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استمرّت التظاهرات يف مدن وسط وجنوب العراق 
لليوم التاسع عىل التوايل من دون أن تشهد زخماً 
أقّل، إذ ما زال س�احات االعتصام تش�هد حضورا 
كثيفاً السيما يف العاصمة بغداد، فيما، وباملقابل، 
ج�ّددت ع�دد م�ن النقابات وع�ىل رأس�ها نقابة 
املعلمني إرضابها عن العمل ألس�بوع آخر.وتوافد 
مئات املواطنني إىل ساحة التحرير يومي الجمعة 
والسبت، حيث تستمر التظاهرات واالعتصامات. 
وبينما تش�هد وس�ط س�احر التحرير والشوارع 
حوله�ا ه�دوءاً نس�بياً، تش�هد الجس�ور املؤدية 
إىل املنطق�ة الخ�راء تصادماً ب�ني املتظاهرين 
والقوات األمنية، األمر الذي يؤدي إىل سقوط عدد 
من الش�هداء والجرحى.  وجّددت نقابة املعلمني، 
أمس الس�بت، إرضابها عن الدوام ألس�بوع آخر، 
وقال�ت أنها ستس�تمر ب�اإلرضاب حّت�ى تتحّقق 
مطالب املتظاهرين. بدوره، نفى املتحدث باس�م 
القائ�د العام للقوات املس�لحة الل�واء عبد الكريم 
خلف مناقشة الحكومة فض التظاهرات او القيام 
ب�اي عمل عس�كري يس�تهدف س�احة التحرير 
او اخ�اء املطع�م الرتكي. وق�ال خلف يف ترصيح 
صحفي ان “الحكومة وعىل اعىل املستويات دعت 
قوات حفظ النظام اىل س�حب الساح من جميع 
القوات املتواجدة يف الخط االول مع املتظاهرين”. 
واضاف ان “القوات االمنية ال تنوي مطلقا انهاء 
تواجد املتظاهرين يف ساحة التحرير او القيام بأي 
عمل عس�كري لفض التظاهرات او اخاء املطعم 
الرتكي وما يش�اع هو من اجل ايق�اع الفتنة بني 

املتظاهرين والقوات االمنية”. 
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أعل�ن رئيس الس�لطة الوطني�ة املس�تقلة لانتخابات يف 
الجزائر محمد رشيف، أمس الس�بت، أس�ماء 5 مرش�حني 
تم�ت املوافقة ع�ىل ملفاتهم من أجل خ�وض االنتخابات 

الرئاسية.
وأوض�ح محمد رشيف أن املرش�حني الخمس�ة ه�م وزير 
الثقافة الس�ابق ومرش�ح التجمع الوطن�ي الديمقراطي 
وأمين�ه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي، ومرش�ح حركة 
البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والوزير األول األسبق 
عبد املجي�د تبون، ورئيس حزب طائ�ع الحريات عيل بن 

فليس، ورئيس جبهة املستقبل عبد العزيز بلعيد.
وأش�ار رشيف يف مؤتمر صحفي إىل أن املرش�حني الخمسة 
هم من تمت املوافقة عليهم من أصل 23 مرش�حا تقدموا 

بملفات ترشحهم.
وقال إن إجمايل من تقدموا للحصول عىل طلبات الرتش�ح 

لانتخابات الرئاسية يف الجزائر بلغ 147 شخصا.
وأكد رئي�س الس�لطة الوطنية املس�تقلة اس�تبعاد ملف 

رئيس التجمع الجزائري عيل زغدود.
ويف املؤتم�ر الصحفي لإلعان عن قائمة املرش�حني، قال 
رشيف إن الجزائ�ر تس�تعد ألول انتق�ال ح�ر وديمقراطي 

للرئاسة منذ االستقال.

      بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  أعل�ن 
الحلبويس، أمس السبت، »التزام الكامل« 
بالخارطة التي وضعتها املرجعية الدينية، 
مؤكداً أن الربملان س�يعمل بش�كل مكثف 
ومتواص�ل من أجل مطالب الش�عب دون 
ضغ�ط خارج�ي أو إرادات ش�خصية أو 
حزبي�ة.  وق�ال الحلبويس يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »يف 
هذه األيام املصريية واألحداث املتس�ارعة 
يف بلدنا العزيز وصيحات اإلصاح املتدفقة 
من حناجر املتظاهري�ن يف محافظاتنا يف 

س�احات التآخي واإليثار؛ نؤك�د التزامنا 
الكامل بالخارطة التي وضعتها املرجعية 
الرش�يدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها 
صم�ام أم�ان للع�راق، وعن�وان وحدته، 
واملدافع األمني عن حقوق جميع مكوناته، 
املرجعي�ة الحكيمة التي نس�تيضء بهدى 
بع�د  وامللم�ات  الش�دائد  يف  توجيهاته�ا 

االستعانة ب الله تعاىل«.
وأض�اف الحلب�ويس قائاً: »لذا س�يكون 
مجلس�كم )مجلس النواب( أيها الش�عب 
الكريم يف حالة انعق�اد دائم، يواصل ليله 
بنه�اره؛ م�ن أج�ل اإلرساع بتنفيذ هذه 
الخارط�ة التي نظم�ت وأكملت مس�رية 

متطلباتكم بعراق حر وس�يد ينعم أبناؤه 
جميعهم يف ظله بالخري والرفاهية واألمن 
واألمان«. وتابع: »س�نعمل بجد واجتهاد 
الدس�تورية  التعدي�ات  إج�راء كل  ع�ىل 
بالرشاك�ة مع ممثل�ني ع�ن املتظاهرين 
والنخب والخرباء واألكاديميني املحرتمني 
ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله؛ 
ليحددوا مكامن الخل�ل ومواطن اإلصاح 
لتشخيص الخطوات املطلوبة التي توصلنا 
إىل اإلصاح املنشود، نعمل كربملان جميعاً 
بش�كل مكثف ومتواصل من ه�ذه الليلة 
م�ن أجل الش�عب ومطالب�ه، دون ضغط 
ودون  دولي�اً،  أو  كان  إقليمي�اً  خارج�ي 

ف�رض إرادات ش�خصية أو حزبية؛ لنعيد 
زهو الع�راق ومجده، ولنعطي هذا الجيل 
فرصت�ه برس�م مس�تقبله، واملس�اهمة 
وبكلمت�ه  بوحدت�ه  وبنائ�ه  إصاح�ه  يف 
وبمحض إرادت�ه«. وكان املرج�ع الديني 
األعىل عيل السيستاني أكد، أمس الجمعة، 
أن ما يتعني إج�راؤه من االصاح موكول 
إىل اختيار العراقيني، مشدداً عىل أنه ليس 
ألي شخص أو مجموعة أو جهة أو طرف 
إقليم�ي أو دويل مص�ادرة إرادة العراقيني 
بإج�راء االس�تفتاء الع�ام عىل الدس�تور 

واالنتخابات الدورية ملجلس النواب.
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الرافدين حيدد أنواع القروض لرشاء أو ترميم الوحدات السكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

حيدد ميرف الرافدين، أمس السيبت، انواع القروض والسيلف التي يمنحهيا للموظفيني واملواطنني وتنوعت 
ما بني السيلف الشيخصية او رشاء وحدات سيكنية اسيتثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليهيا. وقال املكتب 
االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الخدمات التي يقدمها املرف للمواطنني 
واملوظفني شيملت - قروض الوحدات السيكنية االسيتثمارية بمبلغ 100 مليون دينار للموظفني و 50 مليون 
دينيار للمواطنيني بكفالة كفيل ضامن ويتم االسيتغناء عن الكفييل للموظفني املوطنية رواتبهم لدى املرف 
حيرا«. وأضاف »كما شيملت قروض البناء للمواطنيني البالغة 50 مليون دينار بعد تقديم سيند عقار الرض 
سكنية عىل ان تكون املساحة 200 مرت او يتم اعتماد اجازة بناء باسم طالب القرض حرا وملدة عرش سنوات، 
وسلف موظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرف حرا وحدها األعىل 25 مليون دينار والتقديم عليها 
الكرتونييا من فروع امليرف«. واوضح انها تضمنت »قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور السيكنية او اضافة 
بنياء بمبلغ 30 ملييون دينار للمواطنني و 50 مليون دينار للموظفني لقاء رهين عقار املراد تأهيله 5- قروض 

بسماية السكني وبدون كفيل .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اسيتمرّت التظاهيرات يف ميدن وسيط وجنوب 
العيراق لليوم التاسيع عيىل التوايل مين دون أن 
تشيهد زخماً أقّل، إذ ما زال سياحات االعتصام 
تشيهد حضورا كثيفاً السيما يف العاصمة بغداد، 
فيميا، وباملقابيل، جيّددت عيدد مين النقابيات 
وعىل رأسيها نقابة املعلمني إرضابها عن العمل 

ألسبوع آخر.
وتوافد مئات املواطنني إىل ساحة التحرير يومي 
الجمعية والسيبت، حييث تسيتمر التظاهيرات 
واالعتصاميات. وبينميا تشيهد وسيط سياحر 
التحرير والشيوارع حولها هدوءاً نسبياً، تشهد 
الجسيور املؤدية إىل املنطقة الخيراء تصادماً 
بيني املتظاهريين والقيوات األمنية، األمير الذي 

يؤدي إىل سقوط عدد من الشهداء والجرحى. 
وجّددت نقابة املعلمني، أمس السيبت، إرضابها 
عن الدوام ألسيبوع آخر، وقالت أنها ستسيتمر 

باإلرضاب حّتى تتحّقق مطالب املتظاهرين.
بدوره، نفى املتحدث باسيم القائد العام للقوات 
املسيلحة الليواء عبيد الكرييم خليف مناقشية 
الحكومية فض التظاهيرات او القيام باي عمل 
عسيكري يسيتهدف سياحة التحريير او اخالء 

املطعم الرتكي.
وقيال خلف يف ترييح صحفيي ان “الحكومة 
وعىل اعىل املسيتويات دعت قوات حفظ النظام 
اىل سيحب السالح من جميع القوات املتواجدة يف 

الخط االول مع املتظاهرين”.
واضياف ان “القوات االمنية ال تنوي مطلقا انهاء تواجد 
املتظاهريين يف سياحة التحريير او القييام بيأي عميل 
عسيكري لفض التظاهرات او اخالء املطعم الرتكي وما 
يشاع هو من اجل ايقاع الفتنة بني املتظاهرين والقوات 
االمنيية”. واوضح خلف ان “فيرض حظر التجوال اتخذ 
مين اجل قييام القوات االمنيية خالل سياعات الفرض 
برتتييب اوضاعهيا واالسيرتاحة واسيتبدال القطاعات 
للتهيئية للييوم الثانيي وال يمكن اعتقيال العرشات من 

العوائل كونها قادمة من التظاهرات كما تروج له بعض 
وسائل االعالم”.

مين جانبها، دعيت وزارة الخارجية جمييع األطراف إىل 
رضورة االلتيزام بمبدأ احرتام السييادة وعدم التدخل يف 

الشأن الداخيل العراقي. 
وقاليت اليوزارة يف بييان »ميع اسيتمرار االحتجاجات 
الشيعبية املطالبة باإلصيالح، وصدور بيانيات من دول 
أجنبيية ومنظميات دولية تؤكد الحكومية العراقية عىل 
احيرتام إرادة العراقييني يف املطالبية بحقوقهيم التيي 
ضمنها لهم الدستور العراقي يف املواد 3٨ و3٩ و٤0 التي 

تثبت حق العراقيني باختيار حكومتهم وفقاً للسيياقات 
املعميول بهيا يف النظيام الديمقراطيي العراقيي وعيىل 
حقوقهم التي كفلها لهم الدسيتور يف حرية التعبري عن 

الرأي وبما ال يخّل بالنظام العام واآلداب«.
واضياف البييان انيه »وتعليقاً عيىل ردود األفعيال التي 
صدرت عن الجهات األجنبيية بخصوص الوضع الراهن 
يف العيراق فيإن الحكيييييومية العراقيية تدعو جميع 
األطراف إىل رضورة االلتزام بمبدأ احرتام السيادة، وعدم 
التدخل يف الشيأن الداخيل العراقي، وتيييييشدد عىل ما 
ورد يف خطياب املرجعية الدينية يف يوم الجمعة املوافق 1 

ترشين الثاني«.
وكانت املرجعية الدينية اكدت امس الجمعة، أنه 
ليس ألي شيخص أو مجموعية أو جهة بتوجه 
معيني أو أي طيرف اقليميي أو دويل أن يصيادر 

إرادة العراقيني يف ذلك ويفرض رأيه عليهم.
إىل ذليك، اصيدر الربمليان العربيي قيرارا بشيأن 
خلفيية  عيىل  العيراق  يف  األوضياع  التطيورات 
التظاهرات املسيتمرة منذ ٩ أييام، فيما دعا اىل 

عقد اجتماع وزاري لدعم العراق.
وقيال برمليان العراق يف بييان تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسيخة منيه، انه«يتابع بقلٍق شيديٍد 
تطيورات األوضياع يف جمهورية العيراق، وذلك 
يف ضيوء االحتجاجات الشيعبية التي تشيهدها 
العاصمية العراقيية بغيداد وبعيض ُمحافظات 
وُميدن العيراق املختلفة منيذ األول مين أكتوبر 
201٩م، وميا رافقهيا من أعمال عنيف أدت إىل 
استشهاد وإصابة اآلالف من املتظاهرين وقوات 
األمن، واعتداء عىل مؤسسيات الدولة الرسيمية 

ومقرات بعض األحزاب واملمتلكات العامة«.
واضاف، انه«بموجب ذليك قرر الربملان العربي، 
 اإلدانة بأشيد العبارات قتيل املدنيني املتظاهرين 
وقيوات األمن وإحيراق مباني الدولية ومقرات 
األحيزاب وتخرييب املمتلكات العامية، والتأكيد 
عىل رضورة إحالة املتورطني يف قتل املتظاهرين 
إىل القضياء العراقيي وحيث القوى السياسيية 
والشيعبية العراقية عيىل االسيتجابة للمطالب 
املرشوعية للمتظاهريين، والبدء بحيوار وطني 
ُيلبيي طموحيات وتطلعات الشيعب العراقيي يف العيش 
والرفيض التام ألي تدخل خارجي يف الشيؤون الداخلية 
لجمهوريية العراق والتأكيد عىل موقيف الربملان العربي 
الثابت والداعم ألمن واستقرار جمهورية العراق وسالمة 

ووحدة أراضيه«.
واشار اىل ان »من ضمن القرارات الدعوة إىل عقد اجتماع 
وزاري عربيي لدعم جمهوريية العراق باعتبيار أن أمن 
واسيتقرار العراق هيو جزأ ال يتجزأ من أمن واسيتقرار 

الدول العربية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلين رئييس مجليس النواب محميد الحلبيويس، أمس 
السيبت، »التيزام الكاميل« بالخارطية التيي وضعتهيا 
املرجعيية الدينيية، مؤكيداً أن الربملان سييعمل بشيكل 
مكثيف ومتواصل من أجل مطالب الشيعب دون ضغط 

خارجي أو إرادات شخصية أو حزبية. 
وقال الحلبويس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إنيه »يف هذه األيام املصريية واألحداث املتسيارعة 
يف بلدنيا العزيز وصيحات اإلصيالح املتدفقة من حناجر 

املتظاهريين يف محافظاتنا يف سياحات التآخي واإليثار؛ 
نؤكد التزامنيا الكامل بالخارطة التي وضعتها املرجعية 
الرشييدة، التي أثبتيت مرة بعد أخرى أنهيا صمام أمان 
للعيراق، وعنيوان وحدتيه، واملدافيع األمني عين حقوق 
جميع مكوناته، املرجعية الحكيمة التي نستيضء بهدى 
توجيهاتهيا يف الشيدائد وامللميات بعد االسيتعانة ب الله 

تعاىل«.
وأضاف الحلبويس قائالً: »لذا سيكون مجلسكم )مجلس 
النواب( أيها الشعب الكريم يف حالة انعقاد دائم، يواصل 
ليله بنهاره؛ من أجل اإلرساع بتنفيذ هذه الخارطة التي 

نظميت وأكمليت مسيرية متطلباتكم بعراق حر وسييد 
ينعيم أبناؤه جميعهم يف ظله بالخيري والرفاهية واألمن 

واألمان«.
وتابع: »سينعمل بجد واجتهاد عىل إجراء كل التعديالت 
الدستورية بالرشاكة مع ممثلني عن املتظاهرين والنخب 
والخرباء واألكاديميني املحرتمني ممن يعيشيون الواقع 
العراقيي بتفاصيليه؛ ليحيددوا مكامن الخليل ومواطن 
اإلصالح لتشيخيص الخطوات املطلوبية التي توصلنا إىل 
اإلصالح املنشيود، نعميل كربملان جميعاً بشيكل مكثف 
ومتواصل مين هذه الليلية من أجل الشيعب ومطالبه، 

دون ضغط خارجي إقليميياً كان أو دولياً، ودون فرض 
إرادات شيخصية أو حزبية؛ لنعييد زهو العراق ومجده، 
ولنعطي هذا الجيل فرصته برسم مستقبله، واملساهمة 

يف إصالحه وبنائه بوحدته وبكلمته وبمحض إرادته«.
وكان املرجيع الديني األعىل عيل السيسيتاني أكد، أمس 
الجمعية، أن ما يتعيني إجراؤه من االصيالح موكول إىل 
اختيار العراقيني، مشيدداً عىل أنه ليس ألي شيخص أو 
مجموعية أو جهية أو طيرف إقليميي أو دويل مصادرة 
إرادة العراقييني بإجراء االسيتفتاء العام عىل الدسيتور 

واالنتخابات الدورية ملجلس النواب.

املرجعية حتذر من مصادرة »إرادة العراقيني«.. ونقابات جتدد »اإلضراب«.. واحلكومة تنفي وجود خمطط لفض التظاهرات

يوم تاسع للتظاهر.. والعراق لدول العالـم: احرتموا سيادتنا
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رئيس الربملان يعد بالعمل »بشكل مكثف« لتنفيذ مطالب الشعب دون إرادات حزبية 
أعلن »االلتزام الكامل« باخلارطة اليت وضعتها املرجعية الدينية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت هيئة الحشيد الشعبي، أمس 
الرسيمية  مواقفهيا  أن  السيبت، 
محصيورة بما يصدر مين مديرية 
اإلعالم وما ينرش يف املوقع الرسمي 
لها، مشيريًة إىل أنها الحظت صدور 
مواقف وبيانات لي«جهات مجهولة 
تربيط نفسيها بالحشيد الشيعبي 
وتدعي االنتماء له«.  وقالت الهيئة 
يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« 
نسيخة منه، إن »املواقف الرسمية 
للهيئية محصيورة بميا يصدر من 
مديريية اإلعالم وما ينرش يف املوقع 
وميا  فحسيب  للحشيد  الرسيمي 
خال ذليك ال يمثل املوقف الرسيمي 

للهيئية«، مبينيًة أن »تأكيدنيا هذا 
يأتيي بعد مالحظة صيدور مواقف 
وبيانيات لجهيات مجهولية تربط 
نفسيها ب الحشد الشيعبي وتدعي 
االنتماء له، مستغلة اسم الحشد«.

الهيئية، »تضامنهيا ميع  وأكيدت 
املتظاهريين السيلميني املطالبيني 
بحقوقهم املرشوعة، وإشيادتها يف 
الوقت نفسيه باداء القوات األمنية 
وتوفيري  املتظاهريين  حمايية  يف 
التظاهيرات،  ألماكين  الحمايية 
متابعًة: »وال يفوتنا ختاما أن نؤكد 
بأن قوات الحشد الشعبي مستمرة 
بأداء واجبها يف السيواتر ملنع عودة 
داعيش وحماية البلد مين املخاطر 

اإلرهابية التي ترتبص به«.

