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من صارع الدنيا صرعته العراقي
رئيس جملس االدارة
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السيد نرص اهلل: 
املهندس كان قائدًا مركزيًا 

يف مواجهة »داعش« 
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األربعاء املقبل.. الربملان العريب يعقد »جلسة طارئة« لبحث التطورات األمنية يف العراق
نائب عن الفتح يكشف عن تشكيل غرفة عمليات مشرتكة لفصائل املقاومة يف العراق
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت الق�وى الكردية رفضها لقرار الربملان 
القايض بإل�زام الحكوم�ة االتحادية بالعمل 
عىل إخراج القوات األجنبية من العراق، فيما 
رأى رئيس إقليم كردس�تان السابق مسعود 
بارزاني أن وجود القوات األمريكية عىل أراض 
إقلي�م كردس�تان عام�ل اطمئنان.وكش�ف 
مصدر س�يايس ان القيادات الكردية رفضت 
طل�ب إخراج الق�وات األمريكية م�ن العراق. 
وق�ال املص�در ان »القي�ادات الكردية اكدت 
لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي خالل زيارته 
اىل محافظت�ي اربي�ل والس�ليمانية رفضها 
املوافقة عىل مطالب إخراج القوات األمريكية 
من البالد«. واضاف املصدر ان »زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، 
اعت�رب وج�ود الق�وات االمريكي�ة يف اإلقلي�م 
عامل اطمئنان«، مش�ريا اىل انه »ذّكر بأزمة 
استفتاء االنفصال عام 2017 وأن األمريكيني 
كان�وا العائ�ق الوحيد أمام إج�راءات إيرانية 
وتركية عقابية«. ب�دوره، أعلن رئيس إقليم 
كردس�تان نيجريفان بارزاني أن الوقت ليس 
مناس�باً النس�حاب قوات التحالف، مضيفاً 
»الع�راق بحاجة إىل دعم جريان�ه وأصدقائه 
يف املجتمع ال�دويل«. ونرش املوقع اإللكرتوني 
لجري�دة بيلد األملانية حواراً أجرته مس�ؤولة 
مراس�ي الجري�دة، كاري�ن مويس�باور، مع 
رئي�س إقليم كردس�تان، نيجريفان بارزاني، 
قال فيه ع�ن األوضاع يف الع�راق إن »العراق 

عىل مفرتق طرق«.
التفاصيل ص2

القوى الكردية »ترفض« إخراج القوات األجنبية
أبلغت رئيس الوزراء بـ »عدم تنفيذ« قرار الربملان.. وبارزاني يصف اجليش األمريكي بـ »عامل االطمئنان« إلقليم كردستان املوانئ: ميناء الفاو الكبري

 سيوفر أكثر من »100« ألف فرصة 
عمل ألبناء البرصة

النائب االول ملحافظ نينوى 
يرأس اجتامعــًا موسعـًا لشباب 

ورياضة املحافظة

حمافظ كربالء يوجه الدوائر كافة 
بالعمل املستمر إلكمـال املشـاريع بوقتهـا 

املحدد والرشوع بمشاريع جديدة
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إثيوبيا تطرح »مبدأ الوساطة« مع مرص بشأن سد النهضة

وزير الداخلية يرسل فريقًا للتحقيق بقتل الصحفيني بالبرصة
أعضاء مفوضية االنتخابات يؤدون اليمني أمام  رئيس جملس القضاء األعىل
بـلـديـة كـربـالء تبيـع أراض سكنيـة للـمـوظـفـيــن

نواب يقدمون مقرتح إىل رئاسة الربملان إلقامة مؤمتر دويل 
لدعم السيادة العراقية
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ص3 ص3 ص3

وزير الزراعة يستقبل ممثل منظمة »الفاو«: 
حققنا االكتفـاء الذاتـي من احلنطـة وسنرفـع 

مستويات االنتاج 

وزارة العمل ترهن
 رصف رواتب املعني املتفرغ 

بإقرار املوازنة

املنتوجات النفطية يف 
البرصة تدعو املتعينني اجلدد 

ملراجعتها األحد املقبل

       بغداد / المستقبل العراقي

ط�رح رئيس ال�وزراء اإلثيوب�ي، آبي أحمد، أم�س األحد، 
ألول مرة مبدأ »الوس�اطة« مع مرص، بش�أن أزمة »س�د 

النهضة«.
وقال رئيس ال�وزراء اإلثيوبي آبي أحمد إنه يمكن لرئيس 
جنوب أفريقيا التوس�ط بيننا وبني مرص للوصول إىل حل 
بش�أن أزمة س�د النهضة، وذل�ك بصفته الرئي�س املقبل 

لالتحاد األفريقي.
وأك�د آبي أحم�د، خالل مؤتمر صحف�ي عقده مع رئيس 
جنوب أفريقيا س�رييل راماف�وزا يف بريتوريا اليوم األحد، 
»يمك�ن لرئيس جنوب أفريقيا التوس�ط بيننا وبني مرص 
للوصول إىل حل بش�أن أزمة س�د النهض�ة، وذلك بصفته 

الرئي�س املقبل لالتح�اد األفريقي«.وأش�ار رئيس جنوب 
أفريقيا سرييل رامافوزا، يف املؤتمر الصحفي إىل أن جنوب 
أفريقيا، مستعدة بصفتها رئيس االتحاد األفريقي املقبل، 
أن تلعب دورا للوصول إىل حل بشأن أزمة »سد النهضة«.

وأوض�ح الرئيس الجن�وب أفريقي أنه »مس�تعدون للعب 
دور لتس�هيل االوص�ول ألي اتف�اق ح�ول س�د النهضة، 

ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ املصالح«.
وقال رامافوزا »مس�تعدون للعب دور لتس�هيل الوصول 
ألي اتفاق حول سد النهضة ويجب أن تكون هناك طريقة 

لحفظ املصالح«.
وأك�د رامافوزا أن الرئي�س املرصي عبد الفتاح الس�ييس 
أبدى »اس�تعداد بالده للنقاش مع أثيوبيا حول أزمة س�د 

النهضة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تق�دم النائ�ب ع�ن تحالف الفت�ح حامد 
عباس املوس�وي، أمس االح�د، بطلب اىل 
رئاس�ة مجل�س الن�واب إلقام�ة املؤتمر 
الدويل لدعم الس�يادة العراقية، وذلك عىل 
خلفي�ة االنته�اكات االيراني�ة األمريكية 
االخ�رية. وبحس�ب الوثائ�ق التي صدرت 
عن املوس�وي قائال »نحن أعضاء مجلس 
النواب العراق�ي املوقعون أدن�اه نطالب 
هيئة رئاسة الربملان العراقي املوقر بتبني 
طلبنا الخاص بإقامة املؤتمر الدويل لدعم 
الس�يادة العراقي�ة عىل أن يس�بقه حوار 

وطني عراقي للخروج من بموقف عراقي 
موحد لدع�م الس�يادة العراقي�ة تجتمع 

حوله املكونات والقوى السياسية«.
وأض�اف »إدراكاً من�ا لخط�ورة املرحل�ة 
عراقي�اً  باالنفج�ار  املوقوت�ة  الحالي�ة 
واقليميا ودوليا وبس�بب األحداث االخرية 
الت�ي عصف�ت بالع�راق بدأً م�ن القصف 
االمريكي وال�ذي طال باعتدائه الغاش�م 
قواتنا العراقية من الحشد الشعبي مروراً 
بحادث�ة اغتي�ال ابطال الن�رص والتحرير 
يف حربن�ا الوطنية ضد داع�ش وصوالً اىل 
قصف القواعد االمريكية من قبل الحرس 

الثوري االيراني«.

وح�ذر املوس�وي م�ن »ه�ذه األح�داث 
الخط�رية والت�ي تن�ذر وته�دد بنش�وب 
رصاع إقليم�ي ب�ل وعامل�ي س�يجعل من 
العراق ارضه وميدانه األعنف بني الطرف 
االمريك�ي االيراني لذا ب�ات لزاماً وعاجالً 
بالتح�رك الفوري واس�تجابة ملا نادت به 
املرجعي�ة الدينية العليا يف النجف االرشف 
وتنبئ�ت ب�ه م�ن مخاط�ر استش�عرتها 
وأدركتها مبكراً وأثرها املبارش عىل العراق 

كوطن وشعب وسيادة«.
وب�ني »ب�ات م�ن ال�الزم علين�ا التحرك 
باتج�اه تهيئة األج�واء لعقد مؤتمر دويل 
يت�م من خالل�ه تحديد اط�ر العالقة بيت 

الع�راق ودول الج�وار والوالي�ات املتحدة 
واالتح�اد األورب�ي ع�ىل نح�و االح�رتام 
املتب�ادل والتأكي�د عىل الس�يادة الوطنية 
للع�راق واعتماد االتفاقي�ات الواضحة يف 
الجان�ب األمني والعس�كري ب�ني العراق 

واألطراف االخرى«.
وأكد ان »إدراكنا للطبيعة الحيوية للعراق 
وتأثريات موقعه الجيوس�يايس وتكريس  
رضورة ان يك�ون دوره  بمثابة الحاجز 
والعازل بني األطراف املتصارعة وامتناعه 
عن االنجرار ألي طرف ضد الطرف االخر 

هي األسلم لهذا الوطن«.
التفاصيل ص2
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سـواريـز 
يواجـه خطـر الغيـاب 

عن 10 مباريات
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الرتبية متدد فرتة انتقال الطلبة بني املدارس اخلاصة واحلكومية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�درت وزارة الرتبية، أمس األحد، تعميماً يقيض بتمديد فرتة انتقال الطلبة الراغبني 
باالنتق�ال من املدارس الخاصة إىل الحكومية وم�ن الحكومية إىل الخاصة لغاية ال�20 
من ش�هر كانون الثاني الحايل. وق�ال املكتب اإلعالمي لل�وزارة، إن »الوزارة وجهت يف 
تعميمها الصادر من املديرية العامة للتعليم العام واألهيل واألجنبي إىل املديريات العامة 
للرتبية يف املحافظات )بغداد، البرصة، ذي قار، ميسان، واسط، املثنى، القادسية، بابل، 
النجف األرشف، كربالء املقدسة، دياىل( باستقبال طلبات النقل خالل فرتة التمديد وفق 

االجراءات املعمول بها، وذلك بسبب الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا«. 
وأض�اف املكتب يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه، أن »الف�رتة التي كانت قد 
حددتها الوزارة يف الس�ابق تنتهي يف ال�31 من كانون األول املايض«، مبيناً أن »الوزارة 
اتخذت الرتتيبات الالزمة الستقبال الطلبة املنقولني، ال سيما فيما يتعلق بتوفري املقاعد 

املدرسية والكتب واملستلزمات األخرى«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الكردي�ة رفضه�ا  الق�وى  أعلن�ت 
بإل�زام  الق�ايض  الربمل�ان  لق�رار 
الحكوم�ة االتحادي�ة بالعم�ل عىل 
إخراج القوات األجنبية من العراق، 
فيم�ا رأى رئي�س إقليم كردس�تان 
السابق مس�عود بارزاني أن وجود 
القوات األمريكية ع�ىل أراض إقليم 

كردستان عامل اطمئنان.
وكشف مصدر سيايس ان القيادات 
الكردية رفضت طلب إخراج القوات 

األمريكية من العراق.
وقال املصدر ان »القيادات الكردية 
اك�دت لرئيس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي خ�الل زيارته اىل محافظتي 
اربيل والسليمانية رفضها املوافقة 
عىل مطالب إخراج القوات األمريكية 

من البالد«.
واض�اف املص�در ان »زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني مسعود 
البارزان�ي، اعت�رب وج�ود الق�وات 
االمريكية يف اإلقليم عامل اطمئنان«، 
مش�ريا اىل انه »ذّكر بأزمة استفتاء 
االنفصال عام 2017 وأن األمريكيني 
كانوا العائ�ق الوحيد أمام إجراءات 

إيرانية وتركية عقابية«.
ب�دوره، أعل�ن رئيس إقلي�م كردس�تان نيجريفان 
بارزان�ي أن الوقت ليس مناس�باً النس�حاب قوات 
التحال�ف، مضيفاً »الع�راق بحاجة إىل دعم جريانه 

وأصدقائه يف املجتمع الدويل«.
ون�ر املوق�ع اإللكرتون�ي لجري�دة بيل�د األملانية 
ح�واراً أجرته مس�ؤولة مراس�يل الجري�دة، كارين 
مويس�باور، مع رئيس إقليم كردستان، نيجريفان 

بارزاني، قال فيه عن األوضاع يف العراق إن »العراق 
عىل مفرتق طرق«.

وأض�اف بارزاني »من املؤكد أن هناك خطراً يف حال 
اختار العراق س�لوك الطريق الخطأ. نحن نأمل أن 
نس�تطيع جميعنا العمل معاً عىل إعادة االستقرار 

واألمان والرفاهية لشعب العراق«.
وع�ن التوترات بني أمريكا وإيران، قال رئيس إقليم 
كردستان »ال نريد أن ُيحوَّل إقليم كردستان والعراق 

إىل ساحة حرب لحل الخالفات وحسم املواجهات«، 
وق�د »آن األوان التخ�اذ خطوات ملس�اعدة العراق. 
العراق بحاجة إىل دعم جريانه وأصدقائه يف املجتمع 

الدويل«.
ع�ودة داعش لل�ربوز من األم�ور التي ح�ذر منها 
رئي�س إقلي�م كردس�تان يف ح�ال انس�حاب قوات 
التحالف الدويل من العراق، حيث قال: »نحن نعتقد 
أن الح�رب ضد اإلرهاب لم تنته. فإقليم كردس�تان 

وكل العراق، وكما كانت الحال فيما 
م�ى، بحاجة إىل مس�اعدة قوات 
التحال�ف الدويل«، وم�ى بالقول: 
»نرى أن الوقت لي�س هو التوقيت 
الصحيح النس�حاب قوات التحالف 
من الع�راق ومن إقليم كردس�تان. 
فالتهدي�دات مازال�ت قائمة، وهي 
تهديدات جدية. ال يستطيع العراق 
التغل�ب عليها بمفرده«، وأردف أن 
»التهديدات ليس�ت موجهة إىل أمن 
املنطق�ة وحدها بل هي موجهة إىل 

أمن املجتمع الدويل كله«.
وعن املساعدات التي قدمها الجيش 
األملان�ي خ�الل الحرب ض�د داعش 
وقيامه بتدريب قوات البيش�مركة 
وتزويدها بالس�الح، قال نيجريفان 
اارزان�ي: »نحن ل�ن ننس�اها أبداً، 
ولكن الوقت الحايل هو وقت التأكد 
م�ن أن ال تضيع االنتص�ارات التي 
حققناه�ا«، وقال عن املس�اعدات 
الدولية: »لقد قطعنا شوطاً طويالً، 
واس�تطعنا القض�اء ع�ىل الوجود 
الفيزياوي للخالفة، كما اس�تطعنا 

توفري احتياجات النازحني«.
ووجه رئيس إقليم كردستان رسالة 
خص بها حكومة وبرملان وش�عب 
أملانيا، حيث قال: »لكل ما أسلفت، 
فإن رس�التي إىل الحكومة األملانية والربملان األملاني 
وش�عب أملانيا هي أننا نشكرهم عىل ما قدموه لنا 
حت�ى اآلن، لكننا كأصدقاء وحلف�اء ورشكاء نأمل 
أن يس�تمروا معنا يف الس�ري عىل هذا الطريق حتى 
نتمك�ن من تقدي�م ما تعهدن�ا بتقديمه لش�عبنا: 
األمان واألمل يف مستقبل أفضل. سنبقى رشكاء يف 

سبيل السلم والرفاهية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تق�دم النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح حام�د 
عب�اس املوس�وي، أم�س االح�د، بطلب اىل 
رئاس�ة مجلس النواب إلقامة املؤتمر الدويل 
لدعم الس�يادة العراقية، وذل�ك عىل خلفية 

االنتهاكات االيرانية األمريكية االخرية.
وبحس�ب الوثائق التي صدرت عن املوسوي 
قائال »نح�ن أعضاء مجلس النواب العراقي 
املوقعون أدناه نطالب هيئة رئاسة الربملان 
العراق�ي املوقر بتبني طلبنا الخاص بإقامة 
املؤتمر ال�دويل لدعم الس�يادة العراقية عىل 

أن يس�بقه ح�وار وطن�ي عراق�ي للخروج 
م�ن بموقف عراق�ي موحد لدعم الس�يادة 
العراقي�ة تجتم�ع حوله املكون�ات والقوى 

السياسية«.
وأضاف »إدراكاً منا لخطورة املرحلة الحالية 
املوقوتة باالنفجار عراقي�ًا واقليميا ودوليا 
وبس�بب األح�داث االخ�رية الت�ي عصف�ت 
بالع�راق بدأً م�ن القصف االمريك�ي والذي 
طال باعتدائه الغاش�م قواتن�ا العراقية من 
الحشد الشعبي مروراً بحادثة اغتيال ابطال 
الن�رص والتحري�ر يف حربن�ا الوطني�ة ضد 
داعش وصوالً اىل قص�ف القواعد االمريكية 

من قبل الحرس الثوري االيراني«.
وحذر املوسوي من »هذه األحداث الخطرية 
والتي تنذر وتهدد بنشوب رصاع إقليمي بل 
وعاملي س�يجعل من الع�راق ارضه وميدانه 
األعنف بني الطرف االمريكي االيراني لذا بات 
لزام�اً وعاجالً بالتحرك الفوري واس�تجابة 
ملا نادت به املرجعية الدينية العليا يف النجف 
االرشف وتنبئت به من مخاطر استشعرتها 
وأدركتها مبكراً وأثره�ا املبارش عىل العراق 

كوطن وشعب وسيادة«.
وبني »بات م�ن الالزم علينا التحرك باتجاه 
تهيئ�ة األج�واء لعق�د مؤتم�ر دويل يتم من 

خالله تحديد اطر العالقة بيت العراق ودول 
الج�وار والواليات املتح�دة واالتحاد األوربي 
ع�ىل نح�و االح�رتام املتب�ادل والتأكيد عىل 
السيادة الوطنية للعراق واعتماد االتفاقيات 
الواضحة يف الجانب األمني والعس�كري بني 

العراق واألطراف االخرى«.
وأك�د ان »إدراكنا للطبيع�ة الحيوية للعراق 
وتأث�ريات موقع�ه الجيوس�يايس وتكريس  
رضورة ان يك�ون دوره  بمثاب�ة الحاج�ز 
والعازل بني األط�راف املتصارعة وامتناعه 
عن االنج�رار ألي طرف ض�د الطرف االخر 

هي األسلم لهذا الوطن«.

