عدد ج�زر )مقطع رشائح 
متوسطة الحجم( - x 2 معلقة كبرية زبدة - x 2 كوب كريمة لّباني - 1 

x عدد بصلة
x 1 رش�ة ج�وزة الطي�ب - x 1 كوب جبنة ش�يدر - x 1 معلقة صغرية 
فلف�ل اس�ود مطحون - x 1 معلقة صغرية مل�ح - x 1 كوب لبن كامل 
الدس�م - ½ x كيل�و ب�روكى )مس�لوق( - ¼ x كيلو م�رشوم )مقطع 

رشائح(
الخطوات:

ىف طاسة عى النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونة
ثم نضيف الثوم ونقلب ثم نضيف الجزر.

ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب ونتبل بامللح والفلفل وجوزة الطيب.
ثم نضيف واملرشوم ونقلب.

ننثر الدقيق فوق الدجاج واملرشوم ونقلب .
نضيف الكريمة واللبن والربوكى ونركها حتى تغى.

ثم نضيف الجب�ن ونقلب وترفع فورا من عى النار وتغرف وتقدم فورا 
بالهنا والشفا.

دجاج بالربوكىل والكريمة

؟؟هل تعلم
- أول نادي أسس للعبة الجولف يف 

هولندا عام 1744م؟
- نادي )س�انت أن�دروس( امللكي 
هو الذي وضع معايري لهذه اللعبة 

ومن ضمنها 18 حفرة؟
- وضع�ت معاي�ري ش�كل الك�رة 

وحجمها يف أمريكا عام 1951م؟
- إن أقدم تقسيم لسالالت الخيول 
 Frankوضعه العالم األملاني فرانك
. فقد قس�م الخيول إىل مجموعتني 
نس�بة ألصلها وبلد منشأها، وهي 
س�الالت رشقية، وسالالت غربية. 
أما العال�م الرويس سيتيغس�تافو 
Settegastovo. فقد قس�م الخيول 
نس�بة إىل عصبيته�ا ومزاجه�ا إىل 
سالالت ذوات دم حار وأخرى ذوات 
دم ب�ارد، أم�ا العال�م نانيس�يافو 
إىل  قس�مها  فق�د   Nathusiovo
خيول بطيئة وأخرى رسيعة، وأما 
الفرن�ي سانس�ون Sanson فقد 
قسمها نسبة إىل تكوين الجمجمة 

إىل قسمني: 
قص�رية  جمجم�ة  ذوات  خي�ول 

وأخرى ذوات جمجمة طويلة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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مييس يضغط عىل برشلونة ألجل 
مارتينيز

العراق وجهة جديدة للمحرتفني املوريتانيني
             المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م تكن ك�رة الق�دم العراقية يف الس�ابق 
تحظى باملتابعة عىل مس�توى موريتانيا 

بحكم البعد الجغرايف.
وتلق�ى ع�دد م�ن الالعب�ن املوريتاني�ن 
عروض�ا يف األعوام الع�رة األخرية للعب 
مع أندية تنش�ط يف الع�راق لكن الهاجس 
حل�م  م�ع  بينه�م  يح�ول  ظ�ل  األمن�ي 
االحرتاف، ويتقدم هؤالء دومنيك داسيلفا 
نج�م منتخ�ب موريتاني�ا الس�ابق الذي 
رف�ض ثالثة عروض م�ن بعض األندية يف 

بالد الرافدين
وبعد إجراء قرعة بطولة محمد الس�ادس 
لألندي�ة األبطال الصيف امل�ايض وبرمجة 
يف  الس�وري  والجي�ش  نواذيب�و  مب�اراة 
الع�راق، بدأ خ�وف الالعب�ن املوريتانين 
يتاليش من هاجس األوضاع األمنية وتعزز 
ذلك بإقامة املبارة بن الفريقن يف ظروف 

قيل إنها متميزة.
حسن س�الم أحويبيب هو أول موريتاني 

يك�ر حاج�ز الخ�وف ويوق�ع رس�ميا 
لن�ادي الزوراء يف أغس�طس / آب املايض، 
وه�و قلب دف�اع قادم م�ن فريق الحرس 
منتخ�ب  مث�ل  أن  وس�بق  املوريتان�ي 
موريتاني�ا للمحلين يف نهائيات النس�خة 
املاضية من البطولة األفريقية للمحلين.

ثم لحق به العب نواذيبو الس�ابق الحسن 
ج�وب ال�ذي انق�ل لفري�ق زاخ�و قادما 
م�ن فريق الش�مال القط�ري، وهو يعترب 
من أب�رز متوس�طي املي�دان الش�باب يف 
منتخب موريتانيا، وشارك مع املرابطون 
يف نهائي�ات أم�م أفريقي�ا الصيف املايض 

بمرص، كما احرتف يف عدة دوريات أخرى 
يف السعودية والتفيا.

