
Issue No  ( 2038 )  December Mon 9  2019    العدد ) 2038( 9  كانون االول  2019                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ى موتك من خاف سوطك متنَّ العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اإلعالم األمني يعلن العثور
 عىل انفاق لـ »داعش« وعبوات ناسفة 

خالل عملية إرادة النرص السابعة
ص2

األمن الربملانية تعلن الرشوع باستضافة املعنيني بشأن احداث اخلالين واحلنانة
نـائـب عـن عـدم ارسـال الـمـوازنـة لـلـبـرلـمـان: مـعـضـلـة جـديـدة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعّددت سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة، 
فضالً عن تعدد املرشحني ملنصب رئيس الوزراء، 
وبينما تؤكد مصادر سياس�ية عن التزام الكتل 
السياس�ية بالتوقيتات الدستورية، ترجح كتل 
أخ�رى تجاوزها من أجل التوافق عىل مرش�ح، 
ويتزام�ن كل ه�ذا م�ع ترسيبات ع�ن ضغوط 
غربّية يف فرض مرشح لرئاسة الوزراء. وكشف 
النائب السابق عن ائتالف دولة القانون جاسم 
البياتي عن ثالثة سيناريوهات لحسم شخصية 
رئي�س الوزراء الجديدة أبرزها ترش�يح تحالف 
الفتح لوزير النفط األسبق إبراهيم بحر العلوم. 
وق�ال البيات�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن “الكتل 
السياس�ية طرحت ثالثة س�يناريوهات لحسم 
ش�خصية رئي�س ال�وزراء الجديدة بع�د قبول 
الربملان اس�تقالة عادل عبد املهدي أولها اتفاق 
الفتح والقوى الكردية والسنية بجمع أكثر من 
170 مقعدا لرتشيح وزير النفط األسبق إبراهيم 
بحر العلوم”، الفتا إىل إن “السيناريو الثاني هو 
ذهاب تحالف سائرون نحو االستفتاء الشعبي 
الختي�ار رئيس ال�وزراء إما الس�يناريو األخري 
تسليم الحكم لش�خصية عسكرية عرب تشكيل 
حكوم�ة انتقالي�ة لتهيئة األج�واء لالنتخابات 
املبكرة”. وأضاف أن “الس�يناريو األقرب اتفاق 
الفت�ح مع الكرد والس�نة لرتش�يح بحر العلوم 
إال إن تحقيقه يحتاج إىل دعم س�ائرون أو تأييد 
املرجعية الدينية”، مبينا أن “عدم تأييد املرجعية 
لش�خصية بحر العلوم قد يصعب تمرير رئيس 

الوزراء لفرتة طويلة”.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تستعد منظمة التجارة العاملية األربعاء املقبل إللغاء جهازها 
القضائي املش�لول، بس�بب رف�ض الواليات املتحدة تس�مية 
قضاة جدد فيه، فيما تس�تمر واشنطن بالتصعيد تجاريا ضد 
أوروب�ا والصني. ونجحت املنظمة التي تحتفي يف يناير بمرور 
25 عاما عىل تأسيس�ها، بتجاوز االنقسامات حول ميزانيتها 
املرتبط�ة بتهدي�دات من واش�نطن، لكن تجمي�د األمريكيني 
العمل يف محكمة االس�تئناف التابعة ملجلس تسوية النزاعات 
يف املنظم�ة، ال زال مس�تمرا. وس�تكون محكمة االس�تئناف 
التابع�ة للمنظم�ة والتي تندد إدارة الرئي�س األمريكي دونالد 

ترامب بأوجه الخلل فيها، يف قلب النقاش�ات يف اجتماع مغلق 
س�يعقده املجلس العام للمنظمة بني يومي االثنني واألربعاء 
املقبلني. ورأى مدير منظمة التجارة روبريتو أزيفيدو أن إلغاء 
هذه املحكمة »قد يفتح الباب أمام حالة أكرب من عدم اليقني 

وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة«.
وعىل ال�دول األعضاء يف املنظمة أن تس�وي املش�كلة قبل 10 
ديسمرب إذ س�يصبح عدد القضاة فيها غري كاف لحسن سري 
عملها، مما س�يجعل منظمة التج�ارة العاملية غري قادرة عىل 
إلزام الدول ال�164 األعضاء فيها بالقواعد، وهو وضع سيزيد 
من هشاشة التعددية الدولية التي تواجه تحديات أصال بسبب 

مواقف الرئيس األمريكي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح 
جين�ني  الع�راق  يف  األممي�ة  واملمثل�ة 
بالس�خارات، أم�س األح�د، ع�ىل ح�ق 
الس�ماح  وع�دم  الس�لمي  التظاه�ر 
بالف�وىض، فيما طالبا بتعزيز اإلجراءات 
األمني�ة والقبض عىل منف�ذي »جريمة 
الس�نك«. وقال�ت رئاس�ة الجمهورية يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح 
اس�تقبل املمثل�ة الخاصة لألم�ني العام 
لألم�م املتحدة يف الع�راق جينني هينيس 

بالس�خارت، وت�م أثن�اء اللق�اء التداول 
بش�أن األوض�اع الحالي�ة الت�ي يمر بها 
البلد، وسبل الحلول املمكنة التي تساعد 
يف حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات 
الش�عب إىل اإلص�الح«. وأض�اف البيان، 
أنه »ج�رى التأكي�د عىل ح�ق املواطنني 
بالتظاه�ر الس�لمي الح�ر ومس�ؤولية 
أجهزة الدولة املختصة بالعمل عىل حماية 
املتظاهري�ن الس�لميني وحف�ظ األم�ن 
الع�ام للدولة وحقوق وأم�الك املواطنني 
وعدم الس�ماح بالفوىض وبكل ما يمكن 
ان يش�وه الطابع السلمي للتظاهرات«. 
وتابع، أنه »وبهذا الصدد تم التأكيد أيضاً 

عىل أن الجريمة املروعة التي اس�تهدفت 
املتظاهري�ن ي�وم الجمعة امل�ايض وراح 
ضحيتها ش�هداء وجرحى الت�ي نفذتها 
عصابات خارجة عن القانون استهدفت 
بش�كل عام أمن واس�تقرار الب�الد وبما 
وتعزي�ز  تكثي�ف  الحال�ني  يف  يوج�ب 
اإلجراءات األمني�ة والقبض عىل منفذي 
الجريم�ة وإحالتهم إىل القض�اء العادل 
والعم�ل بدق�ة وحرص بما يح�ول دون 

تكرار هذا الفعل اإلجرامي البشع«.
ويف الش�أن الس�يايس، أوض�ح البيان أن 
»اللقاء تناول اآلليات الدستورية والعمل 
الس�يايس املطلوب من أجل رسعة إنجاز 

الترشيع�ات القانوني�ة الالزمة لإلصالح 
وكذل�ك  نزيه�ة،  انتخاب�ات  وإلج�راء 
إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة 

مجلس الوزراء للمرحلة املقبلة«.
يذكر أن س�احة الخالني وجرس الس�نك 
وس�ط بغ�داد ش�هدا، مس�اء أول أمس 
الجمع�ة، إط�الق رصاص ح�ي من قبل 
إىل قناب�ل مس�يلة  مجهول�ني، إضاف�ة 
للدم�وع ع�ىل املتظاهرين، فيم�ا أعلنت 
تحقي�ق  فت�ح  ع�ن  الداخلي�ة،  وزارة 
بالحادث الذي أدى إىل استشهاد وإصابة 

84 شخصاً.
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الرافدين يعلن منح قروض )50( مليون دينار لبناء وترميم الدور السكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلـن مرصف الرافدين، أمس األحد، ان قروض الـ 50 مليون دينار إلضافة بناء وترميم 
الدور السـكنية التي تمنح للموظفني و30 مليـون دينار للمواطنني تكون برهن العقار 
املـراد ترميمه. وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة 
منه، ان »ضمان منح قروض اضافة البناء او الرتميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنني 

تكون برهن العقار املراد ترميمه او تأهيله لصالح املرصف«. 
واضاف البيان ان »قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون 
دينـار للموظفـني و30 مليون دينار للمواطنني »مشـرا اىل ان »ضمـان القرض يكون 
برهـن العقار لصالح املرصف ومن الدرجـة االوىل عىل ان تغطي قيمته التقديرية }مبلغ 

القرض +  % 20{ اضافة اىل راتب املوظف بالنسبة للمقرتضني من املوظفني«.
ودعـا املرصف »املواطنني واملوظفني لزيـارة فروعه يف بغـداد واملحافظات للتقديم عىل 

تلك القروض«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعّددت سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة، فضالً 
عـن تعدد املرشـحني ملنصب رئيـس الـوزراء، وبينما 
تؤكـد مصادر سياسـية عـن التزام الكتل السياسـية 
بالتوقيتات الدسـتورية، ترجح كتـل أخرى تجاوزها 
مـن أجـل التوافق عىل مرشـح، ويتزامـن كل هذا مع 
ترسيبات عن ضغوط غربّية يف فرض مرشـح لرئاسة 

الوزراء.
وكشف النائب السابق عن ائتالف دولة القانون جاسم 
البياتي عن ثالثة سيناريوهات لحسم شخصية رئيس 
الوزراء الجديدة أبرزها ترشـيح تحالـف الفتح لوزير 

النفط األسبق إبراهيم بحر العلوم.
وقال البياتي يف ترصيح صحفي إن “الكتل السياسية 
طرحت ثالثة سـيناريوهات لحسـم شـخصية رئيس 
الوزراء الجديدة بعد قبول الربملان اسـتقالة عادل عبد 
املهـدي أولها اتفـاق الفتح والقوى الكردية والسـنية 
بجمـع أكثـر مـن 170 مقعدا لرتشـيح وزيـر النفط 
األسـبق إبراهيم بحر العلوم”، الفتا إىل إن “السيناريو 
الثانـي هو ذهـاب تحالف سـائرون نحو االسـتفتاء 
الشـعبي الختيار رئيس الوزراء إما السـيناريو األخر 
تسليم الحكم لشخصية عسكرية عرب تشكيل حكومة 

انتقالية لتهيئة األجواء لالنتخابات املبكرة”.
وأضاف أن “السـيناريو األقرب اتفاق الفتح مع الكرد 
والسنة لرتشـيح بحر العلوم إال إن تحقيقه يحتاج إىل 
دعـم سـائرون أو تأييـد املرجعية الدينيـة”، مبينا أن 
“عدم تأييد املرجعية لشخصية بحر العلوم قد يصعب 

تمرير رئيس الوزراء لفرتة طويلة”.
وبني أن “بحر العلوم لديه رغبة بتشـكيل الحكومة إال 
انه مرتدد كون الوضع يف البالد اسـتثنائي وبحاجة إىل 

قرارات جريئة”.
بدوره، اكـد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي 
ان الكتـل السياسـية عازمـة عـىل إيجاد الشـخصية 
البديلة لعادل عبد املهدي قبل انتهاء املدة الدسـتورية 

املحددة. 
وقال الفتالوي يف ترصيح صحفي ان “الكتل السياسية 
لم تحدد اىل يومنا هذا مرشـحا لشـغل منصب رئيس 
الحكومة خلفا لعـادل عبد املهدي، رشيطة ان يحظى 

بمقبولية من جميع األطراف”.
وأضـاف ان “العراق يمر بمرحلة حساسـة وخاصة، 
وبالتـايل فـأن رئيـس الـوزراء املقبل يجـب ان يكون 
موافقـا للضوابط املوضوعة التي يتفق عليها الجميع 

وخاصة الشارع العراقي”.
وبني “نسـعى لالبتعـاد عـن الضغوط السياسـية يف 
اختيـار بديل عبد املهدي، من اجل املجيء بشـخصية 
مسـتقلة قويـة ملنصب رئيـس الحكومـة، بعيدا عن 

األحزاب، ويتفق عليه الجميع”.
واكـد الفتـالوي ان “الكتـل السياسـية عازمـة عـىل 
انهاء ملف اختيـار رئيس الوزراء الجديـد قبل انتهاء 
املدة الدسـتورية املحددة لتعيني خليفـة لعبد املهدي، 

عـىل الرغم من ان املشـاورات مازالت جارية للمجيء 
بشخصية مستقلة”.

يف الغضـون، توقعت عضو لجنـة العالقات الخارجية 
النيابية آال طالباني أن رئيس الوزراء املقبل سيفرض 
من قبل الغرب بحسـب املؤرشات الحالية، محذرة من 

التصعيد األمركي األخرة يف املواقف تجاه العراق.
وقالت طالباني يف ترصيح صحفي إن “املجتمع الدويل 
لـم يعد يقف مكتوف األيدي حيال ما يجري يف العراق، 

وقد بدأت مؤرشات ذلك خالل اليومني األخرين”.
وأضافت أنـه “باإلضافـة إىل ما أعلنه سـفر االتحاد 
األوروبـي يف العراق، فإن دوالً مثل بريطانيا وفرنسـا 
قتـل  عـن  املسـؤولة  الجهـات  محاسـبة  إىل  دعـت 

املتظاهرين السـلميني يف بغداد، وهـو أمر يتزامن مع 
التصعيـد األمركـي األخـر، فضـاًل عن تقريـر األمم 

املتحدة الذي كان صدمة بحد ذاته”.
ولفتـت طالباني إىل أن “كل املـؤرشات تؤكد أن رئيس 
الوزراء املقبل سـيتم فرضه مـن الخارج، لكن الغربي 
هذه املرة”، محذرة من أنه “قد يكون هناك عنف أكرب 

خالل الفرتة املقبلة”.
وعن وضع حكومة ترصيف األعمال القائمة، كشـف 
عضو لجنـة النزاهة النيابية عن منح وزراء الحكومة 
الحاليـة صالحيـات للمـي بالتعاقدات حتـى نهاية 

السنة الحالية.
وقـال الكالبي يف مؤتمر عقده بمبنى إن “هناك كتاب 
صـادر من االمانة العامة ملجلس الوزراء يكشـف عن 
منـح صالحيـات للـوزراء للمـي بالتعاقـدات حتى 
نهاية السـنة الحالية وكانما الوزارة غر مستقيلة “، 
مبينا ان “هذا القرار اتخذ يف الجلسة االستثنائية التي 
تمت اسـتقالة الحكومة بهـا وخالل الفـرتة املاضية 
ارشنا الكثـر من الكوارث ومنها قيـام وزيرة الرتبية 
باسـتبدال ثالثة مدراء عامـني لرفضهم التوقيع لعقد 
دار النهريـن لطباعة بعض الكتب للسـنة املقبلة مع 
وجـود كتـاب واضح مـن وكيل الـوزارة لعـدم وجود 
الحاجـة لطباعـة الكتب وهـذا دليل عىل وجود شـبه 

فساد يف املطبوعات”.
واضـاف ان “هنـاك ملفـات كارثيـة وحجـم الهـدر 
باملليـارات وحجـم الرسقات كارثـي لذلـك نعتقد ان 
اسـتقالة الحكومة يف العلن وادائها ملفات وشـبهات 
فسـاد يف الخفاء ضد مـا يطالب به الشـعب العراقي 
مـن اصالح ملنظومة الفسـاد واملحاصصة “، مشـددا 
عىل رضورة ان ”يكـون ملجلس النواب وقفة حقيقية 
مرشفة اتجاه ما يقوم به بعض الوزراء من استغالل 
ايامهـم االخـرة مـن اجـل رسقة مـا يسـتطيعوا ان 

يرسقوه”.
وطالـب الكالبـي رئيـس مجلس الـوزراء املسـتقيل 
بـ”سحب يد الوزراء املستجوبني لحني تدقيق االسئلة 
التـي وجهـة اليهـم يف االسـتجواب وسـنوجه كتاب 
بتوقيع عدد من النواب”، مؤكدا أنه “سيوجه غدا كتب 
االستجواب اىل رئيس االدعاء العام لغرض فتح امللفات 

واجراء التحقيق ومنع سفر الوزراء املستجوبني”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيـس الجمهورية برهم صالـح واملمثلة األممية 
يف العـراق جينـني بالسـخارات، أمس األحـد، عىل حق 
التظاهـر السـلمي وعـدم السـماح بالفـوىض، فيما 
طالبـا بتعزيز اإلجراءات األمنيـة والقبض عىل منفذي 

»جريمة السنك«.
وقالـت رئاسـة الجمهورية يف بيـان تلقت املسـتقبل 
العراقـي نسـخة منـه، إن »رئيـس الجمهورية برهم 
صالـح اسـتقبل املمثلة الخاصـة لألمني العـام لألمم 

املتحدة يف العراق جينني هينيس بالسخارت، وتم أثناء 
اللقاء التداول بشـأن األوضـاع الحالية التـي يمر بها 
البلد، وسبل الحلول املمكنة التي تساعد يف حماية أمن 

واستقرار العراق وتطلعات الشعب إىل اإلصالح«.
وأضـاف البيان، أنه »جرى التأكيـد عىل حق املواطنني 
بالتظاهـر السـلمي الحر ومسـؤولية أجهـزة الدولة 
املختصـة بالعمل عىل حمايـة املتظاهرين السـلميني 
وحفظ األمـن العام للدولة وحقـوق وأمالك املواطنني 
وعـدم السـماح بالفوىض وبـكل ما يمكن ان يشـوه 

الطابع السلمي للتظاهرات«.

