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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

كم من عامٍل قد أهلكته الدنيا  العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمة االحتادية: 
لـم نصدر أي قرار بخصوص خروج 

أو بقاء القوات االجنبية بالعراق
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الرشطة االحتادية توعز بالتحاق الوجبة الثالثة من املشمولني بقرار العودة
السفري الكندي حيذر من »مشكلة خطرية« ختص »الفيزا« ويعلن حتدثه لعبد املهدي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شهد محافظات وسط وجنوب العراق تصعيداً 
جدي�داً للمتظاهرين، فيما لم ُيس�ّمي رئيس 
الجمهورية مرش�ّحاً حّتى الس�اعة العارشة 
مس�اء. ويف حصيلة جدي�دة للمواجهات بني 
املتظاهرين وقوات األمن، استش�هد عراقيني 
وأصي�ب 100 آخ�رون يف العاصم�ة بغ�داد 
واملحافظات الجنوبية. واس�تخدمت القوات 
العراقية الغاز املسيل للدموع بكثافة لتفريق 
محتجني تجمعوا يف س�احة الطريان يف بغداد 
وعند طريق محمد القاسم املجاور للساحة، 
م�ا أدى إىل استش�هاد ٣ متظاهرين وإصابة 
80 آخرين بحس�ب مصادر محلية وصحية، 
قال�ت إن أغل�ب املصاب�ني تعرض�وا لحاالت 
اختن�اق نتيج�ة الستنش�اق الغ�از املس�يل 
للدموع. وقال ناشطون باحتجاجات بغداد، 
إن املتظاهرين، الذين أرغموا يف وقت س�ابق 
عىل الرتاجع عن طريق محمد القاسم، عادوا 
ليقطع�وه من جديد، مؤكدي�ن توافد اآلالف 
إىل س�احات التظاه�ر ملواصل�ة االحتج�اج 
ال�دوام بمش�اركة طالبي�ة  واإلرضاب ع�ن 
واس�عة. كما شهدت احتجاجات املحافظات 
الجنوبي�ة مقتل متظاهر وإصاب�ة أكثر من 
الب�رة، قت�ل مس�لحون  20 آخري�ن. ويف 
مجهول�ون ناش�طا باحتجاج�ات املحافظة 
قب�ل أن يل�وذوا بالف�رار إىل جه�ة مجهولة، 
بينم�ا تصاعدت حدة التظاه�رات يف مناطق 
متفرقة باملحافظة عىل خلفية صدامات مع 

قوى األمن.
التفاصيل ص2

املتظاهرون ينتقلون إىل »حرق اإلطارات« لتنفيذ مطالبهم
ساحات االحتجاج يف بغداد واحملافظات تهدد خبطوات تصعيدية.. و »مرشح التسوية« يف بغداد بانتظار »التكليف« حـسـن الـعـالف

 يبارش بمهام أعامله نائبًا فنيًا 
ملحافظ نينوى

وزير االسكان يعلن حتقيق نسب
 انجاز متقدمة يف تنفيذ مرشوع تأهيل 

جرس املوصل الثاين »احلرية«

حمافظ كربالء يبحث
 اهم متطلبات منطقة »احلي العسكري« 

من مشاريع وخدمات
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االستخبارات العسكرية تعلن اخرتاق وتفكيك خلية ارهابية يف املوصل
املبارشة بتنفيـذ تعديـل قانـون التقاعـد املوحـد
العمل تطلق الوجبـة الثانيـة من منحة الطـوارئ

ص3

النقل: استمرار العمل
 يف ميناء الفـاو الكبيـر ومراحـل 

انجاز متقدمة يف األعامل

املحكمة االحتادية تنظر طعونًا بإهناء عمل جمالس املحافظات 
واالقضية والنواحي التابعة هلا

      بغداد / المستقبل العراقي

طعون�اً  العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة  نظ�رت 
بعدمدس�تورية قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقانون 
مجال�س املحافظ�ات واالقضية رقم )12( لس�نة 

.2018
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،إن 
»املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�ة برئاسة 
وحضورالقض�اة  املحم�ود  مدح�ت  الق�ايض 
االعض�اء كافة، ونظ�رت طعوناً بعدم دس�تورية 
قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقانونانتخابات مجالس 
املحافظ�ات واالقضي�ة رقم )12( لس�نة 2018«. 
وأضاف الس�اموك، ان »املدعني طلبوا الحكم بعدم 
دس�تورية القانون املتضمن انه�اء عمل مجالس 

املحافظات واالقضية والنواحيالتابعة لها، بداعي 
مخالفت�ه للم�واد الدس�تورية الت�ي ذكروه�ا يف 

لوائحهم«.
وأش�ار إىل ان »املحكم�ة االتحاديةالعلي�ا وج�دت 
من خالل اس�تقراء االمور املتعلقة بمحل الطعن، 
أن امل�ادة )4( م�ن قانونمجال�س املحافظات غري 
املنتظم�ة يف اقليم رقم )21( لس�نة 2008 حددت 
م�دة الدورةاالنتخابي�ة بأرب�ع س�نوات تقويمية 
تب�دأ من أول جلس�ة، وأن امل�ادة )14( من قانون 
تعديله�ذا القانون نص�ت عىل اس�تمرار مجالس 
الحالي�ة بعمله�ا لح�ني  املحافظ�ات واالقضي�ة 
صدورنتائ�ج انتخابات املجال�س الجديدة، وكذلك 

الحال بالنسبة ملجالس النواحي«.
وب�ني، ان »املحكم�ة االتحادي�ة العلياذك�رت أن 

قان�ون مجالس املحافظ�ات واالقضية رقم )12( 
لس�نة 2018، رس�م الية لتحديد موعداالنتخابات 
ويك�ون ذل�ك يف ق�رار مجلس ال�وزراء بن�اء عىل 

مقرتح مفوضية االنتخابات«.
وأوضح، أن »املحكمة ذهبت إىل ان قانونرقم )14( 
لسنة 2019 قد نص عىل نفس االلية حيث جاءت 
امل�ادة )1٣( من�ه ع�ىل اس�تثناء منالقاع�دة بأن 
يس�تثنى من ذل�ك انتخابات مجال�س املحافظات 
لع�ام 2020 ع�ىل أن تج�رى يف 4/1/ 2020، وأن 
املرشع ن�ص يف الفقرة )٣( من نف�س املادة، عىل 
استمرار اعمال مجالس�املحافظات غري املنتظمة 

يف اقليم واالقضية والنواحي الحالية«.
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قطاع كهرباء الگرمة يعيد
 العمل لقابلوا مغذي الگرمة ١ ومغذي 

مجيلة ومغذي احلالبسة
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الرافدين يعلن توفري السلف والقروض ملنتسبي الداخلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن توفري الس�لف والقروض 
ملنتس�بي وزارة الداخلي�ة الذين يتم توط�ني رواتبهم عىل املرصف 

وحصولهم عىل املاسرت كارد.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »منتس�بي الداخلي�ة أصبحوا مش�مولني بكافة 

القروض والسلف التي يمنحها املرصف«.
ودعا املرصف »منتس�بي الداخلية اىل اغتنام الفرصة واالس�تفادة 
م�ن الخدمات املرصفية التي يقدمه�ا املرصف وذلك كون مرصف 
الرافدي�ن من املصارف الحكومية الرائدة والعريقة ولديه امكانات 
كب�رية يف تقديم أفض�ل الخدم�ات وبتكنولوجيا وتط�ور وحداثة 

توازي تطورات العالم.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هد محافظات وس�ط وجنوب الع�راق تصعيداً 
للمتظاهري�ن، فيم�ا ل�م ُيس�ّمي رئي�س  جدي�داً 

الجمهورية مرشّحاً حّتى الساعة العارشة مساء.
ويف حصيل�ة جدي�دة للمواجهات ب�ني املتظاهرين 
وق�وات األم�ن، استش�هد عراقي�ني وأصي�ب 100 

آخرون يف العاصمة بغداد واملحافظات الجنوبية.
واس�تخدمت القوات العراقية الغاز املسيل للدموع 
بكثافة لتفريق محتجني تجمعوا يف ساحة الطريان 
يف بغ�داد وعن�د طري�ق محم�د القاس�م املج�اور 
للساحة، ما أدى إىل استشهاد ٣ متظاهرين وإصابة 
80 آخرين بحس�ب مص�ادر محلية وصحية، قالت 
إن أغل�ب املصابني تعرضوا لح�االت اختناق نتيجة 

الستنشاق الغاز املسيل للدموع.
وقال ناشطون باحتجاجات بغداد، إن املتظاهرين، 
الذين أرغموا يف وقت سابق عىل الرتاجع عن طريق 
محمد القاسم، عادوا ليقطعوه من جديد، مؤكدين 
توافد اآلالف إىل ساحات التظاهر ملواصلة االحتجاج 

واإلرضاب عن الدوام بمشاركة طالبية واسعة.
كما شهدت احتجاجات املحافظات الجنوبية مقتل 

متظاهر وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ويف الب�رصة، قت�ل مس�لحون مجهول�ون ناش�طا 
باحتجاج�ات املحافظ�ة قبل أن يل�وذوا بالفرار إىل 
جهة مجهول�ة، بينما تصاعدت حدة التظاهرات يف 
مناط�ق متفرقة باملحافظة ع�ىل خلفية صدامات 

مع قوى األمن.
وتجمع آالف املتظاهرين يف منطقة جنينة بالبرصة 
وقطع�وا ش�ارع األندل�س بش�كل كام�ل وأحرقوا 
إطارات الس�يارات فيه، وقاموا برمي الحجارة عىل 
أي�ة قوة أمنية تقرتب من أجل تفريقهم، كما مألت 

اإلطارات املحروقة الشارع التجاري بالبرصة.
واتهم قائد عمليات الجيش يف البرصة قاس�م نزال 
الجهات التي روج�ت لخروج املتظاهرين بمحاولة 
إرب�اك األوضاع، ومحاولة خل�ق حاجز بني القوات 
األمني�ة واملواطن�ني، موضح�ا يف بي�ان أن قوات�ه 
تعمل عىل حماية املتظاهري�ن الذين طالبهم بعدم 
اللجوء للعنف. ودعا إىل عدم قطع الطرق واملنشآت 
الحكومي�ة أو التع�رض ملوظف�ي الجه�از اإلداري 
للدولة، مطالبا شيوخ العشائر بأن يقولوا كلمتهم 
بوج�ه من وصفه�م ب�«املخربني الغرب�اء ومثريي 
الش�غب«. ويف ذي ق�ار نصب متظاه�رون رسادقا 

ع�ىل الطريق ال�دويل الذي يرب�ط بغ�داد بالبرصة، 
مؤكدين أنهم ل�ن يغادروا مواقعه�م حتى تتحقق 
جميع املطالب، ملوحني بخطوات تصعيدية أخرى 
ل�م يكش�فوا عنها. وع�ىل الرغم من إط�الق قوات 
األم�ن الغ�از املس�يل للدم�وع ع�ىل متظاهرين يف 
ساحة الحبوبي بمدينة النارصية )مركز محافظة 
ذي قار(، وحدوث ح�االت اختناق، إال أن املحتجني 
تدفقوا بكثافة عىل الس�احة معلنني عن إرصارهم 
عىل البقاء حتى اس�تجابة أحزاب الس�لطة ملطالب 
املتظاهري�ن. كم�ا اس�تخدمت الق�وات العراقي�ة 
الرص�اص الح�ي والغاز املس�يل للدم�وع لتفريق 
املتظاهري�ن يف كرب�الء، م�ا أدى إىل ح�دوث حاالت 
اختناق، بينما اس�تمر قطع أغلب طرق املدينة من 
قبل املتظاهرين من خالل إحراق إطارات السيارات. 
واستمر قطع املتظاهرين لشوارع وساحات مهمة 
يف النج�ف مع إحراق إطارات الس�يارات، كما أغلق 
متظاهرون مداخل ومخارج محافظتي القادس�ية 
وواس�ط، بينم�ا غطت النريان س�ماء مدينة الحلة 
)مركز محافظة بابل( بس�بب إشعال النار من قبل 

متظاهرين لقطع الطرق الرئيسية باملدينة.
وكان م�ن املف�رتض أن يعل�ن رئي�س الجمهورية 

برهم صالح عن اسم املرشح لرئاسة الوزراء خلفاً 
للمستقيل عادل عبد املهدي.

وشهدت االروقة السياسية حراكاً رسيعاً واتصاالت 
مكثفة بني القادة السياسيني لحسم مرشح رئاسة 
ال�وزراء. وذك�رت مص�ادر سياس�ية إن »رئي�س 
الجمهوري�ة أج�رى اتص�االت ولقاءات م�ع قادة 
سياسيني لغرض حسم تسمية رئيس الوزراء خلفاً 
لرئيس الحكومة املستقيل عادل عبد املهدي كما ان 
الزعماء اجروا اتصاالت فيما بينهم للغرض نفسه«. 
وتاب�ع ان »عدد املرش�حني وص�ل اىل ٦ مما صعب 
االمر ع�ىل رئيس الجمهورية خاص�ة وان وجهات 
النظ�ر مختلفة وعدم وجود اجماع عىل ش�خصية 
معينة«. وبني ان »املواقف متحركة وليست ثابتة«، 
إال أن مص�ادر أك�دت أن اتفاقاً حصل عىل تس�مية 

محمد توفيق عالوي رئيساً للوزراء.
وأش�ارت مصادر إىل أن عالوي وصل من بريوت إىل 

بغداد يف طائرة خاّصة.
وكان م�ن املف�رتض أن يج�ري احتف�االً بس�يطاً 
بحضور شخصيات سياس�ية واجتماعية بتكليف 
ع�الوي يف الس�اعة العارشة مس�اء، إال أن التكليف 

تأخر.

      بغداد / المستقبل العراقي

نظ�رت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا طعوناً 
بعدمدستورية قانون التعديل الثاني لقانون 
مجال�س املحافظ�ات واالقضي�ة رقم )12( 

لسنة 2018.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
الس�اموك،إن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا 
عق�دت جلس�ة برئاس�ة الق�ايض مدح�ت 
املحم�ود وحضورالقض�اة االعض�اء كافة، 
ونظ�رت طعون�اً بع�دم دس�تورية قان�ون 
الثان�ي لقانونانتخاب�ات مجالس  التعدي�ل 
لس�نة   )12( املحافظ�ات واالقضي�ة رق�م 

2018«. وأضاف الساموك، ان »املدعني طلبوا 
الحك�م بعدم دس�تورية القان�ون املتضمن 
انهاء عم�ل مجالس املحافظ�ات واالقضية 
والنواحيالتابعة لها، بداعي مخالفته للمواد 

الدستورية التي ذكروها يف لوائحهم«.
االتحاديةالعلي�ا  »املحكم�ة  ان  إىل  وأش�ار 
وجدت من خالل اس�تقراء االم�ور املتعلقة 
بمحل الطعن، أن املادة )4( من قانونمجالس 
املحافظات غري املنتظمة يف اقليم رقم )21( 
لس�نة 2008 حددت م�دة الدورةاالنتخابية 
بأربع س�نوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، 
وأن املادة )14( من قانون تعديلهذا القانون 
نص�ت ع�ىل اس�تمرار مجال�س املحافظات 

واالقضية الحالية بعملها لحني صدورنتائج 
انتخاب�ات املجالس الجدي�دة، وكذلك الحال 

بالنسبة ملجالس النواحي«.
وب�ني، ان »املحكمة االتحادي�ة العلياذكرت 
أن قان�ون مجال�س املحافظ�ات واالقضية 
رقم )12( لس�نة 2018، رس�م الية لتحديد 
ق�رار  يف  ذل�ك  ويك�ون  موعداالنتخاب�ات 
مجلس ال�وزراء بناء عىل مق�رتح مفوضية 

االنتخابات«.
وأوضح، أن »املحكمة ذهبت إىل ان قانونرقم 
)14( لس�نة 2019 قد نص عىل نفس االلية 
حيث ج�اءت املادة )1٣( منه عىل اس�تثناء 
منالقاعدة بأن يس�تثنى م�ن ذلك انتخابات 

مجال�س املحافظ�ات لع�ام 2020 ع�ىل أن 
تج�رى يف 4/1/ 2020، وأن امل�رع نص يف 
الفق�رة )٣( من نفس املادة، عىل اس�تمرار 
اعمال مجالس�املحافظات غ�ري املنتظمة يف 

اقليم واالقضية والنواحي الحالية«.
أن  الرس�مي،  املتح�دث  واس�تطرد 
»املحكمةاالتحادي�ة العليا اكدت أن القانون 
رقم )27( لس�نة 2019 وهو التعديل الثاني 
املحافظ�ات  مجال�س  لقانونانتخاب�ات 
واالقضي�ة، ق�ى بإنه�اء عم�ل مجال�س 
املحافظات غ�ري منتظمة فياقليم ومجالس 

االقضية والنواحي التابعة لها«.
وتاب�ع، أن »املحكمة االتحادي�ة العلياوازاء 

استعراض تلك املواد وجهت سؤالني إىل وكيل 
املدع�ي عليه رئيس مجل�س النواب/اضافة 
لوظيفت�ه، األول ما هو املقص�ود من تعبري 
انهاء عمل مجالس املحافظات غرياملنتظمة 
يف اقلي�م واالقضية والنواح�ي التابعة لها؟، 
والثاني التأكد من املوعد الذيذكره يف الئحته 
الجوابية املتضمن أن اجراء هذه االنتخابات 

سيكون يف 1/ 2020/4«.
ومى إىل ان »املحكمة االتحادية العلياوبعد 
ق�ررت  الطع�ون،  أط�راف  م�ع  املداول�ة 
تأجي�ل النظر فيه�ا إىل ي�وم 9/ ٣/ 2020، 
لتمكينوكي�ل املدعي عليه م�ن اعداد جواب 

عىل السؤالني«.

