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تقديم مقرتح برملاين إلقامة نصب تذكاري خيلد تضحيات الشهيد املهندس
احلكومة تعلن البدء بقرار إخراج القوات األجنبية و تقييد حركة التحالف الدويل برا وجوا

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تلق�ى العراق رس�ائل تضامن م�ن مختلف 
دول العال�م بع�د تهدي�د الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب بفرض عقوبات قاس�ية عىل 
العراقي�ن إث�ر تصوي�ت الربملان ع�ىل إلزام 
الحكوم�ة بطرد الق�وات األجنبية من البالد، 
وتزام�ن ذل�ك م�ع إص�دار دع�وات لتطوير 

القدرات الذاتية تحسباً ألي عقوبات.
وأبل�غ س�فري جمهورية الصن الش�عبية يف 
بغداد تحيات رئي�س مجلس الدولة الصيني 
إىل رئي�س مجلس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
وتعازيه بالش�هداء الذين سقطوا يف القصف 

األمريكي ودعمه للحكومة العراقية.
ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقبال رئي�س مجلس 
الوزراء عادل عبداملهدي للس�فري الصيني يف 
بغداد تش�انغ تاو، والذي أش�اد بدور رئيس 
مجلس الوزراء يف حفظ أمن وسيادة العراق 
ووحدت�ه، وتعزي�ز العالق�ات ب�ن البلدين، 
مؤك�دا ان الص�ن س�تظل صديق�ا حميما 

للعراق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الش�كر للقيادة 
الصيني�ة وملواق�ف الصن اإليجابي�ة تجاه 
الع�راق يف مجلس األمن ودفاعها عن حقوق 

العراق يف املحافل الدولية.
وأض�اف ان »امريكا س�اهمت مع العراق يف 
الح�رب ضد داعش، وال نريد أن نصبح طرفا 
يف اي رصاع وال نقبل أن يصبح العراق ساحة 

لتصفية الحسابات«.

التفاصيل ص2

العالـم يرد عىل هتديدات ترامب: نساند العراق
الرئيس األمريكي هدد بفرض »عقوبات قاسية« على العراقيني.. وبغداد تتجه إىل أوربا والصني لتجنب التأثريات.. ودعوات لتطوير »القدرات الذاتية« حمافظ البرصة يعطل الدوام

 الرسمي الستقبال جثامن الشهيد املهندس 
وتشييعه يف املحافطة

البنك املركزي يؤكد
 استمراره بضخ الدوالر اىل السوق 

وحيذر من الشائعات

العمل تصدر بيانًا بشأن 
ردود فعل املواطنني املشمولني بإعانة 

احلامية االجتامعية
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القائد اجلديد لفيلق القدس: سنقاتل إلخراج أمريكا من املنطقة
األمن الربملانية عن التجنيد االلكرتوين لـ »داعش«: اهنار بشكل كبري

الداخلية تفاتح املالية إلعادة )38( ألفًا من املفسوخة عقودهم إىل اخلدمة
املالية الربملانية تقدم مقرتحًا لتثبيت حقوق عامل القطاع اخلاص

رئيس األركان بالذكرى الـ)99( لتأسيـس اجليش: 
لن نخذلكم وسنؤدي الواجب الوطني بكل رشف
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الداخلية تعلن 
اعتقال عنرص من »داعش« زور 

هوياته يف كركوك

االعامر:
 سيتم افتتاح مرشوع جماري 

احلسينية قريبًا

الـبـصـرة:
 اكـمـال قـرعـة »350« درجـة 

وظيفة يف خور الزبري

       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وس�ائل إعالم إيرانية، أمس االثن�ن، بأن قائد فيلق 
الق�دس الجدي�د يف الحرس الثوري إس�ماعيل قاآني، تعهد 
ب�«القت�ال« حتى يتم إخ�راج الواليات املتح�دة نهائيا من 
املنطق�ة. ونقل�ت اإلذاعة الرس�مية عن قاآن�ي قوله قبيل 
جنازة الجنرال الش�هيد قاسم سليماني يف طهران: »نتعهد 
بمواصلة مس�رية س�ليماني بنفس القوة، والعزاء الوحيد 
لن�ا س�يكون طرد أمري�كا من املنطق�ة«، وفق م�ا ذكرت 
»رويرتز«. وتأتي ترصيحات قاآني بعد أيام عىل استش�هاد 
قاسم س�ليماني، ونائب هيئة الحشد الش�عبي أبو مهدي 

املهندس يف العراق، برضبة جوية أمريكية. وتوّعدت طهران 
الواليات املتحدة ب�«رّد قاس« يف »الزمان واملكان املناسبن« 
عىل اغتيال س�ليماني، بينما كتب الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب يف تغريدة »إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بش�دة 
بأال يفعلوا ذلك، فسنرضبهم بشكل أقوى مما رضبوا يوما 
من قب�ل«. ورّد الجي�ش اإليراني عىل التهدي�د األخري الذي 
أطلقه ترامب قائال، إن الواليات املتحدة ال تملك »الشجاعة« 
للقي�ام بذلك.ونقلت وكال�ة األنباء اإليرانية الرس�مية عن  
قائد الجيش اإليراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله إن 
األمريكي�ن »يقولون أمورا من هذا الن�وع لتحويل اهتمام 

الرأي العام العاملي عن عملهم الشنيع وغري املربر«.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس أركان الجيش الفريق األول 
الركن عثم�ان الغانمي، أمس االثنن، 
ان الجيش العراقي صمام أمان للشعب 
العراق�ي ول�ن يخذله.وذك�ر الغانمي 
يف بيان بمناس�بة الذك�رى ال� 99 عىل 
تأسيس الجيش العراقي »يف هذا اليوم 
الخالد م�ن كل عام }6 كانون الثاني{ 
نس�تذكر بإج�الل واعت�زاز الذك�رى 
)التاسعة والتسعون لتأسيس جيشنا 
العراق�ي الباس�ل( الذي س�طر ومعه 
كافة تشكيالت قواتنا املسلحة واحدة 

من أعظم املآثر الوطني�ة البطولية يف 
التاريخ املعارص لبلدنا وشعبنا عندما 
استطاع يف وقت قيايس تحقيق انتصار 
مرشف عىل اإلرهابين مستعيداً بذلك 
ثقة الشعب واملجتمع الدويل وسمعته 
ومكانته التاريخية بن جيوش العالم 
املتقدم�ة«. وأضاف »م�رًة أخرى تمر 
عىل بلدن�ا هذه االي�ام مرحلة صعبة 
وتح�دي جديد وظ�روف معق�دة وأنا 
ع�ىل يقن ب�أن ثقة الش�عب العراقي 
بجيشهم كبرية يف التعامل مع مختلف 
التحديات بمس�ؤولية ومهنية عالية« 
مؤك�دا »جيش�نا الي�وم يتب�وأ مكانة 

متقدم�ة بن جي�وش العالم املتطورة 
وقادر عىل تحمل املس�ؤولية الوطنية 
يف الحف�اظ ع�ىل أمنه وس�يادته كما 
عهدتموه سابقاً حينما واجه أرشس 
عدو عرف�ه التأري�خ واملتمثل بداعش 
االرهابي«. وتابع الغانمي »كان علينا 
مواجه�ة هذا التحدي من خالل العمل 
ب�روح الفري�ق الواحد ق�ادة وضباط 
ومرات�ب لرتميم املنظومة العس�كرية 
وإع�ادة هيب�ة الجي�ش العراقي الذي 
كان يقات�ل ويت�درب يف نف�س الوقت 
وه�ذا م�ا جع�ل العال�م يق�ف أجالالً 
وأحرتام�ًا لتل�ك املآث�ر والتضحي�ات، 

وبفض�ل الغي�ارى م�ن ابن�اء قواتنا 
املسلحة استطعنا من تحقيق انتصار 
مرشف نال حب واحرتام وتقدير وثقة 
العراقي�ن واملجتم�ع ال�دويل«. ولفت 
»يف ه�ذه املناس�بة العزيزة عىل قلوب 
العراقين نوجه باسم قواِتنا املسلحة 
رسالة لشعبنا الكريم، ان هذا الجيَش 
ه�و ذراعك�م الطوىل وس�يفكم البتار 
املني�ع  الوط�ن وس�ده  وه�و س�ور 
ال�ذي دافع وما ي�زال يدافع ويتصدى 
لإلره�اب وكل م�ن يح�اول املس�اس 

بأمنه واستقراره«.
التفاصيل ص2
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مـيـمـي
 عىل أعتاب مغادرة 

الدحيـل

ص3
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الداخلية تفاتح املالية إلعادة )38( ألفا من املفسوخة عقودهم إىل اخلدمة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس االثنني، التحاق أكثر من 42 ألف منتس�ب 
م�ن املفس�وخة عقودهم، بعد ص�دور األوام�ر اإلداري�ة بمبارشتهم يف 
أماك�ن عملهم. وقال الناطق باس�م وزارة الداخلي�ة العميد خالد املحنا 
إن »الوزارة صنفت الفئات املش�مولة بالعودة إىل فئات )أ( – املفس�وخة 
عقودهم عام 2014، وهؤالء عددهم 42 ألفاً وجميعهم صدرت أوامرهم 
اإلدارية وبارشوا يف أماكن عملهم«، مشرياً اىل أن الفئة )ب(- املفسوخة 
عقوده�م يف أح�داث الع�ام 2008، الذي�ن كان عددهم أكث�ر من 5600 

منتسب ».
واوض�ح أن الفئ�ة )ج( هم املتبق�ون وعددهم 32 ألف�اً، وتمت مفاتحة 
وزارة املالية الس�تحصال الدرجات الخاصة بهم وسيتم فتح املبارشة يف 

التحاقهم بعد التصويت عىل موازنة عام 2020.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تلق�ى الع�راق رس�ائل تضامن من 
مختلف دول العالم بعد تهديد الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب بف�رض 
عقوبات قاس�ية ع�ىل العراقيني إثر 
تصويت الربملان عىل إلزام الحكومة 
بط�رد الق�وات األجنبية م�ن البالد، 
وتزام�ن ذل�ك م�ع إص�دار دع�وات 
لتطوير القدرات الذاتية تحس�باً ألي 

عقوبات.
الص�ني  جمهوري�ة  س�فري  وأبل�غ 
الش�عبية يف بغ�داد تحي�ات رئي�س 
مجل�س الدول�ة الصين�ي إىل رئيس 
مجل�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
وتعازيه بالش�هداء الذين سقطوا يف 
األمريكي ودعمه للحكومة  القصف 

العراقية.
ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقبال رئي�س 
ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي  مجل�س 
للس�فري الصين�ي يف بغ�داد تش�انغ 
تاو، والذي أشاد بدور رئيس مجلس 
الوزراء يف حفظ أمن وسيادة العراق 
ب�ني  العالق�ات  ووحدت�ه، وتعزي�ز 
البلدي�ن، مؤك�دا ان الصني س�تظل 

صديقا حميما للعراق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الش�كر 

للقيادة الصيني�ة وملواقف الص�ني اإليجابية تجاه 
العراق يف مجلس األمن ودفاعها عن حقوق العراق 

يف املحافل الدولية.
وأضاف ان »امريكا س�اهمت مع العراق يف الحرب 
اي  يف  أن نصب�ح طرف�ا  نري�د  وال  داع�ش،  ض�د 
رصاع وال نقب�ل أن يصبح العراق س�احة لتصفية 

الحسابات«.
وأك�د رئي�س مجلس ال�وزراء ان الوالي�ات املتحدة 
موج�ودة بقرار عراقي وانس�حاب قواتها هو قرار 
عراق�ي ايضا وم�ن مصلحتها أن تك�ون الحكومة 

العراقية قوية وليس العكس.
وقال رئيس مجلس ال�وزراء ان الصني رشيك قوي 
ومه�م للعراق واالتف�اق مع الص�ني أصبح قضية 
رأي عام يف العراق، وإن شعبنا يدرك اهميته بشكل 
واضح وسنعمل عىل إنجازه دون تردد، ونأمل دعم 
الص�ني لن�ا يف جمي�ع القضايا التي تخ�ص العراق 

دولي�ا. م�ن جهته، اكد الس�فري الصين�ي ان بالده 
تدعم العراق بقوة وت�ويل اهتماما لتطور العالقات 
مع العراق وهي رشيك موثوق به للعراق وس�نعمل 
عىل إعادة إعماره ودعم الحكومة والشعب العراقي 
ووض�ع االتفاق بني البلدين موض�ع التنفيذ ونأمل 
بتعزي�ز دور الع�راق يف مرشوع الح�زام والطريق، 
كما نحرص عىل زيادة التعاون األمني والعسكري، 
مؤك�دا اس�تمرار عم�ل الدبلوماس�يني الصيني�ني 

والرشكات الصينية وحضورهما يف العراق«.
وعلقت الصني ع�ىل تهديد الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بفرض عقوبات عىل العراق بعد قرار الربملان 
رداً عىل اغتيال نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 

أبو مهدي املهندس.
وقال قنغ ش�وانغ املتحدث باس�م وزارة الخارجية 
الصيني�ة، يف إفادة صحفية، إن بكني تحث الواليات 

املتحدة كذلك عىل عدم إساءة استغالل القوة.
وأوض�ح قن�غ، تعليقا ع�ىل تهديد الرئي�س دونالد 

ترام�ب بفرض عقوب�ات عىل الع�راق، إن »الصني 
تعارض االستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات«.

بدوره، اعلن وزي�ر الخارجية األملاني هايكو ماس 
إن تهديدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب بفرض 

عقوبات عىل العراق غري مفيدة.
م�ن جانب�ه، أك�د املتح�دث باس�م رئيس ال�وزراء 
الربيطان�ي بوري�س جونس�ون، أن�ه لي�س ل�دى 

بريطانيا أي خطط لفرض عقوبات عىل العراق.
وق�ال املتح�دث، إن »لن�دن ليس لديه�ا أي خطط 
لف�رض عقوب�ات ع�ىل الع�راق«، داعياً بغ�داد إىل 
»ضم�ان إمكاني�ة مواصل�ة التحال�ف ال�دويل ضد 

»داعش« عمله الحيوي«.
الرئي�س األمريك�ي ترام�ب، ه�دد بف�رض  وكان 
عقوب�ات عىل بغ�داد بعدما صدر ق�رار من الربملان 
العراقي يل�زم الحكومة بإخراج الق�وات األجنبية، 
مش�دداً أنه “إذا غادرت القوات األمريكية فسيتعني 
ع�ىل بغداد أن تدفع ل واش�نطن تكلفة قاعدة جوية 

هناك”.
وأبل�غ ترامب الصحفي�ني عىل متن 
الطائ�رة الرئاس�ية، لدين�ا قاع�دة 
جوية هناك باهظة التكلفة بش�كل 
اس�تثنائي. لق�د احتاج�ت مليارات 
ال�دوالرات لبنائها من�ذ فرتة طويلة 
قبل مجيئي. ل�ن نغادر إال إذا دفعوا 

لنا تكلفتها”.
يف الغض�ون، اكد نائب ع�ن تحالف 
سائرون ان توحد الجهود واالعتماد 
س�تجعلنا  الذاتي�ة  الق�درات  ع�ىل 
قادرين عىل تج�اوز اي عقوبات قد 
تح�اول امريكا فرضه�ا عىل العراق 

مستقبال.
»الق�رار  إن  الزي�ادي  ب�در  وق�ال 
الوطني الذي تم اصداره من الربملان 
كان مفاجئ�ا لجمي�ع دول العال�م، 
ألن امري�كا كانت تظن ان العراقيني 
غري قادرين عىل اصدار هذا القرار«، 
مبين�ا ان »ه�ذا الق�رار جمعن�ا له 
تواقي�ع من�ذ ع�ام تقريب�ا ول�و تم 
تطبيق�ه حينها ملا وص�ل العراق اىل 

هذا الحال«.
»امري�كا  أن  الزي�ادي،  واض�اف 
انصدم�ت بالق�رار وبالتأكي�د ه�ي 
س�تحاول الضغ�ط بش�تى الس�بل 
ملن�ع تطبيقه«، الفتا اىل ان »القواعد 
االمريكية التي بني�ت ب العراق لم يكن هنالك اتفاق 
ب�ني البلدي�ن لبناءها ب�ل بنتها الق�وات االمريكية 
لنفس�ها بالتايل فالعراق غري ملزم بدفع مبالغ عن 
بناءه�ا«. ولف�ت اىل ان »العراق والش�عب العراقي 
س�بق ل�ه وان حارصت�ه امري�كا وه������و امر 
لي�س غريب�ا علين�ا واملطل�وب ه�و االعتم�اد عىل 
انفس�نا وان نعم�ل ع�ىل تطوي�ر قدرات������ن�ا 
العس�كرية واالمني�ة لضم�ان ع�دم الحاج�ة باي 
وق�ت للق�وات االجن�����بية«، مقرتح�ا »التوجه 
للمعس�كر الرشقي لتس�ليح قواتنا وترك املعسكر 
الغرب�ي وان نركز جهودنا عىل تقوية قوتنا الجوية 
ودفاعت������نا الجوي�ة لحماية اج����واءنا من 
الخروقات الخارجية من خالل التعاقد مع روس�يا 
ل�رشاء ط������ائ�رات ومنظوم�ات دف�اع جوي 
حديثة وان تتم تلك الخطوات بشكل رسيع لضمان 

عدم ترك اي فراغ يستغله اعداء العراق«.

الرئيس األمريكي هدد بفرض »عقوبات قاسية« على العراقيني.. وبغداد تتجه إىل أوربا والصني لتجنب التأثريات.. ودعوات لتطوير »القدرات الذاتية«

العالـم يرد عىل هتديدات ترامب: نساند العراق
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      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس أركان الجي�ش الفريق األول 
الرك�ن عثم�ان الغانمي، أم�س االثنني، 
ان الجيش العراقي صمام أمان للشعب 

العراقي ولن يخذله.
وذكر الغانمي يف بيان بمناس�بة الذكرى 
ال� 99 عىل تأسيس الجيش العراقي »يف 
هذا الي�وم الخالد من كل عام }6 كانون 
الثاني{ نستذكر بإجالل واعتزاز الذكرى 
)التاس�عة والتس�عون لتأسيس جيشنا 
العراقي الباسل( الذي سطر ومعه كافة 
تش�كيالت قواتن�ا املس�لحة واحدة من 
أعظم املآثر الوطنية البطولية يف التاريخ 
املعارص لبلدنا وشعبنا عندما استطاع يف 
وقت قيايس تحقيق انتصار مرشف عىل 
اإلرهابيني مس�تعيداً بذلك ثقة الش�عب 
ال�دويل وس�معته ومكانت�ه  واملجتم�ع 
التاريخية بني جيوش العالم املتقدمة«.