وتابـع، أنـه »وبهذا الصـدد تـم التأكيد أيضـاً عىل أن 
الجريمـة املروعـة التـي اسـتهدفت املتظاهريـن يوم 
الجمعة املـايض وراح ضحيتها شـهداء وجرحى التي 
نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل 
عام أمن واستقرار البالد وبما يوجب يف الحالني تكثيف 
وتعزيز اإلجراءات األمنية والقبض عىل منفذي الجريمة 
وإحالتهم إىل القضاء العادل والعمل بدقة وحرص بما 

يحول دون تكرار هذا الفعل اإلجرامي البشع«.
ويف الشـأن السـيايس، أوضح البيـان أن »اللقاء تناول 
اآلليات الدسـتورية والعمل السيايس املطلوب من أجل 

رسعـة إنجاز الترشيعـات القانونيـة الالزمة لإلصالح 
وإلجـراء انتخابـات نزيهة، وكذلـك إجـراءات اختيار 
مرشـح مناسـب لرئاسـة مجلـس الـوزراء للمرحلة 

املقبلة«.
يذكر أن سـاحة الخالني وجرس السـنك وسـط بغداد 
شـهدا، مسـاء أول أمس الجمعة، إطالق رصاص حي 
مـن قبل مجهولـني، إضافة إىل قنابل مسـيلة للدموع 
عـىل املتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح 
تحقيق بالحـادث الذي أدى إىل استشـهاد وإصابة 84 

شخصاً.

الكتل السياسية تسعى إىل تقديم مرشح رئاسة الوزراء خالل »املدة الدستورية«.. وخشية من »عدم كفاية األصوات« والتدخالت اخلارجية

سيناريوهات تشكيل احلكومة اجلديدة
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صالح وبالسخارات يؤكدان عىل حق التظاهر السلمي وعدم السامح بالفوضى

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتـرب النائـب عـن تحالـف الفتح 
قيص عباس الشـبكي، عدم حسم 
املوازنة االتحاديـة للعام املقبل من 
قبل الحكومة وتحويلها اىل حكومة 
ترصيـف اعمـال خلـق »معضلـة 
العراقـي عـىل  باملشـهد  جديـدة« 
اعتبار انها سـتبقى لدى الحكومة 

لحني تشكيل أخرى جديدة.
وقال الشـبكي يف ترصيح صحفي، 
ان »الحكومـة الحالية هي حكومة 
ترصيف اعمال بالتايل فليس لديها 
الصالحية لتوقيـع اي اتفاقيات او 
عقـود«، مبينا ان »مـن بني االمور 
التـي ال تمتلـك الحكومـة الحالية 

وارسـالها  اسـتكمالها  صالحيـة 
املوازنـة  اىل الربملـان هـي قضيـة 

االتحادية للعام املقبل«.
وأضاف الشبكي، أن »تاخر املوازنة 
سيمثل معضلة كبرة وستسهم يف 
زيادة معاناة العراقيني، خاصة اننا 
يف نهاية العام الحايل ولم تصل حتى 
اللحظة املوازنـة اىل الربملان بعكس 
العـام املايض حني وصلـت املوازنة 
بوقت مبكر وتم التصويت عليها«، 
السـابقة  »املوازنـة  ان  اىل  الفتـا 
ورغم التصويت عليها بوقت مبكر 
فالتلكؤ كان حارضا يف عمل بعض 
الـوزارات والحكومات املحلية التي 
لـم تـرصف يف البعض منهـا ربما 

50% مما خصص لها«.

نائب عن عدم ارسال املوازنة للربملان: 
معضلة جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خليـة اإلعالم األمني، أمس األحد، 
العثـور عـىل أنفـاق لتنظيـم »داعـش« 
وعبوات ناسفة خالل عملية إرادة النرص 

السابعة.
وذكـرت الخلية يف بيان تلقت املسـتقبل 
العراقي نسخة منه، ان »القوات األمنية 
العمليـات  قيـادة  وبـإرشاف  تواصـل 
املشـرتكة وبإسـناد جوي، فعالياتها يف 
املرحلـة السـابعة لعمليـة إرادة النرص، 
وقد رشعت قيادة عمليات دياىل بتفتيش 
وتطهـر 17 قرية ومنطقة ضمن قاطع 
املسـؤولية، كما تمكنـت من العثور عىل 

وكرين لالرهابيني يف منطقة عايشة«..
وأضافت أن »قيادة عمليات صالح الدين 

عثـرت عـىل 50 قنربة هـاون عيار 120 
ملـم، وعىل نفـق و4 مواضع تسـتخدم 
للرصـد، وعملت عـىل تفجرهـا، فضال 
عن العثـور عىل ثالثة أوكار تم تفجرها 

أيضاً«.
عمليـات  »قيـادة  أن  الخليـة،  وبينـت 
سـامراء فجرت قواتها عبوتني ناسفتني 

تحت السيطرة«.
وأشـارت إىل أن »قطعـات املقـر املتقدم 
لقيـادة العمليـات املشـرتكة يف كركوك 
تمكنت من العثور عىل 4 أنفاق وحزامني 
ناسـفني وفتشـت ٦3 قرية، كما عثرت 
عـىل 11٩ عبوة ناسـفة والقـت القبض 
عـىل 1٩ مطلوباً وعثرت عـىل 2٦ قنربة 
هاون مختلفة، وقد تم التعامل مع املواد 

املضبوطة أصولياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلـن مستشـار محافـظ االنبـار للشـؤون 
االغاثيـة مازن ابو ريشـة، أمـس االحد، عن 
انطـالق مرشوع اممي إلعـادة اعمار املنازل 
املتـررة جـراء العمليـات االرهابية لألرس 
النازحـة التي مازالت داخل مخيمات النزوح 

يف املحافظة.
وقـال ابـو ريشـة يف ترصيـح صحفـي إن 
»منظمـة الهجـرة الدوليـة بـارشت بعملية 
جـراء  متـررا  منـزال   20 اعمـار  اعـادة 
العمليـات العسـكرية واالرهابيـة يف قضـاء 
الفلوجة وناحية الصقالوية شـمايل املدينة، 
يعود لألرس النازحة داخـل مخيمات النزوح 

لعدم قدرتها عىل اعادة اعمار منازلهم نتيجة 
التأخـر غر املربر من قبل لجنة التعويضات 
املركزية وعدم حسـم ملـف التعويضات من 
قبل الجهات املعنية رغم مرور أكثر من ثالثة 

أعوام من استقرار األوضاع األمنية«.
واضاف أن »املنظمة املعنية اطلقت مرشوع 
يضمـن اعـادة اعمـار وتأهيـل 250 منـزال 

متررا جراء العمليات االرهابية يعود لألرس 
النازحة داخل مخيمـات النزوح والتي تعذر 
عليها اعادة اعمار منازلهم املتررة نتيجة 
وضعهم املعايش الصعب«، مبينا أن »املنظمة 
املعنية سـوف تبارش يف غضون االيام القليلة 
املقبلة بإعـادة اعمار وتأهيـل منازل اخرى 

ويف مختلفة مدن املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلـن مجلـس القضاء األعـىل، أمس 
األحد، عن إطـالق رساح )2٦2٦( من 
املتظاهريـن السـلميني   الذين اعتقلوا 

خالل األيام املاضية.
وذكر بيـان للمركـز اإلعالمي ملجلس 
القضـاء األعـىل وتلقـت »املسـتقبل 
العراقـي« نسـخة منـه، أن “الهيئات 
قضايـا  بنظـر  املكلفـة  الحقيقيـة 
عـــــن  أعلنـت  التظاهــــــرات 
موقوفـا   )2٦2٦( رساح  أطـالق 
مـن املتظاهريـن السـلميني  لغايـة 

يـــــــوم  8 / 12 / 201٩”.
وأضاف البيـان انه “ما يـزال )181( 
موقوفـاً جـاري التحقيـق معهم عن 
الجرائم املنسوبة لهم وفق القانون”.

اإلعالم األمني يعلن العثور عىل انفاق لـ »داعش« وعبوات ناسفة 
خالل عملية إرادة النرص السابعة

مسؤول حميل يعلن انطالق »مرشوع اممي« إلعادة اعامر املنازل املترضرة يف االنبار

جملس القضاء األعىل 
يطلق رساح )2626(

 مـن املتظـاهـريـن
 السلمييـن   

        بغداد / المستقبل العراقي

كشـف النائب عـن تحالف الفتح احمـد الكناني، أمـس االحد، عن رشوع 
لجنـة االمن والدفاع النيابية اليوم باسـتضافة عدد مـن القيادات األمنية 
لغرض معرفة مالبسـات احداث السـنك والخالني واستهداف منزل السيد 

مقتدى الصدر بالحنانة.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي ان ”لجنة االمن والدفاع النيابية تستضيف 
حاليـا عددا من القيادات األمنية لغرض معرفة مالبسـات احداث السـنك 
والخالني الـذي راح ضحيتها عدد من املتظاهرين والقوات األمنية املكلفة 
بحماية التظاهرات إضافة اىل استهداف منزل السيد الصدر من قبل طائرة 

مسرة بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف”.
وأضاف ان “االسـتضافة شـملت كال من قائد عمليات بغـداد وقائد القوة 

الجوية وقائد الفرقة الحادية عرش وعدد اخر من املسؤولني األمنيني”.
يشـار اىل ان عـددا مـن املتظاهريـن تعرضـوا اىل اعتداء مسـلح من قبل 
مجهولني يف سـاحة الخالني والسـنك راح ضحيتها عدد مـن املتظاهرين 

والقوات األمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشـفت دائرة التحقيقـات يف هيئة النزاهة، أمـس االحد، عن قيام 
مديريـات ومكاتـب التحقيق التابعـة لها بتنفيذ عـدٍد من عمليات 

الضبط يف بغداد واملحافظات خالل شهرترشين األول املايض.
وذكر بيان للهيئة تلقت املسـتقبل العراقي نسخة منه، أن “الدائرة 
اشـارت إىل تنفيـذ املديريات واملكاتب لــ )34( عملية ضبط، بلغت 
أقيام الفسـاد فيها أكثر مـن )400,000,000,000( مليار دينار”، 
مبينـا أن “عمليـة ضبـط قطـع أثريـة مهربـة تصـل قيمتهـا إىل 
)200,000,000( مليـون دوالر بحـوزة )٦( متهمني يف ذي قار تعد 

أبرز تلك العمليات”.
وأضاف أن “من بني العمليات ضبط مواد غر مطابقة للمواصفات 
تمَّ التعاقد عليها بموجب ثالثة عـرش عقداً بقيمة )432،80,0٩٦( 
مليـون دوالر أمريكـي يف رشكـة نفط البـرصة”، الفتـا إىل أنه “تم 
دفع جميع مسـتحقات املجهزين منذ عـام 2012، إضافة إىل قيام 
محافـظ كركـوك بتوزيـع )25,000,000,000( مليـار دينـار من 
األموال الخاصة بمشـاريع املحافظة عـىل أصحاب الرشكات الذين 
تربطهم به عالقات شـخصية وحزبية، ووجود مخالفات يف التنفيذ 

والرصف، ورصفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان املحافظة”.
وأكدت الهيئة “قيام مديرالوقف السني يف نينوى وعدد من املوظفني 
بتعيـني أكثر من )250( موظفـاً من أقاربهم من الرجال والنسـاء 
بصفة )حارس جامع(، وقيامه باسـتقطاع مبالغ من رواتب الذين 
تـم تعيينهـم دون تأليـف لجنة حسـابات، علماً أن جميـع من تم 

تعيينهم لم يبارشوا يف أعمالهم”.
وبينـت أن “كال مـن مكتبـي تحقيـق كركـوك وكربـالء نفـذ ) ٦( 
عمليـات من مجموع العمليـات البالغ )34( عمليـة”، الفتة إىل أن 
“تلك العمليات أسفرت عن ضبط )25( متهماً، كانت النسبة األعىل 

منهم يف نينوى، إذ بلغ عددهم )7( متهمني”.

األمن الربملانية تعلن الرشوع باستضافة املعنيني 
بشأن احداث اخلالين واحلنانة

النزاهة عن عمليات
 الضبط املنفذة خالل ترشين األول: 

بلغت 400 مليار دينار

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة الداخليـة، أمـس 
أوكار  ثالثـة  تدمـر  األحـد، 
لتنظيـم »داعـش« يف محافظة 
كركـوك، مبينة أن تلـك األوكار 
خـزن  يف  تسـتخدم  كانـت 
األسـلحة والعتاد ومـواد الدعم 
اللوجسـتي. وقال إعالم الوزارة 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسـخة منه، إن »قوة من وكالة 
والتحقيقات  االسـتخـــبارات 

الداخليـة  وزارة  يف  االتحاديـة 
تتمكن مـن تدمر ثالثـة أوكار 
ل داعش يف محافظة كركوك كان 
العنارص اإلرهابية  يسـتخدمها 
يف خزن االسـلحة والعتاد ومواد 
وأضـاف  اللوجسـتي«.  الدعـم 
البيان، أن »ذلـك جاء من خالل 
تسخر املصادر الرسية والجهد 
االستخباري ملديرية استخبارات 
الرشطة االتحادية«، مشـراً إىل 
»إتالف املـواد املوجـودة بداخل 

األوكار بالكامل«.

الداخلية تعلن 
تدمري )٣( أوكار لـ »داعش« يف كركوك كانت 

تستخدم خلزن األسلحة
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة، أمس األحد، 
املنت�ج املح�ي  اتخاذه�ا ق�رارات لحماي�ة 
م�ن املهربني والت�ي ترتق�ي م جرائمهم إىل 
مستوى الجريمة املنظمة التي تحاول إغراق 

السوق.
وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن رئيس�ها »كاظم 
العقاب�ي اس�تقبل الي�وم، يف مكتب�ه وف�د 

الجمعي�ات الفالحية ممثل�ة برئيس االتحاد 
الع�ام يف الع�راق حيدر العب�ادي ووليد حمد 
رئي�س االتح�اد يف محافظة كرب�الء  واحمد 
نعيم رئيس جمعية س�فوان لزراعة الخرض 
املحمي�ة وعدد من أعض�اء املكتب التنفيذي 

التحاد الفالحني يف كربالء«.
وأك�د العقابي، ع�ى »رضورة حماية املنتج 
املحي من املتاجرين بقوت الشعب ومخربي 
اقتصاده ع�ى أن تتعاطى الجهات الرقابية 
املختص�ة العمل وف�ق الروزنام�ة الزراعية 

لحماية جهود الفالحني وضمان حقوقهم يف 
األسواق املحلية«.

وب�ني رئيس الهيئة، للوفد »دور هيئة املنافذ 
الحدودي�ة بالرغ�م م�ن حداث�ة تأسيس�ها 
للحد من ح�االت التهريب وإحالة املقرصين 
إىل الجه�ات القضائي�ة إلتخ�اذ اإلج�راءات 
القانونية الالزمة بحقهم والتأكيد عى إلزام 
حكوم�ة اإلقليم بتطبيق القرار )13( لس�نة 
2019 والقايض بتوحيد اإلجراءات الجمركية 
ورب�ط املنافذ بمناف�ذ الحكوم�ة االتحادية 

وتوحيد الروزنام�ة الزراعية لضمان حقوق 
املزارع�ني وعدم إغ�راق الس�وق باملنتجات 

التي تهدد املنتوج املحي«.
وأضاف العقابي: »لدين�ا تفاهمات وتعاون 
مش�رك م�ع مزارع�ي الطماط�م يف مزارع 
الزبري واتخذنا القرارات واإلجراءات لحماية 
منتوجه�م م�ن املهرب�ني والت�ي ترتق�ي م 
جرائمهم إىل مستوى الجريمة املنظمة التي 
تحاول إغراق السوق ومحاربة املنتج املحي 

عى مختلف املستويات«.

وأوض�ح البي�ان، أن »حيدر العب�ادي رئيس 
االتحاد الع�ام للجمعيات الفالحية يف العراق 
بدور الهيئة ورئيس�ها يف محاربة الفاسدين 
بكل م�ا تقتضي�ه املصلحة العام�ة والروح 

الوطنية«.
وبني، أن »رئيس الهيئة اس�تلم طلبات الوفد 
الزائ�ر واع�دا بعرضها أم�ام أنظ�ار رئيس 
ال�وزراء لضم�ان حق�وق ه�ذه الرشيح�ة 
الوطني�ة م�ن تالعب تجار األزم�ات ودعمه 

املنتوج املحي تعزيزاً القتصادنا الوطني«.

املنافذ احلدودية تعلن اختاذ قرارات حلامية املنتج املحيل من املهربني

الزراعة تدعو الستثامر االرايض الصحراوية بمساحات تزيد عىل مليون دونم 
    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الزراع�ة، أم�س االح�د، اىل اس�تثمار االرايض 
الصحراوية بمساحات تزيد عى مليون دونم، مبينة ان ذلك 
من شانه تحقيق االمن الغذائي للمواطن.وقال وزير الزراعة 
صالح الحسني يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 

»ندع�و الس�تثمار االرايض الصحراوي�ة يف املج�ال الزراعي 
لدع�م املنت�ج املحي وتش�غيل االي�دي العاملة واملس�اهمة 
بتطوي�ر االقتص�اد الوطن�ي، م�ن خالل انش�اء املش�اريع 
الزراعية بمس�احات تزيد عى ملي�ون دونم كمرحلة اوىل«.

