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م�ع اس�تمرار التظاه�رات للي�وم العرشين عىل 
الت�وايل دعا متظاهرو بغ�داد إىل مليونية الجمعة 
املقبل بش�عار »جمعة الصم�ود«، بينما ارضبت 
جامع�ات وم�دارس يف العاصم�ة ومحافظ�ات 
جنوبي�ة يف ح�ن ب�دأ بارزان�ي مباحث�ات م�ع 
الرئاس�ات الثالث يف بغداد ل�«مالئمة« التعديالت 

الدستورية مع وضع إقليم كردستان.
ودع�ا معتصم�و س�احة التحري�ر إىل مليونيات 
يف العاصم�ة واملحافظ�ات االخرى تحت ش�عار 
»جمعة الصم�ود«، فيما رفض�وا يف بيانهم الذي 
حم�ل الرق�م 2 »خطة االمم املتح�دة لحل االزمة 
العراقي�ة ووجهوا ن�داء إىل العراقين والعراقيات 
ج�اء في�ه »إن التظاه�رات الت�ي س�اندتموها، 
واملطال�ب الت�ي رفعتموها، قد وص�ل صوُتها إىل 
العالم ب�أرسه، وأّش�غل مراك�ز الق�رار الدولية 
واإلقليمي�ة، ونعاهدك�م بأنها لن تنته�ي بوعوٍد 
غري مضمون�ة، وإجراءات إصالحية ش�كلية، ال 
ترتقي للدم�اء التي قّدمها الش�هداء قرباناً لهذا 
الوط�ن«. وقال�وا »ل�ذا، ندعوكم باس�م العراق، 
ووفاًء لدماء الش�باب، إىل تظاه�رات مليونية يف 
يوم الجمع�ة القادم 15 نوفم�ر، رفضاً للحلول 
الت�ي َتطرحها الحكوم�ة، وتأكيداً ع�ىل املطالب 
املتظاه�رون يف س�بيلها كل ه�ذه  الت�ي ق�دم 
التضحيات، والتي أبدت املرجعية الدينية العليا يف 
النجف، قلقها من ع�دم جدية الجهات املعنية يف 
تنفيذها«. وأضافوا »كما أعلّنا يف بياننا األول، أن 
ال ع�ودة للحياة الطبيعي�ة إال بعودة الوطن الذي 

أراده الشهداء .
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       بغداد / المستقبل العراقي

س�حبت الق�وات األمريكي�ة ج�زء كب�ريا م�ن قواتها من 
قاع�دة رصين، جنوب مدينة عن الع�رب )كوباني(، فيما 
اس�تقدمت رتال عس�كريا جديدا إىل األرايض السورية من 
الع�راق عر مع�ر الوليد الحدودي. وأفادت وس�ائل إعالم 
محلي�ة، بأن رتال كبريا من ق�وات التحالف ضم نحو 120 
سيارة محملة بالذخرية واملدرعات واملواد اللوجستية خرج 
م�ن قاعدة رصين، التي تعتر من أك�ر قواعد التحالف يف 
ش�مال رشق س�وريا، صباح أمس األربعاء متجها رشقا. 
وتراف�ق ذلك بس�ماع دوي انفجارات ضخم�ة يف القاعدة، 

يعتقد أنها ناجمة عن قصف جوي نفذته طائرات التحالف 
لتدمري بعض التجهيزات التي تركتها يف القاعدة املهجورة. 
م�ن جهة أخرى، دخل رتل عس�كري أمريكي ليل الثالثاء، 
إىل داخ�ل األرايض الس�ورية من ش�مال الع�راق عر معر 
الوليد الح�دودي، متوجها نحو القواعد األمريكية ش�مال 
وش�مال رشقي س�وريا. وعىل صعيد آخر، وصلت عرشات 
الش�احنات، تحمل آليات ثقيلة وأسلحة وذخائر ومعدات 
لوجس�تية، إىل قاعدة »قرسكي« عىل أتوسرتاد ال�m4 بن 
منطقت�ي ت�ل تمر وتل بي�در. وكانت الوالي�ات املتحدة قد 
أعلنت يف وقت س�ابق أنها س�تعيد نرش جنودها يف مناطق 

شمال رشقي سوريا، السيما يف املناطق النفطية.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائ�رة الوقاي�ة يف هي�أة النزاهة 
عن نتائج تقصيها عم�ل املنافذ الحدودية 
ودوائر الگمارك يف املحافظ�ات التي ُتوَجُد 
فيها مناف�ذ حدودية. وذكر بي�ان للنزاهة 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»الدائرة أشارت، يف تقريٍر لها حول الزيارات 
التي نفذتها لج�ان تقويم األداء ومكافحة 
الرش�وة يف املديريات واملكات�ب التحقيقية 
التابع�ة للهيأة يف املحافظ�ات التي تحوي 
منافذ حدودية؛ للتحرِّي واالطالع عىل مدى 
التزام املنافذ بالعمل باستمارة }املربعات{ 

والتزوي�ر  الفس�اد  ح�االت  م�ن  للح�دِّ 
باملعامالت الگمرگية والتالعب باملال العام، 
أشارت إىل عدم التزام بعض املنافذ بالعمل 
باالس�تمارة«. وأوضحت دائرة النزاهة، أن 
»اس�تمارة }املربعات{ عبارة عن استمارة 
تحت�وي عىل مجموعة مربعات مثبت فيها 
اسم وختم وتوقيع موظفي الدوائر العاملة 
يف املنف�ذ الح�دودي كافة الت�ي لها عالقة 
بتدقيق املعاملة الگمرگية؛ كون اعتمادها 
يس�اعد يف عملي�ة تدقي�ق إج�راءات تل�ك 
الدوائر وتحديد املس�ؤولية، وضمان مرور 
اإلرس�الية باإلج�راءات املطلوب�ة كاف�ة«. 
ولف�ت البي�ان اىل ان »التقري�ر رصد عطل 

جهاز الفحص }الرابسكان{ يف أحد املنافذ، 
وتوق�ف العمل نتيجة ذل�ك، وعطل امليزان 
الجرسي الذي يتم عىل أساسه تقدير قيمة 
الرسم والرضائب التي ُتجَبى عن البضائع 
الداخل�ة، إضاف�ة إىل عدم نص�ب كامريات 
املراقب�ة داخل مركز الگم�رك، وغلق بناية 
جه�از فحص حقائ�ب املس�افرين، وعدم 
تش�غيل الجهاز دون بيان األس�باب، علماً 
يت�مُّ  املغادري�ن  املس�افرين  تفتي�ش  أن 
يدوي�اً«. وأضاف إن »فحص املوادِّ الغذائية 
والخرضاوات املستوردة يتم فيزيائياً فقط 
من قب�ل دوائر الصح�ة والزراعة، وهو ما 
ُيَعدُّ غري كاٍف للتأكد من صالحية البضاعة 

لالس�تهالك الب�رشي، وتبن فش�ل بعض 
امل�وادِّ الت�ي أُرِس�لَت إىل املخت�رات، وعدم 
صالحيته�ا لالس�تخدام، فض�اًل ع�ن عدم 
العمل باستمارة }املربعات{، بل باستمارة 
أخ�رى ُمش�ابهٍة، وقي�ام بع�ض الدوائ�ر 
بعدم ذكر اس�م املُوظف املعنيِّ وتوقيعه يف 
االس�تمارة«. ونوه البيان اىل ان »الزيارات 
ش�ملت منافذ ربيعة واملنذري�ة وزرباطية 
ق�ر  أم  ومينائ�ي  وطريبي�ل  والش�يب 
األوس�ط والش�مايل يف محافظ�ات نينوى 
ودياىل وواس�ط وميس�ان واألنبار، إضافة 

إىل البرة«.
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     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف عض�و اللجنة القانونية النيابية س�ليم همزة، أم�س االربعاء، عن 
تش�كيل لجنة مؤلفة م�ن القانونية واملالية النيابية بش�أن النظر بقانون 
التقاعد املوحد، مبينا ان اللجنة انتهت من وضع اللمسات االخرية بالقانون 

واملتعلقة بالسن التقاعدي.
وق�ال هم�زة يف ترصيح صحف�ي ان “مجل�س النواب قرر تش�كيل لجنة 
مختصة من لجنتي القانونية واملالية للنظر بقانون التقاعد املوحد ووضع 

اخر التعديالت”.
واضاف ان ”اللجنة اجتمعت عدة مرات ونجحت يف وضع اللمسات االخرية 
وهو جاهز للتصويت خالل االسبوع املقبل كحد اقىص”، مبينا أن “عرشات 
القوانني التي مررت يف الدورات السابقة سيتم العمل عىل تعديلها للتناسب 

مع املرحلة السياسية الجديدة”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مع استمرار التظاهرات لليوم العرشين 
ع�ىل الت�وايل دع�ا متظاهرو بغ�داد إىل 
مليونية الجمعة املقبل بش�عار »جمعة 
بينم�ا ارضب�ت جامع�ات  الصم�ود«، 
ومحافظ�ات  العاصم�ة  يف  وم�دارس 
جنوبية يف حني بدأ بارزاني مباحثات مع 
الرئاس�ات الثالث يف بغ�داد ل�«مالئمة« 
التعديالت الدس�تورية م�ع وضع إقليم 

كردستان.
التحري�ر إىل  ودع�ا معتصم�و س�احة 
واملحافظ�ات  العاصم�ة  يف  مليوني�ات 
االخرى تحت ش�عار »جمعة الصمود«، 
فيما رفضوا يف بيانهم الذي حمل الرقم 
2 »خط�ة االم�م املتح�دة لح�ل االزم�ة 
العراقي�ة ووجه�وا ن�داء إىل العراقي�ني 
والعراقيات ج�اء في�ه »إن التظاهرات 
الت�ي  واملطال�ب  س�اندتموها،  الت�ي 
رفعتموه�ا، قد وص�ل صوُتها إىل العالم 
بأرسه، وأّش�غل مراكز الق�رار الدولية 
واإلقليمي�ة، ونعاهدكم بأنها لن تنتهي 
وإج�راءات  مضمون�ة،  غ�ري  بوع�وٍد 
إصالحية شكلية، ال ترتقي للدماء التي 

قّدمها الشهداء قرباناً لهذا الوطن«.
وقال�وا »ل�ذا، ندعوك�م باس�م العراق، 
ووف�اًء لدم�اء الش�باب، إىل تظاه�رات 

مليوني�ة يف ي�وم الجمع�ة الق�ادم 15 نوفم�ر، رفض�اً 
للحل�ول التي َتطرحه�ا الحكومة، وتأكي�داً عىل املطالب 
التي قدم املتظاهرون يف س�بيلها كل ه�ذه التضحيات، 
والت�ي أبدت املرجعية الدينية العليا يف النجف، قلقها من 

عدم جدية الجهات املعني�ة يف تنفيذها«. وأضافوا »كما 
أعلّن�ا يف بيانن�ا األول، أن ال ع�ودة للحي�اة الطبيعية إال 
بعودة الوطن الذي أراده الش�هداء وق�د أّكدت املرجعية 
الدينية أن املتظاهرين لن يعودوا إىل بيوتهم حتى تحقيق 
املطال�ب«، و«لذلك لتك�ن تظاهراتن�ا مليوني�ة عراقية 

باسم #جمعة_الصمود، ُتّسِمع ُكّل من ال ُيِريد أن َيسمع 
صوت الش�عب حتى تنت�رص إرادتنا«. وأم�س األربعاء، 
وصل رئيس اقليم كردس�تان الع�راق نجريفان بارزاني 
إىل بغ�داد وبدأ عىل الفور مباحثات مع الرؤس�اء الثالثة 
للجمهورية والحكوم�ة والرملان حول االزمة الحالية يف 

العراق وتأثرياتها عىل االقليم.
وفيما لم ترتشح تفاصيل عن مباحثات 
بارزان�ي هذه، اال انه كان قد اكد دعمه 
ملطالب املحتجني، لكنه اعتر ان املشاكل 
الت�ي تعان�ي منه�ا الب�الد ليس�ت من 
مس�ؤولية رئيس ال�وزراء الحايل عادل 
عب�د املهدي وانما ه�ي تراكمات نتجت 

عن ممارسات الحكومات السابقة.
وقال مصدر مطلع عىل سري املحادثات 
ان بارزان�ي ق�د إىل بغ�داد ل�«مالئمة« 
التعديالت الدس�تورية م�ع وضع إقليم 
ع�ىل  املوافق�ة  واش�رتط  كردس�تان، 
تمرير التعدي�الت عىل أن ال تغرّي أياً من 
املكتس�بات الت�ي يحصل عليه�ا إقليم 

كردستان من الدستور بشكله الحايل.
يف الغض�ون، أكد زعيم التي�ار الصدري 
مقتدى الصدر عىل أهمية عدم املساس 
وإبع�اد  واملعتصم�ني،  باملتظاهري�ن 
املندس�ني الذي يعتدون عليه�م بالقتل 

والخطف.
وق�ال الصدر يف بيان تلقت “املس�تقبل 
العراقي” نسخة منه إنه “عىل الحكومة 
االذعان لص�وت الش�عب املنتفض من 
ع�ن  تتن�ازل  وأن  بغ�داد،  إىل  الب�رصة 
إىل  بحاج�ة  فلس�نا  العاج�ي  عرش�ها 
قائ�د رضورة، ب�ل إىل حاك�م يعدل بني 
أفراد الش�عب”. ودعا الص�در الثوار إىل 
إبعاد ش�بح التدخل الخارجي االمريك�ي بل حتى بعض 
الناش�طني القابعني خلف الكيبورد التي تتحرك اناملهم 
وفق اجندات استعمارية”، مطالبا “املوظفني اىل ارضاب 

شامل ولو ليوم واحد”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت دائرة الوقاية يف هيأة النزاهة عن نتائج تقصيها 
عمل املناف�ذ الحدودي�ة ودوائر الگم�ارك يف املحافظات 

التي ُتوَجُد فيها منافذ حدودية.
وذكر بيان للنزاهة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »الدائ�رة أش�ارت، يف تقري�ٍر لها حول الزي�ارات التي 
نفذتها لجان تقويم األداء ومكافحة الرشوة يف املديريات 
واملكات�ب التحقيقية التابعة للهي�أة يف املحافظات التي 
تح�وي مناف�ذ حدودي�ة؛ للتح�رِّي واالطالع ع�ىل مدى 

الت�زام املناف�ذ بالعمل باس�تمارة }املربع�ات{ للحدِّ من 
حاالت الفس�اد والتزوير باملعامالت الگمرگية والتالعب 
باملال العام، أش�ارت إىل عدم التزام بعض املنافذ بالعمل 
باالس�تمارة«. وأوضحت دائ�رة النزاهة، أن »اس�تمارة 
}املربع�ات{ عبارة عن اس�تمارة تحت�وي عىل مجموعة 
مربعات مثبت فيها اسم وختم وتوقيع موظفي الدوائر 
العاملة يف املنفذ الح�دودي كافة التي لها عالقة بتدقيق 
املعامل�ة الگمرگي�ة؛ ك�ون اعتمادها يس�اعد يف عملية 
تدقيق إجراءات تلك الدوائر وتحديد املس�ؤولية، وضمان 

مرور اإلرسالية باإلجراءات املطلوبة كافة«.