وأض�اف »م�رًة أخ�رى تم�ر ع�ىل بلدنا 

ه�ذه االي�ام مرحل�ة صعب�ة وتح�دي 
جدي�د وظروف معق�دة وأن�ا عىل يقني 
ب�أن ثق�ة الش�عب العراق�ي بجيش�هم 
كبرية يف التعام�ل مع مختلف التحديات 
مؤك�دا  عالي�ة«  ومهني�ة  بمس�ؤولية 
»جيش�نا الي�وم يتب�وأ مكان�ة متقدمة 
ب�ني جيوش العالم املتط�ورة وقادر عىل 
تحم�ل املس�ؤولية الوطني�ة يف الحفاظ 
عىل أمنه وسيادته كما عهدتموه سابقاً 
حينما واج�ه أرشس عدو عرفه التأريخ 

واملتمثل بداعش االرهابي«.
وتاب�ع الغانم�ي »كان علين�ا مواجه�ة 
ه�ذا التح�دي م�ن خ�الل العم�ل بروح 
الفري�ق الواح�د قادة وضب�اط ومراتب 
لرتمي�م املنظوم�ة العس�كرية وإع�ادة 
هيب�ة الجيش العراقي ال�ذي كان يقاتل 
ويت�درب يف نفس الوقت وه�ذا ما جعل 
العال�م يقف أجالالً وأحرتام�ًا لتلك املآثر 
والتضحيات، وبفضل الغيارى من ابناء 
قواتنا املس�لحة اس�تطعنا م�ن تحقيق 

انتصار مرشف نال حب واحرتام وتقدير 
وثقة العراقيني واملجتمع الدويل«.

ولف�ت »يف ه�ذه املناس�بة العزيزة عىل 
قل�وب العراقي�ني نوج�ه باس�م قواِتنا 
املسلحة رسالة لش�عبنا الكريم، ان هذا 
الجي�َش ه�و ذراعكم الطوىل وس�يفكم 
البت�ار وهو س�ور الوطن وس�ده املنيع 
ال�ذي داف�ع وما ي�زال يداف�ع ويتصدى 
لإلرهاب وكل من يحاول املساس بأمنه 

واستقراره«.
وأض�اف الغانم�ي »الي�وم طوينا هذه 
الصفح�ة املظلم�ة م�ن تأري�خ العراق 
ولكنن�ا ماضون بمحارب�ة الوجه االخر 
لإلرهاب اال وهو الفساد, ونحن عازمون 
بالقض�اء عىل هذه االفة واس�تئصالها 
جذري�اً وتقدي�م الفاس�دين اىل العدال�ة 
لينالوا جزاءهم العادل، جيش�كم الغيوُر 
كان معكم وسيبقى معكم ولن يخذلكم 
يف يوم من األيام وسيؤدي واجَبه الوطني 
وإخ�الص  رشف  ب�كل  والدس�توري 

ومهنية، وهو ابُن الش�عب ورافُع رايته 
الخفاقة، فشهداؤه وجرحاه ما ضحوا 
بحياتهم وس�المتهم من اج�ل إن يبقى 
الع�راُق واح�داً موحداً حراً وس�يداً، وان 
يعي�َش هذا الش�عُب بخري وأم�ن وأمان 

واستقرار«.
أن  اىل  الجي�ش  أركان  رئي�س  ون�وه 
»أبناءك�م وإخوانك�م يف الجيش وباقي 
االم�ان  صم�ام  ه�م  االمني�ة  الق�وات 
للعراقي�ني وممتلكاته�م فهن�اك قوات 
تقات�ل االره�اب واخ�رى تق�وم بتأمني 
وحماي�ة البن�ى التحتي�ة للمؤسس�ات 
الحكومية واالهلية التي هي ملك الشعب 

العراقي وابناءه الغيارى«.
وأس�تطرد بالقول »سيش�ارك جيش�نا 
العظيم بش�كل فع�ال يف أعم�ار العراق 
وسيسخر كَل خرباِته وإمكاناته البرشية 
واملادية والهندسية يف عملية البناء التي 
يتطلع إليها جميع أبناء شعبنا سواء يف 
املحافظات املحررة واملترضرة، أو يف تلك 

التي وهب�ت أبناءها للتحري�ر من أبناء 
محافظاتنا الجنوبية«.

»أداء  ان  الجي�ش  أركان  رئي�س  وأك�د 
املؤسس�ة العس�كرية العراقية ش�هدت 
قفزات نوعية يف السنوات األخرية، اليوم 
نج�دد العزم ع�ىل مواصلة بن�اء جيش 
عراقي ق�وي بعقيدة عس�كرية هدفها 
االس�مى حماية العراق وس�يادته بعيداً 
عن الوالءات واالنتماءات الضيقة وقادر 
عىل حماية املواطنني دون أدنى تمييز«.

وأوىص الغانم�ي املؤسس�ة العس�كرية 
»باملحافظ�ة عىل املكتس�بات املتحققة 
واستلهام الدروس املستنبطة من معارك 
التحرير لتكون قاعدة لكم ترسمون من 
خاللها خريطة عملكم وانتم تساهمون 

يف بناء جيشكم اآلبي«.
من جانبه�ا، أصدرت الرئاس�ات الثالث 
ع�ىل  فيه�ا  أك�دت  منفصل�ة  بيان�ات 
تضحي�ات الجي�ش، فيم�ا ش�ددت عىل 

رضورة تقديم الدعم املستمر له.

رئيس األركان بالذكرى الـ)99( لتأسيس اجليش: لن نخذلكم وسنؤدي الواجب الوطني بكل رشف
الرئاسات دعت إىل تقديم الدعم املستمر ألبناء القوات املسلحة

        بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح�ت عضو مجل�س النواب 
دالل  ميس�ان  محافظ�ة  ع�ن 
الغ�راوي، أم�س االثن�ني، ع�ىل 
الحكوم�ة العراقية إقامة نصب 
الشهيد  تذكاري يخلد تضحيات 

أبو مهدي املهندس.
وقال�ت الغ�راوي يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إنه�ا تق�رتح ع�ىل الحكومة أن 
يك�ون م�كان النص�ب يف موقع 
االعت�داء اإلرهابي أم�ام مدخل 
مطار بغ�داد الدويل، مش�رية إىل 

أن »ه�ذا النص�ب يعت�رب رم�زاً 
للتضحيات وحب الوطن«.

املهندس  أن “الش�هيد  وأضافت 
له منزلة رفيعة وعالية عند الله 
تع�اىل وكل أم�ة تفتخ�ر وتعتز 
بأن يك�ون له�ا قائ�د ومجاهد 
بالتضحي�ات  عم�ره  ذأفن�ى 
الكبرية”، مش�رية إىل أن »الجود 
بالنفس ه�ي أع�����ىل مراتب 

التضحية«.
ولفتت الغ�راوي إىل أن »النصب 
م�ن  مهم�ة  مرحل�ة  س�يوثق 
تضحيات العراقيني ضد اإلرهاب 
واالستكبار العاملي الصهيوني«.

تقديم مقرتح برملاين 
إلقامة نصب تذكاري خيلد تضحيات

 الشهيد املهندس

        المستقبل العراقي / زهراء علي

أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري بياناً بالذكرى 
99 عىل تأس�يس الجيش العراقي، إذ هنأ الجبوري 
الجي�ش بعيده األغ�ر، فيما اس�تذكر املالحم التي 

سطرتها قوات الجيش.
وهنا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 
اليوم تمر علينا ذكرى مرور 99 عام عىل تأس�يس 
الجي�ش العراق�ي الباس�ل وال يس�عنا اال ان نهنئ 
انفس�نا وجيش�نا بعيده االغر، ففي السادس من 
كان�ون الثاني من العام 1921 وضعت النواة لهذه 
املؤسس�ة العريقة العظيمة التي أصبحت منذ ذلك 
الحني سورا للوطن ومالذا امنا لجميع أبناء العراق 

دون تمييز او تفرقة , الجيش العراقي الذي شهدت 
له س�وح الوغى ومعارك ال�رشف والكرامة والذي 
انتس�ب اليه قادة عظماء يش�ار لهم بأعىل معاني 

الوطنية والفداء والتضحية ... 
تمر علينا ذكرى تأس�يس هذا الجيش العظيم وقد 
س�طر أروع املالحم يف دحر اإلرهاب وتحرير كامل 
ت�راب الوطن وحافظ عىل وحدة أراضيه ودافع عن 
ابناءه من ش�ماله اىل جنوب�ه ومن رشقه اىل غربه 
وصار عنوانا للشجاعة واالنضباط واملستوى العايل 
من العقيدة العس�كرية التي ابه�رت العالم اجمع 
ليكس�ب االحرتام والتقدير والثق�ة يف داخل العراق 
وخارج�ه ... الي�وم ونح�ن نحتفل به�ذه الذكرى 
العظيمة نس�تذكر الدماء التي س�الت ونرتحم عىل 
شهدائنا ش�هداء الجيش العراقي الباسل والقوات 

املس�لحة بجمي�ع صنوفها داع�ني من الل�ه العيل 
القدير ان يتغمدهم برحمته ويسكنهم جنان الخلد 
وان يدي�م عىل العراق االمن واألمان ونعاهدهم اننا 
س�نحافظ ع�ىل األمانة ول�ن نخذل الدم�اء الزكية 
وسنس�تمر يف مس�رية االعمار والبناء والعمل دون 
ملل او كلل للنهوض بالوطن والسعي لتقديم ما يف 
الوسع لتوفري العيش الكريم ألبنائه كي يكون ذلك 
هو الجزاء األمثل ورد الجميل لجميع االبطال الذين 
قدم�وا دمائهم الزكية للحف�اظ عىل كرامة وحرية 

األرض والعرض
حفظ الله جيش�نا وقواتنا املس�لحة ... حفظ الله 

العراق واهله.

محافظ نينوى 
نجم الجبوري

حمافظ نينوى: سنواصل اإلعامر لنرد اجلميل ألبناء القوات املسلحة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو لجنة االمن والدف�اع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، 
أم�س االثن�ني، أن التجني�د االلكرتوني لتنظيم “داع�ش” االجرامي 

انهار بشكل كبري خالل االشهر املاضية.
وقال العزاوي يف ترصيح صحفي إن “تنظيم داعش االرهابي اعتمد 
بشكل كبري خالل السنوات املاضية عىل مايسمى بالتجنيد االلكرتوني 
يف جذب دماء جديدة لخالياه املس�لحة يف شتى املحافظات من اجل 
ادامة زخم االعتداءات االرهابية من خالل تحويلهم اىل قنابل برشية 

لسفك دماء االبرياء”.
واضاف الع�زاوي، ان ”التجني�د االلكرتوني لداعش انه�ار ولم تعد 
تؤثر حمالته�ا االعالمية والرتويجية عىل منصات التواصل واملواقع 
االخ�رى اي تأثري كب�ري مؤكدا بان كش�ف زيف ادع�اءات واكاذيب 
التنظيم امام الراي العام تمثل رضبة موجعة اخرى لداعش يف قطع 

عامل اسايس يف  تعزيز قدراته البرشية”.
واش�ار العزاوي إىل أن “داعش بدء يدرك بان اف�كاره التضليلية لم 
تعد تج�د لها اي طريق اىل عقول الش�باب وانه فكر متطرف هدفه 

القتل والدمار والتخريب وهذا يمثل اطار مهم  للقضاء عليه”.

األمن الربملانية عن التجنيد االلكرتوين لـ »داعش«: 
اهنار بشكل كبري

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس االثن�ني، عن اعتق�ال »داعيش« زور 
هوياته مع عائلته يف كركوك. وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »مفارز اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية 
والعاملة ضمن وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية واسناداً 
ملعلومات اس�تخبارية دقيقة يف محافظة كركوك القت القبض عىل 
مته�م ينتم�ي اىل عصابات داعش االرهابية واملطل�وب وفق املادة ) 
4 اره�اب(«. واضافت انه »يعمل ضمن مايس�مى قاطع الفرات«، 
مش�رية اىل انه »م�ن خالل التحقيق�ات تبني ان املتهم ق�ام بتزوير 
هويت�ه مع هوي�ات عائلت�ة للتخفي من اع�ني االجه�زة االمنية«. 

وتابعت انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية كافة بحقه«.

الداخلية تعلن اعتقال عنرص من »داعش« 
زور هوياته يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

القائ�د  املتح�دث باس�م  أعل�ن 
الع�ام للق�وات املس�لحة اللواء 
عبد الكريم خلف، أمس االثنني، 
عن البدء بتقييد حركة التحالف 
ال�دويل ال�ذي تق�وده الوالي�ات 
املتحدة األمريكي�ة يف العراق براً 

وجواً.
وقال خلف يف ترصيحات إذاعية 
»قيدن�ا حرك�ة التحال�ف الدويل 
ب����ري�اً وج���������وياً وال 
يس�مح لهم بالحركة”، مش�ريا 
األمريكي�ة  “الرضب�ات  أن  إىل 
األخ������رية حماق�ة ال يمكن 

السكوت عليها”.
قاس�م  الجن�رال  أن  وأض�اف 
“س�ليماني كان ضيفاً ال يمكن 
اس�تهدافه الن وج�وده ش�أن 
عراقي”، الفتا إىل أن “األمريكان 
قاموا بعمليات فردية دون علم 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

وتربيراتهم غري منطقية”.
وبش�أن مصري التحالف الدويل، 
قال خل�ف إن “التحال�ف الدويل 
والتس�ليح  للتدري�ب  س�يبقى 
القتالي�ة  والق�وة  واملش�ورة 
“العم�ل  مؤك�دا  س�تخرج”، 
عىل إع�داد آلية إلخ�راج القوات 

األجنبية من العراق”.

احلكومة تعلن البدء بقرار
 إخراج القوات األجنبية و تقييد حركة 

التحالف الدويل برًا وجوًا
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اختت�م املرك�ز الوطن�ي لعل�وم الق�رآن الكري�م يف 
الوقف الش�يعي فعاليات مس�ابقة النخبة الوطنية 
الثاني�ة عرشة لحفظ القرآن الكريم وتالوته املؤهلة 
للمس�ابقات الدولية والتي يقيمه�ا املركز الوطني 
لعل�وم القرآن بالتع�اون مع األمان�ة العامة للعتبة 

املقدسة.
واكد املصدر اإلعالمي للمركز الوطني لعلوم القرآن, 
ان الحف�ل الختام�ي ال�ذي أقي�م يف رح�اب العتبة 
الكاظمي�ة املقدس�ة بحض�ور األمني الع�ام للعتبة 
الكاظمية املقدس�ة الدكتور حيدر حس�ن الشمري 
ومدير مركز علوم القرآن يف الوقف الشيعي الدكتور 

رافع العامري باإلضافة اىل ممثيل الجهات القرآنية 
الرسمية التي تمثل املحافظات العراقية والعتبات 
املقدس�ة واملزارات الش�يعية , ابتدأ بت�الوة عطرة 
من الذك�ر الحكيم تاله�ا قارئ العتب�ة الكاظمية 
املقدس�ة الحاج محمد حس�ني الش�امي ثم تلتها 
كلم�ة املرشف العام ع�ى املس�ابقة الدكتور رافع 
العامري, قدم فيها الشكر إلدارة العتبة الكاظمية 
املقدس�ة وللج�ان التحكيمية املرشفة ع�ى إدارة 
املسابقة ولكل املساهمني يف إنجاحها شاكراً ايضاً 
الجه�ود الكب�رة املبذولة من قب�ل موظفي املركز 
الوطن�ي لعلوم القرآن وأش�اد العام�ري يف كلمته 
باملس�تويات التي قدمها املش�اركون يف املس�ابقة 

تلتها إعالن نتائج املسابقة التي كانت كالتايل :

فرع التالوة :
الفائز األول/ حسني عيل حسني

الفائز الثاني/ ياس فضل جاسم
الفائز الثالث/ فالح زليف عطية

فرع الحفظ :
الفائز األول/محمد أكرم نعيس

الفائز الثاني/حسني عبدالرضا عبد الله
الفائز الثالث/مصطفى تحسني الحيدري

 ويف الخت�ام تم توزيع الجوائز والش�هادات التقديرية عى 
الفائزين واللجنة التحكيمية واللجان التنظيمية والساندة 
لفعاليات هذه املس�ابقة الوطنية التي ش�ارك فيها )٥٥( 
متس�ابقاً بواق�ع )٢٩( قارئ�اً و)٢٦( حافظ�اً من ش�تى 

مناطق العراق.

الوقف الشيعي خيتتم فعاليات مسابقة النخبة الوطنية الـ »١٢« حلفظ وتالوة القرآن الكريم ويعلن عن الفائزين

العمل تصدر بيانًا بشأن ردود فعل املواطنني املشمولني بإعانة احلامية االجتامعية
    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة العم�ل، أمس االثن�ني، بيانا بش�أن ردود فعل 
املواطنني املش�مولني باعانة الحماي�ة االجتماعية، فيما دعت 
املواطن�ني اىل عدم االنج�رار خلف االخب�ار الوهمية واالنتظار 
لح�ني اكم�ال االج�راءات االصولية املعني�ة بتلبي�ة طلباتهم.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 

انها »تابع�ت ردود فعل املواطنني املش�مولني باعانة الحماية 
االجتماعية الذي�ن يطالبون بزيادة مبل�غ االعانة وفق قانون 
الحماية االجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ معتقدين - وبحسب 
متابعة الوزارة منش�وراتهم عرب مواق�ع التواصل االجتماعي 
- ان رئي�س مجل�س الن�واب محمد الحلبويس ه�و من يحول 
دون تطبيق س�لم االعان�ة الجديد وان ال�وزارة مكتفية بنرش 
املوضوع فقط«.واضافت ان »املعلومات التي يتم تداولها بهذا 

الخصوص غر صحيحة تماما واالخبار التي تتحدث عن عدم 
موافق�ة رئي�س مجلس النواب ع�ى تطبيق الزي�ادة كاذبة«، 
مشرة اىل انها »س�بق وان خاطبت الجهات املختصة لتطبيق 
س�لم االعان�ة الجديد املتضم�ن زي�ادة مبلغ الش�مول بواقع 
١٠٥ االف دين�ار للف�رد الواحد ولغاية ٤٢٠ ال�ف دينار لالرس 
املتكونة من اربعة افراد فما فوق ومناقشة املوضوع مستمرة 
    بغداد / المستقبل العراقيوسيحسم امر الزيادة عند وصول املوازنة اىل مجلس النواب«.