والتح�ق املهاج�م الش�هري أع�ل الش�يخ 
الفالن�ي برك�ب القافلة ليوق�ع مع فريق 
الديواني�ة قادما من نواذيب�و، وهو العب 
س�بق أن لعب يف املنتخب املوريتاني ولعب 
لعدد من األندية املحلية من بينها نواذيبو 
وتف�رغ زينة ولك�رص وأس�نيم والحرس 

الوطني.
واكتملت اضالع الرباعي بالالعب الش�اب 
صاحب 21 ربيعا أمادو كامارا الذي انتقل 
قب�ل يوم�ن لفري�ق الديواني�ة يف صفقة 
انتق�ال حر، بعد أن لع�ب لعدد من األندية 
نواذيب�و  أبرزه�ا  موريتاني�ا  يف  املحلي�ة 
ولكرص.ويتوقع خالل األسابيع املقبلة أن 
يزداد ك�م املحرتفن املوريتانين يف العراق 
يف ظل االهتمام الواسع الذي تعطيه األندية 
يف ه�ذا البلد للكرة املوريتانية، خاصة بعد 
التأل�ق الالفت للمدافع حويبيب مع فريق 
ال�زوراء األس�بوع املايض وتس�جيله أول 

أهدافه يف البطولة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي إيطايل، إن برش�لونة 
يوج�ه أنظ�اره نح�و العب إن�رت ميالن، 
األرجنتيني لوت�ارو مارتيني�ز، بناًء عىل 
رغبة قائد البارسا ليونيل مييس.وذكرت 
صحيف�ة )كوريريي ديللو س�بورت( أن 
املهاجم صاح�ب ال�22 عام�ا عىل رادار 
أعمال�ه  وكي�ل  أن  البلوجرانا.وأضاف�ت 
فتح بالفعل الب�اب أمام هذه اإلمكانية، 
امل�ايض  ح�ن رصح يف س�بتمرب/أيلول 
قائ�ال »س�يكون أم�را رائع�ا أن يتمكن 
لوتارو من اللعب مع مييس يف البارس�ا«.

وأش�ارت نف�س الصحيف�ة إىل أن قائ�د 
ونجم برشلونة، مستعد للتدخل من أجل 
الضغط الس�تقدام مواطن�ه، الذي دافع 
بالفعل عن قميص املنتخب األرجنتيني.

وس�يكون لوت�ارو ضم�ن تش�كيلة إنرت 
مي�الن، الذي س�يحل ضيفا ع�ىل ملعب 

كام�ب نو الليل�ة، يف الجول�ة الثانية من 
دور املجموعات بدوري األبطال.

دي ليخت: إنرت 
ميالن حتٍد كبري

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع 
يوفنتوس، عن س�عادته بالفوز عىل باير 
ليفركوزن األملان�ي )3-0(، أمس الثالثاء، 
يف ثان�ي ج�والت دور مجموع�ات دوري 

أبطال أوروبا.
وق�ال دي ليخ�ت، يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيف�ة »توتو س�بورت« اإليطالية: »أنا 
س�عيد بأدائي، وفوق كل يشء سعيد ألننا 

فزنا بعد اللعب بشكل جيد«.
وأضاف: »أنا بخري هنا يف يوفنتوس، أقيم 
يف مدين�ة ودولة جديدة وأنا س�عيد، ألعب 
لفريق رائع.. لذا مهمتنا دائًما هي تحقيق 

الفوز بأكرب عدد ممكن من املباريات«.
وخت�م بقول�ه: »مواجه�ة إن�رت مي�الن؟ 
س�يكون تحدي�ا مهم�ا للغاي�ة، كما هو 

بالنسبة للجميع«. 
وشارك دي ليخت أساسًيا بجانب ليوناردو 

بونوتيش، يف خط دفاع البيانكونريي.
وتمكن الفريق اإليطايل، أمس، من الخروج 
بش�باك نظيفة، ألول مرة بدوري األبطال 
هذا املوسم، بعدما تلقت شباكه هدفن يف 
أول مب�اراة بدور املجموعات أمام أتلتيكو 

مدريد )2-2(.

ريال مدريد يتلقى 
صدمة جديدة

االحتاد اإلنجليزي يوجه اهتاما 
رسميا لبريناردو سيلفا

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى ريال مدريد صدم�ة جديدة، بإصابة العب جديد بن 
صفوفه، ينضم لقائمة طويلة من الالعبن املصابن، مثل 

فريالند ميندي، وإيسكو، وأسينسيو.
وانضم املدافع ناتش�و فرنانديز، لقائم�ة مصابي الريال، 
عق�ب تعرضه إلصابة يف الرباط الداخيل للركبة س�يبعده 

عن املالعب لفرتة تمتد بن شهرين إىل 3 أشهر.
ولم يكن ناتشو يشارك يف مباريات منذ بداية املوسم حتى 
جاءت إصابتي مارس�يلو، وفريالند ميندي وكالهما يلعب 

كظهري أير.
واخت�اره املدرب زين الدين زي�دان، لتغطية مركز الظهري 
األي�ر، يف 3 مباري�ات أمام أوساس�ونا، وأتلتيكو مدريد، 
وكل�وب بروج ب�دوري األبطال، وهو اللقاء الذي اس�تبدل 

خالله أثناء فرتة االسرتاحة.
وبدأ ناتشو، 29 عاًما، األربعاء مرحلة التعايف من اإلصابة، 

والتي قد تصل ل�12 أسبوًعا.
وبإمكان »زي�زو« االعتماد عىل مارس�يلو بعد عودته من 
اإلصابة؛ حيث شارك بالفعل يف الشوط الثاني أمام الفريق 
البلجيكي، وينتظر أن يلعب أساس�ًيا الس�بت املقبل أمام 

لوريس: استسلمنا بسهولة أمام بايرن ميونخغرناطة، عىل ملعب سانتياجو برنابيو.
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال الفرن�يس هوج�و لوريس، ح�ارس مرم�ى توتنه�ام، إن 
فريقه استسلم بس�هولة خالل الهزيمة 
التاريخي�ة عىل ملعبه )7-2( أمام بايرن 
ميون�خ، يف ثاني ج�والت دور مجموعات 

دوري أبطال أوروبا.
وق�ال لوري�س، حس�بما نقل�ت ش�بكة 
»سكاي سبورتس«: »أشعر بالحزن من 
أج�ل الجماه�ري، خاصة أننا استس�لمنا 