ولف�ت البيان اىل ان »التقري�ر رصد عطل جهاز الفحص 
}الرابس�كان{ يف أحد املنافذ، وتوق�ف العمل نتيجة ذلك، 
وعط�ل امليزان الج�ري الذي يت�م عىل أساس�ه تقدير 
قيمة الرسم والرضائب التي ُتجَبى عن البضائع الداخلة، 
إضاف�ة إىل ع�دم نص�ب كام�ريات املراقبة داخ�ل مركز 
الگم�رك، وغلق بناية جهاز فحص حقائب املس�افرين، 
وع�دم تش�غيل الجه�از دون بي�ان األس�باب، علم�اً أن 

تفتيش املسافرين املغادرين يتمُّ يدوياً«.
والخ�رضاوات  الغذائي�ة  امل�وادِّ  »فح�ص  إن  وأض�اف 
املس�توردة يت�م فيزيائياً فق�ط من قبل دوائ�ر الصحة 

والزراع�ة، وه�و ما ُيَعدُّ غ�ري كاٍف للتأك�د من صالحية 
البضاعة لالس�تهالك البرشي، وتبني فش�ل بعض املوادِّ 
التي أُرِس�لَت إىل املخترات، وعدم صالحيتها لالستخدام، 
فضالً عن عدم العمل باستمارة }املربعات{، بل باستمارة 
أخ�رى ُمش�ابهٍة، وقيام بع�ض الدوائر بعدم ذكر اس�م 

املُوظف املعنيِّ وتوقيعه يف االستمارة«.
ون�وه البي�ان اىل ان »الزي�ارات ش�ملت مناف�ذ ربيع�ة 
واملنذرية وزرباطية والشيب وطريبيل ومينائي أم قرص 
األوس�ط والش�مايل يف محافظات نينوى ودياىل وواسط 

وميسان واألنبار، إضافة إىل البرصة«.

بارزاني يلتقي الرئاسات لـ »مالئمة« التعديالت الدستورية.. والصدر يطالب املتظاهرين بنبذ املندسني ويدعو إىل إبعاد »الشبح اخلارجي«

املتظاهرون يدعون إىل »مليونية الصمود«
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النزاهة تعلن نتائج تقيص عمل املنافذ احلدودية ودوائر الگامرك

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الدفاع، أمس االربعاء، 
عن اع�ادة 51090 من املفس�وخة 
عقوده�م اىل الخدم�ة لغاي�ة ي�وم 

األربعاء. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

إن مجم�ل ما ت�م إعادتهم للخدمة 
املواف�ق  االربع�اء  الي�وم  لغاي�ة 
املفس�وخة  م�ن   2019/11/13

عقودهم بلغ 51090.
مس�تمرة  انه�ا  ال�وزارة  وأك�دت 
بإص�دار األوامر اإلداري�ة الخاصة 
إىل  عقوده�م  املفس�وخة  بإع�ادة 

الخدمة تباعاً.

الدفاع تعلن اعادة )٥١( ألف من املفسوخة 
عقودهم اىل اخلدمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت نقاب�ة املعلمني، أم�س األربع�اء، رفضها اخراج 
الطلب�ة م�ن امل�دارس لغ�رض التظاه�رات، مبين�ة ان 
النقاب�ة ملتزم�ة بتوجيه الت�ي  نوه�ت اىل ان التظاهر 

يكون للبالغني فقط.
وقال املتحدث اإلعالمي باس�م النقابة نارص الكعبي يف 
ترصي�ح صحف�ي ان “نقابة املعلمني ج�زء من الحراك 
الش�عبي املطالب باإلصالحات، وقرارها بشأن التظاهر 

جاء استجابة لبيان املرجعية والشعب املطالب بحقوقه 
واجراء التغيريات واإلصالحات الحكومية”.

وأض�اف ان “نقاب�ة املعلم�ني يف جمي�ع انح�اء العراق 
س�تخرج الي�وم بتظاهرة اس�تجابة ودعما لس�احات 
التظاه�ر، كم�ا طالب�ت املرجعي�ة، من اج�ل ان تكون 
وسيلة ضغط عىل السياسيني الذين يراهون عىل الوقت 
لتحقي�ق مصالحه�م”. وأوض�ح ان “النقاب�ة دعت اىل 
التظاهر وليس اىل االرضاب، حيث س�تكون التظاهرات 
يوميا بعد انتهاء الدوام، من خالل أعضاء النقابة الذين 

سيقومون بهذه التظاهرات”.
ولف�ت اىل ان “الوط�ن خ�ط احمر وال يس�مح بخروج 
التظاه�رات عن س�لميتها او املس�اس والتخريب بحق 
املب�ان الحكومية او املمتلكات الخاصة والعامة، وندعو 

اىل تظاهرات الئقة تتسم بالسلمية”.
واكد ان “نقابة املعلمني ضد اخراج الطلبة والتالميذ من 
امل�دارس كما نوه�ت املرجعية لذلك، حي�ث ان التظاهر 
يكون للبلغ فقط يف حني ان جميع الطلبة هم دون سن 

18 عاما، والنرىض زجهم يف هذه التظاهرات”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س األربع�اء، عن 
توقيع رشكة سومو عقدا مع ناقالت النفط 
العراقية لنقل النفط االس�ود، مبينة ان ذلك 
س�يحقق أي�رادات أضافي�ة تزي�د عىل 700 

مليون دوالر سنوياً.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان عىل هامش 
توقي�ع العق�د ان »رشك�ة تس�ويق النفط 
س�ومو وقع�ت عقدا م�ع رشك�ة الناقالت 
العراقي�ة لنق�ل النف�ط االس�ود«، مبينا ان 
»العقد ينص عىل قيام رشكة تسويق النفط 
العراقية بإبرام عقود تسويق النفط االسود 
من مص�ايف الجنوب الفائض ع�ن الحاجة، 

العراقي�ة  النف�ط  ناق�الت  رشك�ة  وقي�ام 
بعملي�ات النقل والتخزين والتحميل وتوفري 

الناقالت«.
واض�اف الغضبان ان »رشكة ناقالت النفط 
العراقية س�تتوىل عمليات النقل من مصفى 
الش�عيبة اىل امليناء ومن ثم التفريغ يف ناقلة 
كب�رية تع�د بمثاب�ة خ�زان كب�ري يف املي�اه 

الدولية، ومن ثم تحمليها للرشكات العاملية 
املتعاقدة مع رشكة )سومو(«.

واشار الغضبان اىل ان »العقد سيؤفر ايرادات 
اضافية متوقعة تزيد عن 700 مليون دوالر 
س�نوياً«، متوقعا »أرتف�اع الكميات املنتجة 
من النفط االس�ود من مصايف الجنوب العام 

القادم اىل أكثر من 20 الف طن باليوم«.

        المستقبل العراقي / إنعام العطيوي 

دعت دائرة الفنون العامة إحدى تشكيالت وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار املواطنني الكرام وأبناء الشعب االصالء 
الحف�اظ عىل ال�رتاث الفن�ي والتاريخ الثق�ايف للبالد من 
خ�الل عدم تش�ويه النص�ب والتماثيل يف ش�وارع بغداد 
واملحافظات وكذلك الجداريات الفنية واالثارية والحفاظ 
عليها من التكسري أو التشويه أو تغيري معاملها التاريخية 
الت�ي وجدت عليها واالبتعاد ع�ن تلوينها أو وضع عليها 

امللصق�ات.  واش�ار املدي�ر الع�ام لدائرة الفن�ون العامة 
الدكتور عيل عوي�د العبادي إىل أن هذه التماثيل والنصب 
والجداريات الفني�ة واملتاحف األثرية تعد بمثابة التاريخ 

الثقايف والفني للعراق وهي ملك الشعب. 
وق�ال ان »ه�ذه املرحل�ة تحم�ل بصمتك�م الوطني�ة يف 
الحف�اظ عىل ثقافتك�م وموروثكم من الهدر والتش�ويه 
والتخريب«.واه�اب العب�ادي باملواطن�ني الك�رام بع�دم 
محاول�ة إضفاء ألوان أو تغيريات ع�ىل هذا املنجز الثقايف 
واالبداعي للش�عب إذا أن الدائرة مستعدة لرتميم النصب 

والتماثيل والجداريات الفنية يف بغداد واملحافظات، مشرياً 
إىل أن إص�الح وترمي�م هذه األعم�ال التاريخي�ة تندرج 
وف�ق معايري فنية دقيقة وتنفذ م�ن قبل خراء يف مجال 
التش�كيل. وب�ني املدير الع�ام أن مس�اهمتكم بالحفاظ 
عليه�ا من التكس�ري والتش�ويه أو محاول�ة تلوينها يعد 
مؤرش واض�ح عىل وعيكم وم�دى اهتمامك�م بالحفاظ 
ع�ىل بلدك�م ومعامله الثقافي�ة والتاريخية من التش�ويه 
أو التغي�ري مبين�ا أن الذائق�ة البرصية تع�د أهم مفاصل 

التطور للبلدان املتحرضة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  النزاه�ة،  هيئ�ة  كش�فت 
األربع�اء، عن صدور ق�راٍر بحجز 
األموال املنقولة وغري املنقولة لثالثة 
من كبار املس�ؤولني الس�ابقني يف 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
إىل  اس�تناداً  العام�ة؛  واألش�غال 
أح�كام امل�ادَّة )340( م�ن قانون 
. واشارت دائرة  العقوبات العراقيِّ
التحقيق�ات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي 
قت فيها وأحالتها إىل القضاء،  حقَّ
يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
»محكم�ة  أن  إىل  من�ه،  نس�خة 
تحقي�ق النجف املختص�ة بالنظر 
بقضاي�ا النزاه�ة أص�درت ق�راراً 
وغ�ري  املنقول�ة  األم�وال  بحج�ز 
املنقولة لكلٍّ من املتهمني )املفتش 
الفن�ي  والوكي�ل  لل�وزارة  الع�ام 
ومدي�ر عام( الس�ابقني«. وبينت، 
أن »القرار صدر استناداً إىل أحكام 
املادة )340( من قانون العقوبات 
العراق�يِّ ع�ن تهم�ة ع�دم تنفيذ 
املتهمني للعقد الخاص بالتصميم 

األساس ملدينة النجف«.

نقابة املعلمني: نحن ضد اخراج الطلبة والتالميذ من املدارس

»سومو« توقع عقدًا مع ناقالت النفط العراقية لنقل النفط األسود 
لتحقيق إيرادات إضافية

دائرة الفنون تدعو املواطنني للحفاظ عىل النصب والتامثيل يف بغداد واملحافظات

النزاهة تعلن
 حجز أموال مسؤولني 

سابقني يف وزارة
 اإلعامر واإلسكان

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الخارجية محمد عيل الحكيم، أمس االربعاء، اىل واشنطن. 
وقالت الوزارة يف بيان مقتضب، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 

»وزير الخارجية محمد عيل الحكيم وصل صباح اليوم، اىل واشنطن«.
واضاف�ت، ان »هذه الزيارة تأتي للمش�اركة يف االجتم�اع املصغر ملحاربة 

داعش، ومناقشة األوضاع يف املنطقة، وإلجراء لقاءات ثنائية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفصح�ت إحصائية رس�مية ملجل�س القضاء األع�ىل عن إص�دار املحاكم 
املختصة بالنزاهة )377( قرار بمختلف االحكام بحق مس�ؤولني بدرجات 
متقدمة، الفتة إىل وجود )83( أمر قبض واستقدام بحق مسؤولني آخرين 

حاليا.
وذك�رت اإلحصائي�ة إن »املحاكم يف جميع االس�تئنافات أك�دت إصدارها 
من�ذ ع�ام 2003 وحتى اآلن )377( قرار  عن القضاي�ا املتعلقة بالدرجات 
الوظيفي�ة املتقدمة تش�مل  )عضو مجلس النواب � وزي�ر � وكيل وزير � 
رئي�س مجلس محافظة � عضو مجلس محافظة � محافظ � مدير عام ( 
. ولفت�ت إىل أن »مجموع القضايا غري املحس�ومة بلغ )627(«، ومجموع 

اوامر القبض واالستقدام بلغ )83( غري املنفذة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة الرشطة االتحادي�ة، أمس االربعاء، انف�كاك جميع الضباط 
واملراتب من ذوي الشهداء الذين لديهم اوامر بالنقل. وذكرت القيادة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »قائد ق�وات الرشطة االتحادية، 
اللواء الركن جعفر البطاط نس�ب اجراء انف�كاك جميع الضباط واملراتب 
من ذوي الش�هداء الذين لديه�م اوامر ادارية بالنقل من م�الك قيادتنا اىل 

الوكاالت املنقولني اليها يف وزارة الداخلية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

التعدي�ل  لجن�ة  عض�و  رج�ح 
الدس�توري يون�ادم كن�ا، أمس 
االربع�اء، قي�ام اللجن�ة بتعديل 
م�ادة   70 صياغ�ة  واع�ادة 
اللجن�ة  ان  مبين�ا  دس�تورىة، 
بحاج�ة اىل ش�هرين م�ن اج�ل 
تعديله�ا  امل�راد  بامل�واد  النظ�ر 
واع�ادة صياغتها. وق�ال كنا يف 
“اللجن�ة  ان  ترصي�ح صحف�ي 
تعق�د اجتماع�ا مع الخ�راء يف 
القانون والعلوم السياسية حاليا 
م�ن اجل جم�ع وجه�ات النظر 

وهو االجتماع الرابع لها”.
واض�اف ان “اللجن�ة بحاجة اىل 
تحديد اكثر من اسبوعني لتحديد 
امل�واد املرش�حة للتغي�ري وم�ن 
ثم س�تعقد اجتماع�ات متتالية 
الع�ادة صياغة امل�واد بالتعاون 
م�ع الخ�راء “. واوض�ح كنا ان 
“اللجنة السابقة حددت نحو 50 
م�ادة اال انها اخفقت يف تعديلها 
فيما س�يتم تعديل ما بني 65 اىل 
70 مادة دستورية خالل اللجنة 
الحالية بضمنه�ا اعادة صياغة 
م�واد خاص�ة بتوزي�ع الثروات 

وادارة الدولة واملحافظات”.

وزير اخلارجية يف واشنطن للمشاركة
 يف االجتامع املصغر ملحاربة »داعش«

القضاء يعلن إصدار )377( قرار بحق 
مسؤولني بدرجات متقدمة

الرشطة االحتادية: انفكاك مجيع الضباط واملراتب 
من ذوي الشهداء الذين لدهيم اوامر بالنقل

بعد اجتامعها الرابع.. 
جلنة تعديل الدستور ترجح تعديل 

)70( مادة دستورية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تيار الحكمة حس�ن 
خالطي، ان هن�اك رضورة الرساع 
الرئاس�ات الثالث يف قضي�ة انجاز 
ترشيعي�ا  املطلوب�ة  االصالح�ات 
وتنفيذي�ا. وقال خالطي يف ترصيح 
صحفي »ملسنا قلق لدى املتظاهرين 
واملرجعية الرشيدة من حالة البطأ 
يف اج�راء االصالح�ات«، مبين�ا ان 
والس�لطات  السياس�ية  »الق�وى 

الث�الث عليه�ا ان تك�ون ارسع يف 
قضية انجاز االصالح�ات املطلوبة 

ترشيعيا وتنفيذيا«.
واض�اف خالط�ي، ان »االصالحات 
تتن�وع مابني اصالحات سياس�ية 
واخرى خدمي�ة تتعل�ق باجراءات 
واقعية«، مش�ددا عىل ان »الفرصة 
كبرية يف اجراء االصالحات عىل عدة 
اصع�دة منه�ا ترشيع�ات لقوانني 
ط�ال انتظاره�ا واخ�رى خدمي�ة 

ترتبط بحياة املواطن«.