يش�ار إىل إن العراق تعرض لهجومني األول 
نفذته القوات األمريكية يوم 3 كانون الثاني 
الح�ايل، برضب�ة جوية ع�ىل مط�ار بغداد، 
حيث اس�تهدفت قائد فيلق القدس اإليراني 
قاسم سليماني، وبرفقته نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي، أبو مهدي املهندس، اللذان 
استشهدا ومن معهم بتلك الرضبة الجوية.

أما الهج�وم الثاني فنفذته إي�ران بعدد من 
الصواري�خ، بعد أيام من اغتيال س�ليماني، 
عس�كريتني  قاعدت�ني  اس�تهدفت  حي�ث 
عراقيتني، تتواجد فيها قوات أمريكية، األوىل 

عني األسد يف األنبار والثانية يف أربيل.

أبلغت رئيس الوزراء بـ«عدم تنفيذ« قرار الربملان.. وبارزاني يصف اجليش األمريكي بـ »عامل االطمئنان« إلقليم كردستان

القوى الكردية »ترفض« إخراج القوات األجنبية

العدد )2060(  13  كانون الثاني  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

نواب يقدمون مقرتح إىل رئاسة الربملان إلقامة مؤمتر دويل لدعم السيادة العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلية ياسني اليارسي 
بارس�ال فري�ق عايل املس�توى من 
ال�وزارة، للتحقي�ق بح�ادث قت�ل 
الصم�د  عب�د  احم�د  الصحفي�ني 
وصف�اء ع�ايل يف الب�رصة. وقال�ت 
ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان »الوزير وجه 
بارسال فريق عايل املستوى برئاسة 

وكي�ل ال�وزراة لش�ؤون الرط�ة 
وعدد من الضباط للتحقيق بحادث 
قت�ل الصحفيني احم�د عبد الصمد 
وصف�اء عايل يف الب�رصة«، مضيفا 
ان “الوزير امر الفريق بعدم العودة 
لحني اكتمال التحقيق والكشف عن 
الجناة«. وتوعد الوزير القتلة باشد 
العق�اب حتى يكونوا عربة لكل من 
تسول له نفسه العبث بأمن العراق 

واستقراره.

        بغداد / المستقبل العراقي

ن�رت صحيفة »وول س�رتيت 
جورن�ال« األمريكية، تقريرا عن 
مطالب�ة واش�نطن م�ن بغ�داد 
بدفع االم�وال مقابل انس�حاب 

القوات االمريكية من العراق.
وذكرت الصحيف�ة ان »الواليات 
متمس�كة  مازال�ت  املتح�دة 
ع�ىل ما يب�دو، ببق�اء قواتها يف 
العراق لفرتة أطول، رغم ارتفاع 
األصوات املطالبة برحيلها عقب 
اغتيال القيادي البارز يف الحرس 

الثوري قاس�م سليماني، ونائب 
قائد الحش�د الشعبي أبو مهدي 
أمريكي�ة  بعملي�ة  املهن�دس، 

خاطفة يف بغداد، قبل أيام«.
واش�نطن  لوح�ت  أن  وبع�د 
بعقوبات ستفرضها عىل بغداد، 
يف حال استمر ساستها يف طرح 
مبادرات ترمي إىل إخراج القوات 
األمريكي�ة م�ن بالده�م، ذكرت 
صحيفة »وول سرتيت جورنال« 
األمريكي�ة، إن »الواليات املتحدة 
م�ن  الع�راق  بحرم�ان  ه�ددت 

مليارات الدوالرات«.

وزير الداخلية يرسل فريقًا للتحقيق
 بقتل الصحفيني بالبرصة

واشنطن هتدد بغداد بـ«جتميد« حوايل
 )٣٥( مليار دوالر من أموال النفط 

        بغداد / المستقبل العراقي

يعق�د الربمل�ان العربي، األربع�اء املقبل، جلس�ة يف العاصمة 
املرصية القاهرة، ملناقش�ة عدد من املوضوع�ات بينها امللف 

العراقي والليبي.
وبحس�ب املكت�ب اإلعالمي للربمل�ان العربي، »ي�رتأس رئيس 
الربملان العربي مشعل بن فهم السلمي جلسة الربملان الثانية 
م�ن دور االنعقاد الراب�ع، بحضور رئيس مجل�س النواب يف 
ليبي�ا عقيلة صالح والذي س�يلقي كلمة أمام الربملان العربي 

عن آخر التطورات يف الشأن الليبي«.
وأض�اف أن »الربملان العربي س�يصدر قرارا بش�أن تطورات 
األوضاع يف دولة ليبيا«، الفتا إىل أنه من املقرر أيضا أن تناقش 
الجلس�ة تطورات األوضاع املس�تجدة يف الع�راق يف ظل تزايد 

أعداد القتىل والجرحى من املتظاهرين السلميني.
وأش�ار البيان إىل أن »الربملان سيصدر أيضا عددا من القوانني 
العربي�ة املوح�دة والوثائ�ق وال�رؤى الربملاني�ة املهم�ة التي 
س�تناقش يف لج�ان الربملان العرب�ي وترفع للجلس�ة العامة 
لالعتم�اد، وعىل رأس�ها وثيقة األم�ن املائي العرب�ي، وثيقة 

تطوي�ر التعلي�م يف العالم العرب�ي، والقان�ون العربي املوحد 
لحف�ظ اآلث�ار العربي�ة وحمايتها وقان�ون النق�ل يف العالم 

العربي«.
وستس�بق جلس�ة الربملان العربي اجتماع�ات اللجان األربع 
الدائم�ة، الثالثاء، حيث س�تناقش لجنة الش�ؤون الخارجية 
والسياس�ية واألمن القومي عدداً م�ن املوضوعات املطروحة 
عىل جدول أعمالها وأهمها التطورات السياس�ية واألمنية يف 
ال�دول العربية، خاصة يف س�وريا واليم�ن ولبنان، ومروع 

وثيقة األمن املائي العربي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أدى أعضاء مجلس املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات، أم�س األحد،  اليمني أمام الس�يد 
رئي�س مجلس القض�اء األعىل  الق�ايض فائق 
زي�دان.  وذكر بيان صادر ع�ن املركز اإلعالمي 

ملجل�س القض�اء أن »االعضاء  الج�دد ملجلس 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات أدوا 
اليم�ني أم�ام رئيس مجل�س القض�اء االعىل 
الق�ايض فائ�ق زيدان لت�ويل مهامهم بش�كل 
 رس�مي«.  وأض�اف البي�ان أن »رئيس مجلس 
القضاء االعىل بارك العضاء مجلس املفوضني 

تس�نمهم مهامه�م، وأك�د ع�ىل انه�ا مهم�ة 
تاريخي�ة بالنظ�ر لل�دور ال�ذي س�وف يقوم 
ب�ه املجل�س خالل املرحل�ة القادم�ة يف اجراء 
انتخابات حرة نزيهة تؤسس ملرحلة سياسية 
جديدة يف العراق«. كما أكد القايض فائق زيدان 
»عىل اس�تقاللية مجل�س املفوضني عن كافة 

السلطات واملؤسس�ات التريعية والتنفيذية 
وحت�ى القضائي�ة الن مجل�س املفوضني وان 
كان معظ�م اعضاءه هم قض�اة اال انهم من 
الي�وم مس�تقلني تمام�ا عن مجل�س القضاء 
األعىل وال يرتبطون به باي ش�كل من اش�كال 

االرتباط الوظيفي واالداري«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة الوقاي�ة يف هي�أة النزاهة عن إفص�اح رئيس 
ته املاليَّة لعام 2020.  مجلس القضاء األعىل عن ذمَّ

ة  ة بكشف الذمَّ ت االستمارة الخاصَّ الدائرة أشارت إىل أنَّها تلقَّ
املاليَّ�ة لرئي�س مجلس القض�اء األعىل الق�ايض فائق زيدان 

خلف فرحان العبودي للعام الجاري.
وكانت الهيأة قد أفصح�ت نهاية العام املنرصم عن تفاصيل 
التعديل األول لقانونها النافذ رقم 30 لس�نة 2011، بعد إقرار 
مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً ألحكام البند أوالً من املادَّة )61( 
والبن�د ثالثاً م�ن املادَّة )73( من الدس�تور، إذ أش�ارت املادَّة 
)16/ أوالً/ ه��( من التعديل إىل إلزام كلٍّ من )رئيس مجلس 

القضاء األع�ىل والقضاة وأعضاء االدع�اء العام(، فضالً عن 
غريهم ممن يش�غل إحدى الوظائف واملناصب الرسمية كما 
تضمنت�ه املادة يف فقراتها األخ�رى، بتقديم إقرار عن ذممهم 
املاليَّة. النائ�ب عن الفتح حامد املوس�وي ملوقع العهد: قادة 
فصائل املقاومة االسالمية عقدوا اجتماعا امس واتفقوا عىل 

تشكيل غرفة عمليات مشرتكة

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س تي�ار الحكم�ة عمار 
الحكي�م، أمس األح�د، عىل رضورة 
الت�ي  الطري�ق  خارط�ة  اعتم�اد 
رس�متها املرجعية الدينية للخروج 

من االزمة الحالية.
وقال الحكيم يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه »بحثنا خالل 
استقبالنا الس�فري االملاني يف بغداد 
س�رييل نان العالق�ات الثنائية بني 
العراق واملانيا وس�بل تطويرها بما 

يخدم مصلحة البلدين«.
وأض�اف أن »الع�راق منفت�ح ع�ىل 
املصال�ح  منطل�ق  م�ن  الجمي�ع 
املشرتكة واحرتام السيادة«، مؤكداً 
ع�ىل »أهمي�ة الرك�ون اىل الح�وار 
وتجنيب املنطق�ة مخاطر التصعيد 
كون�ه ال يص�ب يف مصلحة احد وان 
التفاه�م  ه�ي  املنطق�ة  اولوي�ات 
التمت�ع  م�ن  الش�عوب  لتتمك�ن 

بخرياتها«.
وفيما يتعلق بمل�ف الحكومة، دعا 
الحكيم إىل »االرساع بتشكيلها بعيداً 
عن الجدلية«، مشدداً عىل »رضورة 
الت�ي  الطري�ق  خارط�ة  اعتم�اد 
رس�متها املرجعية الدينية للخروج 

من االزمة الحالية«.

األربعاء املقبل.. الربملان العريب يعقد »جلسة طارئة« 
لبحث التطورات األمنية يف العراق

أعضاء مفوضية االنتخابات يؤدون اليمني أمام  رئيس جملس القضاء األعىل

النزاهة: رئيس جملس القضاء األعىل يفصح عن ذمته املالية لعام 2020

احلكيم يشدد عىل 
رضورة اعتامد خارطة 

طريق املرجعية للخروج 
من االزمة احلالية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب األمني العام لحزب الله اللبناني الس�يد حسن نرص الله، أمس األحد، 
الش�هيد أب�و مهدي املهندس بأن�ه كان قائ�داً مركزي�اً يف مواجهة تنظيم 

»داعش« يف العراق.
وقال الس�يد نرص الل�ه يف كلمة، إنه »بني الش�هيدين اب�و مهدي املهندس 
وقاسم سليماني صفات متشابهة«، مؤكداً أن »املهندس كان يعترب نفسه 

تلميذا لسليماني وجنديا عنده«.
وأض�اف أن »داع�ش كان وما زال صنيع�ة أمريكية ومدعوم�ا من دول يف 
املنطقة«، مش�دداً أنه »لوال هزيمة داعش يف الع�راق لكانت الكويت ودول 

أخرى يف خطر«.
وأش�ار نرص الل�ه، إىل أن »املهن�دس كان قائداً مركزي�اً يف مواجهة تنظيم 

داعش بالعراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس االحد، ع�ن اعتقال عصابة مكونة من 13 ش�خصا 
تتاجر باالعضاء البرية يف نينوى. وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »فريق عمل مش�رتك م�ن مكتب مكافحة رسقة الس�يارات التابع 
ملديري�ة مكافح�ة اجرام قيادة رشطة نينوى وباس�ناد من ف�وج طوارئ الرطة 
الثان�ي عر وبارشاف مبارش م�ن قبل قائد رشطة نينوى وبع�د جمع املعلومات 
والبح�ث والتح�ري واخ�ذ موافقات ق�ايض التحقي�ق املختص، يتمكن م�ن القاء 
القبض عىل عصابة وش�بكة م�ن املجرمني الذين يقومون بتج�ارة وبيع االعضاء 
البري�ة تتكون م�ن 13 متهما«. واضافت انه »تم القب�ض عليهم جميعا وضبط 
بحوزتهم هويات ومستمس�كات مزورة«، مش�رية اىل انه »بع�د التعمق بالتحقيق 
معه�م اعرتفوا ايض�ا بانهم يقومون ببي�ع وترويج الحبوب املخ�درة«. واكدت ان 
»اقواله�م دون�ت باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفه�م وفق املواد ) 17 من 
قان�ون التج�ارة باالعضاء البري�ة و 2٨٩ ق ع و 261 ق ع و 2٤٩ ق ع (، وقد تم 

القبض عليهم يف عدد من مناطق واحياء الجانب االيمن وااليرس ملدينة املوصل«.

السيد نرص اهلل: املهندس كان قائدًا مركزيًا 
يف مواجهة »داعش« 

الداخلية تعلن اعتقــال عصـــابة مكــونة من
 )1٣( شخصًا تتاجر باألعضاء البرشية يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
حام�د املوس�وي، أم�س األحد، عن 
أب�رز نتائ�ج اجتماع ق�ادة فصائل 
املقاوم�ة اإلس�المية يوم الس�بت، 
فيما أش�ار إىل ان أب�رز النتائج هو 
من�ح الفرصة للسياس�يني إلخراج 
الق�وات االجنبي�ة من الب�الد. وقال 
إن  متلف�ز  ترصي�ح  يف  املوس�وي 
“اجتماع فصائل املقاومة الذي عقد 
يوم السبت، خرج بعدة قرارات منها 
تشكيل غرفة عمليات مشرتكة بني 
جميع فصائل املقاوم�ة يف البالد”، 
مبين�ا ان “الفصائ�ل ق�ررت ت�رك 
املج�ال وإعط�اء الزخ�م للمقاومة 
السياسية بأن تدفع باتجاه اخراج 
القوات االجنبية من البالد”. وأوضح 

اتفق�ت  “الفصائ�ل  أن  املوس�وي، 
عىل ع�دم إح�داث الخروقات وعدم 
الترصف الفردي ألي فصيل مقاوم 
دون ان يكون ه�ذا العمل له غطاء 
سيايس”، مبيناً انه “بعد ان تستنفذ 
كل الخي�ارات السياس�ية يف اخراج 
القوات االجنبية، س�يكون لفصائل 
املقاوم�ة بع�د ذل�ك قرار مش�رتك 
الس�الح ومواجهة  وعلن�ي لحم�ل 
املحتل”. وأك�د أن “الفصائل قررت 
الربمل�ان والحكومة  إعط�اء  أيض�اً 
الفرصة لحماية السيادة العراقية”، 
طري�ق  اىل  وصل�ت  :”إذا  مش�دداً 
مس�دود فه�ذا معن�اه أن املحتل ال 
يريد ان يخرج من العراق وال يعرتف 
بس�يادة الع�راق، وس�يكون هناك 
قرار مش�رتك بني القوى السياسية 

وفصائل املقاومة إلخراج املحتل”.