ساحات االحتجاج يف بغداد واحملافظات تهدد خبطوات تصعيدية.. و »مرشح التسوية« يف بغداد بانتظار »التكليف«

املتظاهرون ينتقلون إىل »حرق اإلطارات« لتنفيذ مطالبهم
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املحكمة االحتادية تنظر طعونًا بإهناء عمل جمالس املحافظات واالقضية والنواحي التابعة هلا

        بغداد / المستقبل العراقي

علقت املحكمة االتحادية، أمس 
االثنني، عىل قرار بشأن خروج او 
بقاء القوات االجنبية يف العراق. 
وق�ال املتحدث باس�م املحكمة 
اياس الس�اموك يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
العليا  ان »املحكم�ة االتحادي�ة 
ل�م تص�در اي ق�رار بخصوص 
خروج او بقاء القوات االجنبية 

من العراق«.
اإلنق�اذ  جبه�ة  رئي�س  واك�د 
والتنمي�ة أس�امة عب�د العزي�ز 
النجيف�ي، يف وق�ت س�ابق، ان 
ق�رار مجل�س الن�واب الخاص 
باخ�راج الق�وات األجنبية قرار 
مبين�ا  ومت�رع،  مس�تعجل 
انه ق�رار غ�ري قانون�ي ذلك أن 
املجل�س غ�ري معن�ي بإص�دار 
مثل هذه القرارات، فيما اش�ار 

اىل ان هن�اك قرار م�ن املحكمة 
االتحادية يوضح بأن الربملان ال 
يحق ل�ه اصدار قرارات تنفيذية 
ملزم�ة للحكوم�ة ، فض�ال عن 
حكوم�ة  ه�ي  الحكوم�ة  أن 
ترصي�ف أم�ور يومي�ة ال يحق 
لها اتخاذ اجراءات تجاه قضايا 
س�رتاتيجية، وق�د أس�س قرار 
الربمل�ان قاع�دة لخ�الف عميق 
يف ظل غياب الس�نة والكرد عن 
الجلس�ة ما يعني انفراد مكون 
واحد يف اتخاذ قرار غري رشعي.

يف  الن�واب  مجل�س  وص�ادق 
الخام�س م�ن كان�ون الثان�ي 
الحكومة  الحايل، عىل تفوي�ض 
بإنه�اء تواجد الق�وات األجنبية 
يف أرايض الب�الد، ردا عىل اغتيال 
س�ليماني، قائ�د فيل�ق القدس 
اإليراني،  الثوري  التابع للحرس 
ونائب رئيس الحش�د الش�عبي 

أبو مهدي املهندس.

املحكمة االحتادية: 
لـم نصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء 

القوات االجنبية بالعراق

        ميسان / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية رشطة محافظة ميس�ان واملنش�آت، 
أمس االثنني، عن إلق�اء القبض عىل مجرم تورط بقتل 
أح�د منتس�بيها يف املحافظ�ة ، بعد مرور اق�ل من 24 

ساعة عىل جريمته يف مدينة العمارة. 
وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه »تم تش�كيل فريق عم�ل بغية الوصول ملالبس�ات 
الح�ادث ال�ذي وق�ع يف إحدى مناط�ق مدين�ة العمارة 
ب�إرشاف مب�ارش م�ن قب�ل قائ�د الرط�ة وبجه�ود 

االش�اوس األبطال من مركز رشطة الجوادين وبتعاون 
قسم استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان وقوة أفواج 
طوارئ ميس�ان الثالث وحفظ القانون فضالً عن خلية 
الصقور ومفارز قس�م آم�ن األفراد تكمن�ت القوة من 

إلقاء القبض عىل املجرم.
وأضافت تم ضبط عجلته التي اس�تخدمها أثناء عملية 
القتل بعد مرور أربعة وعرين ساعة من حادث وقوع 
جريم�ة الق������ت�ل، وبع�د التعم�ق بالتحقي�ق مع 
املتهم وال�ذي انهار واعرتف رصاح�ة بارتكابه جريمة 
قت�ل )عديله( املجن�ى عليه وهو احد منتس�بي رشطة 

ميس�ان ألس�باب اجتماع��������ي�ة وحس�ب ادعاء 
الجاني بواس�طة إطالق النار علية بس�الح ناري والذي 
ت�م رميه يف نهر دجل�ة بعد تنفيذ عملي�ة القتل إلخفاء 

معالم الجريمة .
ودع�ت مديرية ش������رطة املحافظة كافة املواطنني 
إىل رضورة التعاون واالبالغ عن أي مشبوه أو مجرم أو 
أي مجموعة منحرفة عرب مواقعها الرس�مية أو األرقام 
الساخنة والخاصة بغرفة عمليات الرطة )04٣1٣0(، 
أو الخط املجاني )104( رشطة النجدة، أو اقرب دورية 

لضمان حفظ أمن املواطن و املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أستقبل رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 

فائق زي�دان بمكتب�ه  وزير الصح�ة والبيئة 
جعف�ر  صادق عالوي ووكيل ال�وزارة ومدير 
رشك�ة كيماديا. وأوض�ح بي�ان ص�ادر عن 

املركز االعالمي ملجل�س القضاء االعىل تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »رئيس 
 مجل�س القضاء االعىل الق�ايض فائق زيدان 

ناقش معه�م ملف�ات وزارة الصحة  املحالة 
ع�ىل القضاء واالش�كاليات الفني�ة املتعلقة 

بتلك امللفات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
ع�ن اخ�رتاق وتفكيك خلي�ة إرهابية يف 
مدينة املوص�ل. وذكرت املديرية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه 
»بعملي�ة نوعية تمكنت مفارز ش�عبة 
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة1٦ 
وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء املشاة 
الثال�ث«. وأضاف�ت أنه »إث�ر معلومات 
اس�تخبارية دقيقة من اخرتاق وتفكيك 
خلي�ة ارهابي�ة حي�ث كانت تنش�ط يف 
مناطق س�د املوص�ل ومنطقة االصالح 
الزراع�ي ايمن املوص�ل ومنطقة جر 
م�ن  وه�م  املوص�ل،  جن�وب  الكوي�ر 
املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

رشطة ميسان تعلن القبض عىل جمرم قتل أحد منتسبيها بعد )٢٤( ساعة عىل جريمته 

رئيس جملس القضاء ووزير الصحة يبحثان ملفات الوزارة  املحالة عىل القضاء

االستخبارات العسكرية تعلن اخرتاق 
وتفكيك خلية ارهابية يف املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

أوعزت قيادة الرطة االتحادية، أمس االثنني، بالتحاق الوجبة الثالثة من 
املشمولني بقرار العودة للخدمة.

وقال�ت القيادة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »قائد 
ق�وات الرط�ة االتحادية الفري�ق الركن جعف�ر البطاط أوع�ز بالتحاق 
املش�مولني بقرار العودة الوجبة الثالثة )ج( بموج�ب األمر اإلداري املرقم 
127779 يف 2٦/12/2019 اىل الوح�دات امل�ؤرشة إزاء كل منه�م، للف�رتة 
م�ن 20/1/2020 ولغاية 2٣/1/2020 والبال�غ عددهم 11٥٣٥«.وبينت 
القي�ادة إنه »لالطالع عىل االس�ماء الدخول إىل الصفحة الرس�مية لقيادة 

قوات الرطة االتحادية عىل موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقيق الك�رخ املختصة بقضاي�ا االرهاب أقوال س�تة 
إرهابيني أنشؤوا مضافات تحت األرض يف صحراء االنبار.

وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن املركز اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء أن »املجموعة 
اإلرهابية يقودهم متهم س�وري الجنس�ية واملكنى )ابو هاجر الس�وري( 
عمل يف تنظيم داعش االرهابي يف سوريا واستلم االوامر باالنتقال مع أفراد 
مجموعت�ه اىل صحراء االنبار«. وأضاف البي�ان أن »القوات االمنية وجهت 
رضب�ات جوية لهم بعدما ش�خصت منطق�ة صخرية يف صح�راء االنبار 
أنشأت فيها مضافات تحت االرض«،الفتا إىل أن »املجموعة االرهابية كانت 

تقوم بتنفيذ عمليات نوعية داخل املدينة ومن ثم العودة اىل املضافات«.
وأوضح أن »قادة التنظيم اإلرهابي أصدروا أمراً باالنسحاب اىل املدن اآلمنة 
ومنها بغداد ليتم القاء القبض عليهم وتصديق اقوالهم وفقا الحكام املادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم 1٣  لسنة  200٥ وبصدد إحالتهم 

اىل محكمة املوضوع لينالوا جزاءهم العادل«.

الرشطة االحتادية 
توعز بالتحاق الوجبة الثالثة من املشمولني 

بقرار العودة

حتقيق الكرخ تصدق
 اعرتافات جمموعة ارهابية أنشأت 

مضافات »حتت صحراء االنبار«

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر الس�فري الكندي لدى بغداد، أمس االثنني، من مش�كلة وصفها 
ب�«الخطرية« بس�بب عدم تجديد تأشريات الدخول ملنظمات االغاثة 
الدولية، مش�ريا اىل أنه تح�دث اىل رئيس الوزراء »املس�تقيل« حول 

املوضوع.
وق�ال اولري�ك ش�انون، يف تغريدة له ع�ىل موقع توي�رت، إن »هذه 
بالفعل مش�كلة خط�رية قد أثرتها م�ع رئيس ال�وزراء عبد املهدي 
األس�بوع امل�ايض«، مبين�ا أن »كندا هي م�ن بني الجه�ات الفاعلة 
اإلنس�انية الرائدة يف الع�راق وقد تأثرت برامجن�ا، ونحن نعمل مع 

رشكاء معنيني آخرين للضغط عىل أهمية الحل«.
وجاءت تغريدة السفري الكندي، ردا عىل ماكتبته احدى الشخصيات 
العامل�ة يف املجال االغاثي، حيث كتبت ع�ىل تويرت، إن األمم املتحدة 
تح�ذر من أن »العملي�ات اإلنس�انية يف العراق قد تتوق�ف بالكامل 
خالل أس�ابيع، ألن الحكوم�ة العراقية ال تج�دد خطابات الوصول 

التي تحتاجها منظمات اإلغاثة للعمل يف البالد«. 
وكشفت تقارير صحفية يف وقت سابق، عن منع الحكومة العراقية 
تجديد س�مات الدخول للعاملني يف املجال االنس�اني ضمن منظمة 

االمم املتحدة.

السفري الكندي
 حيذر من »مشكلة خطرية« ختص »الفيزا« 

ويعلن حتدثه لعبد املهدي
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات 
العام�ة، بنكني ريكاني، تحقيق نس�ب انجاز 
متقدم�ة يف تنفيذ مرشوع اعادة تأهيل جرس 
املوص�ل الثاني )الحري�ة( يف محافظة نينوى 
بنس�بة انج�از بلغت نح�و 73%، ع�ن طريق 

رشكة س�عد العام�ة وبارشاف دائ�رة الطرق 
والجس�ور التابعت�ني للوزارة.وأكد ريكاني يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »العمل 
متواصل يف الجرس من اجل انجازه وافتتاحه 
وف�ق املواصف�ات الفني�ة املطلوب�ة والف�رة 
الزمنية املحددة يف شهر نيسان املقبل،« مبيناً 
ان »للج�رس اهمي�ة يف تس�هيل حرك�ة النقل 

والتجارة يف املدينة وف�ك االختناقات املرورية 
للمركبات وحركة الس�ابلة بني رشق املوصل 
وغربه�ا كون�ه يقع ع�ى نهر دجل�ة ويربط 
حي الفيصلية الواق�ع يف الجانب الرشقي من 
املوص�ل باملنطق�ة التجارية يف مرك�ز املدينة 
)ب�اب الطوب(«.من جانب�ه اوضح مدير عام 
رشكة سعد العامة املهندس صادق محمد انه 

»ت�م انجاز تركيب هيكل الجرس وربط جميع 
روافده بالكامل  فيما تتواصل اعمال تحضري 
قالب الص�ب ونصب مس�اند الروافد اس�فل 
الجرس لتأمني الش�كل النهائي لهيكل الجرس 
واملبارشة بعمليات التس�ليح والصب والتأكيد 
عى املالكات العاملة بمضاعفة العمل وتأمني 
للقوال�ب لغ�رض االرساع يف  الالزم�ة  امل�واد 

انجازه«.وأوضح ان »الجرس يتكون من ستة 
فضاءات بط�ول 340 مراً وبع�رض 15 مراً 
متضمناً ممرين للممايش بعرض 3 أمتار من 
كل جانب،« مشرياً اىل ان »كلفة املرشوع تبلغ 
)10( ملي�ارات دينار بتمويل من قرض البنك 
الدويل الطارئ العادة اعمار املناطق املترضرة 

من االرهاب .

وزير االسكان يعلن حتقيق نسب انجاز متقدمة يف تنفيذ مرشوع تأهيل جرس املوصل الثاين »احلرية«

ضبط كمية من األدوية البرشية خمالفة 
للضوابط يف كمرك مطار النجف األرشف

العمل تطلق الوجبة الثانية 
من منحة الطوارئ

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت الس�لطة الكمركي�ة يف مط�ار 
النجف األرشف م�ن ضبط أدوية برشية 
مخالف�ة للتعليم�ات و الضواب�ط حيث 
وردت يف امتع�ة املس�افرين يف محاول�ة 

إلدخاله�ا ع�ر ص�االت الق�دوم ب�دون 
موافقات رسمية.

وأك�دت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »ت�م اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقها حسب قانون 

الكمارك رقم ٢3 لسنة 1٩٨4 املعدل .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية باسم 
عب�د الزمان، ع�ن اطالق الوجب�ة الثانية من 
منحة الطوارئ بواقع ٩5 الفاً و7٦4 مستفيداً 
من الذين تم ش�مولهم بالوجبة االوىل«.وقال 

عبد الزمان يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
ذات  »س�تعتمد  ال�وزارة  ان  من�ه،  نس�خة 
التسلس�الت الزمنية الت�ي اعتمدتها يف إعالن 
الدفعات ضمن الوجبة األوىل«، مش�ريا اىل ان 
»املستفيدين ستصل اليهم رسائل عر ارقام 

هواتفهم تعلمهم باطالق مبلغ املنحة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق )احدى تشكيالت 
وزارة النق�ل( اس�تمرار العمل يف مين�اء الفاو الكبري 

وتسجيل مراحل انجاز متقدمة يف سري األعمال فيه.
وقال مدير عام الرشكة املهندس صفاء عبد الحس�ني 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »بتوجيه 
مبارش م�ن وزير النق�ل املهندس عبد الل�ه لعيبي تم 
التباحث مع مدير هيئ�ة مرشوع ميناء الفاو ومدراء 
رشكة دايو الكورية املنف�ذة لبعض مفاصل املرشوع 
حول األعمال الحالية والعقود التي يتم التحضري لها.

وأضاف عبد الحس�ني تم اس�تعراض أعم�ال التهيئة 
والتحضري إلنش�اء حوض النفق الذي ستنفذه رشكة 
داي�و الكوري�ة واالط�الع عى عق�ود أعمال اإلكس�اء 
للطبق�ة األوىل لطري�ق مدخ�ل املين�اء وأعم�ال حجر 
الس�داد ملنطق�ة الخدم�ات واعم�ال ف�رش الطبق�ة 
االنتقالي�ة والحجر ملوقع أرصف�ة الحاويات.كما أكد 
عى رضورة تكثيف جهود العاملني عى املرشوع وفتح 
عده مواق�ع للعمل لتقلي�ص فرة اإلنج�از والتهيئة 
لألعمال القادمة لغرض إكمال البنى التحتية للميناء.

يذكر ان ميناء الفاو الكبري يقع يف ش�به جزيرة الفاو 
جن�وب محافظة الب�رة وتبلغ كلف�ة املرشوع ٦.4 
ملي�ار يورو وتقدر طاقة امليناء املخطط انش�اؤه ٩٩ 
مليون طن سنوياً ليكون واحد من أكر املوانئ املطلة 

عى الخليج العربي والعارش عى مستوى العام.