واضاف الحسني ان »الهدف من املرشوع هو زيادة االرايض 
الزراعية املزروعة باملحاصيل املحلية وتحقيق االمن الغذائي 

للمواط�ن العراقي فضال عن توفري املنتجات الزراعية لس�د 
حاجة الس�وق املحلية«.واكد ان »هذه الخطوة ستعزز من 
النجاح�ات املتحقق�ة يف القط�اع الزراعي وزي�ادة انتاجية 
املحاصيل والوصول االكتفاء الذاتي من الحنطة ومضاعفة 
املساحات املزروعة من الشلب وبذور الرتب العليا وبالتعاون 

مع وزارة املوارد املائية«.
    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، أم�س 
األح�د، ال� 15 من ش�هر كان�ون األول الح�ايل موعدا 
ل�رصف الروات�ب املراكمة للمع�ني املتف�رغ لألعوام 

الثالثة املاضية.
وقال وزير العمل باسم عبد الزمان يف ترصيح صحفي 
إن وزارته حددت ال� 15 من شهر كانون االول الحايل، 
موع�دا ل�رصف الروات�ب املراكمة للمس�تفيدين من 
ذوي االعاقة والخاصة باألعوام الثالثة املاضية وهي: 
2016 و2017 و2018  يف بغ�داد ومحافظ�ات الب�الد 

ومن خالل بطاقة )املاسر كارد(”.
وأض�اف عب�د الزم�ان، أن وزارت�ه “تعم�ل للنهوض 
به�ذه الرشيحة وتوفري أفض�ل الخدمات لها من اجل 
تحس�ني واقعه�م االجتماع�ي واملعييش، االم�ر الذي 
س�يجعل منه�م عنارص فاعل�ني يف املجتم�ع”، داعيا 
املستفيدين اىل “مراجعة منافذ الرصف من اجل تسلم 

مستحقاتهم ابتداء من منتصف الشهر الحايل”.
واشار عبد الزمان اىل “التنسيق املتواصل مع الجهات 
ذات العالق�ة م�ن اج�ل اس�تحصال املبال�غ الخاصة 
برصف املس�تحقات الخاصة بهم، السيما بعد تكثيف 
الجه�ود الخاصة بخدمة املعاق�ني وذوي االحتياجات 
م�ن اج�ل تلبي�ة احتياجاته�م”، الفت�ا إىل أن “الهيئة 
تعمل عى اعداد خطط وبرامج لتنفيذ سياس�ة ادماج 
رشيح�ة ذوي االعاق�ة باملجتم�ع، الس�يما ان الهيئة 
مدعومة بموازنة وبرامج خاصة من ش�أنها االرتقاء 
بواق�ع ه�ذه الرشيحة اذ ما ج�رى تنظيمها بطريقة 

صحيحة”.

العمل حتدد موعد 
رصف الرواتب 

املرتاكمة للمعني املتفرغ

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزير النفط يوجه بدعم املتظاهرين بتوزيع 
الغاز السائل ملواكب خدمة التظاهرات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة املنتج�ات النفطية، أم�س األحد، 
بدعم املتظاهرين السلميني بتوزيع الغاز السائل 
ملواكب خدمة التظاهرات و)200( لر من النفط 
االبيض لعوائل الش�هداء مجاناً.وذكرت الرشكة، 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إنها رشعت »بمس�اندة املتظاهرين السلميني يف 

النجف األرشف  محافظتي 
وذي ق�ار  من خ�الل قيام 
مالكات الرشكة يف فروعها 
بحمل�ة  باملحافظت�ني 
أسطوانات  لتوزيع  واسعة 
الغ�از الس�ائل ) مجان�اً ( 
الت�ي تقدم  املواك�ب  ع�ى 
الخدم�ات املختلفة لألخوة 
الس�لميني  املتظاهري�ن 
بحقوقه�م  املطالب�ني 
يف  واملنت�رشة  الرشعي�ة 
س�احات التظاه�ر وكذلك 
قيامه�م بتوزي�ع منت�وج 

للنف�ط األبيض عى عوائل ش�هداء املظاهرات يف 
محافظ�ة ذي ق�ار بواقع )200( لر ل�كل عائلة 
ش�هيد مجاناً«.وبين�ت، أن »ذل�ك ج�اء بتوجيه 
وزارة النف�ط ومتابع�ة وكي�ل مدي�ر عام رشكة 
التوزيع الذي شدد عى رضورة دعم املتظاهرين، 
ووج�ه مالكات الرشك�ة يف جميع الف�روع ببذل 
الجهود الحثيثة يف توفري كافه املشتقات النفطية 

بسهولة وانسيابية عالية«.

احملافظة حولت »5« آالف أجر يومي إىل عقود

حمافظ بغداد يتفقد مرشوع ماء الراشدية الذي ينتج »٥« آالف مرت مكعب يف الساعة
    المستقبل العراقي/طالب ضاحي

تفق�د محافظ بغ�داد املهن�دس محمد العطا 
مرشوع م�اء الراش�دية املركزي ال�ذي تصل 
طاقت�ه اإلنتاجي�ة اىل 5000 آالف مر مكعب 
يف الساعة.واش�ار املحافظ خالل الجولة التي 
رافقه فيها مدير ماء محافظة بغداد املهندس 
رعد خريي اىل ان »املرشوع يعد من املش�اريع 
االس�راتيجية والحيوي�ة وال�ذي أس�هم بعد 
انتهاء املحافظة من اعمال توسعته اىل تغذية 
قضائ�ي االس�تقالل والزه�ور والقضاء عى 
ش�ح املاء«، الفت�ا اىل ان »املرشوع يخدم نحو 
500 الف نس�مة يف مناطق الراشدية والقرى 

التابعة لها والحسينية«.
كما لفت املحافظ اىل ان »االعمال املنفذة حاليا 
تتمثل بالصيان�ة وتنظيف الفالتر اس�تعدادا 
ملوس�م الصيف املقب�ل، اذ داب�ت مديرية ماء 
املحافظة يف كل ع�ام من التحضري مبكرا عن 
طريق تنفيذ خطتها املتمثلة بصيانة املضخات 
واحواض الرسيب والخطوط الناقلة والفالتر 
القديم�ة  الش�بكات  واس�تبدال  واملضخ�ات 

وغريها من االعمال«.
م�ن جانبه، أك�د مدير م�اء محافظ�ة بغداد 

املهندس رعد خريي ان »زيارة السيد املحافظ 
ملش�اريع  التفقدي�ة  جوالت�ه  ضم�ن  تأت�ي 
املحافظ�ة لالطالع عن كثب عى س�ري العمل 
وتذلي�ل املعوقات فض�اًل عن االرتق�اء بواقع 
الخدمات املقدم الهايل بغ�داد الحبيبة«، الفتا 
اىل ان »الس�يد املحاف�ظ أب�دى دعم�ه الكامل 
لعم�ل املديرية للنهوض بعمله�ا وتامني املاء 

املجهز للمناطق وحاجة االهايل«.

إىل ذل�ك، اعلن�ت محافظة بغداد ع�ن تحويل 
اكثر من خمسة االف اجر يومي اىل عقود.

ونقل�ت صحيف�ة “الصب�اح” الرس�مية عن 
مصدر خاص باملحافظة قوله، إن “املحافظة 
وقع�ت دفعة جدي�دة م�ن األوام�ر الديوانية 
االوىل  الك�رخ  تربي�ة  بمديري�ات  الخاص�ة 

والثانية، والرصافة الثانية”.
وأض�اف املص�در، أن�ه “ت�م توقي�ع االوام�ر 

الديواني�ة لتحويل أكثر من خمس�ة آالف اجر 
يومي اىل عقود ضمن مديريات املاء واملجاري 
والبلدي�ات والش�باب والرياض�ة وغريها من 

الدوائر املرتبطة باملحافظة«.
ون�وه ب�أن »املوظف�ني املحول�ني اىل عق�ود 
سيتمتعون باالمتيازات التي يمتلكها موظف 
املالك«، الفتا اىل انه »س�يتم رفع أسمائهم اىل 
وزارة املالية إلتمام االجراءات الخاصة بهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

الع�ايل والبح�ث  التعلي�م  س�محت وزارة 
العلم�ي للطلبة غ�ري املقبول�ني والراغبني 
يف  املس�ائية  الدارس�ات  اىل  بالتقدي�م 
الجامعات للس�نة الدراسية 2019/2020 

بدءاً من االحد.
واكد املكتب االعالم�ي للوزارة ان »الوزارة 

يف  الطلب�ة  بقب�ول  الجامع�ات  وجه�ت 
العام�ة(  )القن�اة  املس�ائية  الدراس�ات 
والس�ماح للطلب�ة املقبول�ني يف الدراس�ة 
املس�ائية ضم�ن الوجب�ة األوىل يف الكليات 
بالتس�جيل يف موعد أقصاه ي�وم األربعاء 

املوافق 11/12/2019،
فضال عن الس�ماح للطلبة غ�ري املقبولني 
الراغبني بالتقديم للدارسة املسائية اعتبارا 

م�ن الي�وم املواف�ق 8/12/2019 ولغاية 
 12/12/2019 املواف�ق  الخمي�س  ي�وم 
ووفق الحدود الدنيا والطاقة االس�تيعابية 

املعلنتني مسبقا.
وبني ان�ه يمك�ن للطلبة الراغب�ني بتغيري 
القس�م املقبولني فيه ضمن الوجبة األوىل 
بالتقدي�م والتناف�س م�ع اقرانهم ضمن 
الوجب�ة الثاني�ة، وكذلك يت�م تزويد دائرة 

الدراس�ات والتخطيط واملتابعة يف الوزارة 
بنسخة من قوائم القبول لغرض التدقيق، 
فض�ال عن اعالن نتائج الطلبة املقبولني يف 
الكليات للوجبة الثاني�ة يوم االحد املوافق 
15/12/2019 ع�ى ان يك�ون التس�جيل 
للطلب�ة املقبول�ني من يوم االح�د )لحظة 
اعالن النتائج( لغاية يوم الخميس املوافق 

.19/12/2019

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مسؤول تركي ان العراق استورد جلودا واحذية 
تركية بقيمة 78 مليون دوالر خالل العام الحايل.

واضاف رئيس اتحاد مصدري الجلود واملصنوعات 
الجلدي�ة يف اس�طنبول، مصطف�ى ش�ينوجاك ان 

»تركيا صدرت االحذية اىل 186 دولة، واملصنوعات 
الجلدية اىل 202 دولة، منذ مطلع الحايل«.

واض�اف ان »قيمة ه�ذه الصادرات بلغ�ت مليارا 
و550 مليون دوالر، ونهدف اىل الوصول اىل ملياري 

دوالر خالل العام املقبل من صادرات االحذية«.
واوض�ح ان »روس�يا تصدرت مس�توردي االحذية 

واملصنوعات الجلدي�ة الركية، حيث بلغت قيمتها 
170 ملي�ون دوالر، تلته�ا املاني�ا ب�� 115 مليون 
دوالر، وايطالي�ا ب�� 113 ملي�ون دوالر والعراق يف 
املرتب�ة الرابعة، ب�� 78 مليون دوالر فاس�بانيا ب� 
66 مليون دوالر ثم كوري�ا الجنوبية ب� 60 مليون 

دوالر«.

التعليم تطلق القبول للدراسة املسائية للطلبة غري املقبولني

العراق استورد جلود تركية بقيمة »78« مليون دوالر خالل العام احلايل

   بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت هيئة األنواء الجوي�ة والرصد الزلزايل، 
أمس األحد، حالة طق�س األيام األربعة املقبلة 

يف البالد.
وذك�ر بيان للهي�أة تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »طقس يوم غد األثنني سيكون 
يف املنطقة الوسطى، غائم جزئياً ويكون غائم 
يف االقس�ام الغربي�ة مع تس�اقط زخات مطر 
خفيف�ة اىل متوس�طة الش�دة فيه�ا وح�دوث 
عواصف رعدية احياناً ، ويف املنطقة الش�مالية 
غائم�ا مصحوب�ا بتس�اقط أمطار متوس�طة 
الش�دة وحدوث عواصف رعدي�ة، ويف املنطقة 
الجنوبية، صحواً اىل غائ�م جزئياً, ويف املنطقة 
الوس�طى، غائم جزئياً« مشرياً اىل ان »درجات 
الح�رارة العظم�ى يف مدين�ة بغ�داد س�تكون 

بمعدل 15 ْم«.
وأض�اف ان »طقس الثالثاء املقبل س�يكون يف 
املنطق�ة الش�مالية غائماً مصحوباً بتس�اقط 
أمط�ار متوس�طة الش�دة وح�دوث عواص�ف 
رعدي�ة ودرجات الح�رارة تنخف�ض قليال عن 

اليوم الس�ابق، ويف املنطقة الجنوبية صحواً اىل 
غائم جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة يف 
أماك�ن متفرقة بعد الظهر, وال تغري يف درجات 

الحرارة«.
أما طقس األربعاء »فيكون يف املنطقة الوسطى 
صحوا م�ع بعض الغي�وم, وال تغري يف درجات 
الحرارة ويف املنطقة الشمالية صحوا مع بعض 
الغيوم, وال تغري يف درجات الحرارة، ويف املنطقة 
الجنوبي�ة صحوا مع بعض الغيوم, وال تغري يف 
درج�ات الحرارة، ويف املنطقة الوس�طى غائماً 
مع تس�اقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة 
الشدة ابتداًء من اقس�امها الغربية بعد الظهر 
وتش�تد ليال وحدوث عواصف رعدية, وال تغري 

يف درجات الحرارة«.
وأش�ار البي�ان اىل ان »طق�س الخميس املقبل 
س�يكون يف املنطق�ة الش�مالية غائ�م جزئي�ا 
اىل غائ�م مع تس�اقط زخات مط�ر خفيفة اىل 
متوسطة الش�دة ابتداًء من اقس�امها الغربية 
لي�ال وح�دوث عواص�ف رعدي�ة, وال تغ�ري يف 
درج�ات الحرارة ويف املنطق�ة الجنوبية صحوا 

اىل غائم جزئيا, وال تغري يف درجات الحرارة«.

عواصف رعدية ممطرة وانخفاض 
   بغداد / المستقبل العراقيللحرارة يف األيام األربعة املقبلة

ح�ددت مديري�ة املرور العام�ة ضوابط لتحديد ج�ودة ومتانة 
السيارات وحرص املخالفات.وقال املتحدث باسم مديرية املرور 
العمي�د عم�ار ولي�د يف ترصي�ح صحف�ي إن »املديرية وضعت 
ضوابط لتحدي�د جودة ومتانة الس�يارات وحرص املخالفات«.
وب�ني أن »املركب�ة غري صالحة االس�تعمال س�تخضع للرقابة 

وذلك س�يؤدي اىل تركها م�ن قبل املواطن مع وج�ود املركبات 
الحديثة«.

وأض�اف وليد أن »كل ش�خص يبلغ س�ن الرش�د م�ن حقه أن 
يمتل�ك مركبة وهذا ما كفله الدس�تور«، مش�رياً إىل أن »تقليل 
اعتماد املواطن عى املركبات الخصوصية يتحقق يف حال توفري 
وسائل النقل العامة الحديثة مثل القطار واملرو وانشاء الطرق 

والجسور«.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 
السابق سامي األعرجي، أمس األحد، عن 
وجود600 مرشوع استثماري الستيعاب 
ملي�ون ش�اب باحث ع�ن العم�ل للعام 
املقب�ل 2020 لدى الهيأة الوطنية ، مبيناً 
أن تشغيل املش�اريع يحتاج إىل قرض أو 

دعم مادي من املستثمرين.

وقال األعرج�ي يف يف ترصيح صحفي إن 
“هنالك 600 مرشوع متوقف عن العمل 
ب�ني الصغري واملتوس�ط ت�م إرجاعها اىل 
الهي�أة الوطنية خ�الل النصف األول من 
الع�ام الح�ايل 2019 ويف حال تش�غيلها 
تستطيع أن تستوعب مليون شاب للعمل 
خالل السنوات الثالث املقبلة املتبقية من 

الخطة الخمس”.
وأضاف أن “الهيئة الوطنية لالس�تثمار 

نسقت مع البنك املركزي لتهيئة قروض 
ميرسة العادة تشغيل املش�اريع”، الفتا 
اىل أن�ه” ت�م تحديد مبلغ ع�رشة ماليني 
دوالر تكون دوارة خالل السنوات الثالث 

املقبلة “.
وأش�ار االعرج�ي اىل أن “نج�اح العملية 
االس�تثمارية يتطلب أيضا مس�ك املنافذ 
الحدودية وتعزيز املنتج الوطني وضبط 

قوانني التعرفة الجمركية”.

املرور تصدر قرارًا حيدد ضوابط جودة ومتانة السيارات

هيئة االستثامر تكشف عن »600« مرشوع الستيعاب 
مليون عاطل عن العمل

    البصرة / المستقبل العراقي

أص�درت رشكة نفط الب�رصة، أمس األحد، بيانا بش�أن الفائزين 
بقرعة املحافظة للعمل بالرشكات النفطية.

وقالت الرشكة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»يف إش�ارة إىل إعالن مكتب التش�غيل املركزي يف محافظة البرصة 
املتضمن أس�ماء الفائزين بقرعة املحافظة للعمل يف وزارة النفط 
ت�ود رشك�ة نفط البرصة أن تعل�ن أنها اتفقت م�ع املكتب أعاله 
عى قيامه بإرس�ال األسماء إىل وزارة النفط لغرض توزيعهم عى 

الرشكات النفطية يف املحافظة«.
وأضاف، أنه »ستتم املبارشة بإجراءات التشغيل حال صدور األمر 

الوزاري من وزارة النفط، لذا اقتىض التنويه«.