ح�ذر متنبئ جوي من موجة ش�ديدة ال�ربودة قادمة 
للعراق منتصف الشهر الجاري.

وأص�در صادق عطية يف منش�ور عى مواقع التواصل 
االجتماعي »تحذيرات أولية من موجة شديدة الربودة 
متوقعة قبل منتصف الش�هر الحايل تسبب انخفاضاً 
ح�اداً بدرج�ات الح�رارة يف عم�وم امل�دن ولكن مدن 
الش�مال والغربية هي األس�د مع هطول ثلجي يشمل 

املناطق املنخفضة يف السليمانية وأربيل ودهوك«.
كما توقع »هطول زخات من االمطار االثنني يف أماكن 
محدودة من مدن ش�مال البالد خفيفة الش�دة ترتكز 
يف اربيل ودهوك وس�ليمانية، مع ف�رص للثلوج فوق 

املرتفعات الجبلية، وتنتهي الفرصة مساء اليوم«.
وعن طقس غد الثالثاء قال »ال توجد فرصة لالمطار، 
يف عم�وم املدن  مع س�كون الرياح نس�بيا عدا االنبار 
س�يكون هناك نش�اط للري�اح الس�طحية الجنوبية 
الرشقية وتع�ود يوم االربعاء ف�رص االمطار بقوة يف 
مدن ش�مال البالد مصحوب�ة بغزارة احيان�ا يف اغلب 
مناطقه�ا وكذلك تش�مل االمط�ار الخفيف�ة مناطق 
وس�ط البالد والفرات االوسط والغربية منها اما مدن 
الجنوب فسيكون نصيبها نشاط بالرياح السطحية ، 

وفرص ضعيفة لالمطار«.
ولف�ت اىل »خارط�ة تراكم�ي االمط�ار لغاي�ة ي�وم 
٢٠٢٠/١/١١ ويظه�ر فيه�ا ان م�دن ش�مال الب�الد 
س�تتلقى أعى كمي�ة من االمطار تليها مدن الوس�ط 
يف أماك�ن محدودة ج�داً وربما تنعدم ف�رص االمطار 

جنوبا«.

العراق بانتظار موجة »شديدة 
الربودة« وأمطار غزيرة 

منتصف الشهر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

االعامر: سيتم افتتاح مرشوع جماري احلسينية قريبًا
   بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
م��ت��ق��دم���ة  انج�از  نس�ب  العام�ة 
م�ج��اري  م�ش��روع�ي  ب�ت�ن�ف�ي��ذ 
ت�م�ه�ي��دا  وال�رم��ادي  الحس�ينية 
الف�ت�ت�اح�ه�م��ا خ���الل امل���دة القليلة 
خ�ط�ط�ه��ا  ض��م���ن  امل�ق�ب�ل��ة 
ل��رف���ع امل�س��ت�وى الخدم�ي يف عم�وم 
ال�وزارة  يف  مس�ؤول  مص�در  البالد.وق�ال 
بترصي�ح صحفي ان »ال����وزارة وض�م�ن 
خططها لرفع مستوى الخدمات ف�ي اط�راف 
بغ�داد ش�ارفت م�ن خ�الل املديري�ة العامة 
للمج�اري عى انجاز اعم�ال مرشوع مجاري 
قض�اء ال�ح�س��ي�ن�ي�ة ف���ي ب��غ���داد 
ت�م�ه�ي��دا الف�ت�ت�اح�ه ق�ري�ب�ا، ح�ي�ث 
ت��ج��اوزت ن�س�ب�ة ت�ن�ف�ي�ذه ٩٥ باملئة 
وم�ن املؤمل افتتاحه قريبا لح�ل ازمة تجمع 

املياه االسنة واالمطار خالل موسم الشتاء.
التصميمي�ة  »ال�ط�اق��ة  ان  وأوض���ح 
يف  مكع�ب  م�رت  أل�ف   ٦٥ تبل�غ  للم�رشوع 
الي�وم ويخ�دم ٤٠٠ ال���ف ن�س��م�ة م�ن 
اب�ن��اء ال�ق�ض��اء ال��ذي ي�ع�ان��ي م�ن 
م�ح�روم�ي��ة ك�ب�ي��رة ب�ال�خ�دم��ات، 
اىل ان امل�رشوع سيس�هم بتحس�ني  مش�راً 
الواق�ع الخدمي والبيئي وانتاج مياه معالجة 

ص�ال�ح��ة للس�قي ال��زراع���ي وف���ق 
امل�ح�ددات ال�ب�ي�ئ�ي�ة، م�ن�ب�ه�ا ال��ى ان 
ال��ش��رك��ة امل�ن�ف�ذة ب�اش�رت اع�م�ال 
االن��ه��اءات وت�ب�ل�ي�ط ال�ط�رق الداخلية 

ملحطة املعالجة املركزية الخاصة باملرشوع.
ان  ال����ى  امل��ص���در  ول��ف���ت 
»امل��دي��ري��ة ال�ع�ام�ة ل��ل��م��ج��اري 
ح�ق�ق��ت اي��ض��ا ن��س���ب ان��ج��از 
م�ت�ق�دم�ة ت��ج���اوزت 87 ب��امل��ئ��ة 
ب�م�ش��روع مج�اري الرم�ادي يف محافظة 
االنبار، مبينا ان الطاقة التصميمية للمرشوع 
تبل�غ ١٠٠ الف م�رت مكعب يف الي�وم ويخدم 
م�ا يقارب ٥٠٠ الف نس�مة من اه�ايل مدينة 
الرمادي، اذ تتواصل االعمال بتنفيذ ش�بكات 
مجاري املياه الثقيلة واالمطار، وكذلك انشاء 
وح�دة املعالجة املركزي�ة واعم�ال االنهاءات 
ملحط�ات الرفع وتنصيب املع�دات امليكانيكية 
الخاصة بها واملنهوالت الخاصة بالشبكات«.

وذك���ر ان »امل���ش����روع س�ي�س��ه�م 
ب�ت�ح�س�ني وتطوير الواقع الخدمي والبيئي 
يف مدين�ة الرمادي ع�ن طريق توفر منظومة 
متكاملة ل�ت�ص�ري�ف امل�ي�اه ال�ث�ق�ي�ل�ة 
واالم��ط���ار ودع�م االس�تدامة البيئية عن 
طري�ق وح�دة املعالج�ة املركزية الن��ه يوفر 
مياه�ا صالح�ة للس�قي الزراع�ي م�ا يقلل 

الضغط عى املوارد املائية«.

دعا سكان البصرة إىل املشاركة بقوة لتشييع مهندس احلشد

حمافظ البرصة يعطل الدوام الرسمي الستقبال جثامن 
الشهيد املهندس وتشييعه يف املحافطة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد 
العيداني، أمس االثنني، عن تعطيل الدوام 
الرس�مي يوم الثالث�اء باس�تثناء الدوائر 
الحكومي�ة االمني�ة والصحي�ة والخدمية 
منه�ا اس�تعداداً لتش�ييع نائ�ب رئي�س 
هيئة الحش�د الشعبي الش�هيد ابو مهدي 

املهندس.
وقال العيدان�ي يف بيان صحفي صدر عن 
مكتب�ه اإلعالمي الخ�اص خالل حضوره 
اىل مجلس العزاء املركزي املقام يف ش�ارع 
العراق�ي  الكورني�ش وتلق�ت املس�تقبل 
نسخة منه ان »جثمان الشهيد ابو مهدي 
املهن�دس من املؤمل ان يص�ل صباح يوم 
الثالثاء اىل مطار البرصة الدويل وس�تكون 
هناك مراس�يم خاصة بالتش�ييع«، داعياً 

الجمي�ع بعدم التقصر بالحضور لتش�ييع 
املهندس. 

وبني محافظ البرصة ان »ش�هادة املهندس 
هي خس�ارة للش�عب العراق�ي حيث قىض 
الش�هيد حيات�ه يف مقارع�ة النظ�ام البائد 

ومحارب�ة عنارص تنظيم داع�ش االٍرهابية 
دفاع�اً عن الع�راق مع اخوت�ه االبطال من 

القوات االمنية والحشد الشعبي«.

وأعل�ن الحش�د الش�عبي يف الب�رصة عن 
إقامة مراسيم تش�ييع رسمية الثالثاء يف 
الس�اعة التاسعة صباحاً للش�هيد القائد 
أب�ا مهدي املهن�دس بعد انتهاء التش�ييع 
يف الجمهورية االسالمية اإليرانية واكمال 

.DNA فحص
وق�ال الحش�د الش�عبي يف بيان »س�وف 
يك�ون االنط�الق م�ن س�احة الط�ران 
باتجاه شارع الوفود، فلذلك ندعو جميع 
البرصي�ني للمش�اركة يف تودي�ع املجاهد 

وقائد النرص عى داعش«.
وقام�ت طائ�رات مس�رة امريكية، فجر 
الجمع�ة املاضية، بقص�ف موكب مكون 
م�ن عجلتني، يف مطار بغ�داد الدويل، كان 
يحمل نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
اب�و مهدي املهن�دس، وقائ�د فيلق القس 
االيراني قاس�م س�ليماني، ما أس�فر عن 
استش�هادهما م�ع عد من قيادات الحش�د 

الشعبي.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن انجاز اعمال الصيانة باحد جوانب 
مج�ر ملع�ب الش�عب }وتحدي�داً الجان�ب املتوجه من 

الكرادة وحتى زيونة{ وافتتاحه امام حركة السر واملرور 
م�ع انتقال العمل اىل الجانب االخر من املجر }من زيونة 

باتجاه الكرادة{.
وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 

منه ان »العمل ج�اري عى افتتاح املجر ولكال الجانبني 
بعد اتمام أعمال الصيانة بالكامل والتي تتمثل باس�تبدال 
مفاصل التمدد وبراقع ١٤ مفصل حديدي نهاية األسبوع 

الجاري«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجمارك حج�ز اجهزة إتصال الس�لكية 
مخالفة يف جمرك مطار البرصة الدويل.

وقال�ت الهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
كوادرها »العاملة يف مطار البرصة الدويل وأثناء ممارس�ة عملها 
يف كش�ف الحقائ�ب وجدت اجه�زة موت�رال مخالف�ة للضوابط 

والتعليمات النافذة حيث وردت بدون موافقات رسمية«.
وأك�دت ع�ى »اتمام األج�راءات القانوني�ة بح�ق املخالفة وفقا 

لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩8٤املعدل«.

الكامرك تعلن حجز اجهزة اتصال 
السلكية خمالفة يف مطار البرصة الدويل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الع�دل، اتفاقها مع م�رصف الرافدين 
عى توط�ني رواتب موظفي الوزارة يف املرصف.وقال 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »وزير العدل 
فاروق امني الش�واني وجه يف وقت  س�ابق بتشكيل 
لجن�ة لتوطني روات�ب موظف�ي ال�وزارة،  ومنحهم 
الحري�ة يف اختيار احد املصارف املعتم�دة لدى  البنك 
املركزي العراقي حيث تم التوقيع عى  توطني رواتب 

موظف�ي الوزارة م�ع م�رصف الرفدين. واضاف انه 
ت�م التوقيع ب�ني  لجنة توط�ني روات�ب وزارة العدل 
وبحض�ور مدير ع�ام الدائ�رة  االداري�ة واملالية عى 
اختي�ار م�رصف الرافدين ومنح املوظف�ني البطاقة 
االلكرتوني�ة  وم�ن ثم يتم تس�لم رواتبهم الش�هرية 
عربها، الفتا اىل انه يحق الي  موظف ان يوطن رواتبه 
يف هذا املرصف. واوضح الجبوري، ان »املستمسكات 
املطلوب�ة  للموظف�ني لتوط�ني الرواتب هي: االس�م 
الرباع�ي،  املوالي�د يوم ش�هر س�نة، رقم الجنس�ية 

وتاريخها، رقم  املوبايل، االسم باللغة اإلنكليزية«.

وزارة العدل تعلن توطني رواتب موظفيها 
يف مرصف الرافدين

أمانة بغداد تعلن افتتاح جانب من جمرس ملعب الشعب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن عن اس�تمراره يف تحويل 
رواتب املتقاعدين املتواجدين يف الخارج عن طريق 

فروعنا يف خارج البالد.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان »هناك متقاعدين 
متواجدين يف بعض الدول وان املرصف مس�تمر يف  
تحوي�ل رواتبهم اىل فروعن�ا يف عمان وبروت وابو 
ظبي وصنع�اء والبحرين وف�ق ضوابط واجراءات 

قانونية«.
وأش�ار اىل ازدي�اد اع�داد املتقاعدي�ن الذي�ن يت�م 
تحويل رواتبهم اىل الخ�ارج واملرصف يحرص عى 
تقديم افض�ل الخدمات املرصفية لهم واس�تخدام 
التكنولوجي�ا املتط�ورة التي تواك�ب نظرتها من 

املصارف العاملية«.

الرافدين يعلن االستمرار بتحويل رواتب املتقاعدين يف اخلارج

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن مدير مكتب تش�غيل خور الزبر محمد حنش، أمس االثنني، 
اكمال قرعة ل� ٣٥٠ درجة وظيفة يف خور الزبر.

وق�ال حن�ش يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»بجهود املتظاهرين أكمل مكتب التش�غيل الفرعي يف خور الزبر 
درجات الوظائف التي تخص حرصياً الدوائر الحكومية والرشكات 

التي تحيط يف املنطقة بحضور قائمقام الزبر عباس ماهر«.
واضاف، ان »األيام القادمة س�تكون حص�ة مدينة خور الزبر يف 
الدرجات الوظيفة اكرب من الس�نوات السابقة ملا تحمل من العدد 

السكاني الكبر الذي يتجاوز 7٠الف نسمة«.
واشار حنش اىل ان »خور الزبر ذات موقع جغرافية مهم ويعترب 
من املناط�ق الصناعية مل�ا يحيطه من مصان�ع و معامل وكذلك 

الرشكات من القطاع الخاص والقطاع العام«.

البرصة: اكامل قرعة »350« درجة 
وظيفة يف خور الزبري

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتف�ع س�عر رصف الدوالر أم�ام الدينار العراق�ي، أمس االثنني، 
بش�كل مفاجئ بعد اس�تقرار دام لعدة أيام.وارتفع س�عر رصف 
)١٠٠$( يف مح�الت الصرف�ة اىل ١٢٣,٠٠٠ ألف دينار بعد أن كان 

سعر رصفها صباح االثنني ١٢٠,٦٥٠ ألف دينار.
واصبح سعر رشاء الدوالر =  ١٢٢,7٥ دينار.

وسعر بيع  الدوالر = ١٢٣,٥٠٠دينار.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس االثنني، استمراره بضخ الدوالر 
إىل الس�وق املحلية، محذراً من الش�ائعات التي تتعمد بثها بعض 

وسائل االعالم ومواقع التواصل.
ونقلت وكالة االنباء العراقية الرسمية عن البنك، إنه »مستمرون 

بضخ الدوالر اىل السوق ونحذر من الشائعات«.
وارتف�ع س�عر رصف الدوالر الي�وم اىل ١٢٣ الف دين�ار لكل ١٠٠ 

دوالر بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات عى العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية ع�ن تقديم مق�رتح لتثبيت حق 
العاملني يف القطاع الخاص.

وق�ال رئيس اللجنة النائ�ب هيثم الجب�وري يف ترصيح صحفي، 
إن » اللجن�ة املالية قدمت مقرتحاً لترشي�ع قانون ينظم األعمال 
يف القط�اع الخ�اص، وتثبيت حق العاملني في�ه ليوازي نظره يف 

القطاع العام باالستحقاقات وعملية توزيع الرواتب«.
وكان�ت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية النيابي�ة قد أعلنت يف 
وقت س�ابق عن تعاونها مع وزارة العمل لترشيع قانون الضمان 

االجتماعي لشمول القطاع الخاص بالتقاعد.

ارتفاع مفاجئ يف سعر رصف 
الدوالر يف األسواق املحلية

البنك املركزي يؤكد استمراره بضخ 
الدوالر اىل السوق وحيذر من الشائعات

املالية الربملانية تقدم مقرتحًا 
لتثبيت حقوق عامل القطاع اخلاص

اعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجرين انها وزع�ت خالل االيام 
االوىل من العام الجديد نحو ١7 ألف حصة من املس�اعدات 
اإلغاثي�ة ب�ني األرس النازح�ة يف مخيمات الن�زوح و االرس 
العائ�دة اىل مناطقه�ا االصلي�ة يف محافظة االنب�ار. وذكر 
مدي�ر ع�ام دائرة ش�ؤون الف�روع يف الوزارة ع�يل عباس 
جهاكر يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»كادر ف�رع الوزارة يف محافظة االنب�ار وزع ٢788 حصة 
م�ن املس�اعدات االغاثية ب�ني االرس النازح�ة يف مخيمات 
الن�زوح بمناط�ق عامري�ة الفلوجة واملدينة الس�ياحية و 
بزيبز، تضمنت املس�اعدات املوزعة س�الت غذائية واخرى 

صحي�ة«.و اضاف جهاك�ر ان »االرس العائ�دة اىل مناطق 
س�كناها االصلي�ة يف محافظة األنبار ش�ملت ب��١٤ ألفاً 
و١٥١ حصة من املساعدات اإلغاثية تضمنت سالت غذائية 
واخ�رى صحية ومفروش�ات ارضية، وزع�ت منها ٥٢٥٠ 
حص�ة اغاثية بني االرس العائدة اىل قض�اء القائم«.وتابع: 
فيما ت�م توزيع ٤٤٤٩ حصة اغاثية ب�ني االرس العائدة اىل 
قض�اء الرم�ادي، و١٥٣٦ حصة اغاثية ب�ني األرس العائدة 
اىل قض�اء الفلوجة، فضال عن توزي�ع ١٥٠٠ حصة اغاثية 
بني األرس العائدة اىل قضاء عنه، و١٤١٦ حصة اغاثية بني 

األرس العائدة اىل قضاء الصقالوية«.