بسهولة، وكانت النتيجة سيئة للغاية«.
وأض�اف: »ه�ذه ليل�ة تؤثر كث�رًيا فينا، 
األم�ر اآلن يتعل�ق بالش�خصية وتصفية 
الذهن، وأصبحت املباراتان املقبلتان أمام 

النجم األحمر أكثر أهمية، فلم يعد بإمكاننا خس�ارة املزيد من 
النقاط«.وتابع: »علينا إيجاد حل من أجل الثبات عىل املستوى، 
ال�ذي كان نقطة قوتن�ا يف األعوام املاضية، فمنذ بداية املوس�م 
ل�م نلعب بنفس القوة مل�دة 90 دقيقة يف 

أي مباراة«.
وواص�ل ال�دويل الفرن�يس: »كم�ا ترون، 
اعتدنا اللع�ب بطريقة تتطلب منا الكثري 
م�ن الطاقة والرتكيز، ويف هذا املس�توى، 
يعاقب�ك الخص�م عندما تبدأ يف خس�ارة 
الك�رة بس�هولة بالق�رب م�ن منطق�ة 

الجزاء«.
واختتم لوريس: »اليوم لدينا شعور سيئ 
من أجل شعار النادي والجماهري، وعلينا 

إظهار رد الفعل السبت املقبل«.

مهاجم كلوب بروج يكشف رس تقليده احتفال رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف دينيس إيمانويل بونافنتور، مهاجم 
كل�وب ب�روج البلجيك�ي، س�بب تقليده 
الحتفالية كريس�تيانو رونالدو الش�هرية، 

عقب تسجيله يف شباك ريال مدريد.
وتمكن بونافنتور من تسجيل هدفن أمام 
املريينجي، خالل التعادل )2-2(، يف الجولة 
الثاني�ة م�ن مرحل�ة املجموع�ات لدوري 

أبطال أوروبا.
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  ديني�س،  وق�ال 
صحيف�ة »دي�يل مي�ل« الربيطاني�ة: »أنا 
م�ن محب�ي كريس�تيانو رونال�دو، وكنت 
مستاًء للغاية عندما قرر الرحيل عن ريال 

مدريد«.
وأض�اف: »لذلك قررت أن�ه إذا تمكنت من 
التس�جيل يف ملع�ب س�انتياجو برينابيو، 

سأقلد احتفاليته«.

وواص�ل: »الجمي�ع توقع أن ري�ال مدريد 
س�يفوز علينا بس�هولة، لكننا اس�تعدينا 
بش�كل جي�د، نحن نت�درب كث�رًيا وبقوة، 
وجئنا إىل هنا من أجل جعل راموس وفاران 
يركضان كثريًا، هما مدافعان، واملدافعون 

ال يحبون الركض«.
وخت�م النيج�ريي بقوله: »معظ�م الفرق 
تأت�ي إىل ملعب ريال مدري�د وتدافع، لكننا 

تمكنا من التسجيل وعملنا بجنون«.

بعد رحيل نافاس.. معركة جديدة تنتظر كورتوا
              المستقبل العراقي/ متابعة

انص�ب الجان�ب األك�رب م�ن انتق�ادات الجمه�ور 
ووس�ائل اإلع�الم ع�ىل الح�ارس تيبو كورت�وا، بعد 
تعادل ري�ال مدريد عىل أرضه 2-2 بش�كل مفاجئ 
أم�ام كلوب بروج البلجيكي، ب�دوري أبطال أوروبا، 
ما أثار تس�اؤالت حول أحقيته ب�أن يكون الحارس 

األول للفريق.
ولم يستحوذ حارس بلجيكا بعد عىل قلوب مشجعي 

ري�ال مدري�د من�ذ انضمام�ه العام امل�ايض، وظهر 
بص�ورة مه�زوزة أمام ب�روج الذي تق�دم 2-صفر 
يف الش�وط األول بفض�ل ه�ديف املهاج�م إيمانوي�ل 

بونافنتور.
ورسع�ان ما أطلق مش�جعو ريال مدري�د، املعروف 
عنهم عدم التسامح مع األخطاء، صيحات استهجان 

مدوية ضد كورتوا مرتن قبل نهاية الشوط األول.
وت�م اس�تبدال كورتوا )27 عام�ا( فورا قب�ل بداية 
الش�وط الثان�ي، وقال امل�درب الفرنيس زي�ن الدين 

زيدان إن الحارس أصيب بوعكة صحية.
وتمكن الحارس البديل ألفونس أريوال من إبقاء ريال 
مدريد يف أجواء املباراة بعد أن تصدى بقوة لتسديدة 

بونافنتور وسط تصفيق حار.
ونج�ح ريال مدريد يف إدراك التعادل يف نهاية املطاف 
بهديف س�ريجيو راموس وكاس�يمريو لك�ن الفريق 
يتذي�ل ترتي�ب املجموع�ة األوىل بنقط�ة واحدة من 
مباراتن يف أسوأ انطالقة عىل اإلطالق لبطل املسابقة 

13 مرة بدور املجموعات.

وانتقدت صحف إسبانية الحارس البلجيكي بقسوة 
وذك�رت صحيفة ماركا اليومي�ة، أن الحارس »لديه 

مشكلة كبرية يف برنابيو«.
وبذل زيدان قصارى جهده للدفاع عن كورتوا عقب 
املباراة.وق�ال يف مؤتم�ر صحف�ي »لس�ت قلقا عىل 
اإلط�الق وال يمكن إلق�اء اللوم عىل تيبو يف الش�وط 
األول ألننا كنا جميعا مخطئن خاصة أنا، لو واصلنا 
اللعب به�ذه الطريقة لخرنا املباراة لكن لحس�ن 

الحظ نجح الالعبون يف قلب األمور«.