نفط البرصة تصدر بيانًا بشأن الفائزين 
بقرعة املحافظة للعمل بالرشكات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محافظ نين�وى نج�م عبدالله الجب�وري، أم�س االحد، عى 
ع�دم تخي املحافظة ع�ن الدرجات الوظيفي�ة املخصصة ملديرية 

الربية.
وقال املحافظ يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »أننا 
نشدد عى التمسك بالدرجات الوظيفية لربية املحافظة«، مشريا 
اىل »خلق حالة من التشويش عى عملية القرعة بتقديم مواطنني 

ألسماء وهمية تربك عملية القرعة«.
وأوض�ح ان »عملي�ة القرع�ة هي ليس�ت النهاية، وهن�اك لجنة 
خاصة لتدقيق االس�ماء والوقوف عى نق�اط املتقدمني واذا ظهر 

تالعب بالنقاط فيستبعد املتقدم ويحل بديله وفق الضوابط«.
وأكد الجبوري »وجود مرحلة االعراضات بعد االعالن عن االسماء 
النهائي�ة، ول�ن يك�ون هن�اك أي غب�ن ألي متقدم ع�ى تعيينات 

الربية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كرمت مؤسس�ة فيض السماء االنس�انية مدير عام دائرة صحة 
بغداد الكرخ الدكتور جاس�ب لطيف ع�ي الحجامي بدرع االبداع  
لدوره االنساني الكبري والفعال يف تقديم الخدمات الطبية لجميع 
املواطنني وفتح سبل التعاون بخصوص اقامة املؤتمرات والندوات 
والربام�ج التأهيلي�ة وع�الج امل�رىض م�ن اصح�اب االحتياجات 

الخاصة يف جميع املؤسسات الصحية التابعة للدائرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسسة الشهداء الحكومية، قرارات مهمة.
ونقل بيان للمؤسس�ة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، عن 
مدي�ر عام الدائرة القانونية يف املؤسس�ة عزيز صدام قوله انه تم 
»إحتساب الرواتب املراكمة للشهداء العسكريني ممن لم يمتلكوا 
وثائق وذلك بعد اس�تحصال أمر قضائي وتقديمه لدائرة التقاعد 

العسكري«.
وأش�ار اىل »اس�تحصال املوافقات الرس�مية حول إطفاء الديون 
املرتب�ة بذمة الش�هيد يف الوزارة من جراء )اقراض او س�لف او 

ديون(«.

حمافظ نينوى يكشف عن »أسامء ومهية« 
تربك قرعة التعيني يف تربية املحافظة

مؤسسة فيض السامء اإلنسانية تكرم 
مدير عام صحة بغداد الكرخ بدرع االبداع

مؤسسة الشهداء تعلن قرارات مهمة 
للشهداء العسكريني بدون وثائق
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اىل / السادة مسامهي رشكة مرصف االقليم التجاري لالستثامر والتمويل ) ش . م . خ ( 
اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 31 

 . 2019 / 10 /
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�ينعقد يف الس�اعة 
الع�ارشة من صباح يوم الخميس 26 / 12 / 2019 يف مقر بناية االدارة 
العام�ة للمرصف الكائن يف اربيل ش�ارع كوالن ملناقش�ة جدول االعمال 

التايل واتخاذ القرارات املناسبة :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 

/ 2018 واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليها .
4 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليه . 

5 – مناقش�ة تعي�ن مراقبي حس�ابات الرشك�ة لس�نة 2019 وتحديد 
اجورهم .

6 – مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2018 واتخاذ القرار املناسب بشانها 
.

7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة واملصادقة عليهم .
8 – تعين عضو مجلس االدارة السيد عماد اسماعيل ابراهيم رئيس لجنة 
مراجعة الحس�ابات بدال من املرحوم عبد الخالق كريم سعيد واملصادقة 

عليه .
9 – مناقش�ة اطفاء جزء م�ن القروض املتعثرة القديم�ة والتي اليمكن 
اس�تحصالها والبالغ�ة ) 03 ، 666 ، 800 ( دوالر املع�ادل ) 700 ، 575 ، 

792 ، 952 ( دينار واملصادقة عىل اطفاءها .
10 – مناقش�ة االرب�اح املتحققة من نافذة بي�ع ورشاء العملة االجنبية 
واملصادق�ة ع�ىل االفصاح عنها بحس�اب منفصل بحس�ب طل�ب البنك 
املرك�زي العراقي بموج�ب كتابهم املرقم 9 / ط / 23486 يف 11 / 10 / 

 . 2019
راج�ن الحض�ور او االنابة او وكالة الغري بموجب ص�ك االنابة او وكالة 
مصدق�ة من كاتب عدل عىل ان تودع ل�دى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة 
اي�ام عىل االقل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة 91 من 
القانون . ويف حالة ع�دم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع ليوم 

الخميس 2 / 1 / 2020 يف نفس الزمان واملكان املعينين اعاله .

اعالن
وزارة الصحة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالش�راك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة 
ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت 

)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )WWW.kimadia.iq( وعىل املوقع الخاص بالرشكة
علم�ا ان ثمن مس�تندات املناقص�ة التي مبلغها اقل من مليون $ ه�و ) 1000000( مليون دينار غري قابل 
لل�رد واملناقص�ات  التي مبلغه�ا اكثر من مليون $ ه�و )2000000( مليونن دينار عراق�ي غري قابل للرد 
ويتحمل من سرسو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما 
التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة 
سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة 
مرصفي�ة ضامنة او س�ندات الق�رض التي تصدرها املص�ارف الحكومية علما ان طريقة الدفع س�تكون 

)حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن 
 )CIP( او حسب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ  

العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسن االداء ( البالغة 
)5%( من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مس�تندات القرض 
الت�ي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا 
علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املشاركن سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء 

 2019/12/31
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي هو اخر موعد 

لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

اعالن 
اىل / السادة مسامهي رشكة املدينة السياحية يف سد املوصل املحرتمني 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الح�كام قانون ال�رشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل وتنفي�ذا لقرار مجلس 
االدارة باملح�ر رق�م ) 5 ( يف 25 / 8 / 2019 تقرر دعوة الهيئة العامة للرشكة لالجتماع 
يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املصادف 12 / 1 / 2020 يف املدينة السياحية 

يف سد املوصل قاعة الف ليلة وليلة وادناه جدول االعمال :
- انتخاب اعضاء مجلس االدارة من القطاع الخاص ) 5 ( خمس�ة اعضاء اصلين ومثلهم 

احتياط من مساهمي الرشكة وحسب قانون الرشكات الرقم 21 لسنة 1997 املعدل .
راجن الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب س�ند انابة او توكيل الغري بموجب 
وكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل 
ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من القانون ويف 
حال�ة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع ليوم االحد املصادف 19 / 1 / 2020 

يف نفس الزمان واملكان املعينن اعاله . مع فائق التقدير واالحرام

م/ تنويه 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بغداد الجديدة

رقم االضبارة : 2018/1622
التاريخ : 2019/10/23

اىل / املنفذ عليه املدين )اش�ور نيقوال باوت( تسكن 
املشتل 

م/731  ز/42   د/3/6
ورد سهوا يف العدد ) 2036( بتاريخ )2019/12/5( 
خطأ عدم ذكر عبارة )مجهول محل االقامة( املنفذ 
علي�ه املدين )اش�ور نيقوال باوت( تس�كن املش�تل 
م/731  ز/42  د/3/6/ وايض�ا ورد س�هوا خط�أ 
ثاني يف اعالن املنفذ عليه اعاله خطأ يف تاريخ الفائدة 
التأخريي�ة البالغ�ة 2% اعتبارا م�ن 2017/10/24 
والصحيح ه�و الفائدة التأخريية البالغة 2% اعتبارا 

من 2017/11/24 لذا اقتىض التنويه

م/ تنويه 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بغداد الجديدة

رقم االضبارة : 2018/1622
التاريخ : 2019/10/23

دار/ 6 / 1م/ 731  ز/42 مجهول محل 
االقامة 

اىل / املنف�ذ علي�ه املدين�ة )فدى يوس�ف 
يوخنا( تسكن املشتل ورد سهوا يف العدد 
) 2036( بتاري�خ )2019/12/5( خطأ 
يف اس�م املنفذ عليه املدينه )فدى يوس�ن 
يوخن�ا( والصحي�ح ه�و ) فدى يوس�ف 

يوخنا( لذا اقتىض التنويه

مديرية تنفيذ القاسم

اعالن
تبيع هذه املديرية نيابة عن مديرية تنفيذ العباسية سهام املدينة )رجيه 
حمود عبد عباس( والبالغة ) 5436580( س�هم من اصل االعتبار الكيل 
البالغ ) 496940136( سهم اي ما يعادل 7دونم و 9 اولك و 5 م2 والبالغة 
قيمته�ا )29,448,000( تس�عة وعرشون ملي�ون واربعمائ�ة وثمانية 
واربعون الف دينار فقط يف العقار املرقم 5/13 م 27 الس�لط لقاء طلب 
الدائن )جاس�م محمد رايض( البالغ ) 19,500,000( تسعة عرش مليون 
وخمس�مائة الف دينار فقط فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالثون يوما تب�دأء من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية والبالغة 10% من قيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري

املواصات :
1 � موقعه ورقمه : القاسم قرية السلط 5/13م27 السلط

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة للدولة 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : يحيطها باق�ي ارايض القطع�ة املرقمة 5/13 
م27 الس�لط والجزء العائد للمدين�ة محاط بنهر حقلية ارض خالية من 
الش�واغل واملغروسات واملش�يدات وبجانب املبزل الرئييس اىل الغرب منه 

وبداللة الدائن
4 � مشتمالته : ال يوجد مشتمالت 

5 � املساحة : 7 دونم و 9 اولك و 5م2
6 � الشاغل : املدينة ) رجيحه حمود عبد عباس(

 القيم�ة املق�درة )29,448,000( تس�عة وع�رشون ملي�ون واربعمائة 
وثمانية واربعون الف دينار فقط وهي تمثل قيمة سهام املدين اعاله

مهيلة عبد الستار مجعة 
رئيس جملس االدارة

املدير العام

العدد / 34/ح/2019
التاريخ 2019/12/4

منفذ العدل
عدي حاتم عبد الواحد

رياض امحد خلف 
رئيس جملس االدارة
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محكمة بداءة البرصة

81/ب/2016
2019/12/5 

اعالن
املدع�ن / 1 � اي�اد 2 � ري�اض 3 � رس�الة 4 � نض�ال 
ابناء عبد الرس�ول حبيب 5 � احمد 6 � نجوى ابناء عبد 
املنتظر عبد الرسول حبيب 7 � ضياء 8 � باسم 9 � اقبال 
10 � س�لوى 11 � رحمة ابناء حسن حبيب 12 � بدرية 

مريزا محسن 
املدع�ى عليهم / 1 � عم�اد 2 � عيل 3 � رجاء 4 � ازهار 
5 � انوار 6 � بلقيس ابناء عبد الرسول حبيب 7 � محمد 
حبيب عبد الرسول حبيب 8 � عالء 9 � حسن 10 � جهاد 
ابناء حسن حبيب 11 � ابتهال 12 � فدك 13 � غدير 14 

� ابرار ابناء عامر حسن 15 � عامر حسن جاسم 
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة العلني�ة العقار 
تسلس�ل 44/2/15 الك�زارة مس�احته 2 اول�ك و4 مرت  
يق�ع يف منطق�ة الك�زارة ق�رب العي�ادات الطبية خلف 
مركز رشطة العزيزية س�ابقا وعىل ش�ارع فرعي وهو 
عب�ارة عن بناي�ة مؤلفة م�ن طابقن الطاب�ق االريض 
يحت�وي عىل عرشة محالت تجاري�ة منها صيدلية واخر 
لبي�ع التجهي�زات الطبية وهي عىل ش�كل قيرصية من 
مح�الت متقابل�ة اما الطاب�ق العلوي مؤل�ف من اربعة 
ش�قق كل ش�قة تحتوي ع�ىل غرفتن وصال�ة وحمام 
ومرافق صحي متخذة كل ش�قة كعي�ادة طبية لالطباء 
والبن�اء من الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت واالرضية 
من الكايش املوزاييك وانها غري مش�غولة س�اعة اجراء 
الكش�ف سوى محلن يف الطابق االريض متخذة صيدلية 
ومس�تلزمات رياضي�ة درج�ة عمرانها قديم�ة فمن له 
رغبة رشاء العقار مراجعة هذه املحكمة ودع التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة 
اربعمائة واربعة واربعون مليون وس�بعمائة وعرشون 
ال�ف دين�ار بصك مصق الم�ر هذه املحكمة وس�تجري 
املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الخامس 

عرش التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 4805/ش/2019
التاريخ : 2019/12/8

اعالن
اىل املدعى عليه ) فرزدق رياض داود( 

اقام�ت  املدعية ) ميس كام�ل رايض( الدعوى الرشعية 
املرقمة )4805/ش/2019( لدى هذه املحكمة تطالبك 
فيها )بتأييد حضانته�ا لولديها القارصين يض ومحمد 
ع�يل وق�د ع�ن ي�وم 2019/12/18 موع�دا للمرافعة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
مرك�ز رشط�ة الرب�اط وتأييد املجل�س البل�دي ملنطقة 
الرب�اط الكب�ري انتقالك اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغك 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن ويف حال�ة عدم حضورك 
اىل املرافعة فانه س�وف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

قحطان عدنان الياسن

�������������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/874
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكمة  : محكمة ق�وى االمن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املته�م الغائب : املف�وض محمد عب�د الزهرة 
كاطع لعيبي العزاوي

3 � رقم الدعوى 2019/874
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2017/8/24

5 � تاريخ الحكم : 2019/11/13
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالص�ة الحك�م :  الحب�س الش�ديد مل�دة )خم�س 
س�نوات( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق ا 
د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه م�ن تاريخ 8/24 

/2017 ولحد االن
9 � ط�رده  م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل وتنحيه 
عن الوظيفة نهائيا  استنادا الحكام املادة  38/ثانيا من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  بداللة امل�ادة 89/اوال من 
ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 عد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
10 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ن باالخبارعن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008

11 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 
الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة

12 � تحدي�د  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ن 
عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون 
ال�ف دين�ار عراقي ت�رصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/11/13
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد : 506/ج/2018
التاريخ : 2019/12/4

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل حسن اجبري

يسكن املثنى � السماوة / وحاليا مجهول االقامة
بتاري�خ 2019/4/28  املحكم�ة  اص�درت ه�ذه 
يق�ي  وال�ذي  504/ج/2019  املرق�م  قراره�ا 
بحبس�ك ملدة سنة وس�تة اشهر اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 1/459 م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالحكم الصادر بحقك 
بالنرش يف صحيفت�ن محليتن ولك حق االعرتاض 
والتمييز خالل املدة القانونية البالغة ثالثة اش�هر 
وبعكس�ه يعت�ر الحك�م الغيابي الص�ادر بحقك 

بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

عامر مصطاف محمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد : 837 / ب / 2019 
التاريخ : 8 / 12 / 2019 

اىل / املدعى عليه ) عنرت فرج مخلف ( 
م / موعد مرافعة يف الدعوى 837 / ب / 2019 

.
بن�اء ع�ىل الدع�وى املرقم�ة 837 / ب / 2019 
املقام�ة من قبل املدعي ) محمد س�مري ش�الل 
( والت�ي يطل�ب فيه�ا املبل�غ املرتتب ل�ه بذمتك 
والبال�غ ) 000 ، 12 $ ( اثن�ا ع�رش ال�ف دوالر 
امريك�ي مايعادل�ه بالدين�ار العراق�ي ) 000 ، 
500 ، 14 ( اربعة عرش مليون وخمس�مائة الف 
دينار عن قيمة جلب س�يارة م�ن خارج القطر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ ومختار املنطقة تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليتن واسعتي االنتشار بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 17 
/ 12 / 2019 وبخالف�ه تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا .
القايض 

محمد مطلب عبد 
�������������������������������������

فقدان 
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
التخطيط باس�م / رشك�ة ادم للمقاوالت 
العام�ة املح�دودة املدي�ر املف�وض محمد 
جبار حس�ن رقمها 2982 – اوىل انشائية 
خامس�ة كهربائي�ة – فم�ن يعث�ر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 631 / ب / 2012 
التاريخ : 8 / 12 / 2019 

اعالن 
الدع�وى  بتاري�خ 27 / 1 / 2013 وبموج�ب 
املرقم�ة 631 / ب / 2012 اص�درت محكم�ة 
بداءة الخال�ص قرار الحكم واملكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة يقي بازالة ش�يوع العق�ار 155 م 
29 كاع الج�وة – علي�ه تقرر االع�الن عن بيعه 
يف الصح�ف املحلية مل�دة ) ثالثون يوما ( عىل ان 
يكون البيع يف ه�ذه املحكمة عن طريق املزايدة 
العلنية التي تجري يف الساعة الثانية عرش ظهرا 
يف الي�وم الت�ايل للن�رش ويف حال�ة مصادفة يوم 
املزاي�دة عطلة رس�مية يكون الي�وم التايل وعىل 
الراغ�ب بالرشاء ايداع تامينات قانونية بنس�بة 

10 % من بدل البيع اذا لم يكن رشيكا .
القايض 

عدنان حسن عيل 
االوصاف :

1 – رق�م ونوع / دار س�كن 1 / 155 م29 كاع 
الجوة ) ملك رصف ( .

2 – اوصاف�ه / دار س�كن البن�اء دون الوس�ط 
يتك�ون من طابق�ن الطاب�ق االول يحتوي عىل 
مطبخ وهول واس�تقبال ومس�لك وغرفتن نوم 

ويف الطابق العلوي غرفة نوم واحدة وحمام .
3 – املساحة : 200 م2 .

4 – الشاغل : اليوجد .
5 – الوارد السنوي : اليوجد .