النقل: استمرار العمل يف ميناء 
الفاو الكبري ومراحل انجاز 

متقدمة يف األعامل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حسن العالف يبارش بمهام 
أعامله نائبًا فنيًا ملحافظ نينوى

    المستقبل العراقي / زهراء علي

بارش حس�ن العالف بمهام أعمال�ه نائبا فنيا ملحافظ 
نينوى يف ديوان املحافظة.

وقال حسن اللهيبي النائب الفني خالل تسليمه مهام 
االعمال لحس�ن الع�الف نائب�ا فنيا ملحاف�ظ نينوى: 

بعد حادثة العب�ارة أقال مجلس النواب 
العراق محافظ نينوى االس�بق ونائبيه 
بناء ع�ى توصية من مجل�س الوزراء، 
وبع�د أن قدمت طعون م�ن قبل نائبي 
املحاف�ظ اع�ادت املحكم�ة التمييزي�ة 
االوراق التحقيقي�ة للمحكم�ة االدارية 
واعادت النظر بالحكم الس�ابق واعطت 
للوظيف�ة  باعادته�م  االخ�ري  قراره�ا 
وترئته�م م�ن الته�م املوجه�ة اليهم، 
ويبارش االس�تاذ حس�ن العالف بمهام 

اعماله نائبا فنيا ملحافظ نينوى.
فيما قال حس�ن العالف خالل مبارشته 
بعمله: ابارش مهام اعمايل نائبا ملحافظ 
نين�وى بعد كس�ب الدع�وى القضائية 
العادتن�ا اىل منصبنا، ويك�ون عملنا يف 

هذه املرحلة ليست سهلة ولكن بتعاون الجميع نعمل 
عى تقديم الخدم�ات الهلنا ومبارشتنا بالعمل جاءت 
كممارس�ة ديمقراطي�ة يف الع�راق وتداولنا الس�لطة 
بانس�يابية. واشكر االستاذ حس�ن اللهيبي عى ادائه 
وال�ذي عمل يف وقت صعب جدا حيث نعمل عى خدمة 

اهلنا يف محافظة نينوى.

قطاع كهرباء الگرمة يعيد العمل لقابلوا مغذي 
الگرمة ١ ومغذي مجيلة ومغذي احلالبسة

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفيذا لتوجيهات مدير عام الرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء بغداد املهندس احمد طالب 
الحبوب�ي وبأرشاف مب�ارش من قبل مدير 
فرع توزيع كهرب�اء رشق االنبار املهندس 
سعد حاتم عبيد الفرحان ولضمان تجهيز 
املواطنني بتيار كهربائي مستمر ومستقر 
خ�الل ف�رات التجهي�ز ونتيج�ة ارتف�اع 
االحم�ال عى املغذي�ات التابعة للمحطات 
الثانوية تم تش�كيل غرف�ة عمليات تعمل 
ع�ى م�دار الس�اعه لغ�رض التعامل مع 
كافه االعطال الطارئه التي تصيب ش�بكة 
التوزي�ع ذات الجه�د الع�ايل والواط�ئ يف 
مناط�ق رشق االنبار حي�ث يجري توجيه 
الفرق املختصة بصيانة خطوط وتفرعات 
الشبكة الكهربائية باإلضافة إىل الفرق التي 
يقع عى عاتقها صيان�ة وتاهيل قابلوات 
ومحطات التحوي�ل الثانوية لألماكن التي 

يتطلب تواجد هذه الكوادر«.
والفني�ة  الهندس�ية  الك�وادر  انج�زت  و 

القابل�وات  وصيان�ة  فح�ص  ش�عبة  يف 
وبمش�اركة الكوادر السانده واملنترشة يف 
مراكز الصيانة والقطاعات التابعة للفرع 
اعمالها املتعلقة باعاده مغذي الگرمة /1 
kv 33 من محطة الگرم�ة الثانوية والتي 
تغ�ذي مناط�ق متفرقة يف مرك�ز القضاء 
للعمل بعد تعرضه لع�ارض ادى اىل عطب 

يف قابل�وا مغ�ذي الگرم�ة ... حي�ث جرت 
هذه االعمال بجهود استثنائية وعى مدار 
الساعه لضمان عودة واستمرار واستقرار 
التيار الكهربائ�ي للمناطق الواقعة ضمن 
ح�دود مس�ؤولية الف�رع من قبل ش�عبة 
صيانة القابلوات من قسم الشؤون الفنية 
وبقي�ادة املهن�دس حس�ام محم�د مدهر 

مسؤول الشعبة«.
املهندس س�عدي جاس�م حمادي مسؤول 
قسم الشؤون الفنية اوضح بانه تم ابالغنا 
عن حدوث عارض فني يف مغذيات الگرمة 
والحالبس�ة وجميل�ة ويف الح�ال توجهت 
كوادرنا ع�ى الفور لفحص وتحديد مكان 
العارض وت�م انجاز العم�ل بوقت قيايس 
موضحا بان كوادرنا عى استعداد ملعالجة 
اي طارئ عى شبكات التوزيع ومحطاتها 
الناتج�ه  وملحقاته�ا ومعالج�ة االرضار 
عنه�ا بالرسع�ه املمكن�ه وخصوص�اً مع 
ارتف�اع االحم�ال وح�االت الطق�س الغري 

مستقره ..
ويذكر أن فرع توزيع كهرباء رشق االنبار 

قد نوه عن ارقام شعبة الشكاوي 
07٨17443٩٩3
07٨17443٩٩٢

وش�كاوى  بالغ�ات  اس�تقبال  لغ�رض 
املواطن�ني فيم�ا يتعل�ق بخدم�ة توزي�ع 
الطاقة يف عموم مناطق رشق االنبار وعى 

مدار الساعة … خدمة للصالح العام.

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اعلن�ت الهيأة العامة للمياه الجوفي�ة عن انجاز ) ٨٦5 ( 
برئ خالل عام ٢01٩.

وأك�د مصدر اعالمي يف الهيأة عى »تكثيف جهودها خالل 
عام ٢01٩ لكوادرها العاملة يف فروعها املوزعة عى اغلب 
محافظاتن�ا حي�ث تعتر الهي�أة الجهة املنف�ذة الوحيدة 
واملس�ؤولة ع�ن تحديد إمكاني�ة حفر اآلب�ار املائية وفقاً 
لدراس�ات هيدروجيولوجية مس�بقة س�عياً لتوفري املياه 

لجميع املحافظ�ات ولكافة القرى واملناط�ق البعيدة عن 
املياه السطحية ».

واض�اف »حيث بلغ عدد اآلبار املنجزة خالل عام ٢01٩ يف 
عموم املحافظات ) ٨٦5 ( برئ وباإلضافة إىل نصب ) 34٨ 
( طاق�م ضخ وفح�ص ) 7٦0 ( برئ للقض�اء عى ظاهرة 
ش�حه املياه التي عانت منها اغل�ب محافظاتنا وخاصة 
الجنوبية منها خالل فصل الصيف واستخدام مياه اآلبار 
لإلع�راض الزراعي�ة ودع�م الفالحني يف توف�ري الحصص 
املائي�ة الكافي�ة ألراضيه�م الزراعي�ة مما ي�ؤدي إىل دعم 

املحاصيل الزراعية يف األس�واق املحلية وجعلها يف متناول 
املواطنني وبأس�عار مناسبة , باإلضافة إىل استغالل املياه 
الجوفي�ة لإلغ�راض املنزلي�ة واليومي�ة املختلف�ة وإرواء 
الحيوان�ات وكذلك دعم القطاع الصناعي من خالل انجاز 

عدد من أبار النفع العام ».
واشار اىل انه »قد كان لهذه اآلبار املنجزة األثر الواضح يف 
س�د النقص من املياه ومحاربة الجفاف وتوسيع الرقعة 
الخ�رضاء يف العديد من املحافظ�ات وإعادة الحياة للكثري 

من املناطق التي تعاني من التصحر.

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت املديرية العام�ة للربية يف محافظة بغداد/ الكرخ 
الثالثة مراك�ز االمتحانات التمهيدي�ة للطلبة الخارجيني 
للعام ال�درايس الحايل والت�ي من املق�رر ان تجرى مطلع 
ش�هر اذار املقبل.واوضح�ت ادارة قس�م االمتحان�ات يف 
املديرية بحس�ب بيان املكتب االعالمي لوزارة الربية، انه 
»تم تحديد )4٢( مرك�زا امتحانياً ضمن قاطع الكاظمية 
حرا وللمراحل كافة ألداء االمتحانات التمهيدية للطلبة 

الخارجيني«.واضاف�ت ان »عدد املراك�ز التي تم تحديدها 
للمتقدمني للمرحل�ة االبتدائية بلغ )1٢( مركزا امتحانيا، 
ع�رشة منه�ا للبن�ني ومرك�زان للبن�ات , مبين�ا أن عدد 
املتقدمني ألداء االمتحان�ات التمهيدية للمرحلة االبتدائية 
بل�غ )1300 ( طال�ب من كال الجنس�ني«، فيم�ا لفتت اىل 
ان »املرحل�ة املتوس�طة حدد له�ا )٢٢( مرك�زا امتحانيا 
لع�دد طالب بل�غ )٢430( طالبا من كال الجنس�ني، حيث 
تم تخصيص 1٦ مركزا للذكور وس�تة مراكز للمتقدمات 
م�ن االناث«.ونوهت ادارة قس�م االمتحان�ات اىل أن »عدد 

الطلبة الخارجيني للمرحل�ة اإلعدادية بلغ )1٢٦0( طالبا 
من كال الجنس�ني لكل من الفرعني العلمي واالدبي، حيث 
تم تحديد س�تة مراكز امتحانية للفرع األدبي ، ومركزان 

للفرع العلمي بقسميه االحيائي والتطبيقي .
واش�ار اىل أن »االمتحان�ات س�تجري يف الثالث من ش�هر 
اذار املقب�ل، حي�ث ت�م انهاء كاف�ة االس�تعدادات إلجراء 
االمتحان�ات التمهيدية , ع�ى ان يقوم الطلب�ة بمراجعة 
املديري�ة قبل عرشة ايام من تاريخ بدء االمتحانات ملعرفة 

مراكزهم االمتحانية.

املياه اجلوفية تنجز »865« بئر خالل عام 20١9

حتديد »42« مركزًا امتحانيًا للمتقدمني ألداء االمتحانات التمهيدية يف الكرخ الثالثة

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة التقاع�د العام�ة، أمس 
االثن�ني، حقيقة ع�دم قدرتها عى دفع 

رواتي املتقاعدين.
وقالت الهيئة يف بياناً لها تلقته »املستقبل 
العراقي«،انه » تداول�ت بعض القنوات 
الفضائية واإلعالمي�ة ومواقع التواصل 
األجتماعي أخبار مغرضة مفادها عدم 
قدرة هي�أة التقاعد الوطني�ة عى دفع 
روات�ب املتقاعدين وعدم أمكانية تنفيذ 
تعدي�ل قان�ون التقاع�د املوح�د رقم ٩ 

لسنة ٢014«.
وُتب�ني الهيأة أنه�ا »من�ذ ٢/٢0٢0/1 
ب�ارشت بتنفي�ذ تعديل قان�ون التقاعد 
التقاعدي�ة  الروات�ب  وتعدي�ل  املوح�د 
وفق�اً الحكامه م�ع رصف مخصصات 
املعيش�ة يف وجبة كان�ون الثاني ٢0٢0 

وإن الهيأة مستمرة بأستالم وأستقبال 
املعام�الت التقاعدي�ة من كاف�ة دوائر 
الدول�ة وأنجازه�ا خ�الل ذات اليوم أو 
يف الي�وم ال�ذي يليه من خ�الل برنامج 

الكروني متطور«.
وتؤكد الهيأة »األستدامة املالية لصندوق 
التقاعد وأس�تمرارها ب�رف الرواتب 
الخدم�ة  نهاي�ة  التقاعدي�ة ومكاف�أة 
للمس�تحقني حس�ب املواعيد املحددة . 
»كما اعلنت الهيأة عن »املبارشة بتنفيذ 
تعديل قانون تعويض املترضرين جراء 
العسكرية  الحربية واألخطاء  العمليات 
والعملي�ات األرهابي�ة رق�م ٢0 لس�نة 

٢00٩ املُعدل،
تنفي�ذ  م�ن  الهي�أة  تمك�ن  ولغ�رض 
القان�ون دون مراجع�ة ذوي الش�هداء 
كاف�ة  الهي�أة  واملصابني«.و«تدع�و 
املتقاعدي�ن وأرُس الش�هداء واملصاب�ني 

واملشمولني بقوانني العدالة األجتماعية 
اىل تحدي�ث بياناته�م يف مقر س�كناهم 

//:http ومن خالل الرابط
أنقط�اع  لت�اليف   pension-app.com
وتوقف الراتب التقاعدي ، مع أس�تمرار 
ف�روع الهي�أة بأس�تقبال املتقاعدي�ن 
الدف�ع  بطاق�ات  أس�تبدال  لغ�رض 
االلكرون�ي م�ن ك�ي كارد اىل ماس�ر 
الهي�أة  ك�ي وماس�ر كارد«.واهاب�ت 
باملتقاعدي�ن »األس�تماع اىل الصحاف�ة 
الصف�راء التي ته�دف اىل تعكري الهدوء 
املعلومات  العامة وأس�تالم  والس�كينة 
واألخب�ار الخاص�ة بالهي�أة م�ن خالل 
املوق�ع االلكرون�ي بالعرب�ي ) هي�أة 
التقاعد الوطني�ة ( أو التطبيق الخاص 
بالهات�ف النق�ال ) املوباي�ل ( بالعربي 
وباالنكلي�زي   ) التقاع�د  خدم�ات   (

.) pension services(

املبارشة بتنفيذ تعديل قانون التقاعد املوحد

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل��ن مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة للصناع�ات 
التعدينية إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 

محمد  يوس�ف  املهن�دس 
»تجهي�ز  ع�ن  جاس�م 
وكاي  هان�وا  رشكت�ي 
 )30( بكمي�ة  الكوريت�ني 
ال�كات  م�ادة  م�ن  ط�ن 
لتأهي�ل   )  MC30 ( ب�اك 
الجوية  القاع�دة  وتطوير 
وحس�ب  الصوي�رة  يف 
اإلتف�اق امل�رم بني رشكة 
التعديني�ة  الصناع�ات 

والرشكت�ني الكوريت�ني ». واش�ار يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، اىل ان »الرشكة 
س�بق وان جه�زت رشكة هان�وا الكوري�ة باملنتج 
املذكور لصالح وزارة األعمار واإلسكان والبلديات 
ومجمع  العامة  واالشغال 

بسماية ».
منوه�اً ب�أن م�ادة الكات 
باك منتج أس�فلتي بثالث 
أن�واع أعتماداً عى نس�بة 
املذيب العضوي ويستعمل 
عن�د  ال�رش  ألغ�راض 
للطبقات  الط�رق  تبلي�ط 
السفلية والعلوية وحسب 

املواصفات املطلوبة .

الصناعـات التعدينيـة جتهـز رشكتـي »هانـوا« 
و«كـاي« الكوريتيـن بمنتـج »الكـات بـاك«

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أطلق ديوان محافظة نينوى، أم�س االثنني، حملة خاصة للترع 
بالدم ملوظفي املحافظة.

وق�ال دي�وان محافظ�ة نينوى يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أنه تم إط�الق حملة خاص�ة للترع بال�دم ملوظفي 

املحافظة.
وجاءت الحملة بالتعاون مع دائرة صحة نينوى.

وبحس�ب ديوان محافظة نينوى، فإن الحملة ستس�تمر ليومني 
بعد أن شهدت اقباالً واسعاً من قبل موظفي ديوان املحافظة.

حمافظة نينوى تطلق محلة 
تربع بالدم

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

ضمن تواصله مع مختلف رشائح املجتمع الكربالئي زار محافظ 
كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي منطقة حي العسكري 
والتق�ى بع�دد م�ن الش�يوخ والوجه�اء واملواطن�ني يف املنطقة، 
وج�رى خ�الل اللقاء بح�ث اهم متطلب�ات املنطقة م�ن خدمات 

ومشاريع«.
واك�د الخطابي خالل اللقاء عى »اننا عازمون عى اقامة مختلف 
املش�اريع الخدمية ل�كل مناطق املحافظ�ة وخصوصا يف املناطق 

الشعبية التي عانت من فرة طويلة نقص يف الخدمات«.
واضاف ان »تواصلنا مع الشيوخ والوجهاء واملواطنني يف املناطق 
ه�و لزيادة م�دى التواصل ماب�ني املحافظ واملواطنني ولتس�ليط 

الضوء عى ابرز احتياجات املناطق ».
م�ن جانبه�م عر الش�يوخ والوجه�اء واملواطنون عن ش�كرهم 
وتقديره�م للمحاف�ظ ع�ى تواصل�ه الدائم مع مختل�ف رشائح 
املجتم�ع الكربالئ�ي وحملو االعم�ار التي يقوم به�ا يف املحافظة 

والتي لم تشهد املحافظة منها من قبل .