نائب عن الفتح يكشف عن تشكيل غرفة عمليات 
مشرتكة لفصائل املقاومة يف العراق
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الع�دل، عن اس�تكمال املرحلة 
التجريبي�ة بادخال نظ�ام املكننة االلكرتونية 
يف عمل دوائ�ر كتاب العدول تمهيدا لتعميمها 
يف عم�وم الب�اد، بينم�ا تنفذ خط�ة الفتتاح 

دوائرها يف املناطق املحررة.
الع�دول  الكت�اب  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
بالوزارة الحقوقي امج�د محمد الصالحي يف 
بي�ان اطلعت علي�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 

“خط�ة الدائرة للع�ام الح�ايل 2020 تتضمن 
ادخ�ال املكنن�ة االلكرتونية يف جمي�ع الدوائر 
ببغ�داد واملحافظات، الس�يما ان نهاية العام 
املايض 2019 ش�هدت انه�اء العمل التجريبي 
االلكرتون�ي يف دوائ�ر كات�ب ع�دل الصالحية 
والك�رخ الصباحي واملس�ائي بموجب مذكرة 
تفاهم م�ع وزارة االتصاالت تق�ي بادخال 

نظام املكننة من خال مهندسيها وفنييها”.
واضاف الصالحي، انه “سيتم تعميم التجربة 
يف عموم الباد بغية االرساع بانجاز املعامات 

وتحقيق االصدار االمثل لجميع انواع الوكاالت 
الرس�مية خال مدة ال تزيد عىل 30 دقيقة”، 
مبينا ان “ذلك االجراء سيؤدي اىل تعزيز نظام 
االرش�فة االلكرتوني�ة بدال ع�ن الورقية التي 

تتعرض للتلف وسوء الخزن”.
ولف�ت الصالح�ي اىل “التنس�يق م�ع دائ�رة 
التخطيط بال�وزارة لتهيئة م�اكات قانونية 
واداري�ة وفني�ة مدربة عىل اس�تعمال انظمة 
الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة، الن االهتمام 
بامل�اك الوظيف�ي يمث�ل ركيزة اساس�ية يف 

تطوير العمل”،
واش�ار اىل ان “الدائ�رة نفذت خط�ة الفتتاح 
الدوائ�ر العدلية يف املناطق املح�ررة، حيث تم 
فتح دوائر املوصل وص�اح الدين والحويجة، 
وس�يتم افتت�اح دائرة ع�دل جل�والء قريبا”، 
مبينا ان “تأخر افتتاحها يعد من امللفات التي 

كانت عالقة خال املدة املاضية”.
وذك�ر الصالح�ي ان “هناك اش�كالية تخص 
وثائ�ق  بفق�دان  تكم�ن  نين�وى،  محافظ�ة 
ومستمس�كات املواطن�ن نتيج�ة اح�داث » 

داع�ش« االرهابي�ة، مما يعرق�ل اصدار كتب 
صح�ة الص�دور لعدم وج�ود مستمس�كات 
رس�مية، لذلك س�يتم االتفاق عىل آلية معينة 
االح�كام  ع�ىل  كاالعتم�اد  الكت�ب  الص�دار 

القضائية الصادرة”.
واوضح ان “بغداد ستشهد ايضا افتتاح دوائر 
جدي�دة لتقلي�ل الزخم ب�ن الدوائر او ش�طر 
ال�دوام اىل صباح�ي ومس�ائي، اذ ت�م افتتاح 
دائرة كاتب عدل املس�ائي يف منطقة الش�عب 

مؤخرا لتقليل الزخم عليها.

العدل تعلن إدخال نظام املكننة اإللكرتونية يف عمل دوائر الكتاب العدول

الصناعـات التعدينيـة تصدر »٥« آالف طـن مـن »الربايـم كـوت« إىل االمارات
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن��ت الرشك��ة العام��ة للصناع��ات التعديني�ة 
إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن »إنتاج )5( 
االف ط�ن من م�ادة الربايم كوت مطلع ش�هر كانون 

الثاني الجاري وتصديرها اىل االمارات.
وق�ال مدير عام الرشكة يوس�ف محمد جاس�م بيان 
قام�ت  “الرشك�ة  إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
بتصدير الكمية املنتجة والبالغة )5( االف طن اىل دولة 

االمارات العربية املتحدة كدفعة أوىل”.
وأض�اف جاس�م، أن “إنتاج هذه الكمي�ة وتصديرها 
ج�اء بجهود أس�تثنائية م�ن كوادر مصن�ع املنتجات 
األنش�ائية بالتنسيق مع الجهات الس�اندة له وبوقت 
قي�ايس”، منوه�اً ب�أن “م�ادة الرباي�م ك�وت منت�ج 
أسفلتي بعدة أنواع أعتماداً عىل نسبة املذيب العضوي 
ويستعمل ألغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات 
الس�فلية والعلوي�ة وحس�ب املواصف�ات واملقاييس 

والجودة املطلوبة.

    ديالى / المستقبل العراقي

اكدت ش�عبة الرقابة الصحية يف قسم الصحة العامة 
التابع لدائرة صحة دياىل، اتاف اكثر من 199 طن من 
املواد الغذائية غري الصالحة لاستهاك البرشي خال 

شهر كانون االول املايض.
وقال مدير الش�عبة محمد هادي رشيد يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »ف�رق الرقاب�ة الصحي�ة 
التابع�ة لها قد نفذت اكثر من )56( حملة تفتيش�ية 
مش�رتكة مع الف�رق الس�اندة واملنفردة اس�تهدفت 
االس�واق املحلية واس�فرت عن غل�ق وتغريم محات 
تجاري�ة ملخالفته�ا ال�رشوط والضواب�ط الصحية يف 
مج�ال عملها واملواد املختلفة التي تعرضها والخاصة 

باالستهاك اليومي للمواطنن«.
واضاف العزاوي، انه »تم اتخ�اذ االجراءات القانونية 
بحق املخالفن حسب قانون الصحة العامة املرقم 89 
لس�نة 1981«، مؤكداً »مصادرة وات�اف )199( طن 
و188 كغم من امل�واد الغذائية الصلبة و )6669( لرتا 

من املواد السائلة.

اتالف »199« طنًا 
من االغذية الفاسدة خالل 

كانون االول يف دياىل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النائب االول ملحافظ نينوى يرأس 
اجتامعًا موسعًا لشباب ورياضة املحافظة

املوانئ: ميناء الفاو الكبري سيوفر أكثر 
من »100« ألف فرصة عمل ألبناء البرصة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

ترأس سريوان روجبياني النائب االول ملحافظ 
نينوى اجتماعا موسعا ملديرية شباب ورياضة 
نينوى وبحضور اوس الحيايل مستش�ار وزير 
الش�باب والرياضة ومنهل محم�د خلف مدير 
ش�باب ورياض�ة نين�وى ورشق�ي الزيب�اري 

مستشار محافظ نينوى لشؤون الرياضة.
وأشار الروجبياني اىل اهمية دعم قطاع الشباب 
والرياضة يف املحافظة ملا لهم من اهمية كبرية 
يف املجتمع واعادة بناء واعمار نينوى وتطوير 

مجاالت الثقافة والعلوم والفنون والرياضة.
واستمع النائب االول اىل اهم املشاكل واملعوقات 
التي تعرتض س�ري عمل املنتديات الش�بابية يف 
مديرية ش�باب ورياضة نين�وى واىل متطلبات 

واحتياجات الرياضين.
وابدى الروجبياني استعداد املحافظة الستقبال 
اه�م املش�اريع الخاص�ة بمديري�ة الش�باب 
والرياض�ة لبن�اء ماع�ب رياضي�ة ودرجه�ا 

يف مش�اريع املحافظ�ة ورص�د التخصيصات 
الازم�ة لها.م�ن جانب�ه اش�ار اوس الحي�ايل 
مستشار وزير الشباب والرياضة اىل ان الوزارة 
لها اهتماماتها الكبرية ملحافظة نينوى ومنها 

اط�اق فعاليات مهرج�ان البناء الس�ام من 
نين�وى مؤخ�را ومن ث�م تعميمه ع�ىل جميع 
املحافظ�ات، والدع�م الواضح لوزير الش�باب 

لقطاع الشباب والرياضة يف نينوى.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة املوان�ئ العراقية، أن ميناء الفاو 
الكبري س�يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل 

ألبناء البرصة.
وقال مدير العاق�ات واإلعام يف رشكة املوانئ 
العراقي�ة ع�اء عس�كر، يف ترصي�ح »، إن » 
العم�ل يف مين�اء الفاو الكبري يج�ري عىل قدم 
وساق ويتوقع افتتاحه بعد ثاث سنوات كحد 
أقىص وه�و يعد إنجازاً مهم�ا النعاش الوضع 

األقتصادي والتجاري للمحافظة وللعراق«.
واض�اف أن » امليناء بعد افتتاحه س�يوفر مئة 
ألف فرص�ة عمل يف محافظ�ة البرصة، وبذلك 
س�يتم إنع�اش وتحري�ك الوض�ع االقتصادي 

واملعايش والخدمي«.
وتابع عس�كر أن »امليناء سيضم 100 رصيف 
وس�يحوي عىل مدينة صناعية وقاعدة بحرية 
ومرافق سياحية وترفيهية ومناطق سكنية«.

وكان�ت وزارة النق�ل اكدت يف وقت س�ابق أن 

“انجاز مرشوع ميناء الفاو من املؤمل انهاؤه 
يف العام 2022، مش�رية اىل انه “سيكون قادرا 
ع�ىل اس�تقبال أك�رب الس�فن وس�يحوي مئة 

رصيف بطاقة اس�تيعابية تصل اىل 99 مليون 
طن سنويا مما ينعش الباد اقتصادياً وخاصة 

محافظة البرصة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
أن رصف روات�ب “املع�ن املتف�رغ” الذي 
اكم�ل اج�راءات الفح�ص الطب�ي مؤخرا 
مره�ون باق�رار املوازن�ة العام�ة للع�ام 
2020، بينما اعدت خطة لتنفيذ توصيات 
لجنة االمم املتحدة الخاصة باتفاقية ذوي 

االعاقة.

وق�ال رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاصة يف ال�وزارة عصام 
عب�د اللطي�ف يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان “اطاق رواتب املعن املتفرغ 
ال�ذي اكم�ل اج�راءات الفح�ص الطب�ي 
س�يتم ح�ن اق�رار املوازنة العام�ة للعام 
2020 وتوف�ر التخصيص�ات املالية، مبينا 
ان الهيئ�ة تعمل عىل تهيئ�ة االمور الفنية 

الكمال اجراءات شموله”.

وأضاف عب�د اللطيف، أن “اقس�ام الهيئة 
يف املحافظ�ات تع�د املس�ؤولة ع�ن وضع 
الج�دول الزمني ملراجعة املواطنن الصدار 
بطاق�ة )املاس�رت كارد( بما يتناس�ب مع 
امكانياته�ا والحص�ص املخصص�ة ل�كل 
محافظ�ة، الس�يما بعد تحدي�د املصارف 
لتسلم استمارة اصدار هذه البطاقة ضمن 
مرصيف )آشور( و)الرافدين( وفروعهما يف 

بغداد واملحافظات.

    البصرة / المستقبل العراقي

دع�ت رشكة توزيع املنتوج�ات النفطية فرع البرصة 
املتعينن الجدد من الذين ظهرت أسمائهم يف الرشكة 

إىل مراجعته�ا ي�وم األحد املقبل املص�ادف ال� 19 من 
الش�هر الجاري لرتوي�ج معاماتهم بعد اس�تحصال 

موافقة وزير النفط.
وق�ال مدير الرشك�ة أركان عب�د الق�ادر أن بإمكان 

املتعين�ن الج�دد مراجع�ة الرشكة يوم األح�د املقبل 
إلكم�ال إج�راءات املبارشة, ع�ىل أن تك�ون املبارشة 
الفعلي�ة بالدوام بع�د إق�رار املوازن�ة االتحادية لهذا 

العام.

وزارة العمل ترهن رصف رواتب املعني املتفرغ بإقرار املوازنة

املنتوجات النفطية يف البرصة تدعو املتعينني اجلدد ملراجعتها األحد املقبل

   السليمانية / المستقبل العراقي  

أشار مدير عام االستثمار يف السليمانية إىل أن 
مرشوع دوكان السياحي الذي سيبدأ تنفيذه 
ه�ذه الس�نة ه�و أكرب م�رشوع س�ياحي يف 

منطقة الرشق األوسط.

ورصح مدير عام االس�تثمار يف الس�ليمانية، 
عزي�ز س�عيد، يف ترصيح صحف�ي »مرشوع 
دوكان الس�ياحي ال�ذي نعت�زم تنفيذه هذه 
الس�نة هو األكرب من نوعه يف منطقة الرشق 

األوسط«.
وم�ن املتوقع أن يوفر املرشوع عدداً كبرياً من 

فرص العمل للمواطنن، ما سيؤثر عىل نسبة 
البطالة.

 وأوضح سعيد أنه »لم يبق سوى صدور قرار 
من حكومة إقليم كردستان لتدشن املرشوع 
الذي س�يوفر عرشة آالف فرصة عمل، ويقام 
ع�ىل مس�احة 250 دونم�اً }الدون�م = 2500 

مرت مرب�ع{«. وب�ن مدير عام االس�تثمار يف 
الس�ليمانية أن »املشكلة الكربى التي يعانيها 
ه�ي  الس�ليمانية  محافظ�ة  يف  االس�تثمار 
الروتن، وأن العدد القليل من املشاريع املجازة 
يف السليمانية، مقارنة ببقية محافظات إقليم 
كردس�تان، ه�ي غي�اب مركز موح�د التخاذ 

الق�رارات يف إدارة املحافظ�ة«. كما قال مدير 
عام االس�تثمار يف الس�ليمانية إن املش�اريع 
السكنية يف محافظة السليمانية والتي أجيزت 
يف 2017 و2018 و2019 يج�ري العم�ل فيها 
اآلن، وق�د كان هن�اك 72 من هذه املش�اريع 

منها 39 مرشوعاً يف مدينة السليمانية.

السليامنية تكشف عن إقامة أكرب مرشوع سياحي يف الرشق األوسط

   المستقبل العراقي / علي ابراهيم

وج�ه محاف�ظ كرب�اء املقدس�ة نصي�ف جاس�م 
الخطابي كافة الدوائر باالس�تمرار بالعمل وانجاز 

املشاريع للبدء بمشاريع جديدة«.
وأص�در املحاف�ظ توجي�ه مب�ارش لكاف�ة الدوائر 
واقسام املحافظة بالعمل املستمر إلكمال املشاريع 

جدي�دة«. بمش�اريع  وال�رشوع  املح�دد  بوقته�ا 
ويتواصل قس�م التنفي�ذ املبارش باعمال�ه بتأهيل 
ش�وارع حي االم�ام عيل عليه الس�ام حيث يجري 
العم�ل حالي�ا بأعم�ال اكس�اء الش�وارع والعم�ل 
مس�تمر لحن اكم�ال املرشوع«.واك�د املحافظ ان 
املش�اريع مس�تمرة لتش�مل كافة مناطق واحياء 

املحافظة بدون استثناء.