احلشد الشعبي: 
مواقفنا الرسمية حمصورة بام يصدر

 من مديرية اإلعالم 

        بغداد / المستقبل العراقي

قيررت الحكومية االملانيية تمدييد تواجدها 
العسيكري ضمين التحالف اليدويل يف العراق 
حتى العام القادم حيث يسيتمر هذا التواجد 

يف املنطقة ملدة اربع سنوات.
ونقل موقع “ورلد سوشيلست ويب” يف تقرير 
ان ” القيرار يتعلق بتمدييد عمليات مقاتالت 
تورنادو وطائرات التزود بالوقود التي تعمل 
انطالًقا من قاعيدة الزرقا األردنية حتى آذار 
من العام املقبيل، كما تم تمديد مهام تدريب 

الجيش يف وسط العراق ويف الشمال حتى 31 
ترشبن االول من عام 2020 “.

واضاف أن “املقرتح املقيدم من وزير الدفاع 
االملاني انغريت كرامب بشيأن اقامة املنطقة 
االمنية شمال سيوريا يتضمن ارسال ما بني 
30 اىل ٤0 اليف جنيدي من االتحياد االوربي 
بقييادة املانيا ولذا فان من املمكن ان ترسيل 
املانيا حوايل 2500 عسكري اىل  سوريا  حيث 
افرتض الجيش األملاني سيناريو يتم بموجبه 
تقسييم املنطقة إىل قطاعات بعرض ٤0 كم 
وعمق 30 كيلوميرت يف املنطقة االمنية تجهز 

فيها املانيا ثالث كتائب قتالية”.
وتابع أن “االسرتاتيجيني العسكريني يف وزارة 
الدفاع االملانية  يتحدثون عن “حزمة كاملة” 
ووحيدات  االسيتطالع  تتضمين  يقدمونهيا 
القوات الخاصة والدبابات واألسلحة الثقيلة 
واملدفعية والجنود وكاسيحات األلغام”. كما 
يعتقيد الجييش األملاني أنه قيادر عىل تقديم 
الدعم الجوي الخياص لقواته مع مقاتالت” 
تورنيادو و طائيرات الهليكوبيرت والرعايية 

الطبية “.
من جانبه قال  نائب زعيم املجموعة الربملانية 

لحزب االتحاد الديمقراطي املسييحي يوهان 
واديفيول يف الربمليان قوليه إن “مصالحنيا 
األمنيية األساسيية ، ومصالحنيا األوروبيية 
تجربنيا عىل مواصلية الكفاح ضيد داعش ” 
مضيفا ” يتوافق التدخل يف الرشق األوسيط 
بشيكل خاص مع مسيؤوليتنا، فنحن نحن 

أقوى أمة يف أوروبا”.
واشيار واديفيول اىل أن ” الواليات املتحدة يف 
حالة تراجع تام ألنها لم تعد تفي بمسؤوليتها 
بصفتها الرشطي العاملي املزعوم ، وكحارس 

للمصالح الغربية”. بحسب قوله .

        بغداد / المستقبل العراقي

اليدول   ، الخارجيية،  وزارة  دعيت 
االجنبية واملنظمات الدولية اىل احرتام 
سييادة العراق وعدم التدخل بالشأن 
الداخييل. وقالت اليوزارة يف بيان إن 
»مع استمرار االحتجاجات الشعبية 
املطالبية باإلصالح، وصيدور بيانات 
مين دول أجنبيية ومنظميات دولية 
تؤكد الحكومية العراقية عىل احرتام 
إرادة العراقيني يف املطالبة بحقوقهم 
التي ضمنها لهم الدستور العراقي يف 
امليواد 3٨ و3٩ و٤0 التيي تثبت حق 
العراقييني باختييار حكومتهم وفقاً 
للسيياقات املعميول بهيا يف النظيام 
الديمقراطي العراقي وعىل حقوقهم 
التيي كفلهيا لهم الدسيتور يف حرية 
التعبيري عين اليرأي« وبميا ال يخيّل 

بالنظام العام واآلداب » .
واضافيت: »تعليقاً عىل ردود األفعال 
التي صيدرت عن الجهيات األجنبية 
بخصوص الوضيع الراهن يف العراق 
فإن الحكومية العراقية تدعو جميع 
األطيراف إىل رضورة االلتيزام بمبدأ 
احيرتام السييادة، وعيدم التدخل يف 

الشأن الداخيل العراقي.

املانيا تقرر متديد تواجدها العسكري يف العراق حتى العام القادم اخلارجية تدعو الدول 
االجنبية واملنظامت 
الدولية اىل احرتام 

سيادة العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس مكافحة الفساد، أمس السبت، عن حسمه ثمانية االف ملف 
فسياد من اصل 12 الف، مشريا اىل ان مذكرات قبض صدرت بحق كثريين 

ممن كانوا محمني لهذا السبب أو ذاك. 
وقال عضو املجلس سعيد ياسني موىس يف تريح صحفي، إن »اإلجراءات 
االسيتثنائية، التي اتخذها مجلس القضياء األعىل عىل صعيد بدء إجراءات 
فعالة ملحاربة الفسياد، سوف تؤدي إىل حسيم نحو أكثر من 12 ألف ملف 
فسياد كانت محمية يف السيابق بسيبب التأخري يف اإلجراءات اإلدارية التي 

كانت تمثل سياجا منيعا لحماية الفاسدين«.
وأضياف موىس أن »تأخري حسيم تلك امللفات لم يكن بسيبب القضاء، بل 
بسيبب التحقيقات اإلدارية التي كان يحق لرئيس الدائرة - الذي هو برتبة 
وزيير أو وكييل - تأخريها ألسيباب مختلفة، وبالتايل ال تصيل إىل القضاء 
للبيت فيهيا، وهو ما تم تجاوزه اآلن«، مشيريا اىل ان »مين بني الي12 ألف 
ملف فساد كان قد حسم نحو ٨000 آالف منها، بينما بقيت قضايا مهمة 

تعد باآلالف«.
وتابيع »بدأت اآلن مثل هذه اإلجراءات الحاسيمة لتضع األمور يف نصابها 
الصحييح، حيث صيدرت مذكرات قبض بحق كثرييين ممن كانوا محمني 

لهذا السبب أو ذاك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أمس السبت، ان التظاهرات 
الشعبية اظهرت صور جميلة لروح الطيبة التي تسود املجتمع العراقي.

وقيال الحكييم يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، ان »صور 
جميلية تبعثهيا التظاهرات الشيعبية يف بغداد وبعض املحافظيات للعالم 

بارسه تحكي حقيقة الروح الطيبة التي تسود املجتمع العراقي«.
 واضياف ان »الثبات عند موقف املطالبة بالحقيوق املعطلة لم يمنع ابناء 
الرافديين مين التعياون والتربع وصبغ االرصفية وتقديم العيالج املجاني 
والطعام وما اىل ذلك ، ما يكشف عن معدن العراقيني االصيل الذي لن يصدأ 

مهما تكاثرت عليه الخطوب«.

جملس مكافحة الفساد حيسم  )8( آالف ملف 
فساد من أصل )12( الف 

احلكيم متحدثًا عن التظاهرات: اظهرت صور 
مجيلة لروح املجتمع العراقي

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة الهجيرة واملهجرين، 
أميس السيبت، عن عيودة عرشات 
العراقيني من الجمهورية  الالجئني 

الرتكية اىل ديارهم.
وذكير مديير عيام دائيرة شيؤون 
الهجيرة يف اليوزارة طاليب اصغير 
دوسية يف بييان تلقيت »املسيتقبل 
العراقي« نسيخة منه، ان »الوزارة 
سيجلت عيودة 60 الجئيا عراقييا 

مين تركيا ضمين برناميج العودة 
الطوعية«.

واشيار اىل ان »مكتيب اليوزارة يف 
تركييا وبالتنسييق ميع السيفارة 
العراقيية لدى أنقيرة ووزارة النقل 
، اعيادة عرشات الالجئني العراقيني 
من األرايض الرتكية إىل أرض الوطن 
بيرا وعيرب منفيذ إبراهييم الخليل 
التابيع إىل قضاء زاخيو بمحافظة 
إجيراءات  بعيد اسيتكمال  دهيوك 

دخولهم البالد«.

اهلجرة تسجل عودة »عرشات العراقيني« 
من تركيا

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى مجلس القضاء األعىل، أمس السيبت، وجود زيارة 
حاليية لرئيس املجلس القايض فائيق زيدان إىل ايران أو 
غريهيا، يف حني دعا مجليس النيواب إىل ترشيع قانون 
»ضبيط الفيوىض االلكرتونية«.  وقيال املركز اإلعالمي 
للمجلس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئيس مجلس القضاء األعىل موجود يف بغداد يتابع 
عميل املحاكم يف هيذا الظرف االسيتثنائي خاصة عمل 
املحكمة املركزية ملكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع 
الفاسيدين الذين يسييطرون عىل الجيوش اإللكرتونية 

باملال العام الذي رسقوه من الشعب«.
وأضياف البيان، أنه »بعد أن بيدأ القضاء يتخذ إجراءات 
قانونيية فعالية وجدية عن طرييق املحكمية املركزية 
ملكافحية الفسياد باسيتدعاء ٤ وزراء وأعضاء مجلس 
نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش اإللكرتونية ملن 

ترر من هذه اإلجراءات«.
وأشار البيان، إىل أن »الصورة التي تنرشها هذه املواقع 
هي صورة قديمة لزيارة سيابقه قيام بها وفد قضائي 
رفيع املسيتوى ضمن جولية إقليمية قيام بها مجلس 
القضياء األعىل شيملت دولية الكويت وتركييا واألردن 

والسعودية«.

القضاء االعىل ينفي زيارة رئيسه اليران ويدعو لترشيع قانون ضبط 
الفوضى اإللكرتونية 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة املوافق�ة 
ع�ى تعيني ٩٥ من حملة الش�هادات العليا حس�ب ق�رار مجلس 
الوزراء املرقم ٣٧٣ لس�نة ٢٠١٩.وذك�ر املركز االعالمي للوزارة يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »بعد ص�دور االمر الوزاري 
بتعيني ١٠١ من املرش�حني ضمن حملة الشهادات العليا حصلت 
موافق�ة الوزي�ر عى تعي�ني ٩٥ اخرين من املرش�حني االحتياط، 
مبين�ا بأن االس�ماء س�تعلن االس�بوع الق�ادم وس�يتم مفاتحة 
املالية الجراء الحذف واالس�تحداث واستكمال اجراءات تعيينهم.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن توفر ٧٣٢ درجة وظيفية جديدة من 
الدرجات الشاغرة لغرض التعيني عى املالك الدائم يف مقر الوزارة 
وتشكيالتها اس�تناداً اىل تعليمات تنفيذ قانون املوازنة االتحادية 
رقم ١ لس�نة ٢٠١٩ واملعدل باعم�ام وزارة املالية املرقم 6٠٧١ يف 

الحادي والعرشين من شباط ٢٠١٩.

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ام مدير ع�ام صحة بغ�داد الرصافة الدكتور عبد الغني س�عدون 
الس�اعدي بزي�ارة مستش�فى الجملة العصبي�ة ملتابع�ة الخدمات 
الطبي�ة والعالجية املقدمة لجرح�ى التظاهرات.وقال الس�اعدي يف 
بيان ورد ل«املس�تقبل العراق�ي«, ان »الدائرة تبذل كل الجهد يف نقل 
املصاب�ني من خالل س�يارات االس�عاف املنترشة واملس�تنفرة قرب 
مواق�ع التظاهرات والفرق الطبية املنترشة بنقل املصابني وعالجهم 
يف املستشفيات التابعة لصحة الرصافة حيث استنفرت املستشفيات 
كاف�ة خدماته�ا ومالكاتها الطبي�ة والصحي�ة والتمريضية لتقديم 
الخدم�ات للمتظاهرين وعالجهم عن طريق املستش�فيات و الفرق 
الجوالة التابع�ة لها بالقرب من التظاهرات.وأثن�ى املدير العام عى 
الجه�ود الكب�رة واملتميزة الت�ي تبذلها كاف�ة مالكاتن�ا العاملة يف 
املؤسس�ات الصحية وعى مدار ٢4 ساعة , مؤكدا عى أهمية تقديم 

أفضل الخدمات الطبية والصحية لهم لحني تماثلهم للشفاء التام.

    المستقبل العراقي/ الغانم

اعت�ر محافظ واس�ط محم�د املياح�ي، أن املحافظة مس�تقرة، 
مؤكداً أنها ليست بحاجة لقوات من خارجها.

وقال املياحي يف بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »املحافظة مس�تقرة وهن�اك تعاون كبر ب�ني االجهزة 

االمنية واملتظاهرين ولسنا بحاجة لقوات من خارج املحافظة .

    النجف / المستقبل العراقي

أص�درت مديري�ة رشط�ة النج�ف األرشف، بيان�اً بش�أن »التفحي�ط« 
للمركبات.ودع�ت رشط�ة النج�ف يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
»جميع أصحاب املركبات الذين يقومون بما يس�مى بتفحيط مركباتهم 
بالقرب من ساحات التظاهر وباقي شوارع املحافظة ألنها تيسء للهدف 
الذي خرج من أجله املاليني من الشعب«.وأضاف »قد رصدنا هذا االسبوع 
املنش�ورات التي نرشها عدد كبر من املتظاهرين والناش�طني ووس�ائل 
اإلعالم والشخصيات االجتماعية النجفية والتي تنتقد استخدام ممارسة 
تفحيط املركبات من قبل عدد من املواطنني قرب س�احة التظاهرات ويف 
بعض ش�وارع املحافظة وما راف�ق هذه املمارس�ة الخاطئة من ترضر 
للمتظاهرين واملواطنني ومركباتهم يف إصابات بالحىص وتسجيل حوادث 
مرورية ودخان وأصوات تزعج أبن�اء املحافظة«.وتابع البيان انه »ومن 
منطلق وطني وواجب إنساني ندعوا جميع املتظاهرين إىل إطالق مرشوع 
لتصحيح بعض املمارسات التي أصبحت حاالت شاذة تىسء للتظاهرات 
وتؤث�ر عى املجتمع وتوعية هؤالء الش�باب من أصح�اب املركبات بمنع 
اس�تخدام التفحيط«.ودع�ا »للتع�اون مع األجهزة األمني�ة يف منع هذه 
الترصفات غر املقبولة من قبل املجتمع واملتظاهرين أنفس�هم، ونس�ال 
الل�ه ان يمن عى وطننا الع�راق ومحافظتنا باألم�ن واألمان وان يحفظ 

جميع إخوتنا وابنائنا املتظاهرين الذين نسعى لخدمتهم وحمايتهم .

وزارة االعامر: املوافقة عىل تعيني 
»٩٥« من محلة الشهادات العليا

مدير صحة الرصافة يتابع تقديم اخلدمات 
الطبية جلرحى التظاهرات يف »اجلملة العصبية«

حمافظ واسط: املحافظة مستقرة ولسنا 
بحاجة لقوات من خارجها

رشطة النجف تصدر بيانًا 
بشأن »تفحيط املركبات«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ بغداد يعلن فرز »٥0« ألف قطعة أرض سكنية يف العاصمة لتوزيعها عىل مستحقيها
احملافظة تعلن االنتهاء من ملف التعيينات االسبوع املقبل

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كش�ف محافظ�ة بغداد ع�ن ف�رز ٥٠ ألف 
قطع�ة أرض س�كنية يف مناط�ق اط�راف 
العاصمة وجهوزيتها لتوزيعها بني الفئات 
املستحقة، بينما أعدت خطة متكاملة اداريا 

وفنيا للنهوض بواقع الخدمات.
وق�ال محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا، 
يف ترصي�ح صحف�ي، أن »املحافظ�ة أولت 
قطاع الس�كن والخدمات أولوية قصوى يف 
املشاريع التي تنفذها«، مشرا اىل »وجود ٥٠ 
الف قطعة ارض س�كنية يف مناطق اطراف 
بغداد جاهزة للتوزيع بني الفئات املستحقة 
بعد اكم�ال املتطلبات االدارية لها، الس�يما 
ان املحافظة كانت قد وجهت مدراء الدوائر 
البلدية كافة من اجل فرز االرايض التي تقع 
ضم�ن صالحياتهم االدارية، بينما تس�تمر 
عملي�ة جرد االرايض وفرزها لتكون جاهزة 
للتوزيع. واش�ار اىل ان تطوير مداخل بغداد 
يعد من املش�اريع الواع�دة لتطوير مناطق 

االط�راف، اذ ت�م توجي�ه قس�م التخطي�ط 
العمران�ي يف املحافظ�ة بوض�ع الدراس�ات 

لتنفي�ذ مش�اريع اس�راتيجية، فض�ال عن 
توجيه مديري البلديات للقيام بجهد خدمي 

وحمالت تنظيف مستمرة للطرق«.
قريب�ا  س�تحيل  »املحافظ�ة  ان  واض�اف 
١٥١ مرشوع�ا اىل التنفي�ذ يف عموم مناطق 
العاصمة بعد اس�تكمال جمي�ع اإلجراءات 

القانونية واألصولية لإلحالة«.
اىل ان »مجل�س محافظ�ة بغ�داد  ولف�ت، 
صوت مؤخرا ع�ى منح املحافظ صالحيات 
للمش�اريع  املب�ارش  والتنفي�ذ  الدع�وات 
اس�تناد اىل تعليمات مجلس ال�وزراء، بغية 
االرساع بتقدي�م الخدم�ات«، مفصحا بهذا 
الص�دد ع�ن ان »املحافظ�ة اع�دت خط�ة 
متكاملة اداريا وفني�ا للنهوض بواقع عمل 
املحافظ�ة تضمن�ت ترسي�ع وت�رة انجاز 
الروت�ني والبروقراطية  املش�اريع وتجاوز 
يف العم�ل االداري لضم�ان تقدي�م افض�ل 
الخدم�ات للمواطن�ني، فضال ع�ن معالجة 
الرهل االداري ومكافحة الفساد، اىل جانب 
التنس�يق مع لج�ان املجل�س املختلفة عى 
تش�خيص جمي�ع املخالفات التي تس�ببت 
باالنح�راف ع�ن مس�ار املحافظ�ة بتنفيذ 

املشاريع ومعالجتها«.
االداري  النائ�ب  اوض�ح  جانب�ه،  وم�ن 
للمحافظة كريم خلف محمد، ان »املحافظة 
س�بق وان تقدمت اىل مجلس الوزراء بطلب 
رسمي يتضمن تفعيل عمل ذوي العقود من 
العاملني يف املحافظ�ة والذين تم تجميدهم 
بموجب الق�رار ٣4٧ لس�نة ٢٠١٥ الخاص 
بايقاف املش�اريع نظرا لالزمة املالية وعدم 
وجود تخصيصات مالية للمش�اريع، مبينا 
ان املحافظ�ة تنس�ق م�ع مجلس ال�وزراء 
م�ن اج�ل تنفيذ مضم�ون الكت�اب واعادة 
موظفي العقود يف املحافظة والبالغ عددهم 
4 االف موظ�ف، اذ ان لديه�م خدمة طويلة 
العوام والبعض منهم من حملة الش�هادات 
العليا واكتس�بوا خرة جي�دة بمجال انجاز 

املشاريع واالرشاف عليها.
إىل ذل�ك، أصدرت محافظ�ة بغداد، توصيحا 
بش�أن التعيينات، فيم�ا بين�ت ان االنتهاء 
منهذا امللف سيكون مطلع االسبوع املقبل. 
وقال�ت املحافظة يف بيان تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي«إن »األخ�وات واألخ�وة األع�زاء، 
بش�أن الرس�ائل والتعليقات التي ترد حول 
املصادق�ة عى التعيينات، ن�ود ان نبني بان 
محاف�ظ بغ�داد محم�د جابر العط�ا بارش 
بمهام�ه قبل نحو أس�بوع، وتعه�د ان اول 
)التعيين�ات(،  انج�ازه ه�و  مل�ف س�يتم 
وبالفع�ل عقد اجتماعا عاج�ال مع مديري 
الربية واجرى جولة ميدانية ملديرية الكرخ 
الثانية ووجه جمي�ع املديريات باإلرساع يف 

حسم هذا امللف وتسليم قوائم التعيينات«.
واضافت »كما شدد املحافظ ان يكون يومي 
الجمع�ة والس�بت دوام رس�مي للمديريات 
التي لم تنه عملها«، مبينة »هنالك مديريات 
انج�زت وأخرى ل�م يتبق لها س�وى القليل 
جدا، ونعلم جيدا ان املتقدمني تحملوا الكثر 
من الص�ر وهم بأمس الحاج�ة اىل التعيني 
وهذه الفرحة، ونؤكد ان زف برشى االعالن 
واالنته�اء م�ن ه�ذا املل�ف س�يكون مطلع 
االس�بوع املقب�ل خاص�ة بع�د اس�تحصال 

موافقة األمانة العامة ملجلس الوزراء.