نائب عن احلكمة يدعو الرئاسات الثالث إىل اإلرساع 
يف خطواهتم االصالحية
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    المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واسط محمد جميل املياحي، 
أمس األربعاء، ع�ن احالة ملف املنح املالية 
للم�رىض يف مجل�س املحافظ�ة اىل هيئ�ة 
النزاهة، مبينا أن امللف تقدر مبالغه ب�2.5 

مليار دينار.
وقال املياحي يف ترصيح صحفي إن “ادارة 
املحافظة احالت اىل هيئة النزاهة ملف املنح 

املالية الت�ي كانت تعطى م�ن قبل مجلس 
املحافظة اىل املرىض للمدة من العام 2011 
ولغاية العام 2019″، مشريا اىل ان “املبالغ 
الت�ي رصفت ضمن هذا امللف خالل االعوام 
الثمانية املاضية تج�اوزت مليارين و500 

مليون دينار”.
وأض�اف، أن “املبالغ تم تخصيصها الجراء 
العملي�ات الجراحية لعدد من املرىض، لكن 
بعضها ل�م تجر ولم ي�أت اصحاب االموال 

املس�تلمة لالدالء بمعلومات بش�أن رصف 
تل�ك املبالغ، النها ذهبت اىل اش�خاص غري 
مس�تحقني، إذ انفق بعض املستفيدين من 
املنح تلك املبالغ عىل رشاء سيارات او قطع 
اراض بدال من اج�راء العمليات الجراحية، 
وهذا خ�الف للقانون والضواب�ط، الفتا اىل 
ان جمي�ع االولي�ات الخاص�ة بمل�ف املنح 
مفق�ودة وهن�اك م�رىض مس�تحقني ل�م 
يحصل�وا عليها لعدم وج�ود قرابة لهم مع 

املسؤولني”.
املحلي�ة  “االدارة  أن  املياح�ي،  واوض�ح 
خصصت ضمن موازن�ة العام الحايل مبلغ 
مليار دين�ار الج�راء العملي�ات الجراحية 
للم�رىض، إذ ت�م التعاقد مع مستش�فيات 
داخل البل�د وخارج�ه لتنفيذ ه�ذا االمر”، 
منوه�ا ب�أن “اصح�اب الح�االت املرضية 
املستعصية ستتم احالتهم عىل لجنة طبية 
مختص�ة الحالتهم اىل مستش�فيات خارج 

البالد للعالج”.
وكش�ف املياحي ع�ن “مفاتح�ة املحكمة 
الجنائي�ة العلي�ا ملكافحة الفس�اد التي تم 
تشكيلها مؤخرا لفتح ملفات قيادة رشطة 
واس�ط للم�دة م�ن الع�ام 2013 اىل العام 
2016″، مبينا ان “امللفات شملت مشاريع 
املوازن�ة التش�غيلية ومكافح�ة املخ�درات 
املحكم�ة  تزوي�د  س�يتم  إذ  والتنق�الت، 

باالوليات التي تخص هذا الجانب”.

حمافظ واسط حييل إىل النزاهة ملف فساد تقدر مبالغه بــ »2.5« مليار دينار

األحوال واجلوزات: اصدار اكثر من »31« الف جواز و »90« الف بطاقة موحدة خالل أسبوع

رشطة ميسان: ال توجد اي مظاهر مسلحة حاولت غلق رئاسة حمكمة املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة  أص�درت 
واإلقام�ة، اكث�ر من 31 الف جواز س�فر و90 الف 

بطاقة موحدة خالل أسبوع.

وذكر إعالم وزارة الداخلية يف بيان، تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، عن  اص�دار مديرية االحوال 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة }31{ الف�ا و}239{ 
ج�واز س�فر، و}28{ الف�اً و}440{ معامل�ة قي�د 

اإلنجاز .

وأشار اىل  تسجيل }90{ الفاً و}441{ عىل البطاقة 
الوطني�ة و}12{ الف�اً و}170{ بطاق�ة س�كن يف 

عموم العراق .
واكد  اصدار }1180{ ش�هادة الجنسية العراقية يف 

بغداد خالل االسبوع املايض .

    ميسان / حيدر السعد

نف�ت قيادة رشطة ميس�ان، االربعاء، م�ا نرش لدى 
ع�دد م�ن املواقع بش�أن وج�ود مجموعة مس�لحة 
حاولت اقتحام مبنى محكمة املحافظة، مش�رية اىل 
أن متظاهرين ناش�دوا املحكمة بمحاس�بة الفساد 
واملفس�دين وإحقاق الحق ال اكثر.وقالت القيادة يف 
بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة من�ه، »انطالقا 
م�ن املس�ؤولية الوطنية يف اطالع ال�رأي العام ونقل 

الحقيقًة وكذلك من الرضوري توخي الدقة يف تناقل 
األخب�ار وع�دم االنجرار خل�ف الش�ائعات و افتعال 
الفتن�ة وإثارة القلق، نود ان نب�ني ان اليوجد إطالقا 
اي مظاه�ر مس�لحة حاول�ت غلق رئاس�ة محكمة 
ميس�ان والتعدي عىل كوادرها وإنم�ا مجموعة من 
املتظاهري�ن ناش�دوا املحكم�ة بمحاس�بة الفس�اد 

واملفسدين وإحقاق الحق«.
وأضافت القي�ادة، »نهيب بجمي�ع املواطنني الكرام 
واالخ�وة املتظاه�رون ع�دم االنج�رار وراء األخبار 

الوهمي�ة والت�ي تح�اول زعزع�ة ام�ن واس�تقرار 
املحافظ�ة والتصدي ملن اليريد لهذه املحافظة الخري 
من خالل اثارة الفوىض واالش�اعات بني املواطنني«، 
املحافظ�ة مس�تمرة  أن »مف�ارز رشط�ة  مؤك�دة 
يف واجباته�ا اليومي�ة والعامل�ة ع�ىل توف�ر االجواء 
اآلمن�ة للمواطن�ني واملمتل�كات العام�ة والخاص�ة 
واملتظاهري�ن«. ون�رشت ع�دد مو ماق�ع التوزاصل 
االجتماعي واملواقع االخبارية بأن مس�لحني حاولوا 

اغالق رئاسة محكمة محافظة ميسان.

أدويـة سامـراء تنفيذ 
أكبـر  برنامـج انتاجي  

خـالل الشهر املاضـي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    االنبار / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير امل�وارد املائية جم�ال الع�اديل، إعادة 
إفتت�اح س�دة الرم�ادي وناظم ال�ورار بمحافظة 
األنبار بعد إع�ادة إعمارها اثر تفجريهما من قبل 

عصابات داعش االرهابية.
وق�ال الع�اديل يف كلمة ل�ه بمناس�بة االفتتاح ان  
كلف�ة اإلعم�ار بلغ�ت أكثر م�ن 17 ملي�ار دينار 

وبف�رة زمنية ال تتجاوز الس�نتني وه�ي اقل من 
الف�رة املخطط له�ا وبأيد عراقي�ة خالصة  الفتا 
اىل ان  نس�بة الرضر باملرشوع قبل إعادة اعماره 

كانت %65.
وب�ني ان امل�رشوع  يخ�دم 10 مالي�ني انس�ان يف 
املحافظة وماليني الدونمات من االرايض الزراعية 
. وأعل�ن ع�ن  ق�رب إفتت�اح مش�اريع مهم�ة يف 

محافظة النجف األرشف .

املوارد تعلن افتتاح سدة الرمادي 
وناظم الورار بعد إعامرمها

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، أم�س االربعاء، عن املبارشة بتطوير ش�ارع 
البطاوي ش�مال العاصمة.وقالت االمانة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن مالكاته�ا يف  دائ�رة املش�اريع قام�ت 
باملبارشة باعمال قش�ط الشارع املعروف بشارع البطاوي ضمن 
منطق�ة الش�علة وامل�وازي لرسي�ع الش�علة والتهيئة الكس�اءه 

وبمساحة تقدر بأكثر من 9000 مر مربع .

أمانة بغداد تبارش بتطوير 
شارع البطاوي شامل العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن صن�دوق االس�����كان التابع 
واالس���ك��ان  االعم�ار  ل�وزارة 
ع�ن  ال�ع�ام��ة  وال�ب�ل�دي��ات 
املقرضني. ق�رارات مهم�ة تخ�ص 

واف�اد مدير عام الصن�دوق ص�ب�ار 
ترصي�ح  ف���ي  ال�س��اع�دي 
صحف�ي ب���ان  امل�ص��رف أع��د 
ج���دوى اق�ت�ص�ادي��ة وخ�ط�ة 
م�ال�ي��ة وقانوني�ة ت�ه�دف ال��ى 
رف���ع م�س��ت�وى ال�ع�م�ل�ي��ة 
وت�ب�س��ي�ط  االق�راض�ي��ة 
م�ف�ص�ح��ا  اج��راءات��ه���ا، 
امل�ب�اش��رة  ق��رر  ان���ه  ع���ن 
امل�ق�ب��ل 2020،  ال�ع��ام  خ��الل 
الس�كنية  املجمع�ات  ب�إق��راض 
ان  ال���ى  االستثمارية.واش���ار 
االت�ف��اق  ب�ص��دد  ال�ص�ن��دوق 
ع�ىل صيغ�ة معين�ة لعملية تس�ديد 

ال�ف�وائ��د باالتفاق مع املس�تثمر، 
او ان يتج�ه ال�ى االق��راض الفردي 
م��ع امل�واط�ن��ني الحاصل�ني عىل 
االس�ت�ثمارية،  الس�كنية  ال�وح�دة 
كاش��ف�ا ع��ن ق��راره وض�م�ن 
ل�ت�س��ه�ي�ل  خ�ط�ط��ه 
االج�راءات ع�ل�ى امل��واط��ن��ني، 
ال�ت�س��دي�د  غ�رام��ة  بتقس�يط 

مل���دة 24 ش��ه�را ع�ىل ج�م�ي�ع 
امل��ت��أخ��ري��ن  امل�ق�ت�رض��ني 
او  ال�ت�س��دي�د مل�دة ع�ام  ع���ن 
ب���أن  ال�س�اع�دي  عامني.ون�وه 
اش��ك�ال�ي�ة  امل��ص��رف واج��ه 
بعملي�ة الجباية للغرام�ات م�ن قبل 
رشك�ة )ك�ي ك���ارد(، م�ا تس�بب  
ف�ي ع��دم وص��ول امل�ب�ال�غ ال�ى 

املرصف بالرغم من استقطاعها من 
املواطن�ني، وب�ال�ت�ال��ي ت�أخ�ي�ر 
ع�م�ل�ي�ة ال�ت�سدي�د  وت�س�ج�ي�ل 
غرام��ات ت�أخ�ي�رية ب�ح�ق�ه�م، 
م�ن�ب�ه��ا ع�ل��ى أن امل��ص��رف 
م�ب�اش��را  اج�ت�م�اع��ا  ع�ق��د 
م��ع ال�ش��رك�ة الوطنية للبطاقة 
الذكي�ة للتعاقد املبارش معها بش�أن 
آليات جديدة لضمان وصول االموال.

ي�ق��دم  امل�ص��رف  ان  وذك���ر 
تس�هيالت ك�ب�ي��رة ال��ى ك�ب��ار 
ال�س��ن وامل�ع�اق��ني م��ن خ�الل 
مل�ع�ام�الت�ه�م  اآلن��ي  االن�ج��از 
ع�ل��ى  ع���الوة  ت�أخ�ي��ر،  دون 
ان��ه اتخذ مؤخرا يف الس�ياق نفسه 
قرارا بقبول منتسبي القوات االمنية 
ككف�الء للمقرض .واك���د م�دي�ر 
ع���ام ص�ن�دوق االس���ك��ان ان 
دائ�رت��ه ومن�ذ ب�دء عمله�ا الفعيل 
الع�ام 2011 م�ن خالل ت�ش��ري�ع 

ق��ان��ون رق��م 32 ل�س�ن�ة 2011 
وح�ت��ى االن، تمكن�ت م�ن توف�ري 
119 الف وح�دة سكنية للمواطنني، 
مش�ريا ال�ى قيام الصندوق، بإطالق 
ال�ت�ق�دي��م االل�ك�ت�رون�ي م�ن�ذ 
ش��ه�ر اي�ل��ول امل�اض��ي ببغداد 
وش�هر ترشي�ن االول باملحافظ�ات، 
مبين�ا ان العم�ل يت�م م��ن خ��الل 
اط���الق اس��ت�م�ارة مع�دة له�ذا 
الغرض، تتضمن ارس�ال رس�الة اىل 
ت�ح�ت��وي  امل�ع�ام�ل��ة  صاح�ب 
ع�ل�ى رق��م ت�ت�م امل��راج��ع��ة 
املعام�الت  النج�از  خالل�ه  م�ن 
وتقلي�ل الزخ�م الي�دوي باملعامل�ة، 
ع��ادا االج��راء ضم�ن اج��راءات 
االلكروني�ة. الحوكم�ة  تفعي�ل 

واف��ص��ح ع��ن ان اي�����رادات 
امل�ت�ح�ق�ق��ة  ال��ف��وائ���د 
وص��ل���ت  ل��ل��ص��ن���دوق 
م��ل��ي���ون   100 ال����ى 

دي��ن���ار ي��وم��ي��ا، م�ب�ي�ن�ا 
ي�ح�ول�ه��ا  امل��ص���رف  ان 
ب���دوره ال���ى ال��ق��روض م�ا 
ي�خ�ل��ق دورة م�ال�ي��ة بإمكانها 
االقتص�اد  بتنش�يط  املس�اهمة 
الوطن�ي وضم�ان اس�تمرار العملية 
االقراضية.واعل�ن الس�اعدي ان لدى 
امل�رصف خطة الق�راض املحافظات 
املح�ررة من دن�س ارهابيي داع�ش 
ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن ت�وط�ني 
ال�ن�ازح�ني، الس�ي�م�ا ان املرصف 
يعتزم الحص�ول عىل بيانات واضحة 
يعتم�د عليها بعملية االقراض، داعيا 
يف الس�ياق نفس�ه امان�ة بغ�داد اىل 
تغيري قوانينها التي باتت ال تتناس�ب 
م��ع التط�ور بالس�كن، فه�ي م�ا 
زال�ت ترفض اي بناء يزيد عىل سبع 
طبقات، ع�اداً إياه ال يراعي الحاجة 
املتزايدة للسكن وتغطية العجز البالغ 

مليونني و700 الف وحدة سكنية .

صندوق اإلسكان يصدر قرارات لتسهيل االقرتاض للرشكات واملواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك��ة العام��ة لصناع��ة االدوي��ة 
واملس�تلزم�ات الطبي��ة ف��ي س�امراء أح�دى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، األربعاء، عن 
تنفي�ذ أعىل برنامج انتاجي ش�هري منذ تس�عة 
س�نوات مضت بقيمة تج�اوزت ال� )5( مليارات 

دينار .
وق�ال مدير عام الرشك�ة الصيدالني عبد الحميد 
عب�د الرحم�ن يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
برنامجه�ا  أع�دت  “الرشك�ة  إن  نس�خة من�ه، 
االنتاج�ي لش�هر ترشي�ن االول امل�ايض بقيم�ة 
أنت�اج وصل�ت اىل )5( ملي�ار و )688( مليون و 
)258( الف دينار بعد وصول املواد االولية ونجاح 
فحوصاته�ا وهي أعىل نس�بة تش�هدها الرشكة 

منذ عام 2010”.
وأض�اف عبد الرحمن، أن “هذا األنجاز جاء نتاج 
الخط�ة الطموحة التي وضعته�ا الرشكة لزيادة 
نس�بة أنتاجها م�ع تنوع الربنام�ج االنتاجي اىل 
جانب الجهود الكب�رية املبذولة من قبل موظفي 
االقس�ام املعني�ة”، مش�ريا إىل أن “أنتاج الرشكة 
سيس�تمر بهذه الوترية املتصاعدة خالل االشهر 

القادمة”.

حمافظ البرصة حيدد السبت املقبل موعدًا 
الجراء قرعة فرص العمل ملركز املدينة

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني، أمس األربعاء، ع�ن تحديد يوم الس�بت املقبل موعداً 
الجراء القرعة الخاصة بفرص التعيني ملركز املحافظة.

ودعا العيداني وس�ائل االع�الم ومنظمات املجتمع املدني واملواطنني من س�كنة مركز املدينة 
ممن يرغبون حضور القرعة التوجه للمدينة الرياضية يف املوعد املحدد.