حمافظ كربالء يوجه الدوائر كافة بالعمل املستمر إلكامل 
املشاريع بوقتها املحدد والرشوع بمشاريع جديدة    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة النزاهة، عن ضبط أصل 
معامات من�ح ق�روض وهمية بدون 
ضمانات يف أحد املصارف الحكومية يف 

محافظة بابل.
وذكرت دائرة التحقيقات يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، أنَّ »فريق عمٍل 
من محققي شعبة الضبط والتحري يف 
مكتب تحقيق بابل، انتقل إىل أحد فروع 

امل�رصف الحكوم�ي يف مدين�ة الحلة، 
ن م�ن ضبط أص�ل معامات تم  وتمكَّ
ترويجه�ا؛ لغرض منح قروض وهمية 
بدون ضمان�ات، مبينة أن التحقيقات 
ل�م  امل�رصف  أن  كش�فت  األولي�ة 
 )1,334,209,035( مبلغ  يس�تحصل 

مليار دينار«.
وأضافت الدائ�رة إن »املرصف لم يبذل 
العناي�ة الكافي�ة الس�تحصال املبل�غ 
املذك�ور؛ نتيجة الفوىض التي صاحبت 

عملية من�ح القروض م�ن قبل بعض 
املوظفن املسؤولن عن منحها، فضاً 
ع�ن أن بعض املقرتض�ن هم من ذوي 

مسؤولة شعبة القروض يف املرصف«.
وبين�ت أنه »تم تنظي�م محرض ضبط 
أص�ويل باملضبوط�ات يف العملي�ة التي 
قضائي�ة،  مذك�رة  بموج�ب  �َذت  ُنفِّ
وعرض�ه عىل الس�يد ق�ايض التحقيق 
القانونية  املختص؛ التخاذ اإلج�راءات 

املناسبة .

النزاهة تضبط معامالت قروض بدون ضامنات بمرصف حكومي

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم 

ج�رت صباح ، امس األحد ، املزاي�دة العلنية لبيع عرشات األرايض 
الس�كنية التابعة ملديري�ة بلدية كرباء املقدس�ة للموظفن التي 
ش�ملت مختلف املوظفن يف الوزارات و بحض�ور املعاون اإلداري 

الحقوقي إحسان صادق و اللجنة املختصة«.
و أف�اد وكيل رئيس لجنة البيع و اإليج�ار يف مديرية بلدية كرباء 
ماج�د ناج�ي ان »إج�راء املزايدة العلني�ة لبيع القطع الس�كنية 
الش�اغرة التابعة للمديرية باملزايدة بع�د أن تم تحديدها من قبل 
ش�عبتي األماك و تنظيم املدن و إس�تحصال املوافقات األصولية 

لبيعها ».
 و أض�اَف ناج�ي إن »األرايض توزع�ت م�ا بن أحي�اء الفارس و 

ملحق الفارس و اإلطارات و النضال و القدس« .
وبن إن »أعداد أخرى من األرايض سيتم اإلعان عنها الحقاً  و قد 
بلغت أقيام تلك األرايض) مليار و 300مليون  ( س�يتم تقسيطها 

عىل املوظفن و ملدة عرشين سنة مع إضافة 2% أجور اللجنة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الزراع�ة صالح الحس�ني ممثل منظم�ة االغذية 
والزراعة )فاو( صاح الحاج حس�ن والوفد املرافق له، حيث تمت 
مناقش�ة عدة محاور مهمة تتعلق بالتعاون املش�رتك بن الوزارة 
واملنظم�ة الدولية بضمنها النجاح�ات املتحققة يف الفرتة االخرية 
ودع�م املنتج املحيل للنه�وض باالقتصاد الوطن�ي وتوفري العملة 

الصعبة للباد ».
واكد الحس�ني يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الوزارة 
اس�تطاعت خال فرتة قصرية ورغم الظروف التي تمر بها الباد 
م�ن تحقيق االكتفاء الذاتي من الحنطة والتوس�ع وبش�كل كبري 
بزراعة الش�لب وبذور الرت�ب العليا، كما قامت ال�وزارة بتصدير 
الفائض من الرمان اىل املانيا وس�يكون لدينا فائض من الطماطة 
املنتجة يف البرصة وفائض من البطاطا يف نينوى وحسب الروزنامة 
الزراعية حيث قمنا بحماي�ة املنتج املحيل وحماية الفاح وتوفري 

املردود املناسب له.
كما اشار الحسني اىل »دعم قطاع التمور حتى وصل الطن الواحد 
م�ن التم�ر الزه�دي اىل )600( دوالر بعد دعم اصحاب البس�اتن 
فض�ا عن الزيادات الكبرية النتاج البيض س�يما محافظة املثنى 
بعدما كان االنتاج محدودا قبل تبني منع االسترياد وتشجيع فرص 
االس�تثمار«.الفتا اىل »وص�ول اول طائ�رة من االبق�ار الهولندية 
ذات االنتاجي�ة العالية للحليب اىل محافظة بابل بعد االنفتاح عىل 
العال�م املتط�ور زراعيا والتفاع�ل الدائم مع التقني�ات العالية يف 
تربية وانتاج الحليب ومش�تقاته ».من جانبه أثنى الحاج حس�ن 
عىل التطورات التي تشهدها الزراعة العراقية والخطط الطموحة 
املتبعة بحماية املنتج املحيل مؤكدا ان املنظمة س�تعمل عىل ادراج 
هذه االنجازات يف تقاريرها مع التواصل املستمر للتعاون املشرتك 
من خال اقامة ورش عمل مش�رتكة لتسليط الضوء عىل االعمال 
املهم�ة التي تقوم بها الوزارة يف تعضيد دور االنتاج املحيل وصوال 

اىل تحقيق االكتفاء الذاتي واإلسهام يف رفد االقتصاد الوطني.

بلدية كربالء تبيع أراض 
سكنية للموظفني

وزير الزراعة يستقبل ممثل منظمة »الفاو«: حققنا 
االكتفاء الذايت من احلنطة وسنرفع مستويات االنتاج 

ً
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اجراء املزاي�دة العلنية  لتأجري بناي�ة العقارات العائدة  
لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االش�راك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون 
القانوني�ة الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا 
وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل  للمدة اعاله بديوان الجامعة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة 
املق�درة وبص�ك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صن�دوق التعليم العايل وكتاب ب�راءة ذمة  من 
دوائ�ر الرضيبة  املختص�ة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن 
الرق�م الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية  او البطاق�ة الوطنية املوحدة عىل 
ان يت�م جل�ب كتاب مكتب التس�جيل الجنائي للمتق�دم للمزايدة ومن بغداد حرصا عىل  ان يقوم املس�تاجر 
باي�داع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي  يتم ارجاعها بع�د انتهاء مدة العقد  يف حالة 
عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشراك املوظفني الذين 
ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله  
اوال / مكتب القرطاسية والهدايا / كلية الهندسة

1 � القيمة التقديرية السنوية : )2,000,000( مليونا دينار
ثانيا / مكتب االستنساخ / كلية الطب البيطري 

1 � القيمة التقديرية السنوية : ) 1,750,000( مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار 
ثالثا / كافريا / كلية العلوم السياسية 

1 � القيمة التقديرية السنوية : ) 2,750,000( مليونان وسبعمائة وخمسون الف دينار
رابعا / كافريا / كلية الفقه 

1 � القيمة التقديرية السنوية : ) 7,000,000( سبعة ماليني دينار
خامسا / حانوت قسم االمري الداخيل / النجف االرشف / حي االمري

1 � القيمة  التقديرية السنوية : )750,000( وسبعمائة وخمسون الف دينار

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )150(  والصادر يف 2019/12/19 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  ربيعة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
املع�دل وبطريقة   املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية 
بلدية ربيعة وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف 
مستصحبني معهم   التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم  االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن  واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خ�الل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر 
امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمل�ه فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى 
املرتب�ة عىل ذلك اضاف�ة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 

باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى.
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة ما عدا محطة تعبئة  ملدة ثالث سنوات 

العقارات :
1 / محطة تعبئة وقود مشيدة عىل القطعة املرقمة 1552/5 م66 السعدة 

بمساحة 9000م2
2  / بناي�ة مطع�م املش�يد عىل القطع�ة املرقم�ة 1138/5 م66 الس�عدة 

وبمساحة 184 م2
3 / معرض سيارات املشيد عىل القطعة 7 م66 السعدة

4 / معرض سيارات عىل القطعة املرقمة 8  م 66 السعدة
5 / س�احة لبيع الخ�رضوات بصورة مؤقت�ة وبدون مش�يدات ثابتة عىل 

القطعة املرقمة 2763/5 م66 السعدة بمساحة 715 م2

اىل / السادة مسامهي رشكة االمني لالستثامرات العقارية م . خ املحرتمني 
م / دعوة الجتامع اهليئة العامة 

بعد التحية .... 
اس�تنادا اىل احكام قانون الرشكات املرقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلس�ته ) الخامسة ( املنعقدة بتاريخ 
17 / 12 / 2019 يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور اجتم�اع الهيئة العامة 
للرشكة الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة يف مقر الرشكة الكائن يف 
الجادري�ة / فن�دق الحم�راء – الطابق االول من صب�اح يوم االثنني 
املص�ادف 3 / 2 / 2020 ويف حال�ة عدم اكتمال النص�اب القانوني 
لالجتم�اع يؤجل اىل ي�وم االثنني املص�ادف 10 / 2 / 2020 يف نفس 
امل�كان والزمان املعينني للنظر يف جدول االجتماع ملناقش�ة اجراءات 
بي�ع العقاري�ن العائدين للرشك�ة والواقع�ني يف ش�ارع النضال اىل 

مرصف بغداد .
1 – العقار املرقم ) 323 / 287 بتاوين ( مساحته ) 795 ( م2 .
2 – العقار املرقم ) 323 / 288 بتاوين ( مساحته ) 816 ( م2 .

راج�ني حضورك�م او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او 
توكي�ل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل ع�ىل ان تودع االنابات 
وال�وكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد 
اجتم�اع الهيئ�ة العامة مع ابراز ش�هادة االس�هم االصلي�ة ووفقا 
لن�ص املادتني 91 و 94 م�ن قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 

وتعديالته.

تنويه
نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 2056 يف يوم 
الثالث�اء 7 / 1 / 2020 – اع�الن بي�ان اكتتاب رشكة 
الكون للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
– حي�ث ذكر يف الفقرة ) 4 ( مكان االكتتاب : مرصف 
دار الثقة الدويل االسالمي خطأ والصحيح هو : مرصف 

الثقة الدويل االسالمي – لذا اقتىض التنويه .

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري بناية 
العقارات العائدة  لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االشراك باملزايدة   املذكورة 
مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / 
نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء 
من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل  للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
50% م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة / صندوق 
التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية  او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب 
كت�اب مكت�ب التس�جيل الجنائي للمتقدم للمزاي�دة ومن بغداد ح�رصا  عىل ان يقوم 
املس�تاجر بايداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي  يتم ارجاعها 
بع�د انته�اء مدة العقد  يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العقد 
او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�راك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام املادة )4( من 
قان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله  
اوال / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية الربية

1 � القيمة التقديرية السنوية : )2000,000( مليونا دينار

اىل / مسامهي رشكة الوائل للتحويل املايل مسامهة – خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة يف 19 / 9 / 2019 .

يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة الحادية عرش من صباح يوم الثالثاء 28 / 
1 / 2020 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة – العرصات – مجاور مرصف التنمية – م929 – شارع 21 

– مبنى 55 ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 و 2018 واملصادقة عليه . 

2 – مناقش�ة تقري�ر مراقب الحس�ابات حول امليزانية للس�نوات املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 و 2018 
واملصادقة عليه .

3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للرشكة للس�نوات املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 و 2018 واملصادقة 
عليها.

4 – مناقش�ة اب�راء ذمة رئي�س واعضاء مجلس االدارة للس�نوات املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 و 2018 
واملصادقة عليها .

5 – ناقش املجلس تعيني مراقب حسابات لعامي 2018 و 2019 وتحديد اجورهما وفق الضوابط .
6 – مناقش�ة الع�دول ع�ن الفقرة ) 1 ( يف جدول اعمال محرض اجتماع الهيئ�ة العامة املنعقد بتاريخ 4 / 11 / 
2015 واملتضم�ن تغي�ري نش�اط الرشكة والفقرات ) 7 و 8 ( م�ن فقرات محرض اجتماع الهيئ�ة العامة املنعقد 
بتاري�خ 2 / 10 / 2017 واملتضمن�ة تكييف املادتني ) الثانية والخامس�ة ( من عقد التاس�يس وزيادة راس�مال 

الرشكة .
7 – مناقش�ة الع�دول عن الفق�رة ) 8 ( من محرض مجلس االدارة املنعقد بتاري�خ 25 / 10 / 2018 واملتضمنة 
اق�رار دمج رشكتن�ا ) رشكة الوائل للتحويل املايل مس�اهمة خاصة ( برشكة ) الحرير للتحويل املايل مس�اهمة 

خاصة ( ورشكة ) االمني العربية للتحويل املايل مساهمة خاصة ( .
8 – مناقش�ة تخفيض راس مال الرشكة من ) 45 ( مليار دينار اىل ) 5 ( مليار دينار اس�تنادا الحكام املادة ) 59 
/ اوال ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل وبناء عىل ماجاء بكتاب البنك املركزي العراقي املرقم 

9 / 5 / 46 يف 3 / 2 / 2019 واتخاذ القرار املناسب .
9 – مناقش�ة تغيري نش�اط رشكتنا من رشكة تحويل مايل اىل رشكة رصافة ) A ( بناء عىل كتاب البنك املركزي 
العراقي / دائرة مراقبة الصريفة / قس�م مراقبة املؤسس�ات املالية غري املرصفية / ش�عبة التدقيق والتفتيش 
وتحليل وتقييم االداء املرقم 9 / 5س / 1661 يف 31 / 7 / 2019 وتعديل املواد ) االوىل والثانية والثالثة والرابعة 

والخامسة ( من عقد التاسيس وانسجاما مع النشاط املعدل .
10 – مناقشة تحول الرشكة من رشكة تحويل مايل اىل رشكة رصافة فئة ) A ( وتخفيض راسمالها من ) 45 ( 

مليار دينار اىل ) 5 ( مليار دينار عراقي .
11 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة من ) 5 ( خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة صادرة من كاتب 
ع�دل عىل ان تودع الوكاالت واالنابات لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع 
اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب 

القانوني فيؤجل االجتماع اىل االسبوع التايل يوم الثالثاء 4 / 2 / 2020 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف االنبار 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

الخالدية 
العدد : 1104 / ش / 2019 

التاريخ : 12 / 1 / 2020 
اىل / املدع�ى عليه ) عمار محمد 

عباس ( 
م / تبليغ بقرار حكم غيابي 

قررت هذه املحكمة تبليغك بقرار 
الحكم الغيابي يف الدعوى املرقمة 
1104 / ش / 2019 بتاري�خ 4 
/ 12 / 2019 واملقام�ة من قبل 
املدعي�ة ) ن�دى محم�د ج�راد ( 
واملتضمن الحكم بالتفريق للهجر 
بين�ك وبني املدعي�ة ) ندى محمد 
ج�راد ( والص�ادر ع�ن محكمة 
االحوال الشخصية يف الخالدية يف 
صحيفتني محليتني معتمدتني ... 

للتفضل باالطالع .
القايض 

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

فقدان
فقدت مني  الهوية املرقمة 9296 
يف 2018/10/14 الص�ادرة م�ن 
 / العام�ة  الجنس�ية  مديري�ة 
مديري�ة  االقامة/ باس�م /  عيل 
ع�زت عيل عليعيل ش�لبي – فمن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
���������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / دالل طالب قاسم

صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
االسكان العراقي / وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك 
السيد )عيل سالم احمد ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )6161( مقاطع�ة )1/

ق�رض  تس�ليفه  لغ�رض  بل�د( 
االسكان . 

وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
ي�وم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي
رئيس جملس االدارة 

حممد اسامعيل ابراهيم

رئيس جملس االدارة 
رشكة الصواري للركائز ) م . خ ( 

ممثلها / االستاذ عقيل عبد املجيد االنصاري

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة 

العدد : 1318 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 8 / 2019 

تشكلت محكمة بداءة الرصافة بتاريخ 6 / 8 
/ 2019 من قاضيها السيد ) نارص عبد نارص 
( امل�اذون بالقضاء باس�م الش�عب واصدرت 

الحكم االتي : 
املدع�ي / س�عد عب�اس مصطف�ى / وكيله 

املحامي كرار عيل تقي .
املدعى عليه / مؤيد محمود عبد فرحان .