6 – القيمة التقديرية : 000 ، 000 ، 25 خمس�ة 
وعرشون مليون دينار فقط الغري. 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النحف

العدد : 4315/ب2019/5
التاريخ : 2019/12/8

اىل / املدعى عليها / نورية حسن محمد 
اقام املدعيان عالء ورياض ولدي عبد الله خضري 
الدعوى اع�اله يطلبان فيها ابط�ال قيد العقار 
املرق�م 819 محل�ة امل�رشاق يف النجف املس�جل 
بأس�مك ولثبوت ملجهولية  محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ القضائ�ي ثام�ر 
م�وىس فرحان واش�عار مختار محل�ة الراق يف 
النجف حسن عيل الحداد لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم املرافع�ة املص�ادف 
2019/12/16 الس�اعة التاسعة صباحا او من 
ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول 
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة تحقيق الكرخ 

العدد : 4936 
التاريخ : 5 / 12 / 2019 

اىل / وزارة الثقافة واالثار والسياحة 
دائرة الشؤون االدارية 

م / اشعار فقدان 
تنفيذا لقرار الس�يد قايض تحقيق الكرخ املؤرخ 
 ( املخ�رة  الين�ا  يف 5 / 12 / 2019 ح�رت 
اخالص ص�الل يازع ( لفقدانه�ا هوية املوظف 
العائدة لها والصادرة م�ن دائرتكم حيث انه تم 
عرض الكيفية عىل السيد قايض التحقيق وقرر 
غلق التحقيق مؤقتا لوقوع الحادث قضاء وقدر 

استنادا الحكام املادة 130 / ج االصولية .
املرفقات / 

نسخة من قرار السيد القايض 
املحقق القضائي 

شيماء عايش شنيشل 
مالحظة : ه�ذا الكتاب موج�ه اىل الدائرة اعاله 
فقط لغرض اصدار بدل ضائع وال يستخدم الي 
غرض اخر وال يعد بديال عن املستمس�ك املدعى 

بفقدانه .

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 39كشف مستعجل/ ب2019/3
التاريخ 2019/12/4

اىل املطلوب الكش�ف ضده )قاسم سلمان 
جابر( 

اقام طالب الكش�ف املستعجل )احمد عبد 
الحس�ن رايض / رئي�س مؤسس�ة العن 
للرعاي�ة االجتماعي�ة اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي 
يطلب فيها  )اجراء الكشف املستعجل عىل 
العقار املرقم 3970 براق جديدة(  ولثبوت 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي ي�ارس جبار محس�ن واش�عار 
مخت�ار ح�ي الجه�اد /2 فيصل ش�مران 
الس�عيدي علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغكم�ا اعالن�ا   بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن  بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 
2019/12/11 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول  

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ :2019/9/25
اعالن

اىل / املدع�وة / فاطم�ة جاس�م محم�د 
حسن

ق�دم طالب حجة الوفاة س�ليمة س�لمان 
حس�ن الفتالوي طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة 
ي�روم في�ه اس�تصدار حج�ة وف�اة بحق 
املدع�وة )فاطمة جاس�م محم�د( قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

اىل الرشيك / ميثم مسلم جبار 
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي يف محافظة النجف ش�ارع الغدير 
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل قيام 
رشي�كك يف العق�ار الس�يد عب�اس عطية 
جلع�وط بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف 
العق�ار املرق�م 3/83985 ح�ي الن�داء يف 
النج�ف لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
العراقي وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال
�������������������������������������

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل الص�ادر م�ن مديي�ة 
يف   )123355( املرق�م  الحيدري�ة  بلدي�ة 
2019/7/15 بأس�م / مسلم عبد الزهرة 
مهدي فع�ىل من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
التخطيط / رشكة الباس�ل للمقاوالت 
العام�ة مح�دودة املس�ؤولية رشك�ة 
خاص�ة مديره�ا املفوض س�عد امن 
كهربائ�ي  االختص�اص   – فيص�ل 
ميكانيك�ي برق�م 7276 – فم�ن يعثر 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
التخطي�ط قس�م املقاول�ن باس�م / 
رشكة تاور للمقاوالت العامة محدودة 
املس�ؤولية – مديرها املفوض مريوان 
محمد عب�د الله رقم الهوي�ة 6528 – 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقد الوصل عن دكان رقم 159 س�وق 
الفتح االول الش�عبي املس�تاجر فراس 
كاظم عباس رقم الوصل 29597 تاريخ 
1122019 مبلغ 513000 خمس�مائة 
وثالث�ة ع�رش ال�ف دينار . فم�ن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
املوارد املائي�ة / الهيئة العامة لصيانة 
مش�اريع ال�ري والبزل بأس�م / غالب 
ف�ارس جاس�م – عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2936

التاريخ 2019/11/25
اىل / املنفذ عليه / املدين / عيل عبد العزيز كاظم

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل ورقتي التكليف 
بالحضور وحس�ب هام�ش مختار ح�ي العروبة 
املدع�و جمعه عبد الل�ه الغزي ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر  تبليغك اعالنا  بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر  :

يف  2460/ش2019/2  بالع�دد  الحك�م  ق�رار 
2019/5/30 واملتضمن الزام املدعى عليه عيل عبد 
العزيز كاظم بتس�ليم املدعية زهراء هادي عمران 
ولدها ميكائيل عيل عبد العزيز لرعايته واملحافظة 
علي�ه وتربيته وتحميله كافة الرس�وم واملصاريف 

الخاصة بالدعوى

�������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/3000

التاريخ 2019/12/5
اىل / املنفذ عليه / احسان اسماعيل عبد العظيم

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة ) عب�د الكاظ�م دحام 
الجناب�ي(  ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر  تبليغك اعالن�ا  بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النج�ف خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املحرر  : قرار الحكم الصادر من محكمة 
/3037 بالع�دد  النج�ف  يف  الش�خصية  االح�وال 
ش2019/4 يف 2019/11/13 واملتضم�ن الزام�ك 
بتس�ليم االثاث الزوجية اىل الدائنة )فاطمة عالوي 

رشيد( 

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

مديرية التسجيل العقاري العام
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد : 7681
التاريخ : 2019/12/3

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/12/5 لتس�جيل تمام العقار املرقم )173(  
محلة )الرش�ادية(  يف الكوفة اىل طالب التس�جيل 
املجدد ) احس�ان س�عد تومان( لتس�جيله مجددا 
بأس�مه بصفت�ه  املالك الحائ�ز  للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري )43 ( لسنة 
1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

�������������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/603
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطق�ة 
الخامسة 

2 � اسم املجرم الغائب : ن.ع عيل امن حسن عبود الطريم
3 � رقم الدعوى 2019/603

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2015
5 � تاريخ الحكم : 2019/8/4

6 � املادة القانونية ) 32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالص�ة الحكم :  تبديل مادة االحالة من املادة )32/اوال وثانيا( من  
ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة )35/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 ك�ون الفعل وقع قبل صدور تعدي�ل قانون قوى االمن 

الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016  
عن التهمه املسنده اليه وفق احكام املادة )35( من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ التضمن املرتتب بذمته 
10 �  الس�جن  ملدة س�بع س�نوات وفق احكام املادة 35/ اوال من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 
17 لس�نة 2008 الختالسه املس�دس الحكومي املرقم  )HND431( نوع 
كلوك مع ملحقاته وهي)145( مائة خمسة واربعون  اطالقه من نوعه  
ومخزن مس�دس عدد )2( اثنان وكراب مسدس نسيجي عدد )1( واحد 
ومرود مع فرش�اة تنظيف عدد )1( ومالية مخزن عدد )1( واحد وعلبة 
مسدس بالستك وحافظة مسدس عدد )1( واحد بتاريخ 2015/8/25   
11 � تضمين�ة مبلغ مق�داره ) 7,410,000( س�بعة مالين واربعمائة 
وع�رشة االف دينار  ع�ن قيمة املس�دس املختلس املوص�وف اعاله مع 
ملحقاته املذكورة اعاله وحس�ب االس�عار الس�ائدة وق�ت الحادث عام 
2015 استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه  بالطرق 

التنفيذية   
12  � طرده من الخدمة وتنحيه عن الوظيفة نهائيا عمال  باحكام املادة 

41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008   
13 � اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21 /أ-6  من  

ق ع
14 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطن�ن باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثانيا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16 � تعميم اوصاف املسدس  املختلس املشار اليه اعاله وفق القانون   

17 � تنزي�ل املس�دس املوصوف اع�اله  من ذمة املحكوم بعد تس�ديده 
مبلغ التضمن  

18 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جر( البالغة 
) 25,000( خمس�ة وع�رشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من 
ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2019/8/4
العميد الحقوقي 

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد:3058
التاريخ :2019/12/8 

م/ نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوة )فصله س�طاي 
ردع�ان( التي ت�روم في�ه نصبه�ا قيمة عىل 
زوجها املفقود )عطوان نعمه ساهي جاسم( 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدعو 
)عطوان نعمه س�اهي جاس�م( ال�ذي فقد يف 
محافظة صالح الدين- ناحي�ة يثرب/قاعدة 
بل�د الجوية بتاري�خ 2017/2/18 ولم يعرف 
مصريه لح�د االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنن 
يف محافظة صالح الدين- ناحية االسحاقي او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم 

التايل لنرش اإلعالن. 
مع التقدير

القايض 
حازم محمد احمد 

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

مجلس القضاء األعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 3060

التاريخ :2019/12/8 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة )س�حر ثامر 
محمد( التي تروم فيه نصبها قيمة عىل زوجها 
املفقود )عيل خض�ري عيل مهدي( قررت هذه 
املحكمة نرش فق�دان املدعو )عيل خضري عيل 
مه�دي( الذي فقد يف محافظ�ة صالح الدين- 
ناحية االسحاقي بتاريخ 2015/10/13 ولم 
يع�رف مصريه لحد االن وع�ىل من يعثر عليه 
وتتوف�ر لدي�ه معلومات عنه االتص�ال بذويه 
الساكنن يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن. 
مع التقدير

القايض 
حازم محمد احمد

�������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1541

التاريخ 2019/11/25
اىل / املنف�ذ علي�ه / املدين / ع�يل عبد العزيز 

كاظم
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل ورقتي 
التكلي�ف بالحضور وحس�ب هام�ش املختار 
املدع�و جمع�ه عبد الل�ه الغزي ان�ك مجهول 
محل االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر  تبليغك 
اعالن�ا  بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر  :

ق�رار الحك�م بالع�دد 1624/ش2019/3 يف 
2019/3/13 واملتضم�ن ال�زام املدع�ى عليه 
ع�يل عبد العزيز كاظ�م بتأديته نفقة ماضية 
للمدعية  زهراء هادي عمران مبلغ قدره مائة 
الف دينار ش�هريا ملدة ثمانية اش�هر س�ابقة 
القامة هذه الدع�وى يف 2019/2/19 ونفقة 
مس�تمرة لها مبلغ قدره مائة وخمسون الف 
دينار شهريا واعتبارمن تاريخ اقامة الدعوى 
يف 2019/2/19 ولحن زوال اس�باب فرضها 
الرشعي�ة والقانوني�ة وتحميل املدع�ى عليه 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1494

التاريخ 2019/11/25
اىل / املنف�ذ علي�ه / املدين / ع�يل عبد العزيز 

كاظم
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل ورقتي 
التكلي�ف بالحضور وحس�ب هام�ش مختار 
ح�ي العروب�ة املدع�و جمعه عبد الل�ه الغزي 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر  تبليغ�ك اعالن�ا  بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجري وفق 

القانون
املنفذ العدل 

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر  :

ق�رار الحك�م بالع�دد 2172/ش2019/5 يف 
2019/3/28 واملتضم�ن ال�زام املدع�ى عليه 
عيل عبد العزيز كاظم بتسليمه املدعية زهراء 

هادي عمران االثاث الزوجية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل آفاق مهنية جديدة 
وواسعة، وإىل مش�اريع كثرة تخطط لها منذ 
م�دة. عاطفياً: انطلق يف س�فرة مع الرشيك إىل 
إحدى الدول األوروبية، وخصوصاً بعدما مررت 
بفرتة م�ن اإلرهاق والجهد ال�ذي بذلته إلنجاز 

مرشوع العمر.

مهنياً: حافظ ع�ى خصوصية العمل وأرساره 
املهني�ة، وال تخ�ر بها أح�داً ألن املغرضني كثر 
وأصح�اب الني�ات الس�يئة يحيط�ون ب�ك من 
دون أن تدري.عاطفي�اً: ت�ّرف بطبيعتك مع 
الحبي�ب وال تتصّنع املجاملة والتواضع، وابتعد 

عن التملق.

مهنياً: تطّورات كبرة يف العمل وإنجازات تسّجل 
يف خانتك، عى أن تتمّكن من استثمارها الحقاً يف 
مسرتك.عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت 
تدرك مدى تعلقه بك وحرصه عى إسعادك دائماً.

صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من 
السهرات الطويلة ألنها تنهكك جسدياً.

مهني�اً: ال تقم الي�وم بأي مغام�رات مادية أو 
طرح أي موضوع عى بساط البحث مهما يكن 

مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات .
املواضي�ع  مناقش�ة  باس�تطاعتك  عاطفي�اً: 
الحّساسة ورّبما التفاوض حول نقطة معّينة.

مهنياً: تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك يف القريب 
العاج�ل فاس�تغلها كم�ا يج�ب، وتش�عر ب�أن 
إيجابي�ة األجواء قد تحقق أرباح�اً غر متوقعة 
ع�ى اإلطالق.عاطفي�ًا: ال تتوق�ف ع�ى األمور 
البديهية فق�ط، بل حاول أن تبح�ث يف الجوهر 

عن كل الظروف التي أوصلتك إىل هذا الوضع.

مهنياً: تحص�د جهودك املهنية األموال واألرباح 
وتتحقق املش�اريع التي كنت تحلم بها منذ أمد 

بعيد، وبانتظارك فرحة عى هذا الصعيد .
عاطفياً: بينك وبني الرشيك أرسار كثرة، وكلما 
توط�دت عالقت�ك به اكتش�فت أم�وراً تفرحك 

وتجعلك مرتاحاً إليه.

مهني�اً: عليك أن تفت�ح عينيك جي�داً لتدرك ما 
يجري حول�ك وما يخطط لك، وعلي�ك أيضاً أن 
تتمالك أعصابك، فاألضواء مسلّطة عليك بقوة.
عاطفي�اً: عامل الرشيك بلط�ف ومحبة لتعزيز 
الرواب�ط الت�ي تص�ب يف النتيج�ة يف مصلح�ة 

العالقة عى املدى املنظور.

مهني�اً: مهنياً: يتي�ح أمامك هذا الي�وم فرصاً 
جديدة لرشاكة محتملة أو للبدء بمرشوع جديد 

ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات.
عاطفي�اً: ج�ّو فات�ر ومتقلّب وتظه�ر املتاعب 
وأخ�ى عى العالق�ة الهّش�ة وغ�ر املرتابطة 

واملبتدئة.

مهني�اً: تعيش هذا الي�وم تقدماً معنوي�اً قوياً 
وتتحس�ن إحدى العالقات الش�خصية وتحسم 
أمرك إيجاباً وتكس�ب معرك�ة جديدة خضتها 
برشاس�ة.عاطفياً: ال تف�اوض بش�أن عالق�ة 
ع�ى الصعي�د العاطف�ي، الوقت غر مناس�ب 

ونفسيتك مضطربة.

مهنياً: تكتش�ف خلفي�ات الني�ات املبّيتة التي 
يس�عى أصحابها لالنقض�اض عليك وتجريدك 

من صالحياتك الواسعة التي تزعجهم كثراً.
عاطفي�اً: فرحة كبرة وانس�جام غ�ر متوقع 
بس�بب موقفك من دعم م�رشوع طرحه عليك 

الرشيك.

مهني�اً: تنتق�ل الي�وم إىل مركز جدي�د يمنحك 
انطالقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبرة 
التي تتملّكك القتحام الجديد واملجهول.عاطفياً: 
ال تكن مقط�ب الجبني أمام الرشيك، ال ذنب له 
يف كل م�ا يحصل مع�ك، لذا حاول أن تس�ايره 

وتالطفه فهم رقيق املشاعر واألحاسيس.

مهنياً: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء 
ترفك م�ع الزمالء إزاء أح�د األمور وإهمالك 

املتواصل للحسابات، ما أوقعك يف عجز.
عاطفي�اً: تتمّت�ع بحيوي�ة كب�رة، تصادف�ك 
الف�رص وُتوّفق يف عالقة جدي�دة مهّمة تحديد 

مستقبلل العاطفي.

العذراء

احلوت

نصائح تساعد يف تنشيط الدورة الدموية
ال�دورة  بتحس�ني  اإلهتم�ام  يج�ب 
الدموي�ة دوم�اً، حيث أنها مس�ؤولة 
عن تدفق الدم وتوصيل األكسجني إىل 

كافة أعضاء إلي�ك طرق ونصائح 
تساعد يف تعزيز الدورة الدموية.

نصائح تس�اعد يف تنشيط الدورة 
الدموية

من الرضوري اإلهتمام بتنش�يط 
ال�دورة الدموي�ة التي تس�اعد يف 

الحفاظ عى صحة الجسم.
ال�دورة  ضع�ف  يتس�بب  حي�ث 
الدموي�ة ونق�ص تدف�ق ال�دم إىل 

مختل�ف أجه�زة الجس�م يف ح�دوث 
أرضار صحية عديدة يف أرضار صحية 
األكس�جني  وص�ول  وع�دم  عدي�دة 

باملس�تويات الطبيعي�ة إىل األعض�اء 
املختلفة.

يمك�ن تنش�يط ال�دورة الدموية من 
خالل بعض النصائح اليومية.

1-اتباع نمط غذائي صحي
يجب اإلهتم�ام بالتغذية الصحية 
والحص�ول ع�ى كاف�ة العن�ارص 
الدورة  الغذائية الرضورية لتعزيز 

الدموية.
والفاكه�ة  الخ�رضوات  وتع�د 
والحبوب الكاملة من أهم األغذية 

التي يحتاجها الجسم.

ع�ن  اإلبتع�اد  ينبغ�ي  املقاب�ل،  ويف 
األطعمة الدس�مة والس�كريات التي 
تؤث�ر ع�ى وظائ�ف ال�دورة الدموية 

وتعيق تدفق الدم بصورة طبيعية.
وهن�اك بع�ض األطعمة الت�ي يمكن 
تناوله�ا لتنش�يط ال�دورة الدموي�ة، 

وهي:
الث�وم: م�ن األطعمة التي تس�اعد يف 

وصول الدم إىل الرئتني واألطراف.
الفلفل األخرض: أيضاً يحتوي الفلفل 
األخ�رض ع�ى فيتامين�ات ومع�ادن 

هامة لتدفق الدم بالجسم.