الطاقة الدولية حتدد موعد هناية عرص النفط 
يف العالـم

    بغداد / المستقبل العراقي

فاج�أ تقري�ر لوكال�ة الطاق�ة الدولي�ة، أمس 
األربع�اء، دول العال�م الس�يما املنتج�ة للنفط 
الخ�ام عن موع�د بداية نهاي�ة النفط كمصدر 
أسايس للوقود والطاقة يف ظل تنامي استخدام 

الطاقة النظيفة.
وقال�ت الوكالة إن من املتوقع أن يتباطأ الطلب 
العامل�ي ع�ىل النف�ط اعتبارا م�ن 2025 يف ظل 
تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام املركبات 
الت�ي تعمل عن طريق الش�حن بالكهرباء لكن 
م�ن غ�ري املرج�ح أن يص�ل ل�ذروة يف غضون 

العقدين املقبلني.
وبين�ت الوكالة، الت�ي تتخذ م�ن باريس مقرا 
بش�أن  الغ�رب  لحكوم�ات  املش�ورة  وتق�دم 
سياس�ات الطاقة، يف تقريرها الس�نوي آلفاق 
الطاق�ة العاملي�ة للف�رة حت�ى 2040 إن نمو 
الطلب عىل الطاقة سيواصل الزيادة عىل الرغم 
من أنه سيسجل تباطؤا ملحوظا يف العقد الذي 

يبدأ يف 2030.
وت�رى الوكال�ة يف توقعاته�ا األساس�ية، التي 

تجمع بني سياس�ات الطاقة واألهداف املعلنة، 
أن الطل�ب عىل النفط س�ريتفع بنح�و مليون 
برميل يوميا يف املتوسط سنويا حتى 2025 من 

97 مليون برميل يوميا يف 2018.
وتتوق�ع الوكال�ة زي�ادة الطل�ب بمق�دار 0.1 
مليون برميل يوميا يف املتوس�ط س�نويا خالل 

العق�د الذي يب�دأ 2030 ليص�ل إىل 106 ماليني 
برميل يوميا يف 2040.

وقال�ت الوكال�ة ”هن�اك تباطؤ ملم�وس بعد 
2025 لك�ن ه�ذا ال ي�ؤدي إىل ذروة مؤك�دة يف 
اس�تخدام النفط“ مش�رية إىل زيادة الطلب من 
الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطريان 

والبروكيماويات.
غري أن اس�تخدام النفط يف سيارات الركاب من 
املتوق�ع أن يحق�ق ذروة يف أواخ�ر العقد الذي 
يب�دأ 2020 م�ع تحول ال�ركاب إىل الس�يارات 

الكهربائية.
وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون 
س�يارة كهربائية ع�ىل الطريق بحل�ول 2040 
ارتفاعا من 300 مليون متوقعة يف تقرير العام 
املايض وهذا س�يزيح نحو أربعة ماليني برميل 
يومي�ا م�ن اس�تخدام النفط مقارن�ة مع 3.3 

مليون برميل يوميا يف توقعات سابقة.
ومن املنتظر أن تكون أكرب زيادة يف إنتاج النفط 
يف الوالي�ات املتحدة أكرب منت�ج عاملي يف الوقت 

الراهن إضافة إىل العراق والربازيل.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع إنتاج الخام األمريكي 
إىل 11 ملي�ون برميل يوميا يف 2035 من س�تة 

ماليني برميل يوميا يف 2018.
ومن املتوقع أن تراج�ع حصة منظمة البلدان 
املصدرة للبرول )أوب�ك( يف إنتاج النفط إىل 47 
باملئ�ة خالل معظم العقد املقبل وهو مس�توى 

لم ُيسجل منذ الثمانينيات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ بابل ك�رار العب�ادي، أمس األربعاء، ع�ن تعيني 3 
االف و262 متقدما ضم�ن الدرجات الوظيفية املخصصة ملديرية 

الربية.
وق�ال العب�ادي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
“املحافظة اعلن�ت تعيني ثالث�ة االف و262 متقدما بصفة معلم 
وم�درس وح�ريف واداري يف مديرية الربية”، مبين�ا ان “الدرجات 

الوظيفية شملت تعيني اصحاب الشهادات العليا”.
واضاف ان “اللجنة املركزية العراض�ات التعيينات يف تربية بابل 
انج�زت تدقيق جميع اس�تمارات االع�راض للمتقدمني الذين لم 

تظهر اسماؤهم”.

حمافظ بابل يعلن تعيني أكثر من »3« آالف 
متقدم يف تربية املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت زي�ن العراق لالتص�االت، االربعاء،تنويها اىل مش�ركيها، 
فيم�ا اش�ارت اىل تعويضه�م االي�ام الت�ي خرسها املش�رك من 

اشراكه اثناء فرة القطع خالل شهر ترشين الثاني.
وقال�ت الرشكة يف بي�ان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه، إنه 
»س�يتم تعويض كافة املشركني يف عروض اإلنرنت بباقة انرنت 
مفتوح وذلك بتعويض االيام التي خرسها املش�رك من اش�راكه 
اثناء فرة القطع خالل شهر ترشين الثاني باإلضافة اىل تعويض 

مشركي عروض االنرنت والدقائق بباقة انرنت شهرية«.
وأضافت الرشكة، »س�تصل للمشركني رسائل تبلغهم بتفاصيل 
التعويض، علما ان انقط�اع االنرنت كان كليا خارج عن ارادتنا، 
حي�ث تم قطع تجهيز االنرنت عن ش�بكة زين م�ن املصدر بناءا 
ع�ىل تعليم�ات الجهات الرس�مية، والذي تم تطبيق�ه عىل جميع 

رشكات الهاتف النقال العاملة يف العراق«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مرصف الرافدين، أمس االربعاء، بيانا توضيحيا بشأن منح 
السلف للموظفني واملتقاعدين.

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان  بعض موظفي دوائر الدولة واملتقاعدين من حاميل 
بطاقات الكي كارد واملاس�ر كارد م�ن املرصف حرصا والذين لم 
تصلهم رس�ائل نصية لغرض شمولهم بالسلف برضورة تحديث 

ارقام هواتفهم املسجلة لدى املرصف .
واضاف ان  الذين قاموا باستبدال ارقام هواتفهم او التي تعرضت 
للتلف عليهم تحديث ارقام هواتفهم من خالل االتصال برقم خدمة 
الزبائن 422 وذلك لضمان وصول رس�ائل املرصف الرويجية لهم 
وإبالغهم بشمولهم بالس�لف واالستفادة من الخدمات املرصفية 

االخرى التي يمنحها املرصف لهم .
يذكر ان مرصف الرافدين بارش يف عام 2016 بمنح سلف وقروض 

للموظفني واملواطنني وفق اليات وضوابط معينة.

»زين«:  سيتم تعويض املشرتكني  عن فرتة 
انقطاع االنرتنيت

الرافدين يصدر بيانا توضيحيًا بشأن 
منح السلف للموظفني واملتقاعدين
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م: )2019/1/ مرشوع تنفيذ شبكة جماري ملنطقة احلي اجلامعي / بكلفة ختمينية 13,310,855,000 ( 
1 � يرس ) محافظة ميس�ان( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص )بمرشوع تنفيذ ش�بكة 
مجاري ملنطقة الحي الجامعي وبمبلغ قدره ) 13,310,855,000 ( واملرشوع هو عبارة عن مد خطوط ناقلة وشبكات مختلفة االقطار 
وكذل�ك تش�يد منهوالت مختلفة االحجام باس�تخدام انابي�ب مختلفة االقطاربموجب ج�دول الكميات املرفق طيا وتش�يد املنهوالت من 
الخرس�انة املس�لحة وبموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات مع محطات الرفع وخطوط الدفع واملضخات الغاطس�ة 
بمختل�ف االحجام ويتم العمل بموجب منس�وب )االس�فلت لفل املعد من قبل املكتب االستش�اري املصمم للم�رشوع واملصادق من قبل 
بلدية العمارة وعىل مقدم العطاء زيارة املوقع وبصحبه مساحي الدائرة املستفيدة ومديرية بلدية العمارة  لالطالع عىل واقع حال موقع 
املرشوع كونه يتضمن تحديات ومعرقالت عديدة من اهمها وجود فرق يف املنس�وب بني املحطة الوس�طية التي يتم الربط عليها ونهاية 

الخطوط لشبكات الرصف الصحي ومياه االمطار( 
2 � ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع والتي نرشت يف الجرائد الوطنية )ادخل اس�ماء 

الجرائد واالعداد والتواريخ يحدد الحقا( 
3 � سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما 

هو محدد يف النرش التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) الخاصة بتعريف الدول املؤهلة (
4 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) محافظة ميس�ان / قس�م العقود الحكومية / 

07707395086( )خالل الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
5  �متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ، شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب � اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 

ج � براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب 
و � الحس�ابات الختامية مصدقة من محاس�ب قانوني الخر سنتني ماليتني مع كتاب حجب البطاقة التموينية للمشمولني بها واالوراق 

الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس
ر � سيولة نقدية بمبلغ )1,641,065,000( 

ز � معدل االيراد السنوي بمبلغ ) 6,655,427,500( 
ق � حسابات ختامية لسنتني

ف � خربة عامة ملدة 10 سنوات
س � خربة خاصة ملدة 5 سنوات

ش � الدرجة والتصنيف / ثالثة / ميكانيكية انشائية 
6  �الدائ�رة غ�ر ملزمة بقب�ول اوطأ  العطاءات وبامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العط�اء باللغة )اللغة العربية( بعد تقديم 
طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250 الف دينار فقط غر قابلة للرد 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرسمية( ان اسلوب الدفع سيتم من خالل )دفع مبارش( وسيتم استالم 

الوثائق )التسليم باليد( ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة
7  �يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان التايل ) مبنى محافظة ميس�ان / الطاب�ق الثاني / لجنة فتح العطاءات ( ويك�ون اخر يوم لغلق 
املناقص�ة ه�و )يوم االح�د املوافق 2019/11/24 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ( التقدي�م بالربيد االلكرتوني غر مس�موح به العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور  مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العن�وان التايل : ) مبنى 

محافظة ميسان / الطابق الثاني /لجنة فتح العطاءات  )2019/11/24 الساعة الثانية عرش ظهرا موعد غلق املناقصة( 
8 � العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية / مبنى  ديوان محافظة ميسان ( 

9 � تعترب املرفقات املدرجة يف الوثقة القياسية ) جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة 
للمناقصني

نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط / رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة

اىل / الرشكات املتخصصة او املجهزين املخولني الذين  لدهيم )هوية غرفة جتارة الصنف الثالث او هوية احتاد الناقلني( 
اعالن املناقصة املرقمة 29/خدمات /2019 ـ البرصة

نوع املوازنة )تشغيلية( ـ نوع التبويب / مقاوالت وخدمات 
1 � ي�رس )رشكة الحف�ر العراقية � رشكة عامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعم�ل الخ�اص ب� ) تقديم خدمة تجهي�ز ونقل ماء صناعي اىل اجه�زة الحفر واالس�تصالح العاملة ضمن حدود 
محافظة النارصية وبمعدل )14000 م3( اربعة عرش الف مرت مكعب  يف الشهر قابلة للزيادة او النقصان وحسب 

متطلبات العمل وملدة 365 يوم( 
2 � تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي استخدام 
ج�زء منه�ا لتنفيذ الخدمات ) تقديم خدمة تجهيز ونقل ماء صناعي اىل اجهزة الحفر واالس�تصالح العاملة ضمن 

حدود محافظة النارصية( 
3 � بام�كان  مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغات ) اللغة العربية ( بعد تقديم طلب تحريري اىل 
)رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة يف محافظة البرصة � الزبر � الربجسية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غر 
املس�رتدة البالغة )200,000( مائتان الف دينار عراقي بام�كان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من 

املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله 
4 � اخ�ر موعد لتس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الزبر � الربجس�ية � 
مق�رر لجنة فتح العط�اءات الثانية ( يف املوعد املحدد هو )يوم االحد املصادف 2019/12/8  الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا( وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحض�ور يف العن�وان االت�ي ) البرصة � الزبر � الربجس�ية � مقر رشك�ة الحفر العراقية � لجن�ة فتح العطاءات 
الثاني�ة ( يف الزمان والتاريخ )الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم االحد املصادف 2019/12/8 ( يجب ان تتضمن 
العط�اءات ضم�ان للعطاء ) خط�اب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( وبمبل�غ )10,731,000( عرشة 

ماليني وسبعمائة وواحد وثالثون االف دينار عراقي 
5 � اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2019/12/5 

6 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة

7 � الكلف�ة التخميني�ة لتنفي�ذ االعمال ملدة )365( يوم تبلغ ) 536,550,000( خمس�مائة وس�تة وثالثون مليون 
وخمسمائة وخمسون الف دينار دينار عراقي

8 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه

)اعالن(
رزمة )2019/1( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم وعناوين سكنهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اسمائكم يف القضايا املبينة 
ادن�اه ل�ذا اقتىض تبليغكم بالصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية لجه�از مكافحة االرهاب خالل مدة 
ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة 
وغر املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة 

ويلزم االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك

اعالن 
اىل املتهم الغائب ) ر . ع محمد كريم معيدي صالح ( 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
العنوان / محافظة البرصة – 5 ميل . 

بم�ا انك متهم وفق املادة / 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 15 / 3 / 2018 
ولحد االن وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عىل ان تح�رض امام محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامس�ة يف الب�رصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 
69 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

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

اىل املته�م الغائب / الرشطي عب�اس عدنان خضر عبد 
الحسني الكنعاني .  

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
.

العنوان / محافظة البرصة – العالية . 
بما انك متهم وفق املادة / 35 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
 GMN238 ( 2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقم
( ن�وع كلوك عام 2006 ولم تقوم باعادته او دفع مبلغ 
التضم�ني لح�د االن وملجهولية اقامتك اقت�ىض تبليغك 
به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكم�ة قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة يف البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوم�ا من تاريخ ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليق�ه يف محل اقامتك ومق�ر دائرتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ض�دك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ) 
65 و 68 و 69 ( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 489 
التاريخ : 13 / 11 / 2019 

اعالن مفقود 
قدمت السيدة منال سعيد محمد طلب اىل هذه املحكمة 
بتنصي�ب نفس�ه قيما ع�ىل زوجه�ا املفقود عب�د الله 
محمود حس�ن املفق�ود بتاري�خ 16 / 6 / 2014 فمن 
لديه االعرتاض الحضور امام هذه املحكمة خالل سبعة 
اي�ام من اليوم الت�ايل للنرش لتقديم اعرتاض�ه واعالمنا 

وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

خضر عباس التميمي 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4826 / ش2 / 2019 
التاريخ : 13 / 11 / 2019 

اىل / املدعى عليه / احمد كريم صالح 
م / اعالن 

بتاري�خ 29 / 10 / 2019 اصدرت ه�ذه املحكمة قرار 
الحك�م بالع�دد 2826 / ش2 / 2019 والتي موضوعها 
طل�ب التفري�ق للهج�ر حيث ت�م رد الدع�وى للمدعية 
ولكونك مجهولة محل االقامة وحس�ب اش�عار مختار 
منطق�ة التحويلة وكتاب مركز رشط�ة الخالص تقرر 
تبليغ�ك بالحك�م الغياب�ي الص�ادر بحق�ك بواس�طة 
صحيفتني محليتني حكما غيابي�ا وعلنا ووفق االصول 

ولك حق االعرتاض ضمن املدة القانونية .
القايض 

عمر حميد محمود

اخطار 
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل / املنطق�ة 

الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) املف�وض ب�در ه�الل ذنون 

يونس ( 
الساكن / مجهول االقامة .

اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة خالل مدة ) 
30 ( يوم�ا من تاريخ ن�رشه اذا كنت داخل العراق 
او خارجه لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة ) 32 ( ق ع د املعدل وبعكس�ه س�وف تتخذ 
االج�راءات القانونية ضدك وتطب�ق بحقك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة ماييل : 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء 
القبض عليك اينما وجدت .