    بغداد / المستقبل العراقي

اغل�ق فري�ق من قس�م تفتيش املؤسس�ات الصحي�ة الخاصة يف 
دائرة تفتي�ش وزارة الصحة عددا من املذاخ�ر الدوائية االهلية يف 
شارع السعدون بجانب الرصافة من بغداد لتداولها ادوية مهربة 

ومجهولة املصدر ».
وافاد بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »جرى خالل 
عملية الغلق ضبط االدوية وفق محارض ضبط اصولية بالتعاون 
مع مالكات من قس�م التفتيش والش�كاوي يف دائرة صحة بغداد 

الرصافة .
ويف ذات السياق اغلقت دائرة التفتيش صيدلية وهمية يف منطقة 
الكمالي�ة فضال عن محلني غري مجازين لبي�ع االدوية يف املنطقة 
بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمه املنظمة يف وزارة الداخلية 

والجهات االمنية االخرى .
وجرى التحفظ عى املوجودات والقبض عى القائمني عى املحالت 

غري املجازة وفق اوامر قضائية.

حمافظ كربالء يبحث اهم متطلبات منطقة 
»احلي العسكري« من مشاريع وخدمات

الصحة تغلق عدد من املذاخر 
األدوية يف شارع السعدون ببغداد
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )4(  والصادر يف تاريخ 2020/1/9 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية  زلي�كان  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية 
بلدي�ة  زليكان وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وستجري 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 واب�رام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من 
تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مبنى محافظة نينوى ) 

قاعة الحدباء( علما ان مدة االيجار للموسم الزراعي )2019 � 2020( 
القط�ع الزراعية البالغ عددها 36 قطعة وم�ن مفرزات القطعة املرقمة 

7/1 زليكان وباملساحات املدونه يف ادناه وبالدونم
14و26و26و26و28و31و36و36و45و48و50و50و52و57و79و81
و86و88و93و93و96و96و96و103و103و108و117و148و148و1

51و175و184و200و201و208و400
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

فقدان 
فق�دت من�ي الوكالة الص�ادرة من مركز 
تموين جميلة 100 / رقم الحاسبة 7268 
بأسم / سلمى خليفة محيل – فمن يعثر 

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

اعالن 
قدم املواطن ) احمد محمد نعمت ( دعوة 
قضائية لتس�جيل اللقب م�ن ) فراغ ( اىل 
) الس�ندي ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������������
مقتبس حكم غيابي 

القضية املرقمة : 943 / 2019 
1 – اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة .
2 – اس�م املتهم الغائ�ب : الرشطي عالء حس�ني خضري معله 

الدراجي 
3 – رقم الدعوى : 943 / 2019 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 19 / 1 / 2014 .
5 – تاريخ الحكم : 11 / 12 / 2019 .

6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات.

8 – خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو 
الع�ام رقم 27 لس�نة 2016 كونه مازال ماكث�ا يف الغياب لحد 

االن .
9 – الحبس البس�يط ملدة ) ستة اشهر ( وفق احكام املادة ) 5 
( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القانون يصلح للمتهم 
عمال باحكام املادة 2 / 2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
وبدالل�ة امل�واد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 وذلك لغيابه من تاريخ 19 / 1 / 2014 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 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89 / اوال من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
11 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 / ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
12 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
13 – تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد 
االم�ري جاب�ر ( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشي�ن الف 
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادراباتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / 
سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
استنادا الحكام املادة 71 / اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 11 / 12 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف ) ماجد حس�ني حمدان ( 
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – دائرة مش�اريع 
انت�اج الطاقة الكهربائي�ة – الجنوب – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

فق�دت الهوية الص�ادرة من كلي�ة الرتبية للبنات 
بأس�م / زين�ب كريم جاس�م - فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4015/ب2019/1
التاريخ : 2020/1/20

اىل / املدعى عليه / عباس غيث سدران 
اقام املدعي عواد عبد الحسني غايل الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم )بابطال 
القي�د الخ�اص بالعق�ار املرق�م 12210/3 ح�ي 
صدام املس�جل باس�م املدعى عليها الثانية تركية 
عبد الله محمد وكافة القيود الالحقة االخرى عىل 
قيد املدعى عليها واعتبار قيد املدعي اعاله بالعدد 
11 شباط 2005 مجلد 1013 ثابت الحكم كون ان 
قيد املدعى عليها الثانية غري صحيح ( وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث�ا يف الدعوى منظم 
اىل جان�ب املدعى علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الش�هداء /2 كاظم ش�بيب الخزع�يل عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2020/2/2 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 23/ب2020/3
التاريخ : 2020/1/20

اىل / املع�رتض  عليه / اعرتاض الغري الثاني ) عبد 
الرحمن عبد الحسني طرفه ( 

اق�ام املعرتض / اعرتاض الغري )تحس�ني قاس�م 
ابراهي�م ( الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطل�ب فيها الحكم بابط�ال الحكم املرقم 3978/
اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة  ولثب�وت  ب2019/3 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الجه�اد / 4 ن�وري عب�د اله�ادي النوين�ي قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2020/1/28 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينبو عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد حابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 7/ تأييد مراسيم / 2018

التاريخ 2020/1/20
اعالن رفض عائدية عقار

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب تأييد  املراسيم 
ابتس�ام رش�يد جاس�م  والخاص بالعقار تسلس�ل 
)2/17231 ح�ي الحس�ني(  بموج�ب ق�رار تأيي�د 
التس�جيل الصادر بالع�دد 7/ تأيي�د/2018 بتاريخ 
2020/1/16 والص�ادرة م�ن رئاس�ة لجن�ة تثبيت 
العائدي�ة يف النج�ف واملتضمن  رد طل�ب طالب تأييد 
املراس�يم  )ابتس�ام رش�يد جاس�م( ل�ذا نعل�ن هذا 
الق�رار فعىل من لديه اع�رتاض عىل مضمونه الطعن 
ب�ه تمييزا لدى محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية 
بصفتها التمييزية خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
القايض

عب�د الرض�ا عب�د ن�ور الجناب�ي
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف  النجف
العدد : حجة اذن باستصدار جواز سفر

التاريخ 2020/1/19
اعالن

اىل املدعى عليه / مرض يحيى عبد الكريم
بن�اء عىل الطلب املقدم من قب�ل املدعوة ) زهراء عيل 
س�عد( امام ه�ذه املحكم�ة واملتضمن�ة طلب حجة 
اذن باس�تصدار جواز س�فر لولدك القارص ) يحيى(  
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي االمري / النج�ف لذا قررت هذه 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك  املحكم�ة 
رس�ميتني فعليك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة بعد 
تبلغك بثالثة ايام من تاريخ النرش وعند عدم حضورك 

سوف يتم السري باجراءات الحجة وفق القانون
القايض

صفاء ناجي املوىل
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف  النجف
الع�دد : 215/ حج�ة وف�اة

التاريخ 2020/1/15
اىل / دائرة االحوال املدنية النجف

تحية طيبة 
قررت ه�ذه املحكم�ة مفاتحتكم لغ�رض بيان اخر 
تاريخ رصف هوي�ة االحوال املدني�ة للمدعى بوفاته 

)دينا رايض حمود( املني االجابة 
القايض

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

تنويه
كنا ق�د نرشنا يف جريده املس�تقبل العراق�ي  بالعدد 
) 2044( يف 18 / 12 / 2019 اع�الن مديري�ه زراعه 
صالح الدين وقد ورد سهوا يف ت)9 ( يف حقل التخمني  
)700 دين�ار ( خطاء والصحي�ح )1000 دينار  ( لذا 

اقتىض التنويه .
����������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) عب�د الله طالب  عبد الحس�ني  (توجب 
عليك الحض�ور اىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار 
اجازة بن�اء للعقار رقم 54438 /3 حي النداء  خالل 

عرشة ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة كرار جواد كاظم

رشكة املبذال 
للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
راسامهلا ) 000 ، 000 ، 5000 ( مخسة مليارات دينار 

بيان اكتتاب 
اىل / الس�ادة الجمه�ور الكري�م ومس�اهمي رشكة املبذال للتوس�ط ببي�ع ورشاء العم�الت االجنبية 

املحدودة 
راسمالها ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمسة مليار ومليون دينار 

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل واس�تنادا اىل قرار اجتماع الهيئة العامة 
املنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2019  واملتضمن زيادة راسمال رشكة املبذال للتوسط ببيع ورشاء العمالت 
االجنبية املحدودة من ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مليارات دينار عراقي اىل ) 000 ، 000 ، 001 ، 
5 ( خمسة مليار ومليون دينار عراقي اي بطرح اسهم قدرها ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون دينار / سهم 
لالكتتاب العام وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات مع مراعاة املادة ) 55 ( اوال وثالثا 
من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل لذا ندعو املساهمني والجمهور لالكتتاب باالسهم 
املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون دينار / سهم وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون 

الرشكات وفق التفاصيل التالية :
1 – نص العقد :

املادة االوىل : اسم الرشكة ) رشكة املبذال للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة ( .
املادة الثانية : مركز الرشكة – بغداد ولها بعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي :

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

- غلق او دمج اي فرع تابع لها . 
املادة الثالثة :

- املساهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارسة اعمال التوسط يف بيع ورشاء العمالت 
االجنبية بما يحقق اهداف وخطط التنمية القومية .

- عىل الرشكة ممارسة نشاطها يف مكان الئق وامن داخل العراق ويجب ان تتوفر يف املكان املستلزمات 
ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة .

- ع�ىل الرشكة توفري الة تس�جيل لكل عملي�ة بيع ورشاء للعمالت تك�ون ذات رشيطني الرشط االول 
يعط�ي للزبون والرشط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقي�ق واملراجعة من قبل املديرية العامة 

ملراقبة الصريفة واالئتمان .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل : 

1– التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
2 – اج�راء معام�الت وبي�ع ورشاء املعام�الت االجنبية لحس�ابها الخ�اص بما اليتجاوز راس�مالها 

واحتياطاتها .
3– قب�ول االمان�ات بالدينار العراقي او العم�الت االجنبية من زبائن الرشكة لغ�رض ورشاء العمالت 
االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح سجالت بهذه االمانات وفق النظام 

املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان .
4– فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى مصارف مجازة داخل العراق .

5– اس�تيفاء العمالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار اليزيد عىل ) 1 / 
4 ( من املائة من مبالغ عمليات والرشاء و ) 1 / 2 ( من املائة عن مبالغ عمليات البيع .

6– مس�ك حسابات فرعية باس�ماء رشكات التوس�ط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة 
بش�ان معامالت بيع ورشاء العملة واس�تيفاء العموالت عنها وفق النس�ب املذك�ورة يف الفقرة ) 5 ( 

اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه. 
اليجوز للرشكة القيام بما ييل :

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
2 – من�ح ق�روض للزبائ�ن او غريه�م او أي ن�وع من ان�واع التس�هيالت االئتمانية املب�ارشة والغري 

مبارشة.
3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .

4 – خصم االوراق التجارية .
5 – املضاربة غري املرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة وقائع 
غ�ري صحيح�ة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال بش�انها احداث بلبلة يف التعام�ل بالعمالت االجنبية 

تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس دفع االجل .

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

8 – الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية بص�ورة مبارشة او غري مب�ارشة من خ�ارج الجهاز املرصيف 
العراق�ي كم�ا اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل نس�بة 50 % خمس�ون من املائة من راس�مالها 

واحتياطاتها.
املادة الرابعة : راسمال الرشكة 

) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمس�ة ملي�ار وملي�ون دين�ار عراقي مقس�مة اىل ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( 
خمسة مليار ومليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

2 – عدد االسهم املطروحة ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون دينار / سهم . 
3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .

4 – مكان االكتتاب : مرصف اربيل لالستثمار والتموين مساهمة خاصة / الفرع الرئييس / بغداد – 
العرصات الهندية . 

5 – مدة االكتتاب وبدايته : 
التقل عن ثالثني يوم وال تزيد عن ستني يوم وسوف يتم غلق االكتتاب عند االكتتاب بكامل االسهم بعد 

مرور ) 30 ( يوم من تاريخ االكتتاب .
- تك�ون ثالثون ي�وم االوىل لالكتتاب للجمه�ور وثالثون يوم الثانية للمس�اهمني غري املكتتبني خالل 

ثالثون يوم االوىل وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات . 
- تاريخ االكتتاب : 22 / 1 / 2020 

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

سعيد جميد قادر 
الوكيل / ميساء كاظم جواد

مديرية بلدية ناحية عز الدين سليم 

اعالن 
اىل كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واملواطنني 
الك�رام ولغرض اكمال املصادقة النهائية ملرشوع 
تحدي�ث وتوس�يع التصميم االس�ايس لناحية عز 
الدين سليم ، يرجى ممن لديه اعرتاض او استفسار 
مراجعة مقر البلدية خالل مدة زمنية اقصاها60 
يوما من تاريخ نرش االعالن يف الصحف الرسمية.
مديرية بلدية عز الدين سليم / تنظيم املدن
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دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اعالن مناقة رقم )3( لسنة 2020

تعل�ن دائرة صحة ميس�ان عن اع�ان املناقصة رقم )3( والخاصة ب� ) ه�دم واعادة بناء 
مرك�ز صح�ي رئييس ع�ي الهادي / طابقني م�ع التأثي�ث والتجهيز ( والكائ�ن يف مدينة 
العمارة  / محلة الهادي واملدرجه تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات املوازنة االستثمارية 
لس�نة 2019 فعىل الراغبني م�ن الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميس�ان 
ش�عبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة قرب مديرية تربية ميسان لغرض رشاء مستندات 
املناقص�ة لقاء مبلغ ق�دره ) 100,000 مائة ال�ف دينار عراقي( غري قابل للرد يس�لم اىل 
امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمكسات املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم 
وم�ؤرش عليه رقم املناقص�ة وموعد الغلق وموقع الرشكة مع تثبي�ت العنوان الكامل وان 
اخر موعد لغلق املناقصة هو الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه 
ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون يكون تس�ليم العطاءات يف اليوم الذي 
يليه وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسوا عليه املناقصة اجور 
االعان وسيتم اجراء محارضة يف الساعة العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول  ادناه 
لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفس�ارات علم�ا بانه العطاءات تقدم بطريقة 

الوثائق القياسية ويستبعد العطاء خاف ذلك 

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق
املدير العام

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 2017/470

التاريخ 2020/1/16
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املش�خاب العق�ار تسلس�ل 
2/111م3 الواقع يف املش�خاب سهام العائد للمدين 
فائق عبد الكاظم مجب�ل املحجوز لقاء طلب الدائن 
صائ�ل عضيد محمد البال�غ )150,000,000( مائة 
وخمسون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خال مدة 15 يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : مش�خاب / ش�ارع مش�خاب 
قادسية

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تماته : بي�ت مس�احته 550م2 مع ملحق 
عب�ارة ع�ن داري�ن  وكذلك وج�ود حديق�ة امامية 
مس�احتها 440م2  الطاب�ق االول بن�اء طاب�وق و 
الطاب�ق الثاني بناء طاب�وق للكل طابق اربعة غرف 

وكذلك غرفة يف الطابق الثالث ملحق
5 � مساحته 4 دونم 21 اولك

6 � درجة العمران جيدة
7 � الشاغل : املدين فائق عبد الكاظم مجبل

8 � القيم�ة املقدرة 400,000,000 اربعمائة مليون 
دينار عراقي فقط 

���������������������������������������
اعان 

تعلن االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة عن بيع 
املواد املس�تهلكة م�ن )االطارات مختلف�ة االحجام 
والبالغ عددها مليون وس�بعمائة وثمانية واربعون 
اطار وبطاريات مختلف�ة االحجام والبالغ عددها ) 
تسعمائة وخمسة وتس�عون بطارية ( وفق قانون 
بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 
فعىل من يرغب باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
قسم الش�ؤون القانونية يف العتبلة العلوية املقدسة 
وذل�ك لاطاع ع�ىل تفاصي�ل املواد املذك�ورة اعاه 
وخال مدة س�بعة ايام تب�دأ من الي�وم التايل لنرش 
االع�ان بالجري�دة مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة بموجب 
صك مص�دق وس�تجري املزايدة يف املدين�ة القديمة 
قس�م االلي�ات )مس�احة الضم�ان( التاب�ع للعتبة 
العلوية املقدس�ة الساعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة النرش ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور النرش واالع�ان واذا صادف يوم املزاد 
العلن�ي عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم ال�ذي يليه 
من ايام العمل الرس�مي علم�ان ان يوم املزايدة يوم 