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير التجارة محمد هاش�م العاني، 
بأعض�اء جمعي�ة مطاحن الع�راق االهلية 
لبحث الي�ات انتاج الطحني وتبادل وجهات 
النظ�ر ودراس�ة وتوضي�ح املالحظات عى 
صيغ�ة العق�د وبم�ا يتوافق م�ع املصلحة 

العامة لكال الطرفني
وق�ال الوزي�ر العاني خالل اللقاء بحس�ب 
بي�ان لل�وزارة ورد ل«املس�تقبل العراقي«، 

إن«عالقتنا باملطاحن االهلية عالقة رشاكة 
افض�ل  لتقدي�م  تضامني�ة  ومس�ؤوليتنا 
الخدمات البناء شعبنا، وان الجمعية تتحمل 
مسؤولية كبرة يف االرتقاء بنوعية الطحني 
امل�وزع للمواطن�ني وه�ي مهم�ة وطني�ة 
تتطلب بذل قصارى الجهود لتحسني نوعية 
الحديث�ة  التكنولوجي�ا  وادخ�ال  الطح�ني 

للمطاحن«.
الع�راق  واضاف،«ع�ى جمعي�ة مطاح�ن 
االهلي�ة مس�ؤولية مضاعف�ة تتجس�د يف 

االلت�زام والح�رص ع�ى تجهي�ز النوعيات 
الجيدة اىل املواطنني وعدم السماح بالتالعب 

واالبالغ عن هذه الحاالت«.
وتاب�ع العان�ي، أن »الفرة املقبل�ة تتطلب 
حل�وال واقعي�ة س�واء يف االرتق�اء بنوعية 
الطح�ني املوزع يف البطاق�ة التموينية او يف 
حل املش�اكل التي تواجه اصحاب املطاحن 
م�ن خالل اج�راءات قانوني�ة تضع يف نظر 
االعتبار املصلحة العامة كأطار اسراتيجي 
ومصال�ح اصحاب املطاحن التي نعمل عى 

دعمها وفق االليات القانونية«.
ذاكرا ان ما تحقق هذا العام يف نجاح الحملة 
التس�ويقية والوصول اىل مرحل�ة االكتفاء 
الذات�ي من الحنطة بعد ان تجاوزت الحملة 
االرب�ع مالي�ني ونص�ف ط�ن م�ن الحنطة 
املس�وقه من الفالحني وهذا ل�م يحصل اال 
بتظافر الجهود وهذه الوفرة ادت اىل زيادة 
وجب�ات تجهيز م�ادة الطح�ني اىل عرش او 
اكثر كذلك تجهيز العوائل املشمولة بالرعاية 

االجتماعية وعى مدى اشهر العام.

املالحظ�ات  اىل  العان�ي  الوزي�ر  واس�تمع 
واملش�اكل واملعوق�ات الت�ي تواج�ه عم�ل 
املطاح�ن األهلي�ة والت�ي طرحه�ا أعضاء 
الجمعي�ة من اج�ل وضع أس�س جديدة يف 
بن�ود العقد والتي تضمن حق�وق الطرفني 

ضمن الضوابط والتعليمات .
هذا وحرض اللقاء كل من الوكيل االقتصادي 
هيثم الخش�ايل ومدير ع�ام الرشكة العامة 
لتصنيع الحبوب ومدير ع�ام دائرة الرقابة 

التجارية واملالية.

وزير التجارة يؤكد امهية حتسني انتاج الطحني املوزع للمواطنني ضمن البطاقة التموينية
خالل لقائه جبمعية مطاحن العراق األهلية

    ذي قار / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ ذي قار، ع�ادل الدخي�ي، دائرة 
عق�ارات الدولة ومديري�ات البلدي�ات والدوائر 
كافة بتسلم املباني العائدة لها، سواء املشغولة 

أو املؤجرة واعادتها للدولة.
»املس�تقبل  تلق�ت،  بي�ان  يف  الدخي�ي  وق�ال 
العراقي« نس�خة منه، أن » ه�ذا األمر غر قابل 

لإلس�تثناء ألي جهة أو ش�خصية ، وان األمالك 
العامة س�تعود للدولة لغرض اش�غالها اصولياً 
، عى أن تجري تس�وية األمور حسب الضوابط 

والتعليمات » .
وب�نينّ الدخي�ي ، أن » املحافظ�ة بص�دد وض�ع 
الرتيبات الالزم�ة لعملية فتح أي مقر او بناية 
ألغراض عامة » ، داعياً اىل » التعاون مع الجهات 

املخولة خدمًة للصالح العام .

    بغداد / المستقبل العراقي

أوع�ز نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط 
ثامر عباس الغضب�ان بتوزيع مادة البنزين مجاناً عى 
اصحاب عربات »التوك توك« دعماً ملواقفهم اإلنس�انية 

يف نقل املواطنني.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »تأتي هذه املب�ادرة من الوزارة تقدي�راً ملا يقوم 

به اصح�اب )التوك ت�وك( من مبادرات إنس�انية بنقل 
الجرح�ى واملصاب�ني وكب�ار الس�ن م�ن واىل س�احة 

التحرير.
وأض�اف انه »وبن�اء عى توجيه الوزي�ر فقد خصصت 
رشك�ة توزيع املنتجات النفطية محطة تعبئة الكيالني 
يف الب�اب الرشق�ي قرب ج�رس محمد القاس�م لتجهيز 
وتزوي�د اصح�اب عرب�ات )الت�وك ت�وك( بالبنزين واىل 

ساعات متأخرة من الليل.

حمافظ ذي قار يوجه بإخالء املباين 
احلكومية من شاغليها

النفط توضح جمانية الوقود ألصحاب 
»التوك توك«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، احصائية اولية للكميات 
املصدرة من النفط الخام واإليرادات املتحققة 

خالل شهر ترشين األول املنرصم.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي« أن »مجموع الص�ادرات وااليرادات 
املتحققة لشهر ترشين االول املايض، بحسب 

رشك�ة  ع�ن  الص�ادرة  االولي�ة  االحصائي�ة 
تس�ويق النف�ط العراقي�ة )س�ومو(، بلغ�ت 
كمية الص�ادرات م�ن النفط الخ�ام )١٠6 ( 
ملي�ون )8٥٩  ( ال�ف و) 4٧٠ ( برميال ) مئة 
وس�تة مليونا وثمانمائة وتس�عة وخمسون 
ألفا واربعمائة وس�بعون  برميالً( ، بايرادات 
بلغت اكثر م�ن )6( مليارات و) ١٠٧( مليونا  
و )٣١٥ ( ال�ف دوالر )س�تة ملي�ارات ومائة 

وس�بعة مليون�ا وثالثمائ�ة وخمس�ة ع�رش  
دوالرا («.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، عاصم جهاد، 
إن »مجم�وع الكمي�ات املص�درة م�ن النفط 
الخام لشهر ترشين االول املايض من الحقول 
النفطي�ة يف وس�ط وجن�وب الع�راق  بلغ�ت 
)١٠٣( مليونا و) ٥4٠  ( الف و )8٥٥( برميال  
، ام�ا من حقول كرك�وك عر مين�اء جيهان 

بلغ�ت الكميات املصدرة ) ٢( مليون و) ٥٧٩( 
ال�ف و) 8٣٧ ( برميال ، فيم�ا بلغت الكميات 
املص�درة من حق�ل القي�ارة )  4٣١( الفا و ) 
486  ( برمي�ال ، فيما بلغت الكميات املصدرة 

اىل االردن )٣٠٧( الف و)٢٩٢( برميال«.
وأض�اف جه�اد، ان »املع�دل اليوم�ي ال�كي 
للص�ادرات بل�غ ) ٣ ( مالي�ني و)  44٧(  الف 
برميل، حيث كان املعدل اليومي للتصدير من 

موان�ئ البرصة )  ٣ ( مالي�ني و)   ٣4٠ ( الف 
برمي�ل ، ومن جيهان كان املعدل اليومي ) 8٣ 

( الف برميل«.
ولفت، إىل ان »املعدل اليومي من حقل القيارة 
كان )١4 ( ال�ف برميل ، وبل�غ املعدل اليومي 
للتصدير اىل االردن )١٠( الف برميل«، مش�راً 
إىل ان »مع�دل س�عر الرمي�ل الواح�د بل�غ  ) 

٥٧.١٥٣  ( دوالرا .

النفط تعلن إحصائية أولية للصادرات واإليرادات املتحققة خالل ترشين االول

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء، إنج�از عملية الربط التزامني 
بني املنظومتني الكهربائيت�ني العراقية واإليرانية، بما 
يحق�ق اعى قدر من االس�تقرار والوثوقية للمنظومة 
العراقي�ة، لتكون املرحل�ة االوىل لجعل الع�راق مركزاً 

إقليمياً، ومحوراً عاملياً لسوق الطاقة يف املنطقة.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ورد ل«املس�تقبل العراقي«، أنه 
»تمت عملي�ة الربط بمركز الس�يطرة يف الجمهورية 
اإلس�المية يف إي�ران بالتنس�يق م�ع مركز الس�يطرة 
الوطن�ي العراق�ي، عر خطوط نق�ل الطاقة الضغط 
الفائ�ق الثالث�ة، )خرمش�هر - ب�رصة(، )كرخ�ة - 

عمارة(، )مرساد - دياىل(«.
البي�ان أن » احتف�اال باملناس�بة ج�رى يف  وأض�اف 
العاصم�ة اإليراني�ة طهران، ح�رضه وزي�ر الطاقة 
اإليران�ي، واملالك املتقدم يف وزارت�ه، وعدد من أعضاء 
الرملان االيراني، ومثل وزارة الكهرباء العراقية، السيد 
وكيل الوزارة لش�ؤون النق�ل والتوزيع املهندس نافع 
عبد الس�ادة، وعدد من املديرين العامني يف الوزارة من 
املعني�ني بعملية الربط، فضالً عن الس�فر العراقي يف 

طهران.

الكهرباء تعلن امتام عملية 
الربط التزامني بني املنظومتني 

العراقية واإليرانية
    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النق�ل العراقي�ة، اس�تمرار انس�يابية 
حركة املالحة الجوية يف االج��واء العراقية وبصورة 

طبيعية .

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان صحفي تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان«الرشك�ة العامة للمالحة 
الجوية )احدى تشكيالت وزارة النقل( تعمل بصورة 
جي�دة  ول�م تس�جل اي انخف�اض ملح�وظ باعداد 

الطائرات منذ بدء التظاهرات يف البالد«.

واضافت، ان«الرشكة شكلت خلية طوارئ واستنفرت 
جمي�ع العامل�ني لدعم النظ�ام العم�ي للمراقبني يف 
مق�ر عملهم يف مطار بغ�داد واملط�ارات االخرى ، ال 
س�يما وان الرشكة تقوم بمه�ام كبرة للحفاظ عى 

انسيابية الحركة الجوية وتأمني االجواء .

    النجف / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي، 
مجل�س  مبن�ى  بتحوي�ل  الجمع�ة، 

املحافظة الجديد اىل مستش�فى لألمراض 
الرسطانية.

الي�ارسي يف بي�ان تلق�ت  وق�ال مكت�ب 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »هناك 

مبن�ى جديد بني بجانب مجلس املحافظة 
القدي�م ومج�اور للمحافظ�ة وكان م�ن 
املق�رر اكماله هذا الع�ام وانتقال املجلس 
الي�ه«. وأضاف، أن »الي�ارسي وجه اليوم 

عقب تجمي�د املجلس وتخويله صالحياته 
مستش�فى  إىل  البناي�ة  ه�ذه  بتحوي�ل 
لالمراض الرسطانية بما انه النجف التملك 

اال مركز رسطان واحد .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزي�رة الربية، س�ها العي بك، 
تس�لم العراق رئاس�ة املجلس التنفيذي 
والثقاف�ة  للربي�ة  العربي�ة  للمنظم�ة 

والعلوم »الاللكسو«.
وذك�رت الوزارة يف بي�ان صحفي تلقته 
»املستقبل العراقي«، إن »العي بك تبارك 
للعراقي�ني عام�ة والربوي�ني خاص�ة 

بمناس�بة تس�لم العراق رأس�ه املجلس 
التنفيذي لاللكسو«.

وأضاف البيان أن »االمني العام للمجلس 
التنفيذي للجنة الوطنية للربية والثقافة 
والعلوم، مراد محمودي، اوعز  اىل املدير 
العام للعالقات الثقافية يف وزارة الربية 
العراقية / نائب رئيس املجلس التنفيذي 
يف املنظمة، حس�نني فضل معله لتولية 
رئاس�ة املجلس التنفيذي حكما للفرة 

املتبقية من العهدة الحالية للمجلس ».
وأشار إىل أن »الدكتور حسنني سيشغل 
رئاس�ة املجلس لكون أمني ع�ام وزارة 
اإلداري�ة  للش�ؤون  والتعلي�م  الربي�ة 
التنفي�ذي  املجل�س  رئي�س  واملالي�ة، 
والثقاف�ة  للربي�ة  العربي�ة  للمنظم�ة 
األردني�ة  اململك�ة  وممث�ل  والعل�وم، 
الهاش�مية في�ه، ق�د انتق�ل إىل مهم�ة 

أخرى«.

وتاب�ع البيان أنه »طبقا للنظام الداخي 
للمجل�س التنفي�ذي، فإن نائ�ب رئيس 
املجلس، حس�نني فضل معلة حس�نني، 
س�يتوىل رئاسة املجلس التنفيذي حكما 
للف�رة املتبقي�ة م�ن العه�دة الحالي�ة 
للمجل�س عى أن يت�وىل أعضاء املجلس 
املوق�ر انتخ�اب نائ�ب رئي�س املجلس 
التنفي�ذي عن امل�دة املتبقي�ة من عهدة 

املجلس التنفيذي املوقر .

النقل تؤكد استمرار انسيابية حركة املالحة اجلوية يف االجواء العراقية

حمافظ النجف يوجه بتحويل مبنى جملس املحافظة اىل مستشفى لألمراض الرسطانية

العراق يتسلم رئاسة املجلس التنفيذي لاللكسو
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رئاسـة محكمـة استئنـاف البصـرة االتحاديـة 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية

العدد: 599/س/2019
العدد: 2019/10/31

اعالن 
تبليغ املسـتأنف عليـه / املدير املفــوض لرشكة 

Nordeell AB السويدية – إضافة لوظيفته.
استأنـف املدعـي )املدير العـام للرشكـة العامـة 
للصناعــات البرتوكيمياويـة – إضافة لوظيفته( 
قــرار الحكـم الصــادر مـن محكمــة البـداءة 
املختصـة بنظـر الدعـاوى التجاريـة يف البصـرة 
بالعـدد 104/ت/2017 بالدعـوى االسـتئنافيـة 
تبليغــك  ولتعــذر  599/س/2019.  املرقمــة 
بالحضــور امـام هــذه املحكمــة وملجهوليـة 

محـل اقامتـك.
تقــرر تبليغـك أعالنــاً بصحيفتيــن محليتيـن 
يوميتيـن بالحضـور امام هـذه املحكمـة صبـاح 
يــوم 2019/11/17 او مــن ينــوب عنــك ويف 
حالـة عـدم حضـورك ســوف تجـري املرافعـة 

بحقكـم حضـوراً وعلنــاً وفـق القانـون. 
القايض 

محسـن جميـل جريح
رئيـس الهيئـة االستئنافيـة يف البصـرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 547 / ب2 / 2019 
التاريخ : 31 / 10 / 2019 

اعالن 
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى 
اعـاله والقـايض بازالة شـيوع العقـار املوصوف 
ادناه بيعا والعائد للسيدة ) ساهرة كريم فاضل ( 
ورشكائها والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر 
االعـالن عن بيعه يف الصحـف املحلية ) ملدة ثالثون 
يومـا ( اعتبارا من اليوم التـايل للنرش فعىل من له 
الرغبـة مراجعة هـذه املحكمة مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية البالغـة ) 10 % ( من القيمة 
املقـدرة لـه البالغـة ) 000 ، 600 ، 30 ( ثالثـون 
مليون وسـتمائة الف دينار بصك مصدق لحساب 
هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة 
القطعية بعهدة الراغب االخري بعد السـاعة الثانية 
عرش ظهرا مـن يوم املزايدة وان الداللية ورسـوم 

التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العقـار املرقـم 85 / 220 م 30 الحكيـم 
املساحة 340 م2 قطعة ارض خالية من املشيدات 
تقـع يف بعقوبـة – الحكيـم بالقـرب مـن مدخل 

الحكيم عىل احد الشوارع الفرعية القطعة ركن .
2 – القيمـة الكليـة للعقـار ) 000 ، 600 ، 30 ( 

ثالثون مليون وستمائة الف دينار . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 546 / ب2 / 2019 
التاريخ : 31 / 10 / 2019 

اعالن 
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى 
اعـاله والقـايض بازالة شـيوع العقـار املوصوف 
ادناه بيعا والعائد للسيدة ) ساهرة كريم فاضل ( 
ورشكائها والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر 
االعـالن عن بيعه يف الصحـف املحلية ) ملدة ثالثون 
يومـا ( اعتبارا من اليوم التـايل للنرش فعىل من له 
الرغبـة مراجعة هـذه املحكمة مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية البالغـة ) 10 % ( من القيمة 
املقدرة له البالغة ) 000 ، 000 ، 50 ( مليون دينار 
بصـك مصدق لحسـاب هذه املحكمـة ان لم يكن 
رشيكا وسـتجري االحالة القطعية بعهدة الراغب 
االخـري بعد السـاعة الثانيـة عرش ظهـرا من يوم 
املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي 

.القايض 
مهدي قدوري كريم 

االوصاف : 
1 – ان العقـار املرقـم 2 / 4605 م 39 كاطـون 
املسـاحة 2 أولك و 40 م2 قطعـة ارض يف بعقوبة 
الكاطـون الرحمـة بالقـرب مـن جامـع صهيب 
الرومـي فيهـا هيكل مشـيد طابوق وسـمنت اىل 
الرباط خايل من الشـبابيك واالبواب وغري مشغول 
يحتوي كلدور هول اسـتقبال مسـلك غرفتي نوم 

صحيات مطبخ وغري مشغول .
2 – قيمـة العقار ارضـا ) 000 ، 000 ، 42 ( اثنان 

واربعون مليون دينار .
3 – قيمـة املشـيدات ) 000 ، 000 ، 8 ( ثمانيـة 

مليون دينار .
4 – القيمـة الكليـة للعقـار ) 000 ، 000 ، 50 ( 

خمسون مليون دينار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 قدم املواطن )سالم فرحان حجار( طلباً يروم فيه 
تسـجيل لقبه وجعله )الكرعاوي( بدال من الفراغ 
واستناداً اىل احكام املاده )24( من قانون البطاقه 
الوطنيـه رقم 3 لسـنه 2016 املعدل ولغرض نرش 
هذا االعـالن يف الجريدة الرسـمية فمـن لديه حق 
االعـرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش  .
اللواء 