3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغر املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

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

فقدت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والسياحة 
واالثار قس�م الحس�ابات – الدائرة االدارية واملالية 
بأس�م / س�ارة عباس كاظم كطافة – فمن يعثر 

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

فقدان 
فق�دت هوية الطال�ب الصادرة م�ن املعهد التقني 
اداري – برصة قس�م ادارة املواد بأس�م / حس�ني 
عزي�ز هادي – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

مكتب البحث االجتماعي يف 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبر 

العدد : 1094 / بحث / 2019 
التاريخ : 13 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) صباح عبد الهادي سلمان ( 

اقام�ت زوجتك املدعية فاطمه عبد الكاظم رش�يد 
الدعوى الرشعية املرقم�ة اعاله والتي تطلب فيها 
الحكم بتاييد حضانتها البنتها القارصة أمل ولدى 
تبليغك بموج�ب كتاب مركز رشط�ة املربد بالعدد 
12978 فق�د تب�ني ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة 
ول�رشح مختار ح�ي الخطوه والذي اي�د ارتحالك 
اىل جه�ة مجهول�ة وعلي�ه قررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف مكتب البحث االجتماعي يوم 24 / 11 
/ 2019 الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ويف حال عدم 
حضورك س�وف تجري جلس�ه البحث االجتماعي 

بحقك غيابيا .
القايض 

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

فقدت هوية املوظف ) ثائر غازي فيصل ( الصادرة 
م�ن الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب – 
مديرية توزيع البرصة – فمن يعثر عليها تسليمها 

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

تنويه 
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي العدد 2018 يف 
اعالن محكمة االحوال الش�خصية يف املعقل اس�م 
املدع�ى عليه منصور عودة نعم�ة خطأ والصحيح 

منصور عودة عبد الحسني – لذا اقتىض التنويه .

عـ.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم

اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

العدد : 16524
التاريخ : 2019/11/11

عيل دوام الزم 
حمافظ ميسان
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)اعالن(
رزمة )2019/3( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم وعناوين سكنهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اسمائكم يف القضايا 
املبينة ادناه لذا اقتىض تبليغكم بالصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية لجهاز مكافحة االرهاب 
خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز 
اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك

)اعالن(
رزمة )2019/2( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم وعناوين سكنهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اسمائكم يف القضايا 
املبينة ادناه لذا اقتىض تبليغكم بالصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية لجهاز مكافحة االرهاب 
خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز 
اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك

اعالن من مرصف آسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل 
م / غلق اكتتاب 

بالنظر لالكتتاب بكامل االسهم املطروحة لالكتتاب 
الع�ام والبالغة ) 1000000 ( ملي�ون دينار لغرض 
زيادة راس�مال رشكة الرصاط للتوسط ببيع ورشاء 
العمالت االجنبية املحدودة من ) خمس�ة مليار واثنا 
عرش مليون دينار ( اىل ) خمس�ة مليار وثالثة عرش 
مليون دين�ار ( والذي ابتدأ يف بداية الدوام الرس�مي 
لي�وم الثالثاء املصادف 15 / 10 / 2019 لذا تم غلق 
االكتت�اب بعد انتهاء الدوام الرس�مي لي�وم االربعاء 

املصادف 13 / 11 / 2019 .
راجني العلم مع التقدير ....

مرصف آسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل

اعالن من مرصف آسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل 
م / غلق اكتتاب 

بالنظر لالكتتاب بكامل االسهم املطروحة لالكتتاب 
الع�ام والبالغة ) 1000000 ( ملي�ون دينار لغرض 
زيادة راس�مال رشكة الخليج العاملية  للتوسط ببيع 
ورشاء العم�الت االجنبي�ة املح�دودة من ) خمس�ة 
مليار دينار ( اىل ) خمسة مليار وواحد مليون دينار 
( وال�ذي ابتدأ يف بداية الدوام الرس�مي ليوم الثالثاء 
املصادف 15 / 10 / 2019 لذا تم غلق االكتتاب بعد 
انتهاء الدوام الرس�مي ليوم االربعاء املصادف 13 / 

. 2019 / 11
راجني العلم مع التقدير ....

مرصف آسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل
فقدان 

فقدت هوية الطالب / خلدون صالح هاش�م كلية 
الط�ب جامعة البرصة م�ن يعثر عليها تس�ليمها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد 829/ش/2019

التاريخ 2019/11/11
اعالن

اىل املدعى عليه ) عدنان حسني عبد الزهرة ( 
بن�اء عىل اقامة الدعوى بالع�دد  )829/ش/2019( من قبل 
املدع�ي )ايمان رايض عيل( ضد املدعى عليه )عدنان حس�ني 
عبد الزهرة( لغرض حضورك وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار املختار املرفق بالدعوى قررت 
املحكم�ة  تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم  2019/11/19 ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2004 يف 
2019/10/22 باع�الن الخاص بمحكمة بداءة الكوفة 
بالعدد 29/ب/2019 يف 2019/10/9 حيث ورد سهوا 
الع�دد 29/ب/2019 خط�أ وان الصحي�ح ه�و 29/

ب/2018 لذا اقتىض التنويه
��������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقباللعراقي بالعدد ) 2018( بيع 
سيارة 16041 نجف حيث سقط سهوا من اعالن تنفيذ 
النج�ف رقم االضب�ارة : 2019/1904 ل�م يذكر مكان 
املزايدة مع�ارض النجف الجديدة )معرض نور /2( لذا 

اقتىض التنويه 
��������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي اعالن محكمة بداءة 
الس�ماوة بالعدد 895/ب/2019 حيث ذكر كلمة وايذا 
صافد خطا والصحيح واذا صادف وس�قط س�هوا أيل 

للسقوط لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية
العدد : 662/ب/2019
التاريخ 2019/11/12

اعالن
اىل املدعى عليهما / كل من 1 � ميثاق هادي سلمان

2 � زيد قاسم هادي
بن�اء ع�ىل اقامة الدع�وى من قب�ل املدعي�ات كريمة عباس 
سلمان وجماعتها ضدكما لقيامكم باجراء معاملة االنتقال 
دون ذك�ر املدعيات وطلبن الحكم بابط�ال قيد العقار املرقم 
47 مقاطعة 50 الحمرة والرمل ابطاال جزئيا واعادة تسجيله 
مج�ددا وملجهولي�ة مح�ل اقامتهما حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق بالدعوى عليه قررت املحكم�ة تبليغكما بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2019/11/24 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة  عدم 
الحضور او من ينوب عنكما ستجري املرافعة بحقكما غيابا 

وعلنا وفقا للقانون
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 193/ش/2019

التاريخ: 13/ 11 /2019 
م/ تبليغ املدعى عليه )سيف الله خلف عبد الله(

اقام�ت املدعية )ازه�ار عيل احمد( الدع�وى املرقمة )193/
ش/2019( وصدر القرار بأثبات نسب األطفال كل من )أسماء 
و شيماء و تيماء و زهراء( وملا كان املدعى عليه )سيف الله 
خلف عبدالله( مجهول مح�ل اإلقامة قررت املحكمة تبليغه 
بالقرار الصادر من محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
بالعدد 193/ش/2019 يف 2019/11/11 بالصحف املحلية  

القايض 
حردان خليفة جاسم

��������������������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن جامعة الفرات األوس�ط 
التقني�ة الكلي�ة التقني�ة اإلداري�ة كوفة باس�م / عيل 

سلمان لفته من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

العباسية
العدد 830/ش/2019

التاريخ 2019/11/11
اعالن

اىل املدعى عليه ) عدنان حس�ني عبد 
الزهرة ( 

بن�اء ع�ىل اقام�ة الدع�وى بالع�دد  
)830/ش/2019( م�ن قبل املدعي 
)ايم�ان رايض عيل( ضد املدعى عليه 
)عدنان حسني عبد الزهرة ( لغرض 
حض�ورك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
ق�ررت  بالدع�وى  املرف�ق  املخت�ار 
املحكمة  تبليغك بصحيفتني محليتني 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ني 
املحكمة صباح يوم  2019/11/19 
ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2012/251

التاريخ : 2019/11/12
اىل / املنفذ عليه / ازهر عبد الحسني 

خادم
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل 
رشح القائم بالتبليغ وهامش مختار 
منطقة النجف املركز حميد حس�ون 
البصييص  انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار  يمكن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للم�ادة ) 27( م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور  
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تب�دء م�ن الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك  ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
محكم�ة  ق�رار   : املح�رر  اوص�اف 
االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد 
 2012/1/29 يف  235/ش2012/1 
املتضم�ن  ال�زام املدعى علي�ه ازهر 
عبد الحس�ني خادم بتاديته للمدعية 
زه�ور عب�د الس�جاد خ�ادم نفق�ة 
ماضي�ة بواقع مائة ال�ف دينار ملدة 
س�نة س�ابقة ونفقة مس�تمرة لها 
بواقع مائتان ال�ف دينار اعتبارا من 
تاريخ اقامة الدعوى يف 2012/1/29 

وللمستقبل

اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب
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املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية
مناقصة رقم : Med 1/ 2019G عىل املوازنة الجارية 

 )1G( : رقم كتاب الدعوة
2� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبي�ة )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقدي�م العطاءاتاملختومة  واملوقعة 

للتعاقد )تجهيز االدوية (
3  � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة 
لجمي�ع مقدم�ي العط�اءات من ال�دول املؤهلة قانوني�ا كما تم تحدي�ده يف وثيقة 

املناقصة 
يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني وم�ن ذوي االهلي�ة القانوني�ة الحصول عىل 
معلوم�ات اضافية م�ن )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملستلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق 
الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكرتوني dg@kimadia.iq واملوقع االلكرتوني 
لكيمادي�ا www.kimadia.iq واالط�الع عىل وثائق املناقصة ع�ىل العنوان ادناه من 

الساعة الثامنة والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
4 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات  
القانوني�ة  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصةوس�وف يعتمد« هامش 
افضلية للس�لع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات اىل 

مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء ( 
5 � يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة 
باللغة )االنكليزية والعربية( عند تقديم اس�تمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد 

تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبمبلغ مقطوع والكالتايل
ا � مليون دينار عراقي  عن املناقصة  التي تقل قيمتها عن مليون دوالر

ب � مليوني دينار عراقي عن املناقصة  التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر وبخالفه 
فان العروضسوف تهمل 

طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار 
اليه�ا يف تعليم�ات مقدم�ي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي س�بق  له االش�رتاك يف 

املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
6 � تاري�خ اع�الن املناقصة ي�وم 2019/11/14 وس�يكون تاريخ انعق�اد املؤتمر 
الخاصة  باالجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة يوم 2019/11/18 يتم 

تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل
 )2019/11/24لغاية نهاية الدوام الرس�مي س�وف يتم رفض العطاءات املتأخرة 
سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور 
ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موعد فتح العط�اءات اليوم التايل من يوم غلق 
املناقص�ة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودع�وة املناقصني للحضور يف يوم الفتح 

العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  من قب�ل مقدم العط�اء او )اي من املس�اهمني يف 
الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مشاركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما 

يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العامة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن 

التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة 

لتسويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع 
العق�د بع�د التبليغ بأم�ر االحالة وتتخذ بحقه كاف�ة االج�راءات القانونية االخرى 
املنص�وص عليها يف ه�ذه التعليمات ويتم مصارة التأمين�ات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطاءه خ�الل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة 
وتتخ�ذ بحقه االج�راءات القانوني�ة املنصوص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العققود 

الحكومية 
ط � تك�ون مدة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بعد انته�اء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة الصحة  / 
البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق 
الس�ادس  / القس�م املايل  لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض 

لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

اعالن 
السادة مسامهي رشكة انتاج االلبسة اجلاهزة والتجارة العامة ) م . م ( املحرتمني 

م / اجتامع اهليئة العامة 
تحية طيبة ..... 

اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 87 ( ثانيا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 وتنفيذا 
لق�رار مجل�س االدارة املرق�م ) 1 ( واملتخذ يف الجلس�ة ) الثامنة ( بتاري�خ 1 / 10 / 2019 . 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد يف الساعة ) العارشة ( من صباح 
يوم االحد املصادف 8 / 12 / 2019 يف نقابة ) املحاس�بني يف املنصور ( وذلك للنظر يف جدول 

االعمال التالية :
اوال : االستماع اىل تقرير مجلس االدارة حول نشاط الرشكة خالل السنة املالية املنتهية يف 31 

/ 12 / 2018 واملصادقة عليه . 
ثانيا : االس�تماع اىل تقرير ديوان الرقابة املالية واالطالع عىل اجابة الرشكة بشان ماورد فيه 

واملصادقة عليها . 
ثالثا : مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليها . 
رابع�ا : مناقش�ة قرار مجل�س االدارة املرقم ) 8 ( املتخذ يف الجلس�ة املرقمة ) الثانية عرش ( 
بتاريخ 26 / 12 / 2017 حول ش�طب ديون من سنوات سابقة والبالغ ) 904 / 8363608 

( دينار من السجالت واتخاذ القرار املناسب . 
خامسا : مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار املناسب . 

سادس�ا : اب�راء ذمة الس�ادة رئيس واعض�اء مجلس االدارة للس�نة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 
 .2018

راج�ني حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب س�ند االنابة املعد وفقا 
للتعليم�ات الص�ادرة من هيئة االوراق املالي�ة بموجب املادة ) 91 ( م�ن قانون الرشكات او 
من يحرض وكالة عنكم من غري املس�اهمني بموجب وكال�ة مصدقة من كاتب العدل عىل ان 
تودع االنابات والوكاالت يف هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام من املوعد املحدد لالجتماع عىل 
ان يتم ابراز ش�هادة االس�هم استنادا الحكام املادتني ) 91 و 94 ( من القانون ويف حالة عدم 
اكتمال النصاب القانوني سيؤجل االجتماع اىل يوم االحد املصادف 15 / 12 / 2019 يف نفس 
الزمان واملكان املذكورين اعاله هذا وبامكانكم الحصول عىل نس�خة من كراس االجتماع يف 
مقر الرشكة او مكتب الرشكة الواقع يف عمارة النعمان الطابق الثالث خالل س�اعات الدوام 
الرسمي . كما نهيب باملساهمني الكرام ممن لم يستلموا شهادات االسهم او ارباح السنوات 

السابقة التي لم يراجع اصحابها الستالمها – مراجعة الرشكة الستالمها .