االربعاء يوم 2020/1/29 
07831801732

عباس ماجد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 3776/ب2019/1
التاريخ : 2020/1/20

اعان
اىل املدعى عليه ) رسول محمد امني ( 

املرق�م 3776/ املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 
ب2019/1 يف 2019/12/31 واملتضم�ن الحكم ب 
)ابطال القيد بالعدد 360 حزيران 1984 مجلد 265 
واملس�جل باس�م رس�ول محمد امني والقي�د املرقم 
321/ت1985/1 مجلد 286 حي دام وابقاء الوضع 
القانون�ي للقيد املرقم 19/اي�ار /1985 مجلد 286 
واملسجل بأسم محمد ابراهيم حسن والخاص بذات 
العق�ار املرقم 3/12596( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي النداء 4 محمد عليوي الزيادي لذا تقرر تبليغك 
اعانا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خال املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

دائرة التسجيل العقاري يف الخرض
اعان

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
تسلس�ل  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2018/11/25
)1178(  محل�ة )الخ�رض( بأس�م / فضيل�ة ع�ي 
حل�و مج�ددا باعتبار حائ�زا له بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري )43 
( لس�نة 1971 قررنا اعان هذا الطلب فعىل كل من 
يدعي بوجود عاقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقدي�م ما لدي�ه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خال 
مدة ثاث�ون يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االعان وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
الثانية عرش صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

حازم عطية عوده
ماحظ التسجيل العقاري يف الخرض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد: 13/ج/2020

التاريخ : 2020/1/12
اله�ارب / عدن�ان جاه�ل عب�د جب�ار  املته�م  اىل 

الحسناوي
اعان غيابي

حي�ث انك متهم بالدعوى املرقم�ة )13/ج/2020( 
واملش�تكيان فيها  )سالم ياس�ني دفار وعباس عبد 
عي عبد الحس�ني االمري متعب محمد ( وفق احكام 
املادة 457 عقوبات وملجهولية محل اقامتك  حس�ب 
اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تقرر 
تبليغ�ك بموعد املحاكمة املواف�ق 2020/2/16  ويف 
حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد: 46/ج/2020

التاريخ : 2020/1/12
اىل املته�م اله�ارب / رعد عب�د الرض�ا محمد جابر 

الخالدي
اعان غيابي

حي�ث انك متهم بالدعوى املرقم�ة )46/ج/2020( 
واملش�تكي فيها  ) عي حس�ني عل�وان ناجي ( وفق 
اح�كام امل�ادة 1/459 عقوب�ات وملجهولي�ة محل 
اقامتك  حس�ب اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضبارة 
الدع�وى  تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة املوافق 
2020/2/16  ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

املحاكمة  غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية 

العدد : 5/ج/2020
التاريخ 2020/1/13

اعان
اىل املتهم الهارب /عي حسني عيدان عبد الغزايل

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة بالحضور امام ه�ذه املحكمة وخال فرتة 
)30( يوما من تاريخ االعان واثناء الدوام الرس�مي 
وبعكس ذلك س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

ستار مالك الفتاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 49/ج/2020
التاريخ 2020/1/13

اعان
اىل املتهم )محمد سوادي نحري(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخص�وص الش�كوى املقامة ضدك 
م�ن املش�تكي احم�د ه�ادي نحري واملش�تكي 
عب�اس حمزة هادي  وفق امل�ادة 432 عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعانا يف 
محل اقامتك ومرك�ز رشطة النعمان ابن املنذر 
وهذه املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 50/ج/2020
التاريخ 2020/1/13

اعان
اىل املتهم )سعدون فرحان غانم(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخص�وص الش�كوى املقامة ضدك 
من املش�تكية )انتصار جبري حناج( وفق املادة 
384 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا يف محل اقامت�ك ومركز رشطة 
النعم�ان ابن املن�ذر وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 48/ج/2020
التاريخ 2020/1/13

اعان
اىل املتهم )احمد راهي عبد االمري(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخص�وص الش�كوى املقامة ضدك 
من املش�تكية نهلة حسان حسن  حول التهمة 
املسنده اليك وفق املادة 384 عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعانا يف محل اقامتك 
ومركز رشطة الحرية وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 45/ج/2020
التاريخ 2020/1/13

اعان
اىل املتهم )نصري مرض حمد(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخصوص الشكوى املقامة ضدك من 
املش�تكي خالد عبد الزهرة مظل�وم وفق املادة 
456 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا يف محل اقامت�ك ومركز رشطة 
النعم�ان ابن املن�ذر وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

فقدان 
فق�دان هوي�ه وزاره التخطي�ط لرشكه الس�لم 
والوئام للمقاوالت العامه املحدوده باس�م صالح 

مهدي جاسم
اختصاص. انشائي درجه ثالثه رقمها 9771

الكهربائ�ي  باالختص�اص  الرشك�ه  ول�ذات 
وامليكانيكي بدرجه ثالثه رقمها 9772

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد : 13/ج/2020
التاريخ 2020/1/12

اعان
اىل املتهم )سالم جاسم محمد(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمت�ك بخص�وص الش�كوى املقام�ة ضدك 
من املش�تكية ) ميث�اق عبد خلف( ح�ول التهمة 
املسنده اليك وفق املادة 384 عقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك اعانا يف محل اقامتك 
ومركز رشطة الح�رية  وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد : 32/ج/2020
التاريخ 2020/1/12

اعان
اىل املتهم )حسني سعيد كريم(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخصوص الش�كوى املقامة ضدك من 
املش�تكي  )عبد الل�ه صباح جبار( ح�ول التهمة 
املسنده اليك  وفق املادة 446 عقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك اعانا يف محل اقامتك 
ومرك�ز رشطة الحرية وه�ذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد : 37/ج/2020
التاريخ 2020/1/12

اعان
اىل املتهم )حسني سعيد كريم(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخصوص الش�كوى املقامة ضدك من 
املش�تكي  )احم�د محم�د عي�ى( ح�ول التهمة 
املسنده اليك  وفق املادة 446 عقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك اعانا يف محل اقامتك 
ومرك�ز رشطة الحرية وه�ذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد : 29/ج/2020
التاريخ 2020/1/12

اعان
اىل املتهم )محمد سوادي نحري(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك بخصوص الش�كوى املقامة ضدك من 
املش�تكية )صربية ساجت نعمة( وفق املادة 432 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعان�ا يف محل اقامتك ومركز رشطة النعمان ابن 
املن�ذر وهذه املحكم�ة بالحض�ور امامها صباح 

يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 33/ج/2020
التاريخ 2020/1/12

اعان
اىل املتهم )نسيم حامد جياد(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الج�راء محاكمتك 
بخص�وص الش�كوى املقام�ة ضدك من املش�تكي  هادي 
نعم�ة عباس  وف�ق املادة 459 عقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك اعانا يف محل اقامتك ومركز رشطة 
النعمان ابن املنذر وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح 

يوم 2020/1/29
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 2828/ج 2019/2
التاريخ : 2020/1/9

اعان
اىل املتهم�ني الهاربني / عاء س�ليم ج�رب وانتصار عباس 

نغيمش
/2828( املرقم�ة  الدع�وى  يف  متهم�ني  انكم�ا  حي�ث 

ج2019/2( والخاصة باملشتكي)محمد عبد اللطيف عبد 
الحس�بن( وفق احكام املادة 435 وبداللة مواد االش�رتاك 
47 و 48 و49 م�ن قان�ون  العقوب�ات وملجهولي�ة محل 
اقامتك  حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغك اعانا بوج�وب الحضور  يف موعد 
املحاكمة املصادف يوم 2020/2/18  وعند عدم حضورك 

سوف تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 2915/ج2019/3
التاريخ : 2020/1/8

اعان
اىل املتهم الهارب / احمد عبد الحسن ناجي

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )2915/ج2019/3( 
والخاصة باملش�تكي  )الحق العام( وفق احكام املادة 32 
م�ن قان�ون املخ�درات  وملجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعانا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2020/2/9 وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 2392/ج2019/2
التاريخ : 2020/1/8

اعان
اىل املتهم الهارب / عي سعدون عبد الله

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )2392/ج2019/2( 
والخاصة باملش�تكي  )س�عد  يحيى عبادي ( وفق احكام 
املادة 446 من قان�ون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعانا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2020/2/20 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنام كريم عبد عي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 2908/ج2019/2
التاريخ : 2020/1/8

اعان
اىل املتهمة الهاربة / برشى عبد الكاظم لفتة 

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )2908/ج2019/2( 
والخاص�ة باملش�تكي  )عقيل صبيح وري�ر( وفق احكام 
امل�ادة 1/459  م�ن قان�ون العقوب�ات  وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعانا بوج�وب الحضور يف موعد 
املحاكمة املصادف يوم 2020/2/18 وعند عدم حضورك 

سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنام كريم عبد عي

حمافظة ميسان
دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اعالن مناقة رقم )5( لسنة 2020

تعل�ن دائرة صحة ميس�ان عن اعان املناقص�ة رقم )5( والخاصة ب� ) صيانة وتوس�يع 
مركز االورام الرسطانية يف قضاء امليمونة ( والكائن يف قضاء امليمونة واملدرجه تفاصيلها 
ادناه ضمن تخصيصات املوازنة االس�تثمارية لسنة 2019 فعىل الراغبني من الذين تتوفر 
فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميس�ان ش�عبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة قرب 
مديري�ة تربي�ة ميس�ان لغرض رشاء مس�تندات املناقصة لق�اء مبلغ ق�دره ) 100,000 
مائ�ة الف دينار عراقي( غري قابل للرد يس�لم اىل امان�ة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع 
املستمكس�ات املطلوبة داخ�ل ظرف مغلق ومخت�وم ومؤرش عليه رق�م املناقصة وموعد 
الغلق وموقع الرشكة مع تثبيت العنوان الكامل وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الساعة 
الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الج�دول ادناه ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 
رس�مية يكون يكون تس�ليم العطاءات يف الي�وم الذي يليه وان الدائرة غ�ري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�وا عليه املناقصة اجور االعان وس�يتم اجراء محارضة 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف اليوم املذك�ور يف الجدول  ادناه لغ�رض توضيح املناقصة 
واالجابة عىل االستفسارات علما بانه العطاءات تقدم بطريقة الوثائق القياسية ويستبعد 

العطاء خاف ذلك 

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق
املدير العام

حمافظة ميسان
دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اعالن مناقة رقم )4( لسنة 2020

تعلن دائرة صحة ميس�ان عن اعان املناقصة رقم )4( والخاصة ب� ) انش�اء مركز صحي 
رئي�يس ع�ي الغربي م�ع التأثي�ث والتجهي�ز ( والكائن يف قضاء ع�ي الغرب�ي  واملدرجه 
تفاصيله�ا ادناه ضمن تخصيصات املوازنة االس�تثمارية لس�نة 2019 فعىل الراغبني من 
الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميس�ان ش�عبة العق�ود الكائنة يف مدينة 
العمارة قرب مديرية تربية ميس�ان لغرض رشاء مس�تندات املناقص�ة لقاء مبلغ قدره ) 
100,000 مائ�ة الف دينار عراقي( غري قابل للرد يس�لم اىل امان�ة الصندوق عىل ان يقدم 
العطاء مع املستمكس�ات املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وموع�د الغلق وموقع الرشكة مع تثبيت العنوان الكامل وان اخر موعد لغلق املناقصة هو 
الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه ويف حالة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رس�مية يكون يكون تس�ليم العطاءات يف الي�وم الذي يلي�ه وان الدائرة غري ملزمة 
بقب�ول اوط�أ العطاءات ويتحمل من ترس�وا علي�ه املناقصة اجور االعان وس�يتم اجراء 
مح�ارضة يف الس�اعة العارشة صباحا يف الي�وم املذكور يف الجدول  ادن�اه لغرض توضيح 
املناقصة واالجابة عىل االستفسارات علما بانه العطاءات تقدم بطريقة الوثائق القياسية 

ويستبعد العطاء خاف ذلك 

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق
املدير العام

العدد /277
التاريخ 2020/1/19

العدد /276
التاريخ 2020/1/19

العدد /275
التاريخ 2020/1/19

المالحظات التأمينات 
االولية

الهوية 
المطلوبة

تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها  اسم 

المناقصة

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات 
االولية تبلغ 

 33,113,000
فقط ثالثة 

وثالثون مليون 
ومئة وثالثة 

عشر الف دينار 
عراقي والبالغة 
2% من القيمة 

التقديرية

هوية 
تصنيف 
الشركات 
درجة 
خامسة 
/ انشائي 
كهربائي 
او هوية 
تصنيف 
المقاولين 
/ درجة 
سابعة 

االحد 
2020/2/2

االحد 
2020/2/9 3

هدم 
واعادة 
بناء 

مركز 
صحي 
رئيسي 
علي 

الهادي / 
طابقين 

مع 
التأثيث 
والتجهيز

المالحظات التأمينات االولية الهوية 
المطلوبة

تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها  اسم 

المناقصة

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات 
االولية تبلغ 

 35,695,000
فقط خمسة 

وثالثون مليون 
وستمائة وخمسة 
وتسعون الف 
دينار عراقي 

والبالغة 2% من 
القيمة التقديرية

هوية 
تصنيف 
الشركات 
درجة 
خامسة 
/ انشائي 
كهربائي 
او هوية 
تصنيف 
المقاولين 
/ درجة 
سابعة 

الثالثاء 
2020/2/4

الثالثاء 
2020/2/11 5

صيانة 
وتوسيع 
مركز 
االورام 

السرطانية 
في 

الميمونة

المالحظات التأمينات 
االولية

الهوية 
المطلوبة

تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها  اسم 

المناقصة

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات 
االولية تبلغ 

 36,790,000
فقط ستة 

وثالثون مليون 
وسبعمائة 

وتسعون الف 
دينار عراقي 

والبالغة 2% من 
القيمة التقديرية

هوية 
تصنيف 
الشركات 
درجة 
خامسة 
/ انشائي 
كهربائي 
او هوية 
تصنيف 
المقاولين 
/ درجة 
سابعة 

االثنين 
2020/2/3

االثنين 
2020/2/10 4

انشاء 
مركز 
صحي 
رئيسي 
علي 

الغربي 
مع 

التأثيث 
والتجهيز
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

والفضائ�ح  االرتب�اك  بع�ض  توق�ع  مهني�اً: 
ومعلومات تذهلك وتجعلك تش�عر بخيبة أمل، 

وتجنب قدر اإلمكان القرارات العشوائية
عاطفي�اً: الرشيك إىل جانبك فّمم تخاف؟ حاول 
أن تس�تفيد من الوضع قدر املستطاع لتحقيق 

مكاسب طال انتظارها

مهني�اً: كن واعياً لكل م�ا يجري حولك واجمع 
املعلومات وحاول أن تتوصل إىل نتائج واضحة، 

إنما بعيداً عن االلتباس واملشكالت ع
اطفياً: عامل الرشيك بهدوء وعّب له عن أفكارك 
ونبه�ه إىل رضورة الحذر م�ن بعض املرتبصني 

بكما رشاً

مهنياً: حاول أال تدع اآلخرين يتدخلون يف عملك 
الخ�اص، وادرس كل خطوة جي�داً قبل اإلقدام 

عليها
عاطفي�اً: ال تبحث عن أي ارتباط رسيع، وعش 
مع الحبيب جمال اللحظ�ات وروعتها وفوران 

أحاسيسها

مهنياً: تربح قضية او تكس�ب جائزة وتميل اىل 
مناقش�ة قرض أو تمويل أو دعم أحد املشاريع 
الكبرية. عاطفياً: تس�وي األمور وتنجح وتقع 
يف الغ�رام وتص�ارح الرشيك بنيات�ك وال تكون 

متملقاً معه

مهني�اً: بعض التش�ّنج يف عالقات�ك واتصاالتك 
املهني�ة وق�د يغي�ب إبتداء م�ن الي�وم محاور 
تحت�اج اىل حضورك أو يتأخر مس�تند رس�مي 
تنتظ�ره. عاطفي�اً: عليك أن تك�ون أكثر حذراً 
يف خياراتك املقبلة، وق�د تظهر مطّبات يف وجه 

العالقة تدوم بضعة أيام

مهني�اً: من املمك�ن ان تبيع عق�اراً أو تفّكر يف 
عملية بيع أو رشاء أو اس�تئجار مكان يف هذه 

االثناء
عاطفياً: تكمن قّوتك يف رسعة البديهة والقدرة 
ع�ى إقن�اع الرشيك، ما يس�هل علي�ك تحقيق 

عالقة ناجحة جداً

مهني�اً: ت�رتك تأثرياً كب�رياً عند الزمالء بس�بب 
قدرت�ك عى إقن�اع اآلخرين بوجه�ة نظرك عى 

الرغم من بعض الثغرات
عاطفي�اً: ال تغام�ر يف العالق�ة الت�ي حققتها 
أخ�رياً، فاألمور قد تنعكس عليك س�لباً فتدفع 

ثمن اندفاعك غري املبَّر

مهني�اً: تحتّل مركزاً مهّماً وس�ط مجموعة أو 
طائف�ة أو جمعية وتتمّكن من فرض س�لطتك 

أو اتخاذ إجراءات قد ال يوافق عليها الجميع
عاطفياً: تعيد طرح بعض املس�ائل عى بساط 
البحث، وتسرتجع املايض وتحاول كشف بعض 

الغموض، فتتوصل إىل نتائج مرضية

مهني�اً: أن�ت يف بداي�ة الطريق نح�و النجاح ال 
تس�تعجل وتمهل وكن متأنياً يف اتخاذ أي قرار 
مهني. عاطفياً: ال تفقد حماستك املعهودة مع 

الرشيك، وإال دخل الروتني عى خط العالقة
صحياً: عوامل التعرض لوعكة صحية واردة يف 

أي لحظة

مهني�اً: تواج�ه خ�الل ه�ذا الي�وم الكث�ري من 
املنافسني يف العمل، فكن حذرأ ومستعدا

عاطفي�اً: الضغ�وط التي تتعرض له�ا تجعلك 
تت�رف بقس�وة م�ع الحبي�ب، فك�ن حنوناً 

ولطيفاً معه

مهنياً: إذا أسند إليك مهمة محددة عليك نفذها 
بصدق وامانة، فهذا يكون يف مصلحتك

عاطفي�اً: معاملت�ك الجيدة للرشي�ك تكون لها 
انعكاسات ايجابية، وتالحظ ذلك عى وجهه

صحياً: ال تهمل صحتك، فهي كنز كبري ال يقدر 
بثمن من أجل مستقبل صحي

مهني�اً: ق�د تتلّقى عروض�اً أو تع�رف لقاءات 
واع�دة جدًّا تك�ون بمثابة حافز مه�ّم لتطوير 

أدائك ولن تعاكسك الظروف
عاطفي�اً: قد تواجه بع�ض الصعوبة يف العالقة 
العاطفي�ة ورّبما تتعامل مع الرشيك بش�ّدة أو 

جفاء، فكن متيّقًظا لهذا األمر.