كشف سبب إصابة أنسو فايت

مدرب الديوانية: مواجهة نفط 
اجلنوب حمفوفة باملخاطر

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي كتالوني، س�بب 
إصاب�ة أنس�و فات�ي، العب برش�لونة، يف 
أربطة الركبة، التي أدت لغيابه عن الفريق.

فقد ذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
أن مصادر يف برش�لونة أكدت 
أن آالم ركب�ة الالع�ب طبيعية 
للغاي�ة، وتعود إىل أن�ه ال يزال 
يف مرحل�ة النمو، حي�ث يبلغ 

عمره 16 عاًما فقط.
وأشارت املصادر إىل أن مسألة 
النم�و، جعل�ت فات�ي يش�عر 
بعدم الراحة يف الركبة، مشريًة 
اآلن 178  يبل�غ  أن طول�ه  إىل 

سم، لكنه سيزداد قريًبا.
يذك�ر أن فاتي اس�تغل غياب 
ليونيل مييس ولويس سواريز 

وعثمان ديمبيل، يف مطلع املوس�م الحايل، 
لإلصابة، وأثبت قدرات�ه مع الفريق األول 

لربشلونة.
ويعد فاتي أصغر العب يف تاريخ البارس�ا، 
يخ�وض مب�اراة يف دوري أبط�ال أوروبا، 

بعمر 16 عاًما و321 يوًما.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصف صادق س�عدون، مدرب الديوانية، 
مباراة فريقه بالجولة الثالثة من الدوري 
العراقي، أمام نفط الجنوب، بأنها صعبة 
كونها يف إس�تاد الفيحاء، معق�ل الفريق 
املنافس.وقال س�عدون: »جميع مباريات 

بالنس�بة  مهمة  الدوري 
النهاي�ة  يف  ألنن�ا  لن�ا؛ 
نبح�ث ع�ن أك�رب ع�دد 
م�ن النق�اط، لكن تبقى 
ظروف املباريات هي من 
التعامل  وكيفي�ة  تحكم 

معها«.
وبن »املباراة صعبة كون 
فريق نف�ط الجنوب من 

الفرق الجيدة، ويض�م نخبة من الالعبن 
املحلين املميزين ومحرتفن، لكننا نسعى 
لتحقي�ق االنتص�ار وتعزي�ز الف�وز الذي 

حصدناه يف الجولة املاضية«.
وأشار »الفريق جاهز للمباراة من الناحية 
النفسية، والبدنية علينا الرتكيز يف املباراة 
وااللتزام بالواجبات من أجل الخروج من 
طيبة  بنتيجة  املواجه�ة 
تحفظ لفريقنا املستوى 

الفني املتصاعد«.
يف  الديواني�ة  أن  يذك�ر 
م�ن  نق�اط   3 رصي�ده 
ماضيت�ن  مبارات�ن 
بع�د الخس�ارة من نفط 
ع�ىل  والف�وز  الوس�ط، 

القاسم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وجه االتح�اد اإلنجليزي لك�رة القدم اتهام�ا إىل بريناردو 
س�يلفا، نجم مانشس�رت سيتي، بس�وء الس�لوك، بسبب 
تغريدت�ه الخاصة بصديقه وزميل�ه يف الفريق، بينجامن 

ميندي.
وش�به س�يلفا زميله صاحب البرة الس�مراء يف تغريدة 
بأح�د الش�خصيات الكارتوني�ة، التي تس�تخدم كش�عار 
لنوع محبوب من الحلوى املغلفة بالشوكوالتة، يف إسبانيا 

والربتغال.
واعترب االتحاد اإلنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانن، 
حي�ث تحم�ل يف طياته�ا إش�ارة إىل ع�رق أو ل�ون، وفقا 

لصحيفة »جارديان« الربيطانية.
وذلك رغم كونها جاءت عىل سبيل املزاح بن الصديقن.

ويمل�ك برين�اردو حت�ى األربع�اء 9 أكتوبر/تري�ن أول 
الجاري، للرد عىل ه�ذا االتهام، ومن املنتظر إيقافه ملدة 6 

مباريات إذا ثبتت إدانته.

النفط يستعيد سالًحا مهاًم قبل مواجهة أربيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

استعاد النفط، مهاجمه الدويل محمد 
داوود، بعد ش�فائه الت�ام من اإلصابة 
الت�ي لحق�ت ب�ه بالف�رتة املاضي�ة، 
وسيكون جاهزًا ملباراة أربيل بالجولة 

الثالثة من الدوري العراقي.
وقال يحيى علوان، مدرب النفط »بعد 
الف�وز عىل نفط الجنوب، ب�دأ الفريق 
يس�تقر بش�كل واض�ح، وب�ات لدينا 
رؤي�ة كاملة حول مس�توى الالعبن، 
وقدراته�م وكيفي�ة توظيفه�م يف كل 

مباراة«.
وأوضح »أربي�ل من الفرق املميزة بعد 
اس�تقطابهم لالعب�ن محرتف�ن عىل 
مس�توى عال، كما أم املباراة ستكون 
يف ملعبهم )إس�تاد فرانسو حريري(، 
لكنن�ا نبح�ث ع�ن 3 نقاط نع�زز بها 

رصيدنا«.
وأض�اف »الفري�ق جاه�ز واس�تعدنا 

خدم�ات محم�د داوود، وه�و مؤث�ر 
بش�كل كب�ري يف خ�ط الهج�وم؛ حيث 
تم زج�ه يف الدقائق الع�ر األخرية يف 
املب�اراة املاضي�ة، لكنه جاه�ز ملباراة 

أربيل«.
يذك�ر أن النف�ط لدي�ه يف رصي�ده 3 
نقاط من خسارة أمام القاسم، وفوز 

عىل نفط الجنوب يف الجولة املاضية.