اهلجرة تعلن توزيع )١7( الف حصة اغاثية بني النازحني 
والعائدين ملساكنهم يف االنبار
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )147(  والصادر يف 2019/12/15 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  التل  وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار 
مراجعة مديرية بلدية  التل وخالل مدة )30(  يوما  تبدأ من اليوم 
التايل من تاريخ االعالن  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف 
املتعلقة بنرش االعالن واية مصاريف اخرى عىل ان يقوم املستاجر 
بتسديد بدل االيجاربالكامل  والرسوم االخرى وابرام العقد وخالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخ�رى املرتتبة عىل ذلك 
اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية التل.
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيدة على جزء من القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت

189/4 م65 جزيرة تلعفر الشمالية  الدكاكين من 77 الى 
85 1

اعالن 
غلق اكتتاب رشكة املراد للتوسط ببيع ورشاء العمالت 

االجنبية املحدودة 
يعل�ن م�رف عرب العراق لالس�تثمار – مس�اهمة 
خاص�ة الفرع الرئييس الكائ�ن يف بغداد – العلوية – 
مقابل بدالة العلوية عن غلق االكتتاب بأسهم رشكة 
املراد للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
وتم االكتتاب بكامل االس�هم املطروحة نهاية الدوام 
الرس�مي ليوم االحد املص�ادف 5 / 1 / 2020 خالل 

املدة القانونية 
مع التقدير 

املدير املفوض ملرصف عرب العراق لالستثامر – مسامهة خاصة
بيان اكتتاب 

اىل / السادة الجمهور الكريم ومساهمي رشكة الكون للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
راسمالها ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمسة مليار ومليون دينار 

استنادا الحكام قانون الرشكات املرقم 21 لسنة 1997 املعدل قررت الهيئة العامة وبناءا عىل الدعوة املوجهه بتاريخ 
19 / 9 / 2019  واملتضمن زيادة راس�مال رشكة الكون للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة من ) 000 
، 000 ، 000 ، 5 ( خمس�ة ملي�ار دين�ار اىل ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمس�ة ملي�ار ومليون دينار اي بطرح اس�هم 
قدره�ا ) 000 ، 000 ، 1 ( ملي�ون دينار / س�هم لالكتتاب العام وفق احكام امل�ادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات 
مع مراعاة املادة ) 56 ( اوال وثالثا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل لذا ندعو املساهمني والجمهور 
لالكتت�اب باالس�هم املطروح�ة والبالغة ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون دينار / س�هم وفق احكام امل�ادة ) 55 / اوال ( من 

قانون الرشكات وفق التفاصيل التالية : 
1 – نص العقد :

املادة االوىل اسم الرشكة : رشكة الكون للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية .
املادة الثانية : مركز الرشكة : العراق – بغداد / ولها بعد موافقة البنك املركزي القيام باالتي :

1 – فتح الفروع داخل العراق بموجب خطة سنوية .
2 – نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

3 – غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة :

املساهمة يف انماء االقتصاد الوطني من خالل ممارسة اعمال الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية .
- عىل الرشكة ان تمارس اعمالها يف مكان مستقل والئق وانيق .

- ع�ىل الرشك�ة توفر الة تس�جيل لكل عملية بي�ع ورشاء للعمالت تكون ذات رشيطني الرشي�ط االول يعطى للزبون 
والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان .

وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل :
1 – التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .

2 – اج�راء معام�الت بي�ع ورشاء العم�الت االجنبية املس�موح بتدولها يف العراق لحس�ابها بما اليتجاوز راس�مالها 
واحتياطياتها .

3 – فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى مصارف مجازة داخل العراق .
4 – اس�تيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوس�ط يف البيع والرشاء بمقدار بنسبة ربع الواحد من املائة من مبالغ 

عمليات الرشاء ونصف الواحد من املائة عن مبالغ عمليات البيع .
5 – قب�ول االمانات بالدينار العراق�ي والعمالت االجنبية من زبائن الرشكة لغ�رض رشاء العمالت االجنبية يف حاالت 
معينة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح سجالت بهذا االمانات وفق النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف 

يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان .
6 – مس�ك حسابات فرعية باس�ماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة بشان املعامالت 
بيع ورشاء العملة واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة ) 4 ( اعاله وتكون هذه العموالت لصالح 

الرشكة املاسكة لهذه الحسابات .
7 – الحصول عىل تسهيالت ائتمانية من الجهاز املريف العراقي حرا بما اليزيد عىل ) 50 % ( خمسني من املائة من 

راسمالها واحتياطياتها لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة .
8 – يحق للرشكة رشاء واس�تئجار االموال غري املنقولة الداء عملها وايواء عملها وايواء موظفيها مع مراعاة قانون 

البنك املركزي والتعليمات الصادرة بموجبه .
اليجوز للرشكة القيام بما ييل :

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
2 – منح القروض للزبائن او غريهم او اي نوع من االنواع التسهيالت االئتمانية املبارشة وغري مبارشة .

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .
4 – خصم االوراق التجارية .

5 – املضارب�ة غ�ري مرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة وقائع غري صحيحة 
او مزاعم كاذبة او القيام باعمال بش�انها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اس�عار رصفها او 

تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس دفع االجل .

7 – اي اعم�ال تتع�ارض مع احكام قانون البنك املرك�زي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�ل االموال وتمويل 
االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – الحصول عىل تس�هيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املريف العراقي كما اليجوز 
لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل نسبة 50 % خمسون من املائة من راسمالها واحتياطاتها .

املادة الرابعة : راسمال الرشكة :
راس�مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمس�ة مليار ومليون دينار مقس�مة اىل ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمسة 

مليار ومليون سهم قيمة السهم دينار عراقي واحد .
2 – عدد االسهم املطروحة ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون دينار / سهم . 

3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .
4 – مكان االكتتاب : مرف دار الثقة الدويل االسالمي – الفرع الرئييس – فرع الكرادة ( 

5 – مدة االكتتاب وبدايته :
- التقل عن ثالثني يوم والتزيد عن س�تني يوم وس�وف يتم غلق االكتتاب عند االكتتاب بكامل االس�هم بعد مرور 30 

يوم من تاريخ االكتتاب .
- تكون الخمسة عرش يوم االوىل لالكتتاب للمساهمني والخمسة عرش يوم ثانيا للجمهور واملساهمني الغري مكتتبني 

خالل الخمسة عرش اليوم االوىل وفق احكام املادة 56 ثالثا من قانون الرشكات .
- تاريخ االكتتاب : 8 / 1 / 2020 

- يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات .

مقتبس الحكم الغيابي 
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 

بالبرة 
اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشط�ي عالء طالب 

مهدي محمد / مديرية رشطة محافظة البرة 
رقم الدعوى وتاريخها : 1695 / 2015 

تاريخ ارتكاب الجريمة : 17 / 4 / 2013 
تاريخ الحكم : 20 / 11 / 2015 

امل�ادة القانوني�ة : ) 5 ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم : 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم 
الش�عب عىل امل�دان الغائ�ب ) الرشطي ع�الء طالب 

مهدي محمد غيابيا بما ييل :
1 – بالحبس البسيط ملدة ) ستة اشهر ( وفق احكام 
امل�ادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة 
امل�ادة 69 م�ن ق أ د يف 2008  لغياب�ه عن مقر عمله 

من تاريخ 17 / 4 / 2013 ولحد االن .
2 – اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 .
3 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69  .
4 – الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69 / ثالثا من ق أ د .
5 – حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / رابعا من ق أ د .
6 – تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي جرب مبلغ قدره ثالثون ال�ف دينار ترف له 

بعد اكتساب الحكم.
صدر الق�رار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71 / ثانيا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا يف 20 / 11 / 2015 .
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فقدان 
فقدت الهوي�ة الوزارية الصادرة من وزارة 
الكهرب�اء – املديرية العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب باسم / مرتىض قاسم احمد – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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فقدان 
فقدت هوي�ة الطالب الص�ادرة من املعهد 
التقني يف البرة – قس�م امليكانيك باس�م 
/ ص�ادق حمزة يعقوب – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الصادرة م�ن جمعية 
املرتجمني العراقيني بأس�م ) ن�رباس نهاد 
كم�ال ( من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن كلية 
التقنية االدارية / جامعة تقنية الوس�طى 
باس�م / رانيا جمي�ل عبد الكري�م – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقدت هوية وكيل ص�ادرة من الرشكة العامة 
لتج�ارة امل�واد الغذائية باس�م / محم�د نعيم 
س�هيم – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقدت هوية الطالب الصادرة من املعهد التقني 
يف البرة – قس�م املحاسبة باسم / عيل نارص 
عبد الحس�ني ( فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فقدت مني هوية غرفة تجارة البرة باسم / 
مهند عباس عبود – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب ) ر . ع محمد قاس�م خلف عيدان 

التميمي ( 
املنسوب اىل / رشطة البرة 

العنوان / محافظة البرة / منطقة العالية الشارع 
املؤدي اىل مركز الرشطة 

بم�ا انك متهم وفق امل�ادة ) 35 ( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 الختالسك املس�دس الحكومي املرقم ) 
GMG517 ( ن�وع كل�وك م�ع ملحقاته ع�ام 2006 
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تح�ر ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخ�يل االوىل / املنطقة الخامس�ة يف البرة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

املدير املفوض 
عامد كاظم الزم
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فقدان

 فقدت هوية وزارية ص�ادرة من وزارة الكهرباء 
� املديري�ة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب باس�م 
) مرتىض قاس�م احمد( من يعثر عليها تسليمها 

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

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/901

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املجرم الغائب : املالزم مهند عبد الزهرة 

عليوي العبادي
3 � رقم الدعوى 2019/901

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2008
5 � تاريخ الحكم : 2019/11/20

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 35( م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 

7 � املنس�وب اىل /قي�ادة ح�رس ح�دود املنطقة 
الرابعة 

8 � خالصة الحكم :  تبديل مادة االحالة من املادة 
)32/اوال وثاني�ا( من  ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل اىل امل�ادة )35/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 ك�ون الفع�ل وقع قب�ل صدور 
تعديل قانون قوى االم�ن الداخيل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � ع�دم ش�مول املته�م اع�اله بقان�ون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016  عن التهمه املس�نده 
اليه وف�ق احكام املادة )35( م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ 

التضمني املرتتب بذمته 
10 �  السجن  ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 
35/ اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
كونها االصل�ح للمتهم وبداللة امل�واد 61/اوال و 
69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 الختالسه 
البندقي�ة الحكومي�ة املرقم�ة ) 5253317( نوع 
كالش�نكوف  نص�ف اخمص عند غياب�ه بتاريخ 
2008/5/7 وعن�د اجراء الفحص ع�ى البندقية 
اع�اله والت�ي بذم�ة املته�م تب�ني بأنه�ا مرمزة 
محليا حس�ب ش�هادة الفحص املرقم�ة 167 يف 
2013/8/29 الصادرة م�ن معمل تصليح قيادة 

حرس حدود املنطقة الرابعة 
11 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 5,000,000( 
خمسة ماليني  استنادا للفقرة ثانيا من من املادة 
35 من ق ع د عن قيمة البندقية املختلسة املرقمة 
اعاله وحس�ب االس�عار الس�ائدة وق�ت الحادث 

تستوىف منه  بالطرق التنفيذية   
12  � ط�رده م�ن الخدمة وتنحيه ع�ن الوظيفة 
نهائي�ا عم�ال  باحكام امل�ادة 41/اوال /أ  من   ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008   بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
13 � اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا 

للمادة 21 /أ-6  من  ق ع
14 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ 

د رقم 17 لسنة2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا 
الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

2008
16 � تعميم اوصاف البندقية   املختلس�ة املش�ار 

اليها اعاله وفق القانون   
17 � تنزي�ل البندقي�ة املرقم�ة  اع�اله  من ذمة 
املحك�وم بع�د اس�تيفاء مبل�غ التضم�ني  وبعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
18 � مص�ادره البندقي�ة املرس�ومة برقم محيل 
تحم�ل نفس رق�م البندقي�ة االصلية وارس�الها 
اىل مديري�ة البن�ى التحتية /قس�م امل�واد املعادة 
واملس�تهلكة عمال باح�كام امل�ادة 117 من ق ع 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية 
19 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
) حس�ني عبد االم�ري جابر( البالغ�ة ) 25,000( 
خمس�ة وعرشون ال�ف دينار عراق�ي ترصف له 
م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قابال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 

2019/11/20
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
�������������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 00219530 
�25 بالع�دد / 212 يف 2017/10/23 والصادرة 
من مدرس�ة املس�عودي للبنني معنون�ة اىل وزارة 
الداخلي�ة / مديري�ة ادارة التط�وع )باس�م امري 
حسني عطش�ان( فعى من يعثر عليها تسلميها 

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

اعالن
تعلن عمادة املعهد التقني النجف احد تشكيالت جامعة الفرات االوسط عن اعادة نرش اعالن مزايدة علنية وفق قانون بعي وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 

2013 فعى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة من الرشكات واملقاولني مراجعة الوحدة القانونية يف املعهد التقني النجف املستمسكات املطلوبة 
1 � بطاقة وطنية + بطاقة سكن

2 � خطاب ضمان دخول املزايدات 
3� براءة الذمة من الدوائر الرضيبية  يف املحافظة

4 � جلب كتاب عدم محكومية من قسم االدلة الجنائية معنون اىل التصاريح االمنية جامعة الفرات االوسط التقنية 
تجري املزايدة العلنية الس�اعة العارشة صباحا يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 

والداللية واملصاريف االخرى 
العنوان : النجف االرشف شارع ابو صخري قرب الكراج الجنوبي

����������������
محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة يف البرصة 

اىل املتهمني الغائبني املنس�وبني اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملدرجة اس�مائهم ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه ازاء كل اس�م منكم من ق .ع .د 
رقم 14 لسنة 2008 ولغيابكم عن مقر عملكم بالتاريخ املؤرش ازاء كل اسم منكم ولحد االن وبما ان محل اختفائكم مجهول اقتىض تبليغكم بهذا االعالن عى 
ان تح�رضوا ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة يف البرصة خالل مدة )30( يوما من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتكم وتجيبوا عن 
التهم املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة والغري منقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليكم اينما وجدتم وتسليمكم اىل اقرب سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائكم باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة )69/اوال وثانيا 

ورابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم /17/ لسنة 2008

رئيس املحكمة

�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد / 2970/جنح/2019
التاريخ 2019/12/29

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )حسني بدر جمعه الرساي( 

بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة 2970/جنح/2019 م وفق احكام املادة )32(  من قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلية رقم 50 لسنة 2017 فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 2020/1/30 ويف حال عدم حضورك   

سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/800
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي عبد الرحمن فاضل نجم صيوان العبداني

3 � رقم الدعوى 2019/800
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2010/6/16

5 � تاريخ الحكم : 2019/10/14
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات  
8 � خالصة الحكم :   عدم شمول املتهم اعاله بقاون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كونه ما زال ماكثا يف الغياب لحد االن  

 9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 
111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 6/16 /2010 ولحد االن

10 � اخراجه  من الخدمة  استنادا الحكام املادة  42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل كونه 
القانون االصلح للمتهم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام 
املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008

12 �   حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار عاتي جرب( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون ال�ف دينار عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/10/14
العميد الدكتور الحقوقي 

عمار ماهر عبد الحسن
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 523/س/2019

التاريخ 2020/1/2
اىل / زينب خضري علوان

تبليغ
تحية طيبة ..

لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكم�ة م�ن قبل 
املس�تأنف  )تكلي�ف عب�د الله عل�وان ( ع�ى القرار 
الص�ادر من محكم�ة ب�داءة النجف املرق�م 4570/

ب2018/3 و ملجهولي�ة اقامتك وحس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة اس�تئناف الكرادة االتحادية  لذا 
تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املص�ادف 2020/1/14 الس�اعة التاس�عة  صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 334/ب/2017

التاريخ : 2019/12/22
اعالن مزايدة 

تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
124 مقاطع�ة 26 الح�رية فع�ى الراغب�ني بالرشاء 
الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم الثالثون من اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته 12/اولك و50 
مرت مربع االرض بور مرتوكة يف الوقت الحارض وتقع 
بعي�دة عن طرق املواصالت ويوجد فيها حوايل عرشة 
املغروس�ات )750,000( س�بعمائة  نخ�الت قيم�ة 
ال�ف دينار اما قيم�ة االرض ) 1,000,000( والقيمة 
التقديرية للقطعة )1,750,000( مليون وس�بعمائة 

الف دينار      
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 116/ب/2017

التاريخ : 2019/12/22
اعالن مزايدة 

تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 2 
مقاطعة 19 الح�رية فعى الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من الي�وم التايل 
لنرش االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة ويتحمل املش�رتي 

اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته 1 دونم و26و 
25 مرت مربع مزروع بمحصول الش�عري ويوجد فيه 
ح�وايل 15 نخلة مثم�رة وهو بعيد ع�ن مركز املدينة 
والتس�وق قيم�ة املغروس�ات ) 1,500,000( مليون 
وخمس�مائة الف دينار  قيمة االرض ) 4,125,000( 
اربع�ة ماليني ومائة وخمس�ة وعرشون ال�ف دينار 
والقيم�ة التقديرية للقطعة )5,625,000( خمس�ة 

ماليني وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار  
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 331/ب/2017

التاريخ : 2019/12/26
اعالن مزايدة 

تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
134 مقاطع�ة 26 الح�رية فع�ى الراغب�ني بالرشاء 
الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم الثالثون من اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بستان مساحته 2 دونم و19 اولك 
و75 م�رت مربع  االرض بور حاليا توجد فيه عرشون 
نخلة بعيد عن املدينة وطرق التبليط قيمة املغروسات 
)400,000( اربعمائة ال�ف دينار  اما قيمة االرض ) 

2,500,000( مليونان وخمسمائة الف دينار 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2938/ب2016/2

التاريخ 2019/12/30
اعالن

بن�اءا عى الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بازالة 
شيوع العقار املرقم 10667 /3 حي صدام  يف النجف 
علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبينه اوصافه وقيمت�ه ادناه فعى الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة  خالل )خمسة عرش(  
يوم�ا من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة 
بموج�ب ص�ك مص�دق المر محكم�ة ب�داءة النجف 
وص�ادرة م�ن م�رصف الرافدين رق�م )7( يف النجف 
وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش 
م�ن اليوم االخري م�ن االعالن يف ه�ذه املحكمة وعى 
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف / 

العقار املرق�م 3/10667 حي صدام يف النجف عبارة 
ع�ن دار يق�ع عى ش�ارع 10 م�رت بواجه�ة 13 مرت 
ونزال ع�رشون مرت ومفرزة اىل ثالث�ة اجزاء بصورة 
غري رس�مية الجزء االول يحتوي عى طارمة امامية 
مس�قفة بالجينكو وغرفتي نوم ومطبخ واس�تقبال 
باالس�منت  مبلط�ة  واالرضي�ة  وتوالي�ت  وحم�ام 
ومسقف بالشيلمان ومش�غول من قبل املدعو احمد 
خضري ياس�ني مع افراد عائلته وه�و يرغب بالبقاء 
يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء الثاني 
يحت�وي ع�ى دوالن بعرض مرت واح�د وطول عرشة 
م�رت واس�تقبال وغرف�ة ن�وم ومطب�خ وصحيات يف 
الطابق االريض اما الطابق العالوي يحتوي عى غرفة 
ن�وم واحدة ومش�غول من قبل املدع�وه دالل عبادي 
حم�ودي وهي ال ترغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع 
بصفة مستاجرة اما الجزء الثالث يحتوي عى طارمة 
امامية صغرية وصالة وغرفة نوم ومطبخ وصحيات 
ومبل�ط بال�كايش القديم ومس�قف بالش�يلمان وان 
عموم العقار يف اجزاءه الثالث مجهز باملاء والكهرباء 
ودرج�ة عمران�ه دون املتوس�ط وان القيم�ة املقدرة 
للعق�ار ) 110,000,000( مائة وعرشة مليون دينار 

فقط ال غريها

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 13382/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي الرشطة / 2 حدود بلدية 

النجف 
الجنس : دارين

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الشقة 
املساحة 200م2 

املش�تمالت : اس�تقبال وغرفتني � صحيات ومطبخ وغرفة 
فوقانية  لكل دار  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : املالك
مقدار املبيع :72,500,000 دينار ) اثنان وس�بعون مليون 

وخمسمائة الف دينار( 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف /2 باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائ�د للراهن مريم مهدي 
محم�د ونزه�ه حس�ن منفي لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
م�رصف الرافدي�ن /االمري  البالغ ) اربع�ون مليون ( دينارا 
فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن  
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة  للمبي�ع البالغ ) اثنان 
وس�بعون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف( دين�ارا  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
عبد الكريم جهادي خرض

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 26848/3
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : م4 جزي�رة النجف حي 

الجامعة
الجنس : دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الشقة 
املس�احة 258,66م2 الحصة املحج�وز عليها 50م2  حصة 

كزار محسن 
املشتمالت : استقبال � صحيات � مطبخ  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : 
مقدار املبيع : 50,000,000 خمسون مليون دينار  

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف /2 باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن كزار محس�ن 
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن م�رصف الرافدي�ن  البال�غ ) 
26,373,000( دينارا فعى الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن  مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع 
البال�غ ) 50,000,000( دين�ارا  وان املزاي�دة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
عبد الكريم جهادي خرض

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 9966/3 صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة: 260م2
املش�تمالت :  صالة واس�تقبال وغرفتني ومطبخ وصحيات 

الطابق االعى غرفتني سقوفه شيلمان 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : كامل عاشور محمد وخريية صالح محمد

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل  باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن كامل عاش�ور 
محم�د وخريي�ة صالح محم�د لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
م�رصف الرافدي�ن البال�غ ) 24,000,000(اربعة وعرشون  
ملي�ون دينار فعى الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن  مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع 
البال�غ ) 90000000( تس�عون مليون دين�ارا  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 88384/3 ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دارين بصورة غري رسمية
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة: 200م2
املش�تمالت :  حصت�ه / غرف�ة وصالة واس�تقبال ومطبخ 

وصحيات سقوفه مسلح  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : عيل عطية هاشم

مقدار املبيع : حصته من العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراه�ن عيل عطية 
هاش�م لقاء طلب الدائن املرتهن م�رصف الرافدين البالغ ) 
18,000,000(ثماني�ة ع�رش مليون دينار فع�ى الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة  للمبيع البالغ ) 50000000( خمس�ون 
مليون دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري للمزايدة 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 13178/3 صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دارين وشقة
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة: 260م2
املش�تمالت :  االوىل اس�تقبال وصال�ة وغرفت�ني ومطب�خ 
وصحيات وغرفة يف االعى س�قوفه مس�لح  الثاني / صالة 

ومطبخ وصحيات ويف االعى غرفة وصالة    
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : جوري كريم سموم 

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائ�د للراهن جوري كريم 
س�موم لقاء طلب الدائ�ن املرتهن م�رصف الرافدين البالغ 
) 30,000,000( ثالث�ون ملي�ون دين�ارا فع�ى الراغ�ب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيم�ة املقدرة  للمبيع البالغ ) 90000000( تس�عون 
مليون دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري للمزايدة 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد :124
التاريخ : 2020/1/5

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفي�ذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره من قانون 
التسجيل العقاري 

رقم )1971( املعدل فقد تقرر االعالن عن مبارشة التسجيل 
باج�راءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبين�ة اعاله وفق 
احكام املادة )3( من امل�ادة )45( من القانون املذكور فعى 
م�ن يدعي امللكي�ة او اي حقوق عقارية يف ه�ذه العقارات 
املذك�ورة اعاله تقديم م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة 
خ�الل ثالثني يوم�ا من تاري�خ النرش االع�الن والحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح يوم التايل النتهاء 
م�دة االعالن وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات 
عند اجراء الكش�ف املوقعي عى العقار من قبل لجنة تثبيت 

امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر  اللجنة حضورهم
هادي مصيلح جواد

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد :125
التاريخ : 2020/1/5

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفي�ذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره من قانون 
التسجيل العقاري 

رقم )1971( املعدل فقد تقرر االعالن عن مبارشة التسجيل 
باج�راءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبين�ة اعاله وفق 
احكام املادة )3( من امل�ادة )45( من القانون املذكور فعى 
م�ن يدعي امللكي�ة او اي حقوق عقارية يف ه�ذه العقارات 
املذك�ورة اعاله تقديم م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة 
خ�الل ثالثني يوم�ا من تاري�خ النرش االع�الن والحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح يوم التايل النتهاء 
م�دة االعالن وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات 
عند اجراء الكش�ف املوقعي عى العقار من قبل لجنة تثبيت 

امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر  اللجنة حضورهم
هادي مصيلح جواد

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1/1281
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 3 جزي�رة النج�ف حي 

الزهراء
الجنس : دارين

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الشقة 
املساحة 169م2 حصة نهاد نوري مهدي

املشتمالت : مطبخ صالة استقبال غرفة وصحيات وغرفتني 
وصحيات ط2  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : 
مقدار املبيع : 63,750 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف /2 باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد للراه�ن نهاد نوري 
مه�دي لقاء طلب الدائن املرتهن م�رصف الرافدين  البالغ ) 
18,000,000( دينارا فعى الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن  مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع 
البال�غ ) 63,750,000( دين�ارا  وان املزاي�دة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
عبد الكريم جهادي خرض

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 71615/3 ميسان 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دارين بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 250م2
املش�تمالت : حصته�ا / غرفة  وصالة واس�تقبال  ومطبخ 

وصحيات سقوفه شيلمان    
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : جنان عباس بريهي

مقدار املبيع : حصتها من العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن جن�ان 
عب�اس بريه�ي محم�د لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 18,000,000( ثماني�ة ع�رش ملي�ون 
دينار فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن  مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع البالغ ) 
70000000( س�بعون مليون دينار  وان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 10413/3 حي صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دارين بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 278,66م2
املش�تمالت : حصت�ه / صالة واس�تقبال وغرفتني ومطبخ 
وصحي�ات وغرفتني وصحي�ات يف الطابق العلوي س�قوفه 

شيلمان 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : حصة / حسني ناعور صيهود  

مقدار املبيع : حصته من العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن باس�مه 
حس�ني ناع�ور صيهود لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف 
ملي�ون  18,000,000(ثماني�ة ع�رش   ( البال�غ  الرافدي�ن 
دينار فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن  مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع البالغ 
) 75000000( خمسة وس�بعون مليون دينار  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ النجف
اس�تنادا للمادة 71 م�ن قانون التنفيذ وبناءا عى طلب الدائن )حامد رحي�م ابراهيم (  تبيع مديرية تنفيذ 
النجف املواد املدرجة ادناه والعائدة للمدين )فاطمة كامل حسن( فعى الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان 
واملكان املذكور ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% عرشة باملئة من القيمة املق�درة بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات /

1 . املواد :

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السد العظيم 
العدد : 58 / ب / 2019 
التاريخ : 5 / 1 / 2020 

م / اعالن 
رقم الدعوى : 58 / ب / 2019 

املدعية : هناء تركان احمد وجماعتها .
املدعى عليها : مديحة حميد حبيب .

اصدرت محكمة بداءة السد العظيم قرارها املرقم 
58 / ب / 2019 يف 25 / 8 / 2019 واملتضم�ن 
تبليغ�ك بقرار الحكم املرقم اعاله واملتضمن ازالة 
ش�يوع وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشط�ة املقدادي�ة بالع�دد 1321 يف 31 / 
12 / 2019 واملتضم�ن كون�ك مرتحل�ة اىل جهة 
مجهولة وحس�ب االشعارات من مختارين قضاء 
املقدادي�ة وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني بقرار الحكم الغيابي املرقم 

اعاله وفق القانون .
املرفقات :

نسختني من قرار الحكم املرقم اعاله 
القايض 

هيثم حسني طراد 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
رقم الدعوى : 612 / ش / 2019 

التاريخ : 5 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل / املدع�ى عليه – عالء فه�د مهدي – مجهول 
محل االقامة .

بتاريخ 25 / 9 / 2019 اصدرت محكمة االحوال 
بل�د قرارها الغيابي بالدع�وى املرقمة 612 / ش 
/ 2019 املقام�ة من قبل املدعي�ة امل عبد االمري 
عب�اس املتضمن الحك�م بتاييد حضان�ة املدعية 
البنائه�ا كل من ) نرجس وودق وحيدر ابناء عالء 
فه�د مه�دي ( وبالنظ�ر مجهولية مح�ل اقامتك 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
ويحق لك االعرتاض خالل ع�رشة ايام من تاريخ 
نرش هذا االع�الن يف الصحف الرس�مية ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا خالل املدة 
القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض
يعرب عيل جاسم 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 118 / ش4 / 2019 
التاريخ : 5 / 1 / 2020 

املدع�ى علي�ه ) محم�ود ابراهيم محم�ود رحيم 
البياتي ( 

م / اعالن 
ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة 
م�ن قبل املدعي�ة ) صابري�ن ابراهي�م محمود ( 
والت�ي موضوعه�ا ) تصدي�ق ال�زواج الخارجي 
الواق�ع بتاري�خ 1 / 9 / 1982 وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مبلغ مركز رشطة املفرق 
يف دياىل وصدر بها قرار تصديق الزواج الواقع بني 
املتداعيني بتاري�خ 7 / 3 / 2019 قررت املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني يوميت�ني محليتني 

بقرار الحكم وحسب االصول .
القايض 

عدي نجم جمعة
����������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/9025 

التاريخ :2019/10/1
نرش اعالن

قدمت املستدعية )كايف عطية خلف( طلب اىل هذه 
املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجر وقيمومة البنها 
املفق�ود )س�لوان فرح�ان زيدان( وال�ذي فقد يف 
تاريخ 2015/4/9 عليه واس�تناداً لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة ن�رشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير

 القايض 
كاظم متعب داود

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد 162 / ب / 2019
التأريخ  2 / 1 / 2020

إعالن 
إىل املدعي عليه )حسني عبد الهادي عبد الواحد(

بناءاً عى الدعوى البدائية املقامة من قبل املدعي 
) مصطفى سعد طاهر ( موضوعها انك مشغول 
الذمة املالية للمدعي بمبلغ مقداره 50،000،000 
خمسون ميلون دينار عراقي عن قرضة حسنة ، 
انك ممتنع عن تس�ديد ما بذمتك ونظراً ملجهولية 
محل أقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البل�دي ملنطقة ) ك�وت الج�وع االوىل (  
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�اً بصحيفتني 
يوميتني مشهورتني  للحضور أمام هذه محكمة 
  2020  / 1 املرافع�ة املص�ادف 15 /  يف مواع�د 
الس�اعة الع�ارشة صباح�اً 2019ويف حال�ة عدم 
حضورك سوف ستجري املرافعة غيابياً بحقك .. 

القايض
فاض��ل حسني خضري

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ � مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة :  2298/ 2019 
التأريخ: 12 / 12 / 2019 

إىل / املنفذ عليه املدين / يقضان سعدون جابر 
لق�د تحقق له�ذا املديرية من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ أن�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم أو مؤق�ت أو مخت�ار ، يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه ، واس�تاداً للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف مديرية 
التنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفي�ذ الجربي فوق القانون 
علم�اً انك مدي�ن لصال�ح الدائنة ) ش�ذى كاظم 
مهلهل ( بمبلغ النفقة املستمرة البائع ) 50000( 

خمسون الف دينار)  شهرياً ( .
اوصاف املحرر :

ق�رار املحكم�ة االح�وال الش�خصية يف الب�رصة 
بالعدد 6222 / ش/2015

يف 13 / 12 / 2015
 املنفذ العدل

محمد رياض هالل
����������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 40370/3 وفاء
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دارين بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املش�تمالت : حصتها / اس�تقبال وصالة وغرفة 

ومطبخ وصحيات سقوفه مسلح    
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : باسمة محمد حسن محمد

مقدار املبيع : حصتها من العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف /
االوىل  باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراهن باس�مه محمد حس�ن محمد لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن م�رصف الرافدي�ن البالغ ) 
26,373,600( س�تة وعرشون مليون وثالثمائة 
وثالثة وسبعون الف وستمائة دينار فعى الراغب 
يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة 
املق�درة  للمبيع البالغ ) 50000000( خمس�ون 
ملي�ون دين�ار  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل

المادة القانونية تاريخ الغياب او نوع الجريمة اسم المتهم الكامل الرتبة ت

)260( من ق.ع.والمادة 33 من ق 
ع د  رقم 14 لسنة 2008 

جمع بين وظيفتين وزارة الداخلية 
ووزارة التربية بصفة معلم في 
مدرسة يونس يعقوب عام 2005

اسامة طارش 
فهد شناوة م.اول 1

)31/405( من ق.ع. رقم 111 
لسنة 1969 المعدل بتاريخ 

 2015/7/10
علي شلوكه 
عبود نجم  الشرطي 2

)35( ق ع رقم 14 لسنة 2008 
اختالس مواد )ميز استيل عدد )1( 
مع عارضة طعام عدد )1( مع ميز 

طعام ينطوي عدد )1( 
عمار عادل خلف الشرطي 3

رقم االضبارة : 2019/1070
التاريخ : 2019/10/13

اخلبري القضائي
امري عادل هاشم

السعر العدد اسم المادة ت
110,000 11سيت 1 ـ قالب كيك 1
10,000 1 2 ماطور هواء منفاخ +نقطة سيار كهرباء 2

126,000 19 
7

3 ـ صور أيات قرأنية +
صور مناضر طبيعية 3

40,000 8 ـ ساعة جدارية4 4
14,000 2 5  ـ سيت مواعين 5
23,000 23 6 ـ مملحة طعام 6
3,000 1 7 ـ سيت ستكان شاي 7
50,000 2 شليف 8 ـ مخاد ديباج  8
70,000 14 سيت 9 ـ سيت ماعون مقبالت 9
52,000 13 سيت 10 ـ طاسه فرفوري صغيرة 10
13,000 13/قوري محروق 11 ـ قوري 11
37,000 37/طاوة محروقة 12 ـ طاوه 12
21,000 7/قدور محروقة 13 ـ قدور تيفال 13
48,000 8 سيت كل سيت يحتوي على 3 قدر محروق 14 ـ قدور 14
15,000 4محروق 15 ـ  غاليات 15
5,000 1 16 ـ ترمز 16
25,000 10 17  17 ـ ماعون مقبالت
10,000 30 محروقة 18 ـ صور قرأنية ومناضر طبيعية 18
25,000 61 محروقة 19 ـ تحفيات صغيرة متنوعة االشكال 19
90,000 3 / كرسي 20  20 ـ كرسي

السعر العدد اسم المادة 
100,000 25 سلة 21  ـسلة محمل

87,000 87 22 ـ سالت بالستك صغيرة+
كاسات نايلون متنوعة الحجم

40,000 59 محروق 23 ـ ماعون فرفوري وزجاج 
30,000 44 محروقة 24 ـ طاسة فرفوري زجاجية