العذراء

احلوت

ماذا حتمل X5 القادمة لعشاق يب إم دبليو؟
كش�فت ب�ي إم دبليو مؤخ�را عن نم�وذج جديد من 
س�يارات X5 رباعية الدفع الشهرية، مزودة بتقنيات 
تجعله�ا م�ن أكث�ر الس�يارات الكب�رية اقتصادية يف 

العالم.
من حيث الش�كل جاءت سيارة 45e xDrive الجديدة 
شبيهة إىل حد كبري بس�يارات X5 التي طرحت العام 
الج�اري، وحصل�ت عى العديد من املي�زات كخطوط 
إض�اءة LED يف املصابيح، وإضاءة لقبضات األبواب، 
باإلضاف�ة إىل واجهت�ني أمامي�ة وخلفي�ة تتزين�ان 

بعنارص من الكروم.
أم�ا القمرة فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتس�ع ل� 5 
ركاب، وحصل�ت عى نظ�ام تدفئة وتبي�د للمقاعد، 

ونظ�ام لتدليك الركاب، ونظام خ�اص لتنقية الهواء 
داخل املقصورة.

وتعمل هذه املركبة بمحرك بنزين توربيني بس�عة 3 
ل�رتات وعزم 282 حصانا، ومحرك كهربائي يس�تمد 
الطاقة من بطاريات تشحن أثناء الحركة، ليؤمنا لها 
تسارعا من 0 إىل 100 كلم/ساعة يف ظرف 5.6 ثانية 

فقط.
واأله�م م�ن كل ذل�ك أن الس�يارة تس�تهلك بفض�ل 
تقنياتها املتط�ورة أقل من 3 ليرتات من الوقود فقط 
لقط�ع مس�افة 100 كلم أثناء التنق�ل عى الطرقات 
الرسيعة، كما يمكنها الس�ري ملسافات ترتاوح ما بني 

64 و87 كلم باالعتماد عى الكهرباء املخزنة.

طفلة حترز 3 ذهبيات وهي حافية القدمني
التواص�ل  مواق�ع  رواد  ت�داول 
االجتماع�ي ص�ورا لطفل�ة فلبينية 
ذهبي�ة  ميدالي�ات  بث�الث  ف�ازت 
خ�الل بطولة يف بالده�ا بدون حذاء 

ريايض.
وحسب موقع World of Buzz، فقد 

فازت الطفلة ري�ا بولس البالغة 11 
عاما باملركز األول يف مسابقات 400 
و800 و1500 م�رت، رغم تنافس�ها 

وجريها بدون حذاء ريايض.
والالف�ت أن بول�س لف�ت قدميه�ا 
برباطني طبيني وكتبت عليهما كلمة 
»ناي�ك«، كم�ا رس�مت العالمة 
العاملي�ة  للرشك�ة  التجاري�ة 
األلبس�ة  إنت�اج  يف  املش�هورة 

والتجهيزات الرياضية.
وانترشت صور العداءة الصغرية 
كالنار يف الهشيم، ونالت تعاطف 
الكثريين حول العالم وال س�يما 
بالوض�ع  أخب�ار  تزام�ن  م�ع 
املعي�ي الصع�ب لوال�دي ري�ا 
وعدم قدرتهم�ا عى رشاء حذاء 

ريايض البنتهما.

طريقة للوقاية من النوبات القلبية واجللطات
كش�فت دراس�ة حديث�ة أجراه�ا عدد 
بليخان�وف  الباحث�ني يف جامع�ة  م�ن 
الروس�ية أن الث�وم س��الح ق�وي ضد 

أم�راض األوعي�ة ال�دموي�ة ول�ه تأثري 
فّعال للوقاي�ة من الجلط�ات الدماغية 

والنوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة أن الثوم يساعد عى 
تخفيض ضغ�ط ال�دم ويحّس�ن تخثر 
ال�دم، كما أنه يجعل مس�توى الدهون 
في�ه طبيعي�اً، مش�رية إىل أن األدوي�ة 
املس�جلة كمكمالت غذائية بيولوجية 
وتعتم�د ع�ى الثوم س�وف ُترف يف 

املستقبل بدون وصفة طبية.
وقال البوفيسور فاسييل كاراغودين، 
أحد املش�اركني يف الدراس�ة، إن الثوم 
يمن�ع تراكم الكوليس�رتول يف األوعية 
ال�دموية ويق�ي من تصلب الرشايني، 
مش�رياً إىل أن األدوي�ة التي أساس�ها 
الثوم ال تسبب أعراضاً جانبية ويمكن 

استخدامها مدى الحياة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 600 جرام سكر بودرة

x 200 جرام جبنة كريمي
x 150 جرام زبدة

x 1 معلقة صغرية فانيليا
x 1 معلقة صغرية ألوان طعام طبيعية )جل(

الخطوات:
بنخلط كل املكونات معا.

بنضفله�ا ال�وان ج�ل حس�ب الرغب�ه وممك�ن نرتكها 
بلونها.

تزين بها الكب كيك والتورتات.

كريم تشيز فروستنج

؟؟هل تعلم
الح�وت  أن  تعل�م  وه�ل 
يستطيع البقاء ساعة تحت 

املياه بدون تنفس
ه�ل تعلم أن الح�وت األزرق 
ه�و أكب حيوان ع�ى الكرة 

األرضية
هل تعلم أن الحيتان الزرقاء 
تستطيع التخاطب بواسطة 

غنائها عى مسافة850 كم
هل تعلم أن نافورة املاء التي 
تدف�ع من رأس الحوت فوق 
إرتفاعها  يص�ل  جمجمت�ه 

أحيانا إىل 9 أمتار
هل تعلم أن وزن الفيل يصل 
إىل 5 أطن�ان ومع ذلك تصل 
رسعته إىل 40 كم / الساعة

ه�ل تعل�م أن املش�وار الذي 
يقطع�ه ال�دم يف مجراه كل 

يوم يبلغ 168 مليون ميل

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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بوصلة مورينيو تتجه لنجم عريبممثلو نيامر يفاوضون سان جريمان
             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير صحف�ي، إن الربازييل نيمار 
دا س�يلفا مهاجم باريس سان جريمان 

الفرن�ي، بات عىل أعت�اب البقاء داخل 
صفوف النادي الباريي.

وارتب�ط نيم�ار بالرحيل ع�ن باريس يف 
الف�رة املاضي�ة، خاص�ة بعدم�ا أب�دى 

رغبته يف العودة إىل برشلونة.
وذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
أن ممث�يل نيم�ار بدأوا مناقش�اتهم مع 
باريس سان جريمان، بشأن تجديد عقد 

الالعب.
بق�ى  ال�ذي  نيم�ار  أن  وأضاف�ت 
لعامني يف باريس، استقر يف املدينة 
كما يس�عده البقاء لفرة أطول يف 

الوقت الحايل.
الربازي�يل  النج�م  أن  إىل  وأش�ارت 
يب�دو أن�ه أصل�ح عالقت�ه املتوترة 
مع النادي هذا املوسم، خاصة بعد 
أدائه املميز الس�يما وأنه سجل 13 
هدًفا وس�اهم بتقدي�م 7 تمريرات 

حاسمة.
جدير بالذكر أن نيمار أملح يف الفرة 
املاضي�ة ألن�ه يبحث ع�ن تحديات 
جدي�دة للف�وز به�ا، خاص�ة وأن 
فريقه الباريي يفش�ل يف الوصول 
ملراح�ل متقدمة م�ن دوري أبطال 

أوروبا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يفك�ر جوزيه مورينيو م�درب توتنهام 
هوتس�بري، يف ضم نجم عربي، لتعويض 
غي�اب ه�اري ك�ني، خ�الل املريكات�و 

الشتوي الجاري.
وأبدى توتنهام، رغبته يف ضم الجزائري 
إس�الم س�ليماني )31 عاًم�ا( مهاج�م 
ليس�ر س�يتي، املع�ار حالًي�ا ملوناك�و 

الفرني.
أن  »تيليج�راف«  صحيف�ة  وذك�رت 
مورينيو يحاول تعويض غياب املهاجم 
األس�ايس للفريق، ه�اري ك�ني، والذي 
س�يغيب حتى أبريل/نيسان املقبل، بعد 

تعرضه إلصابة يف أوتار الركبة.
وكان ه�اري ك�ني فد تع�رض لإلصابة 
أم�ام س�اوثهامبتون منتصف الش�هر 

الجاري
ويحتل توتنهام هوتسبري، املركز الثامن 
يف ترتي�ب ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از 

برصيد 31 نقطة.

وكان س�ليماني ق�د انضم إىل ليس�ر يف 
2016، قادما من س�بورتينج لش�بونة 
مقابل 29 مليون جنيه إسرليني، وهو 
رقم قيايس يف تاري�خ انتقاالت الالعبني 
يف ليس�ر، حيث س�جل 13 هدفا يف 46 
مباراة خاضها مع الفريق، لتتم إعارته 

إىل موناكو مطلع املوسم الجاري.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن كريس�توف 
بيونتي�ك مهاجم مي�الن، كان عىل رأس 
أولوي�ات توتنه�ام، حيث أراد الس�بريز 
ضم�ه عىل س�بيل اإلع�ارة، بينم�ا أراد 

ميالن رحيله بشكل دائم.

فليك: بايرن 
حقق ما ال يستطيعه 

أي فريق

             المستقبل العراقي/ متابعة

أثنى هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عىل 
نجاح فريقه يف الخ�روج فائزًا من امللعب 
األوملبي، عىل حساب هريتا برلني برباعية 
نظيف�ة، يف الجول�ة ال��18 م�ن ال�دوري 

األملاني.
وخالل ترصيحات أبرزها املوقع الرسمي 
لباي�رن، قال فليك: »أن�ا راٍض عن بدايتنا 
لل�دور الثان�ي به�ذه الطريق�ة، فالفوز 
)4-0( ال يمك�ن ألي فري�ق تحقيق�ه يف 

برلني«.
وأض�اف: »أعتق�د أنها النتيجة املناس�بة 
للمب�اراة، وليس من الس�هل تحقيق ذلك 
يف أول لق�اء، بعد فرة تحضري قصرية، لذا 

هي بداية رائعة«.
يورج�ن  ق�ال  اآلخ�ر،  الجان�ب  وع�ىل 
كلينسمان، مدرب هريتا برلني: »4 أهداف 
كثرية للغاي�ة، ألننا قدمن�ا أداًء جيًدا عىل 
م�دار 60 دقيق�ة، وكانت لدين�ا 3 فرص 

تقريًبا يف الشوط األول«.
وتاب�ع: »باي�رن نج�ح يف الهيمن�ة ع�ىل 
املب�اراة، وبعدها اس�تقبلنا الهدف األول.. 
لكن ركلة الجزاء هي التي أنهت كل يشء، 
وتسببت يف س�قوطنا«.وختم كلينسمان 
بقول�ه: »نح�ن بحاج�ة اآلن لحصد أكرب 
ع�دد من النق�اط، أمام منافس�ينا يف قاع 
جدول الرتيب«.وبهذا الفوز، تمكن بايرن 
ميون�خ من القفز للوصاف�ة، بعد وصوله 
للنقط�ة 36، متأخرًا بف�ارق 4 نقاط عن 
اليبزي�ج املتصدر، بينما يحتل هريتا برلني 

املركز ال�14، برصيد 19 نقطة.

سبب اهنيار الصفقة 
التبادلية بني إنرت وروما

دي ليخت: أحاول التعلم 
من رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف بيبي ماروتا املدير التنفيذي إلنر ميالن، عن سبب 
فش�ل الصفق�ة التبادلي�ة مع نظ�ريه روم�ا يف املريكاتو 

الشتوي الجاري.
وكان إنر قد توصل التفاق مع روما، عىل ضم سبينازوال، 
مقاب�ل رحيل بوليتان�و إىل صفوف الذئ�اب، قبل أن تتعثر 
الصفق�ة بعد مطالب�ة إنر بإجراء املزي�د من الفحوصات 

الطبية عىل الالعب بجانب تغيري بعض بنود الصفقة.
وق�ال ماروتا يف ترصيحات لش�بكة س�كاي إيطاليا »أواًل 
وقب�ل كل يشء، هناك ضجة إعالمية مفرطة، كل االحرام 
والتقدير لس�بينازوال، هو مح�رف رائع، لكن املفاوضات 

يجب أن تمر بتقييمات فنية وبدنية واقتصادية«.
وأضاف »يف نهاية هذه التقييمات، أدرك النادي أنه ال يمكن 
الوص�ول إىل توقيع الصفقة، يج�ب أن تكون الفحوصات 

والتقييمات الطبية شاملة«.
وتابع ماروتا »الصفقة كانت ستكلف إنر ميالن 50 مليون 

يورو، ولذلك كان النادي بحاجة إىل التقييم بعناية«.

ريكي بويج: لعبنا بجامعية.. وسعداء بسيتني
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد ريكي بويج العب خط وسط برشلونة، 
أن عنارص الفريق ُس�عداء بكيكي سيتني 
املدي�ر الفن�ي الجدي�د، عق�ب االنتص�ار 
بنتيجة )1-0( يف مواجهة غرناطة، ضمن 
منافسات الجولة 20 من الليجا، يف معقل 

البلوجرانا
»كامب نو«.

وق�ال بوي�ج، خ�الل ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »دائًما أكون 
س�عيًدا، خاًص�ة ح�ني ألعب ك�رة القدم، 
وس�يتني ُيحب اللعب بش�كل جيد، ونحن 
ُسعداء جًدا به«.وأضاف: »سيتني أخربني 

ب�رورة أن أك�ون ش�جاًعا، وأال أخرس 
الكرة وأن أستمر يف الضغط العايل«.

وع�ن مش�اركته يف اله�دف الذي س�جله 
ميي، أجاب: »هن�اك لحظات مهمة بعد 
افتكاكي للك�رة، مثل الكعب م�ن فيدال، 

أثناء تمريرته مليي«.
وتابع: »الفريق لعب بجماعية، ونستحق 
االنتص�ار، واملجموع�ة س�عيدة للغاي�ة، 

والفوز يعطينا دفعة كبرية«.
وح�ول دخول�ه خط�ط س�يتني للف�رة 
املقبلة، علق: »سوف أواصل التدرب مثلما 
أفعل كل ع�ام، وإذا طلبوا مني العودة إىل 
فريق الشباب س�وف أعود وأواصل اللعب 

مثلما ظهرت اليوم«.