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 12050

التاريخ 2019/11/12
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواط�ن )زهري مجيد 
عب�د الرحيم( ال�ذي يروم تبديل لقبه وجعله )االس�دي( 
ب�دل م�ن ) دالور( فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 928/ب/2019
التاريخ 2019/11/1 

اعالن
تبليغ بالحكم الغيابي

اىل املدعى عليه ) ليث صبيح هادي ( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها امل�ؤرخ 2019/7/30 يف 
الع�ى البدائي�ة املرقم�ة 928/ب/2019 ق�ى بالزامك 
بتأديتك مبلغ مقداره سبعة عرش مليون من ايجار سكلة 
مواد انشائية وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب فرع 
تموي�ن النج�ف املرقم بالع�دد 4084  يف 2019/11/10 
وكتاب مكتب معلومات مس�لم بن عقيل وحسب اشعار 
مخت�ار منطقة الرش�ادية ع�الء حميد ال�زريف املؤرخ يف 
2019/11/6 واملتضم�ن ارتحاله اىل جهة مجهولة فقد 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار 
الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز 
خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون 
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
العدد / 341/ت/2014
التاريخ 2019/11/12

اعالن
اىل املنفذ عليه / الدائن / حسن جبار عباس

ل
لق�د تحقق له�ذه املديرية منانك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار  يمك�ن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور  يف مديرية تنفيذ 
املش�خاب خالل خمس�ة عرش يوما تبدء من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك  ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 
الج�ربي وفق القانون كون هن�اك مبالغ مودعة يف هذه 

املديرية راجني حضورك لغرض اجراء قرار االشرتاك 
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمة حسن
����������������������������������������������

تنويه
كنا قد نرشنا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 2005 يف 
2019/10/23 اع�الن مديرية زراعة صالح الدين للمرة 
الثانية وقد ورد س�هوا يف حقل القطعة 1636/17 خطأ 

والصحيح 17/17/17 /10363 لذا اقتى التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 480/ت/2019

التاريخ 2019/11/3
اعالن

نظرا لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء س�هام من العقار 
تسلسل 4913/19 حي س�يد ابراهيم  الكائن يف الكوفة 
العائ�د للمدي�ن هاتف كاظم حم�زة  لقاء طل�ب الدائن 
س�يف مس�لم بريه�ي البال�غ )75,000,000( خمس�ة 
وس�بعون مليون دينار عراق�ي  80% من القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم 
التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
املواصفات :

 � ابراهي�م  س�يد  ح�ي  كوف�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
4913/19

2 � جنسه ونوعه : عرصة
3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة

4 � ومش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 12 مرت 
ويتالف من ساحة امامية بضمنها اربعة مرافقات صحية 
ومدخ�ل وصالة داخلية وغرفة ضمن الصالة ومجموعة 
صحي�ة داخلي�ة وغرفة متخ�ذة كصف وس�لم يودي اىل 
الطابق االول ويحتوي عىل غرفة عدد اثنان وس�لم يودي 
اىل السطح وهذا العقار مفتوح عىل العقار املجاور املرقم 
)4915/19( ارضية الطابق�ني مرمر كرانيت والجدران 
مغلفة بالسرياميك ويحتوي عىل سقوف ثانوية والسلم 
مغل�ف بالكرانيت والصحيات مغلفة بالس�رياميك وكال 
الطابق�ني مجهز ماء وكهرباء وكال الس�قوف الطابقني 
من الكونكريت املس�لح والعقار متخذ حاليا كمدرسة ) 

مدرسة السفراء االهلية االبتدائية( 
5 � مساحته / )250( مرت مربع 

6 � درجة العمران : جيد جدا
7 � الش�اغل / فاط�م عباس وترغب بالبق�اء بعد البيع 

بصفة مستأجر
8 � القيم�ة املق�درة : )145,500,000( مائة وخمس�ة 

واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غري 
9 � بدل املزايدة االخرية : لم يحصل راغب بالرشاء

10 � مكان املزايدة مقر مديرية تنفيذ الكوفة 
11 � زمان املزايدة : الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 

االخري لالعالن 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد 6836/ش2019/3

التاريخ 2019/11/13 
اعالن

اىل املدعى عليه / ناهض عبد الزهرة عبد الحسني
اقام�ت املدعي�ة )علياء س�الم زبال�ه( الدع�وى بالعدد 
6836/ش2019/3 امام هذه املحكمة تطلب فيها تاييد 
حضانة االوالد كل م�ن )محمد وايات ( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
الجمهوري�ة الغرب�ي /الديوانية ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2019/11/25 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة البداءة يف الوركاء
العدد / 594/ب/2019
التاريخ 2019/11/11

اىل املدع�ى عليه�ن / ) 1 � منته�ى س�عيد غالب 2 � 
هناء سعيد غالب( 

اعالن
بالنظر لع�دم حضوركن يف الدع�وى البدائية املرقمة 
594/ب/2019 واملقامة من قبل املدعي حيدر مجبل 
عبيد يف موعد املرافعة املؤرخ 2019/11/11 ولورود 
كتاب محكم�ة بداءة الرميثة بالعدد 594/ب/2019 
يف 2019/11/10 ومرفق�ة ورق�ة التبليغ املتضمنة 
انتقالك�ن اىل جه�ة مجهولة ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغكن نرشا يف صحيفتني محليتني يوميتني ندعوكن 
للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف 2019/11/24 
الس�اعة الثامنة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضوركن 

ستجري املرافعة بحقكن غيابيا
القايض

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 12067

التاريخ 2019/11/13
بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواطن )حيدر عبد 
امله�دي عب�د الرضا( الذي ي�روم تبدي�ل لقبه وجعله 
)االس�دي( بدل م�ن ) رشي�ف( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 996/ج/2019
التاريخ 2019/11/10

اىل املته�م اله�ارب / عام�ر اس�ماعيل مجهول 
العامري

اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 996/ج/2019 
واملش�تكي فيها عيل عزاوي عبد الله وفق املادة 
457 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموعد 
املحاكمة املواف�ق 2019/12/12 ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 993/ج/2019
التاريخ 2019/11/10

اىل املتهم الهارب / هاتف عطية نارص سلمان
اعالن غيابي 

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 993/ج/2019 
واملش�تكي فيها محمد قاس�م محمد وفق املادة 
459 /1 عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموعد 
املحاكمة املواف�ق 2019/12/12 ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 3442/ش/2019

التاريخ 2019/11/13
اعالن

اىل املدعى عليه / أحسان رحمن عزاوي
اق�ام املدع�ي زوجتك )امن�ة احمد محم�د ( الدعوى 
املرقمة 3442/ش/2019 امام هذه املحكمة طلبت 
فيها التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كت�اب مديري�ة التبليغات القضائي�ة املرقمة 897 يف 
2019/11/5 واش�عار مخت�ار منطقة حي املعلمني 
يف الس�ماوة لذا قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام هذه 
املحكمة صباح يوم 2019/11/19 وبعكس�ه سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق احكام 

القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنة
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 992/ج/2019
التاريخ 2019/11/10

اىل املتهم الهارب / هاتف عطية نارص سلمان
اعالن غيابي 

حيث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 992/ج/2019 
واملش�تكي فيها محمد عدنان علوان وفق املادة 459 
/1 عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
للحضور امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 
تج�ري  حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2019/12/12

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصح�ة /البيئ�ة/ الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوية 
املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنص�ب : )مدير العام الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية / 

كيماديا 
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2019  (

رئيس جملس االدارة 
اياد سالـم امحد 

رشكة املرصف العراقي االسالمي لالستثامر والتنمية
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خماوف ليفربول تتزايد بشأن قحطان جثري: حتضريات منتخب الشباب دون مستوى الطموح
إصابة صالح              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د م�درب منتخ�ب الش�باب العراقي 
قحطان جث�ر، أن تدريبات الفريق الذي 
يستعد لتصفيات آسيا تعد دون مستوى 
الطم�وح مقارنة باملنتخب�ات األخرى يف 

املجموعة.

وق�ال جث�ر يف ترصيح�ات إن املنتخ�ب 
إىل  املقب�ل  الخمي�س  الي�وم  س�يغادر 
العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة للدخول يف 
معس�كر تدريب�ي يس�تمر أس�بوعا قبل 
التوج�ه إىل العاصم�ة العمانية مس�قط 
للمش�اركة يف تصفي�ات آس�يا دون 20 

سنة.

ولفت إىل أن منتخب الش�باب سيخوض 
مبارات�ن تجريبيت�ن يف الدوح�ة أم�ام 
شباب نادي الس�د ورديف الوكرة إلنهاء 
التحضرات.وب�ن أن معس�كر الدوح�ة 
يع�د فرصة جي�دة للفريق بع�د أن تعذر 
علي�ه التحض�ر بش�كل مث�ايل، كما أن 
تراج�ع بس�بب نق�ل  النف�ي  العام�ل 
مباري�ات املجموع�ة والت�ي كان مقررا 
أن تقام يف س�تاد كربالء بالعراق ما أدى 
لتغير حسابات الجهاز الفني.وأشار إىل 
أن مستويات املجموعة متقاربة وجميع 
املنتخب�ات لها حظ�وظ يف خطف بطاقة 

التأهل باستثناء باكستان.
وختم: »الفرق األخ�رى جميعها تنافس 
بق�وة، منتخ�ب عم�ان هو مس�تفيض 
املباري�ات ول�ه حظوظ كب�رة والكويت 
تس�تعد بش�كل ممتاز، وفلس�طن لديه 
ع�دد من الالعب�ن املغرتب�ن ويتمتعون 
ببن�اء جس�ماني مميز، وبالت�ايل املهمة 
ليس�ت سهلة إطالقا ونس�عى ألن نكون 

فريقا منافسا عىل بطاقة التأهل«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تثر إصابة النجم املرصي، محمد صالح، 
مخ�اوف ناديه ليفرب�ول، خاصًة بعدما 
أعلن الجهاز الفني للفراعنة، غياب العبه 
عن مباراتي كينيا وجزر القمر املقبلتن، 
يف تصفيات كأس األمم اإلفريقية 2021.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
ف�إن هناك مخ�اوف لدى ليفرب�ول، من 
إمكاني�ة غي�اب ص�الح ع�ن أكث�ر م�ن 
مباراة، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، بعد 

انتهاء فرتة التوقف الدويل.
وكان الع�ب روم�ا وتش�يلي الس�ابق 
يعان�ي م�ن إصاب�ة يف الكاح�ل، خ�الل 
الشهر املايض، قبل أن يتلقى رضبة قوية 
يف نف�س املكان م�ن فرنانديني�و، العب 
مانشسرت سيتي، خالل مباراة الفريقن 

األح�د   ،)1-3( بالربيمرلي�ج  األخ�رة 
الربيطانية  الصحيف�ة  املايض.وأش�ارت 
إىل أن صالح، ش�وهد يف تدريبات منتخب 
م�رص، أمس الثالثاء، وه�و يرتدي حذاًء 

واقًيا حتى ال تتفاقم اإلصابة.
وكش�ف »« يف وق�ت س�ابق، أن الن�ادي 
اإلنجليزي قرر إرس�ال طاقمه الطبي إىل 

مرص، للوقوف عىل حالة نجمه.

مودريتش يقتنص 
جائزة جديدة 

من مييس ورونالدو
             المستقبل العراقي/ متابعة

ت�وج ل�وكا مودريتش، العب وس�ط ريال 
مدريد، بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، 
والتي ُتمن�ح لالعبن املتألقن، الذين تزيد 
أعمارهم ع�ن 28 عاًما، متفوقاً بذلك عىل 
كريس�تيانو رونال�دو، نج�م يوفنت�وس، 

وليونيل ميي، قائد برشلونة.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن 
النج�م الكرواتي )34 عاًم�ا( بات الالعب 
الس�ابع عرش، الذي يحصل عىل الجائزة، 
التي ت�م منحها يف املرة األوىل لألس�طورة 

اإليطالية، روبرتو باجيو، عام 2003.
وكانت القائمة القصرة للجائزة تضم 10 

مرشحن، وهم:
»ليوني�ل مي�ي - كريس�تيانو رونال�دو 
- واي�ن روني - روبرت ليفاندوفس�كي - 
جرارد بيكيه - تياجو س�يلفا - سرجيو 
أجوي�رو - جورجي�و كيليني - س�رجيو 

راموس - لوكا مودريتش«.
و«جول�دن فوت« هي جائزة دولية، ُتمنح 
لالعب�ن الذين يحققون إنجازات رياضية 
رفيع�ة، ب�رشط أال يقل عمره�م عن 28 
عاًم�ا، ويمك�ن الف�وز به�ا م�رة واحدة 

فقط.
وُتق�دم الجائزة منذ ع�ام 2003، وحصل 

عليها يف السابق كل من:
»روبرتو باجيو - نيدفيد - شيفيتشينكو 
روبرت�و   - بي�رو  دي�ل   - رونال�دو   -
كارل�وس - رونالدينيو - توتي - جيجز - 
إبراهيموفيتش - دروجبا - إنييستا - إيتو 

- بوفون - كاسياس - كافاني«.
وق�ال مودريتش، بعد تس�لمه للجائزة يف 
موناك�و: »إن�ه ل�رشف يل أن أحصد هذه 
الجائزة.. أنا يف طريق�ي للعودة إىل أفضل 
مس�توى، وأظهرت ذلك يف املباراة األخرة 
س�بع  »س�نخوض  إيبار«.وتاب�ع:  ض�د 
مباريات مهم�ة للغاية، حتى نهاية العام 
الحايل، وس�نحاول مواصلة اللعب بشكل 
جيد«.يذك�ر أن مودريت�ش حص�د لق�ب 
األفض�ل يف العالم )جائزة الفيفا(، والكرة 
الذهبية )فران�س فوتبول(، وأفضل العب 

يف أوروبا، العام املايض.

برشلونة يستقر 
عىل خليفة سواريز

كومان حيرض ديباي 
ضد ليون

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر تقرير صحفي أن نادي برش�لونة حامل لقب الليجا، 
اس�تقر ع�ىل خليف�ة لوي�س س�واريز مهاج�م الفري�ق 

الكتالوني.
وبحس�ب ش�بكة »ESPN«، فإن برش�لونة يستهدف ضم 
النرويجي إيرلينج هاالند نجم ريد بول سالزبورج، لخالفة 

لويس سواريز الذي تقدم يف العمر.
ويبحث برش�لونة عن مهاجم قوي لخالفة لويس سواريز 
ال�ذي اقرتب من عامه ال�� 33، وال يوجد له بديل عىل دكة 

الفريق الكتالوني.
ويعت�رب هاالند )19 عاًم�ا( من أبرز املواه�ب الصاعدة يف 
قارة أوروبا، بعدما سجل يف كافة مشاركاته بدوري أبطال 
أوروبا هذا املوسم، رافًعا رصيده إىل 7 أهداف وضعته عىل 

رأس قائمة الهدافن يف املسابقة القارية.
وارتبط اس�م برش�لونة مؤخ�راً بالتعاقد م�ع األرجنتيني 
الوت�ارو مارتيني�ز مهاجم إنرت مي�الن، لكن تأل�ق هاالند 

بشكل مستمر، جذب أنظار مسئويل البارسا.
ومن املتوقع أن يطلب ريد بول س�الزبورج، ما ال يقل عن 
100 مليون يورو، للس�ماح برحيل هاالند، مما قد يشكل 

أزمة سرتلينج وجوميز هتيمن عىل عناوين الصحف اإلنجليزيةعقبة يف طريق انتقاله لربشلونة.
              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتمت الصحف اإلنجليزية الصادرة، باألزمة التي اندلعت 
ب�ن رحيم س�رتلينج وجو جومي�ز يف معس�كر املنتخب 

اإلنجليزي.
ودفعت تلك األزمة املدرب جاريث س�اوثجيت الس�تبعاد 
أم�ام  املقبل�ة  الثالث�ة  األس�ود  س�رتلينج م�ن مب�اراة 
مونتينيج�رو، املح�دد موعده�ا غ�ًدا الخمي�س ضم�ن 

التصفيات األوروبية املؤهلة إىل يورو 2020.
وص�ّدرت صحيف�ة »التايم�ز« ترصي�ح م�درب إنجلرتا 
جاري�ث س�اوثجيت ع�ن األزم�ة، يف عنوانه�ا، وقال�ت: 
»توج�ب عيّل إيق�اف س�رتلينج.. س�اوثجيت يدافع عن 
قراره بعد خدوش جوميز.. بعض العبي إنجلرتا يصفون 

قرار املدرب بالقايس«.

أما صحيفة مرور فعنونت: »نحن أرسة«، مسلطة الضوء 
عىل تأكيد ساوثجيت بأن األخوّة تجمع بن نجوم األسود 

الثالثة رغم مشاجرة سرتلينج وجوميز.
كم�ا كتب�ت: »ال تتأخر ع�ن التدريب�ات مع 
جني�ه  أل�ف   20 ذل�ك  س�يكلفك  المب�ارد: 

إسرتليني«.
وبدورها عنونت »دييل إكسربيس«: »عاصفة 
يف غرفة ش�اي.. س�اوثجيت يؤكد العفو عن 

سرتلينج بعد مشاجرة املطعم«.
واهتمت صحيف�ة »مرتو« باألزم�ة فجاءت 
بعنوان: »نزاع عائيل.. ساوثجيت تحت الضوء 

ملعالجة أزمة سرتلينج وجوميز«.
وم�ن جانبها خرج�ت »دييل مي�ل« بعنوان: 
»انقسام يف إنجلرتا بسبب سرتلينج.. جوميز 

ضمن نجوم رفضوا اس�تبعاد رحيم.. البعض اآلخر وافق 
عىل موقف ساوثجيت من األزمة«.