الحك�م : ادع�ى املدع�ي ب�ان املدع�ى علي�ه 
مس�تاجر ملقهى الطليعة التي تش�غل سطح 
البناية املس�تخرجة م�ن العق�ار املرقم 153 
/ 3 هيتاوي�ن الواقعة يف محل�ة 113 زقاق 6 
بموجب عق�د ش�فوي وببدل ايجار ش�هري 
ق�دره تس�عمائة الف دين�ار يدف�ع بداية كل 
ش�هر ولعدم رغبته يف تجديد العقد لذا يطلب 
دعوت�ه للمرافع�ة والحك�م بالزام�ه بتخلية 
املح�ل وتس�ليمه الي�ه خالي�ا من الش�واغل 
وتحميله الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
وللمرافعة الغيابي�ة العلنية والطالع املحكمة 
عىل صورة ضوئية من استمارة قيد التسجيل 
العق�اري للعق�ار املرق�م 153 / 3 هيتاوي�ن 
واملتضمنة ان العقار مس�جل بكامل االعتبار 
بأس�م / س�عد عب�اس مصطف�ى وان جنس 
العقار مقهى وثالث�ة دكاكني مفرزة بصورة 
غ�ر رس�مية والط�الع املحكمة ع�ىل االنذار 
واملس�ر   2019  /  4  /  8 يف   10052 املرق�م 
م�ن قبل املدعي اىل املدع�ى عليه والذي ينذره 
بتخلي�ة املقه�ى يف موع�د اقص�اه 30 / 4 / 
2019 وع�ىل ورق�ة التبلي�غ باالن�ذار بالذات 
م�ن قبل املدعى عليه بتاري�خ 8 / 6 / 2019 
ولطل�ب املدعي اص�دار القرار غيابي�ا معلقا 
عىل النكول عن اليمني عند االعرتاض واالنكار 
لعجزه عن االثبات وحيث ان املدعي قد راعى 
اح�كام امل�ادة 741 مدني بتوجي�ه االنذار لذا 
ق�ررت املحكم�ة الحك�م بالزام املدع�ى عليه 
مؤيد محمود عبد فرحان بتخلية املقهى التي 
تشغل سطح العقار املرقم 153 / 3 هيتاوين 
وتس�ليمها اىل املدع�ي خالي�ة من الش�واغل 
وتحميله الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة 
لوكي�ل املدع�ي مبلغ ق�دره خمس�مائة الف 
دين�ار وصدر الحكم غيابيا معلقا عىل النكول 
ع�ن اليم�ني عن�د االع�رتاض واالن�كار قابال 
لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املواد 21 
و 22 و 118 اثب�ات و 741 مدن�ي و 161 و 
166 و 169 مرافع�ات مدنية و 63 محاماة يف 

. 2019 / 8 / 6
القايض 

نارص عبد نارص 

������������������������������
فقدان 

فقدت مني براءة الذمة الصادرة من 
إلهيئة العامة للرضائب فرع النجف 
االرشف ذي العدد 17830 بتاريخ 1/ 
9/ 2013 واملعنونة إىل مديرية مرور 
محافظ�ة النج�ف االرشف بأس�م ) 
منذر إبراهيم عبيد( / فعىل من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������

اىل الرشيك امجد هادي سلمان 
توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 4986/3 حي العروبه 
خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم 
االج�راءات دون حض�ورك  طال�ب 

االجازه
 محمد مهدي كامل

������������������������������
اىل الرشيكة فاطمة محمد هاشم 

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النج�ف وذلك الص�دار اج�ازة البناء 
الخاصة بالعق�ار املرقم 84325 /3 
ح�ي الن�داء مناصف�ة م�ع رشيكك 
بالعقار املواطن احمد محمد حس�ن 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تصدر 
االجازة وفق�ا للقان�ون واالجراءات 

الالزمة
������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 245/1
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 66 

الرميثة
الجنس دار سكن
النوع ملك رصف

رقم الباب
 رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 405م2
املش�تمالت : اربع�ة غ�رف ومطبخ 

وحمام ومرافق صحية
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : زغر مزهر حنيوت

مق�دار املبي�ع : 44,000,000 اربعة 
واربعون مليون دينار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري 
يف الرميث�ة باملزايدة العلني�ة العقار 
للراه�ن  العائ�د  اع�اله  املوص�وف 
مرصف الرافدي�ن / فرع املثنى لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرته�ن زغ�ر مزهر 
حنيوت البال�غ )19181250( دينارا 
فيه�ا  االش�رتاك  يف  الراغ�ب  فع�ىل 
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )15( 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحبا تأمينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
دين�ارا وان   )     ( البالغ�ة  للمبي�ع 
املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة )12( 

ظهرا من اليوم االخر
مدي�ر دائرة التس�جيل العق�اري يف 

الرميثة
سالم نعيم عبد الله

������������������������������
الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية 

الثقيلة 
م/ تنويه 

 2059 املرق�م  بالع�دد  س�هوا  ورد 
كلم�ة  يف  الخط�أ   2020/1/12 يف 
بالقس�م التاج�ري والصحي�ح ه�و 

القسم التجاري لذا اقتى التنويه

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 19498/4   4 وزيرية
الجنس دارين

النوع ملك رصف
رقم الباب 24/15/30 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : دار تحتوي ع�ىل غرفة  وهول ومطبخ وصحيات يف الطاب�ق االريض وغرفتني يف الطابق 

العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح  
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار البيع / عىل حصة وليد محسن كاظم 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن  
وليد محسن كاظم لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ )5675,000 مليون دينارا ( فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )90,000,000 مليون ( دينارا وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( ظهرا من 

اليوم االخر
مدير دائرة التسجيل العقاري 
يف م الصدر /1 
ازهار عبد حسني كاطع

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 446/4   4 وزيرية
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 1/14/17 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 110م2
املش�تمالت : دار تحت�وي عىل ه�ول وغرفتني  ومطبخ وصحيات يف الطابق االريض الس�قف مس�لح 

وثالثة غرف وصحيات يف الطابق العلوي السقف شيلمان 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / 
مقدار البيع / تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
محم�د حبيب نوري لقاء طلب الدائن املرتهن م�رصف الرافدين البالغ )18,000,000 مليون دينارا ( 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )160,000,000 مليون ( دينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( 

ظهرا من اليوم االخر
مدير دائرة التسجيل العقاري 
يف م الصدر /1 
ازهار عبد حسني كاطع

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف ) عمر هاش�م عب�د الغني 
( الص�ادرة م�ن وزارة النف�ط – رشك�ة توزي�ع 
املنتوجات النفطية – هيئة توزيع الجنوب – فرع 
الب�رصة – فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن 
اىل الرشيكة / ميساء قاسم عبد السيد 

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي يف البرصة : 
ك�وت الحجاج / مجمع وزارة االعمار واالس�كان – تقاطع 
حي الرسالة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك 
) حس�ني سلمان عبد السيد ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطع�ة املرقم�ة ) 826 / 3893 ( مقاطع�ة القبله لغرض 
تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 15 يوما داخل 
العراق وشهرا خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

اىل / املفقود / سلمان احمد خلف / مجهول محل االقامة 
اعالن 

قدم�ت زوجت�ك املدعوة ) س�جودة ه�ادي خل�ف ( طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها نصبها قيما علي�ك وعىل اوالدك 
القارصين الدارة ش�ؤونك ولثبوت ذلك ب�االوراق التحقيقية 
املس�جلة يف مرك�ز رشط�ة بن�ي س�عد وللبينة الش�خصية 
املس�تمعة م�ن قب�ل ه�ذه املحكمة ق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني وعند ع�دم حضورك او اعرتاضك خالل 

15 يوم تصدر حجة الحجر والقيمومة حسب االصول .
القايض 

يارس لطيف كاظم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 30 / ش4 / 2020 
التاريخ : 12 / 1 / 2020 

اىل / املدعى عليها ) ارساء محمد اسماعيل ( 
م / اعالن 

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله املقامة 
من قب�ل املدعي ) قي�س احمد محمود ( والت�ي موضوعها 
) اس�قاط حضانة ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
مرك�ز رشطة الحري�ة يف بغ�داد املرق�م 8657 يف 4 / 12 / 
2019 قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بالحضور يف موعد املرافعة يف 23 / 1 / 2020 ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا 

للقانون .
القايض 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد : 445 / ب / 2019 
التاريخ : 12 / 1 / 2020 

اعالن 
اىل املدعى عليها / فوزية عسكر غضبان 

اق�ام املدع�ي فيصل س�عود عب�د الرحمن اضاف�ة اىل تركة 
مورثة عبد الرحمن عبد اللطي�ف العوجان الدعوى البدائية 
املرقمة 445 / ب / 2019 امام محكمة بداءة ابي الخصيب 
والتي يطل�ب فيها الحكم بابطال قيد العقار تسلس�ل 269 
مقاطع�ة 31 املطيحة بالع�دد 52 نيس�ان 2017 جلد 281 
واسرتجاعه بأسم مورثه عبد الرحمن عبد اللطيف العوجان 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك بالحضور اىل 
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املواف�ق 19 / 1 / 2020 
الس�اعة التاس�عة صباحا نرشا ويف صحيفتني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض

مكتب مندوب االدارة العامة للمنطقة الجنوبية 
شعبة الحقوق 

اىل / املدين : فيصل فاضل حس�ني فالح / اسم االم : مايهن 
خميس .

العن�وان – الب�رصة – الجمهوري�ة – قرب حس�ينية محمد 
الباقر .

العدد : ج / ح / 1057 
التاريخ : 25 / 8 / 2019 

م / انذار 
صادر وفق املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية 
رق�م 56 لس�نة / 1977 نظ�را لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ 
الدين املس�تحق بذمتك والبالغ ) 3242 0 167 ( دينار ستة 
عرش مليون وسبعمائة وثالثة االف ومائتان واثنان واربعون 
دينار عدا الفوائد اىل مرصفنا استنادا اىل قرار محكمة بداءة 
البرصة املكتس�ب الدرجة بالعدد 1295 / ب / 2011 يف 26 
/ 6 / 2011 واس�تنادا اىل املادة االوىل الفقرة س�ابعا واملادة 
الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 
1977 فان�ي وحس�ب الصالحي�ة املخولة يل بموج�ب املادة 
الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين 
املش�ار اليه اعاله وخالل مدة عرشة اي�ام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبليغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخ�ذ االجراءات 
القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة اوال 
م�ن القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحج�ز التنفيذي 
عىل اموالكم املنقولة وذلك لتحصيل دين املرصف وتحميلكم 

كافة املصارف .
وقد اعذر من انذر 

املخول بتطبيق القانون 
املشاور القانوني 

امجد كاظم صالح 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية منديل 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عباس فاضل مهدي 
بتاريخ 12 / 1 / 2020 قررت محكمة االحوال الش�خصية 
يف منديل بالدعوى املرقمة 6 / ش / 2020 يف 5 / 1 / 2020 
للمدعي�ة صابرين جم�ال ناج�ي – ابالغ�ك بالحضور يوم 
21 / 1 / 2020 للمرافع�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار منطقة قرية ناحي�ة بهرز املؤرخ يف 7 / 1 / 
2020 تقرر االعالن عن تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن واال س�وف 

تتخذ املحكمة االجراءات القانونية بحقك غيابيا . 
القايض 

قحطان خلف خالد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 5578/ش2019/4

التاريخ / 2020/1/8
اعالن

اىل / املدعى عليه  ) سالم داود كاظم(
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدع�وى املرقمة 5578/
والق�ايض  بحق�ك  غيابي�ا   2019/11/25 يف  ش2019/4 
بتصدي�ق الط�الق الرجعي ال�ذي اوقعه الزوج ع�ىل املدعية 
 2017/10/31 بتاري�خ  مه�دي(  الحس�ن  عب�د  )رحم�ه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار حي النرص /النجف قررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة  القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3878/ب2019/3

التاريخ 2020/1/12
اعالن

اىل املدعى عليه / )عبد الرحمن عبد الحسن طرفه( 
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 3878/ب2019/3 يف 
2019/12/26 واملتضم�ن الحك�م ب ) ال�زام املدع�ى عليه 
عبد الرحمن عب الحس�ن طرفة برفع التج�اوز عن العقار 
تسلس�ل 79403/3 م4 جزيرة النجف حي الس�الم وتسليم 
العق�ار  اىل املدع�ي عب�اس حاتم عب�د خاليا من الش�واغل 
واعتبار املرتس�م املعد من الخبر املس�اح ج�زءا من الفقرة 
الحكمية ودليال عند التنفيذ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجهاد /4 
ن�وري عبد اله�ادي النويني لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول 
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية املوظف ياسني حامد كاظم عيل الصادرة 
من وزارة العدل دائرة االصالح العراقية /قس�م سجن 
الس�ماوة املرك�زي م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها لجهة 

االصدار.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 18281/4   4 وزيرية
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 23/2/6 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : دار تحتوي عىل غرفتني  وهول ومطبخ وصحيات يف الطابق االريض وغرفتني يف الطابق 

العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح يقع عىل شارع تجاري حديث  
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار البيع / تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
فالح جرب سلمان لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ )2,220,000 مليون دينارا ( فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغة )225,000,000 مليون ( دينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا 

من اليوم االخر
مدير دائرة التسجيل العقاري 
يف م الصدر /1 
ازهار عبد حسني كاطع

مسامهي رشكة املكارم للرصافة / مسامهة خاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 

تحية طيبة ... 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 87 / ثالثا ( من قان�ون الرشكات رقم 

)21( لسنة 1997 املعدل .
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكتكم ) رشكة 
امل�كارم للرصاف�ة / مس�اهمة خاصة ( الذي س�يعقد يف بغداد – 
املنصور – ش�ارع االمرات – قاع�ة مطعم قرص االمرات يف تمام 
الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء املصادف 29 / 1 / 2020 

وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي :
- انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس 

االدارة 
راج�ني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند 
االنابة او توكيل الغر بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل عىل 
ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالث ايام 
يف االق�ل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( 
من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل مستصحبني 
معكم ش�هادة االسهم االصلية الصادرة من الرشكة ويف حال عدم 
حص�ول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل يوم 
االربع�اء املصادف 5 / 2 / 2020 يف نفس الزمان واملكان املعينني 

... مع التقدير 
جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،أنت اليوم تشعر بإحساس 
رائ�ع وصحتك جيدة وتش�عر بالثق�ة، فأنت يف 
املقدمة يف العمل، ويمكنك أخريًا البدء يف تطبيق 
أف�كار جدي�دة. حيات�ك الخاص�ة مس�تمرة يف 

االزدهار.

عزي�زي ب�رج الثور،يب�دو وكأن�ك تق�ف أمام 
مش�كات ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ا تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف 

الوقت الحايل.

عزي�زي برج الجوزاء،يف العم�ل، يجب أن تفكر 
مرتني يف جميع قراراتك. أنت تميل إىل الس�لوك 
املندف�ع ال�ذي قد تن�دم علي�ه فيما بع�د. أنت 
مهووس بالنجاح حتى أنك عىل استعداد إلنجاز 

الهدف املطلوب عىل حساب اآلخرين. 

عزيزي ب�رج الرسط�ان،ال يمك�ن التغلب عىل 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغريرِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك 

كثريًا. 

عزيزي برج األسد،تشعر اآلن بأنك سليم البنية 
والذهن وأخريًا بإمكانك أن تترصف عىل طبيعتك 
وسجيتك. ًكم الطاقة التي بداخلك حالًيا تمكنك 
من تطوير األش�ياء يف العمل والقيام بأنش�طة 

من شأنها أن تكون مرضية. 

عزي�زي برج العذراء،يجب أن تس�تعد ملواجهة 
مشكات جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 

تذهب.

عزي�زي برج امليزان،س�تلقى ترحاب عارم من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ىل أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء 
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك 

حياتك. 

عزيزي برج العقرب،ستعم أجواء من االرتياب 
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف، وس�تجد حالًيا 
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة، 
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون 

نابعة من املايض. 

عزيزي برج القوس،بمرور الوقت ودون ش�ك، 
أصبحت الحياة ع�ىل جزيرتك الصغرية الهادئة 
ممل�ة للغاي�ة. لدي�ك أف�كاًرا وخطًط�ا جديدة 
تطالب�ك بالتنفيذ، ف�ا تؤجل األم�ر أطول من 
ذل�ك؛ اح�زم أمتعتك وانطلق يف اتج�اه املناطق 

الجديدة. 

عزيزي ب�رج الجدي،س�تصبح صدقات�ك أكثر 
عمًقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

عزيزي برج الدلو،اآلن وقتك! سوف تتعرض يف 
العمل لس�يل من التحديات والخطط الجديدة. 
إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات 
والخطط، فس�وف تَك�ورِّن أصدقاًء ج�دد. يلجأ 

إليك الناس أيًضا يف حياتك الخاصة.