محيديتش يمتدح رد كيميتش عىل رومينيجه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أثنى حس�ن صال�ح حميديتش، املدي�ر الريايض لباي�رن ميونخ، 
ع�ىل رد فعل جوش�وا كيميتش، ظه�ري الفريق الباف�اري، خالل 
الف�وز عىل توتنهام هوتس�بري )7-2(، أمس، يف ثاني جوالت دور 

مجموعات دوري أبطال أوروبا. وس�اهم ال�دويل األملاني يف الفوز 
الكاسح، بعدما سجل الهدف األول لبايرن، من تسديدة عىل حدود 
منطق�ة الج�زاء. وخالل ترصيح�ات أبرزتها صحيفة »ش�بورت 
بيلد« األملانية، تح�دث حميديتش عن قيام كيميتش بالرد عملًيا، 

عىل االنتقادات املبطنة التي وجهها له كارل هاينز رومينيجه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الشيخوخة متنع تطور الرسطان
اتض�ح لعلم�اء جامع�ة ليفربول 
أن عمليات شيخوخة  الربيطانية 
اإلنس�ان يمك�ن أن تمن�ع تطور 
عملي�ات  ألن  الخبيث�ة.  األورام 

الشيخوخة تمنع تكاثر الخاليا.
 ،MedicalXpress ويفي�د موق�ع
ب�أن الباحث�ن حلل�وا عينات من 
أنس�جة جس�م اإلنس�ان به�دف 
البح�ث عن عالق�ة الجينات التي 
تنش�ط عند اإلصاب�ة بالرسطان، 
والجينات املرتبطة بالش�يخوخة. 
فع�ادة يعتق�د أن�ه م�ع التق�دم 
اإلصاب�ة  خط�ر  ي�زداد  بالعم�ر 

بأمراض الرسطان. ولكن اتضح أنه يف الخاليا 
»الهرمة« ينخف�������ض نش�اط الحمض 

الن�ووي الذي يس�اعد عىل تط�ور الرسطان. 
ه�ذه الجين�ات تس�اهم يف تنظي�م ال�دورة 

الخلوية ومن�������ظومة املن�����اعة.

ويوضح الخرباء ذلك، بأن عمليات 
م�ن  تق�������ل�ل  الش�يخوخة 
رسع�ة تكاثر الخالي�ا. ألن ازدياد 
العك�س  ع�ىل  تكاثره�ا  رسع�ة 
يرافقه�ا تحول الخالي�ا إىل خاليا 
خبيثة. وم�ع أن ه�ذه التحوالت 
ترتاكم مع التقدم بالعمر وتصبح 
العام�ل الرئيس يف تط�ور األورام 
الخبيثة، إال أن شيخوخة األنسجة 
وبالت�ايل  الخالي�ا  تكاث�ر  تعي�ق 

الرسطان.
وه�ذا م�ا يوض�ح نتائ�ج بعض 
الدراسات السابقة، التي تشري إىل 
أنه مع التقدم بالعمر ينخفض خطر اإلصابة 

بمرض الرسطان قليال.

بدأت »فيس�بوك« اختبار إخفاء عدد اإلعجابات 
الت�ي تظه�ر ع�ىل منش�ورات املس�تخدمن يف 
منصته�ا الرئيس�ية، به�دف تقلي�ص مش�اعر 
»القل�ق والغ�رية« التي تنترش ع�رب املنصة. كما 
تستعد »إنس�تغرام« إلجراء التجربة نفسها عرب 
تطبيقه�ا يف س�بع دول مختلف�ة، وتأت�ي هذه 
الخطوة يف ظل الدراسات العديدة التي تؤكد مدى 

التأثري الس�لبي ملواقع التواص�ل االجتماعي عىل 
الصحة العقلية للمس�تخدمن، خاصة الش�باب 
منهم. وتوصلت إحدى الدراس�ات الحديثة إىل أن 
املراهق�ن الذين يمضون أكثر من 3 س�اعات يف 
تصفح »فيسبوك« و«إنستغرام« و«تويرت« كانوا 
أكثر عرضة لإلبالغ عن مشاعر القلق واالكتئاب 
والش�عور بالعزل�ة، إىل جان�ب أنه�م ب�دوا أكثر 

عدواني�ة وعنفا تجاه غريهم، وأظهروا س�لوكا 
معادي�ا للمجتمع. كما وجدت دراس�ة أخرى أن 
تصف�ح مواق�ع التواص�ل االجتماعي ي�ؤدي إىل 
إفراز الجس�م كمية كبرية م�ن هرمون اإلجهاد، 
وقد يس�بب هذا، يف وقت الحق، إدمانا عىل هذه 
املواقع، ألن املنصات االجتماعية تولد ما يس�مى 

»اإلجهاد التقني« ملستخدمي هذه الشبكات.