رسميًا.. كافاين يطلب الرحيل يف املريكاتو الشتوي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ليون�اردو املدي�ر الريايض لن�ادي باريس س�ان 
جريمان، أن إدينس�ون كافان�ي مهاجم الفريق، طلب 
الرحي�ل ع�ن صف�وف النادي خ�الل ف�رة االنتقاالت 
صحيف�ة  ع�رب  ليون�اردو  الجارية.وق�ال  الش�توية 
»ل�و باريزي�ان«: »أؤكد دائم�ا أن كافان�ي أو أي نجم 

بالفريق، إما يبقى س�عيدا أو يرح�ل يف هدوء، بالفعل 
طلب كافاني الرحيل عن النادي خالل فرة االنتقاالت 
الجاري�ة، وندرس املوقف، وبالفع�ل تلقينا عرضا من 
أتلتيك�و مدري�د، ولم نقبله«.وأش�ار: »الع�رض املايل 
ال يلي�ق بقيم�ة كافاني، ويجب أيضا أن نتش�اور مع 
الالعب، واملحادثات مس�تمرة، ولألمانة ال أعلم إىل أين 
س�تنتهي، وحاليا املسافات ابتعدت نسبيا مع أتلتيكو 

مدري�د، ألن التواص�ل ب�ني الناديني انقط�ع منذ عدة 
أيام«.وبسؤاله عن إمكانية بيع إدينسون كافاني حال 
تلقى عرًضا جيًدا، رد املسؤول الباريي »نحلل املوقف 
م�ن كل جوانب�ه، وال نفكر يف رغبة كافان�ي بالرحيل 
عن الفريق، املش�اورات معه قائمة«.وأش�ار »باريس 
س�ان جريمان فريق متكام�ل، لديه وف�رة يف الحلول 
الهجومي�ة، وخططنا ال تش�مل رحي�ل كافاني، لكن 

الع�ب مثل دراكس�لر يمكنه اللع�ب يف الخط األمامي، 
وبش�كل عام من الصعب تعويض كافاني«.وشدد »ال 
نتطل�ع لألموال، ولم نحدد س�عرا معين�ا لكافاني، بل 
األمر هنا يتعلق برغبة العب يف الرحيل، والتشاور معه 
من أجل الوصول ألفضل قرار يناس�ب الفريق«، وذلك 
ردا عىل مطالب�ة النادي الباريي ب��30 مليون يورو 

مقابل بيع مهاجمه األوروجوياني.

فوز سهل لفيدرر يف بطولة أسرتاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تهل السويرسي روجر فيدرر، مشواره يف بطولة 
أس�راليا املفتوح�ة للتن�س، بالفوز ع�ىل األمريكي 
س�تيف جونس�ون، بثالث مجموعات دون رد بواقع 
)6-3( و)6-2( و)6-2(.وتح�ت أض�واء ملعب رود 
ليفر، قدم النجم السويرسي لوحة فنية جديدة، ولم 
يج�د أي معاناة يف التغلب ع�ىل األمريكي املصنف ال� 
75 عاملًيا.وحس�م في�درر، املجموعة األوىل يف غضون 

نصف س�اعة، وتقدم يف املجموع�ة الثانية 4-0، قبل 
أن يحس�م املب�اراة بالكام�ل يف غضون س�اعة و21 
دقيقة.وبالطب�ع ينتظر فيدرر العديد من االختبارات 
لعل أبرزها املواجهة املحتملة مع جريجور ديمروف 
يف الدور الرابع من البطولة، إال أن النجم السويرسي 
أعرب عن رضاه التام من املستوى الذي قدمه اليوم.
وقال فيدرر »س�عيد للغاية، تدربت بق�وة قبل بداية 
املوس�م كما اعت�دت، س�عيد لعدم معانات�ي من أي 
انتكاس�ات، وهذا ما يحرني بش�كل جي�د لبداية 

املوسم، أش�عر أنني تدربت بصورة جيدة«.واستعاد 
فيدرر، ذكريات مشاركته يف بطولة أسراليا املفتوحة 
للم�رة األوىل ع�ام 2000، وحينها تغل�ب عىل مايكل 
تش�انج وصيف البطول�ة عام 1996، وال�ذي تواجد 
إىل جانب جونس�ون يف مب�اراة اليوم.وأضاف فيدرر 
»أتذكر مشاركتي يف فئة الجونيور هنا يف عام 1998، 
ودعت حينها من نصف النهائي، وجئت مرة أخرى يف 
2000 وتغلبت عىل تش�انج الذي يدرب خصمي اآلن، 

كانت تجربة عظيمة أن ألعب يف ملعب كبري«.

كلوب: عىل اجلامهري أن حتتفل.. لكن شيئًا لـم يتغري

كاريك يتصادم مع مجاهري 
ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د م�درب ليفرب�ول يورجن كل�وب أنه 
باقرابه�م  املش�جعني  لش�عور  س�عيد 
م�ن تحقيق حل�م الف�وز بلق�ب الدوري 
اإلنجليزي للمرة األوىل منذ عام 1990، بيد 
أنه أرص ع�ىل أن الركيز س�يبقى منصبا 

عىل كل مباراة عىل حدة.
جاءت ترصيحات كلوب ه�ذه بعد الفوز 
امله�م ال�ذي حقق�ه فريق�ه ع�ىل ضيفه 
مانشس�ر يونايت�د 2-0 مس�اء األح�د، 
ضمن الجولة 23 من الربيمريليج، ليبتعد 
يف الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشسر 

سيتي، وله مباراة مؤجلة أيضا.
وردد جمهور ليفربول خالل اللقاء أغنية 
تقول »س�نفوز بلقب ال�دوري«، وهو ما 
عل�ق علي�ه كل�وب يف ترصيح�ات نقلتها 
هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية )ب�ي بي يس( 

بقوله: »يمكنهم أن يغن�وا ذلك، لقد غنوا 
هذه األغنية يف الس�ابق عدة مرات عىل ما 

أعتقد، ليس لدي مشكلة حيال األمر«.
وأضاف: »ع�ىل الكل أن يحتف�ل بالوضع 
الح�ايل، لك�ن بالنس�بة لنا فإن ش�يئا لم 
يتغ�ري، نعي�ش الوض�ع ذات�ه م�ع زيادة 
3 نق�اط فق�ط، س�أخربكم مب�ارشة يف 
اللحظة الت�ي تتغري فيها األم�ور، لكن يف 
ه�ذه اللحظة لم يتغ�ري أي يشء«.وجمع 
ليفرب�ول 64 نقط�ة م�ن 66 ممكن�ة يف 
الدوري حتى هذه اللحظة، وعن ذلك قال 
كلوب يف ترصيحات أخرى لشبكة »سكاي 
سبورتس«: »ليس لدي أدنى فكرة عما إذا 
كنا س�نتعثر أم ال، ال أكرث«.وتابع: »أوال 
وأخريا إنها مسابقة الربيمريليج، سنلعب 
أم�ام وولفرهامبتون ي�وم الخميس، إنه 
التح�دي االس�تثنائي املقبل لن�ا، ال توجد 

مساحة متبقية يف عقيل ألمر آخر«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تصادم مس�اعد مدرب مانشسر يونايتد 
م�ع  كاري�ك،  ماي�كل  الس�ابق،  والعب�ه 
مجموعة من مش�جعي ليفرب�ول، خالل 
مباراة الفريق�ني التي انتهت بفوز الريدز 

)2-0(، ضمن الجولة ال��23 من الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، عىل ملعب أنفيلد.

وجاء الهدف األول الذي أحرزه فان دايك، 
من ركلة ركنية، احتج كاريك عىل منحها 

للفريق املضيف.
»م�ريور«  صحيف�ة  ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
الربيطاني�ة، ف�إن كاريك ب�دا غاضبا من 
هتاف�ات معادي�ة ل�ه، جاءت م�ن جانب 
جمه�ور ليفرب�ول، بع�د احتجاج�ه عىل 

اللقطة يف وجه الحكم الرابع.
وه�و م�ا جعل�ه يدخ�ل يف مش�احنة مع 
مجموع�ة م�ن املش�جعني، الذي�ن كانوا 

يتواجدون خلف دكة بدالء يونايتد.
مانشس�ر  اس�تقر  الخس�ارة،  وبه�ذه 
يونايت�د يف املرك�ز الخام�س، برصيد 34 
نقط�ة، بف�ارق 30 نقط�ة ع�ن املتصدر 
ليفرب�ول، و5 نق�اط وراء تش�يلي رابع 
الرتي�ب، وصاح�ب آخ�ر املراك�ز املؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

انهال ماتي�اس دي ليخت، مدافع يوفنت�وس باملديح عىل 
زميله كريس�تيانو رونالدو، هداف الي�ويف، بعد الفوز عىل 
بارما )2-1(، بمنافسات الجولة 20 من الدوري اإليطايل.

وقاد رونالدو السيدة العجوز النتصار صعب، بعدما أحرز 
هديف اللقاء، ليوس�ع يوفنتوس الفارق يف الصدارة مع إنر 

ميالن )املركز الثاني( إىل 4 نقاط.
وقال دي ليخت يف ترصيحات لش�بكة »س�كاي إيطاليا«: 
رونال�دو رائع، يعرف كيف يلعب وكيف يفوز، بإمكانه أن 

يعلمنا«.
وأضاف »كريستيانو هو األقوى، لديه خربة كبرية ورائعة، 

أحاول أن أتعلم منه كل يوم«.
وعن تقييمه لش�هوره األوىل يف يوفنتوس، رصح ماتياس 
»أنا س�عيد حًقا، أعتقد أنني نموت كثريًا يف الش�هور ال�6 
املاضية، لي�س من املهم ما أنت عليه اآلن، لكن ما تريد أن 
تك�ون علي�ه يف املس�تقبل، وكم يمكن�ك أن تنمو يف عمرك 

هذا، أعتقد أنني أتحسن أكثر وأكثر«.

اجتامع مهم عىل طاولة سيتني
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد مسئولو برش�لونة، لالجتماع 
اليوم اإلثن�ني، من أجل تحليل خيارات 
املريكات�و الش�توي الج�اري للفري�ق 

الكتالوني.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
أن إدارة برش�لونة س�تجتمع لتحديد 
مص�ري الراحلني عن الفريق وإمكانية 
التعاق�د م�ع مهاج�م جدي�د، يف ظ�ل 

إصاب�ة لويس س�واريز وغيابه لفرة 
قد تصل إىل 4 أشهر.

البارس�ا  مس�ئويل  أن  وأضاف�ت 
سيناقش�ون مع كيكي س�يتني املدير 
الفني الجديد، وضعي�ة الثنائي إيفان 

راكيتيتش وأرتورو فيدال. 
ونوه�ت الصحيف�ة أن إدارة الن�ادي 
س�تناقش أيًضا ملف املهاجم الجديد، 
موضح�ة أنه رغم الخي�ارات املتعددة 
أمام برشلونة وإيريك أبيدال السكرتري 
الفن�ي، إال أن النادي ينتظر ما يقرره 

كيكي سيتني.
بع�ض  لدي�ه  الن�ادي  أن  وأوضح�ت 
الخي�ارات الهجومية ممثل�ة يف بيدرو 
رودريجيز العب تشيلي، وداني أوملو 
الع�ب دينام�و زغ�رب، وكريس�توف 

بيونتيك مهاجم ميالن.
وختم�ت ب�أن باكو ألكاس�ري مهاجم 
بوروسيا دورتموند، ال يعد خياًرا أمام 

ناديه السابق برشلونة.

عصام ياسني يعود لنفط الوسط
              المستقبل العراقي/ متابعة

انض�م العب النجف الس�ابق عصام ياس�ني إىل نفط الوس�ط، 
لتمثيل الفريق يف املوسم الحايل بفرة االنتقاالت الشتوية.وقال 
ياسني ل »سعيد جدا بعودتي لصفوف نفط الوسط، حيث أملك 
ذكريات جميلة تتلخص بتتويجنا بلقب الدوري موس�م 2015 

مع العندليب، وأس�عى لتكرار هذا اإلنجاز يف املوسم الحايل مع 
امل�درب الكب�ري رايض شنيش�ل«.وبني أن توقف ال�دوري أرض 
باملنافس�ة، وأشار إىل أنه سينخرط بتدريبات الفريق ويأمل أن 
يحقق االنس�جام الرسيع مع زمالئه وأن يشكل إضافة نوعية 
للفريق. يش�ار إىل أن عصام ياس�ني من الالعب�ني الذين مثلوا 

نفط الوسط يف املوسم الذي توج به الفريق بلقب الدوري.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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تناول اجلوز مفيد للقلب واألمعاء
اكتش�ف علماء جامعة بنسلفانيا األمريكية، 
أن تناول الجوز يوميا يزيد من أعداد البكترييا 
املفي�دة يف األمعاء، ويس�اعد أيضا عىل تعزيز 

عمل القلب.
وتفيد مجلة Nutrition، بأن علماء الجامعة 
اكتشفوا سابقا أن اتباع نظام غذائي يحتوي 
عىل الجوز فيه نس�بة منخفضة من الدهون 
املش�بعة، يخف�ض مس�توى الكوليس�رول 

وضغط الدم، وهو بالتايل يعزز عمل القلب.
وقد خصص علماء الجامعة الدراسة الحالية 
ملعرفة تأثري الجوز يف عمل الجهاز الهضمي. 
ومن أج�ل ذلك اخت�اروا 42 متطوعا يعانون 
من الوزن الزائد أعمارهم 30-65 سنة. وقبل 
بداية التجربة، كان املش�ركون يتناولون ما 
يأكل�ه متوس�طو الحال يف الوالي�ات املتحدة. 

وبعد ذلك قس�موا بصورة عش�وائية إىل ثالث 
مجموعات. وقد تم تبديل الدهون املشبعة يف 
النظام الغذائي للمجموعات الثالث بالجوز أو 
بزيوت نباتية. واحتوى النظام الغذائي األول 
عىل الجوز فقط، والنظام الثاني عىل حمض 

ألف�ا لينوليني�ك )ALA( املوج�ود يف الج�وز 
واألحم�اض الدهني�ة املتعددة غري املش�بعة 
 ALA ؛ والثال�ث خال م�ن الجوز، ولك�ن مع

وحمض دهني آخر هو حمض األولييك.
وبينت نتائج تحليل عينات من براز املشركني 
أخذت قبل 72 س�اعة من بداية التجربة التي 
اس�تمرت س�تة أس�ابيع، وثالث مرات خالل 
ف�رة التجربة، أن تن�اول الج�وز يوميا يزيد 
م�ن أعداد البكترييا املفيدة يف األمعاء، وتقول 
الباحث�ة كريس�تينا بيرس�ن م�ن الجامعة، 
»النظام الغذائ�ي املحتوي عىل الجوز زاد من 
أع�داد البكتريي�ا املفيدة يف األمع�اء، وخاصة 
بكتريي�ا م�ن ن�وع Roseburia، التي تحمي 
 Eubacteria بطانة األمعاء، وأيض�ا بكترييا

.»Eubacteria eligens و eligens

يس�تمتع الكث�ري م�ن الن�اس بحصولهم عىل 
اإلفطار املتأخر يف عطلة نهاية األس�بوع، دون 
إدراك ما تحمله هذه املمارس�ة من آثار سيئة 
عىل الصحة. ملاذا يتسبب الجوع الشديد أحيانا 
 ،)brunch( بالغثيان؟ ويعرف اإلفطار املتأخر
بأنه وجبة مش�ركة بني الفط�ور والغداء يتم 
تناولها عادة خالل ساعات الصباح املتأخرة أو 

يف وقت مبكر من فرة الظهرية. وكشفت دراسة 
حديثة أن تناول اإلفطار املتأخر يف عطلة نهاية 
األسبوع قد يسبب زيادة يف الوزن، حتى عندما 
يستهلك الشخص الكمية نفسها من السعرات 
الحرارية التي يعتمدها طوال األسبوع. ووجد 
الباحث�ون أن الذي�ن يتناولون وجب�ة اإلفطار 
متأخ�رة بنحو 3 س�اعات ونصف الس�اعة يف 

عطل�ة نهاية األس�بوع مقارنة ببقي�ة األيام، 
لديهم مؤرش كتلة جس�م أعىل ب�� 1.3 وحدة، 
مقارنة م�ع أولئ�ك الذين تمس�كوا بروتينهم 
اليوم�ي. وظلت ه�ذه النتائ�ج صحيحة عىل 
الرغم من اتباع البع�ض حمية غذائية صحية 
ومدة نوم جيدة والحفاظ عىل مقدار معني من 

التمارين الرياضية.