نشات ابراهيم شالل
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )شالكه معبد عطيب( دعوى قضائية 
لتبديل اسـمة وجعله )شـاكر( بدال من )شالكه( 
فمـن لديه حق االعـرتاض مراجعة هـذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 املعدل

 اللواء
نشات ابراهيم شالل

مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

وزارة الداخلية
قيادة قوات الرشطة االحتادية

وكالة الوزارة  لشؤون االمن االحتادي
قيادة الفرقة الثانية

فوج املشأة االيل
نرش اعالنالقانونية 

نهديكم اطيب التحيات ..
يرجـى التفضـل بنرش منسـوبينا بالقائمة ادناه التي تبدأ بالتسلسـل )1ـ  ر .ع / عيل عبد الرحيم كاطع 
عبود املالكي ( وتنتهي بالتسلسـل )9 ـ الرشطي / عيل كاظم حليم كامل التميمي( وفق املواد املبينة ازاء 
كل منهم ونخول منسـوبنا املفوض ) عبد الله خريي جاسـم( باستالم وتسـليم االجابة وتزويدنا بنسخة 

من االعالن الجريدة 
مع التقدير 
املرفقات /

قائمة اسماء

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة : 2019/2859

التاريخ 2019/10/31
اىل / املنفذ عليه / اهلام كامل حممد جمهول حمل االقامة

لقد تحقـق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليـغ يف مركز رشطة املنصور  
بموجب كتابهـم املرقـم 14116 يف 2019/10/30 وتأييد مختار محلة 611 
حـي االندلس  انك مجهول محـل االقامة وليس لك موطـن دائم او مؤقت او 
مختـار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمـادة )27(  من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمسة عرش يوما 
تبـدأ من اليوم التايل للنـرش ملبارشة املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل
نبيل حسن عيل
اوصاف املحرر :

نفـذت وكيلة الدائـن )كمال خليل ابراهيم( وكيلتـه )كريمة  وني حلو( قرار 
حكمة بـداءة الرصافة بالعـدد 1701 /ب/2019 املـؤرخ يف 2019/10/22 
واملتضمن الزام املدعى عليهـا ) الهام كامل محمد( بتأديتها للمدعي ) كمال 
خليـل ابراهيـم( مبلغ مقـداره ثالثة وتسـعون الـف دوالر علمـا ان الحكم 

حضوريا

فقدان
فقدت الهويه الجامعيه الخاصه بالطالبه 
بان بشـار عبد الفتاح هاطور والصادره 
من كليـه الطب / جامعه بغـداد عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت مني البطاقة كي كارد الصادرة من 
مديرية الحشد الشـعبي – مديرية املالية 
بأسـم / ليث نوري عباس فرج ال بريهي 
– فمـن يعثر عليها االتصـال عىل الرقم / 

07706768558 وله جزيل الشكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم املواطـن ) ماجـد سـلمان جابـر ( 
دعوة قضائية لتسـجيل ) لقـب ( وجعله 
) الربيعـي ( بـدال من ) فـراغ ( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعـة هـذه املديريـة خالل 
خمسـة عـرش يومـا مـن تاريـخ النـرش 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اسـتنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ) 3 ( لسـنة 2016 
املعـدل عىل ان يكـون النرش باسـم مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقدت هوية الطالب ) باسم جبار جاسم( 
– قسـم  التقنـي  املعهـد  الصـادرة مـن 
املحاسـبة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد ) محمد 
منهـل كناص ( الذي يطلـب فيه تصحيح 
اللقب من ) املنتفك ( اىل ) الجشعم ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الطلب وفق 
احـكام املـادة 22 مـن قانـون البطاقـة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنيـة والجوازات واالقامة 

العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هويـة الطالـب ) حسـن محمـد 
مهدي ( الصادرة مـن املعهد التقني ادارة 
– برصة – قسم انظمة الحاسبات – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 2846

التاريخ 2019/10/31
اعالن

اىل املدعو ) باسم محمد عبد( 
قدمـت زوجتك املدعـوه ) صابرين طالب 
نـارص( طلبـا اىل هـذه املحكمـة لغرض 
عودتـك  لحـن  عليـك  قيمـا  تنصيبهـا 
وملجهولية محـل اقامتك لـذا قررت هذه 
صحيفتـن  بواسـطة  تبليغـك  املحكمـة 
محليتـن يوميتـن للحضـور امـام هذه 
املحكمـة  خـالل ثالثـة ايـام مـن تاريخ 
تبليغـك ويف حالـة عـدم حضورك سـوف 
القانونيـة  اجرائاتهـا  املحكمـة  تجـري 

وحسب االصول  
القايض

فارس نجم ابو حسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
نرش يف صحيفة املسـتقبل العراقي بالعدد 
) 2005( حيث سقط سهوا يف اعالن تنفيذ 
النجـف رقـم االضبـارة 2019/827 ولم 
يذكـر القيمة املقـدرة 187240000 مائة 
وسبعة وثمانون مليون ومئتان واربعون 

الف دينار لذا اقتىض التنويه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4106/ب2019/1
التاريخ 2019/10/31 

اىل / املدعى عليه ) عقيل لطيف حمادي( 
اقامـت املدعيـة ) سـهام مهـدي زغـري( 
الدعـوى البدائيـة املرقمـة اعـاله والذي 
يطلب فيها الحكم بتسـديد بدالت االيجار 
وتسليم املحل خايل من الشواغل ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
ثائـر طعمـه جـرب واشـعار مختـار حي 
القاسـم 7 ب عيل شـاكر الشمرتي قررت 
هـذه املحكمة تبليغك اعالنـا بصحيفتن 
موعـد  يف  للحضـور  يوميتـن  محليتـن 
املرافعة املصادف يف يـوم 2019/11/13 
وعند عـدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
كربـالء  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة الجدول الغربي

العدد : 4/س/2019
التاريخ 2019/10/28

اىل / املطلوب اطفاء حق الترصف بحقه / 
سبيعي رشيد جبار

اعالن
اقام طالب حـق االطفاء مدير عام رشكة 
مصايف الوسط اضاف اىل وظيفته الدعوى 
املرقمة 4/س/2019 امام محكمة بداءة 
الجـدول الغربـي ويطلب فيها اسـتمالك 
العقار املرقـم 1/4 مقاطعة 78 الخرصة 
لغـرض مرشوع مـد انبـوب املـاء الخام 
والترصيف املغذية ملرشوع مصفى كربالء 
االسرتاتيجي الحيوي والذي يمر بالقطعة 
اعـاله وملجهوليـة محـل اقامتـك قررت 
تبليغـك يف صحيفتن يوميتن رسـميتن 
املوافـق  املرافعـة  موعـد  يف  بالحضـور 
2019/11/7 السـاعة التاسـعة صباحا 
امـام هـذه املحكمة او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا وبخالفه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

حيدر حسن نارص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4408/ب2019/3
التاريخ 2019/10/31

اىل / املدعـى عليهـا ) وحيـدة كاظم عبد 
الله( اقامـت املدعية ) فاطمـة عيل عبد( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي تطلب 
فيهـا الحكم بـ )بعدم نفاذ الترصف بحق 
املدعية فاطمة عيل عبود واعادة الحال اىل 
ما كان عليه واعـادة العقار املرقم 6000 
بـراق بأسـم املدعيـة اعاله حسـب القيد 
بالعـدد 21/اب/2007 رقـم الجلد 1104 
وابطـال معاملة البيع بحـق املدعى عليه 
الثاني حسن عواد عبد( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشـعار مختـار حي تبوك  هـادي طاهر 
حبيب االسـدي لـذا قررت هـذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2019/11/12 وعنـد عـدم حضـورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

فقدان 
فقـدت هويـة الطالبـة نـور الهدى 
عبد الحسن سـوادي والصادرة من 
املعهد التقنـي – برصة – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الخامسة

القضية املرقمة / 705 / 2019 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة .

2 – اسـم املتهـم الغائب : ن . ع حيـدر كاظم زغري 
ماجد الجوراني .

3 – رقم الدعوى : 705 / 2019 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2007

5 – تاريخ الحكم : 9 / 9/ 2019 
6 – املادة القانونية : ) 32 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 املعدل . 
7 – املنسـوب اىل / قيـادة حـرس حـدود املنطقـة 

الرابعة .  
8 – خالصـة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة ) 
32 / اوال وثانيـا ( مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 
املعـدل اىل املـادة ) 37 / اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 كونه االكثر انطباقا مع فعل املتهم 
ولكون الحـادث وقع قبل صدور تعديل قانون قوى 
االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 .
9 – عدم شـمول املتهم اعاله بقانون العفو رقم 27 
لسـنة 2016 لعدم تسـديده املبالـغ املرتتبة بذمته 

نتيجة االرضار الحاصلة بالعجلة التي بذمته .
10 – الحبـس البسـيط ملـدة ) ثالثـة اشـهر ( وفق 
احـكام املادة 37 / اوال الشـق االول من ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 كونـه القانـون االصلـح للمتهـم 
عمـال باحكام املادة 2 / 2 من ق ع رقم 111 لسـنة 
1969 املعـدل وبداللـة املـواد 61 / اوال و 69 / اوال 
من ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 الهماله مما تسـبب 
بحصـول ارضار بالعجلـة الحكوميـة التـي بذمته 
واملرقمـة 656404 نـوع شـوفرليت رقم الشـايص 
) IGCHK33U66F224084 ( بتاريـخ 16 / 5 / 

. 2007
11 – تضمينـه مبلـغ مقـداره ) 000 ، 441 ، 1 ( 
مليـون واربعمائة وواحد واربعـون الف دينار وفق 
املـادة 37 ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 عن 
قيمـة االرضار التـي لحقـت بالعجلة املشـار اليها 

اعاله تستحصل منه بالطرق التنفيذية .
12 – اخراجـه مـن الخدمـة يف قوى االمـن الداخيل 
اسـتنادا الحكام املادة 42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 
لسـنة 2008 بداللة املـادة 2 / 2 من ق ع رقم 111 
لسـنة 1969 املعدل استنادا الحكام املادة 89 / اوال 
من ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 بعد اكتسـاب الحكم 

الدرجة القطعية . 
13 – اعطـاء املوظفـن العموميـن صالحية القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا 
الحـكام املـادة 69 / ثانيا وثالثا مـن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 .
14 – حجـز امواله املنقولة والغري منقولة اسـتنادا 
الحـكام املـادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسـنة 

. 2008
15 – تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتـدب 
) حسـن عبـد االمري جابـر ( البالغـة ) 000 ، 25 ( 
خمسـة وعرشين الف دينار عراقـي ترصف له من 
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكمـا غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام 
املادة 60 / سادسـا من ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 
قدم لالعرتاض والتمييز اسـتنادا الحـكام املادة 71 
/ اوال وثانيـا من نفس القانـون وافهم بتاريخ 9 / 

. 2019 /9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة البداءة يف ابي الخصيب 

العدد: 507/ب/2019
التاريخ: 2019/10/31

اعالن 
اقـام املدعـي / حامـد محمـد يوسـف 
/507 املرقمــة  البدائيــة  الدعــوى 

ب/2019 امـام هـذه املحكمــة بحق 
املدعـي عليهـم بشـائر محمد يوسـف 
وجماعتهـا والتـي يطلـب فيهـا الحكم 
بتصفيـة الوقـف الذري للعقـار املرقـم 
90 مقاطعـة 39 الربديـة وبلـد السيـد. 
فمن له عالقة بالوقف املذكور مراجعـة 
املوافـق  املرافعـة  موعـد  يف  املحكمــة 

.2019/11/21
القايض / عمـار شاكـر فجـر

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) يوسف 
خـريي ( الصادرة مـن املعهد 
قسـم   – بـرصة   – التقنـي 
امليكانيك فـرع االنتاج – فمن 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت الهويـة الصـادرة من 
املعهـد التقني – برصة قسـم 
امليكانيك فرع االنتاج باسـم ) 
سـجاد حسن عبد االله ( فمن 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت الهويـة الصـادرة من 
املعهد التقني قسـم املحاسبة 
باسم ) هديل عماد عبد الرزاق 
( فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الخامسة

القضية املرقمة / 804 / 2019 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة .

2 – اسـم املتهـم الغائب : العريف مهنـد عبد املجيد 
عبد الله جيبوتي التميمي ) مطرود من الخدمة ( 

3 – رقم الدعوى : 804 / 2019 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 13 / 4/ 2015

5 – تاريخ الحكم : 15 / 10/ 2019 
6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 

 . 2008
7 – املنسـوب اىل / قيـادة حـرس حـدود املنطقـة 

الرابعة .  
8 – خالصـة الحكـم : عـدم شـمول املتهـم اعـاله 
بقانـون العفـو العام رقم 27 لسـنة 2016 لصدور 
امـر طرده من الخدمة بتاريخ 27 / 2 / 2017 بعد 

نفاذ قانون العفو اعاله .
9 – الحبس البسيط ملدة ) ستة اشهر ( وفق احكام 
املـادة ) 5 ( مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 كونه 
القائم االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2 / 2 من 
ق ع رقـم 111 لسـنة 1969 املعـدل وبداللة املواد ) 
61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( ق أ د رقـم 17 لسـنة 
2008 وذلـك لغيابـه مـن تاريـخ 13 / 4 / 2015 
ولغاية طرده من الخدمـة بتاريخ 27 / 2 / 2017 
بموجـب االمـر االداري الصـادر من مديريـة ادارة 
املوارد البرشية / التقاعـد املرقم 18328 يف 27 / 2 

 . 2017 /
10 – اعطـاء املوظفـن العموميـن صالحية القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا 
الحـكام املـادة 69 / ثانيا وثالثا مـن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 .
11 – حجـز امواله املنقولة والغري منقولة اسـتنادا 
الحـكام املـادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسـنة 

. 2008
12 – تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتـدب 
) حسـن عبـد االمري جابـر ( البالغـة ) 000 ، 25 ( 
خمسـة وعرشين الف دينار عراقـي ترصف له من 
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

13 – تـويص املحكمـة بتشـكيل مجلـس تحقيقي 
عـن جريمة قيام املتهم اعاله باسـتصحاب الهوية 

الوزارية املرقم ) 1271354 ( .
حكمـا غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام 
املادة 60 / سادسـا من ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 
قدم لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71 / 
اوال وثانيـا من نفس القانون وافهـم بتاريخ 15 / 

. 2019 / 10
العميد الدكتور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )117(  الصادر يف  2019/10/29 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائده ملكيتها اىل 
مديرية بلدية احلمدانية وفقًا ألحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية. فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية احلمدانية وخالل مدة ثالثون يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة  ثالثون يوم  من 
تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة 

يف مقر مديرية بلدية احلمدانية   
مالحظة/ مدة االجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

 ǦȞȕǠȪƫǟȿ ǦȞȖȪȱǟ ȴȩǿ ȼȶȩǿȿ ǿǠȪȞȱǟ țɀȹ ǧ
ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵČĐďȳČđč/đċ ɃȀǲƩǟ ȷɀȶȎȱǟ ȷȀȥ Č
ǦǭǠɅ ȯɀȲǩ ČĐċȳ ēĎĔ/Č ɄǵǠɆȆȱǟ ȰǝǟɀȞȱǟ ɀȺɅȁǠȭ č

ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵ ČĐďȳ ďĒ/ČĎċ ČĎč ȷǠȭǻ Ď
ȇɀȩ ǥȀȩ ČđĐđ ēč ȷǠȭǻ ď

ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵ ČĐď ȳ čĎ/ČĎđ čČ ȿ čċ ȬȊȭ Đ
ȇɀȩ ǥȀȩ Č/Đčċ  čċȿ ČĒȿ Čđȿ Čďȿ ČĎ ƙȭǠȭǼȱǟ

đȿĐ ȿďȿ Ď ȫǠȊȭɍǟȿ
đ

الوحدة المادة القانونية االسم الرباعي واللقب الرتبة ت
فوج المشاة االلي 

فق2 ش.أ
وفق المادة )5( من ق .ع.د رقم 14 

لسنة 2008
علي عبد الرحيم كاطع عبود 

المالكي ر.ع 1

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )34/اوال/ثانيا( من ق .ع.د رقم 
14 لسنة 2008 رزاق حسين بزون حميدي الشرطي 2

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )5( من ق .ع.د رقم 14 
لسنة 2008

علي محمد جابر حسن 
الحسيني الشرطي 3

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )5( من ق .ع.د رقم 14 
لسنة 2008

علي زيدان خلف عجيل 
العايدي الشرطي 4

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )5( من ق .ع.د رقم 14 
لسنة 2008

احمد صبار محيسن  عيسى 
العمري الشرطي 5

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ وفق المادة )26( اسلحة علي كامل عبود جحيل الكعبي الشرطي 6

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )5 و34/اوال /ثانيا( من ق .ع.د 
رقم 14 لسنة 2008

عباس حميد علوان عبود 
الترابي الشرطي 7

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )5( من ق .ع.د رقم 14 
لسنة 2008 اسامة كريم حسن علي الشرطي 8

فوج المشاة االلي 
فق2 ش.أ

وفق المادة )5( من ق .ع.د رقم 14 
لسنة 2008 علي كاظم حليم كامل التميمي الشرطي 9

العدد / 439/8
التاريخ 2019/10/31

الرائد 
ء. امر فوج املشاة االيل فق2 ش.أ
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد / 1437/ب/2019

التاريخ 2019/10/27
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي ) الدائن ( ناظم جعفر عباس
املدع�ى علي�ه / )املدي�ن( مدير بلدي�ة الك�وت /اضافة 

لوظيفته
تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد ) 
1437/ب/2019( واملتضمن  اعالن املزايدة الزالة شيوع 
العقار املرق�م )2255/2 م38 الخاجي�ة ( وتوزيع صايف 
الثمن بني الرشكاء كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن 
بيعه باملزايدة العلنية خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك 
معنون اىل محكمة بداءة الكوت  وسوف تجري املزايدة يف 
اليوم االخري الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم 
االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم ال�ذي يليه من الدوام 
الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور االعالن واملزايدة 
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
مواصفات العقار

جنسه / حسب صورة قيد عرصة وواقع الحال دار سكن 
يتك�ون من طابق�ني االول يحت�وي عىل طارم�ة امامية 
ومراف�ق صحي�ة خارجية ومطب�خ مغلف بالس�رياميك 
وغرفة استقبال وهول داخيل مغلف بالسرياميك بارتفاع 
1 م وغرف�ة ن�وم عدد /2 ومرافق صحي�ة وحمام مغلف 
بالسرياميك وسلم مغلف باملرمر ويف الطابق العلوي هول 
داخيل وحمام ومرافق صحية غري مكتملة وغرفة نوم عدد 
/3 غري مكتملة السقف كونكريت مسلح والسطح صب 
كونكريت الواجه�ة طابوق والش�بابيك بالطابق العلوي 

غري مكتملة والدار غري مجهزة  باالبواب الداخلية 
املساحة / 207م2

الشاغل / اليوجد
القيمة التقديرية / 130,000,000 مليون دينار

قيمة البناء / 60,000,000 مليون 

قيمة االرض املباعة 70,000,000 مليون 

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

رئاسة  استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط 

الهيئة الجنائية االوىل / كوت
العدد / 666/ج/2019
التاريخ 2019/10/31

اىل املتهم الهارب / قيس هادي جبار السداوي
اعالن

بالنظ�ر  ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة اعاله وفق املادة 
1/295  عقوب�ات وامل�ادة 298 عقوب�ات وبدالل�ة 
امل�ادة 1/295 من�ه فقد تقرر تبليغ�ك باالعالن عن 
طري�ق صحيفتني محليت�ني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف 2019/12/30 ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املحاكمة غيابية حسب االصول
الرئيس