ميزة جديدة من فيسبوك
تعم�ل رشك�ة فيس�بوك ع�ى تطوي�ر 
مي�زة خاصة بتطبيقها ع�ى غرار ميزة 
 Close Friends )األصدق�اء املقرب�ون(
الت�ي توفره�ا ع�ر تطبي�ق مش�اركة 
الص�ور والفيديو التابع لها انس�تغرام، 
وذلك وف�ق ما أكدت ملوقع )تك كرنتش( 
إىل  املوق�ع  أش�ار  TechCrunch.كم�ا 
أن كث�را من الن�اس ال يش�اركون عى 
فيس�بوك ألنهم يش�عرون أن املش�اركة 
أن  »األصدق�اء« خط�رة، خاص�ًة  م�ع 
األصدقاء عى فيسبوك يشملون العائلة، 
واألصدق�اء املعروف�ني، وزم�الء العمل، 
وحت�ى األش�خاص الذي�ن ال يعرفونهم 
ش�خصًيا، ولكنهم أرسلوا أو قبلوا طلب 
الصداقة منهم. لذا كان ينبغي لفيسبوك 
العمل عى ميزة تساعد املستخدمني عى 
التفري�ق بني املش�اركة العام�ة التي ال 

يمانعون من أن يراها الجميع، وبني تلك 
املش�اركات الخاصة جدا الت�ي يريدون 
لألصدقاء املقرب�ني فقط رؤيتها.وكانت 
فيسبوك قد قالت يف عام 2011: إن نحو 
95% من مستخدميها لم يخصص قوائم 
خاصة ضمن الشبكة، لذا حاولت تسهيل 
العملية من خالل التجميع التلقائي الذي 
ينظ�ر إىل عالقة املس�تخدمني ببعضهم، 
وإنش�اء قوائ�م ع�ى غ�رار )أصدق�اء 
الثانوي�ة(، و)زمالء العم�ل(، ولكن ذلك 
لم يقنع املس�تخدمني بزيادة املشاركة.
ولك�ن خدم�ة إنس�تغرام أطلق�ت ميزة 
جديدة أحدث فرًقا يف عالقة مستخدميها 
ب�ني بعضهم، وأطلق�ت عى تل�ك امليزة 
اسم )األصدقاء املقربون( مع زر خاص 
يس�مح للمس�تخدمني باملش�اركة لهم 

خاصًة من خالل )القصص(.

نصائح للتغلب عىل الشعور بألـم األذنني
كش�ف مختصون عن أس�باب الش�عور 
ب�آالم يف األذن�ني أثن�اء الس�فر عى متن 
الطائ�رة، خاصة خالل إق�الع أو هبوط 
الطائرة، مبين�ني كيفية التغلب عى هذا 

الشعور.
وبنّي املختصون وفق ما نرشت »مرور« 
الريطاني�ة، أن األذن الداخلي�ة تحتوي 
ع�ى جي�ب ه�واء تع�ادل نس�بته عادة 
ضغ�ط الهواء املحيط بامل�رء، وعند تغر 
الضغ�ط الخارجي بس�بب الس�فر عى 
متن الطائرة، يختل ت�وازن ضغط األذن 
مع املحيط الخارجي، ما يسبب الشعور 

بألم يف األذنني.
وحددوا 5 طرق تس�اعد املس�افر جواً يف 

التغلب عى الشعور بآالم األذن عى متن 
الطائرة:

1- حاول البقاء مستيقظاً طوال الرحلة 
أو خالل اإلقالع والهبوط عى األقل، فذلك 
يس�اعدك عى التثاؤب والبلع واحتس�اء 
املاء، وذل�ك يس�اهم يف تخفيف الضغط 

عى األذن.
2- اخ�رت املقع�د املناس�ب ويفض�ل أن 
يك�ون قريباً من مقدم�ة الطائرة، ففي 
هذا الجزء يكون صوت املحرك منخفضاً، 
فص�وت املح�رك يس�بب آالم�اً يف األذن 

خاصة ملَن يعاني حساسية األذنني.
3- ابتلع ريقك، حيث يس�اعد البلع عى 
فت�ح أنب�وب أوس�تاش الذي يس�تنزف 
الس�ائل من األذن وينظ�م ضغط الهواء 
بني األن�ف واألذن، ويمك�ن كذلك مضغ 

علكة للتخفيف من آثار الضغط.
4- تناول رش�فات من املاء باس�تمرار، 
وذل�ك ل�ن يخف�ف الضغط ع�ى األذنني 

فقط.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد عيدان كرفس )مقطع(

x 3 عدد حباية جزر )مقطعة قطع صغرة(
x 3 كيس إندومي )نكهة خضار(

x 3 عدد كوسة )مقطعة قطع صغرة(
x 1 عدد بطاطس )كبرة الحجم مقطعة قطع صغرة(

الخطوات:
تس�لق اإلندومي بعد تكس�ر الش�عرية إىل قطع صغرة يف 3 لرت 

من املاء
نسلق الكوسا والبطاطا املسلوقة

يضاف إليها الجزر والكوس�ا والبطاطا املسلوقة مسبقا ويضاف 
إليها التوابل املوجودة داخل االندومي

عندما تنضج يوضع فوقها الكرفس املقطع.

شوربة اندومي باخلضار

؟؟هل تعلم
– املانج�ة م�ن الفواك�ة الهام�ة ج�دا 
لصحة العني، فتناول املانجة يساعد يف 

الوقاية من اإلصابة بجفاف العني.
– تناول املكرسات بش�كل يومي ولكن 
بكميات قليلة مفيد جدا وله العديد من 
الفوائد الصحية، فاملكرسات تس�اعد يف 
الوقاية من العدي�د من األمراض، فهي 
تحتوي عى نس�بة عالية من مضادات 
األكس�دة، كما تحتوي ع�ى العديد من 

الفيتامينات الهامة لصحة الجسم.
– تن�اول التفاح يس�اعد بش�كل كبر 
وتحس�ني  امل�خ  وظائ�ف  تحس�ني  يف 
الذاك�رة وجعله�ا أق�وى، وكذلك تفعل 

الشيكوالتة.
– التمر له العديد م�ن الفوائد الصحية 
الت�ي أثبت�ت حديث�ا، فه�و يس�اعد يف 
التقليل من الشعور بالعطش، ويحمي 
العدي�د م�ن األم�راض،  الجس�م م�ن 
وأيض�ا يحتوي ع�ى نس�بة عالية من 
الفيتامينات والحديد، وقد أمرنا رسولنا 

الكريم بتناوله.
– تناول القرفة يس�اعد بشكل كبر يف 
خفض نس�بة الس�كر يف ال�دم، وجعله 

يصل للمعدالت الطبيعية.
– لتنقية الجسم وتخليصه من السموم 
يجب الحرص عى تناول األناناس، فهو 

يساعد يف تنقية الجسم من امللوثات.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ديباال يكمل مئويته الثانية بقميص يوفنتوس فالفريدي: هدف سواريز فاجأين.. وهاتريك مييس أفضل احتفال
             المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي  املدي�ر  أع�رب إرنس�تو فالف�ردي 
لربش�لونة، عن س�عادته باالنتصار بنتيجة 
)5-2( خالل مواجهة ريال مايوركا، ضمن 
منافسات الجولة ال�16 من الليجا، يف معقل 
البلوجران�ا »كام�ب نو«.وق�ال فالفردي، 
خالل ترصيحات نقلته�ا صحيفة »ماركا« 
اإلس�بانية: »يف الش�وط األول خلقنا العديد 
من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدًفا، 
وعليك أن تكون مُتيقًظا دائًما. كانت مباراة 
جيدة«.وأضاف: »هدف س�واريز؟ لقد كان 
مفاجأة، حيث توقعتها تمريرة ألحد زمالئه، 
وتفاجأت بالكرة يف الشباك حيث كان هدفا 
غ�ر عادي، لق�د أخربت�ه أن�ه كان بجانبه 
العبني لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غر 
معقول«.وتاب�ع: »ألينيا؟ هو يعمل بش�كل 
جيد منذ البداية، والعب يعجبني، ويف وضع 

جيد ولديه إمكانيات يف الهجوم
والدف�اع، وس�يحصل ع�ى فرصت�ه حي�ث 
املباريات«.وع�ن  م�ن  الكث�ر  ينتظرن�ا 

الكالس�يكو ضد ريال مدريد، أوضح: »ليس 
وقته حالًي�ا، علينا أن ننتظر ألس�بوع آخر 

للحديث عن هذه املباراة«.
احتفال جيد

وحول أداء ليونيل مييس، كش�ف: »لقد كان 
احتفاال جيًدا بحصده للكرة الذهبية«.

وأردف: »ض�د ماي�وركا نجحن�ا يف أن نأخذ 

الخصم ملنطقة جزائه، مما سهل علينا عدم 
خروجهم برسع�ة للهجوم العكيس، لكنهم 

سجلوا يف شباكنا مرتني اليوم«.
واس�تكمل: »لق�د ظه�ر التفاه�م يف الخط 
الهجومي، وبمرور املباريات يزداد التفاهم 
بش�كل أفض�ل، ويف بداي�ة املوس�م تعرض 
مييس وس�واريز لإلصابة، لكن اآلن الجميع 

أفضل«.وأوض�ح:  بش�كل  بعض�ه  يع�رف 
»النتيجة مهم�ة واألداء كذلك، حيث يجلب 
لنا ذلك التوازن، ويس�اعدنا كثرًا يف املرحلة 
ع�ى  اعتم�اده  ع�ن  الحالية«.وبس�ؤاله 
سرجي روبرتو كظهر أيمن، أجاب: »تبدأ 
املوسم ولديك فكرة ُمعينة، ويلعب الالعبون 
بناء عى ذل�ك، ونحن محظوظ�ون بوجود 
س�يميدو وواجي، ونريد أن يواصل روبرتو 
تقدي�م أداء جيد، وهذه ليس�ت مش�كلة«.

وتابع: »وجود أس�بوع هادئ سيس�اعدنا، 
وحقيق�ة أنن�ا يف غضون 3 أي�ام لن نضطر 
للعب مباراة حاس�مة سيس�مح لنا بإجراء 
بعض التغيرات يوم الثالثاء ضد إنرت ميالن، 
ونحن نركز بش�دة عى البطول�ة، ولدينا 3 

مباريات قبل التوقف«.
أفضل لحظة

ون�وه: »بالطب�ع نعيش أفض�ل لحظة لنا، 
واالنتص�ار يف املباري�ات ل�ه أهمي�ة كبرة، 
وُيظه�ر عملن�ا الذي نق�وم ب�ه، وينتظرنا 
مباراة يوم الثالثاء أمام إنرت ميالن، واختبار 

صعب ضد سوسيداد«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

خ�اض النج�م األرجنتيني باول�و ديباال 
مبارات�ه ال��200 بقمي�ص يوفنتوس يف 
جمي�ع البط�والت يف اللق�اء الذي ش�هد 
الس�قوط األول ل�«البيانكون�ري« ه�ذا 
املوس�م يف »الس�ري آ« بنتيج�ة )1-3( 
عى يد التس�يو ضم�ن الجولة ال�15 من 

املسابقة.
وش�ارك ديباال كأس�ايس يف مباراة اليوم 
إىل جان�ب النج�م الربتغ�ايل كريس�تيانو 
رونالدو، وس�اهم يف ه�دف التقدم الذي 
س�جله رونال�دو يف الدقيق�ة 25، قبل أن 
يرد الفريق العاصمي بثالثة أهداف فيما 

بعد.
وظ�ل »الجوه�رة« داخ�ل امللع�ب حتى 
الدقيق�ة 79 قب�ل أن يس�تبدل بزميل�ه 

ومواطنه جونزالو هيجواين.
 ع�ذرا، ل�م يتمّك�ن مش�ّغل الفيديو من 

تحميل امللف.) رمز الخطأ: 101102(
وانتق�ل صاح�ب ال��26 عام�ا لصفوف 

»الس�يدة العجوز« يف صي�ف 2015 بعد 
3 مواسم تألق خاللها بقميص بالرمو، 
مقاب�ل نحو 40 مليون ي�ورو، ومنذ ذلك 
الوق�ت حص�د 4 ألق�اب يف ال�دوري و3 
الس�وبر  إيطالي�ا، و2 يف كأس  يف كأس 
اإليط�ايل، كم�ا ش�ارك يف نهائ�ي دوري 

مدري�د  ري�ال  أم�ام   2017 يف  األبط�ال 
اإلسباني.

وس�جل صاحب القميص رقم »10« مع 
الفري�ق 85 هدف�ا يف جمي�ع البطوالت، 
بينم�ا يمتلك 7 أهداف منذ بداية املوس�م 

الجاري.

بيل يفلت 
من عقوبة زيدان

             المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ح الويل�زي جاري�ث بي�ل، نج�م ري�ال 
مدريد، يف الهروب م�ن عقوبة، وفًقا لالئحة 
االنضباطية التي وضعها الفرنيس زين الدين 
زيدان، مدرب املرينجي.فقد أبرزت صحيفة 
»ليكيب« الفرنسية، أن بيل تم استبعاده من 
قائمة املرينجي، يف مباراة إسبانيول لحساب 
الجول�ة ال�16 من الدوري اإلس�باني، والتي 
انته�ت بف�وز ري�ال مدري�د )2-0(.وحرض 
بيل املب�اراة، لكنه غادر ملعب »س�انتياجو 
برنابي�و« يف الدقيق�ة ال��80، بعدم�ا أحرز 
كريم بنزيما اله�دف الثاني للريال.وأضافت 
الصحيف�ة أن بي�ل لن يتع�رض لعقوبة من 
زيدان، ألن الالئحة االنضباطية تس�مح ألي 
العب يتم اس�تبعاده من القائمة، بأن يغادر 
امللع�ب يف آخ�ر 10 دقائ�ق م�ن اللقاء.يذكر 
أن ريال مدريد، يحت�ل حاليا صدارة الدوري 

اإلسباني مؤقتا، برصيد 34 نقطة.

ديلور: نيامر يتعامل بغرور 
وغطرسة مع اجلميع

تياجو سيلفا يوجه رسالة 
حاسمة إلدارة سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الجزائري أندي ديلور، مهاجم مونبيلييه، كواليس 
مش�ادته مع نيمار دا س�يلفا، نجم باريس سان جرمان 
بع�د مباراة الفريق�ني يف الدوري الفرنيس.وق�ال ديلور يف 
ترصيحات أبرزته�ا صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية »نيمار 
العب رائ�ع، لكن ما فعله يف النهاية كان مؤس�ًفا، هذا ما 
قلته له فريقه فائز 3-1، لذا ليس بحاجة ألن يتبادل الكرة 
م�ع زميل واحد 63 مرة، إنه س�لوك يسء للغاية«.وأضاف 
الالعب الجزائري »لقد قال يل نيمار إنه يمرر الكرة بش�كل 
ع�ادي، هذا لي�س احرتاًما، ولك�ن يجب أال نتب�ادل نفس 
الترصفات«. ع�ذرا، لم يتمّكن مش�ّغل الفيديو من تحميل 

امللف.) رمز الخطأ: 101102(
وأش�ار مهاجم مونبيلييه »نيمار متوتر نس�بًيا، ويتعامل 

بغرور وغطرسة مع الجميع«.
وواص�ل »لقد نبهت نيمار ع�ى رضورة احرتام من حوله، 
خصوًصا عندما يعتربه الجميع مثل أعى، يجب أن يظهر 

احرتاًما وسلوكيات جيدة«
وأت�م أندي ديلور »نيمار يتلقى معاملة خاصة منذ قدومه 
إىل فرنس�ا، فهو إضافة كبرة للبطول�ة، ويحول املباريات 

ساري: العبو يوفنتوس لـم يلتزموا بتعلياميت.. وطرد كوادرادو قاٍسإىل فلكلور، إال أنه دائًما ما يتحدث بشكل غر الئق«.
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ماوريس�يو س�اري، املدي�ر الفن�ي 
ليوفنتوس، أن بعض العبي البيانكونري 
ل�م يلتزم�وا بتعليمات�ه بعدم�ا منحه�م 
تعليمات باللعب يف أماكن محددة وهو ما 

لم يلتزم به الالعبني.
وخ�رس يوفنتوس أم�ام التس�يو بنتيجة 
)3-1(، يف أول هزيم�ة ل�ه ه�ذا املوس�م، 
ليتجم�د رصي�ده عند 36 نقط�ة باملركز 
الثان�ي، ويرف�ع التس�يو رصي�ده إىل 33 

نقطة باملركز الثالث.
وق�ال س�اري يف ترصيحاته عق�ب اللقاء 
الش�وط  أن  »أعتق�د   :»DAZN« لش�بكة 

األول كان جيًدا وأدينا بش�كل جيد للغاية، 
لكن لس�وء الحظ، تعرضن�ا لرضبة قوية 
باستقبالنا لهدف يف نهاية الشوط األول«.
وأضاف »السيطرة يف الشوط الثاني كانت 
بس�بب حوادث معينة، فعندم�ا لعبنا 11 
العًبا ضد 11، لعبنا بشكل جيد للغاية«، يف 
إشارة من ساري إىل تأثر حالة الطرد عى 
فريقه بع�د طرد كوادرادو.وتابع س�اري 
»نح�ن لم نح�رتم واجباتن�ا، ألن الالعبني 
كان�وا يف أماكن خاطئة، وكان هذا ارتباًكا 
ودفعنا ثم�ن ذلك، لقد قررن�ا قبل املباراة 
بع�ض األماك�ن املعينة لالعب�ني لكننا لم 
نغطيها«. عذرا، لم يتمّكن مشّغل الفيديو 
من تحميل امللف.) رمز الخطأ: 101102(. 