أصدرت »آبل« تحديثا اضطراريا لنظام تشغيل أجهزتها الذكية، وذلك بعد 
. 13-iOS يومن فقط من إطالق نسخة

 iOS وأش�ار الخرباء يف »آبل« إىل أن اإلصدار الجدي�د )13.1.2( من أنظمة
-iOS جاء إلصالح بعض الثغرات الفنية والتقنية التي اكتشفت يف إصدار

13.1.1 . ومن املفرتض أن يس�اهم اإلصدار الجديد يف حل مش�كالت دعم 
تطبيق الكامريا التي واجهتها هواتف »آيفون« مؤخرا، كما سيس�اعد يف 
التخلص من مش�كالت عدم تشغيل ضوء الفالش وفقدان بيانات معايرة 
الشاش�ة التي عانت منها تلك األجهزة، كما سيخلص مستخدمي أجهزة 

»آبل« من مشكلة انقطاع االتصال عند استعمال البلوتوث.
وكانت »آبل« قد أطلقت النس�خة ال� 13 من أنظمة iOS قبل أيام، داعمة 
 Dark »تلك النس�خة بالعدي�د من املزايا الجديدة، كمي�زة »الوضع الداكن
Mode التي تسمح للمستخدم بتحويل خلفيات التشغيل إىل اللون األسود، 
لرتشيد استهالك الطاقة يف الهاتف، وحماية العن من اإلشعاعات الضارة. 
كم�ا أتى  iOS الجديد بالعديد من التحس�ينات التي ش�ملت أنظمة عمل 
الخرائط اإللكرتونية، ووفر إمكانية التحكم برتتيب الصور والفيديوهات 
بش�كل أفضل يف الهاتف أو الحاسب اللوحي، ويساعد عىل عرض الصور 
للمستخدم وفقا لليوم أو األسبوع أو الشهر أو السنة الذي التقطت فيه.

ما هي املواقع االجتامعية األكثر تأثريًا عىل الصحة العقلية؟

iOS آبل« تطلق حتديثا اضطراريًا لنظام«

كيف سيؤثر ذوبان اجلليد يف أهنار روسيا؟تناول زيت السمك يقلل من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

اهنا نار حتت الرمادأثر احلكم اجلزائي عىل الدعوى املدنية

حيدر الفوادي القاضي عماد عبدالله

لن اتحدث عن رشعية املظاهرات من عدمها
 ولكن اود ان اذكر باملنش�ورات الس�ابقة عندما قل�ت مراراً وتكراراً 

هناك نار تحت الرماد اسمها ))العاطلن عن العمل ((
اخ�ي دول�ة رئيس ال�وزراء الدكت�ور عادل عب�د املهدي ان�ت كتبت 
وش�خصت املشكلة يف العراق منذ س�نوات وكنت تنتقد الذي سبقك 
يف ادارة الحكوم�ة واألن اتاب�ع أداء حكومت�ك نع�م هن�اك إجراءات 
مش�جعة لحل مش�كلة الكهرباء مثالً رشكة س�يمنز بداءت العمل 
وتعاقدك مع جمهورية الصن الش�عبية بأكثر من 500 مليار دوالر 
يف مجال الط�رق والصحة والرتبية والس�كن وغريها  كلها خطوات 

بالطريق الصحيح ولكنها بطيئة جداً 
الحل بالخطوات التالية 

1- ادخال اكثر من 200 رشكة عمالقة يف بناء وإعمار البنى التحتية 
بطريقة )االستثمار (

2- إط�الق ثورة اس�تثمارية يف مج�ال بناء الوحدات الس�كنية عن 
طريق االستثمار 

3- ف�رض نس�بة 50٪ م�ن الك�وادر الهندس�ية والفني�ة والعمال 
)العراقين( عىل الرشكات األجنبية املس�تثمرة واحتس�اب خدمتهم 

ألغراض التقاعد 
٤- بن�اء م�ا اليقل عن عرشة آالف مدرس�ة نصف منه�ا عن طريق 

االستثمار واآلخر عن طريق الحكومة
5- تحويل العملة بدل الورقية اىل االلكرتونية 

٦- اعادة النظر بقانون التقاعد ليكون احد الرشطن وتقليل سنوات 
الخدمة وشمول اصحاب القطاع الخاص 

٧- العمل الجاد لبناء نظام صحي جديد وصوالً اىل الوقاية الصحية 
٨- الرتكيز عىل السياحة والزراعة والصناعة املحلية

٩-إنهاء ازمة الكهرباء بالكامل
10-حماية املنتج الوطني 

11- إنفاذ القانون وحرص السالح بيد الدولة
كل خطوة من هذه الخطوات تودي اىل 

1-امتصاص البطالة 
2-تحسن الخدمات

3-اعادة الثقة بن الشعب والحكومة والطبقة السياسية 
اخ�ي دول�ة الرئي�س انا متاب�ع جيد لخطوات�ك تحت�اج اىل الرسعة 
واملتابع�ة الج�ادة ...الن العراق نس�بة الش�باب فيه اكث�ر من ٧٧٪ 
وأغلبه�م عاطلن ع�ن العمل وحال الرتبية واملدارس يف اس�واء حال 
دول�ة الرئي�س ال صح�ة يف الع�راق والخدم�ات ال ت�رس ال عدو وال 

صديق.