5,000 32 محروقة 25 ـ صواني صغيرة بالستك +
صينية حديد واحدة

12,000 22 محروقة 26 ـ كالصات زجاج متنوعة 

10,000 12 محروقة
12 محروقة

27 ـ ملعقة طعام +
جمية طعام

60,000 12 قطعة 28 ـ صواني حديد
70,000 19 قطعة 29 ـ نماذج قطع صغير متنوعة االلوان من قطع كمبار 
30,000 22 قطعة 30 ـ شوكة طعام 
49,000 7 قطعة 31 ـ سلة حاملة صحون 
30,000 11 سيت 32 ـ حافظة 
50,000 2 قطعة  33 ـ درج صغير
200,000 40 قطعة  34 ـ جنط نسائية متنوعة صغيرة الحجم
20,000 2 قطعة  35 ـ بطانية طفل صغيرة
90,000 18 قطعة 36 ـ حافظة طفل
400,000 8 قطعة 37 ـ ميز خشب
200,000 2 قطعة 38 ـ جرباية
15,000 1 محروق 39 ـ ميز استعالمات
80,000 1 قطعة 40 ـ ميز المنيوم مغلف بالخشب
السعر العدد  اسم المادة 

90,000 3 قطعة 41 ـ مطفئة حريق
50,000 3 42 ـ رفوف عرض

50,000 18 قطعة
13 قطعة 43 ـ معدات سكة بردة + عاملة سكة

25,000 3 قطعة 44 ـ سكة بردة
50,000 9 قطعة 45 ـ حامل رفوف

20,000 1 محروق
1 محروق  46 ـ ميز حاسبة + ميز خشب

60,000 1 محروق 47 ـ مبردة
13,000 14 قطعة محروقة 48 ـ تحفيات متنوعة

100,000 1 عاكسة
2 بطارية محروقة 49 ـ عاكسة مع بطاريات

10,000 3قطعة محروقة 50 ـ مطفئة حريق
المجموع 

 2,833,000
مليونان 
وثمانمائة 

وثالثة وثالثون 
الف دينار 
عراقي 
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تختللف يف وجهلات نظلرك ملع زملاء العمل 
حاول أن تسلوي األمور عاطفيلاً: تبدو حياتك 
العاطفيلة مميلزة، وتتلقى عدداً من الرسلائل 
التلي تفرح قلبلك أو دعلوات إىل تمضية بعض 
الوقلت خلارج الباد صحيلاً: معاقلرة الخمرة 

للتخلص من مشكاتك

الهفلوات املتكلّررة يف بعلض األحيلان تكلّلف 
الكثلر، لذا ملن األفضل أن تبحث عن األنسلب 
لتفادي الوقوع بها عاطفياً: تشلع بشلخصية 
ممّيلزة، لكّنلك ترتبك إزاء متغلّرات قد تحصل 
فجأة يف هلذا الوقت صحياً: ابحلث مع طبيبك 

العاج األفضل للتخلص من آالم الظهر

إيجابلي  بنجلاح وتكلون  املنافسله  بوسلعك 
التفكلر وإنسلانياً إىل أبعلد حلدود، وتفتخلر 
بالتفلاف الزملاء حوللك والوقلوف اىل جانبك 
ساعة الحاجة عاطفياً: ترتاح إىل وجود الحبيب 
إىل جانبلك و وقوفله معلك، ما يجعلك تشلعر 

بإخاصه تجاهك 

تماللك أعصابك وتحاَش التلّرع يف الدفاع عن 
نفسلك، قد تتعلرّض لظلم او قملع، لكّن الجّو 
السلائد ال يسلمح لك بمواجهة املسلؤولني او 
املنافسلني عاطفياً: حان الوقلت لانفتاح عىل 

الرشيك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره 

قلد تتلّقلى عروضلاً، أو تعرف لقلاءات واعدة 
جلّداً تكلون بمثابة حافلز مهّم لتطويلر أدائك 
ولن تعاكسلك الظروف عاطفياً: مهمة شلاقة 
تنتظرك إلقناع الرشيلك بوجهة نظرك، فحاول 

أن تواجه األمور بهدوء وال تترع يف التقدير 

تنطلق بتحرّك نشليط وحملايس من قبلك عىل 
الرغلم ملن الضغلوط العابرة وبسلبب الرغبة 
الكبرة التي تتملّكك القتحام الجديد واملجهول 
التشلنجات  إلزاللة  مائلم  وقلت  عاطفيلاً: 
والتساؤالت التي لم تجد لها األجوبة يف املايض 

تبلدو نشليطاً ذهنّيلاً وجسلدّياً، وبالتلايل للن 
تتأخلر يف بلت املوضوعلات التي لطامللا أثارت 
حرتك سلابقا عاطفياً: قد تتوتر اليوم عاقتك 
بالحبيلب بسلبب سلوء تفاهم يحلدث بينكما 
ألسباب تافهة وسلطحية صحياً: استغل فرتة 

بعد الظهر للتوجه إىل البحر 

يسلاعدك الحلّظ عىل إحلراز النجلاح واألرباح 
يف االسلتثمارات وأعملال البورصلة واملجاالت 
العقارية، إالّ أن عليك الترّصف برعة وبجّدية 
وجلودة عاطفيلاً: ال تجلادل وال تعلارض وال 
تنتقد الرشيك عىل أقل ترصف، وعليك أن تكون 

متكتماً وال تبح بأرسارك

القملر الجديلد يف بلرج الجلوزاء يتحلدث عن 
مرشوع يوضلع امامك للتفلاوض او عن عقد 
تريلد ان توّقعله او اتفاق عاطفيلاً: اذا لم تكن 
مخلصلاً مع الرشيك، ملن األفضل أال تصارحه 
بمشلاعرك تجاهله وإال سلاءت األملور الحقاً 

صحياً: ال ترتدد يف تنفيذ تمارينك الرياضية

تتلقى معلومات ومعرفة تكتسلب من خالها 
خلرة يف الحياة املهنية، ال تكن لجوجاً يف بعض 
األملور، ومن األفضل الرتوي يف مسلائل دقيقة 
وشلائكة عاطفيلاً: قلد تعرتضك ملع الرشيك 
بعلض التطلورات املفاجئلة، لكن ذللك يكون 

مرحلياً ورسعان ما يزول

تحاش التشلبث بأفلكار قديملة وال تقدم عىل 
رصاعات أو خافات أو جدل، تتحفظ يف اإلعان 
علن أعماللك عاطفيلاً: تواجه شلكوكاً يف غر 
محلهلا، وقد يصعب عليك التعبر عن نفسلك، 
ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسليطة وغر 

مؤذية

تتلاح أمامك فرصاً مهنية كثرة، قد تجد حلوالً 
شلخصية عالقة، أو تتوصلل إىل نتيجة أو تجد 
مبتغاك عاطفياً: تأخذ عىل أحد األحباء إهماله 
وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية 

تجعلك تعيد النظر يف تعاطيك مع أحدهم.

العذراء

احلوت

دراسة: رشب احلليب ال يطيل العمر
أظهرت دراسلة حديثة أن األشلخاص 
الذيلن يرشبلون الكثلر ملن الحليلب 
)الزبلادي(  واللبلن  الجبلن  ويأكللون 

للن يعيشلوا أطلول ملن غرهلم 
بالرضورة.فحص الباحثون بيانات 
عن استهاك منتجات األلبان ألكثر 
من 168 أللف امرأة وأكثلر من 49 
أللف رجل ليلس لديهلم تاريخ من 
أملراض الرطلان أو القلب. وعىل 
مدى نحو 30 عاما من املتابعة تويف 
51438 شلخصا.وكان األشلخاص 
الذيلن يتناولون الكميات األكر من 

منتجات األلبان-4.2 حصة يوميا- أكثر 
عرضة بنسبة سبعة باملئة للوفاة أثناء 
الدراسلة من الذين يتناولون أقل كمية 

من منتجلات األلبلان أو 0.8 حصة يف 
اليوم.ولم يختلف األمر بالنسلبة للذين 
يتناولون كميات متوسلطة ترتاوح ما 

بني حصة لثاثة حصص يوميا.
وكتب املعد الرئييس للدراسلة مينج 
دينج ملن كليلة هارفلارد للصحة 
يف  وزملاؤه  بوسلطن  يف  العاملة 
الدوريلة الطبيلة الريطانيلة )بي.
إم.جيله( يقوللون ”إجملايل كمية 
للم  املسلتهلكة  األلبلان  منتجلات 
العيلش  بفلرص  مرتبطلة  تكلن 
”األثلر  أطول“.وأضافلوا  لفلرتة 

الصحي ملنتجات األلبان قد يعتمد عىل 
مقارنتها باألطعمة التي تسلتهلك بدال 
منها“.وتابلع فريلق البحلث أن بعض 
الدراسلات السلابقة كانت قلد ربطت 
بني اسلتهاك منتجلات األلبلان وبني 
انخفاض طفيلف يف مخاطر عدد كبر 
ملن املشلكات الصحية منهلا ارتفاع 
ضغط الدم والسلكري وأمراض القلب 
وبعض أنلواع الرطان. لكلن ارتفاع 
اسلتهاك منتجات األلبان ارتبط كذلك 
بزيلادة مخاطر اإلصابلة بأنواع أخرى 

من الرطان يف دراسات سابقة.

»واتساب« يضيف ميزة انتظار املكاملات
أضلاف تطبيق »واتسلاب« اململوك 
جديلدة  ميلزة  فيسلبوك  لرشكلة 
يف التحديلث األخلر علىل نسلخة 
أندرويد، وهي ميزة انتظار املكاملة، 
والتلي تمّكن املسلتخدم الذي يريد 
االتصال بمستخدم أخر من معرفة 
أن املستقبل مشغول بمكاملة أخرى 

يف الوقت الحايل أم ال.
تعريفهلا  يف  الرشكلة  وأوضحلت 
بامليزة، أنه يف حال تلقى املسلتخدم 
مكامللة ثانيلة أثنلاء تحدثله ملع 
شخص ما، فإن الهاتف سوف يرن 
وسرى إشعاًرا، ويمكن حينها إما 
رفض هذه املكاملة الثانية ومتابعة 
املكامللة  إنهلاء  أو  األوىل  املكامللة 

الحالية وقبول املكاملة الواردة.
يف  األخلذ  يجلب  أنله  إىل  ولفتلت 

اللزر  علىل  الضغلط  أن  االعتبلار 
األخلرض للمكامللة اللواردة الثانية 
يعني إنهلاء املكاملة النشلطة فوًرا 
واعتقاد الشخص الذي يتحدث إليه 
املستخدم بأنه قد أنهى املكاملة دون 
تحذير مسلبق، وال يوجد يف الوقت 
الحايل خيلار لتعليق املكاملات، لذلك 
ال يمكلن جعل املتصللني ينتظرون 
إحلدى  املسلتخدم  ينهلي  ريثملا 

املكاملتني.
يشلار إىل أن امليزة الجديلدة تتوفر 
أو   2.19.352 النسلخة  ضملن 
األحدث من تطبيق واتساب لنظام 
 2.19.128 والنسلخة  أندرويلد، 
أو األحلدث ملن تطبيلق واتسلاب 
 WhatsApp Business لألعملال 

عىل أندرويد.

فوائد صحية مذهلة للبقدونس
كشفت بحوث علمية أجريت مؤخراً أن 
البقدونس يعتر أحد األعشاب الطبية 
الثاثلة بجانلب »الثلوم، والقراص«، 
مللا يحتويه من فوائلد صحية مذهلة، 
بينهلا إزاللة السلموم ملن الجسلم، 
وإدرار البلول، باإلضافة إىل أن كثرين 

يتناولونه إلنعاش الفم.
وكشفت الدراسلات الحديثة أن فوائد 

البقدونس الصحية تتمثل يف:
بالعديلد ملن مضلادات  -أنله غنلي 

األكسلدة، التلي تحملي الجسلم ملن 
اإلصابلة بالعديلد ملن األملراض التي 
تصيبه كلملا تقدم العمر، مثل تسلمم 

الكبد.

-قدرتله علىل إدرار البلول واملسلاعدة 
يف إنتلاج البلول يف اللكىل، والتقليل من 
االنتفاخ واحتباس السلوائل يف الجسم، 

ما يمنع مشاكل الجهاز الهضمي.
-يحتوى عىل عدٍد من أنواع الفيتامينات 

بينهلا فيتاملني K الذي يربلط جميع 
العنلارص الغذائيلة مثلل الكالسليوم 
والفسفور واملغنيسوم، وفيتامني دي، 
للحفاظ عىل صحة العظام، وفيتامني 
يس اللذي يقللل من مخاطلر أمراض 
املفاصل والسلكري ورسطان  التهاب 

القولون.
-يمنلع البقدونس تكّون الحصاوي يف 

الكىل.
-أوراق البقدونلس وجلذوره تحتوى 

عىل خصائص مضادة للميكروبات.
-يسمهم يف خض ضغط الدم.

-يحلارب الرطان، وذلك الحتوائه عىل 
عدٍد من مضادات األكسدة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 عدد جزر )مبشور(

x 2 عدد تفاحة )رشائح(
x 2 كوب كرنب )مقطع صغر(

x 1 معلقة كبرة خل
x 1 معلقة كبرة سكر
x 1 كوب زبادي )اليت(

½ x كوب مايونيز )دايت(
¼ x كوب لبن كامل الدسم

الخطوات:
يف بولة نضع املايونيز والزبادي واللبن والسلكر والخل ونقلب بواسطة معلقة 

جيدا.
يف بولة اخرى نضع الكرنب والجزر والتفاح.

نضع خليط املايونيز عىل السللطة ونقلب جيدا، وترتك يف الثاجة ساعتني قبل 
التقديم.

كول سلو بالتفاح

؟؟هل تعلم
هلل تعلم أنه ملن النلادر أن ترقد 
الزرافلة علىل األرض .. لذللك فهي 
تنام واقفة و تغمض عينيها ملدة ال 

تزيد عن خمس دقائق يف كل مرة.
هل تعللم أن البعوض يحلب ألواناً 
معينله و يكلره ألوانلاً أخلرى ... 
فالبعلوض ينجلذب نحلو األلوان 
بالرتتيب اآلتي : األسلود ، فاألزرق 
، فاألحملر ، فاألصفر ، فاألبيض .. 
فقد أمكن علد 1499 بعوضة عىل 
الثلوب األسلود ملع أن عددها لم 
يتجلاوز 520 بعوضه علىل الثوب 

األبيض.
هلل تعللم أنله يوجلد يف أعملاق 
البحار مخلوقات غريبة .. جمري 
ميضء ، ديدان مضيئة و أمشلاط 
بحلر مضيئة و نجوم بحر مضيئة 
يشع منها النور ال سيما يف الظام 

الرمدي الذي تنترش يف رحابه.
هل تعلم أن أطول شجرة يف العالم 
توجلد يف كاليفورينا ويبلغ طولها 

367 قدماً.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2056( الثالثاء  7  كانون الثاني  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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النفط ينفي رحيل نجميهميمي عىل أعتاب مغادرة الدحيل
             المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات املهاجم العراقي الش�اب مهند عيل 
الش�هري ب�)ميمي(، عىل أب�واب مغادرة 
الدحيل، خالل فرتة االنتقاالت الش�توية 

الحالية يف كانون ثان/يناير الجاري.

ووفق�ا لبعض املصادر، ف�إن النية تتجه 
داخ�ل إدارة الن�ادي إلع�ارة الالعب ألحد 
األندي�ة مل�دة 6 أش�هر ،ع�ىل أن يعود يف 
املوس�م املقبل، بع�د اكتس�اب املزيد من 
الخربات واإلنسجام بشكل أكرب مع أجواء 
الدوري القطري .وكان ميمي، 20 عاما، 

انض�م لصف�وف الدحيل مطلع املوس�م 
الج�اري قادم�ا م�ن الرشط�ة العراقي 
بعق�د يمتد مل�دة 5 مواس�م كاملة، لكنه 
ل�م يتمكن م�ن تقديم اإلضاف�ة املرجوة 
وسجل هدفا وحيدا يف الدوري حتى اآلن، 
ولم يقن�ع امل�درب الربتغ�ايل روي فاريا 

كثريا بإمكانياته.
ودخ�ل الدحي�ل يف مفاوض�ات جادة مع 
الك�وري ه�ان كوان�ج س�ونج، مهاجم 
يوفنتوس، للتعاقد معه يف فرتة االنتقاالت 
الحالية، ليتم تسجيله يف القائمة كالعب 

آسيوي بدال من ميمي.
ووص�ل الالع�ب اىل العاصم�ة القطري�ة 
الدوح�ة، وخض�ع للفحوص�ات الطبية 
بنج�اح، تمهي�دا لالنضم�ام اىل صفوف 
الفريق القطري.ويف ح�ال إتمام التعاقد 
م�ع الالع�ب الك�وري، يك�ون محرتفو 
جانب�ه  إىل  املوس�م،  بقي�ة  يف  الدحي�ل 
ه�م، ماري�و ماندزوكيت�ش البلجيك�ي 
إدميلس�ون جوني�ور والتونيس يوس�ف 

املساكني واملغربي مهدي بنعطية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

نف�ى النف�ط انتق�ال عدد م�ن العبيه 
صوب األندية األخرى بفرتة 

االنتقاالت الشتوية.
اإلعالم�ي  املنس�ق  وق�ال 
للنف�ط جمعة الثام�ر،  »ال 
صحة لألخبار التي أش�يعت 
ح�ول انتقال محم�د داوود 
وبسام شاكر للزوراء، هناك 
عق�د يلزم العبين�ا بالفريق 
تح�رتم  األط�راف  وجمي�ع 

العقد املربم«.
الالعب�ن  رغب�ة  أن  وب�ن 
ه�ي مواصل�ة مش�وارهما 
م�ع النف�ط، وال توج�د نية 

لالنتقال ألي فريق آخر.
وأش�ار إىل أن الفري�ق عاود 
تدريبات�ه اليومي�ة تحضريا 
منافس�ات  الس�تئناف 
إرشاف  تح�ت  ال�دوري، 

الدكت�ور يحي�ى عل�وان، وأن الفري�ق 
مكتم�ل الصف�وف وهن�اك رغبة لدى 
الجميع الس�تعادة الجاهزي�ة البدنية 

النطالقة الدوري.