وعن حال�ة طرد ك�وادرادو، رصح مدرب 
الي�ويف »أنا ال أتفق ع�ى أنها كانت فرصة 
محققة للتسجيل، حيث كانت الكرة تسر 
يف الناحي�ة اليمنى، أعتقد أن الحالة كانت 
تس�تحق بطاق�ة صفراء فق�ط، حيث أن 
البطاقة الحمراء قاسية بعض اليشء، لكن 
الحقيق�ة تظل أننا ارتكبنا بعض األخطاء 
»بنتانك�ور  الس�يطرة«.وأردف  وفقدن�ا 
س�يجري اختبارات غًدا، يب�دو أنه يعاني 
م�ن إصاب�ة يف الرباط الجانبي، وس�نرى 
مدى اإلصابة، إنه العب حاس�م بالنس�بة 
لنا يف الوقت الراه�ن، لذلك نحن افتقدناه 
كثرًا عق�ب اس�تبداله«.وأكمل »خضرة 
س�يغيب لثالثة أش�هر، لذلك علينا العمل 

عى يشء آخر يف األس�ابيع القليلة املقبلة 
ومعرف�ة م�ا إذا كان بإمكانن�ا حل هذه 
املواق�ف برسعة، رامزي وبرنارديس�كي 
بالتأكيد يمكنهما لعب هذا الدور وسنرى 
ذلك«.واس�تطرد س�اري »لم أّر الكثر من 
األخطاء يف الش�وط األول، كنا نمرر الكرة 
بش�كل جيد وكان لدينا الفرصة ملضاعفة 
النتيج�ة برأس�ية لرونال�دو، ربم�ا كن�ا 
بطيئني قليالً يف الركل�ة الركنية التي جاء 
منها تعادل التسيو«.وختم ماوريسيو »يف 
الشوط الثاني، عندما بدت اللعبة يف حالة 
أكث�ر توازًنا، البطاقة الحم�راء غرت كل 
يشء، فقدنا السيطرة عى املباراة لكن كي 

أكون أميًنا، رأيت تحسينات يف فريقي«.

يونايتد يصعق السيتي ويبعده عن رصاع اللقب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أضعف مانشس�رت يونايتد آمال غريمه مانشس�رت 
سيتي، يف االحتفاظ بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
بفوزه عليه )2-1( مس�اء اليوم السبت، عى ملعب 
االتح�اد«، يف قمة الجولة ال�16. وس�جل ماركوس 
راشفورد )ق23 من ركلة جزاء(، وأنتوني مارسيال 

)ق29( هديف مانشسرت يونايتد، فيما أحرز نيكوالس 
أوتامندي هدف سيتي الوحيد، يف الدقيقة 86. وتجمد 
رصيد س�يتي بذلك عند 32 نقط�ة، يف املركز الثالث، 
بف�ارق 14 نقطة عن املتص�در ليفربول، بينما رفع 
مانشس�رت يونايت�د رصيده إىل 24 نقط�ة، وارتقى 
للمركز الخامس. وكاد يونايتد أن يفتتح التسجيل، 
يف الدقيقة الثالثة، عندما م�رر الربازييل فريد الكرة 

إىل الجن�اح األيم�ن، دانييل جيم�س، داخل منطقة 
الجزاء، ليسدد األخر الكرة يف مكان وقوف الحارس 
الربازييل إيديرس�ون.ورغم سيطرة س�يتي املعتادة 
ع�ى املجري�ات، كان يونايتد األكث�ر خطورة، حيث 
تلقى مارسيال كرة من جيمس، ليسددها منخفضة 
نحو القائم القريب، لكن لم يجد إيديرسون صعوبة 
يف إبع�اد خطرها، بالدقيقة 15.   واحتس�ب الحكم 

ركلة جزاء ملانشسرت يونايتد، بعد االستعانة بتقنية 
الفيدي�و، إثر مخالفة بحق راش�فورد م�ن برناردو 
س�يلفا.ونفذ راش�فورد الركل�ة بنج�اح يف الدقيقة 
23، متقدما لفريقه )1-0(. وأهدر راشفورد بعدها 
فرصت�ني، األوىل بالدقيقة 25، عندما مرر فريد كرة 
عى طبق ذهبي إىل مارس�يال، الذي سددها برعونة 

بجانب القائم البعيد.

إيكاردي يعادل إنجاز نيامر 
يف باريس

سواريز: هديف ضد مايوركا األفضل يف مسرييت
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب األوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، 
ع�ن س�عادته باالنتصار بنتيج�ة )5-2(، ع�ى ريال 
مايوركا، ضمن منافس�ات الجول�ة ال�16 من الليجا، 
يف معقل البلوجرانا »كامب نو«.وقال س�واريز، خالل 
ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: 

»ه�ديف؟ إن�ه األفضل يف مس�رتي، كانت ل�دي زاوية 
صغرة للتسديد، لذلك قررت التصويب بالكعب بهذه 
الطريق�ة، حيث منح�ت حارس املرمى خي�ارات أقل 
ليتصدى للكرة«. عذرا، لم يتمّكن مش�ّغل الفيديو من 
تحمي�ل امللف.) رمز الخطأ: 101102(. وأضاف: »هذا 
االنتصار يزيد من الثقة التي نكتس�بها مع التطور يف 

املباريات، واليوم قدمنا مباراة رائعة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل م�اورو إي�كاردي، مهاجم باريس 
سان جرمان، معدله التهديفي املميز مع 

الفريق الفرن�يس منذ االنتقال إىل صفوفه 
يف أواخر أغسطس / آب املايض.

س�جل إي�كاردي اله�دف الثال�ث لبي إس 
جي، ليساهم يف فوز فريقه عى مونبيلييه 
)3-1(، مس�اء السبت، يف بطولة 

الدوري الفرنيس.
إي�كاردي رصي�ده إىل 6  ورف�ع 

أهداف يف الدوري الفرنيس.
وأش�ارت ش�بكة »أوبت�ا« إىل أن 
إيكاردي بات أول العب يف الفريق 
الباري�يس يس�جل 6 أه�داف يف 
أول 6 مش�اركات بشكل أسايس 
مع الفريق، من�ذ أن حقق نيمار 

نفس اإلنجاز يف 2017.
ويلعب ماورو إيكاردي بصفوف 
الفري�ق الباري�يس ع�ى س�بيل 
املوس�م  نهاي�ة  حت�ى  اإلع�ارة 

الجاري.

               المستقبل العراقي/ متابعة

�ه تياجو س�يلفا مدافع وقائد باريس س�ان جرمان،  وجَّ
رسالة إلدارة ناديه بعد الفوز عى مونبلييه )3-1(، مساء 

السبت، يف بطولة الدوري الفرنيس.
وق�ال س�يلفا يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »ليكيب«: 
»س�عيد لخ�وض اللقاء رق�م 300 بقميص ب�ي إس جي. 
لم أتخيل أنني س�أصل لهذا الرقم. إنه إنجاز رائع، ش�كرًا 
لكل مس�ؤويل الن�ادي والجه�از الفني عى تش�جيعهم يل 

باستمرار«.
وأض�اف املداف�ع الربازي�يل »بالطب�ع أود تجدي�د عقدي. 
الجميع يعرف ما أفكر به، اسألوا ليوناردو املدير الريايض 

للنادي«.
وع�ن الف�وز عى مونبليي�ه، قال »لقد واجهن�ا صعوبة يف 
الشوط األول، وكانت ش�خصيتنا حارضة يف الثاني. يجب 
أال نبدأ كل مباراة بهذا الش�كل، بل نبذل أقىص جهد، ونرى 

ما سيحدث«.
وأتم ترصيحاته »أنا س�عيد برد الفعل، وأتمنى أن نواصل 
بنف�س الحماس، حيث تنتظرنا مباراة مهمة يوم األربعاء 

يف دوري األبطال«.

سافيتش ال يتذكر كيف سجل هدفه يف مرمى يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ميلينكوفيت�ش  س�رجي  أع�رب 
التس�يو،  وس�ط  الع�ب  س�افيتش، 
ع�ن س�عادته الكب�رة بالتس�جيل يف 
ش�باك يوفنت�وس وتحقي�ق الفوز، يف 
اللق�اء الذي جم�ع الفريق�ني بملعب 

م�ن  ال��15  بالجول�ة  األوليمبيك�و، 
الدوري اإليطايل.

األوىل  الهزيم�ة  التس�يو  وألح�ق 
بيوفنت�وس هذا املوس�م، بع�د فوزه 
بنتيج�ة )3-1(، لرفع رصيده إىل 33 
نقطة باملركز الثال�ث، ويتجمد رصيد 

البيانكونري عند 36 نقطة.

وق�ال ميلينكوفيت�ش يف ترصيحات�ه 
لش�بكة »DAZN«: »كما قلت من قبل 
إذا قمنا بعملنا فسنقدم عروًضا رائعة. 
يوفنت�وس لم يك�ن يف أفض�ل أحواله 
لكننا بذلن�ا قصارى جهدن�ا وحققنا 
»نح�ن  مس�تحًقا«.وأضاف:  ف�وًزا 
نحاول الف�وز يف كل مب�اراة، إنه فوز 
عظي�م، لكن علينا أن نأخذها كمباراة 
واحدة ونرى أين نحن«.وعن تسجيله 
لهدف يف ش�باك يوفنتوس، رصح: »ال 
أعرف ماذا أقول، إنه إحساس رائع أن 
أس�جل ونفوز، ال أستطيع تذكر كيف 
سجلت هديف، وسيتعني عيّل مشاهدته 
مرة أخرى«.وخت�م: »لقد رأيت لويس 
ألبرت�و يم�رر الك�رة لذل�ك تحركت، 
ألنني أع�رف أن تمريراته دائًما تكون 
نح�و املرم�ى ومس�تهدفة، لق�د تغر 
دوري قلي�اًل هذا املوس�م حيث يتعني 
عيّل الركض بقوة أكرب، لكنني س�عيد 

بمساعدة الفريق«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

خرسنا البطولة و لكننا كسبنا فريقًا شابًا
يوم�ا محزن�ا  كان  الخمي�س  ي�وم 
املتعطش�ة  الكروي�ة  لجماهرن�ا 
الظف�ر  و  االنتص�ارات  و  لالف�راح 
بالبطوالت املفقودة منذ زمن لكرتنا 
باالضافة اىل تضميد جراحها و لكن 
يف ذات الوقت ال نريد ان نحمل شبابنا 
اكثر من طاقتهم و ال نحملهم اخطاء 
غرهم لن نحملهم عجرفة و فساد و 
جهل االتحاد و ما فعله ضد الالعبني 
املغرتب�ني و بم�ربرات واهية ال تمت 
للواقع بأي صح�ة ، هناك مجموعة 
من االخطاء جاءت عن طريق بعض 
االنانية و االخطاء الفنية الس�اذجة 
و اللع�ب حس�ب الطريق�ة القديمة 
اال وه�و اللعب الطوي�ل و لكن رغم 
ه�ذه الظ�روف اال ان ش�بابنا لعبوا 
بروح قتالية عالية ما نريد قوله اننا 
خرسن�ا بطول�ة كنا نحل�م ان تدخل 

يف خزائنن�ا من�ذ زم�ن بعي�د و لكن 
نحمد الله اننا كس�بنا مجموعة من 
الالعبني اصح�اب املهارات هذه هي 
كرة القدم فوز وخس�ارة و كلنا مع 

اسود الرافدين
ما نريد قوله أن القادم اهم و اصعب 
و العواط�ف ال يمكن ان تبني فريقا 
او منتخبا يس�تطيع مقارعة الفرق 
الك�ربى انن�ا نحتاج اعداد دراس�ات 
علمية و التخطيط الجاد هو الطريق 
لبناء فريق قادر عى املنافس�ة و ان 
نس�تفيد م�ن اخطائن�ا و ان نعالج 
الثغ�رات الت�ي ه�ي وج�ود بع�ض 
الالعب�ني و اس�تدعاء اخرين يمكن 
ان يغلق�وا ه�ذه االخط�اء ، امامنا 
تصفي�ات مهم�ة و نحت�اج فرح�ة 
فرحة التأه�ل اىل كأس العالم و هي 
مهمة صعبة و لكن ليست مستحيلة 

، لألمان�ة كتيب�ة امل�درب كاتانيتش 
املزدوجة  التصفي�ات  ابدعت خ�الل 
لكأس العال�م و نالت اعجاب جميع 
املتابعني و النقاد خالل بطولة كأس 
الخلي�ج حيث اس�تطاع املنتخب من 
هزيمة منتخب البلد املظيف و منظم 
البطولة الفري�ق القطري و الجميع 
يعل�م ان اغل�ب العبيه�م مجنس�ني 
و م�ن اكث�ر م�ن بل�د و نس�تطيع 
ان نطل�ق عليه�م منتخ�ب متع�دد 
الجنس�يات و رغ�م ذل�ك هزمناهم 
يف عق�ر داره�م و كذل�ك اس�تطعنا 
ان نتغل�ب ع�ى منتخ�ب االم�ارات 
صاح�ب اإلمكانيات املادي�ة الهائلة 
و اس�تقرارها و قاعدته�ا الكروي�ة 
املتطورة اما مباراة اليمن هي مباراة 
تحصيل حاص�ل و رب ضارة نافعة 
حيث اكتش�ف امل�درب خاللها الخلل 

الواض�ح بع�ض الالعب�ني و كذل�ك 
كيفية اللعب تحت الضغط و بعرشة 
العب�ني ام�ا مباراتنا ام�ام املنتخب 
البحريني يف نص�ف النهائي عادة ما 
تختل�ف حس�اباتها و ظروفها حتى 
قط�ر و كل العبيها مس�توردين من 
الخ�ارج و امكاناتها الهائلة خرست 
امام منتخ�ب الس�عودية و خرجت 
من البطولة و لكننا تمكنا من اللعب 
و الوص�ول اىل االوق�ات اإلضافية و 
خرسنا برضب�ات الجزاء الرتجيحية 
و كان بامكانن�ا ان ننه�ي املب�اراة 
فائزي�ن و لكن هن�اك مجموعة من 
االخط�اء ادت اىل خروجنا متعادلني 
خالل وقت املبارات االصيل و االضايف 
و هذه املعاير ه�ي معاير فنية من 
املمكن ان يعالجه�ا املدرب و الكادر 
التدريب�ي و لك�ن نح�ن ال نأمل من 

اتحاد كرة القدم ان يقدم أي اضافة 
او اعداد دراسة حقيقية لكونه مازال 
يمتلك العقلي�ة القديمة التي ادت اىل 
خروجنا من الكث�ر من البطوالت و 
التصفيات و ال يملكون أي حلول و ال 
يتقبلون ان يطلبوا العون و املشورة 
م�ن اصح�اب الكف�اءة او حتى من 
الدول الت�ي تمتلك خ�ربات يف مجال 

التخطيط الريايض و الكروي .

احمد عبد الصاحب كريم
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اللحية تزيد من احتامل اإلصابة باإلنفلونزا شتاء
قال كبري الخرباء يف إدارة الصحة 
بموسكو، أندريه تياجيلنيكوف، يف 
حديث أدىل به لوكالة »موسكفا« 
الروسلية إن على امللتحني التقيد 

التام بنظافة الوجه.
 وإال تتحلول اللحية والشلاربان 
إىل مزرعة للبكترييا والفريوسات 

الكثرية.
وأوضح أن شلعر اإلنسان يمكن 
مقارنتله بفلرت يلتقلط ويمتص 
مختللف الجسليمات الصغلرية، 
بما فيها البكترييلا. أما الرطوبة 
واللدفء فتخلق ظروفلا مالئمة 
لتكاثرهلا. ويزداد خطلر إصابة 
فريوسلية  بأملراض  امللتحلني 

يف فصلل الشلتاء وهلو موسلم 
اإلنفلونزا والزكام والسعال.

أن  األذهلان  إىل  الطبيلب  وأعلاد 
املرتاكملة  البصلاق  جزيئلات 
يف اللحيلة تثلري تكلرار اإلصابلة 
بالفريوس حتى للو تعاىف الرجل 
بعد اإلصابة األوىل. وهكذا يشكل 
امللتحلون خطورة عى أنفسلهم 
واملحيلط حيث يمكلن أن تنتقل 
بينهلم علن  الفريوسلات فيملا 
العناق والتقبيل وغريهما  طريق 

من التواصل.
ونصلح الطبيب ملن ال يود التخيل 
عن اللحية والشلاربني بأن يركز 

دوما عى نظافة وجهه.

تمكلن أطبلاء إسلبان ملن »إحيلاء« املرأة 
بريطانية بعد أن توقف قلبها مدة 6.5 ساعة، 

نتيجة تعرضها بصورة مفاجئة لربد شديد.
وتفيد صحيفة Vanguardia، بأن الحادث وقع 
للمواطنة الربيطانية أودري ميش وزوجها يف 
كاتالونيا يوم 3 نوفمرب املايض، ولكن األطباء 
Vall d>Hebron يف برشللونة  يف مستشلفى 

للم يتحدثوا عنله. وتضيلف، كان الزوجان يف 
جولة جبلية ونتيجة لتغلري الجو فقدت املرأة 
وعيها، ولم يعد قلبها ينبض وتوقف تنفسلها 
أي لم تعلد تالحظ عليها أي عالملات للحياة. 
وعند وصول رجال اإلنقاذ كانت درجة حرارة 
جسلمها 18 درجة مئوية. وفلورا نقلت املرأة 
إىل املستشفى، حيث استخدم إلنعاشها نظام 

 ECMO)( األكسجة الغشلائية خارج الجسم
 ،extracorporeal membrane oxygenation
الذي سلاعد على إنعلاش القللب وعودته إىل 
العملل. وما أثلار اهتملام األطبلاء، هو عدم 
مالحظلة أي مضاعفلات عصبية للدى املرأة 
باستثناء فقدان حساسية األصابع، ما تطلب 

رشاء مالبس جديدة من دون أزرار.