نصت املادة 105 من قانون اإلثبات العراقي عىل ان )األحكام الصادرة 
م�ن املحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت 
فيه من الحق�وق إذا اتحد أطراف الدعوى ول�م تتغري صفاتهم وتعلق 
الن�زاع بذات الح�ق محال وس�ببا(.  فالرشوط التي ينبغ�ي توفرها يف 
الحكم، لكي يكتس�ب الحجية ه�ي اتحاد الخص�وم واتحاد املوضوع 
)املح�ل( واتحاد الس�بب، فاذا تخلف رشط من ه�ذه الرشوط، تخلف 
تبع�اً لذل�ك الحجية، وم�ن ثم لم يع�د باإلمكان الدف�ع بحجية الحكم 
لس�بق الفصل فيه: كم�ا نص القانون املذكور يف امل�ادة 10٧ منه عىل 
) اليرتب�ط الق�ايض املدني بالحك�م الجزائ�ي اال يف الوقائع التي فصل 
فيها هذا الحكم وكان فصله فيها رضوريا( وال يلزم الحكم الصادر يف 
قضي�ة معينة اال الخصوم املمثلن يف الدعوى فحجية االحكام كحجية 
العق�ود ال ت�رسي اال عىل من كان طرفا فيها، الن�ه ليس من العدل ان 
نعط�ي لحك�م ما، حجية عىل ش�خص لم يكن طرف�ا يف الدعوى، ولم 
تتح له الفرصة للدفاع عن حقوقه، فالحكم يكتسب الحجية بالنسبة 
اىل االصي�ل ال اىل ش�خص اخ�ر، الن األصي�ل هو الط�رف الحقيقي يف 
الدعوى ويعد موضوع الدعوى، من العنارص املهمة التي تحدد نطاقها 
وتوضح معامله�ا، ويعرف موضوع الدعوى بأنه، ما يطلبه املدعي من 
املحكمة يف عريضة دعواه، فهو الحق او املركز القانوني الذي يس�عى 
املدعى لحمايته، س�واء تعلق ذلك بيشء م�ادي او معنوي، فهو عبارة 
عن تقرير وج�ود او عدم وجود حق او مركز قانوني، او الزام الخصم 
بأداء يشء او القيام بعمل او االمتناع عن عمل، اما الس�بب فيقصد به 
مصدر الحق، اي الواقعة القانونية او املادية التي نش�أ عنها موضوع 
الدعوي�ن، ويفهم من ن�ص امل�ادة )105( من قانون االثب�ات، انه ال 
يكفي اتحاد الخصوم واتحاد موضوع الدعوى، بل يجب ان يتحد سبب 
الدعوين، لقبول الدفع بحجية األمر املقيض فيه، وتطبيقا لهذا النص 
قضت محكمة التمييز االتحادية املوقرة بقرارها املرقم 151٩/حجية 
اح�كام /2011 يف 2011/٩/1٩. ).....اقام املش�تكي املدعي الدعوى 
الجزائية ضد املش�كو منه املميز / املدعى عليه بتهمة االخبار الكاذب 
وال�ذي تم ادانته وف�ق امل�ادة 2٤3 عقوبات واعطاء الحق للمش�تكي 
املطالبة بالتعويض بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية وان املميز 
علي�ه املدعي اقام الدعوى املنظورة ه�ذه للمطالبة بالتعويض املادي 
واملعنوي مما يكون الحكم املميز موافقاً للقانون الن االحكام الصادرة 
م�ن املحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت 
فيه م�ن الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ول�م تتغري صفاتهم وتعلق 
النزاع بذات الحق محالً وسبباً استناداً الحكام املادة ) 105( من قانون 
االثبات وان وكيل املميز / قد وافق عىل تقرير الخرباء الخمس�ة ... لذا 

قرر تصديق الحكم املميز.

زي�ت  أن  أمريكي�ة  دراس�ة  وج�دت 
أوميغا 3 املوجود يف س�مك الس�لمون 
وسمك التونة، يقلل من خطر اإلصابة 
القلبي�ة  والنوب�ات  القل�ب  بأم�راض 

القاتلة بنسبة ٨٪.
وتوصلت الدراسة إىل أن مكمالت زيت 
األوميغ�ا 3 الغني باألحماض الدهنية، 
جي�دة بش�كل خ�اص يف الوقاي�ة من 
بس�بب  الوف�اة  أو  القلبي�ة  النوب�ات 
أمراض القل�ب التاجية أو من أمراض 
القل�ب الوعائي�ة، إال أنها ل�م تجد أي 

تأثري فيما يتعلق بالسكتة الدماغية.
وكش�فت التجارب الرسيري�ة التي تم 

تحليلها من قبل كلية الصحة العامة بجامعة 
هارفارد ومستشفى برمنغهام، ومستشفى 
النس�اء يف الواليات املتحدة، ع�ن العالقة بن 
املكمالت الغذائية لألوميغا 3 وأمراض القلب، 
ووجدت النتائج أنه كلما كانت جرعات زيت 
األوميغ�ا 3 أع�ىل، انخف�ض خط�ر اإلصابة 

بالنوبات القلبية أكثر.
وق�ال املؤل�ف الرئي�ي للدراس�ة، يانغ هو، 
م�ن جامعة هارف�ارد: »يوفر تحلي�ل التلوي 
الذي أجريناه، أح�دث دليل فيما يتعلق بآثار 

مكم�الت زيت أوميغا 3 ع�ىل مخاطر ظهور 
األم�راض القلبية الوعائية، لق�د وجدنا آثارا 
وقائية كبرية ملكمالت زيت أوميغا 3 اليومية، 
ض�د معظم مخاطر نتائج األم�راض القلبية 

الوعائية«.
ويف حن أظهرت الدراس�ات السابقة القائمة 
ع�ىل املالحظ�ة، وج�ود عالقة بن اس�تهالك 
اإلصاب�ة  مخاط�ر  وانخف�اض  األس�ماك 
بأم�راض القلب، إال أنها لم تجد دليال واضحا 
عىل هذه الفائدة.ويف هذه الدراسة الحديثة، 
حلل الباحثون ثالث تجارب واس�عة النطاق، 

ت�م اس�تكمالها مؤخ�را، م�ا زاد م�ن 
حجم العين�ة بنحو ٦٤٪، وبلغ إجمايل 
املش�اركن يف الدراسة، بذلك، أكثر من 
120 ألف ش�خص، من 13 تجربة من 

جميع أنحاء العالم.
وأظه�رت النتائ�ج أن الذي�ن تناول�وا 
مكمالت زيت أوميغا 3 يوميا، مقارنة 
بأولئ�ك الذي�ن تناولوا أدوي�ة وهمية، 
قللوا من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية باس�تثناء الس�كتة 
الدماغية، بم�ا يف ذلك انخفاض خطر 
اإلصاب�ة باألزم�ات القلبي�ة وم�رض 
القلب التاجي والوفاة بس�بب أمراض 