عزيزي برج الحوت،تشعر بالراحة التامة فيما 
يخ�ص ذاتك واألم�ور التي تقوم به�ا، ويظهر 
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك. 
اس�تغل الفرص�ة اآلن للتواصل مع أش�خاص 

بنفس العقلية.

العذراء

احلوت

اطعمة ومرشوبات خلفض ضغط الدم
ال يتخىل الكثري من األش�خاص الذين 
يعانون من مشاكل يف ضغط الدم، عن 
مراجعة األطباء وتن�اول األدوية من 

أجل تحس�ني مس�تويات الضغط 
سواء املرتفع أو املنخفض.

غ�ري أن هن�اك عددا م�ن األطعمة 
واملرشوب�ات يمكن أن تكون بديا 
جي�دا له�ذه األدوي�ة، وق�د أورد 
موق�ع »نيت�رش ني�وز« األمريكي 
قائمة باألطعمة واملرشوبات التي 
تخفض ضغط الدم طبيعيا وهي:

 1-الخرضاوات الورقية

كالجرج�ري والس�بانخ وأوراق اللفت 
والش�مندر، ألنها تحت�وي عىل الكثري 
م�ن البوتاس�يوم، ال�ذي يلع�ب دورا 

طبيعي�ا يف تخفي�ض ضغ�ط ال�دم، 
ومس�اعدة الكليت�ني يف التخلص من 
الصودي�وم الزائ�د، واحتوائه�ا ع�ىل 
املغنسيوم الذي يساهم يف توسيع 

رشايني الدم.
 2- الفاصولياء والعدس

وهما من أهم مصادر البوتاسيوم 
يس�اهمان  اللذي�ن  واملغنس�يوم، 
يف توس�يع رشايني ال�دم وخفض 

الضغط.
3- التوت

بالبوليفين�والت  غن�ي  وه�و 

وفيتام�ني )C( اللذين يس�اعدان عىل 
الرشاي�ني،  يف  االلتهاب�ات  محارب�ة 
فتناول الت�وت مرتني يومياً عىل مدى 
ش�هرين يس�اهم يف خف�ض ضغ�ط 
الدم لدى األشخاص املصابني بدرجة 
خفيف�ة م�ن ارتف�اع ضغ�ط ال�دم، 
ويدخل ضمن هذا التصنيف الفراولة 

والتوت األزرق.
4- زيت الزيتون

لكون�ه يعد من العن�ارص املهمة التي 
تس�اعد عىل خف�ض ضغط ال�دم ملا 

يحتويه من عنارص مغذية.

كلب ينقذ أصحابه من املوت حرقًا
تمك�ن كلب من إنقاذ حياة أصحابه 
بتحذيره�م يف الوق�ت املناس�ب عن 

اندالع حريق يف املنزل.
وتفيد Daily Star، بأن الحادث وقع 
يف والي�ة جورجي�ا األمريكية، حيث 
اس�تيقظ أصحاب ال�دار يف منتصف 
كلبه�م،  نب�اح  ص�وت  ع�ىل  اللي�ل 
واكتشفوا أن النريان تلتهم منزلهم. 

وبذلك تمكن جميع أفراد األرسة من 
مغ�ادرة املكان س�املني، ولكنهم لم 
يتمكنوا من إنقاذ حيواناتهم الثاثة 

األخرى فماتت حرقا.
وقد اكتش�ف رج�ال اإلطف�اء الذي 
س�اهموا يف إخم�اد النار، أن س�بب 
يف  كهربائ�ي  م�اس  ه�و  الحري�ق 

املجمدة.
ونرش رجال االطفاء املحليون صورة 
الكل�ب ع�ىل صفحته�م يف ش�بكة 
»فيس�بوك« واعتربوه بطا إلنقاذه 
حياة أصحابه، وطلبوا من الس�كان 
تثبي�ت أجهزة إنذار ع�ن الحرائق يف 

منازلهم واختبارها بصورة دورية.
وقد س�بق أن ن�رشت معلومات عن 
كلب أنق�ذ اصحابه من حريق اندلع 
يف املنزل مضحيا بنفسه من أجلهم.

أفيال تقتحم مطعاًم وترعب زبائنه
عاش مجموعة من الس�ياح دقائق 
من الرع�ب، عندما اقتحم�ت أفيال 
قاعة طعام خارجية كانوا يتناولون 
فيها فطورهم يف زامبيا، إذ اضطروا 
للبقاء جالسني يف مقاعدهم دون أي 
حركة يف انتظار رحيل الضيوف غري 

املرغوب بهم.
وكان س�ياح أمريكي�ون يتناول�ون 
فطوره�م، عندم�ا دخل فج�أة فيل 
ضخم إىل قاع�ة الطعام املوجودة يف 

اله�واء الطلق، يتبعه فيل آخر صغري، 
بحثا عن الطعام.

وف�ور دخول�ه، توجه الفي�ل الضخم 
إىل »املائ�دة املفتوح�ة«، قب�ل أن يبدأ 

بالتج�ول يف القاع�ة واالق�رتاب م�ن 
طاوالت السياح، ليلحق به فيل ضخم 

آخر.
ولع�ل أكث�ر اللحظ�ات رعب�ا، كانت 
اق�رتب في�ان م�ن طاول�ة  عندم�ا 

الس�ياح، وأمس�كا قطعا من الخبز 
وأكا  خرطوميهم�ا  بواس�طة 
برشاهة، مطيحني أطباقا وكوبا من 

القهوة.
ويوث�ق الفيديو مام�ح الخوف عىل 
وجوه الجالسني، الذين حرصوا عىل 
عدم التحرك أو إصدار أي أصوات أو 
حتى النظر مب�ارشة إىل الحيوانات، 
وفقم�ا نقلت صحيف�ة »دييل ميل« 

الربيطانية عن مصادر محلية.
وبع�د وجبة »الفط�ور« التي حظيت 
به�ا األفيال رحلوا به�دوء من املكان، 
فيما بقي السياح جالسني يف أماكنهم 

من هول الصدمة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 10 عدد عيش توست

x 5 عدد رشيحة جبنة شيدر
x 3 عدد بيضة

x 1 كوب زيت ذرة )للتحمري(
x 1 رشة فلفل اسود مطحون

x 1 رشة ملح
x 1 مكعب زبدة )صغري حسب الحاجة(

الخطوات:
يخفق البيض مع امللح والفلفل.

يوض�ع عىل كل رشيحة توس�ت رشحة جبن، تغطى بقطع�ة أخرى من الخبز 
عىل شكل ساندويتشات.

تغمس الساندويتشات يف البيض املخفوق من الجهتني.
ىف طاس�ة عىل نار متوسطة يسخن الزيت والزبدة وتحمر رشائح التوست عىل 

الجانبني حتى تنضج.

توست مقيل بالبيض

؟؟هل تعلم
1.ه�ل تعل�م ع�ن الطبيعة أن 
األرض  ع�ىل  األش�جار  ع�دد 
يتجاوز 12 مرة ع�دد النجوم 

يف درب التبانة!
2. ه�ل تعل�م أن�ه كان هناك 
وقت تعيش فيه 4 أنواع برشية 

متميزة يف نفس الوقت.
3. ه�ل تلع�م أن البق�ر يقتل 
الكث�ري م�ن الن�اس أكثر من 

أسماك القرش.
أي  أن  املرج�ح  غ�ري  م�ن   .5
ش�خص يمك�ن أن يم�وت يف 
الرم�ال املتحرك�ة، ولكن هذا 
ما تسوقه األفام واملسلسات 

ولكنه علميا غري حقيقي.
6. ه�ل تعلم أنه يمكن احتواء 
جميع الكواك�ب يف الفراغ بني 
وج�ود  م�ع  والقم�ر  األرض 

مساحة صغرية خلفهما.
7. ه�ل تعل�م أن الكركن�د ال 
يموت من الش�يخوخة كباقي 

الكائنات الحية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رياضة7
العدد )2060( االثنين  13  كانون الثاني  2020

سواريز يواجه خطر الغياب عن 10 مبارياتمورينيو: من الصعب احلديث عن األربعة الكبار
             المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب م�درب توتنه�ام جوزي�ه موريني�و، 
عن رض�اه ع�ى أداء فريقه، رغم الخس�ارة 
أم�ام ضيف�ه ليفربول 0-1 مس�اء الس�بت، 
ضم�ن الجولة الثانية والعرشي�ن من الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.ولم يقو توتنهام الذي يغيب 
عنه مهاجمه هاري كني لإلصابة، عى مجاراة 
متصدر ال�دوري اإلنجليزي يف الش�وط األول، 

بيد أنه قدم أداء جيدا يف الثاني، وكاد أن يحقق 
التعادل، لوال س�وء اللمسة األخرية ملهاجميه.
وبه�ذه الخس�ارة، يتجم�د رصي�د توتنه�ام 
عن�د 30 نقط�ة يف املركز الثام�ن، ويبتعد عن 
تشيليس صاحب املركز الرابع برصيد 9 نقاط.
وق�ال موريني�و يف ترصيحات لهيئ�ة اإلذاعة 
الربيطانية )بي ب�ي يس( عقب انتهاء اللقاء: 
»هذه هي كرة القدم، أحيانا تحصل عى أكثر 
مم�ا تس�تحقه، وأحيانا تحصل ع�ى القليل، 

هذه حالة حصلن�ا فيها عى ال يشء رغم أننا 
كنا نس�تحق يشء ما«.وأضاف: »هذه مباراة 
بني أفضل فريق يف العالم، وفريق يمر بلحظة 
صعبة مع اإلصابات، ويف هذه الفرتة الصعبة 
من املوسم، الشبان كانوا رائعني عندما حاولنا 
املش�اكل«.وحامت  وخل�ق  األوض�اع  تغي�ري 
شكوك حول وجود ملسة يد عند صناعة هدف 
املباراة الوحيد ال�ذي أحرزه روبرتو فريمينو، 
وعن ذلك قال مورينيو: »لم أشاهد اللقطة، ما 
شاهدته هو أن رمية التماس يف بداية اللقطة 
كانت لنا، ش�عرت بالحرية من تقنية الفيديو 
بش�أن ذلك«.وازدادت األمور صعوبة بالنسبة 
لتوتنه�ام ضمن مس�عاه إلنه�اء الدوري بني 
األربع�ة الكبار، وق�ال امل�درب الربتغايل: »من 
ال�وارد الحديث عن األربع�ة الكبار عندما تبدأ 
املوس�م برصي�د صف�ري، لك�ن م�ن الصعب 
الحديث عن هذا األمر عندما تبدأ املوسم وأنت 
تتخل�ف ب��12 نقط�ة )يف إش�ارة إىل الرصيد 
النقطي الذي كان يفصل�ه عن األربعة الكبار 
عن�د تولي�ه تدري�ب توتنه�ام خلف�ا للمدرب 

األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو(.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن برش�لونة رس�مًيا، خض�وع مهاجمه 
لعملي�ة  األوروجوايان�ي لوي�س س�واريز، 
جراحي�ة، األح�د املقب�ل، بس�بب إصابت�ه 
اليمن�ى.  لركبت�ه  املفص�ي  الغ�روف  يف 
وس�يعقب ذلك بيان من برشلونة عن حالة 
الالع�ب، وم�دة غياب�ه التي لن تق�ل عن 4 
أس�ابيع، وقد تصل إىل 6 أس�ابيع. وبحسب 
صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فف�ي حال�ة غياب س�واريز ملدة 4 أس�ابيع 
فق�ط، فم�ن املتوق�ع لحاقه بلق�اء نصف 
نهائي كأس إسبانيا. أما إذا غاب 6 أسابيع، 
فسيكون جاهزًا قبل لقاء ذهاب دور ال�16 
من دوري أبطال أوروبا أمام نابويل، يف سان 
باول�و. وإليك�م املباريات املتوق�ع أن يغيب 

عنها سواريز خالل املدتني:
يف حالة غيابه 4 أسابيع فقط:

الثان�ي: برش�لونة -  يناي�ر / كان�ون   19
غرناطة )الدوري(.

22 يناير / كانون الثاني: دور ال�32 )كأس 

إسبانيا(.
 - فالنس�يا  الثان�ي:  كان�ون   / يناي�ر   26

برشلونة )الدوري(.
29 يناي�ر / كانون الثان�ي: دور ال�16 حال 

التأهل )كأس إسبانيا(.
2 فرباي�ر/ ش�باط: برش�لونة - ليفانت�ي 

)الدوري(.
5 فرباي�ر/ ش�باط: دور ال��8 ح�ال التأهل 

)كأس إسبانيا(.

9 فرباير/ ش�باط: ريال بيتيس - برش�لونة 
)الدوري(.

مباريات إضافية يف حالة الغياب 6 أسابيع:
12 فرباي�ر / ش�باط: الدور نص�ف النهائي 

حال التأهل )كأس إسبانيا(.
16 فرباي�ر/ ش�باط: برش�لونة - خيت�ايف 

)الدوري(.
إيب�ار   - برش�لونة  ش�باط:   / فرباي�ر   22

)الدوري(.

ديوكوفيتش يبحث 
عن أول انتصار 

»قومي« عىل نادال
             المستقبل العراقي/ متابعة

ونوف�اك  ن�ادال  رافائي�ل  الثنائ�ي  اعت�اد 
ديوكوفيت�ش مواجه�ة بعضهم�ا البعض 
يف املباري�ات النهائي�ة، وس�يتجدد الرصاع 
بينهم�ا، يف نهائ�ي كأس رابط�ة مح�رتيف 
التن�س، ولك�ن رفق�ة منتخب�ي بلديهما، 
عندم�ا تواج�ه رصبي�ا نظريتها إس�بانيا، 
البطول�ة  م�ن  األوىل  النس�خة  نهائ�ي  يف 
الت�ي تحتضنه�ا أس�رتاليا.ويتواجه نادال 
وديوكوفيت�ش للمرة ال�55 يف مس�ريتهما 
يف  ديوكوفيت�ش  ويتف�وق  االحرتافي�ة، 
املواجهات املبارشة )28- 26(.وس�يتقابل 
الثنائ�ي يف املواجه�ة الثانية غ�ًدا، مبارشة 
عق�ب لق�اء دوش�ان اليوفيت�ش وروبرتو 
باوتيس�تا أج�وت، وبالت�ايل من ال�وارد أن 
يحسم أي منهما اللقب لبلده يف حال حقق 
االنتصار يف تلك املواجهة املرتقبة.وعن تلك 
املواجهة، قال نادال بحس�ب ما نقل موقع 
رابطة مح�رتيف التن�س: »س�يكون نهائي 
صع�ب للغاي�ة أم�ام رصبيا، نوف�اك يحب 
اللع�ب هن�ا، وتملك رصبيا فريًق�ا عظيًما، 
يقدم مستوى مميز، ولكن روبرتو )أجوت( 
قدم مباراة مذهلة الي�وم )نصف النهائي( 
ونملك نحن أيًضا فريًقا جيًدا، وبالتايل نحن 
مس�تعدون«.وقدم ديوكوفيتش مستويات 
ممي�زة يف البطول�ة حت�ى اآلن، محقًق�ا 6 
انتص�ارات دون أن يتع�رض ألي هزيم�ة، 
ومن بينها انتصارات عى العبني من أمثال 
دانيل ميدفيديف وجايل مونفيس ودينيس 
نادال: »ستكون مباراة  شابوفالوف.وتابع 
صعب�ة بالنس�بة يل، ه�و )ديوكوفيت�ش( 
يقدم مباريات رائعة هذا األس�بوع، ولكني 
أنهي�ت مبارت�ي أم�ام دي مين�وار بصورة 
إيجابي�ة، وأعرف أنه يجب االس�تعداد وأن 
أكون يف أعى مس�توى يل ك�ي أملك فرصة 
أم�ام نوفاك«.وال تعد مباراة الغد، املواجهة 
األوىل بني نادال وديوكوفيتش عندما يمثالن 
بلديهم�ا، حيث س�بق وأن تواجها يف نصف 
نهائي دورة األلعاب األوملبية الصيفية بكني 
2008، وتحدي�ًدا يف نصف النهائي، وحينها 
ف�از ن�ادال بمجموعتني مقاب�ل مجموعة 

واحدة بواقع )6-4( )1-6( و)4-6(.