أعلنت رشكة »واتس آب« أنها سلتطلق يوم 7 ديسلمرب حملة محاسلبة 
املخالفني لقواعد اسلتخدام تطبيقها للرتاسلل الفوري من خالل إرسلال 

الرسائل العديدة التلقائية املزعجة املعروفة بل«السبام«.
ووحسلب ما أظهره التحديث األخري لتطبيق »واس آب« أضافت الرشكة 
ميلزة مهملة جديدة تتيح للمسلتخدم اختيلار من يسلتطيع إضافته يف 

الدردشات واملحادثات الجماعية.
ويهلدف هلذا التعديل إىل حماية مسلتخدمي »واتلس آب« من إمطارهم 

بالرسائل املزعجة غري املرغوب فيها. 
وللم تحدد الرشكة نوع وطبيعة اإلجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها 
ضلد األفراد واملؤسسلات الذين يقومون بإرسلال »السلبام« عرب تطبيق 
»واتلس آب«. وأكلدت الرشكلة أن التطبيلق ليلس مخصصلا للرسلائل 

الجماعية واآللية والتلقائية.

يعتمد املصابون بمرض السلكري عادة، نظاما غذائيا صحيا ليساعدهم 
على إدارة مسلتويات السلكر يف الدم.وتقلول هيئلة الخدملات الصحية 
الربيطانيلة إن هلذا النظلام الغذائلي يجلب أن يعتمد على الخرضوات 
والفواكه وبعض األطعمة النشلوية مثل املعكرونة، والحفاظ عى نسلب 
السلكر والدهون وامللح يف الحد األدنى، فضال علن تناول وجبات اإلفطار 
والغداء والعشلاء يف أوقات محددة مع الحرص عى عدم تخطي أي وجبة 
منها. ويف إحدى الدراسات الحديثة حول مرض السكري، تم عالج الفرئان 
املصابلة، بملاء جوز الهنلد، الذي حافظ عى مسلتويات السلكر يف الدم 
بشلكل أفضل من الفرئان املشاركة األخرى. ووجدت الدراسة أن الفرئان 
لديها مستويات أقل من الهيموغلوبني A1C، وهو مقياس للتحكم طويل 

املدى يف نسبة السكر يف الدم.
كما وجدت دراسلة أخرى أن ماء جوز الهند أدى إىل تحسلني مسلتويات 
السكر يف الدم، لدى الفرئان املصابة بمرض السكري،  وتخفيض عالمات 

اإلجهاد التأكسدي. 

»إحياء« امرأة بعد توقف قلبها 6.5 ساعة

»واتس آب« تعتزم حماسبة مرسيل الرسائل 
اجلامعية والتلقائية

نوع من املاء خيفض مستويات 
السكر يف الدم

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

سيفعلها الصغارالعيش بني قرنني

سعدية مفرحيسرى وجيه السعيد

ما كنت أعتقد أن قضية فلسلطني التلي تربينا عى أن تكون قضيتنا األوىل، 
وربما الوحيدة، ما زالت متغلغلة يف الوجدان العربي الجمعي، قبل أن أحظى 
بفرصلة حضور حفل سلنوي تقيمه إحدى امللدارس املتميلزة يف الكويت، 

بمناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
قبلل أيام، حلرضت الحفل للسلنة الثانية عى التلوايل، ففوجئت بأنه ليس 
مجلرد حفلل ملدريس معتاد، بلل قيملة عظيملة تزرعها مدرسلة روض 
الصالحلني يف نفوس تالميذها وطالبهلا منذ صفوف رياض األطفال وحتى 
صفلوف املرحللة الثانويلة. أغنيات وأناشليد وخطب ومقاطلع مرسحية 
وتمثيلية ورسلائل مصّورة ومعارض تشلكيلية وفوتوغرافيلة، وفعاليات 
أخرى كثرية، امتدت عى مدى أربع ساعات كاملة مستغرقة اليوم الدرايس 

كله تقريبا. 
عندما دخلت إىل املدرسلة تلبية لدعوة تلقيتها من اإلدارة، كان الوقت وقت 
الفرصلة بني الحصص، ففوجئلت بكل الطالبات، وملن مختلف الصفوف 
واألعملار، وهلن يرتدين األزياء الفلسلطينية، ومن لم ترتد زيا فلسلطينيا 
وضعلت الكوفيلة املميزة. وهكلذا يف القسلم املخصص للبنلني أيضا. وقد 
تضاعلف عجبلي وإعجابي، عندملا علملت أن أغلبية طالب تلك املدرسلة 
وطالباتها هم من الكويتيني والكويتيات، وال يشلكل الفلسلطينيون منهم 
إال نسلبة قليلة جلدا. وهذا يعني أن اليلوم كان كويتيا بنكهة فلسلطينية 
كاملة وشلاملة. استقبلتني، ومن معي، فتيات صغريات بأنشودة ترحيبية 
حماسلية باللهجة الفلسطينية. وعندما بدأ الحفل، كان شعوري قد اكتمل 
بأنني يف قطعة من فلسلطني، فكل املشاركني من الصغار والكبار يعرفون 
تفاصيل التفاصيل يف الرصاع العربي الفلسلطيني، خصوصا أن املدرسلة، 
كملا يبدو، تشلجع تلك الثقافلة يف نفوسلهم لربطهم بها، وألنهلا املدخل 

الحقيقي نحو االعتزاز بقيمة األمة واالعتداد بها ككل.
تذّكرت، وأنا أتابع فقرات الحفل الكبري الذي أقيم تحت شلعار »لفلسلطني 
الحياة ولقدسلنا النجاة والربيع«، الزمن القديلم الذي كنا فيه نحتفل بكل 
مناسلبات فلسلطني يف مدارسلنا وخارجها، وكنت أظن أنله زمن وىّل، لوال 
أنني عشته من جديد بريقا يف أعني الصغار، وحماسة تحت أقدامهم، وهي 
تؤدي الدبكة الفلسلطينية عى خشبة املرسح. تعّزز إحسايس باألمل تجاه 
مسلتقبل قضية فلسلطني وغريها من قضايانلا امللحة، وأنلا أرى الطالب 
والطالبات، وخصوصا يف صفوف املرحلة الثانوية، وهم يتناقشلون حولها 
ويتبادللون املعلومات واآلراء بمنتهى الجلرأة والوعي، والعزيمة واإلرصار، 
منتقدين انسلياق بعلض الكبار حولنا يف كل مكان هذه األيام لألسلف، إىل 
وحل التطبيع، سواء كان ذلك بشكل مبارش أو بشكل غري مبارش، خصوصا 
أن حفل هذا العام قد رّكز كثريا عى التوعية بخطر التطبيع، وبما يتناسب 
وسياسلة الكويت الواضحلة واملعلنة دائما تجاه قضية فلسلطني وقضية 

التطبيع مع العدو الصهيوني تحديدا. 

»حتى العشق بارد، ألنه تحول عند الكثري إىل حافز يخضع للمتناقضات 
يف حياة إنسلان هلذا الزمان، وألنه عشلق معلب نفتحله يف الليل إذا ما 
تلرددت األصداء املتناقضلة يف داخل النفس وخارجهلا، ونقفل عليه يف 
النهلار لنجري وراء الوراء، ذلك الذي يحدد مسلتوى معيشلتنا ونسلبة 
اللرتف يف اسلتخداماتنا املالية، بينملا يزداد يف كل يلوم تفريغ الوجدان 
ملن العواطف الصادقة، وتجف العقول من فكلرة الخري والرش«.. حني 
قلرأت هلذه الكلمات ابتسلمت، وتابعت ابتسلامتي العريضلة، وأنا يف 
طريقي اتجاه مطبخي الصغري، وبدأت لذة إعداد فنجان قهوة، لم يكن 
رضورياً، لكن احرتاماً وإجالالً لعادة كنت أقوم بها حني قراءة الجرائد، 

وافتقدتها حني تصفح فيسبوك.
وها أنا اآلن؛ تحتويني غرفتي وقصاصة وورقة ختمت باسلم، عبد الله 
عبد الرحملن الجفري، ذلك املبلدع الذي طاملا أتحفتنلي زاويته »نقطة 
حلوار« يف جريدة الحياة، يف زمن كان للحرف قيمته، وللقارئ اختياراته 
األلقة، وللخرب قيمتله الصادقة والفريدة، وأعود بالذاكرة عرشين عاماً 
وأكثر، حيث كانت القراءة إدماناً شلبيها بإدمان وسائل التواصل اليوم، 
إدماناً عشلته ملع من عارص تلك الفرتة بحب وشلغف، كانلت الجرائد 
وحدهلا، وبعض املجلالت التي احتلوت رغباتنا، قادرة على أن تمنحنا 
لحظات من الهدوء والسلكينة الروحية التي ملا زلنا نبحث عليها اآلن، 

لكن دون فائدة. 
أغللق تلك الورقة، وأنهي فنجان قهوتي امللرة، ألواجه نفيس وألول مرة 
بأنها عايشلت قرنني،- الربع األخري من القرن العرشين، والعقود األوىل 
والثانية من القرن الحادي والعرشين-، بكل ما تحمله تلك املعايشة من 
مرار وجمال وعمق وسطحية، ولدت يف العام الذي توفيت فيه أم كلثوم، 
و عارصت العديد من املجازر الالإنسانية بحق الفلسطينيني، وحتى اآلن 
أذكلر بكاء أمي وحدادها وبكائلي معها، عام 1982 حني وقعت مذبحة 
صربا وشلاتيال، والتي تألم ألجلها الكثريون من العرب، وعايشوها عرب 

املذياع، وعايشتها مع أرستي ولم أكن أتجاوز الثامنة من عمري.
ونفس الحزن عشلناه مع كارثة ترشنوبيل 1986 التي شهدها العالم، 
يف يوم السلبت اللل 26 من إبريل علام 1986 تحديداً، ثلم تابعت ومعي 
املاليني حرب الخليج 1990 وهي حرب شنتها قوات التحالف املكونة من 
34 دولة بقيادة الواليات املتحدة األمريكية لتحرير الكويت من االحتالل 
العراقلي، واجتمعلت العائلة أملام التلفاز لتشلاهد وبذهلول منقطع 
النظلري أحداث 11 سلبتمرب/أيلول عام 2001، وملا زلت أحداث الحرب 
السلورية املوجعلة منذ علام 2011، وال أدري كيف اسلتطعت أن أقاوم 
صدمة تلك األحداث حتلى اآلن؛ لكنني وبصدق أدرك أن النفس البرشية 
جبارة، وأن ما تستطيع تحمله من خيبات وانكسارات، وصدمات يفوق 

كل توقعات العلماء.

محية غذائية تطبيقها مرة واحدة يف الشهر تطيل العمر
من املعروف أن رس طلول العمر املتوقع 
يكمن يف اتباع نمط حياة صحي، يتضمن 
ممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخني 
وتنلاول نظلام غذائلي صحي متلوازن، 

وغريها من العادات الصحية. 
وعندما يتعلق األملر باتباع نظام غذائي 
صحي، تويص هيئلة الخدمات الصحية 
الربيطانية بتنلاول ما ال يقل عن خمس 
حصلص ملن مجموعلات متنوعلة من 
الفواكه والخلرضوات يوميا، مع إضافة 
األطعمة النشلوية الغنيلة باأللياف مثل 
البطاطلس والخبلز واألرز أو املعكرونة، 
ملع بعلض بدائلل األلبلان أو منتجلات 
األلبلان، وبعلض الربوتلني، باإلضافة إىل 

اختيلار الزيوت غري املشلبعة، فضال عن رشب 
الكثري من السوائل.

وتشلري دراسلة جديلدة إىل طريقلة مختلفلة 
لتناول الوجبلات وكيفية تأثريها عى الصحة، 
حيث تتبع العلماء الصحة األيضية لدى الفرئان 
طلوال فرتة حياتهلم حتى وفاتهلم الطبيعية، 
وقاملوا بتقسليم 292 من الفلرئان الذكور إىل 
مجموعتني وفقلا للنظام الغذائلي، ونظروا يف 
مدى تأثري تغيري أوقات الوجبات عى متوسلط 

العمر املتوقع، وكانت النتائج مثرية لإلعجاب، 
مشريين إىل أنها يمكن أن تنطبق عى البرش.

وقلال العلملاء إن النتائلج التي توصللوا إليها 
مشجعة للدراسات املستقبلية، وأوصوا بنظام 
غذائي معني للمساعدة يف زيادة متوسط العمر 
املتوقلع. والحلظ الفريلق من املعهلد الوطني 
للشيخوخة واملعاهد الوطنية للصحة أن »زيادة 
الوقت بني وجبات الطعام تجعل الفرئان الذكور 
أكثر صحة وأطول عمرا مقارنة بالفرئان التي 

تتناول وجباتها يف أوقات متقاربة«.

وأفاد العلماء املشاركون يف الدراسة من 
جامعة ويسكونسلن ماديسون ومركز 
بينينغتلون لألبحلاث الطبيلة الحيويلة 
يف لويزيانلا، أن الصحلة وتحسلن طول 
العملر يرتبطلان بزيادة وقلت الصيام، 
بغلض النظر عما أكلتله الفرئان أو عدد 

السعرات الحرارية التي استهلكتها.
وقال الدكتلور ريتشلارد ج. هودز، من 
املعهلد الوطنلي للشليخوخة واملعاهلد 
الوطنية للصحة، إن الدراسة أظهرت أن 
الفرئان التي تناولت وجبة واحدة يوميا، 
وبالتايل كانلت تعتمد أطول فرتة صيام، 
تتمتلع بعملر افلرتايض أطلول ونتائج 
أفضلل ألمراض الكبد الشلائعة املرتبطة 

بالعمر واضطرابات التمثيل الغذائي.
وأشلار الفريلق إىل أن زيلادة أوقلات الصيلام 
اليومية، دون تقليل السعرات الحرارية وبغض 
النظر عن نوع النظام الغذائي املسلتهلك، نتج 
عنها تحسلينات شلاملة يف الصحلة والعمر يف 

الفرئان الذكور.
وتوضح الدراسة أن أولئك الذين يصومون مرة 
واحدة عى األقل كل شهر يعيشون حياة أطول 

وأكثر صحة.

اكتشاف جديد يعد بلقاح يكافح فريوس نقص املناعة مدى احلياة
توصل العلماء إىل كيفية تهيئة 
املجلال لجهلاز املناعة البرشي 
ليكلون قلادرا على مكافحلة 
فريوس نقص املناعة البرشية، 
ما قد يؤدي إىل اسلتحضار أول 

لقاح ضد الفريوس.
ونلادرا ملا يسلتطيع الجهلاز 
املناعي البرشي صنع األجسام 
ملكافحلة  الالزملة  املضلادة 
فريوس نقص املناعة البرشية، 
وحتلى عندما يفعلل ذلك، فإن 
بقيلة الجهلاز املناعلي يعتلرب 
هلؤالء املقاتلني للعدوى تهديدا 

فيهاجمهم ويوقف إنتاجهم.
لكلن العلملاء يف جامعلة ديوك 

حطملوا اآلن جزءا من هذا اللغلز، حيث أنه يف 
التجارب عى الحيوانات، أظهر الفريق »دليال« 
بأنله يمكنهم اخلرتاق نظام املناعلة وإقناعه 
بصنلع الجسلم املضاد اللرضوري، ملا يمهد 

الطريق نحو اللقاح.
وتأتي هذه الدراسة الحديثة، مبنية عى سنوات 
من البحوث املتعاقبلة التي حددت كيف ومتى 
تنشلأ اآللية املناعية التي تعمل عى »األجسام 

 )bnAbs( »املضادة املحايدة عى نطاق واسلع
يف األشخاص املصابني بعدوى فريوس النقص 
املناعلي البلرشي، وما يمنلع هذه األجسلام 

املضادة من االنتشار ملكافحة الفريوس.
ويحتلاج املصابلون بفلريوس نقلص املناعة 
البرشيلة إىل علالج مدى الحياة يسلمى العالج 
املضاد للفريوسلات القهقرية، للسليطرة عى 
األعلراض ومنلع انتقلال العلدوى إىل مرحللة 
اإليدز. و لكن اإلجراءات الحالية ليسلت عالجا، 

حيلث يظل الفلريوس »نائما« 
يف الخاليا، وعى استعداد للبدء 
يف التكاثر مرة أخرى إذا توقف 
العالج.  ولذلك، يسعى العلماء 
إىل تطويلر لقلاح ضلد املرض 
ملدى الحيلاة، حيث اكتشلف 
فريق جامعة ديوك واملتعاونون 
يف مستشفى بوسطن لألطفال 
يف  طفلرات  إلحلداث  طريقلة 
البلرشي  النلووي  الحملض 
لتحفيزه على إنتاج املزيد من 
»األجسلام املضلادة املحايلدة 
 ،)bnAbs( »عى نطاق واسلع
النلووي  الحملض  وجعلل 
للفرئان يعرب عن هذه األجسام 
املضادة للفريوس. وقال الدكتور فريدريك ألت، 
الذي يدير برنامج األطفال يف بوسطن يف مجال 
الطب الخللوي والجزيئلي: »قدرتنا عى صنع 
نماذج الفرئان التي تعرب عن األجسلام املضادة 
املحايلدة على نطلاق واسلع، قدملت أنظمة 
نموذجيلة جديلدة قويلة يمكننا ملن خاللها 
اختبار لقاحات فريوس نقص املناعة البرشية 

التجريبية بشكل متكرر«.