القلب التاجية، بنسبة ٨٪.
وبدا الخطر أق�ل عند الحصول عىل الجرعات 
العالي�ة م�ن زيت األوميغ�ا 3، والت�ي تفوق 
٨٤0 مل�غ يف اليوم، حي�ث أن املعدل الطبيعي 
للمكم�الت الغذائي�ة ي�رتاوح ب�ن 250 ملغ 
و500 مل�غ. ومع وجود املالين ممن يعانون 
من مش�كالت يف القلب يف جميع أنحاء العالم 
كل ع�ام، فإن اس�تهالك جرع�ات عالية من 
زي�ت األوميغا 3 قد يس�اعد يف خفض الخطر 

وإنقاذ مئات اآلالف من األرواح سنويا.

أعل�ن عض�و لجن�ة الخرباء 
الدولي�ة املعني�ة بالتغ�ريات 
ستانيس�الف  املناخي�ة، 
كوت�وزوف، أن ذوب�ان ٨0٪ 
من الجلي�د العاملي يمكن أن 
يح�دث بحلول ع�ام 2100، 
لكن ذلك لن يشكل أي كارثة 

لألنهار يف روسيا.
وتابع كوتوزوف، يف ترصيح 
لوكالة »نوفوستي« الروسية 
لألنباء: »إذا تحدثنا عن تدفق 
املياه الس�طحي، فإن وضع 
روس�يا أفض�ل م�ن البلدان 

االس�توائية، مثل منطقة جب�ال األنديز التي 
يوجد بها موس�م للجفاف وموسم للرطوبة، 
حيث يمثل الجليد، يف موسم الجفاف، املصدر 
الوحيد لتزويد األنهار باملاء، يف حن أن توزيع 
هط�ول األمط�ار يف روس�يا متس�او تقريبا 
عىل كافة فصول الس�نة،  ما يعني أن ذوبان 

الجليد لن يغري كثريا يف التدفق السطحي«.
وكان�ت لجنة الخرباء الدولي�ة املعنية باملناخ 
)MGIEC( ق�د ن�رشت تقريرا بش�أن حالة 
املحيط�ات والغ�الف الجليدي، تضم�ن تنبؤ 

الخرباء بحدوث سيناريوهن.
البرشي�ة  ووفق�ا للس�يناريو األول، س�تبدأ 
بتقليص حج�م غازات االحتب�اس الحراري، 
وتحاف�ظ عىل مع�دل ارتفاع درج�ة الحرارة 

بحدود 1.5-2 درجة مئوية.
أما يف السيناريو الثاني، فيتوقع الخرباء بقاء 
وتائ�ر انبعاث غازات االحتباس الحراري عىل 
نفس املس�توى الحايل، وهو ما يعني ارتفاع 
درجة الح�رارة إىل أكثر من ٤ درجات مئوية، 
وهو السيناريو الذي يفرتض تقلص مساحة 
طبقة الجليد يف املناطق الجبلية بنس�بة ٨0٪ 

بحلول عام 2100.
ويش�ري الخب�ري يف حديثه، إىل 
أن توزي�ع التدف�ق الس�طحي 
يتغ�ري، ولك�ي نفه�م جوه�ر 
ه�ذا التغ�ري يج�ب أن ننتق�ل 
م�ن االس�تنتاجات العاملية إىل 
املحلية، مع بقاء الشكل العام 
- ذوبان نشط للجليد - بزيادة 
التدف�ق الس�طحي، ولكن بعد 
أن يص�ل إىل أوج�ه، حيث تقل 
مس�احة الجليد ويب�دأ التدفق 
الس�طحي باالن����خف�اض. 
نس�تنتج م�ن ه�ذا أن امل�دن 
والبل�دات التي مصدر مياهها األنهار الجبلية 
ستتأثر أكثر من غريها بهذه التغريات، مشريا 
إىل أن�ه »عندم�ا يختف�ي الجليد م�ن الوادي 
يف الصي�ف، يصبح هط�ول األمط�ار واملياه 
الجوفي�ة فحس�ب مص�درا للمياه. وس�وف 
تنخف�ض كتلة الجلي�د يف جب�ال القوقاز إىل 
النصف بحل�ول عام 2050، وهذا ما نالحظه 
حاليا. فعىل سبيل املثال، فقد جبل )إلربوس( 
حاليا 23٪ من كتلة الجليد خالل ال� 20 سنة 

األخرية«.

الى الدكتور اياد سبهان المحمداوي
مسؤول شعبة اللغة العربية في المديرية العامة 

العداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي

من خ�الل جوالتنا كصحفيون اس�تقصائيون 
للبحث ع�ن االيجابيات والس�لبيات وجدناك يا 
د.اياد انسانا وطنيا مثابرا معطاء محب لعملك 
ووطنك ذو شخصية مؤثره واثق النفس يف اعداد 
املعلمن وكان ملحارضاتك نكهة املعلم واملرش�د 
الناجح ، ونقول شكرا لوزارة الرتبية الختيارها 
شباب يحملون شهادات علمية عالية لهم تأثري 
يف الوس�ط الرتب�وي وال ب�د ان يك�ون له موقع 
مهم يف املديرية ومنحه صالحيات يستطيع من 
خاللها تغيري الواق�ع الرتبوي يف املعاهد ، نكرر 
شكرنا وتقديرنا للدكتور اياد سبهان املحمداوي 

متمن له التوفيق...

الصحفيون االستقصائيون

شكر وتقدير