هدف برازييل قديم حتت جمهر برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن تجدد اهتمام نادي 
برش�لونة بأح�د النج�وم الربازيلي�ن، لضم�ه بنهاي�ة 
املوس�م الجاري.ووفقا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فقد عاد ش�غف الن�ادي الكتالوني بالتعاقد 
مع الجناح الربازييل ويليان، العب تش�يلي، تزامنا مع 

اقرتاب نهاية عقده م�ع البلوز، إذ يحق له التوقيع ألي 
ناد يف يناير/ كانون الثاني املقبل.الصحيفة تحدثت عن 
كواليس املفاوضات الس�ابقة بن برش�لونة وتشيلي 
لضم ويليان عقب مونديال 2018، موضحة أن تمس�ك 
إدارة الن�ادي اللندن�ي بالحصول ع�ىل 80 مليون يورو، 
أفس�د كل يشء.وأش�ارت إىل أنه خ�الل االجتماع الفني 
بن�ادي برش�لونة لتقييم صفق�ة ويلي�ان يف 2018، تم 

رفض رشوط تشيلي وقرر مس�ؤولو البارسا التحول 
إىل ضم مواطنه مالكوم دي أوليفرا.وأوضحت أن املدرب 
إرنس�تو فالفردي كان يرص عىل ضم ويليان، ولذلك لم 
يمنح ف�رص كبرة للمش�اركة أمام بديل�ه )مالكوم(.

وقالت الصحيفة إن برش�لونة عاد ملراقب�ة ويليان اآلن 
تحس�ًبا لضم�ه يف الصيف املقبل، ال س�يما أنه س�يأتي 

كصفقة مجانية للعب دور الجوكر يف الهجوم.

دي يونج يراوغ بالضحك عىل سؤال حمرج
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى الهولن�دي فرينك�ي دي يون�ج، العب 
وس�ط برش�لونة، أن مش�اركته باستمرار 

ساهمت يف رسعة تكيفه مع الفريق.
صحيف�ة  نقلته�ا  ترصيح�ات  وخ�الل 
»س�بورت« الكتالوني�ة، ضح�ك دي يون�ج 
عندما قيل إنه اآلن العب الوسط الرئيي يف 
البلوجرانا، أمام سرجيو بوسكيتس وآرثر 

ميل�و، وقال: »ال أع�رف، يمكن للصحف أن 
تبالغ«.

وأض�اف: »لكي أك�ون أميًن�ا، ال أهتم كثرًا 
ب�كل ذلك.. لك�ن بالطب�ع، أح�ب أن يكون 

تقييمي إيجابًيا«.
وأك�د دي يونج أن اللع�ب يف مراكز مختلفة 
رسع�ة  يف  أيض�ا  س�اهم  الوس�ط،  بخ�ط 
اندماج�ه، قائاًل: »أنا ألعب يف جميع املراكز، 
أحياًن�ا يف املركز رق�م 6، وأحياًنا أخرى عىل 

اليسار، ويف بعض األوقات عىل اليمن«.
وتابع: »اليشء املهم ه�و اللعب، ومع املزيد 
م�ن املباريات كان ذلك أفضل، ألنه يرسع يف 

االنسجام مع الالعبن من حولك«.
وعما إذا كان بعض العبي البارس�ا، ليس�وا 
يف أفضل حاالتهم عىل املستوى البدني، قال: 
»ربما هذا هو انطباعك، أنا أقوم بعمل رائع 
يف برش�لونة، وأريد أن أس�تمر يف التحسن.. 

آمل أن نتمكن من تقديم موسم رائع«.

الدوري اإلسباين حياول جذب كافاين

العب ريال مدريد يف أجندة 
ميالن الشتوية

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات األوروجوياني إدينسون كافاني نجم 
باريس س�ان جرمان، قريًب�ا من العودة 

للدوري اإلسباني خالل املوسم املقبل.
وينتهي تعاقد إدينسون كافاني، مع ناديه 
باريس س�ان جرم�ان الفرن�ي بنهاية 
املوسم الجاري.وبحسب موقع »كالتشيو 
مركاتو«، ف�إن كافاني يتمت�ع باهتمام 
بال�غ من أتلتيك�و مدري�د، للحصول عىل 

خدماته.
وأش�ار املوق�ع إىل أن كافان�ي ل�ن يج�دد 
عق�ده مع باريس س�ان جرمان، يف ظل 
اعتماد املدير الفن�ي توماس توخيل، عىل 
جهود األرجنتين�ي ماورو إيكاردي، املعار 
من إنرت ميالن.ومن املتوقع أن يقوم سان 
جرمان يف نهاية املوس�م الجاري بتفعيل 
بند ال�رشاء يف عقد ماورو إي�كاردي، مما 

يبدد فرص كافاني من أجل اللعب بش�كل 
املدير  أسايس.ويسعى دييجو س�يميوني 
الفن�ي ألتلتيك�و مدري�د، للحص�ول عىل 
خدمات كافاني بنهاية املوسم الجاري، يف 
ظل حاجته للتعاقد مع هداف من الطراز 

األول.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يفك�ر ميالن اإليط�ايل يف تعزي�ز صفوفه 
بصفقة من نظره ريال مدريد اإلسباني، 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وبحسب ش�بكة »س�بورت ميدياسيت«، 
ف�إن ميالن يس�عى للتعاقد م�ع ماريانو 
دياز الع�ب ريال مدري�د، يف يناير/كانون 

ثان املقبل.
وأشارت الشبكة إىل أن ميالن يرغب يف حل 
مشاكله الهجومية بضم دياز )26 عاًما(، 

والذي ال يعتمد عليه زيدان هذا املوسم.
وس�يواجه مي�الن، منافس�ة قوي�ة م�ن 
الريان القطري، الذي استقر عىل الدخول 
يف مفاوضات مع ريال مدريد لضم الالعب 

يف الشتاء.
ول�م يحصل ماريانو دي�از عىل أي دقيقة 
للمش�اركة مع ريال مدريد هذا املوس�م، 
حي�ث بات خارج خطط امل�درب الفرني 

زين الدين زيدان.
ويعاني ميالن عىل الصعيد الهجومي هذا 
املوس�م، حيث سجل 11 هدًفا فقط خالل 

12 مباراة يف الكالتشيو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه رونالد كوم�ان، املدير الفني ملنتخب هولندا رس�الة 
لالعبه ممفيس ديباي، نجم أوملبيك ليون الفرني، شجعه 

خاللها عىل االنتقال إىل فريق أكرب يف أوروبا.
وق�ال كوم�ان يف ترصيح�ات أبرزتها صحيف�ة »ليكيب« 
الفرنس�ية: »ممفيس يلعب يف ليون، وأحيانا يحمل شارة 

قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا يف املنتخب«.
وأضاف: »ديب�اي ال يلعب يف أكرب ناٍد بالعالم، ولكن هذا ال 
يؤث�ر عىل حظوظه يف االنضمام للمنتخب، ولكن إذا تواجد 

يف ناد أكرب، سيكون أمرًا مفيًدا ملنتخب هولندا«.
وتابع مدرب هولندا: »ليون يبدو فريًقا كبرًا، فهو يشارك 
يف دوري أبط�ال أوروب�ا، ولك�ن نتطلع أن ينض�م العبينا 
ألندي�ة أكرب، تتناف�س عىل كل األلق�اب، وأعتقد أن ديباي 

بحاجة ملثل هذه الخطوة«.
وواص�ل كومان: »ربما يجد ديباي ذل�ك يف فريق إنجليزي 
أو ناد كبر يف بطول�ة دوري أخرى، فهي خطوة رضورية 

له«.
واس�تدرك يف خت�ام ترصيحات�ه: »ولك�ن تبق�ى كل هذه 

األمور متوقفة عىل خطط وتطلعات ممفيس«.

أودوي: ستريلينج نموذج مثايل ومذهل
              المستقبل العراقي/ متابعة

الع�ب  أودوي،  هودس�ون  كال�وم  أثن�ى 
تش�يلي، بش�دة ع�ىل مواطن�ه وجناح 
س�ترلينج،  رحي�م  س�يتي،  مانشس�رت 
املس�تبعد م�ن مب�اراة إنجل�رتا املقبلة يف 

تصفي�ات ي�ورو 2020، غ�ًدا الخمي�س، 
أم�ام الجب�ل األس�ود، بعد ش�جاره مع 
جو جومي�ز، العب ليفربول، يف معس�كر 
األسود الثالثة.ويبقى أودوي من األسماء 
س�ترلينج. لتعوي�ض  بق�وة  املرش�حة 

وق�ال العب البل�وز، يف ترصيحات نقلتها 

ش�بكة »س�كاي س�بورتس«: »ش�خص 
مثل رحيم يعد مثاال بالنس�بة يل، بالنظر 
إىل املرك�ز ال�ذي يتواج�د به، وم�ا يقدمه 
لنادي�ه وللمنتخب.. األم�ر مذهل، وأرغب 
يف تك�راره بنفي«.وتاب�ع: »هو ش�عور 
مذه�ل أن يك�ون لدي�ك ش�خص مثل�ه، 
يقوم بم�ا يقوم ب�ه، وأن يتواج�د حولك 
ط�وال الوق�ت.. أرغب يف مواصل�ة التعلم 
مم�ا يقدمه«.وأض�اف: »رحيم ش�خص 
لطيف للغاية، مشجع ويتمتع باإليجابية 
تج�اه كل يشء يقدمه، وعندما انضممت 
للمنتخ�ب للمرة األوىل، لم أتوقع أن يكون 
بهذا اللطف«.وواصل أودوي: »عندما ترى 
شخصا اعتاد الرتحيب بك، والتحدث معك، 
ومنحك النصائح عن كيفية اللعب، حينها 
تش�عر أنك مرحب بك بش�دة يف الفريق«.

واختتم: »هو قائ�د كبر يف الفريق لكونه 
م�ن العب�ي النخب�ة، يخ�وض كل مباراة 
س�واء مع ناديه أو املنتخب، ويعمل بجد 

ويسجل الكثر من األهداف«.

تيم: ديوكوفيتش أفضل العب يف العالـم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى النمس�اوي دومينيك تيم س�عادته البالغ�ة بفوزه عىل 
الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، بمجموعت�ن لواح�دة، أمس 
الثالث�اء، يف البطولة الختامية ملوس�م العب�ي التنس املحرتفن 
بلندن، وبلوغ�ه نصف النهائي ألول مرة، حي�ث وصف املباراة 

ب�«امللحمية«.ورصح املصنف الخامس عامليا عقب اللقاء، الذي 
حس�مه بمجموعتن لواحدة، بواقع 6-7 )5-7( و6-3 و6-7 
)7-5( »لقد كانت إحدى املباريات االستثنائية التي خضتها يف 
مس�رتي، منذ طفولتي«.وأضاف »ه�ي بحق مباراة ملحمية، 
وس�ط أجواء مذهل�ة، مع الفوز عىل أس�طورة يف لعبتنا.. كما 

أنني تأهلت لنصف النهائي، وهو أفضل ما حدث«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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اكتشاف بقايا »وحش بحري« ضخم يف حقل للذرة ببولندا
عثر علماء الحفري�ات يف بولندا مؤخرا، 
عىل فّكني وأس�نان لوح�ش بحري قديم 
ينتم�ي إىل عائل�ة pliosaur، وه�ي نوع 
من الزواحف البحرية الضارية، تعود إىل 

العرص الجورايس.
وتعرف Pliosaurs بأنها أكرب الحيوانات 
املفرتس�ة التي عاش�ت منذ نح�و 150 
ملي�ون عام، ويعد هذا االكتش�اف األول 

من نوعه لعلماء الحفريات البولنديني.
كما عثروا عىل حفريات هذه الحيوانات 
الضخم�ة اآلكلة للح�وم، يف حقل ذرة يف 

قري�ة Krzyzanowice، بالق�رب م�ن جب�ال 
Holy Cross يف بولن�دا، والت�ي يبل�غ ط�ول 
جمجمته�ا نحو 7 أمت�ار، بينم�ا يبلغ طول 
جس�مها أكثر من 10 أمتار، ويصل وزنها إىل 

عرشات األطن�ان، وتملك عضة تق�در قوتها 
 ،T.rex أربعة أضع�اف قوة عضة ديناص�ور
جنبا إىل جنب مع مئات من عظام التماسيح 

والسالحف القديمة.
ويبل�غ طول أط�ول أس�نان ه�ذه الزواحف 

الضخمة، التي عثر عليها، نحو 68 ملم، 
كما أنه يملك س�نا معزولة يبلغ طولها 
نح�و 57 ملم، وعثر عىل هذه األس�نان 
املخروطية يف كتل�ة من الحجر الجريي، 
وشظايا من الفك العلوي والفك السفيل، 
التي ح�دد العلماء أنها تع�ود إىل ما بني 

145 مليون سنة و163 مليون سنة.
وأف�اد العلم�اء بأن�ه عثر ع�ىل أحافري 
ه�ذا »الوح�ش البح�ري« يف ع�دد قليل 
م�ن البلدان األوروبية، وه�ذه هي املرة 
األوىل الت�ي تظهر فيها بقاياه يف بولندا، 
الرئيس�������ي للدراس�ة،  بحس�ب املؤلف 
دانيي�ل تايبوروفس�كي، عال�م الحفريات يف 
العل�وم  التاب�ع ألكاديمي�ة  متح�ف األرض، 

البولندية يف وارسو.

أظه�رت نتائ�ج االختب�ارات الت�ي أجريت يف 
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها 
 ،Е يف الوالي�ات املتح�دة، أن خ�الت فيتام�ني
هي أحد األس�باب الرئيس�ية مل�رض مدخني 
الس�جائر االلكرتونية. ويفي�د موقع املراكز، 
ب�أن الباحث�ني جمع�وا عينات من الس�وائل 
املوج�ودة يف رئتي 29 مريضا، واكتش�فوا يف 

جميعها خالت فيتام�ني Е . وهذه »هي أول 
حال�ة الكتش�اف م�ادة كيميائي�ة يف عينات 
بيولوجي�ة لدى مرىض يعان�ون من إصابات 
تس�تخدم  املوق�ع،  ويضي�ف  الرئت�ني«.  يف 
خ�الت فيتام�ني Е كإضافات يف صن�ع املواد 
املستخدمة يف الس�جائر االلكرتونية. إضافة 
لها اكتشف يف 82% من العينات وجود مركب 

رباعي هيدرو كانابينول الذي يعرف اختصارا 
ب�  THC املوج�ود يف القنب الهندي، كما عثر 

عىل النيكوتني يف 62% من هذه العينات.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن األم�راض الناتجة عن 
تدخني الس�جائر اإللكرتونية تس�ببت بموت 
39 ش�خصا ومرض اآلالف غريهم. بحس�ب 

.ABC قناة

ابتكر علماء جامعة جون هوبكنز األمريكية مس�تحرض يمنع استقالب 
حمض الجلوتامني ال�رضوري لنمو وتطور األورام الرسطانية، ويجعلها 

ضعيفة أمام منظومة املناعة.
 JHU083 بأن الجزء النش�ط من املركب ،MedicalXpress ويفي�د موقع
ال�ذي يحاكي عمل مض�ادات الجلوتامني DON، يرتاكم يف نس�يج الورم. 
وحم�ض جلوتامني، كم�ا هو معروف يحفز مس�ارات التمثي�ل الغذائي 
التي تس�اعد عىل النم�و الرسيع ل�أورام الخبيثة. وقد اخت�رب الباحثون 
املرك�ب JHU083 عىل الفرئان املخربية املصابة برسطان القولون والغدد 

الليمفاوية والجلد.
واعتق�د الباحثون أن هذا املركب يمك�ن أن يؤثر يف البيئة املحيطة بالورم 
املتكون�ة من الخاليا واألوعية الدموي�ة املعادية لخاليا منظومة املناعة يف 

الجس�م بس�بب حموضتها العالية وقلة االكس�جني واملواد املغذية.
وأظه�رت نتائج اختبار املركب JHU083 انخفاض نمو األورام وتحس�ن 
حال�ة الفرئان، حت�ى لوحظ عند حقن بعضها بخاليا رسطانية، تحس�ن 

نشاط منظومة املناعة.