محمد حنظل عزيز الشمري
رئي�س محكم�ة جنايات واس�ط الهيئ�ة الجنائية 

االوىل

اعالن
يعلن االتح�اد التعاوني يف املثنى ع�ن إجراء مزايدة 
علنية اليجار محالت ع�دد 13 الكائنة يف منطقة أم 
العصافري العمارات السكنية يف يوم 2019/11/10 
فع�ىل الراغبني باس�تئجار املحالت أع�اله الحضور 
يف اليوم أعاله عرصا مس�تصحبني معهم 20 % من 
قيمة اإليجار الكيل ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور االعالن والداللية
االتحاد التعاوني يف املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية

العدد / 697/ج/2019
التاريخ 2019/10/30

اعالن
اىل املتهم الهارب / خالد محمود عباس

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك ولكون�ك متهما يف 
الدعوى املرقمة اع�اله تقرر اجراء املحاكمة بحقك 
غيابيا وفق احكام املادة )456( من قانون العقوبات 
رقم ) 111( لس�نة 1969 املع�دل لذا اقتىض تبليغك 
اعالنا يف صحيفت�ني  محليتني بالحضور امام هذه 
املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة املوافق الس�اعة 
التاس�عة من صباح يوم 2019/12/3 واذا صادف 
موع�د املحاكمة عطلة رس�مية فيعت�رب يوم العمل 
الذي يلي�ه موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك 
او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب مركز للرشطة فستتخذ 
االج�راءات القانوني�ة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

حاتم طعمة نمل
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح العزيزية
العدد / 698/ج/2019
التاريخ 2019/10/30

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / حس�ني نج�م عب�ود عزي�ز 

الراجحي
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك ولكون�ك متهما يف 
الدعوى املرقمة اع�اله تقرر اجراء املحاكمة بحقك 
غيابيا وفق احكام املادة )453( من قانون العقوبات 
رقم ) 111( لس�نة 1969 املع�دل لذا اقتىض تبليغك 
اعالنا يف صحيفت�ني  محليتني بالحضور امام هذه 
املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة املوافق الس�اعة 
التاس�عة من صباح يوم 2019/12/3 واذا صادف 
موع�د املحاكمة عطلة رس�مية فيعت�رب يوم العمل 
الذي يلي�ه موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك 
او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب مركز للرشطة فستتخذ 
االج�راءات القانوني�ة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

حاتم طعمة نمل

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من محطة كهرباء 
 )M8439696  ( املرقم�ة  الغازي�ة  الحيدري�ة 
بأس�م ) عيل عودة عباس( عىل من يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط 
الهيئة الجنائية الثانية 
العدد / 384/ج/2019
التاريخ 2019/10/29

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / عيل محم�د حميد محمد 
املعموري اسم والدته / ايمان عبد الحميد تولد 

 1987
بالنظ�ر  ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة اعاله 
وفق احكام املادة 1/295  عقوبات واملادة 298 
عقوبات وبداللة امل�ادة 1/295 منه فقد تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2020/1/12 
ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة 

غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط 

الهيئة الجنائية الثانية 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط 
الهيئة الجنائية الثانية 
العدد / 385/ج/2019
التاريخ 2019/10/29

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / محمد حمي�د محمد عبد 
عيل املعم�وري اس�م والدت�ه / فاطمة جعفر 

تولد 1952 
بالنظ�ر  ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة اعاله 
وف�ق اح�كام امل�ادة 1/295  ق ع  فق�د تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2020/1/12 
ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة 

غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط 

الهيئة الجنائية الثانية 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد / 599/ج/2019
التاريخ 2019/10/27

اىل املتهم الهارب / حازم محمد حسن خميس 
القرييش

تبليغ
ق�ررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/12/1 
موعدا للمحاكمة يف الدع�وى الجزائية املرقمة 
559/ج/2019 وف�ق امل�ادة 459 ق ع ولكونك 
هارب قررت املحكمة تبليغك من خالل النرش يف 
صحيفتني محليتني يوميتني يف موعد املحاكمة 
اعاله وخالل ثالثون يوما اس�تنادا لنص املادة 
143 /ج االصولي�ة ويف ح�ال ع�دم حض�ورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح النعمانية
العدد / 608/ج/2019
التاريخ 2019/10/29

اىل املتهم الهارب / ابراهيم عودة رس�ن حمزة 
القرييش

تبليغ
ق�ررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/12/1 
موعدا للمحاكمة يف الدع�وى الجزائية املرقمة 
608/ج/2019 وف�ق امل�ادة 432 ق ع ولكونك 
هارب قررت املحكمة تبليغك من خالل النرش يف 
صحيفتني محليتني يوميتني يف موعد املحاكمة 
اعاله وخالل ثالثون يوما اس�تنادا لنص املادة 
143 /ج االصولي�ة ويف ح�ال ع�دم حض�ورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

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

فق�د مني س�ند العقار املرق�م 1703  حي 
الحس�ني بأس�م )محمد احمد محمد(  من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

اعالن
اىل املتهم )ش .اول ( عيل حس�ني عبد الس�ادة 

جعاز الوهامي
محل العمل / قسم حماية شخصيات املثنى

العن�وان / املثنى ، الس�ماوة ح�ي ال جضعان 
الثانية � خلف صيدلية النورين 

بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة )5( م�ن قانون 
عقوب�ات قوى االمن الداخيل رقم )14( لس�نة 
2008 وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك 
بواس�طة ه�ذا االع�الن ع�ىل ان تح�ر امام 
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة � املنطقة 
الثاني�ة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا 
من تاري�خ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك 
وتجي�ب عىل الته�م املوجهه ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابا وفق 
امل�ادة )66/65( من قان�ون اصول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم )17( لس�نة 

2008
الرائد

احمد محسن حاجم
ر.م.ت

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

فق�دت الهوي�ة الجامعية الخاص�ة ب الطالبة 
بان بش�ار عب�د الفتاح هاط�ور والصادرة من 
كلي�ة الطب / جامع�ة بغداد  م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2448/ج/2019

التاريخ 2019/10/29
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )مصطفى نعيم ظاهر عبد 
النعيمي( يسكن كوت � حي الجهاد

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك بالوقت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م بالقضي�ة املرقم�ة 
2448/جنح/2019 وفق احكام املادة )457( 
عقوبات فق�د تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
صحيفت�ني محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف ي�وم 2019/12/2 ويف حالة عدم 
الحضور  سوف تجري املحاكمة  غيابيا بحقك 

وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

امريكا تقتل صنيعتها مرة اخرى!

هناية املجرم البغدادي

          ادهم الشبيب

اعلن الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
ع�ن مقت�ل البغ�دادي زعي�م تنظي�م 
داعش الذي حاول بش�دة القضاء عىل 
االس�الم وتش�ويه صورت�ه، وأعط�ى 
فرص�ة كب�رية للملحدي�ن والحاقدين 
عىل االسالم من الغربيني ومنارصيهم 
يف الرشق كي ينالوا من س�معة الدين 

الحنيف.

وكالع�ادة، ل�م يش�فع له�ذا الزعي�م 
املصطن�ع األخ�ري مواقف�ه الداعم�ة 
ألمريكا ولغريها ممن يتمنون انحدار 
املس�لمني وضعفه�م اكث�ر فأكثر كل 
ي�وم، ولم يش�فع ل�ه كما لم يش�فع 
ملن قبل�ه انهم اكلوا ورشب�وا من )زاد 
س�نوات  وقض�وا  وملحه�ا(  امري�كا 
يتش�اركون الحلوة واملرة يف أيام صنع 
الخالق�ة( وتكوين )الرشق  )الفوىض 
االوس�ط الكبري( و)االس�الم االرهابي 

املنب�وذ(! لم يش�فع له�م كل ذلك، وال 
قتلهم البن�اء جلدتهم لعي�ون امريكا 
وال تدمريه�م لحض�ارة وت�راث املدن 
االسالمية التي اس�تولوا عليها وفعلوا 
به�ا يف س�نتني مال�م تفعل�ه الغزوات 

وعوامل الدهر واملناخ آلالف السنني.
لم يش�فع للبغدادي ال�ذي قىض ردحا 
م�ن الزمن تح�ت عي�ون امريكا يكرب 
وينم�و ويؤس�س دول�ة “كارتونية” 
قوية تحت�ل البالد العربي�ة وجزء من 

الغربي�ة يف اقل من س�نتني ث�م تندثر 
وتنهار يف اقل من اسبوعني!

ل�م يش�فع للبغ�دادي -الذي ج�اء اىل 
بغداد ضيفا وتس�مى باسمها عبثا-، 
وال ألس�الفه )غ�ري البغدادي�ني( انهم 
ن�ذروا حياته�م واعط�وا كل طاقتهم 
أله�داف امري�كا املعلنة وغ�ري املعلنة 
س�واء اتفقوا عىل ذلك ام ل�م يتفقوا، 
فاملهم ان اوراقه�م احرتقت وعمرهم 
الفن�ي وتاري�خ صالحية االس�تعمال 

انته�ى! فامري�كا ال تس�تعمل اليشء 
مرتني )خصوصا اذا كان بالس�تيكيا( 
الن�ه غري صح�ي كم�ا هو مع�روف، 
وكذا فانها ال تس�تعمل اشياء منتهية 
الصالحي�ة ومس�تهلكة الفائدة، وكل 
ما عليك بع�د ان ينتهي دورك وينتهي 
عملك وتصبح منبوذا هو ان تدافع عن 
نفسك بما تبقى لديك من سالح امدوك 
ب�ه س�ابقا وتكنولوجي�ا درب�وك عىل 
استخدامها مؤقتا واموال قطعوا عنك 

مصادره�ا الحقا.. لتبق�ى حيا اطول 
مدة ممكنة وتس�تطيعها تحت الرصد 
التكنولوج�ي الهائل والجوائ�ز املالية 
املغري�ة املرص�ودة لرأس�ك، والنهاية 
معروفة واملنترص محسوم مسبقا، ثم 
تصبح ارشيفا ينضم اىل سيناريوهات 

افالم هوليوود )االكشن( القادمة.
الت�ي  االس�تعراضية  املرسحي�ة  ام�ا 
يمثله�ا الرئي�س يف يوم اع�الن مقتلك 
واالنتص�ار علي�ك فس�تكون اما قبيل 

انتخاب�ات جدي�دة او بع�د فضيح�ة 
جنس�ية او سياس�ية مدوية او ألجل 
او.. ف�ادح  عس�كري  خط�أ  تغطي�ة 

او ..كم�ا فع�ل اس�الف ه�ذا الرئيس 
“الغريب االطوار” وكما فعل هو ظانا 
ان العال�م يصدق�ه وان اللعبة مازالت 
نتطيل عىل الن�اس، فان كنت راغبا ان 
تكون البطل وصنيع�ة امريكا القادم 
فتهيأ لقتلة جديدة ونهاية هوليوودية 

أخرى سعيدة.

          حسين علي الحمداني

ما ب�ني بروزه كزعيم لعصابات “داعش” اإلرهابّية ومقتله 
يف يوم 26 ترشين األول 2019 ظل أبو بكر البغدادي متخفّياً 
يف جحور بعي�دة عن األعني وعن املواجه�ات، ولعل الظهور 
الوحيد له بش�كل ت�ام كان بعد احت�الل املوصل وخطبته يف 
جام�ع الن�وري، وبعده�ا اختفى، ث�م اختفت مع�ه دولته 
املزعوم�ة الت�ي انهارت س�واء يف س�وريا أو يف الع�راق وما 
تبق�ى من أتباع ل�ه الذوا يف محميات طبيعي�ة ما بني حدود 
دول املنطقة ينتظرون اليوم )خليفة جديد( قد يتم تنصيبه 

قب�ل نرش هذا املق�ال ليبايعوه كما بايعوا م�ن قبل أبو بكر 
البغدادي.

أمريكا التي أنهت من قبل أسامة بن الدن ومن ثّم ابنه حمزة، 
أنهت أيضا البغدادي ورّوجت عرب وسائل إعالم أمريكية عن 
أبرز من سيخلفه ومن بني أكثر أألسماء تداوال أسم أبو عمر 
الرتكماني وهو ضابط س�ابق يف الجيش العراقي كما تقول 
سريته الذاتية، وهو أيضا أحد خريجي سجن بوكا يف البرصة 
ول�م تثب�ت عليه أية تهم�ة وتم إط�الق رساح�ه!، والفقرة 
األخرية يش�رتك فيها أغلب قيادات تنظيم “داعش” ووزراء 
دولة البغدادي الذين س�يتحولون إىل وزراء أيضا يف دولة أبو 

عمر الرتكماني املرشح )األوفر حظا( لتسلّم الخالفة.
والرتويج األمريكي ألس�ماء محتملة لخالفة البغدادي يؤكد 
بم�ا ال يقبل الش�ك أّن هذا التنظيم س�يظل موجودا ويبقى 
يش�كل تهديدا ألمن الدول وعموم املنطقة، بل وحتى أوروبا 

التي حظيت بنصيب من العمليات اإلرهابّية.
م�ن تاب�ع من�ا مس�رية املجامي�ع اإلرهابّي�ة يف العقدي�ن 
األخريين سيكتشف أّنها تنقسم إىل قسمني، األول؛ محيل ذو 
إمكانيات محدودة وقائم عىل فرد واحد أو مجموعة صغرية 
م�ن األفراد وينته�ي هذا التنظي�م أما بمقت�ل زعيمه ويتم 
غلق ملفه من خارط�ة التنظيمات اإلرهابية، والنوع الثاني 

ذو صف�ة إقليمية أو عاملية كما هو ش�أن تنظي�م القاعدة 
وتنظيم “داعش” الذي تحول يف يوم ما إىل )دولة( كما كانت 
تطلق عليه وس�ائل اإلع�الم الغربية بص�ورة عامة وبعض 
وس�ائل اإلعالم العربية اس�تخدمت مصطلح )الدولة( وهذا 
ما يوحي لنا أّن هناك قوى كربى وأخرى إقليمية تريد إبقاء 
هذا التنظيم موجودا عىل األقل يف الساحة اإلعالمّية وهذا ما 
يجعلنا نقول إّن مقتل البغدادي ومن قبله بن الدن لن ينهي 
اإلره�اب كما يتوقع البعض ما لم تك�ن هناك إرادة موحدة 
ل�دول املنطق�ة يف القضاء ع�ىل الفكر اإلرهاب�ي الذي جعل 
م�ن منطقتنا ودولنا س�احة لحروبه الت�ي ال تتوقف، علينا 

أن نكاف�ح اإلره�اب بص�ورة عامة وأن نؤس�س ملجتمعات 
تتعايش بأمن وس�الم وبث روح التس�امح بينه�ا، هذا من 
جانب، ومن جانب آخر أن ال نجعل من )املجاميع اإلرهابية( 
س�الحا يس�تخدمه بعضن�ا ض�د البعض اآلخ�ر كمحاربني 
بالنياب�ة عن طرف من األطراف، املنطق�ة التي نعيش فيها 
ال تتحّمل مزيدا من الحروب والنكبات، وهي بحاجة ماس�ة 
لالستقرار وتجاوز عقودا طويلة من النزاعات املسلحة التي 
أجه�زت عىل البنى التحتية والرتكيبة االجتماعية يف املنطقة 
وحول�ت جزءا مهما من ش�عوبها إىل نازحني ومهاجرين إىل 

شتى بقاع األرض.

الصمت املريب تفاؤل أملاين
          يوكو تاكيو

تعاف�ت توقع�ات ال�رشكات األملاني�ة يف أكتوبر 
الجاري من أدنى مس�توياتها يف عرش س�نوات، 
وهي إشارة حذرة عىل أن أكرب اقتصاد يف أوروبا 
ربما توق�ف عن التدهور يف بداي�ة الربع األخري 

من العام الجاري.
وتقدم األرقام الواردة من معهد »آيفو« ش�عاع 
أمل بعد يوم عىل اس�تطالع رأي أظهر أن قطاع 
التصنيع األملاني ال ي�زال مرتاجعاً، وأن معدالت 
التوظي�ف يف القطاع ترتاجع ب�أرسع وترية لها 
منذ عرشة أعوام تقريباً. وعىل رغم من أنه كان 
م�ن املتوق�ع ان�زالق االقتصاد األملان�ي يف حالة 
ركود م�ن الناحية التقنية خ�الل الربع الثالث، 
إال أن خ�رباء االقتص�اد يتوقعون ع�وداً إىل نمو 

معتدل يف نهاية العام الجاري.
وأك�د معه�د »آيف�و« ي�وم الجمعة امل�ايض أن 

م�ؤرشه ملن�اخ قط�اع األعم�ال ظ�ل ثابت�اً يف 
أكتوب�ر، بينما ارتفع مؤرش التوقعات أكثر مما 
توقع الخرباء، مس�جالً أعىل مستوياته يف ثالثة 

أشهر.
0.1 يف  »الي�ورو«  املوح�دة  العمل�ة  وارتفع�ت 
املئ�ة إىل 1.1117 دوالر، بينم�ا قف�زت عائدات 
الس�ندات األملاني�ة ألجل عرشة أع�وام، نقطتي 
أس�اس إىل ناقص 0.38 يف املئة، بعدما ش�هدت 
تراجع�اً إىل ما دون الصفر خ�الل العام الجاري 

وسط مخاوف بشأن االقتصاد.
وتقري�ر »آيفو« م�ن األخبار النادرة املش�جعة 
بالنسبة لالقتصاد املعتمد عىل الصادرات، والذي 
يواجه رضبات عىل جبهات متعددة، من الرتاجع 
العاملي وس�ط توترات تجاري�ة إىل االضطرابات 
داخل قطاع السيارات الرئييس بالنسبة ألملانيا. 
وتظهر م�ؤرشات مديري املش�رتيات أن قطاع 
التصني�ع متعثر يف حال�ة تراجع عميقة، ورغم 

ذلك تظهر أرقاماً حديثة تراجعاً أيضاً يف الطلب 
بدرجة ما.

وعالوة عىل ذلك، تؤثر املش�كالت التي تواجهها 
أملانيا كذلك عىل منطقة اليورو، حيث عزز البنك 
املرك�زي األوروب�ي من ح�زم التحفي�ز النقدي 
خالل الشهر املايض، بخفض أسعار الفائدة إىل 
ما دون الصفر، وأنعش مش�رتيات األصول. ويف 
مؤتمره الصحفي األخري يوم الخميس املايض، 
س�لط رئيس البن�ك »ماريو دراغ�ي« عىل مدى 
الدالالت الس�لبية التي تظهر يف قطاع الخدمات 

بمنطقة اليورو.
ويف ح�ني أن الرتاجع عزز الدع�وات للحكومات 
بزي�ادة برام�ج تحفي�ز نق�دي، لك�ن يف أملانيا 
ال يب�دو أن هناك إجراًء وش�يكاً. فاملستش�ارة 
األملانية أنجيال مريكل قالت إن املش�كلة ليس�ت 
نق�ص األم�وال لالس�تثمار، وهن�اك مش�اريع 

كافية قدر اإلجراء.