يش�ار إىل أن وس�ائل التواصل تناقلت 
وداود  ش�اكر  بض�م  ال�زوراء  رغب�ة 
للفريق قبل الدخول بمنافسات ملحق 

أندية أبطال آسيا.

مورينيو: مورا 
وسون ال يمكنهام 

تعويض كني

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، املدي�ر 
إصاب�ة مهاجم�ه  أن  لتوتنه�ام،  الفن�ي 
اإلنجلي�زي، هاري ك�ن، يف أوت�ار الركبة 

»ليست بسيطة«.
وغاب كن عن مباراة ميدلس�ربه )1-1(، 
يف ال�دور الثالث لكأس االتحاد اإلنجليزي، 
ومن املقرر أن يس�تمر ابتعاده ألكثر من 

شهر آخر.
وع�ن ذل�ك، ق�ال موريني�و يف ترصيحات 
لش�بكة »سكاي س�بورتس«: »أعتقد أنه 
من األفضل، أن يتحدث طبيب الفريق عن 

إصابة كن، أو يقدم تقريرًا رسمًيا«.
وأض�اف: »ال�يء الوحيد ال�ذي يمكنني 
تأكي�ده، ه�و أن ش�عوري ب�أن إصابته 
ليس�ت بس�يطة كان صحيح�ا.. لك�ن ال 
يمكنن�ي التح�دث ع�ن موض�وع تعافيه 

مرات عديدة«.
وأكم�ل: »الالعب�ون يقدم�ون كل م�ا يف 
وس�عهم، لك�ن ال يمكنن�ي االعتماد عىل 
س�ون أو م�ورا، يف املركز رق�م 9 بداًل من 

كن«.
وأت�م موريني�و: »لذل�ك علين�ا أن نجرب 
أش�ياء أخرى، وهذا ما س�نفعله.. هاري 
س�يغيب، وم�ن الواض�ح أن كل دقيقة ال 
يلعبه�ا، تعني الكثري بالنس�بة لن�ا.. إنها 

خسارة كبرية لنا، لكن علينا قبولها«.

خطوة جديدة تقرب فيدال 
من إنرت ميالن

بايرن يستفرس عن حكيمي.. وغموض 
موقف ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ُي�رص ن�ادي إنرت ميالن اإليط�ايل، عىل التعاق�د مع أرتورو 
فيدال العب وسط برشلونة، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 

الجارية.
فرنان�دو  ف�إن  مريكات�و«،  »كالتش�يو  ملوق�ع  ووفًق�ا 
فيليتش�يفيتش وكيل أعمال فيدال، سيتواجد اليوم اإلثنن 
يف إيطاليا، ملناقش�ة عملية نقل الالعب التش�ييل املحتملة 

إىل النرياتزوري.
ويرفض إرنس�تو فالفريدي املدير الفني لربشلونة، رحيل 
في�دال، أما الالعب يضغط بقوة للموافقة عىل رحيله إلنرت 

ميالن ولم شمله بمدربه السابق أنطونيو كونتي.
وأضاف املوقع أن إنرت ميالن سيقابل وكيل فيدال، لتوضيح 
ما يجب القيام به من أجل ضم الالعب بشكل حاسم، وإال 

فإن النرياتزوري سيسلك مسارات أخرى.
وكان�ت تقارير صحفية قد أش�ارت إىل أن إنرت قدم عرًضا 
لض�م فيدال بقيمة 12 أو 13 مليون يورو، وهو ما رفضه 

النادي الكتالوني.

كلوب يتغنى بشبابه بعد إقصاء إيفرتون
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد األملان�ي يورج�ن كلوب م�درب فريق 
ليفربول بأداء العبيه، خالل فوز الفريق 0-1 
عىل جاره اللدود وضيفه إيفرتون، يف الدور 
الثال�ث لبطول�ة كأس االتح�اد اإلنجلي�زي.

ودف�ع كل�وب بالعديد من الالعبن الش�باب 
املطعم�ن بعدد محدود م�ن عنارص الخربة 
يف املب�اراة، فيما قرر إراحة نجوم الفريق، يف 
مقدمتهم املرصي محمد صالح والس�نغايل 
س�اديو مان�ي والربازييل روبريت�و فريمينو 
والهولن�دي فريجي�ل ف�ان داي�ك والحارس 
أليس�ون بيكر.وتحدث كل�وب يف ترصيحات 
عقب املباراة عن العبي الفريق الشباب الذي 

شاركوا يف اللقاء، قائال: »لقد لعبوا كرة قدم 
ش�جاعة. الفريق بأكمله ق�دم عرضا رائعا 
س�واء الكب�ار أو الش�باب«.وأوضح كلوب: 
»آدم الالن�ا قدم مب�اراة مذهلة. جو جوميز 
ق�اد الدف�اع بأكمل�ه ربم�ا للم�رة األوىل يف 
مسريته الكروية«.وأضاف: »اتسمت املباراة 
باإلث�ارة وأحرزن�ا هدفا رائعا، إنني س�عيد 
للغاي�ة بتألق الالعبن الليل�ة. اليء الوحيد 
الذي لم أكن أريده ه�و التعادل. كان يتعن 
علينا تحمل تلك املخاطرة واستثمرنا ذلك«.
يذك�ر أن هذا هو الفوز الثان�ي لليفربول يف 
)ديرب�ي مريسيس�ايد( هذا املوس�م، عقب 
ف�وزه 5-2 عىل إيفرت�ون يف بطولة الدوري 

اإلنجليزي يف الرابع من ديسمرب املايض.

تشيزين ويوفنتوس يتفقان عىل رشوط التجديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، ع�ن اق�رتاب 
مرم�ى  ح�ارس  تش�يزني،  فيوتش�يك  البولن�دي 

يوفنتوس، من تجديد تعاقده مع السيدة العجوز.
وبحسب »كالتشيو مريكاتو«، فإن تشيزني سيجدد 

مع يوفنتوس حتى صي�ف 2024، مقابل 7 مليون 
يورو سنوًيا.

وأش�ار املوق�ع اإليطايل إىل أن�ه تم االتق�اق عىل أن 
يصب�ح تش�يزني الح�ارس األول ليوفنتوس خالل 

فرتة تعاقده.
وأضاف التقرير أن يوفنتوس لن يفرط يف تش�يزني 

إال بعرض مايل ال يمكن رفضه عىل اإلطالق.
وأك�د أن جيانلويج�ي دوناروم�ا، ح�ارس مرم�ى 
ميالن، هو املرش�ح الوحيد ليحل محل تش�يزني يف 
يوفنتوس، باإلضافة إىل أندريه تري شتيجن، حارس 
برش�لونة، ال�ذي ارتب�ط اس�مه كذل�ك بالرحيل إىل 

بيانكونريي.

مانشسرت سيتي يغري وولفرهامبتون ب80 مليون يورو
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي، إن بيب جوارديوال، املدير الفني 
ملانشسرت سيتي، ُمعجب بمهاجم وولفرهامبتون.

وذكر موقع »كالتشيو مريكاتو«، أن اإلسباني أداما 
تراوري أثار إعجاب جوارديوال، خاصة بعد عروضه 
املمتازة رفقة وولفرهامبتون خالل املوس�م الحايل، 
موضحة أن الس�يتي مس�تعد لتقدي�م عرض لضم 
الالعب.وأضاف أن الجناح اإلسباني )23 عاًما( قدم 

مس�تويات ممتازة خاصة أمام مانشس�رت س�يتي، 
بعدما سجل 3 أهداف ومرر كرة حاسمة.

وأش�ار إىل أن السيتي عىل اس�تعداد لوضع ما يقرب 
م�ن 80 ملي�ون يورو ع�ىل الطاول�ة، للحصول عىل 

خدمات أداما تراوري.
وش�ارك تراوري يف 30 مباراة هذا املوسم يف مختلف 
املس�ابقات مع الذئاب، حيث س�جل 5 أهداف وقدم 
سبع تمريرات حاسمة، فيما يرتبط بعقد مع النادي 

اإلنجليزي حتى عام 2023 املقبل.

إسبانيول مهدد بعقوبة بعد إهانة بيكيه

كافاين يؤجل رحيله عن باريس 
رغم االتفاق مع أتلتيكو مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض ج�ريارد بيكيه مدافع برش�لونة، 
لهتافات مهينة من قبل بعض مش�جعي 
إسبانيول، قبل مباراة الديربي التي أقيمت 

بن الفريقن، يف إطار الدوري اإلسباني.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، أنه 
بالرغم من م�رور ديرب�ي كتالونيا بدون 
أي توت�ر، ورغم كلم�ات مدربي الفريقن 
ع�ن اللع�ب النظي�ف، إال أن هن�اك بعض 
الجماه�ري الت�ي أطلقت هتاف�ات مهينة 

ضد بيكيه.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن بيكي�ه ذهب إىل 
كارلوس ديل س�ريو جران�دي حكم لقاء 
الديربي، من أجل تس�جيل هذه الهتافات 
الت�ي تع�رض له�ا، إال أن الحك�م لم يقم 

بتسجيلها.
وأشارت إىل أن إس�بانيول بصدد التعرض 

لعقوبة مالية بس�بب هتافات جماهريه 
ضد مدافع البارسا.

وختمت بأنه يف عام 2016، وقعت غرامة 
بقيم�ة 24 ألف يورو عىل إس�بانيول، بعد 
هتاف�ات وإهان�ات مماثل�ة ض�د بيكي�ه 

وزوجته شاكريا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، اليوم 
األحد، أن األورجوياني إدينس�ون كافاني 
سينتقل إىل أتلتيكو مدريد، ولكن يف نهاية 

املوسم.

وبحسب ش�بكة »س�كاي إيطاليا«، فإن 
كافاني وأتلتيكو مدري�د توصال إىل اتفاق 
يقيض بانتق�ال النج�م األوروجوياني إىل 
وان�دا ميرتوبوليتان�و يف الصي�ف املقب�ل، 

عقب نهاية عقده مع سان جريمان.
وأشارت إىل أن هذا يتطابق مع ترصيحات 
توماس توخيل، مدرب سان جريمان، 
الذي أكد أن كافاني مستمر يف حديقة 

األمراء حتى نهاية املوسم.
وأك�دت أن العق�د املتف�ق علي�ه بن 
أتلتيكو مدريد وكافاني س�يكون ملدة 
عام�ن فق�ط وليس 3 كما أش�يع يف 

البداية.
ولم تستبعد »سكاي« إمكانية إتمام 
الصفق�ة يف يناي�ر الج�اري، لكنه�ا 
أش�ارت إىل أن هذا االحتمال سيكون 
معق�ًدا للغاي�ة، واألق�رب أن تت�م يف 

يوليو املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أف�ادت تقاري�ر صحفية إس�بانية، بأن مس�توى املغربي 
أرشف حكيمي مع بوروسيا دورتموند، جذب أنظار بايرن 

ميونخ.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن بايرن استفرس 
بالفعل عن خطط ريال مدريد بشأن الظهري املغربي، الذي 

تنتهي فرتة إعارته لدورتموند، بانقضاء املوسم الحايل.
ويلع�ب حكيمي )21 عاًما(، منذ املوس�م املايض معاًرا إىل 
دورتموند، وقدم أداًء مذهاًل، جذب أنظار العديد من الفرق 

الكربى يف أوروبا.
وأكدت الصحيف�ة املقربة من ريال مدريد، أن بايرن ينوي 
طلب ضم حكيمي رس�ميا من ريال مدري�د، بعد تألقه يف 

البوندسليجا وإجادته اللعب عىل الرواقن.
ويرتبط حكيمي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، 
ولم يتخذ الطرفان قراًر نهائًيا بشأن املوسم املقبل، يف ظل 
تأل�ق داني كارفخ�ال يف موقعه الحايل كظه�ري أيمن، مع 

وجود بديله ألفارو أودريزوال.
ومن املقرر أن يتخذ ريال مدريد قراًرا بشأن حكيمي خالل 
املرحل�ة املقبلة، حيث يتمتع الالعب بعالقة طيبة مع زين 

الدين زيدان املدير الفني للمرينجي.

بالوتييل جلامهري التسيو: عار عليكم
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ماريو بالوتييل مهاجم بريشيا إنه 
يتعن عىل مشجعي التسيو أن يخجلوا 
م�ن أنفس�هم بس�بب اإلهان�ات التي 

وجههوها له خ�الل مباراة الفريقن، 
بالدوري اإليطايل.

وكتب بالوتييل عىل موقع إنس�تجرام: 
»إىل مش�جعي التس�يو الذين كانوا يف 
امللع�ب اليوم.. عار عليكم«، ثم أضاف 

وس�م )ارفضوا العنرصي�ة(، رغم أنه 
ل�م يذكر إن كان�ت اإلهانات عنرصية 

أم ال.
وأح�رز بالوتي�يل ه�دف فريق�ه الذي 
خرس 2-1 عىل أرضه واش�تكي مرتن 
لحك�م املباراة بس�بب ه�ذه اإلهانات 

خالل الشوط األول.
وقالت وس�ائل إعالم إيطالية إن إدارة 
امللعب طلبت من مش�جعي التسيو أن 

يتوقفوا عن اإلهانة.
وابتلي�ت الك�رة اإليطالية باإلس�اءات 
العنرصية وس�بق أن تعرض بالوتييل 
)29 س�نة(، املولود يف صقلية ألبوين 
من غانا قبل عرض�ه للتبني يف الثالثة 
م�ن عمره، ملثل ه�ذه اإلهانات خالل 

مسريته الرياضية.
ويف نوفم�رب/ ترشي�ن الثان�ي املايض 
ه�دد الالع�ب اإليط�ايل بالخ�روج من 
امللعب احتجاجا عىل إس�اءة عنرصية 

وجهها إليه جمهور فريق فريونا.

رونالدو يتحدى عصيان كالياري
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو نج�م يوفنت�وس، 
للمش�اركة يف مباراة فريقه أمام كالياري، عىل ملعب أليانز 
س�تاديوم، يف إطار الجولة ال� 18 من عمر الدوري اإليطايل.

وذك�رت صحيف�ة »الجازيتا ديلل�و س�بورت«، أن رونالدو 

يستهدف سجاًل جديًدا عندما يش�ارك أمام كالياري، حيث 
ُيمني النفس بتسجيل هدف عىل األقل.وأضافت أن كالياري 
يع�د الفريق الوحيد من بن أندي�ة الدوري اإليطايل، الذي لم 
ينجح الدون الربتغايل يف هز ش�باكه منذ وصوله إىل إيطاليا 
يف صيف 2018. جدير بالذكر أن رونالدو س�جل 10 أهداف 

منذ بداية هذا املوسم يف مسابقة الدوري اإليطايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ثالث فواكه ختفض ارتفاع ضغط الدم
يع�رف ارتفاع ضغط الدم بأنه مرض ش�ائع 
يحدث عند حصول ضغط مستمر عىل جدران 
الرشايني وعىل مدى طويل، وتعتمد السيطرة 
عليه عىل مواظبة املري�ض عىل العالج واتباع 
نظ�ام غذائ�ي صح�ي. وعن�د اإلصاب�ة بهذا 
االعت�الل فإن�ه ينبغي ع�ىل القل�ب أن يعمل 
بجد أكرب لضخ الدم يف جميع أنحاء الجس�م. 
ولحسن الحظ، يمكن أن يساعد اتخاذ قرارات 
نم�ط حي�اة صح�ي يف خف�ض ضغ�ط الدم 
املرتف�ع وتجنب تهديداته الصحي�ة الجانبية 
الخطرية. وغالبا ما يس�اعد النظ�ام الغذائي 
الغني بالبوتاسيوم واملغنيزيوم واأللياف عىل 
التحك�م بضغط الدم، ويتفق خ�رباء الصحة 
الب�ارزون ع�ىل أن اتباع نظ�ام غذائي صحي 
مت�وازن و150 دقيقة عىل األقل من النش�اط 

البدني يف األس�بوع، سيضمن أن تظل قراءات 
ضغ�ط ال�دم س�ليمة. وأثبت�ت مجموعة من 
الدراسات الربيطانية أن لثمار التفاح والتوت 
األزرق واملوز تأثري إيجابي للغاية عىل قراءات 
ضغ�ط الدم، حيث أن التف�اح يخفض ضغط 

الدم ألنه مصدر هام للكريس�يتني، وهو مادة 
تنتم�ي إىل الفالفونوي�د )مركب�ات عضوي�ة 
لديها مفعول مضاد لألكسدة ومضاد للجذور 
الحرة(. ويعمل الكرييستني عىل إبطال فاعلية 
الجذور الحرة )جزيئات كيميائية مؤينة ضارة 
يف الجس�م(، ويدع�م األوردة ويخفض ضغط 
الدم بش�كل طبيعي. ويحت�وي التوت األزرق 
عىل نس�بة عالية من الفالفونويد وخصائص 
قوي�ة مض�ادة لألكس�دة وه�ذا يس�اعد عىل 
خفض ضغط الدم. كما أن الدراس�ات وجدت 
أن الت�وت األزرق يمل�ك كمي�ات كب�رية م�ن 
مادة األنثوس�يانني التي تنتم�ي إىل مجموعة 
الفالفونوي�د، وأن أولئ�ك الذين يحصلون عىل 
مس�تويات عالي�ة م�ن هذه امل�ادة ينخفض 

لديهم ضغط الدم املرتفع بنسبة %8.

م�ن  الكث�ري  الفائت�ة  األع�وام  يف  انت�رشت 
التطبيق�ات الت�ي تس�اعد املس�تخدمني عىل 
االستماع إىل املوس�يقى من هواتفهم الذكية، 
لكن بعض هذه التطبيقات امتازت عن غريها 

بخدمات فريدة وعملية.
Shazam : يتمي�ز ه�ذا التطبي�ق ع�ن س�واه 
بتزويدنا بأي أغنية ال ندري اس�مها، ويعطينا 

اس�م املط�رب أو الفرقة الت�ي تغنيها بمجرد 
تش�غيله بالقرب من الرادي�و أو التلفاز أو أي 
م�كان تصدح في�ه األغنية. فبمجرد تش�غيل 
التطبي�ق س�يقوم بتس�جيل بضع ث�وان من 
األغنية ليظهر لنا جميع املعلومات التي تتعلق 
بها، كاس�م األغنية واس�م املطرب أو الفرقة، 
واس�م األلب�وم ال�ذي ص�درت في�ه، وروابط 

تحميلها من اإلنرتنت وحتى سنة إصدارها.
Google Play Music : يتي�ح لنا هذا التطبيق 
إمكاني�ة س�ماع جميع األغان�ي املحفوظة يف 
هاتفنا الذكي، وفيه ميزة تختار األغاني وفقا 
لشعور املستخدم، كما يسمح بتحميل 50 ألف 
أغنية عرب حس�اب غوغل الخاص باملستخدم 

وتشغيلها عرب 10 أجهزة مختلفة.