اكتشف علماء جامعة كوينز يف بلفاست، أن تناول القهوة بانتظام يمكن 
أن يخفض خطر اإلصابة برسطان الكبد إىل النصف.

ويفي�د موقع MedicalXpress، بأن الفريق العلمي يجري خالل أكثر من 
س�بع سنوات دراسة يش�رتك فيها نحو 472 ألف شخص، أكثر من %75 

منهم يتناولون القهوة بانتظام.
اكتش�ف الباحث�ون خ�الل هذه الف�رتة إصاب�ة 3.5 ألف من املش�رتكني 
باألورام الخبيثة منها 88 حالة رسطان الكبد. وقد بينت نتائج الدراس�ة 
أن ه�واة تن�اول القهوة بانتظام كان�وا أقل عرضة لإلصاب�ة بهذا املرض 

بنسبة 50% مقارنة باآلخرين.
يش�ري الباحثون، إىل أن املش�رتكني الذين يتناولون القهوة بانتظام كانوا 
يدخن�ون ويتناول�ون املرشوب�ات الكحولية أكثر من اآلخرين ومس�توى 
الكوليس�رتول يف دمه�م أع�ىل مقارنة بمن س�واهم، ومع ذل�ك لم يظهر 
لديهم امليل إىل أمراض مثل السكري وتليف الكبد وحىص يف كيس الصفراء 
وقرح�ة املعدة.ووفقا للعلماء، يمكن تفس�ري التأث�ري اإليجابي للقهوة يف 

الجسم هو احتواؤها عىل مضادات األكسدة والكافيني. 

حتديد العنرص املؤذي يف السجائر االلكرتونية

ابتكار دواء قوي مضاد للرسطان رشاب خيفض خطر اإلصابة بالرسطان
 إىل النصف

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

حتت ضوء املصابيحأسطورة تشيىل التى اهنارت

نجاة غفران منار الشوربجي

ليلة باردة.. ضوء املصابيح يبدو شاحباً جداً خلف غاللة الضباب الكثيفة التي 
تلف املكان. ال حركة حولها. ال مخلوق. السكون الجامد يحول مشهد الشارع 
املمتد كنفق ال بداية له وال نهاية إىل لقطة س�ينمائية مأخوذة من فيلم خيال 
علمي. ال أثر فيه ملركبات فضائية، وال لكائنات خرافية، وال ألجرام س�ماوية 

تدور يف أفالك حلزونية غريبة.
وحدها تقف هناك، تحت عمود الكهرباء ذي النور الخافت، وسط الضباب.

البنطل�ون القطني والس�رتة الجلدي�ة املبطنة التي رمتها بعج�ل عىل كتفيها 
ال يحميانها من س�ياط ب�رد الخريف. نصف وجهها مدفون يف ياقة الس�رتة، 
والنص�ف اآلخر من�دس يف القبعة القطنية التي تفس�ح بال�كاد مجاالً ضيقاً 
لعينيه�ا وأنفه�ا املحم�ر. يداه�ا محش�ورتان يف جيب�ي الس�رتة، وس�اقاها 
املرتجفت�ان تضمان حقيب�ة ظهرها الضخمة التي رمته�ا أرضاً عندما بلغت 

موقف الحافلة.
لم يكن لديها وقت لتجهيز حقيبة سفر حقيقية.

ال تحت�اج إليه�ا يف كل األحوال. أخذت معها ما يهمه�ا. وثائقها وبعض قطع 
املالبس.

ل�ن ينتبهوا لرحيله�ا. لن يكرتث أحد. والداها مش�غوالن برتتيب ما قرره رب 
األرسة. خطبة أيمن وتحويل أمور القيادة له.

كارث�ة صف�ق الجميع لها خالل اجتماع العائلة، أمس. لم تصدق. لم تش�أ أن 
تصدق أن ما رأته يحاك منذ ش�هور أمامها صار واقعاً ال مناص منه. تشبثت 
بأم�ل إقن�اع والدها حت�ى آخر لحظة. ال يمك�ن أن يكون بهذه الس�ذاجة. ال 
يمكن أن يصدق بأن ابنه العابث سيتحول بني عشية وضحاها إىل رجل أعمال 
جاد... فقط ألنه وضع الخاتم يف أصبع ابنة أكرب رشكاء العائلة، واستلم قيادة 
املجموعة. النقاش مع والدها كان صعباً... وجارحاً. »يبدو أنك نسيِت مكانك. 
أنِت موظفة هناك، مثلك مثل غريك. وعما قريب أزوجك وأرسلك إىل بيت بعلك. 

أخوك يحمل اسمي، وهو من سيخلفني ويقود املجموعة من بعدي...«.
أيمن... الشاب الطائش الذي يستيقظ منتصف النهار، ويقيض الليل يف السهر 
والعب�ث يف املاله�ي ومصاحبة الغانيات. كيف يس�لمه مص�ري مجموعة تهز 
نصف اقتصاد البلد؟ وهي... ما فائدة دراساتها العليا وتكوينها املايل واإلداري 
الصارم، وس�نوات تدريبها الطويلة يف الخارج؟ ما فائدة كدها بالليل والنهار 
واس�تماتتها يف تسيري املجموعة أحسن تسيري، وتدبري شؤونها بشكل احرتايف 
انحن�ى له الخصوم قبل األصدقاء؟! ما فائدة كل ذلك... إن كان س�ينتهي بها 
مى كاللعبة بني يدي أخيها  املقام ربة بيت... إن كانت رشكات املجموعة س�رترُ

الذي ال يفّرق بني عملتي الدوالر واليورو؟
كل هذا... فقط ألنه رجل... وهي أنثى... ال حول لها وال قوة.

متى كان جنس املرء معياراً عىل كفاءته؟
لم يكن ثمة فائدة من الجدال. كبري العائلة قرر. وكفى.

لم يعد لها مكان بينهم.

ما يجري يف تشييل يستحق التأمل. فهو يمثل انهيار أسطورة صنعت صنعا 
وصدقها البعض، ثم ثبت زيفها من خالل األحداث املتالحقة حاليا.

ففور رفع الحكومة التش�يلية س�عر تذكرة املرتو بنس�بة ضئيلة، انطلقت 
حرك�ة احتجاجي�ة، ب�دأت بط�الب الجامع�ات ث�م انضمت له�ا قطاعات 
ش�عبية أخرى. ورغم تراجع الرئيس، سباستيان بنيريا، عن القرار، تحولت 
املظاهرات النتفاضة شعبية كاسحة لم تقترص عىل التظاهر، وانما شملت 
اإلرضاب�ات العامة، وصاحبه�ا اضطرابات وأعمال ش�غب. وقد حريت تلك 
الحال�ة الش�عبية الكثريي�ن، الذين اعتربوا أن النس�بة الضئيلة لرفع س�عر 
تذاكر املرتو ال تناس�ب حجم رد الفع�ل يف أغنى دول أمريكا الالتينية، والتي 

طاملا وصفت، ولسنوات طويلة »باملعجزة« االقتصادية.
لك�ن تلك »املعجزة« هي بالضبط األس�طورة التي ت�م صنعها صنعا. فبعد 
اإلطاح�ة بالرئيس اليس�اري س�لفادور أليندي عام 1973، صارت تش�ييل 
أول حق�ل تج�ارب لنظري�ة »النيو ليربالية« التي س�ادت العال�م فيما بعد. 
وه�ي نظري�ة اقتصادي�ة »تزع�م أنه�ا تقوم عىل أس�س علمي�ة« عىل حد 
تعب�ري جوزيف س�تيجلز، االقتص�ادي الحاصل عىل نوبل. وه�ي تقوم عىل 
الرأس�مالية املطلق�ة، دون أية قيود من أي نوع عىل حركة الس�وق الحرة. 
ففي تشييل تم انتهاج مسار تلك النظرية بحذافريه عىل مدى أربعني عاما، 
فت�م رفع كل القي�ود واآلليات الحكومية عىل حركة الس�وق، والخصخصة 
املطلق�ة التي ش�ملت كاف�ة مناحي الحياة م�ن ال�رشكات والصناعات إىل 
التعليم والصحة واملياه، فضال ع�ن تخفيض اإلنفاق الحكومي عىل برامج 
الضمان االجتماعي األخرى. ولم تطل التداعيات الس�لبية يف تشيىل برأسها 
إال بعد مرور أكثر من عقد عىل تنفيذ تلك السياس�ات، حيث تعرضت تشييل 
يف الثمانينيات ألزمة اقتصادية طاحنة، فاضطر أوجوستو بينوشيه إلعادة 
تأميم بعض الرشكات التي كان قد تم خصخصتها. ولم ينقذ تش�ييل وقتها 
س�وى التأميم الذي قام به أليندى لصناعة النحاس. فهي ش�كلت أكثر من 
85% م�ن عائ�دات الدولة م�ن الصادرات، فظ�ل للدولة، يف خض�م االنهيار 
االقتصادي، مصدر ثابت ومس�تقر للدخل فتجاوزت أزمتها. لكن، اس�تمر 
اإلرصار عىل السياسات نفسها إىل أن انفجرت األوضاع يف األسابيع املاضية 

وانهارت معها أسطورة »املعجزة« التشيلية.
صحيح أن تش�ييل ص�ارت دولة ثري�ة، إال أنها صارت األس�وأ يف العالم من 
حيث الفجوة الهائلة بني نس�بة ضئيلة من األغني�اء واألغلبية من الفقراء. 
وص�ار ما يق�رب من نصف املواطن�ني تحت خط الفقر. فق�د ارتفع معدل 
البطال�ة إىل ح�وايل 45%، يصاحبه ح�د أدنى لأجور، بال�غ التدني، ال يكفي 
لس�د رمق أعداد واس�عة من املواطنني. حتى غري العاطل�ني، فإن الكثريين 
منه�م يعملون يف وظائف غ�ري ثابتة تقذف بهم تحت خ�ط الفقر يف غياب 
املع�اش والرعاية الصحي�ة. وأغلب هؤالء يرتادون املرتو لس�اعتني أو أكثر 

للوصول ألعمالهم.

هواتف تتمتع بعمر مديد للبطارية
تعترب مشكلة نفاد البطارية من أكثر املشكالت 
التي تؤرق مس�تخدمي الهواتف الذكية يوميا، 
ويس�عى الناس دوما لرشاء هواتف ببطاريات 
تعمل لس�اعات طويلة، فما أب�رز تلك الهواتف 

حاليا؟
زود ه�ذا الهاتف ببطارية كبرية بس�عة 5000 
مي�يل أمبري تكفيه ليعمل ألكثر من 23 س�اعة 
متواصل�ة يف حال اس�تعماله إلج�راء املكاملات 
الفيديوه�ات  ومش�اهدة  اإلنرتن�ت  وتصف�ح 
والص�ور، وتمكنه ه�ذه البطارية م�ن العمل 

ألكثر من 3 أيام يف وضعية االستعداد.
تكف�ي البطاري�ة التي أتت بس�عة 4200 مييل 
أمب�ري ه�ذا الهات�ف ليعم�ل 22 س�اعة و57 
دقيق�ة يف وضعية االس�تخدام املكثف للربامج 
واس�تعماله التص�االت. ويض�م ه�ذا الهاتف 
تقني�ات أهمه�ا معال�ج Kirin 980، وذاك�رة 
وصول عش�وائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 
 OLED 512/256/128 غيغاباي�ت، وشاش�ة
بمقاس 6.47 تستهلك الطاقة بصورة أقل من 
الشاش�ات التقليدية. يمكن لهذا الهاتف العمل 
ألكثر من 21 ساعة يف حال استخدامه بصورة 
مكثفة، والبقاء يف وضعية االستعداد لعدة أيام 
دون الحاجة لش�حن البطارية. ويعود الفضل 

يف ترش�يد اس�تهالك الطاقة يف ه�ذا الهاتف إىل 
التقنيات املتطورة التي حصلت عليها معالجات 
855امل�زود   snapdragonو  9825  Exynos
الت�ي   Dynamic AMOLED به�ا، وشاش�ات 
تعط�ي دقة عالي�ة للصور وتس�تهلك أقل قدر 

من مخ�زون البطاري�ة. وكس�ابقه يعمل هذا 
الهاتف ل� 21 س�اعة تقريبا يف حال االستعمال 
املركز للتطبيقات واإلنرتن�ت، بفضل بطاريته 
AMOLED املرش�دة  املتط�ورة وشاش�ة ال�� 

الستهالك الطاقة.

الكشف عام يطهر الدماغ من السموم أثناء النوم!
أنتج علم�اء األعصاب مقط�ع فيديو مذهال 
يكش�ف عن عملي�ة حيوية هام�ة تحدث يف 

الدماغ أثناء النوم.
وترُظه�ر املوجات كيفية تدفق الس�ائل املخي 
الش�وكي )CSF( عرب أدمغتنا، حيث أظهرت 
الدراس�ة األخرية نابضا إيقاعي�ا أثناء النوم، 
يس�اهم يف إزالة السموم التي يجب أال ترتاكم 

داخل الدماغ.
ويق�ول فري�ق البح�ث إن النتائ�ج يمكن أن 
تس�اعد يف دراس�ة االضطراب�ات العصبي�ة 
والنفس�ية املختلف�ة، وخاصة تل�ك املرتبطة 

بأنماط النوم املضطربة.
وتقول عاملة األعصاب لورا لويس، من جامعة 
بوس�طن: »لقد عرفنا لفرتة من الوقت وجود 
هذه املوجات الكهربائية للنش�اط يف الخاليا 
العصبي�ة. ولكننا قبل اآلن، لم ندرك أن هناك 

بالفعل موجات يف CSF أيضا«.
وأش�ارت دراس�ات س�ابقة إىل أن CSF مهم 
إلزال�ة الس�موم يف امل�خ، ولكن حت�ى اآلن لم 
يع�رف العلماء به�ذا اإلجراء النب�يض، أو لم 

يتمكنوا من مالحظته.
وألغراض الدراسة، خضع 13 شخصا ترتاوح 
أعمارهم ب�ني 23 و 33، للمراقبة أثناء النوم 

باستخدام التصوير بالرنني املغناطييس.
وباملقارنة مع نشاط الدماغ البطيء )والذي 
يحدث جزئيا لتثبي�ت الذكريات(، وانخفاض 
تدف�ق الدم الذي يحدث أثن�اء نومنا، يبدو أن 
موجات CSF هذه تس�اعد عىل التخلص من 

الربوتينات غري الرضورية.
وم�ع انخفاض وترية موج�ة الدماغ البطيئة 
م�ع تقدمن�ا يف العم�ر، يمك�ن أن تس�اعد 

الدراس�ة الجدي�دة يف إج�راء بح�وث ح�ول 
املش�كالت العادية املرتبطة بالعمر، إىل جانب 

اضطرابات معينة.
ويش�ري إنجاز العلماء أيضا إىل أنه من املمكن 
اآلن معرفة ما إذا كان ش�خص ما ينام جيدا 
أم ال، م�ن خالل تحليل أنماط CSF يف فحص 

الدماغ.
ونرُرشت الدراسة يف مجلة »العلوم«.