          جينفر روبن

الح�ايل  االع�رتاض  إىل  ننظ�ر  أن  علين�ا 
للجمهوري�ني يف مجلس الش�يوخ األمريكي 
ع�ىل رسية جلس�ات مجلس النواب بش�أن 
لي�س  ترام�ب،  للرئي�س  االته�ام  توجي�ه 
كحجة مفتعل�ة بل كب�ادرة تحذير لرتامب 
ب�أن حلف�اءه غري راغب�ني يف الدف�اع عنه. 
فالس�يناتور »الجمه�وري« ج�ون كورنني 
دف�ع بأن�ه ال يس�تطيع التعلي�ق ع�ىل لب 
املوض�وع. وزعم الس�يناتور »الجمهوري« 
جون نييل كين�دي أنه ال يس�تطيع التعليق 
عىل ش�هادة لم يطل�ع عليه�ا ومفادها أن 
ترامب اس�تخدم أموال دافعي الرائب- يف 
صورة مساعدات أجنبية- البتزاز الحكومة 

األوكرانية للتدخل يف انتخاباتنا. 
ول�م يعلن أي س�ناتور رصاح�ًة أن ترصف 

الرئي�س ال يس�توجب توجيه االته�ام. ولم 
يق�ل أي س�يناتور إن الش�هود يفتق�رون 
للمصداقي�ة. ول�م يقل أي س�ناتور إنه من 
املالئم تماماً أن يس�تخدم الرئيس سلطاته 
ليدع�م حملت�ه االنتخابي�ة. وهناك س�بب 
له�ذا الصمت املذهل، وهو االعتقاد بأن هذا 
الترصف غ�ري مس�بوق يس�توجب توجيه 

االتهام. 
وذكر تقرير لصحيفة »ذي هيل« أن أعضاء 
»جمهوري�ني« م�ن مجل�س الش�يوخ ل�م 
يشاركوا يف رعاية قرار جراهام حتى مساء 
الخميس، منهم ميت رومني والس�يناتورة 
لي�زا  والس�يناتورة  كولين�ز  س�وزان 
موركوفس�كي والس�يناتور كوري جاردنر 
والس�ناتور  الكس�ندر  الم�ار  والس�يناتور 
مايك اينزي والس�يناتور جوني ايساكسون 
والس�ناتور دان س�وليفان والسناتور روب 

بورتم�ان.. م�ا ق�د يصب�ح بداي�ة لقائمة 
أعض�اء كثريي�ن ق�د يدينون ترام�ب داخل 

مجلس الشيوخ. 
ب�دأ  إذا  أن�ه  للس�خرية  املث�ري  وم�ن 
»الجمهوريون« يف مجلس الشيوخ الحديث 
بصوت واحد، فإنه�م قد يدفعون ترامب إىل 
االس�تقالة أو عىل األقل إىل اتخاذ قرار بعدم 
خ�وض االنتخاب لتف�ادي إهان�ة انتخابية 
للح�زب. والصمت ال يدع�م إال وهم ترامب 

بأنه سيخرج ساملاً. 
والع�دد األكرب من أعضاء مجلس الش�يوخ 
»الجمهوريني« يعلمون جيداً جسامة ورطة 
ترام�ب. وببس�اطة س�يكون م�ن االفتقار 
الكامل للخيال منعهم من التطلع إىل ساحة 
سياس�ية أفضل، يصبح فيه�ا مايك بينس 
يف منص�ب الرئي�س بينم�ا يع�ود ترامب إىل 

نيويورك.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

اس�عي اليجاد الحل�ول وال ت�ازم االوضاع عيل 
جمي�ع االوجه قد تحرز تقدما كبريا او انتصارا 

لكنها فرتة صعبة
ال تختلق املش�اكل وال تخالف الراي العام فرته 
مش�حونه نوعا ما قد تتس�لم عم�ا او منصبا 

مهما .

تسري قضايا مهمة أجمل أيام الشهر و أوفرها 
حظاً كن جريئ�اً تقدم عىل رحلة أو تعيد النظر 
يف الع�ودة إىل مقاع�د الدراس�ة ف�رتة إيجابي�ة 
جداً،تعي�ش لحظات جميلة ومنعش�ة يس�هل 
علي�ك التعامل م�ع وجود ظ�روف جديدة ألنك 

منفتح عىل كل ما هو جديد ومختلف

يتغري الوض�ع لصالحك رشط التح�ىل بالليونة 
والدبلوماس�ية وتتحس�ن االمور نس�يبا رشط 
التح�ىل بالليونة ىف معالجة مصالحك يتحس�ن 
مزاج�ك وتهدأ مخاوفك بع�ض اليشء وتطمنئ 
لتكات�ف احدهم معك ولتفه�م البعض موقفك 

وتخطط لتوظيف اموالك ىف عقار او مرشوع

تعيش تجربه معقده أو مربكه تمالك أعصابك 
وعال�ج األم�ور بمنطقي�ه ترتفع ح�ده التوتر 
والقل�ق وتخطأ بس�بب خطأ أو عط�ل أو عمل 

استفزازي تجاهك.

تكثر الواجبات وتتزامن قد تشعر بالهلع لضيق 
الوقت حاذر الرتاجع الصحي نظم الوقت وهتم 
باهم االعمال وال تنش�غل باالمور الثانويه كن 
مس�تعداً لتط�ورات عاب�رة تتعامل م�ع وجوة 
جدي�دة وربم�ا تقوم برحل�ة عمل هن�اك قلق 

صحي وتعب نظم جدول أعمالك بدقة

تتحس�ن الظروف وترتف�ع املعنوي�ات وتزداد 
فرص النجاح بش�كل كبري باستطاعتك التمتع 
بلقاءات رومانسيه عذبه او تصحيح العاقات 
م�ع االحب�اءاو احد االبن�اء تنج�ح املفاوضات 
وتحق�ق اعمال�ك تقدما واضح�ا خصص وقتا 

لعائلتك يحيطك الفلك بالحيوية والحماسة

تفضل اله�دوء واالبتعاد عن االج�واء الصاخبة 
واملشاحنات املنزليه التى تسبب القلق الشخيص 
اعتمد الليونه والدبلوماسيه خصوصا مع العائله 
لط�ف االج�واء العائلي�ة الضاغط�ة النه�ا تثري 
اضطرابك وامتعاضك ال تخالف القوانني واحرتم 

املواعيد وااللتزامات املهنية اهتم بعائلتك

ال ت�رتدد بالقي�ام بزي�ارة او اتص�ال بتلطي�ف 
االجواء وض�ح افكارك ووجهة نظرك تنش�غل 
باتص�االت متنوعة وتش�رتك بورش�ة عمل او 
مفاوض�ات او ابح�اث مهمة تس�افر او تقوم 
باتص�االت عاجل�ة او ملح�ة تهت�م بام�ر احد 

االقرباء تشعر بضغوط

الفرتة مناس�بة العادة تنظيم وضعك املايل لكن 
من ال�روري تجنب االعباء ق�د تربح صفقة 
تجارية او تحقق مكسبا معنويا الن النجاحات 
إيل  رسيع�اً  تنج�ذب  ال  بانتظ�ارك  واالزده�ار 
م�رشوع تري من�ة عائد م�ادي جي�د دون أن 

تدرسه جيداً خسارة قريبة وال مكسب بعيد،

تط�رح اف�كار جدي�ده وتجته�د ع�ىل انج�اح 
مرشوع جدي�د تس�تعيد القدره ع�ىل املثابره 

وارياده وربما تجد نفسك ىف موقع جديد
تب�ارش بتنفيذ م�رشوع اوتحصل ع�ىل موافقه 
ط�ال انتظارها ترشق بنجومي�ه وتتخلص من 
الهموم واملتاعب رفه عن نفسك ال تهدور وقتك 

تهدأ وتريتك كلي�ا وتتاخر اعمالك يف هذا الوقت 
ال توق�ع عيل عقد او تبداء ورش�ة عمل جديدة 
حافظ عيل معنوياتك وال تترسع باي خطوة او 
قرار وال تراهن عيل الحظ كي التخيب توقعاتك 

فرتة فارغة تماما من الحظوظ والحصانة

يف  للمش�اركة  مس�تعداً  تب�دو  ق�وي  حدث�ك 
إجتماع�ات وأماك�ن تس�لية تف�رح إىل جانب 
األصدقاء الذين قد يلعبون دوراً بناًء يف محيطك 
، الوقت مناس�ب لتعزيز الشعبية أشتغل ضمن 
مجموعة بيتحدث الفلك عن تعاطف وتعارف و 

إنسجام مع األهل و األقارب و األحباء.

العذراء

احلوت

ما ال تعرفه عن الفلفل األمحر
إذا كن�ت م�ن عش�اق النكه�ات املمي�زة، 
فعليك أال تهمل استخدام مسحوق الفلفل 
األحمر، كونه يضي�ف مذاقا مختلفا، كما 
أن له فوائد صحية ع�دة، مما يجعل لديك 
الش�جاعة الكافي�ة للمخاط�رة بحرارت�ه 
النارية للحصول عىل هذه الفوائد الرائعة 
واملمي�زة. فعند تناول الطعام املكس�يكي 
أو الهندي أو التاياندي س�تجد مس�حوق 
الفلف األحمر ح�ارضا بقوة ليضفي عليه 
مذاقا ذو نكهة ممي�زة.وإىل جانب نكهته 
املمي�زة، يع�رف الفلف�ل األحم�ر ب�دوره 
الفعال يف تنش�يط ال�دورة الدموية فضا 

عن أنه مضاد طبيعي للبكترييا.
منع قرحة املعدة

الفلف�ل األحم�ر مع�روف عن�ه معلوم�ة 

خاطئ�ة، وهي أنه يس�بب ح�دوث قرحة 
املعدة، إال أم الدراس�ات العلمية أثبتت أنه 
يس�اعد يف منعها عن طريق قتل البكترييا 
من خال تحفيز خايا بطانة املعدة إلفراز 

املواد الوقائية.
صحة القلب

كما أثبتت الدراسات أن رش الفلفل األحمر 
فوق عجة الصباح الخاصة بك يحسن من 
صحة قلبك، إذ تبني أن ذلك يقلل من نسبة 
الكوليس�رتول يف الدم ومستويات الدهون 
الثاثي�ة وتراك�م الصفائ�ح الدموي�ة مع 
زيادة قدرة الجس�م عىل إذابة »الفيربين«، 

وهي مادة أساسية لتكوين جلطات الدم، 
مم�ا يقلل من خطر اإلصاب�ة بنوبة قلبية 

واالنسداد الرئوي والسكتة الدماغية.
فقدان الوزن

الح�ار  الفلف�ل  تن�اول  بع�د  ش�عرت  إذا 
بالتس�خني والح�رارة، ف�إن ذل�ك يع�ود 
الس�تهاك الس�عرات الحرارية يف جسمك 
إلنت�اج الطاق�ة، حيث تم العث�ور عىل أنه 
حت�ى الفلفل األحم�ر الحل�و يحتوي عىل 
مواد تزيد بشكل ملحوظ من توليد الحرارة 
)إنت�اج الح�رارة( واس�تهاك األكس�جني 

ألكثر من 20 دقيقة بعد األكل.

اهلواتف عالـم  تغري   Oppo
هات�ف   Oppo رشك�ة  اس�تعرضت 
بمواصف�ات  املتط�ور،   Reno Ace
تخوله إلحداث نقل�ة نوعية يف عالم 
األجه�زة الذكية.ومن أب�رز ما يميز 
هذا الهاتف هو تقنية الشحن الرسيع 
SuperVOOC 2.0 باس�تطاعة ) 65 

واطا( ، والتي تصنف كأرسع تقنية 
لش�حن الهواتف حاليا، والتي توفر 
 4000( بطاريت�ه  إمكاني�ة ش�حن 
مييل أمبري( خ�ال 30 دقيقة فقط.

وجاء ه�ذا الهاتف بهي�كل أنيق من 
الباس�تيك والزجاج، مق�اوم للماء 
 AMOLED والغبار، وزود بشاش�ة 
بمق�اس 6.5 بوص�ة، بدق�ة عرض 
فيه�ا  بيكس�ل،   )1080/2400(
ثقب صغ�ري يف منتصفها من األعىل 
 Reno Ace مخصص للكامريا.وزود
بمعالج +snapdragon 855، أفضل 
وذاك�رة  حالي�ا،  للهوات�ف  معال�ج 
وصول عش�وائي 12/8 غيغابايت، 
 256/128 داخلي�ة  وذاك�رة 
غيغاباي�ت، وأحدث نظ�ام أندرويد، 

وأنظمة خاصة لتربيد املعالج.

فاكهة واحدة قبل كل وجبة ستخفف وزنك
ال�وزن  فق�دان  ارتب�ط  لطامل�ا 
باالبتعاد ع�ن األطعمة، وتقليل 
الكميات املتناولة، ولكن دراسة 
جدي�دة أك�دت أن إضاف�ة أحد 
األطعمة سيس�اعد عىل خسارة 

الوزن.
متعلق�ة  دراس�ة  وأظه�رت 
بالنظ�ام الغذائ�ي إىل أن تن�اول 
نصف فاكهة جريب فروت قبل 
كل وجبة، سينتج عنه انخفاض 
الوزن بنهاية العام، وفقا ملوقع 

»ريد« الصحي.
وكشفت الدراسة أن كل املشاركني فيها 
الذي�ن تناولوا نصف ثم�رة غريب فروت 

قب�ل كل وجبة، انخف�ض وزنهم بمعدل 
1.6 ك�غ يف غض�ون 3 أش�هر، وه�و ما 

يعادل 6.3 كغ سنويا.
ال  الفاكه�ة نفس�ها  أن  وبالرغ�م م�ن 

تح�رق الده�ون، لكنه�ا تمتلك 
نسبة عالية جدا من املياه، مما 
يجعلك تش�عر بالشبع، وترسع 

عملية الهضم.
وتعد ثم�رة الغريب ف�روت من 
الفواك�ه الغنية بالفيتامني يس، 
كما تحتوي ع�ىل البكتني، وهو 
أح�د أش�كال األلي�اف القابل�ة 
للذوبان، والتي تعمل عىل إبطاء 

تطور تصلب الرشايني.
ينص�ح  للدراس�ة،  وباإلضاف�ة 
خ�رباء تغذية ب�أن يبدأ الش�خص يومه 
بتن�اول ثم�رة جري�ب ف�روت، بس�بب 

فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 150 جرام شيكوالتة )داكنة(

x 4 معلقة كبرية شيكوالته سايحة )نوتيا(
x 2 كوب لبن كامل الدسم

x 2 معلقة صغرية سكر )او حسب الرغبة(
½ x كوب كريمة خفق )للتزيني(

الخطوات:
يس�خن اللب�ن ونضيفه عىل الش�يكوالتة املبش�ورة، ونقلب 
بواس�طة مرب ي�دوي برسعة حت�ى تذوب الش�يكوالتة 

تماما.
نضي�ف النوتيا والس�كر ونقل�ب ثم نرفع املزي�ج عىل النار 

متوسطة خمس دقائق حتى يغيل.
نرف�ع املزي�ج ويصب يف كاس�ات التقديم ويزي�ن بالكريمة 

املخفوقة والشيكوالتة املبشورة.

نوتيال هوت شوكليت

؟؟هل تعلم
الذباب ينق�ل العديد من األم�راض منها 

االسهال .
هل تعلم أن اإلنس�ان يستطيع أن يتوقف 
عن التنفس ملدة ت�رتاوح بني 3: 7 دقائق 
فق�ط واكث�ر من ذل�ك يلجا االنس�ان اىل 

انابيب التنفس الصناعي.
الج�زر يق�وي النظ�ر انها حقيق�ة النه 
يحتوى عىل نس�بة كبرية م�ن فيتامني ا 
الذي يس�اعد يف تقوية االبص�ار وحماية 

العني من الجفاف.
ه�ل تعل�م ان نق�ص فيتامني د يس�بب 
االحساس العام بالهبوط واالكتئاب واالم 

املفاصل.
ه�ل تعل�م أن املل�ح الزائ�د  يعم�ل ع�ىل 

هشاشة وترقق العظام .
هل تعل�م ان فيتامني د يمك�ن الحصول 
عليه عن طريق التعرض الشعة الشمس 
ماقب�ل العارشة صباحا وم�ا بعد الرابعة 

مساءا.
حبوب زيت الس�مك تس�اعد يف التخلص 
م�ن أع�راض م�رض الته�اب املفاص�ل 

الروماتزمي .
هل تعلم عن الصحة واحمر الشفاه

يعترب احمر الش�فاه م�ن االمور املحببة 
ج�دا ل�دى الكثري م�ن النس�اء والفتيات 
حول العالم بل ان الكثريين اليستطيعون 

الخروج من املنزل دون وضعه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2012( االحد  3  تشرين الثاني  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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نفط الوسط األفضل.. وبداية مرتبكة حلامل اللقب
             المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يلبث ال�دوري العراق�ي املمتاز أن 
انطلق يف موس�مه الجديد، حتى أعلن 
تأجيل�ه مرتني، وج�اءت األخرية قبل 
أيام، عىل وقع االحتجاجات املتواصلة 
املس�ابقات  لجن�ة  البالد.وكان�ت  يف 
باالتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلنت 
تأجي�ل مباري�ات الجول�ة الخامس�ة 
من ال�دوري، بناء عىل تل�ك الظروف.

ولم تنتظم املس�ابقة حتى اآلن، ففي 
الجوالت األربع الت�ي لعبت حتى اآلن، 
لم تس�تكمل بعض الفرق مبارياتها، 
إذ خ�اض بعضه�ا مباراة واح�دة، أو 
اثنت�ني، بينما لعبت ف�رق أخرى 3 أو 
4 مباريات. يس�لط الضوء يف التقرير 
الت�ايل عىل الئح�ة ال�دوري املمتاز، يف 
قراءة رقمية ملا حققته بعض األندية، 
يف الجوالت املاضية، التي شهدت تميز 
البع�ض وتراج�ع آخرين بش�كل غري 

منطقي:

العندليب يغرد
يحت�ل فري�ق نف�ط الوس�ط املرك�ز 
الخام�س يف ترتيب الج�دول، متقدما 
ع�ىل أندي�ة خاض�ت ع�ددا أكث�ر من 
الفوز  الوس�ط  املباريات.وحقق نفط 
يف املبارات�ني اللت�ني لعبهما حتى اآلن، 
ليصب�ح بذل�ك الفري�ق الوحي�د الذي 
ل�م يفقد أي نقطة بال�دوري العراقي 

حاليا، وبالتايل تعد بداية نفط الوسط 
هي األفضل.

هذه النتائج أتت من االس�تقرار املايل 
باعتم�اد سياس�ة مالي�ة قائمة عىل 
توطني رواتب الالعبني وتجنب املشاكل 
املتك�ررة لعدد من األندية نتيجة تأخر 
مستحقاتهم، باإلضافة إىل االستقرار 
الفني بتواجد مدرب محنك مثل املدرب 

رايض شنيشل.
صورة مختلفة

رغ�م أن امليناء خ�اض مباريات أكثر 
م�ن بعض الفرق األخ�رى، حيث لعب 
4 مباريات كاملة دون تأجيل، لكن ما 
يحسب للميناء صدارته للرتتيب، حيث 
جم�ع 8 نقاط من فوزي�ن وتعادلني، 
ليظهر بص�ورة مختلفة عن املوس�م 
املايض، الذي شهد تخبطا إداريا أودى 

بالفريق للرتاجع يف سلم الرتتيب.
امل�درب الروماني تيتا فال�ريي تمكن 
من إع�ادة الروح للفريق وحقق بداية 
جيدة لكن املقبل س�يكون أصعب عىل 
امليناء للحفاظ عىل تواجده يف مقدمة 
الرتتي�ب يف ظ�ل املنافس�ة م�ع أندية 

كبرية أكثر استقرارا.
فريق طموح

الصناع�ات الكهربائي�ة ال�ذي يحت�ل 
املركز الرابع من 3 مباريات هو اآلخر 
يعكس صورة مختلفة عما كان عليه 
يف املوس�م املايض، حيث تمكن املدرب 

الش�اب عادل نعمة من تشكيل فريق 
متكامل يمزج بني الخربة والشباب.

الصناع�ات ف�از يف مبارات�ني وخرس 
واح�دة، وكانت بدايت�ه متعثرة، لكنه 
رسعان ما ع�اد وحقق التوازن ليفوز 
مرتني، لكن ما يهدد الصناعات وثباته 
الجان�ب امل�ايل فق�ط، ك�ون الفري�ق 
لم يس�تلم إىل اآلن مس�تحقاته.تأخر 
رصف األموال من قبل وزارة الصناعة 
الجه�ة الراعي�ة ق�د يرب�ك اس�تقرار 

النادي وينعكس عىل نتائجه.
غياب البطل

يع�د تراج�ع فري�ق الرشط�ة، حامل 
اللق�ب، الظاه�رة األب�رز يف الج�والت 
األرب�ع التي لعبت حت�ى اآلن بالدوري 
العراق�ي، إذ يحت�ل حالي�ا املركز 12، 
بعدم�ا خ�اض 3 مباري�ات، ف�از يف 
واحدة منه�ا، وتع�ادل مثلها، وخرس 
واح�دة أيضا، يف بداية مرتبكة للفريق 
ال�ذي يملك كل اإلمكانيات التي تؤهله 

ملواصلة الدفاع عن لقبه.