م�ن الجيد أن نتعلم مبدأ املش�اركة يف س�ن مبكرة، لك�ن يف الحياة هناك 
أشياء شخصية ال تقبل التداول، خاصة ما يتعلق منها بالنظافة.

ويقول الخرباء إن منشفة الحمام قد تبدو غري ضارة، إال أنها يف الواقع قد 
تكون مكتظة بالجراثيم القاتلة.

ويمك�ن أن تعي�ش البكترييا يف املناش�ف لبضع س�اعات أو أيام أو حتى 
ألشهر، بسبب احتفاظها بالرطوبة حسب املادة التي صنعت منها، وهذا 

يعني أن تغيريها مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع أمر مهم للغاية.
ويجب أن تكون متأكدا من تعليقها بمكان مفتوح يس�اعد عىل جفافها، 
للح�د من تكاث�ر الجراثيم، واألهم من ذلك أن تكون املناش�ف ش�خصية 
بحتة وعدم مش�اركتها مع أي ش�خص، بما يف ذلك رشي�ك حياتك أو أي 
 Doctor ف�رد م�ن عائلتك أو أح�د أصدقائك.وتقول ديانا غال، م�ن مركز
U 4: »املناش�ف الرطب�ة الدافئة ه�ي البيئة الحاضن�ة للجراثيم، وإذا تم 
اس�تخدامها مرارا وتكرارا من قبل أش�خاص مختلف�ني، فقد ال تتاح لها 

الفرصة لتجف تماما، ما يسمح للبكترييا بالنمو«.

ذكرت مواقع متخصصة بش�ؤون التقنية، أن رشكة »فيس�بوك« تسعى 
إلدخال ميزات جديدة عىل تطبيقها الجتذاب أكرب قدر من املستخدمني.

 Watch وتبع�ا ملوق�ع »بلومربغ« فإن »فيس�بوك« تحاول تطوي�ر خدمة
املوج�ودة يف تطبيقه�ا حالي�ا، وتزوي�د ه�ذه الخدم�ة بمقاط�ع فيديو 
موس�يقية، وب�دأت بالفع�ل باختب�ار ه�ذه التقني�ات عند مس�تخدمي 

تطبيقها يف الهند وتايالند.
ولتحقي�ق ه�ذه الغاية تعمل »فيس�بوك« حاليا عىل التف�اوض مع أكرب 
رشكات إلنتاج املوسيقى، ك� »يونيفرسال ميوزيك« و«سوني ميوزيك«، 

و«وارنر ميوزيك غروب«.
وم�ع إدخ�ال املي�زات الجدي�دة س�يكون بإم�كان مس�تخدمي تطبي�ق 
»فيس�بوك« تحميل األغاني واملوس�يقى عىل خلفي�ات الفيديوهات التي 
ينرشوها يف التطبيق، األمر الذي س�يجعل تل�ك الفيديوهات أكثر جاذبية 
للذين يش�اهدوها عرب خدمة Watch، كما س�يكون بإمكان مستخدمي 

Watch مشاهدة املقاطع املصورة ألشهر األغاني من الخدمة مبارشة.

أفضل التطبيقات لسامع املوسيقى عرب اهلاتف

كيف يمكن للمناشف أن تتحول
 إىل خطر »قاتل«؟

»فيسبوك« جتتذب املستخدمني 
بتقنيات جديدة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

أنصفوا حشد العراقينيدعاة اجلمود الفكري 

غزوان الثابتاسعد عبد الله عبد علي

طردن�ي داعش م�ن مدينتي و س�لب اغىل م�ا املك 
واختطف اعز الناس عىل قلبي وقتل فلذات اكبادنا.

لم يكن احد مس�تعد للتضحي�ة بحياته الجل عودتي 
إىل منزيل ومدينتي واريض ابدا.

لم يكن لدي س�الح اقاتل فيه، وال تل�ك العدة والعدد 
التي تسمح يل بأن اس�يطر عىل الساتر بعد ان تحرر 

مدينتي.
جاء الحش�د الش�عبي من اقىص جن�وب البالد ألجل 
من�زيل واريض وحيات�ي، استش�هد الكثري م�ن ابناء 
الجن�وب دفاع�اً ع�ن ممتلكاتي، وقفوا عىل الس�اتر 
يلتهم�ون الرصاص بينم�ا اغلبنا يف س�باته العميق 

غارق.
وقالو لنا:

اذهب�وا اعي�دو ترمي�م م�ا دم�ره االره�اب، افتحوا 
اب�واب املدارس من جديد، احتفل�وا واقيموا االعراس 
وال تأبهوا ليشء ف�نحن لس�نا اال انفس�كم و ما انتم 
اال دم�اء ترسي يف قلوبنا، لن يمس�كم رض بأذن الله 

ونحن هنا نقف دروعا امامكم.
انصفوا ابناء بلدكم يا ايها العراقيني، لم يقتل امريكي 
يف مكح�ول و حمري�ن وباق�ي القواطع، انم�ا الذي 
اصي�ب اب�ن الديوانية والش�هيد ابن الب�رة و الذي 
فقد جس�ده ابن النارصية تقاسموا معكم الشهادة 

والفقد وااللم.
هم من جاؤوا لنركم بعد ان خانكم الساس�ة ومن 

معهم.
بع�د ان ذقن�ا ذل النزوح واهانته وفق�دان االمل بأن 
نعود من جديد، هل نس�يتم اهزوجة “عونك يا وطن 

كلنا الك خدام”؟!
يف الخت�ام: قبل ان يفرح أحد باالس�تهداف االمريكي 
علين�ا ان نتفكر قلي�ال، أيعقل أال نبحث عن س�يادة 
وس�ط ما يجري من مهزلة يف ارضنا املس�تباحة حد 

التعري!
هو العراق الذي البد ان يكون فقط!

االس�الم ثورة فكرية انس�انية يف منطقة تعاني من الجهل والجمود 
الفك�ري. انها ثورة تضمن رقي االنس�ان وتكامل�ه. وحصل التغيري 
ال�ذي اراده الرس�ول الخاتم )ص( يف س�نوات حياته بوضع اس�س 
الرق�ي الفك�ري لالمة، لك�ن بعد رحيل�ه تصاعد الراع الس�يايس 
وقفز زعماء قريش )اشد اعداء االسالم( ملركز الحكم بواسطة املكر 
والخبث فعملوا القريشيني بعد سيطرتهم عىل الحكم تشويه االسالم 
وافراغه من محتواه بهدفني اساس�يني: االستمرار بحربها لإلسالم، 
ولغرض دوام س�لطتهم وهذا يتم عرب تسفيه وعي االمة. عندها برز 
خط داخل االمة يحارب الفكر االس�المي األصي�ل، والذي لم يكن له 
مكان�ا يف صدر اإلس�الم، لكنه وجد موطئ ق�دم عندما حصل تفرق 
االم�ة فظهر التعصب بأبش�ع صوره ليتم مخالف�ة النص املحمدي 
الري�ح فقط نرة للجهل او للقادة السياس�يني، ف�كان الجمود 
العقائ�دي او الفك�ري اق�رب اىل الجهل�ة وذوي االغ�راض واالفكار 

املنحرفة.
يف القرن الرابع والخامس الهجري تم محاربة العلماء ولقي املفكرون 

اشد انواع التنكيل والتهم، كل هذا ليتم تعطيل الفكر.
فف�ي زمن الخالفة العباس�ية نش�طت املدارس الفكري�ة وافتتحت 
االبواب لدراس�ة الفلس�فة وعلم ال�كالم واملنطق، فاستش�عر جمعا 
من الفقهاء ورواة الحدي�ث بالضعف امام ما يطرحه العقل، ويكاد 
يت�م تحطيم خيوط العنكبوت ويتس�اقط ما بنوه من زمن معاوية، 
فاجتمعوا ليقرروا مكي�دة تطيح بالعدو الفكري، فلم يجدوا اال تهم 
الكف�ر والض�الل ألبعاد الن�اس عنهم. واستش�عر الح�كام مخاطر 
الحري�ة الفكرية ع�ىل رشعية وجودهم وع�ىل دوام حكمهم، عندها 
تم تدمري عرشات املكتبات، واحراق االف الكتب الفلسفية والفكرية، 
وتم اعتبار علم الكالم باب للضاللة والفلس�فة ارتداد! مع مس�اندة 
نظام الحكم والذي يدعم الجمود الفكري، فأصبح العلماء واملفكرين 
وطالبه�م مالحقني من قبل الس�لطة وم�ن قبل الجهلة والس�فهاء 
والعبي�د. ام�ا التعصب الحكومي ض�د علماء الش�يعة يف تلك الفرتة 
م�ن حك�م العباس�يني وبداية الحرب ض�د الفكر، فهو مما اش�تهر 
خصوصا باعتبار الش�يعة خط مع�ارض للحكم الظالم، وكانوا عىل 
ال�دوام ال يقبلون بوجوب طاعة الحاكم كما اوجبها غريهم. وكانت 
الرؤية الشيعية لحكام بني العباس واملماليك بانهم غاصبي للخالفة 
وليس�وا مس�تحقني لها مم�ا جعله�م مطاردين ومنفي�ني، واطلق 
عليهم اش�باه العلماء من الحساد والحاقدين اشاعة البدعة والكفر 
وااللحاد كي يبتعد الناس عنه�م, ويعطون الرشعية للحاكم الظالم 
يف قتلهم. وتبعهم عىل هذا الس�لوك الهمج الرعاع الذي يتبعون نعيق 

منابر السوء واوامر حكام الجور.

إذا ظهرت تلك العالمات.. توقف فورًا عن رشب احلليب
يرتب�ط رشب الحلي�ب بالعدي�د م�ن الفوائ�د 
الصحية، فهو مصدر هام للكالس�يوم ويعزز 

التطور الصحي للعظام واألسنان.
لك�ن بعض املش�كالت الصحية يعود الس�بب 
الرئي�ي فيه�ا إىل اس�تهالك بع�ض منتجات 

األلبان، وعىل وجه الخصوص الحليب.
ويحذر الباحثون من مواصلة استهالك الحليب 

يف حال ظهور بعض العالمات، من بينها:
1- الشعور بالتعب معظم الوقت:

يحت�وي الحليب عىل جزيئ�ات أفيونية تجعلنا 
نش�عر بالنوم، ولكن من الناحية العلمية، هذا 
ال يعن�ي أنها س�تجعلنا ننام جي�دا، نظرا ألنه 
يصعب هضم الحليب، وهو ما يجهد الجس�م 
خ�الل محاولة إنتاج الطاق�ة لتحطيمه، وهذا 

بالتايل ما يعطل دورة النوم.
وللن�وم بش�كل أفضل، يمك�ن تجرب�ة تناول 
الفواكه والخرضوات الغنية بالرتيبتوفان مثل 

القرنبيط والبطاطا الحلوة واملوز والتفاح.
2- حب الشباب: أظهرت العديد من الدراسات 
أن الحلي�ب الخ�ايل من الدس�م يزيد من ش�دة 
حب الش�باب بني املراهق�ني، كما تلقي بعض 
الدراسات باللوم عىل منتجات األلبان يف التأثري 
عىل الهرمونات مثل اإلنس�ولني وIGF-1، وقد 

يؤث�ر الحليب قليل الدس�م ع�ىل صحة البرشة 
بشكل سلبي.

3- صعوبة يف الهضم: تشري دراسة إىل أن 65 - 
70% من س�كان العالم يعانون من عدم تحمل 
الالكت�وز، ويصعب عليهم هض�م حليب البقر 
ما قد يسبب مش�كالت مثل االنتفاخ والغثيان 
والغازات واإلس�هال بش�كل منتظم، واألفضل 

اإلقالع عن رشب الحليب.
4- أوج�اع تب�دو كأنها تأتي م�ن العدم: نظرا 
ألن الحلي�ب ش�ديد الحموض�ة، فإنه يس�بب 

التهاب�ا ي�ؤذي املفاص�ل والعضالت، وتش�ري 
يمارس�ون  الذي�ن  أن  إىل  الدراس�ات  إح�دى 
الرياض�ة ويواجهون صعوبة يف التعايف من ألم 
العض�الت، عليهم خفض اس�تهالك منتجات 

األلبان وخاصة الحليب.
5- ضب�اب الدم�اغ: ال يع�د ضب�اب الدماغ أو 
التفك�ري الضباب�ي مرض�ا يف حد ذات�ه، لكنه 
اضط�راب ذهن�ي يؤث�ر يف ق�درة الف�رد ع�ىل 
التفك�ري أو الرتكيز، وقد يس�بب مش�كالت يف 

الذاكرة والغموض العقيل.
وحت�ى إذا كان�ت هن�اك العديد من األس�باب 
األخرى لإلصابة بهذه الحالة، فإن االستهالك 
املف�رط ملنتجات األلبان قد يكون أيضا س�ببا 
لضب�اب الدماغ بس�بب ارتفاع مع�دل بروتني 
الكازي�ن يف الحليب، ما يس�بب ش�عورا كاذبا 

بالرضا.
وتش�ري بعض الدراسات إىل أن تقليل استهالك 
محارب�ة  ع�ىل  يس�اعد  أن  يمك�ن  الحلي�ب 

االكتئاب.
6- حساس�ية وأمراض جلدية أخرى: بس�بب 
األعراض املبكرة املتش�ابهة، مثل اإلمس�اك أو 
اإلسهال واملغص، يمكن الخلط بني حساسية 

الحليب وعدم تحمل الالكتوز.

ل »امُلْرِعب« عن جواده وترجَّ
أبو تراب كرار العاملي

ل القائد ترجَّ
توّقف مسري املُخلِص

خلت الس�احات من خطوات 
ت الزهرة أوراقها أقدامه ضمَّ

فانقطع العبق الفّواح
لكن مهالً

لعلها اسرتاحة محارب
ليعود األريج يف نكهة خاصة 

يف آخر الزمان
ومع صاحبه ويف ظل قيادته

اجلي قليالً أيتها القّبعة
وترّبعي عىل النعش الرشيف

ترّيث أيها الجهاز
َولَِيَدْي�ِه  القائ�د  لَِف�ِم  َيُح�ّق 
بعض�اً من خلوة م�ع أحّبائه 

وأوليائه
وال تنَس إعادة أمواج البث

لتأتي بها عىل أثري مهدوي يف 
يوم من ذاك الزمان

برفق�ة  »القاس�م«  ارتق�اء 
»املهندس«

توّحد الدم اإليراني مع نظريه 
العراقي

واالثنان يجتمعان تحت لواء 
الحق

وينضوي�ان يف ظ�ل الوالي�ة 
ونرة املظلوم

»املهن�دس«...  ع�ىل  س�الٌم 
وأخيه »القاسم«

أيها األجداد واآلباء
وجميع َمْن يروي إىل األجيال 

الالحقة
ويا كاتب التاريخ

إن أتيت�م عىل ذكر »الراغب«، 
»املوسوي«، »العماد« وباقي 

األنوار الطاهرة
ال تنس�وا أن تخّط�وا: »أب�و 

مهدي املهندس«
تخّط�وا:  أن  تنس�وا  وال 
»قاس�م  املُرِْعب{...  }القائ�د 

سليماني«
]َولََقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد 
الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَها ِعَباِدَي 

الُِحوَن[ الصَّ

أشهر طرق االحتيال اإللكرتوين التي انترشت 
يف السنوات األخرية

ح�ّذر الخبري يف أم�ن املعلوم�ات، واملربمج يف رشكة »كاسبريس�كي«، 
دمي�رتي غالوف، م�ن بعض األس�اليب التقني�ة التي باتت تس�تخدم 

لالحتيال عىل الناس يف السنوات األخرية.
وم�ن أبرز هذه األس�اليب وفقا للخبري هو عندم�ا يقوم أحد املحتالني 
باالتصال بضحيته وينتحل ش�خصية موظف يف املرف الذي يتعامل 
معه املستهدف، ويطلب منه معلومات تتعلق بالبطاقة املرفية بحجة 
إيق�اف معام�الت مالية مش�بوهة، وبعد حصول املحت�ال عىل بيانات 
البطاقة يقوم باستغاللها لرسقة وتحويل األموال إىل حسابات تخصه. 
وقال غالوف: »هذه الطريقة من االحتيال انترشت عىل نحو واس�ع يف 
روس�يا عامي 2013 و2014، لكنها عادت للظهور بوضوح هذا العام، 
وبات املحتالون يملكون الكثري من البيانات املرفية للضحايا، وربما 

تعلموا استغالل تلك البيانات بشكل أكرب من قبل«.
أما األس�لوب اآلخر الذي أش�ار إليه الخبري وهو االحتيال عرب اإلنرتنت، 
فعندم�ا تتلقى الضحية رس�الة فيها رابط إلكرتون�ي خبيث، ويطلب 
نص الرسالة من الضحية الضغط عىل الرابط للوصول إىل موقع معني 
أو للتصويت عىل استفتاء ما، وحال الضغط عىل الرابط يتمكن املحتال 
من اخ�رتاق جهاز الضحية والوصول إىل بياناته واس�تغاللها ألغراض 
خبيثة. وهناك طريقة يتبعها بعض املحتالون تحدث عنها الخبري، هي 
عندما يرس�ل األرشار لضحاياهم رس�ائل معينة تطل�ب منهم تحويل 
مبالغ مالية صغرية كرس�وم اش�رتاك يف س�حب عىل جوائز ذات قيمة 

مادية كبرية، وتقوم الضحية بتحويل األموال للمحتال بملء إرادتها.