تشايف مدربًا لربشلونة 
خالل ساعات

يوفنتوس يستعد لالنقضاض 
عىل دوناروما

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إس�باني، أن تش�ايف هرينانديز، مدرب 
الس�د، ب�ات قريبا جدا م�ن تويل القي�ادة الفنية للبارس�ا 

باملوسم الحايل خلًفا إلرنستو فالفريدي.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن برشلونة وصل 
ملرحل�ة متقدم�ة ج�ًدا يف املفاوضات مع تش�ايف، وقد يتم 

اإلعالن عن التعاقد معه خالل ساعات.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن نق�اط االختالف ب�ني الطرفني 
يتم مناقش�تها حالًيا، موضحة أنه يتم تجهيز العقد الذي 

سيمتد مبدئًيا حتى 2022.
يذك�ر أن تحرك أوس�كار جراو املدير التنفيذي لربش�لونة 
وإريك أبي�دال الس�كرتري الفني، للتعاقد مع تش�ايف، جاء 
عقب خسارة البارس�ا أمام أتلتيكو بنتيجة 2-3 يف نصف 

نهائي السوبر اإلسباني.
وس�بق أن قال�ت تقارير إس�بانية إن الخالف بني تش�ايف 
وبرش�لونة ي�دور حول وقت ت�ويل املهمة الفنية للبارس�ا 

سواء يف منتصف املوسم الحايل أو بالصيف املقبل.

عودة فيدرر وبنتشيش إىل ديب للدفاع عن لقب بطولة التنس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تتجه أنظار عشاق التنس يف العالم إىل دبي 
الش�هر املقب�ل، ملتابعة منافس�ات بطولة 
س�وق دبي الحرة للتن�س، التي تقام تحت 
رعاية الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم، 
نائ�ب رئي�س اإلم�ارات، رئي�س مجل�س 
ال�وزراء، حاك�م دب�ي، ويش�ارك فيها أملع 

نجوم ونجمات التنس يف العالم.
بطول�ة  يف  املش�اركات  قائم�ة  وتتص�در 
الس�يدات التي تقام نس�ختها ال�20 خالل 
الفرتة من 17 إىل 22 فرباير / شباط املقبل، 
3 من متص�درات التصني�ف العاملي، وهن 
آشي بارتي وكارولينا بليشكوفا وسيمونا 

هالي�ب، إىل جانب 3 م�ن املصنفات العرش 
األول، بيانكا أندرسكو، بطلة دورة الواليات 
املتحدة املفتوحة، وبيليندا بنتشيش، حاملة 

لقب دبي، وكيكي بريتنس.
منافسات السيدات

وأنهت أشي بارتي، موسًما رائًعا يف 2019، 
شهد تصدرها قمة التصنيف العاملي لتنس 
السيدات، وانتزاعها أول لقب لها يف بطوالت 
جراند سالم يف روالن جاروس، قبل أن تتوج 

بالبطولة الختامية ملحرتفات التنس.
وكذل�ك ف�ازت بألق�اب بطولت�ي ميام�ي 
وبرمنجه�ام، ول�م تفاج�ئ أح�ًدا بتلقيها 
جائ�زة ذا دون، كأفضل رياضية أس�رتالية 
للع�ام، غ�ري أن الطري�ق أمامه�ا إلح�راز 

كأس دبي لن يكون س�هاًل مع غنى قائمة 
املش�اركات بأس�ماء المعة مث�ل كارولينا 
بليش�كوفا، وصيف�ة بطولة دب�ي 2015.
وخرجت كارولينا، م�ن ربع نهائي مثري يف 
دورة الع�ام امل�ايض عى يد التايوانية س�و 
وي ش�يا، رغ�م تق�دم األوىل يف املجموع�ة 
النهائية 5-1، ورغم خيبة األمل تلك نجحت 
التشيكية يف انتزاع ألقاب بطوالت بريسبن 
وروما وإيستبورن وزينجزو، قبل أن تختتم 
موس�مها ببل�وغ نص�ف نهائ�ي البطولة 
الختامية ملحرتفات التنس يف شينزن.وتأمل 
الرومانية س�يمونا هالي�ب، املصنفة األوىل 
عاملًي�ا س�ابًقا، وبطلة اثنت�ني من بطوالت 
جراند سالم، يف اس�تعادة لقب بطولة دبي 

التي ف�ازت به يف 2015.ونجحت س�يمونا 
الع�ام امل�ايض يف إضاف�ة لقبه�ا الثاني يف 
بطوالت جراند سالم عقب تغلبها يف نهائي 
ويمبلدون عى األمريكية س�ريينا ويليامز، 
وأصبح�ت أول العبة روماني�ة تفوز بلقب 

ويمبلدون للفردي.
وتتطل�ع الكندي�ة بيانكا أندريس�كو، التي 
تألق�ت يف موس�م 2019 بإحرازه�ا لق�ب 
دورة الوالي�ات املتح�دة املفتوح�ة، ولق�ب 
بطولت�ي إنديان ويلز وتورونتو، إىل تحقيق 
إنج�از م�ا يف بطولة العام، يف حني تس�تعد 
بيلندا بنتش�يش لبدء مش���وار الدفاع عن 
لقبها بعد أن أضاف��ت إىل س�جل��ها لقب 

موسكو.

صديق قديم يزعزع ثقة مييس بفالفريدي
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن إمكانية تغيري 
ليوني�ل مييس، أس�طورة برش�لونة، ملوقف�ه تجاه 

إرنستو فالفريدي، خالل املرحلة املقبلة.
ومن املعروف أن مييس يدعم استمرارية فالفريدي، 
كمدي�ر فن�ي لربش�لونة، بق�وة، ودائًما م�ا يحمل 

الفري�ق مس�ؤولية أي نتائج س�لبية، ويبعدها عن 
امل�درب الذي دافع عن�ه مؤخرًا رغم خس�ارة كأس 

السوبر.
وبحس�ب موقع »le10sport« الفرنيس، فإن مييس 
م�ن املمكن أن يتن�ازل عن دعم�ه لفالف�ريدي، إذا 
كان البديل هو تش�ايف هرنانديز، زميله الس�ابق يف 

برشلونة، واملدير الفني الحايل للسد القطري.

وكان�ت تقارير ق�د تداول�ت، أمس الجمعة، س�فر 
الثنائ�ي إيري�ك أبي�دال املدي�ر الريايض لربش�لونة، 
وأوسكار جراو، املدير التنفيذي، إىل قطر، للتفاوض 

مع تشايف حول خالفة إرنستو فالفريدي.
وأدت هزيمة برش�لونة أمام أتلتيكو مدريد، وتوديع 
الس�وبر اإلسباني من الدور نصف النهائي، النقالب 

إدارة برشلونة عى فالفريدي.

ساين يعود لتدريبات مانشسرت سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد لريوي س�اني، الع�ب املنتخب األملان�ي، للتدرب 
بالكرة يف ناديه اإلنجليزي، مانشسرت سيتي.

ون�رش س�اني، صورا ل�ه ع�ى »إنس�تجرام«، ظهر 
فيه�ا وه�و يت�درب بالك�رة، يف أحد مالع�ب النادي 

اإلنجليزي.
وكتب الالعب، الذي أتم اليوم عامه الرابع والعرشين: 
»أتق�دم بش�كل جيد يف ف�رتة النقاهة، لك�ن ال يزال 

أمامي بعض األمور يف الطريق«.
وأُصيب س�اني بتم�زق يف الرب�اط الصليبي، بركبته 

اليمنى، خالل آب/أغسطس املايض.
وكان بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت سيتي، 
ق�د أعلن األس�بوع املايض أن�ه يتوقع عودة س�اني 

الشهر املقبل.
وأوض�ح جواردي�وال أن ركب�ة س�اني تب�دو جي�دة 
بالفع�ل، وأن األمر لن يس�تغرق طوي�ال، حتى يعود 

للتدريب مع الفريق.

إنريكي يشارك يف اختيار أفضل العب بنهائي السوبر

راشفورد حيجز مكانًا خلف روين

              المستقبل العراقي/ متابعة

ستتوىل لجنة مش�كلة من مدرب املنتخب 
اإلس�باني لويس إنريك�ي وفريقه واملدير 
الري�ايض لالتحاد اإلس�باني لك�رة القدم 

خوسيه فرانسيسكو مولينا 
اختيار أفضل العب يف نهائي 
كأس الس�وبر، ال�ذي يق�ام 
مس�اء األحد بني ريال مدريد 
وأتلتيكو مدريد بمدينة جدة 

السعودية.
ال�ذي  الالع�ب  وس�يحصل 
االختي�ار  علي�ه  س�يقع 
اللقاء  األبرز خالل  باعتباره 
ع�ى جائ�زة باملنص�ة الت�ي 

ستقام لتسليم الجوائز.
كما س�يعقد الالع�ب الفائز 
الحقا مؤتم�را صحفيا، قبل 

أن يظه�ر مدرب�ا الري�ال وأتلتيك�و أمام 
وسائل اإلعالم.ويقام نهائي كأس السوبر 
اإلس�باني يف حلت�ه الجدي�دة ب�ني الريال 
واألتلتي عى ملع�ب )مدينة امللك عبد الله 

الرياضية( يف جدة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

مهاج�م  راش�فورد،  مارك�وس  س�جل 
مانشس�رت يونايت�د، ثنائي�ة لفريق�ه يف 
ش�باك نورويتش س�يتي، عى ملعب أولد 
الجول�ة 22  تراف�ورد، ضم�ن مباري�ات 

للدوري اإلنجليزي املمتاز.

ويخ�وض راش�فورد املب�اراة رق�م 200 
له بقميص مانشس�رت يونايت�د يف جميع 

املسابقات.
وبحس�ب ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، 
ف�إن راش�فورد وصل للهدف رق�م 19 له 
هذا املوس�م يف جميع املسابقات، ليأتي يف 
املركز الثاني ب�ني أكثر العبي الربيمريليج 
ب�كل  املوس�م  ه�ذا  تس�جياًل 
املس�ابقات، بعد رحيم س�رتلينج، 
نجم مانشسرت سيتي )20 هدفا(.
أما ش�بكة »س�كاي س�بورتس«، 
راش�فورد،  أن  إىل  أش�ارت  فق�د 
س�اهم يف 18 هدف�ا بالربيمريليج 
هذا املوسم، حيث سجل 14 هدًفا، 

وصنع 4 أخرى.
كما أوضح�ت أن راش�فورد، بات 
ثان�ي أصغ�ر الع�ب يص�ل إىل 40 
هدفا بقميص مانشس�رت يونايتد 
يف الربيمريليج، عن عمر )22 عاًما 
و72 يوًم�ا(، بعد واي�ن روني )21 

عاًما و175 يوًما(.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالي�ة، أن يوفنت�وس يجهز 
عرضا ضخًما لإليطايل جيانوليجي دوناروما، العب ميالن، 

من أجل ضمه لصفوفه.
وينته�ي عقد دوناروما مع مي�الن يف صيف 2021، وحتى 
اآلن، توج�د صعوب�ات كبرية فيما يتعل�ق بالتجديد، حيث 
رفض الحارس اإليطايل الش�اب عرًضا سابًقا يحصل فيه 

عى راتب بقيمة 7 ماليني يورو يف املوسم.
وبحس�ب موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن اقرتاب 
يوفنتوس من تجديد عقد تش�يزني، لن يقلل من اهتمامه 
بض�م دوناروم�ا، حي�ث ي�رى مس�ؤولو البيانكونريي أن 

اإليطايل يمثل مستقبل حراسة املرمى يف أوروبا.
ويعتقد مسؤولو يوفنتوس، أن لديهم فرصة كبرية للغاية 
لضم دوناروما الصيف املقبل، حيث يتبقى وقتها موس�م 
واحد فق�ط عى انتهاء عق�ده، وبالتايل س�يضطر ميالن 
لبيع�ه بقيمة مالي�ة أقل، حتى ال يرح�ل مجاًنا يف الصيف 

التايل.
ويس�تعد يوفنتوس لعرض راتب يصل إىل 8 ماليني يورو يف 

املوسم الواحد، مقابل الحصول عى خدمات دوناروما.

إبراهيموفيتش: االحتفال األكرب يف سان سريو
              المستقبل العراقي/ متابعة

زالت�ان  الس�ويدي  أع�رب 
مي�الن،  مهاج�م  إبراهيموفيت�ش، 
عن س�عادته ب�أول أهدافه بقميص 

الروسونريي بعد العودة من جديد.
افتت�ح  ق�د  إبراهيموفيت�ش  وكان 
بع�د  كالي�اري،  ش�باك  يف  أهداف�ه 
العودة مليالن يف يناير/ كانون الثاني 
الج�اري، حي�ث انض�م للفري�ق يف 

صفقة انتقال حر.
وق�اد زالت�ان فريق�ه للف�وز ع�ى 
مضيفه كالياري 2 �0 خالل املباراة 
الي�وم الس�بت يف  الت�ي جمعتهم�ا 
املرحلة التاس�عة عرش م�ن الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني 
الدقيق�ة 64، حي�ث كان  ملي�الن يف 
رافانيل لياو أح�رز األول يف الدقيقة 

.46
وقال إبرا )38 عاًم�ا( يف ترصيحات 
نقله�ا موق�ع »كالتش�يو مريكاتو« 
كب�رية  مب�اراة  »كان�ت  اإليط�ايل: 
بالنس�بة لن�ا، وق�د حققن�ا ف�وًزا 

مهًما«.
وأضاف: »ش�عرت باالرتياح، ولكني 

ما زلت بحاجة للعودة إىل القمة«.
وبس�ؤاله ع�ن احتفاله البس�يط يف 
مب�اراة كالياري، أجاب: »س�أحتفل 

بقوة عندما أكون يف سان سريو«.

نابويل يضم صفقة مهمة من البوندسليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي نابويل اإليطايل، إتم�ام صفقة ضم دييجو ديمه 
العب نادي اليبزيج األملاني، خالل فرتى االنتقاالت الشتوية 
الجارية.وكتب رئيس النادي اإليطايل، أوريليو دو لورنتيس، 
عى صفحته الش�خصية بموقع »تويرت«: »مرحبا دييجو«، 

معلًنا انتهاء الصفقة بشكل رسمي.وتشري تقارير صحفية 
إىل أن قيم�ة صفقة انتقال الالعب الدويل الس�ابق بلغت 12 
ملي�ون ي�ورو.وكان ديمه، ق�د انتقل إىل اليبزي�ج من نادي 
بادرب�ورن يف كان�ون ث�ان / يناير 2015 مقاب�ل 350 ألف 
يورو.وكان ديمه املتخصص يف الدفاع قد لعب كل املباريات 

يف الدور األول بالدوري األملاني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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اكتشاف دماغ غامض يف مججمة مقتول
عث�ر علماء اآلثار يف بريطانيا، عىل 
جمجم�ة إنس�ان قدي�م قت�ل قبل 
2600 سنة ، واكتشفوا سبب بقاء 

الدماغ بداخلها بحالة جيدة.
ب�أن   ،Phys.org موق�ع  ويفي�د 
الجزيئي  الرتكيب  الباحثني حلل�وا 
وكان�ت  الدم�اغ،  ه�ذا  ألنس�جة 
النتيجة، احتواءه عىل 800 بروتني 
بعضها فعال بما يكفي للمشاركة 
يف االستجابة املناعية. شكلت هذه 
الربوتينات تجمعات محصنة، أكثر 
اس�تقرارا من تلك التي تكتشف يف 

دماغ اإلنسان املعارص، وقد يفرس هذا جزئيا 
س�بب بقاء الدماغ بحال�ة جيدة. وعالوة عىل 
هذا، لعب الوس�ط املحيط الذي عثر فيه عىل 

الجمجم�ة، دورا مهما يف بق�اء الدماغ بحالة 
جيدة- ال�ربودة والرطوبة والطمي الناعم ما 
من�ع وصول األكس�جني الرضوري لنش�اط 
األحياء الدقيقة التي تحلل األنسجة الناعمة.

ويذك�ر أن مجموع�ة م�ن علم�اء 
اآلث�ار عثرت عىل ه�ذه الجمجمة 
بالق�رب م�ن قرية هيس�لينغتون 
الربيطاني�ة يف حف�رة بمس�تنقع، 
وهي خالية من أي أنس�جة أخرى 

والشعر.
وق�د اتض�ح للباحث�ني، أن ه�ذه 
الجمجم�ة تعود إىل ش�خص فصل 
رأسه عن جسده. ألن مواد الدماغ 
تبدأ بالتحلل بعد ميض بضع دقائق 
ع�ىل الوفاة، بس�بب الع�دد الكبري 
للخاليا الدهنية. ومع ذلك اكتشف 
الباحثون عدم وجود أي محاولة للحفاظ عىل 
األنس�جة الناعمة، ما يجعل هذه الجمجمة 

أكثر غموضا.