باكيتا هياجم مدرب ميالن السابق
             المستقبل العراقي/ متابعة

هاج�م الربازي�ي ل�وكاس باكيتا، العب وس�ط 
مي�الن، مدرب�ه الس�ابق مارك�و جيامباول�و، 
الذي أقيل من تدريب الروس�ونريي هذا املوس�م 
عىل خلفية النتائج الس�يئة للفري�ق يف الدوري 

اإليطايل.
وتوىل س�تيفان بي�ويل املس�ؤولية الفنية مليالن 

وحق�ق  لجيامباول�و،  خلًف�ا 
ف�وزه األول م�ع الفريق أمام 
سبال بالجولة الحادية عرشة 

يف الكالتشيو.
ترصيح�ات  يف  باكيت�ا  وق�ال 
أبرزته�ا صحيف�ة »الجازيت�ا 
ديلل�و س�بورت«: »م�ن الذي 
ل�م ينج�ح م�ع جيامباول�و؟ 
ش�خص ما لم يك�ن يف املكان 
الصحي�ح، ش�خص تواجد يف 

مكان ال يحبه«.
اس�تخدام  ت�م  »إذا  وواص�ل: 
الالع�ب يف دور يحبه ويفضله 

فه�ذا يجعله يق�دم أكثر للفري�ق، وهذا يحدث 
حالًيا، مع بيويل نش�عر براحة أكثر، علينا فقط 

أن نتحسن«.
وخت�م »املدرب يس�ألنا يف بعض األش�ياء وهذا 
الكث�ري م�ن  تتلق�ى  عندم�ا  لك�ن  يس�اعدنا، 
املعلوم�ات فأنت تك�ون مرتب�ًكا بعض اليشء، 
لكن مع بيويل كل يشء أصبح أكثر وضوًحا وهو 

يحب ذلك أيًضا«. 

مارسيال سالح 
سولسكاير املدمر

             المستقبل العراقي/ متابعة

دف�ع النرويجي أويل جونار سولس�كاير، 
املدي�ر الفني ملانشس�رت يونايت�د، بالدويل 
الفرن�ي أنتون�ي مارس�يال أساس�ًيا يف 
الهج�وم أمام بورنم�وث صاحب األرض، 
ضمن الجولة ال�11 للربيمريليج.وبحسب 
ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، ف�إن البدء 
بمارس�يال يف التش�كيل األس�ايس، تحت 
قيادة سولسكاير، يمنح مانشسرت يونايتد 
الفوز بنس�بة )65%(.فقد سبق أن حقق 
الش�ياطني الحمر االنتصار يف 11 مباراة، 
م�ن أصل 17 بدأها مارس�يال، خالل عهد 
النقي�ض عندما  النرويجي.وعىل  امل�درب 
يجل�س بدي�اًل، تنخف�ض نس�بة تحقيق 
الفوز إىل )41%(، بواق�ع 11 مباراة فقط 
من أص�ل 27.ويدخل مانشس�رت يونايتد 
اللق�اء وه�و يف املرك�ز الس�ابع، برصي�د 
13 نقط�ة، وه�و نفس رصي�د بورنموث 

صاحب املركز التاسع.

جوارديوال: لو خضت 
حربًا سآخذ العب برشلونة

عصام محد: تأجيل الدوري 
يعني تكرار األخطاء السابقة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثنى مدرب مانشسرت س�يتي، بيب جوارديوال، بشدة عىل 
نج�م برش�لونة، مؤكًدا أنه ل�و خاض حرًبا س�يصطحبه 

معه.
فخ�الل حديث م�ع »رادي�و كاتالونيا«، تذك�ر بيب العبه 
الس�ابق يف باي�رن ميونخ، الدويل التش�يي أرت�ورو فيدال، 
الذي لقبت�ه الصحافة اإليطالية عندم�ا كان يف يوفنتوس 
ب�«املح�ارب«، قائ�ال: »إذا تحت�م ع�ي الدخ�ول يف حرب، 

سآخذ معي بكل تأكيد أرتورو )فيدال(«.
وتابع املدرب: »يمكنك أن تركل فيدال يف صدره، وسيتحمل 
دائم�ا العتاب عند الرضورة.. لدي ذكريات رائعة جدا عنه 
يف بايرن، إنه ش�خص لطيف وطموح ألقىص درجة، وقدم 

لنا أشياء لم نكن نمتلكها«.
يذك�ر أن في�دال لعب قبل ذل�ك لباير ليفرك�وزن )2007-

2011(، ث�م انتق�ل إىل يوفنت�وس )2011- 2015(، وعاد 
ألملانيا عرب بايرن ميونخ، قبل أن يغادر إىل برشلونة.

وقىض »املحارب« يف ميونخ ثالثة مواسم، خاض فيها مع 
العمالق البافاري 124 مباراة.

نادال وديوكوفيتش يف حرب غري مبارشة بباريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تتواص�ل اليوم الس�بت مباري�ات بطولة 
نص�ف  خ�الل  م�ن  لألس�اتذة،  باري�س 
النهائي، عندما يواجه اإلس�باني رافائيل 
نادال نظريه الكندي دينيس شابوفالوف.

ويبحث نادال ع�ن التتويج بلقبه األول يف 
بطول�ة باري�س، وتعزيز رقم�ه القيايس 
كأكث�ر م�ن ت�وج ببط�والت األس�اتذة يف 

التاريخ، برصيد 35 لقًبا.
أم�ا ش�ابوفالوف فيتطل�ع للوص�ول إىل 
لكن�ه  األس�اتذة،  ببط�والت  نهائ�ي  أول 
س�يصطدم بالحالة الفنية العالية لنادال، 
ال�ذي لم يخرس أي مجموعة يف طريقه إىل 

نصف النهائي.وبدوره يمر ش�ابوفالوف 
بحالة فني�ة جيدة، فهو م�ن أطاح بجيل 
إىل  التأه�ل  وأفق�ده فرص�ة  مونفي�س، 

البطولة الختامية.
وحقق ن�ادال ه�ذا املوس�م 4 انتصارات، 
دون أن يتعرض ألي خسارة أمام أصحاب 
اليد اليرسى، وحقق طوال مس�ريته أمام 
ه�ؤالء الالعب�ني 100 انتص�ار، وتع�رض 

ل�15 هزيمة فقط.
تعادل

ويتع�ادل الثنائ�ي يف املواجه�ات املبارشة 
)1-1(، حيث تغلب شابوفالوف عىل نادال 
يف بطول�ة مونرتيال، من�ذ عامني، قبل أن 
يرد اإلسباني الدين للكندي يف بطولة روما 

الع�ام املايض.ويبتع�د ن�ادال بانتصارين 
فقط، عن ضم�ان إنهاء الع�ام يف صدارة 

التصنيف العاملي.
ويف ح�ال خ�رس الي�وم الرصب�ي نوف�اك 
البلغ�اري جريجور  أم�ام  ديوكوفيت�ش، 
اآلخ�ر،  النهائ�ي  نص�ف  يف  ديمي�رتوف، 
س�يكون اإلس�باني بحاج�ة للتغلب عىل 
ش�ابوفالوف فقط، لضمان إنهاء العام يف 

الصدارة.
وضمن نادال الع�ودة إىل صدارة التصنيف 
العامل�ي، ال�ذي س�يصدر االثن�ني املقبل، 

برصف النظر عن نتائج اليوم.
ومن جانبه، س�يدخل شابوفالوف املباراة 
بمعنوي�ات مرتفعة، عطًفا عىل ما حققه 

م�ن نتائ�ج يف الش�هور الثالث�ة املاضية، 
حي�ث ت�وج بلقب�ه األول يف س�توكهولم، 
ووصل إىل نصف نهائي بطولتي ونستون 

سالم وشينجدو.
ويبح�ث اليوم عن تحقي�ق ثالث انتصار، 
ه�ذا الع�ام، عىل أح�د املصنف�ني العرشة 

األوائل عاملًيا.
تفوق كاسح

أم�ا يف أول لق�اء نص�ف نهائ�ي، الي�وم، 
فيتواج�ه ديوكوفيت�ش م�ع ديمي�رتوف 
يف  الرصب�ي  ويتف�وق  الع�ارشة،  للم�رة 

املواجهات املبارشة )1-8(.
ويحمل ديوكوفيتش الرقم القيايس كأكثر 

من توج بلقب باريس، بواقع 4 مرات.

خطوة جديدة تسهل رحيل مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتمتع الفرني كيلي�ان مبابي نجم باريس 
س�ان جريمان، باهتم�ام متزايد م�ن كبار 
أندي�ة أوروبا، بع�د مس�توياته املبهرة عىل 

املستويني املحي والدويل.
وذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو« أن رشكة 
املالبس التي ترعى يوفنتوس وريال مدريد، 
ستس�اهم يف انتق�ال مباب�ي إىل امللك�ي أو 

الالع�ب  رغب�ة  حس�ب  العج�وز،  الس�يدة 
واالتفاق مع النادي.

ويري�د يوفنتوس ضم مبابي، يف ظل س�عي 
لكريس�تيانو  بدي�ل  البيانكون�ريي إليج�اد 

رونالدو الذي تقدم يف العمر )34 عاًما(.
يف الوق�ت نفس�ه، يصمم ري�ال مدريد عىل 
الف�وز بخدمات كيلي�ان مباب�ي، لتعويض 
رحيل كريس�تيانو رونال�دو، حيث لم يقدم 

إيدين هازارد املنتظر منه يف الربنابيو.

ومن املتوقع أن يثري مبابي يف الصيف املقبل، 
أزمات كبرية لليوناردو املدير الريايض لسان 
جريم�ان، يف ظل مس�تواه االس�تثنائي مع 
الفري�ق الفرن�ي ورغبت�ه يف االنتق�ال إىل 

مستوى أعىل من املنافسة. 
وتش�ري التقاري�ر إىل أن س�ان جريم�ان لن 
يف�رط يف مهاجم�ه الفرن�ي، قب�ل انتهاء 
عق�ده يف صي�ف 2022، مهم�ا كان املقابل 

املادي.

ميالن جيمد صفقة برازيلية
              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر ميالن تجميد صفقة برازيلية بس�بب املغ�االة املالية، وفقا 
لتقرير صحفي إيطايل.

فق�د تح�دث موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، عن رف�ض النادي 
اللومباردي ل�«مغاالة« جريميو الربازيي، يف سعر العب منتخب 

السامبا، إيفرتون سواريز.
ويراق�ب ميالن إيفرتون منذ ما يزيد عن عام، عن طريق مديره 
الريايض الس�ابق ليون�اردو، قبل أن يس�تكمل باول�و مالديني 

االهتمام بالصفقة.
وكان إيفرت�ون ق�د جدد تعاقده مع جريميو يف أغس�طس/آب 
امل�ايض، وتم وضع رشط جزائي يف عق�ده يصل إىل 120 مليون 

يورو، وهو رقم يراه ميالن غري واقعي عىل اإلطالق.
وتدرك اإلدارة الفنية للروس�ونريي جيًدا أهمية الالعب الربازيي، 
بعدما قدم نفس�ه بق�وة يف كوب�ا أمريكا األخرية، ومس�اعدته 

ملنتخب بالده عىل التتويج باللقب.
لكن رغ�م ذلك، قرر ميالن تجميد الصفقة لنهاية املوس�م، عىل 

أمل حدوث تساهل من جريميو.

إنرت ميالن يصدم برشلونة ومييس

جاسم: مصممون عىل حتقيق الفوز 
أمام مولودية اجلزائر

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�ر تقرير صحفي إيط�ايل أن إنرت ميالن 
وج�ه صدم�ة قوي�ة لنظ�ريه برش�لونة 

والربغوث األرجنتيني ليونيل ميي.
ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وبحس�ب 
س�بورت«، فإن إنرت ميالن أخرب برشلونة، 
ب�أن العب�ه األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز 

ليس للبيع.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ميي 
ه�و م�ن طال�ب إدارة الن�ادي اإلس�باني 
بالتحرك لضم مارتينيز، زميله يف منتخب 

األرجنتني.
ورح�ب برش�لونة بض�م مارتيني�ز )22 
عاًما(، نظرًا إىل حاجة البارسا للتعاقد مع 
عنرص جدي�د يف مركز املهاج�م الرصيح، 
بس�بب تقدم عم�ر لويس س�واريز الذي 

يقرتب من إتمام 33 عاًما.

لك�ن بيبي ماروت�ا املدي�ر التنفيذي إلنرت، 
أعل�ن أن الوت�ارو ل�ن يرحل ع�ن الفريق 
اإليط�ايل، حتى ل�و كان املقابل ضم إيفان 

راكيتيتش أو أرتورو فيدال.
ويستعد إنرت ميالن إىل تمديد عقد الوتارو 
الذي ينتهي ع�ام 2023، لقط�ع الطريق 

عىل أي فريق يفكر يف ضمه.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل وف�د نادي الق�وة الجوي�ة، إىل مدينة 
أربي�ل إلقام�ة معس�كر تدريبي اس�تعداًدا 
الجزائ�ر، ضم�ن جول�ة  ملب�اراة مولودي�ة 
الذه�اب لدور ثمن النهائي من بطولة كأس 
محمد الس�ادس لألندي�ة العربي�ة األبطال.

وق�ال م�رشف الفري�ق مه�دي جاس�م، إن 
الفريق وصل صباح أمس السبت، إىل مدينة 
أربيل إلقامة معس�كر تدريبي يسبق املباراة 
املهمة املقررة يوم الجمعة املقبل، عىل ملعب 
فرانس�و حريري، الفتا إىل أن اإلدارة تسعى 
لتأم�ني مب�اراة ودي�ة لتكون بروف�ة أخرية 
قب�ل اللقاء.وأش�ار إىل أن الفري�ق ع�ىل أتم 
الجاهزية له�ذه املوقعة، حيث واصل خالل 
الف�رتة املاضية تحضرياته بش�كل مس�تمر 
وخ�اض ع�دًدا م�ن املباري�ات التجريبي�ة 
مستغاًل فرتة توقف الدوري.وبني أن الكادر 
التدريبي والالعب�ني مصممون عىل الخروج 
بفوز عىل مولودي�ة، داعيا الجمهور ملؤازرة 
الصقور بكثافة بعدما قررت الهيئة اإلدارية 
وبالتع�اون م�ع رابط�ة مش�جعي الن�ادي 

تسيري حافالت مجانا إىل مدينة أربيل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب أمانة بغداد، عصام حمد، أن التوقف املس�تمر 
يف ال�دوري العراق�ي، ال يص�ب يف مصلح�ة اتح�اد الك�رة 

واألندية.
وق�ال حم�د يف ترصيح�ات »توق�ف ال�دوري والتأجيالت 

املتعددة ال يصبان يف مصلحة اللعبة أو األندية«.
وأضاف »يجب االستفادة من األوقات املتاحة بشكل كبري، 

ألن إيقاف املنافسة يؤثر بالسلب عىل الدوري العراقي«.
وتابع »لجنة املسابقات لم تستغل الفرتة السابقة وأرصت 
عىل اللعب بشكل أس�بوعي، مما ساهم بشكل سلبي عىل 
ع�دم إنهاء جوالت عدي�دة، وبالتايل التوق�ف بدون ضغط 
املباريات يعني تمدد الدوري للموس�م الصيفي وستتكرر 

أخطاء املواسم املاضية«.
يش�ار إىل أن املوس�م امل�ايض لل�دوري العراق�ي املمت�از، 

استغرق ما يقارب 10 أشهر وشهد تأجيالت كثرية.

ريال مدريد يضحي بثنائي هجومي يف الشتاء
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط ريال مدريد إىل إفس�اح املجال 
أمام الصفق�ات الجديدة، بالتخي عن 
اثن�ني م�ن العب�ي الخ�ط الهجومي، 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبحسب صحيفة »ماركا«، فإن إدارة 
ريال مدريد تنوي التخلص من الثنائي 
ماريان�و دي�از وإبراهيم دي�از، حيث 
سريحل األول بشكل نهائي، أما الثاني 

س�يخرج معاًرا.ولم يحص�ل ماريانو 
دياز ع�ىل أي دقيق�ة للمش�اركة مع 
ري�ال مدريد ه�ذا املوس�م، حيث بات 
خ�ارج خطط امل�درب الفرن�ي زين 

الدين زيدان.
عىل الجانب اآلخر، ف�إن إبراهيم دياز 
يحظى بثقة زيدان منذ نهاية املوس�م 
املايض، لك�ن العقبة أمامه هي وجود 
العدي�د من الالعب�ني يف نفس مركزه، 
خاص�ة مع تأل�ق الربازي�ي رودريجو 

جويس.
وحاول�ت إدارة الن�ادي امللك�ي، إقناع 
إبراهي�م صاحب ال� 20 عاما باإلعارة 
الصيفي�ة  االنتق�االت  س�وق  خ�الل 
املاضية، لكنه أرص عىل البقاء والقتال 
للمش�اركة.وأفاد التقري�ر، أن�ه رغم 
وماريان�و  إبراهي�م  الثنائ�ي  رف�ض 
الرحي�ل يف الصي�ف امل�ايض، لكنهم�ا 
قررا إعادة النظر يف مستقبلهما خالل 

يناير/كانون ثان املقبل.

جتاهل مييس وسواريز حيبط جريزمان
كش�ف تقري�ر صحف�ي فرني، ع�ن وجود أزم�ة داخل 
صف�وف برش�لونة، ب�ني الثالث�ي الهجوم�ي للبلوجرانا، 
ليوني�ل ميي ولويس س�واريز، والواف�د الجديد أنطوان 
جريزمان.وبحسب مصدر داخل املدينة الرياضية للنادي 

الكتالوني، فإن ميي وسواريز يتجاهالن جريزمان.

وقال�ت صحيف�ة ليكي�ب »مي�ي وس�واريز ال ي�زاالن 
منزعجني من فيلم القرار الذي أصدره الالعب الفرني يف 
صيف 2018، ورفض خالله االنضمام لربش�لونة، وفضل 
االس�تمرار ضم�ن صف�وف أتلتيك�و مدريد، رغ�م رهان 

الثنائي عىل ضمه والرتحيب به يف وسائل اإلعالم«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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خطر صحي كبري ينجم عن التدخني وإدمان الكحول معًا!
أظه�ر تقري�ر جدي�د أن املدخن�ن الذي�ن 
يرشب�ون الخم�ر، أكث�ر عرض�ة لإلصابة 
برسطان الف�م أو الحلق بنحو 30 مرة من 
أولئك الذين يختارون أحد الرشين: التبغ أو 

الكحول.
وت�رز اإلرش�ادات الجدي�دة م�ن برنامج 
العمل الصحي اإلس�كتلندي بشأن مشاكل 
الكحوليات )Shaap(، الروابط بن استهالك 
املش�ورة  وتق�دم  والرسط�ان،  الكح�ول 
للطاقم الطبي واملرىض ح�ول كيفية الحد 

م�ن املخاط�ر وتحدي�د األع�راض املوضعية. 
ويعتم�د التقرير ع�ى األبحاث الت�ي أجريت 
ح�ول الروابط ب�ن تعاطي الكح�ول والتبغ، 
والت�ي وج�دت أن األف�راد الذين يمارس�ون 
كلتا العادتن الس�يئتن، ي�زداد لديهم خطر 

اإلصاب�ة برسط�ان الفم والش�فاه والبلعوم 
والحنجرة وامل�ريء. وُرّحب بهذا التقرير من 
قب�ل كب�رة األطب�اء يف إس�كتلندا، الدكتورة 
كاثرين كالديروود، الت�ي قالت: »هذا مصدر 
رائع لكافة األطباء، وأنا أش�جع الجميع عى 
اس�تخدامه يف املحادثات مع املرىض«. وأشار 

رئيس مجل�س إدارة Shaap، الدكتور بيرت 
رايس، إىل تقرير عام 2012، الذي وجد أنه 
ال يوجد مس�توى آمن الس�تهالك الكحول 
فيم�ا يتعل�ق بمخاط�ر الرسط�ان، وق�د 
اس�تمرت املعرفة يف التقدم ونحن س�عداء 

بنرش هذا التقرير الحديث.
ويق�دم تقري�ر Shaap دلي�ال أيضا عى أن 
تن�اول الكح�ول، يمك�ن أن يتداخ�ل م�ع 
الشفاء من الرسطان، بما يف ذلك الطريقة 
الت�ي تعم�ل به�ا بع�ض عقاق�ر الع�الج 

الكيميائي.
وتش�ر األبحاث أيض�ا إىل أن تك�رار اإلصابة 
برسطان الث�دي، أكث�ر احتماال عن�د األفراد 
الذي�ن يرشب�ون الكح�ول أكثر م�ن 5 مرات 

أسبوعيا.