يزعم مسؤولو إدارة الصحة الوطنية الربيطانية )NHS( أن رسطان عنق 
الرحم قد »ينقرض« مع القدرة عىل التخلص منه نهائيا بفضل التحس�ن 

امللموس يف االختبارات والتطعيم.
وتبحث طريقة الكش�ف الجدي�دة، التي ُطرحت الش�هر املايض، عن آثار 
فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV(، الذي يسبب جميع أشكال أورام 

عنق الرحم تقريبا.
ثم تجري إحالة النساء املصابات بفريوس الورم الحليمي البرشي، إلجراء 
املزيد من الفحوصات التي تبحث عن تغيريات غري طبيعية يف عنق الرحم. 
وتزع�م إدارة الصحة الوطنية أن رب�ع الحاالت الجديدة يمكن منعها، من 
خالل الطريقة التي ُتنفذ يف الوقت نفسه الذي يجري فيه اختبار »لطاخة 

عنق الرحم« التقليدي.
وقال الربوفيس�ور بير جونس�ون، املدي�ر الرسيري الوطن�ي للرسطان، 
إن�ه يأمل أن تتمك�ن التقنية هذه، إىل جانب لقاح HPV، من القضاء عىل 

املرض »تماما« بواسطة NHS يف إنجلرا«.

وج�د علم�اء أن تناول ما يصل إىل 4 فناجني م�ن القهوة يوميا، يمكن أن 
يساعد يف إنقاص الوزن والتخلص من الدهون.

وحللت دراس�ة استمرت 24 أسبوعا، تأثري القهوة عىل 126 رجال وامرأة، 
يعانون من زيادة الوزن يف سنغافورة.

وطل�ب العلم�اء من نصف عدد املش�اركني، م�ن الص�ني وماليزيا أو من 
الهنود اآلس�يويني، رشب 4 فناجني من القهوة يومي�ا. أما النصف اآلخر 
فقد رشب مرشوبا يحاكي مذاق القهوة، ولكنه ال يحتوي عىل الكافيني.

وع�ىل وجه الخصوص، وج�د فريق البح�ث يف نهاية الدراس�ة، أن أولئك 
الذي�ن تناولوا 4 أكواب م�ن القهوة الغنية بالكافي�ني يوميا، عىل مدى 6 
أشهر، ش�هدوا انخفاض نسبة الده����ون يف الجسم بنحو 4%، مقارنة 
بغريهم. وقال معد الدراس�ة، الدكتور ديريك جونستون ألربيت، من قسم 
التغذي�ة يف كلي�ة T.H. Chan بجامع�ة هارفارد: »فوجئن�ا حقا بفقدان 
الوزن امللحوظ، الذي يرجع بش�كل خاص إىل فقدان كتلة الدهون بني من 

يرشبون القهوة«.

ملاذا جيب جتنب وجبة اإلفطار املتأخر؟

رسطان قاتل قد يكون يف طريقه
 لـ »االنقراض«

دراسة تكشف دور القهوة املميز 
يف فقدان الوزن!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

صنع يف الصنيأوامر االستقدام بني االسم واملحتوى

سمير السعدالحقوقي صفاء فريد

لتسهيل فك طالسم االرباك حول قضية ما يسمى باتفاقية الصني بعيد 
ع�ن تعقيدات الطروح�ات.. نحن ن�درك حاجة الع�راق لدخول رشكاء 
اقتصاديني بقدرات عالية لالرتقاء بواقعنا بش�كل صحيح بعد الخراب 
واالهمال الذي يعيش�ه نتيجة سياس�ات املتحاصصني الفاسدة، لكننا 
ال بد أن نش�ري اىل عدد من املالحظات لتيس�ري توضيح جانب معني من 
ه�ذه االرتباكات. لحني كتابة هذه الكلمات، الحكومة لم توضح وجود 
اتفاقي�ة )عقود( موقعة رس�مية بني الطرفني الصين�ي والعراقي. وما 
حص�ل يف زي�ارة رئيس ال�وزراء املس�تقيل 2019 يف الص�ني هو توقيع 
ثمانية )مذك�رات تفاهم( بمختلف القطاع�ات - ومذكرات التفاهم ال 
يمك�ن اعتبارها عقود ملزمة او اتفاقيات رس�مية، بمعنى غري ملزمة 
للطرفني. علما ان العراق وقع مذكرات تفاهم مشابهة )غري ملزمة( يف 
زمن العبادي 2015 واملالكي 2011 ولم يحصل يشء. وعىل هذا اس�اس 
ان مذكرات التفاهم مع الصني هي مش�اريع مقابل النفط من العراق، 
وه�ذا يحتاج مصادقة الربمل�ان. وللحصول عىل مصادق�ة الربملان فإن 
الحكومة تحتاج أن توضح تفاصيل دقيقة ملرشوع االتفاقية مع الصني 
ب�كل تفاصيله�ا؛ والحكومة لح�د االن لم تقم بهذا االم�ر. ومن الجدير 
باإلش�ارة ان مش�اريع اعادة االعم�ار والبناء االقتص�ادي مقابل نفط 
الع�راق اس�راتيجية ناجحة لكنه�ا تحتاج إىل عقول وش�خصيات غري 
فاس�دة إلدارتها، باإلضافة المتالكها خ�ربات عاملية قادرة عىل التعامل 
مع الصني أو غري الصني من رشكات عاملية بخربات ال تمتلكها منظومة 
ادارة الدول�ة )التي اسس�تها املحاصص�ة(. حيث من غ�ري املمكن، وال 
يمكن، رهن مشاريع االعمار من رشكات عاملية كربى بمراقبة وزارات 
الدولة التي هي نفس�ها من افش�ل هدراً وفساداً مش�اريع الدولة منذ 
ع�ام 2005 وحتى اآلن.  عليه، نحتاج فري�ق عمل متخصص بكفاءات 
عالية إلدارة هذا النوع من املش�اريع .وان ما تتناوله ش�بكات التواصل 
االجتماعي وبع�ض القنوات من تهويل لحجم املش�اريع غري حقيقي. 
وللتذكري منذ عام 2005 إىل اليوم، أوغلت احزاب الس�لطة والشخصيات 
السياسية يف رسقة مقدرات الدولة واهملت اعمار العراق وتطوير بنيته 
التحتي�ة والخدمات. فهل من املعقول أن تذهب هذه االموال )املرسوقة 
فس�اداً( وال يتم اس�ردادها ويتم اعمار ما خربه الفاس�دون من نفط 

العراق ومرهن مستقبله؟
وال بد ان نس�لط الضوء عىل حقيقة تجاوز حكومة اقليم شمال العراق 
وتصديره نفط ش�مال العراق خارج س�يطرة الحكومة املركزية بأكثر 
م�ن 400 ال�ف برميل يومي�اً -اليس االج�در أن تكون ضم�ن اعدادات 

مشاريع االستثمار يف بناء العراق بشكل كامل؟
ومن غري املعقول ان نقع يف الخطأ ونركن جميع املشاريع يف زاوية دولة 
واح�دة )الصني(، اذ أن التن�وع مطلوب يف التعامل م�ع رشكات عاملية 

اخرى سيفتح باب املنافسة بشكل ممكن استثماره لخدمة البلد.
اذن الب�د ان يع�ي ال�كل بإبع�اد البلد عن ال�راع االقتص�ادي العاملي، 
فالع�راق ال يحت�اج ان يكون طرف فيه بقدر ما يحتاج إن يس�خر ذلك 

ملصلحته.

نس�مع بني الحني واآلخر يف وسائل االعالم عن صدور 
ام�ر اس�تقدام قضائ�ي بحق ه�ذا املس�ؤول او ذاك، 
فم�ا املقصود بذلك، وهل يعن�ي هذا القاء قبض عليه 

تمهيداً للمحاكمة؟
يف حقيق�ة االم�ر ان مصطل�ح )اس�تقدام( بحد ذاته 
ليس له اي وج�ود يف التش���������ريعات الجنائية 
العراقية، ولكن القضاء العراقي درج عىل اس�تخدامه 
كناي�ًة ع�ن ام�ر التكلي�ف بالحض�ور، ش�أنه يف ذلك 
ش��������أن استخدامه ملصطلح املحكمة الرشعية 
)مصطل�ح قضائ�ي( كناي�ة ع�ن محكم�ة االح�وال 
الش�خصية )مصطل�ح قانوني(، وع�ىل الرغم من ان 
مصطل�ح )االس�تقدام الق��������ضائ�ي( يق�ذف 
يشء م�ن الرهب�ة يف اذن م�ن يس�معه او يتلق�اه اال 
ان��������ه ليس سوى تكليف موجه من القضاء او 
الجهة املخولة قانوناً بالتح��������قيق اىل ش�خص 
ما لغ�رض حض����������وره ام�ام املحكمة ألجل 
التحقي�ق او الش�هادة او اي امر اخر ُيراد االس�تعالم 
عنه، وليس كما يفهمه عامة الناس من انه امر القاء 

قبض.
وقد نظ�م الفصل االول من الباب الخامس من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة رق�م 23 لس�نة 1971 
احكام التكليف بالحضور، وعليه يمكن ان يصدر امر 
التكليف بالحضور )االس�تقدام( بحق املتهم او غريه 
كالشاهد او اي ذي عالقة بالشكوى او االخبار، وبعد 
حضور الشخص املطلوب حضوره يتم تدوين اقواله 
ام�ام قايض التحقيق او املحق�ق ويمكن له -يف اغلب 
الح�االت- ان يغ�ادر املحكمة بعد االنته�اء، اذ ال ُيلزم 
القان�ون القايض ان يصدر امر القاء قبض عىل املتهم 
اال اذا كانت الجريمة معاقب عليها باالعدام او السجن 
املؤب�د، اما م�ا دون ذلك فهو بالخي�ار )املادة 99 من 
قانون اصول املحاكم�ات الجزائية( من هنا يتبني لنا 
مدى قصور النصوص القانونية الحاكمة التي تحتاج 

اىل اعادة نظر وليس تعديل فقط.

انخفاض مستوى اخلاليا اللمفاوية يف الدم ينذر باملوت
أظهرت نتائج دراس�ة جدي�دة أجراها 
علماء دنماركيون أن مس�توى الخاليا 
اللمفاوي�ة املنخفض يف الدم يش�ري إىل 

زيادة خطر املوت املبكر.
 Canadian medical مجل�ة  وتفي�د 
الخالي�ا  ب�أن   ،association journal
اللمفاوية هي م�ن مجموعة الكريات 
البيضاء املسؤولة عن مقاومة الجسم. 
أي ه�ي خالي�ا منظومة املناع�ة التي 
تعترب الحاجز األول أمام عدوى مختلف 

األمراض بما فيها الرسطان.
الخالي�ا  مس�توى  ارتف�اع  ويحص�ل 

اللمفاوي�ة يف ال�دم عندم�ا يص�اب الش�خص 
بعدوى مرضية وهذه الخاليا تكافح مسببات 
امل�رض، لذل�ك فإن ه�ذا االرتف�اع يث�ري القلق 

عادة.
وق�د بين�ت نتائ�ج دراس�ة أجراه�ا باحث�ون 
دنماركي�ون قب�ل ف�رة، أن عىل الش�خص أن 
يكون حذرا ليس فقط من ارتفاع مستوى هذه 
الخالي�ا، بل وأيض�ا انخفاض�ه. ألن انخفاض 
مس�توى اللمفاوي�ات يف الدم قد يك�ون انذارا 
مبك�را عن ضعف مناعة الجس�م أمام العدوى 

املرضية وزيادة يف خطر املوت املبكر.

كما اتض�ح للباحث�ني  أن انخفاض مس�توى 
الخالي�ا اللمفاوي�ة يف ال�دم يمك�ن اكتش�افه 
بتحلي�ل بس�يط لل�دم، ومع ذل�ك ال يطلب من 
الش�خص الخض�وع لفحوص مفصل�ة، لعدم 
معرف�ة أهمية اللمفاويات كم�ؤرش لألمراض 

املستقبلية التي لم تكن معروفة.
وقد خضع لهذه الدراس�ة التي استمرت أعوام 
2003-2015 يف كوبنهاغن 108135 ش�خصا 
أعماره�م 20-100 ع�ام )متوس�ط العمر 68 
س�نة( تويف منهم خ�الل هذه الف�رة 10372 
ش�خصا. وعند تحلي�ل النتائج أخ�ذ الباحثون 
باالعتب�ار العم�ر والجن�س والتدخ�ني وتناول 

الكح�ول ومؤرش كتلة الجس�م وكذلك 
مؤرشات مثل بروتني البالزما التفاعيل، 
وعدد الخاليا الحبيبية املتعادلة يف الدم 
والع�دوى املرضي�ة الس�ابقة ومرض 
ومس�توى  ال�دم  وضغ�ط  الس�كري 
الكوليس�رول يف بالزم�ا ال�دم وكذلك 
الده�ون الثالثي�ة يف البالزم�ا والتعليم 

والدخل والنشاط البدني.
وق�د بينت النتائ�ج أن خطر املوت عند 
جمي�ع املرىض الذين عندهم مس�توى 
الخالي�ا اللمفاوي�ة يف ال�دم منخفض 
ي�زداد بنس�بة 60% مقارن�ة بالذي�ن 
مس�توى هذه الخاليا يف دمهم طبيعي. كما أن 
خطر موتهم بمرض الرسطان وأمراض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة وأمراض الجه�از التنفيس 
وغريها م�ن األمراض املعدية أعىل ب� 2.8-1.5 

مرة.
ويقول ستيغ بوجيس�ون، رئيس فريق البحث 
من جامع�ة كوبنهاغن، إن »املش�ركني الذين 
دمه�م  يف  اللمفاوي�ة  الخالي�ا  مس�توى  كان 
منخفضا، كانوا أكثر عرضة للموت املبكر ألي 
س�بب بغض النظر عن عوام�ل الخطر األخرى 

للوفاة ، بما يف ذلك العمر«.

مكمالت غذائية يعزز تناوهلا بانتظام خصوبة الرجال
أن  جدي�دة  دراس�ة  كش�فت 
مكمالت زيت السمك قد تعزز 
خصوب�ة الرج�ال، حيث تزيد 
م�ن ع�دد الحيوان�ات املنوية 
الدراس�ة  ووج�دت  لديه�م. 
أن الرج�ال الذي�ن يتناول�ون 
بانتظام مكمالت زيت السمك 
لديهم حجم أكرب يف الخصيتني 
م�ن  أك�رب  ع�ددا  وينتج�ون 

الحيوانات املنوية.
وتشري الدراسة إىل أن مكمالت 
زيت الس�مك، يمكن أن تكون 
طريقة بسيطة لتعزيز فرص 
حي�ث  اإلنج�اب،  يف  األزواج 
يعتقد أن احتواءها عىل نسبة 
عالي�ة من أحم�اض أوميغا 3 
الدهني�ة، هو ما يس�اعد عىل 

تحس�ني الخصوب�ة ل�دى الرج�ال، ألن هذه 
األحم�اض مهمة لخالي�ا الحيوان�ات املنوية 

الصحية.
الدراس�ة،  يف  الرئيس�ية  الباحث�ة  وكتب�ت 
الدكتورة تينا كايد جنسن، من جامعة جنوب 
الدنمارك: »ارتبطت مكمالت زيت السمك مع 

ارتفاع حجم الس�ائل املنوي وعدد الحيوانات 
املنوية الكيل، وحجم أكرب للخصيتني«.

وأضافت: »تش�ري هذه النتائج إىل أن الرجال 
األصح�اء ق�د يس�تفيدون م�ن تن�اول زيت 
الس�مك«. وأجريت الدراس�ة عىل 1679 شابا 
دنماركيا بمتوسط عمر يبلغ 18 عاما، ووجد 
الباحثون أن املشاركني الذين تناولوا بانتظام 

زي�ت الس�مك ألكث�ر م�ن 60 
أش�هر،  ثالث�ة  خ�الل  يوم�ا 
أنتجوا نح�و 8 مالعق صغرية 
م�ن الس�ائل املن�وي أكثر من 
الرج�ال العادي�ني الذي�ن ل�م 
يحصل�وا ع�ىل مكم�الت زيت 
السمك. كما وجدت النتائج أن 
ه�ؤالء املش�اركني لديهم عدد 
حيوان�ات منوي�ة بنحو 184 
مليون�ا ل�كل عين�ة، مقارن�ة 
ب�147 مليونا للرجال العاديني 
الذين لم يتناولوا مكمالت زيت 
الس�مك. وتوص�ل الباحث�ون 
إىل أن اس�تهالك مكمالت زيت 
الس�مك يجع�ل الرج�ال أق�ل 
عرض�ة لإلصاب�ة بمش�كالت 
الخصوب�ة، وأنه كلم�ا طالت 
فرة تناول شخص ما للمكمالت الغذائية، زاد 

عدد الحيوانات املنوية التي يحتمل إنتاجها.
وق�ال عدد م�ن العلماء الذين لم يش�اركوا يف 
الدراسة، إنه عىل الرغم من أن التجارب أجريت 
بنجاح إال أن الدراسة لم تحدد كمية مكمالت 

زيت السمك التي استهلكها املشاركون.