أعلنت وكال�ة الفضاء األمريكي�ة عىل موقعها، 
أن مرصد TESS، اكتش�ف كوكبا بحجم كوكب 
األرض، ق�د تك�ون ظروفه مالئم�ة لوجود املاء 
السائل، ويمكن أن يكون صالحا للحياة. ويقول 
ب�ول هريت�ز، رئيس قس�م الفيزي�اء الفلكية يف 
الوكالة، كان الهدف من إطالق املرصد الفضائي 
للبحث عن كواكب ش�بيهة بكوكب األرض. وقد 

اكتش�ف هذا الكوكب خالل مراقبة نجم صغري 
يف كوكب�ة دورادو الجنوبية » كوكبة أبي س�يف 
». يبعد ه�ذا الكوكب عن النجم »القزم األحمر« 
نحو 100 سنة ضوئية. وحجم الكوكب املكتشف 
 d 700 TOI ال�ذي أطلق علماء الفلك عليه الرمز
أكرب م�ن حجم كوكب األرض بنس�بة 20% ولم 
يالحظ علماء الفلك خالل متابعتهم لهذا الكوكب 

مدة 11 شهرا أي توهجات عىل سطحه.  ويدور 
الكوكب حول القزم األحمر TOI 700، ويحصل 
منه عىل 86% من الطاقة، وهذا يعادل تقريبا ما 
يحصل عليه كوكب األرض من الشمس. ووفقا 
للعلم�اء، اليشء الوحيد الذي يمنع وجود الحياة 
عىل هذا الكوكب هو عدم دورانه حول محوره، 

أي أن أحد جوانبه فقط مواجه للنجم.

املش�هور  م����ي�زاوا،  يوس�اكو  ال������يابان�ي،  امللياردي�ر  أعل�ن 
بب������ذخه، عزمه منح متابعيه عىل موقع التواصل االجتماعي«تويرت« 

9 ماليني دوالر.
وح�دد امللياردير رشطا بس�يطا لتمكني متابعيه م�ن الحصول عىل املال، 
وه�و أن يقوم الراغبون بالفوز بإعادة ن�رش تغريدة كان قد نرشها يف 1 
يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول عىل هذا املبلغ بعد القيام 

بإجراء قرعة، بحسب صحيفة »بزنس إنسايدر« األمريكية.
وق�ال إن عرضه عب�ارة عن »تجربة اجتماعية ج�ادة« ملعرفة ما إذا كان 

املال املجاني سيعزز شعور األفراد بالسعادة أم ال.
وأض�اف مي�زاوا أن دافعه أيض�ا هو الفض�ول، ملعرفة الدخل األس�ايس 
العاملي، وهو الراتب األس�ايس ال�ذي تدفعه الحكوم�ة للمواطنني، ملجرد 

كونهم مواطنني عىل قيد الحياة، سواء يعملون أو ال يعملون.
وظهر هذا املفهوم يف دعاية املرشح الرئايس، أندرو يانغ، الذي تعهد بدفع 

1000 دوالر شهريا لكل مواطن أمريكي يبلغ 18 عاما يف حال انتخابه.

اتضح لفريق علماء دويل، أن كوكب املريخ يفقد املاء أرسع مما كان يعتقد 
 ،EurekAlert الباحثون، عىل أس�اس النظريات واملتابع�ات. ويفيد موقع
ب�أن علم�اء الكواك�ب درس�وا وحلل�وا البيانات الت�ي حصل�وا عليها من 
املس�بار Trace Gas Orbiter يف إط�ار برنام�ج ExoMars، واتض�ح لهم، 
أن اختفاء املاء تدريجيا يج�ري يف الطبقات العليا للغالف الجوي للكوكب 
األحمر. وبسبب أشعة الشمس، تتحلل جزيئات املاء إىل ذرات الهيدروجني 
واألكسجني، ونظرا لضعف قوة الجاذبية للكوكب، فإنها تنطلق يف الفضاء 
الواسع. لذلك ترتاكم أعىل نسبة من الرطوبة عىل ارتفاع 80 كيلومرتا فوق 
سطح املريخ. وأن بعض مناطق الغالف الجوي للكوكب مشبعة بالرطوبة 
وتحتوي عىل بخار املاء بمقدار  10-100 مرة أكثر ما تس�مح به درجات 
الحرارة نظريا. وهذا يساعد عىل زيادة كميات املاء التي تخرج من الغالف 
الج�وي يف مواس�م محددة. ويذك�ر أن علماء الفل�ك األمريكيني رصدوا يف 
ديس�مرب 2019 عىل الكوكب األحمر ضوء أشعة فوق بنفسجية ، يشري إىل 

اختفاء كميات كبرية من املاء من سطح الكوكب ومن غالفه الجوي.

قمر صناعي يكتشف نسخة لألرض يف كوكبة

ملياردير يمنح متابعيه عىل »تويرت«
 9 ماليني دوالر!

مـا أسـبـاب اخـتـفـاء الـمـاء 
عىل سطح املريخ؟

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

التصدي للبلطجة االمريكيةسياسة من اتفاقية الصني..

سمير عادلمنهل عبد األمير المرشدي

قام�ت القوات االمريكية املرابطة يف العراق باغتيال قائد فيلق 
القدس قاس�م س�ليماني ونائب رئيس الحش�د الش�عبي ابو 
مهدي املهندس واخرين يف مدينة بغداد صباح 3 كانون الثاني 
2020.ان عملية االغتيال التي قامت بها القوات االمريكية هي 
عملية بلطجة س�افرة وتعكس سياس�ة املافيا التي تمارسها 
االدارة االمريكي�ة ضد منافس�ني لها واس�تهتار فاضح يف بلد 
مس�تقل. انه�ا ال تختلف ع�ن اية عملي�ة ارهابي�ة تقوم بها 

العصابات والجماعات االرهابية يف العالم.
ان عملي�ة االغتي�ال املذكورة هي سياس�ة الس�تعراض القوة 
العسكرية االمريكية وبلطجتها وترهيب منافسيها، وليس لها 
اية عالقة بحادث تطويق الس�فارة االمريكية من قبل الحشد 
الش�عبي. ان عملية االغتيال ه�ي امتداد للعملية العس�كرية 
الت�ي قام�ت به�ا الق�وات االمريكية م�ن قصف معس�كرات 
ومق�رات ح�زب الله يف منطق�ة القائم، وه�ي محاولة إلعادة 
ترتيب اوراقها السياس�ية وتقوية نفوذها السيايس يف العراق 
ويف املنطق�ة، وتعت�رب هذه السياس�ة هي اع�الن حالة حرب 
وتعريض امن وسالمة جماهري العراق واملنطقة اىل التهديدات 

العسكرية. 
يا جماه�ري العراق، ال تتوهموا بما تروجها الدعاية االمريكية 
بأنه�ا حامي�ة ألمنكم وس�المتكم، فه�ي من حول�ت العراق 
اىل حديق�ة خلفي�ة للعصاب�ات واملافيات، وهي من س�اعدت 
عىل نصب ه�ذه الجماعات عىل رق�اب الجماهري عرب غزوها 
واحتالله�ا للع�راق، وه�ي من فتح�ت ابواب النهب والس�لب 
وكل اش�كال الفساد الس�يايس واالداري واملايل كرشاوى لتلك 
الجماع�ات له�ا كي تضف�ي الرشعية عىل كل جرائ�م القوات 

االمريكية وسياستها يف العراق.
ان سياس�ة االغتيال والتصعيد العس�كري ليس فقط  رسالة 
رعب وارهاب لكل من يعارض السياسة االمريكية فحسب بل 
س�تفرض اجواء الحرب عىل مجمل املنطقة وتفرض الرتاجع 

عىل انتفاضة الجماهري ومطالبها العادلة.
ان التصدي الس�يايس والجماهريي والدعائي وفضح االهداف 
الحقيق�ة وراء تل�ك السياس�ة، سياس�ة االغتي�ال والتصعيد 
العس�كري والعمل من اجل غلق الس�فارة االمريكية واخراج 
كل القوات االمريكية واالجنبية من العراق خطوة نحو تقوية 
االف�ق التحرري لجماهري الع�راق املتعطش�ة للحرية واالمان 

والرفاه.
تسقط سياسة البلطجة واملافيوية االمريكية.

مما ال ش�ك فيه ان الحديث هذه األيام عن تفعيل اتفاقية العراق 
م�ع الصني بش�أن اإلعمار مقاب�ل النفط أخذ اهتماما واس�عا يف 
الش�ارع العراقي مع اإلعالن عن البدء بتنفي�ذ االتفاقية وتصدير 

شحنات النفط العراقي اىل الصني.
وبعيدا عن الطائفية والتطرف والتعصب، نقول لقد كان يف موقف 
النواب األكراد والس�نة الغريب العجيب م�ن قرار الربملان العراقي 
حول اخ�راج القوات األجنبية من العراق وعدم حضورهم الربملان 
وال�ذي وصف�ه محمد الحلبويس بإنه قرار ش�يعي يؤك�د اننا ازاء 

حالة التجزيئ والتبعيض والتحديد والتخصيص. 
من هن�ا نقول، وبعيداً ع�ن التطرف والتعص�ب والتطرق ملفهوم 
الوط�ن والوطني�ة ازاء ه�ذا املوقف الك�ردي والس�ني ازاء قضية 
تخص سيادة العراق ومكانته ودماء أبنائه، إن االتفاقية العراقية 

الصينية يف صلب فحواها تعني نفط الجنوب.. 
نعم نف�ط الجنوب ولي�س غريه مقاب�ل إعمار الغربي�ة واالقليم 
حيث ت�م عن البدء بتطبيق اتفاقية الص�ني النفط مقابل األعمار 
من�ذ العارش 1 /1 /2020 تس�تلم 100 الف برمي�ل يوميا وتودع 
املبالغ بالبنك الوطني الصيني حيث عممت وزارة التخطيط كتابا 
اىل جميع املحافظات تطالبها بقائمة باملشاريع االسرتاتيجية من 
املصانع املتوقفة واملستشفيات ومدارس وبنى تحتية ومجمعات 

سكنية وغريها.
لق�د س�لمت وزارته محافظ�ات الغربي�ة واالقليم قوائ�م جاهزة 
ملش�اريعها فيما ما زال�ت محافظاتنا الجنوبية والوس�طى ترزح 
تح�ت وطأة الف�وىض والالدول�ة والح�رق والقت�ل والخطف مما 
س�يكون حائال أمام مجيء الرشكات الصينية وس�تكون املعادلة 

نفط الجنوب يف مقابل إعمار الغربية وكردستان.. 
ابت�داء البد ألهايل الوس�ط والجنوب ان يقف�وا ويتوقفوا وينظروا 
ابع�د مما ينظروا لتدارك ه�ذه الظليمة الجدي�دة التي تحاك ضد 
محافظاتنا واستثمار االتفاقية الصينية التي ستقيض عىل الفساد 
والكمشينات والبطالة إلنصاف اهلنا ورفع الحيف الحقيقي. وهنا 
اتوس�م خريا باإلعالم الح�ر والنخب الوطنية بع�دم االنجرار وراء 
اجندات موجهة من الخارج الس�تغالل الحراك الش�عبي الصادق 
للوصول للسلطة وان كان هذا حق يكفله الدستور والقانون حيث 
تكاملت مقوم�ات التغيري من قانون انتخاب�ات جديد ومفوضية 
جديدة وبالتايل ال طريق لتغيري النظام اال بالنظام نفس�ه بانتظار 
التغي�ري الق�ادم من خ�الل صن�دوق االنتخابات. ختام�ا اقول ما 
رض ل�و تم تس�ديد النفط للصني من ش�مال الع�راق من منطقة 

كردس�تان.. مجرد س�ؤال   .

ليلة واحدة من النوم السيئ قد تساعد عىل اإلصابة بمرض خطري
تح�ذر أبح�اث أع�دت مؤخرا م�ن أن 
الصحة العامة لجس�م اإلنسان يمكن 
أن تتأثر بليلة واح�دة من األرق، حيث 
تبني أن ذلك يؤدي إىل ارتفاع مستويات 
بروتني التاو، املسبب ملرض ألزهايمر، 

يف الدماغ.
دائم�ا م�ا ينص�ح األطب�اء بالحصول 
عىل الق�در الكايف م�ن الراح�ة والنوم 
يوميا، وكثريا م�ا يحذرون من العالقة 
بني قلة النوم وتراكم مس�توى بروتني 
التاو يف الدماغ، وهو العالمة الرئيسية 
للزهايمر، لكن دراس�ة أجريت مؤخرا 
عىل رج�ال أصح�اء يف العرشينات من 
العم�ر أثبتت أن فقدان ليلة واحدة من 

النوم يرفع من مس�تويات بروتني التاو بنسبة 
الخمس تقريبا.

لقد أصيب الباحثون الس�ويديون الذين أجروا 
هذه الدراسة بالصدمة، حينما توصلوا لنتائج 
الدراس�ة، التي تحدد الرضر الذي يقع لإلنسان 
م�ن األرق ملدة ليلة واح�دة. لكنهم يؤكدون أن 
تل�ك القضي�ة ال زال�ت يف بدايته�ا، وتحتاج إىل 
مزي�د من التجارب لتأكيد ه�ذا االرتباط، حيث 
لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت مستويات التاو 

ق�د ع�ادت لطبيعتها بع�د عودة املش�اركني يف 
التجربة إىل نمط نومهم املعتاد.

يبتلع الجس�م لويح�ات الربوت�ني يف املخ أثناء 
النوم، وتقول املؤسسات البحثية أنها ال تعرف 
حت�ى اآلن م�ا إذا كان ارتف�اع مس�توى التاو 
لف�رتات قص�رية، يمك�ن أن يدفع نح�و تراكم 
الربوتني، قبل عق�ود من ظهور أعراض مرض 

ألزهايمر.
وتعيق لويحات وكت�ل بروتني التاو عمل خاليا 
املخ، وهو ما يمكن أن يس�بب فقدانا للذاكرة، 

ويتس�بب يف ألزهايمر، حتى يقتل تلك 
الخاليا يف النهاي�ة. ويعاني من مرض 
ألزهايم�ر أكثر من مليون ش�خص يف 
بريطاني�ا، و5.7 مليون أمريكي، ومن 
املتوق�ع أن يزيد هذا الع�دد مع ارتفاع 

معدالت األعمار.
ويف أحدث الدراس�ات بهذا الصدد، قام 
باحثون من جامعة أوبساال يف السويد 
بفحص 15 رجال، بمتوس�ط عمر 22 
عام�ا، حصل�وا جميعا عىل ن�وم جيد 
مل�دة 7-9 س�اعات يف اللي���لة األوىل، 
وحدد لهم جدول زمني دقيق للوجبات 
واألنش�طة الحيوي�ة يف عي�ادة تح�ت 

املراقبة ليومني وليلتني.
أخ�ذت عين�ات الدم م�ن هؤالء األش�خاص يف 
املس�اء والصب�اح، ثم س�مح لنصفه�م فقط 
بالنوم يف الليلة الثانية، بينما أجرب اآلخرون عىل 
البقاء مس�تيقظني طوال الليل، يلعبون ألعاب 

الفيديو، أو يشاهدون األفالم، أو يتحدثون.
يف  ملحوظ�ا  ارت����فاع�ا  الباحث�ون  وج�د 
مس�تويات بروتني الت�او يف األش�خاص الذين 
ل�م يناموا بنس�بة 17%، مقارنة بنس�بة 2% يف 

األشخاص الذين ناموا.

ان  اىل  نن�وه  ان  ن�ود 
الصحي�ح  ال��عن�وان 
س�عد  املهندس  ملقالة 
املحمداوي هو )البقعة 
املباركة.. رصح للوفاء 
املنشورة  والش�هادة( 
يف العدد 2057 بتاريخ
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س�قط س�هواً كلم�ة 
البقع�ة م�ن العن�وان 
بع�ض  دم�ج  م�ع 
خطأ  نتيجة  األس�طر 
اقت�ى  ل�ذا  فن�ي 
التنويه لقراءنا االعزاء 
املحمداوي..  وللس�يد 

مع االعتزاز.

تنويه

بأس�مي وبأس�م كادر مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة 
والنرش )صحيفة املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املس�تقبل( 
أتق�دم ب�أرق التهان�ي وأجم�ل التربي�كات اىل كادر صحيف�ة 
)العال�م( وعىل رأس�هم رئيس التحري�ر الزميل 
الس�يد )مهدي محمد رضا( بمناس�بة 
دخولهم السنة الحادية عرش من عمر 
الصحيف�ة، متمنياً لهم دوام النجاح 
واملوفقية عىل طريق الصحافة الحرة 

الوطنية.
علي الدراجي 
رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة

هتنئة
»                                 « توقد شمعتها احلادية عرش