أجراه�ا  مفاجئ�ة،  جدي�دة  دراس�ة  وج�دت 
مستشفى ماساتشوستس العام يف أمريكا، أن 
بعض سالالت فروس الورم الحليمي البرشي 
)HPV( قد تقدم الحماية )بشكل غر مبارش( 

من رسطان الجلد.
واكتش�ف العلم�اء أن وجود الفروس�ات عى 
جلد بعض األش�خاص، ينش�ط جه�از املناعة 

بالفع�ل بطريق�ة تس�اعد ع�ى الحماي�ة من 
رسطان الجلد بشكل غر مبارش.

ويف الخمس�ينيات والس�تينيات، بدأ العلماء يف 
مالحظة الروابط بن ف�روس الورم الحليمي 

البرشي ورسطان عنق الرحم.
وبحلول الثمانينيات، أثبت علماء أملان درس�وا 
الفروس�ات، وج�ود صل�ة بن ثالث س�الالت 

من فروس ال�ورم الحليمي البرشي ورسطان 
عن�ق الرح�م. ومنذ ذل�ك الحن، اكتش�فوا أن 
زهاء 12 س�اللة م�ن أص�ل 100 أو نحو ذلك، 
تس�بب رسطان عنق الرحم، وكم�ا هو الحال 
يف االكتشافات الحديثة، من املحتمل أن تسبب 
رسط�ان ال�رأس والرقب�ة والف�رج والقضيب 

والرشج والحنجرة.

أعلن�ت وكالة أنباء إيرن�ا اإليرانية، أن علماء اآلثار اكتش�فوا يف محافظة 
الرز الواقعة شمال إيران مستوطنة قديمة عمرها سبعة آالف سنة.

وتفيد الوكالة نقال عن إلهام قاس�يديان رئيسة فريق البحث، بأن الفريق 
العلمي اكتش�ف خالل عملي�ات الحفر يف كهف رفات�ا برشيا يؤكد وجود 
مس�توطنة يف هذا املكان. وأضافت، لهذا االكتش�اف قيمة وأهمية علمية 

عن العرص الحجري املتوسط .
وأشارت قاسيديان، إىل أن علماء اآلثار عثروا يف الكهف عى أشياء متنوعة 
أغلبه�ا أدوات عم�ل حجري�ة، وه�ذه املس�توطنة ه�ي األوىل من العرص 

الحجري املتوسط  املكتشفة يف املنطقة.
وذكرت املتحدثة، أنها اكتش�فت يف السابق مستوطنات مماثلة يف مناطق 

غرب إيران وبالذات يف محافظتي كرمنشاه ولوريستان.

يمك�ن أن تكون منتجات »كوكا كوال« أكثر أن�واع الصودا )أو املرشوبات 
الغازية( شعبية، ولكنها اعُترت أيضا أكر ملوث بالستيكي يف العالم.

واكتش�فت دراسة جديدة أن رشكة الصودا، ومقرها جورجيا، تساهم يف 
املزيد من النفايات البالستيكية.

 Break( »وأُج�ري التدقيق العاملي من قبل حملة »التحرر من البالس�تيك
Free From Plastics(، الت�ي وظف�ت أكث�ر م�ن 72 ألف متطوع ملس�ح 
الش�واطئ واملمرات املائية والش�وارع ح�ول العالم، بحث�ا عن زجاجات 
بالس�تيكية وأكواب ومغلفات وأكياس وخردة، واستمر العمل ليوم واحد 

.Intercept�فقط يف سبتمر املايض، وفقا ل
وبعد التنظيف العاملي، وجد املتطوعون 50 نوعا مختلفا من البالس�تيك، 

من زهاء 8000 عالمة تجارية مختلفة.
وُجمع�ت 475 ألف قطعة من النفايات، يعود 11 ألفا و732 منها لرشكة 
»كوكا كوال«، يف حن كانت منتجات »نس�تله« و«بيبيس كو« و«مونديليز 
إنرتناش�يونال« ثاني أكر العنارص املس�اهمة يف تلوث البالس�تيك، وفقا 

للدراسة.

اكتش�ف العلماء أن الدماغ يغسل نفسه بس�ائل منظف أثناء النوم، وقد 
يكون هذا عامال وقائيا ضد الخرف.

ويف دراس�ة ش�ملت البحث يف أدمغة 13 شابا أثناء نومهم، رأى العلماء يف 
جامعة واشنطن شيئا »مذهال«، حيث يندفع السائل النخاعي إىل املخ كل 

20 ثانية أو نحو ذلك، عر موجات نابضة.
 ،)CSF( ويعتقد أن السائل الدماغي الشوكي أو السائل الدماغي النخاعي
وهو س�ائل صاف موجود أيض�ا يف العمود الفقري، يطرد املواد الس�امة 

التي تشارك يف تطوير الخرف.
وألول م�رة، تمكن العلماء من التقاط هذه العملية بالصور، ويأملون أن 

يمهد الطريق لفهم أمراض الدماغ.
ويقرتح العلماء أن األشخاص الذين يحصلون عى الكثر من النوم الجيد 

يمكنهم حماية أنفسهم من هذا التدهور املعريف.
وأوضح�ت الروفيس�ورة ل�ورا لويس، املؤلف املش�ارك يف الدراس�ة التي 
ن�رشت يف مجلة »س�اينس« العلمي�ة، أن للنوم تأثرا كب�را عى الحماية 
من التدهور العقيل، وقالت: »إن نبضات الس�ائل الدماغي النخاعي أثناء 
الن�وم، آلية ل�م نكن نعرف أنها تح�دث عى اإلط�الق، واآلن يمكننا فقط 
إلق�اء نظرة عى منطق�ة دماغية واحدة وعى الفور ق�راءة حالة الدماغ 

لدى شخص ما«.
ودرس العلم�اء أدمغة 13 ش�ابا من األصحاء، ت�رتاوح أعمارهم بن 23 
و33 عام�ا، والتي ت�م تصويرها عر ماس�ح بالرن�ن املغناطييس خالل 

مرحلة نوم حركة العن الرسيعة.

فريوس شائع قد حيمينا من رسطان اجللد!

اكتشاف مستوطنة عمرها 7 آالف سنة 
شامل إيران

الكشف عن أكرب ملوث بالستيكي يف العالـم!

النوم اجليد ينظف الدماغ من السموم 
وحيمي من اخلرف

كـاريكـاتـير

إصبع على الجرح

التظاهرات واملرجعية

منهل عبد األمير المرشدي

بعي�داً ع�ن التأوي�ل والتحلي�ل وكل ما قي�ل أو يقال عن 
العالقة بن املتظاهرين واملرجعية الدينية العليا والحشد 
وما تحاول بعض األوساط اإلعالمية املؤدجلة من اشاعته 
او الرتوي�ج له م�ن زعزعة الثقة بن الش�عب واملرجعية 
او محاول�ة املس�اس بمكانتها الروحي�ة االعتبارية لدى 
غالبية الشعب العراقي، ومن دون أن أرى حاجة لدحض 
تلك األصوات الناعقة، أود هنا أن أش�ر إىل حقيقة مهمة 
تأكدت لنا ه�ذه األيام يمكن اختصارها بامرين مهمن. 
األمر األول هو إن املرجعية العليا تؤكد دعمها للمتظاهرين 
وان املرجعي�ة الرش�يدة املتمثلة باالمام السيس�تاني لم 
تخ�ول اي�ا كان بالحديث باس�مها س�وى من�ر خطبة 
الجمعة يف كربالء املقدس�ة حيث قطعت الطريق عى كل 
من يدعي انه ممثل عنها، وكذلك تأكيدها عى استقاللية 
الق�رار العراق������ي عى املس�توى الس�يايس والديني 
برفضها تس�لط اي قوة اقليمية او دولية من الس�يطرة 
والتدخل بالشأن العراقي، وهذا يحسب كموقف تاريخي 
عظيم للمرجعية من خالل دعم وتأييد الس�احة العراقية 
الخالية من التدخالت الخارجية وسيطرتها ونفوذها عى 

القرار السيايس العراقي.
االم�ر الثاني، الذي ينبغي التوق�ف عنده، هو اننا جميعا 
نعرف من يمثل املرجعية يف الشارع العراقي ومعنى البعد 
الحسيني يف حضورها الحي بن الجماهر الثائرة، فكان 
وجود املواكب الحس�يني�����ة يف التظاهرات الس�لمية 
بمثاب�ة ال�رد ع�ى ازالم البع�ث الص�����دام�ي وابواق 
التط�رف العقائ�دي وكل من يح�ارب اصح�اب املواكب 
الحس�ينية ويشوه من سمعتها من خالل التسقيط عر 
مواق�ع التواصل االجتماعي وب�ث تقارير واخبار مزيفة 
عن غياب الخط الحس�يني وامل�����واك�ب عن التفاعل 
او الحضور يف س�احات التظاه�رات، فكأن هذا الحضور 
الفاع�ل دلي�ل آخر ع�ى أن ج�ذوة كرب�الء وروح الثورة 
الحسينية وق�����داسة املرجعية حارضين بقوة يف فكر 
وعقيدة املتظاهرين الشباب األحرار، وان املصداق االعظم 
لص�وت املتظاهرين وثورتهم ضد الفس�اد والفاس�دين 
والظلم والظاملن هو الش�عار الحس�يني الخالد: هيهات 

منا الذلة.

امـضـاءات

جتربتنا مع السيد السيستاين ..

 احسان عطالله العاني

اقولها بمأل الفم وانا السني املتشدد يوما ما: 
_ حافظوا عى السيس�تاني فهو ضمان امن العراق وبقائه حر وابي، 
الخدمات تأتي يوما، لكن قيمكم وانسانيتكم ان تسلط عليكم االراذل 

تصبح حلم بعيد املنال.
قال السيس�تاني )نريد انتخابات(، قلنا )صنيعة بريطانية( تتس�لط 

عى عقول البسطاء من الناس لتحركهم كما يشاء املحتل.
تنبهن�ا بع�د حن، ان غايته كان�ت )الدولة املدنية( التي يش�ارك فيها 
الجمي�ع وينال حقوقه، لك�ن منعتنا الجاهلية والعصبي�ة القبلية ان 

نعرتف له بالحق.
قال )انفس�نا(، قلنا عملية اس�تدراج ظاهرها رحمة وباطنها الس�م 
الزع�اف، تنبهن�ا بع�د ح�ن، عندما تخ�ى عنا ابن�اء جلدتن�ا وممن 
تسموا بقادتنا، بعمائمهم وس�داراتهم وكوفياتهم وعقلهم وبدالتهم 
السبورت، تركونا يف الس�احة لوحدنا، اطفالنا ونسائنا شبابنا ارسى 
وش�يابنا يكابدون امل�رض والذل والجوع، اكتفى م�ن ورطنا بالعويل 
وال�رصاخ من قصور وفنادق ومالهي تركي�ا واالردن واالمارات، انهم 
ش�يوخ عش�ائرنا وروحانيي مذهبنا وساس�تنا، تركوا ساحات العز 
يذروها الغبار، بعد ان استغفلونا بشعارات جاهزة قدمها لهم شيطان 

الرشق والغرب، وحده السيستاني الذي وقف معنا.
ش�يعته ومطيعيه يقاتل�ون تنظيم داع�ش للذود عن ارضن�ا، امواله 
خصصت الستضافتنا يف محافظات اتباعه هذه املحافظات التي اوغل 
قادتنا يف شتمها ورجال ديننا يف تكفرها، قافلة تتبع االخرى انطلقت 
من النجف وكربالء والعمارة والب�رصة، تتبع املهجرين والهاربن من 
جحيم »الدولة وتنظيمها« التي فتحنا لها ابواب بيوتنا، مواكب ومدن 

الزائرين التي كفرنا بها، اصبحت مأوى لنا.
نع�م ه�ذه الحقائق من الواق�ع وليس اف�رتاء، هذا هو السيس�تاني 
ال�ذي كرهناه يوما حد الكفر به، وش�تمناه حتى اس�تنفذنا قاموس 

الشتيمة.
السيس�تاني رجل اعجمي حس�ب ما يحلوا لنا تس�ميته، لم ننتبه ان 

اسالفنا قالوا لنا ان الرسول الكريم قال )ماحن اعجمي عى عربي(،
لكن ش�اهدنا ان السيس�تاني حن علينا ودافع عنا، فأما السيستاني 
ليس بأعجمي او ان الحديث موضوع، او نحن لس�نا بعرب، فحاش�ا 

للرسول الكريم ان يقول غر الحق.
مق�ايل مناس�بته ما يج�ري يف جنوبن�ا العزيز، نحن اصح�اب تجربة 
استفزنا االهمال الحكومي، دفعتنا ممارسات بعض منتسبي االجهزة 

االمنية،
س�لمنا امورن�ا بيد مم�ن تص�دوا للمطالب�ة بحقوقنا، كنا منتش�ن 
بوعودهم وكالمهم وشعارهم، بغداد اصبحت ترتجف وقريبا سينهار 
الحكم الصفوي فيها، سنعود اىل السلطة واالصدقاء والحلفاء واالشقاء 
انهوا كل ترتيبات العودة، نحن نعيش الحلم وهم يخططون من تحت 
الس�تار، حيث جعلونا سواد اخفوا تحت ش�ياطينهم، نحن نذهب اىل 
بيوتنا لتتحول الس�احات ليال اىل معسكرات تدريب وتخطيط، كل يوم 
تزداد اعداد من يبايعون »الدولة االس�المية« عى الوالء والطاعة ملا ال 

وهم املنقذون!
حت�ى وصلنا اىل س�اعة الصف�ر التي حددت س�لفا، لنصحوا عى قتل 
وارس وتعذي�ب املخلصن فعال ملطالبنا ونتحول اىل ارسى ونس�ائنا اىل 

سبايا.
وكم�ا اس�لفت تركنا الجمي�ع اال السيس�تاني الذي يش�تمه بعضكم 
الي�وم دون ان يعي الغاية ويعرف االبعاد، انهم يريدون تكرار التجربة 
معك�م، العائ�ق امامه�م السيس�تاني الذي س�اند مطالبك�م الحقه 
ورضب اهدافهم الخبيثة، الحل هو تقويض موقع السيستاني بينكم، 

ليتمكنوا من السيطرة عليكم بشتى الوسائل والطرق.
اح�ذروا ان يق�ال لكم ان »تنظيم الدولة« س�ني وال يمكن ان يظهر يف 

محافظاتكم.
»تنظيم الدولة« ارسائييل امريكي سعودي ال ينتمي لدين او مذهب او 

عقيدة، انتمائه الحقيقي للفوىض والقتل والسبي واالذالل.
نحن اصحاب تجربة، نحن ذقنا قبلكم املرارة، ال تسكتوا عى حقوقكم 
ولكن ال تس�لموا انفسكم للش�يطان، دققوا من يشارككم االحتجاج 

فردا فردا،
واال يا أهلنا مصركم مجهول وقادمكم مرعب.

اقولها بمأل الفم وانا السني املتشدد يوما ما: حافظوا عى السيستاني 
فهو ضم�ان امن العراق وبقائه حر وابي، الخدم�ات تأتي يوما، لكن 
قيمكم وانس�انيتكم ان تس�لط عليكم االراذل تصبح حلم بعيد املنال. 

ارجوا القراءه بتمعن

كائن برمائي خيفي أرسارًا قد تقدم فائدة غري مسبوقة للبرش!
لفت�ت مجموع�ة ن�ادرة من 
كائن�ات الس�لمندر يف الريف 
بالقرب من مدينة مكسيكو، 
انتب�اه علماء األحي�اء الذين 
يعتقدون أنها قد تس�اعدهم 
تج�دد  كيفي�ة  فه�م  ع�ى 

األطراف.
وتبن أن حيوانات السلمندر، 
 ،axolotls الت�ي يطلق عليه�ا
املمي�زة بأعداده�ا الكبرة يف 
املوائل ذات الطعام الشحيح، 
تلج�أ يف كث�ر م�ن األحي�ان 
بعضه�ا  أط�راف  لتن�اول 
البعض من أجل الحصول عى 

القوت.
ومن املث�ر للدهش�ة، أنه خالل بضعة أش�هر 
تتج�دد األطراف بأكملها، بما يف ذلك نمو الجلد 
والعظام واألنس�جة العضلي�ة وحتى النهايات 
العصبي�ة. ولوحظ�ت عملية تجدي�د األطراف 
لدى برمائي�ات أخرى، ولك�ن axolotls فريدة 
من نوعها من حيث أن األطراف املتجددة تتمتع 
بحال�ة جي�دة مثل األط�راف األصلي�ة. ويقول 
جيم�س موناغ�ان، األس�تاذ املش�ارك يف علم 

األحياء من جامعة »نورث إيس�رتن« بالواليات 
املتحدة، إن القدرة االستثنائية ترجع إىل بعض 
الخصائ�ص الفري�دة يف الوظيف�ة الخلوية ل� 
Pys.org، أوض�ح  axolotls. ويف حديث�ه م�ع 
جيمس بالقول: »عندم�ا تحدث إصابة، ُتطلق 
بعض اإلشارات لدى هذا الحيوان، تخر الخاليا 
القريبة من اإلصابة باالنتقال من حالة الراحة 
إىل حال�ة التج�دد«. وحت�ى اآلن، ح�دد فري�ق 
البح�ث جزيئا واحدا ُيعتقد أن له دور يف عملية 

 .1-neuregulin اسمه  التجدد، 
يب�دو  الج�زيء،  إزال�ة  فعن�د 
أن الجزيئ�ات املحوري�ة تفق�د 

قدرتها عى التجدد.
ويوجد لدى Axolotl أكر جينوم 
متسلسل عى اإلطالق، ما يعني 
أن هن�اك الكثر م�ن الخفايا ال 
يفهمه�ا الب�رش )حت�ى اآلن(، 

حول أجسامها وجيناتها.
ويمك�ن أن ي�ؤدي املزي�د م�ن 
الدراسة إىل تحقيق تقدم كبر يف 
مجال الرعاية الصحية لإلنسان، 
بما يف ذلك عالج أمراض شبكية 

العن التنكسية.
وحاول موناغ�ان وضع جزيء 
neuregulin-1 يف خالي�ا جذعي�ة، ث�م اختبار 
قدرته�ا عى التج�دد يف عيون الخنازي�ر، التي 

تشبه عيون البرش إىل حد ما.
وفش�لت الخالي�ا الجذعية يف تحقي�ق االتصال 
ومات�ت، ولكن عند اس�تخدام الخاليا نفس�ها 
يف أع�ن Axolotl، م�ات عدد أقل م�ن الخاليا، 
ما يش�ر إىل احتمال وجود ج�زيء آخر أو آلية 

.1-neuregulin تؤدي إىل تفعيل


