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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

التق�ى رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أمس 
األربع�اء، الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب، يف 
منت�دى »داف�وس« االقتصادي وناقش�ا خفض 
الق�وات األجنبي�ة يف البالد، وذل�ك بعدما رفضت 
واش�نطن طلب�اً عراقي�اً يف وقٍت س�ابق من هذا 

الشهر بسحب قواتها.
وخ�الل مؤتم�ر صح�ايف مش�رك م�ع نظ�ريه 
العراق�ي، ق�ال ترام�ب إن »حكومته س�تواصل 
التع�اون العس�كري م�ع الع�راق، والعم�ل ضد 
تنظي�م داع�ش«، مؤك�داً أن عالق�ة البلدي�ن يف 

»أفضل حال«.
ب�دوره، قال صالح إن »العراق يمتلك رشاكة مع 
الواليات املتحدة بش�أن محاربة عنارص داعش«، 

مشدداً بالقول: »هذه املهمة يجب أن  تكتمل«.
بدوره�ا، قال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة انه ضمن 
جدول لقاءاته اليومية بعدٍد من الزعماء ورؤساء 
ال�دول، اج�رى الرئي�س برهم صال�ح محادثات 
معمق�ة مع الرئيس األمريك�ي دونالد ترمب عىل 
هام�ش اعم�ال املنت�دى االقتص�ادي العامل�ي يف 
داف�وس. وأك�د الرئي�س صال�ح رضورة تكثيف 
الجهود الدولية من أجل إرساء األمن واالستقرار 
ع�ىل الصعيدي�ن ال�دويل واإلقليم�ي، مش�رياً إىل 
أن ترس�يخهما وتعزيزهم�ا هو الس�بيل الوحيد 

لضمان تحقيق السالم الشامل يف املنطقة.
وأض�اف صال�ح أن الع�راق يحرص ع�ىل إقامة 
عالق�ات متوازنة مع جمي�ع األصدقاء والحلفاء 

وبما يعزز سيادته واحرام قراره املستقل .
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       بغداد / المستقبل العراقي

س�بع دول جدي�دة س�تضاف إىل قائمة الوالي�ات املتحدة 
لحظ�ر الس�فر، يف خط�وة قد ت�ؤدي لتوت�ر العالقات بني 
الوالي�ات املتحدة والدول املعنية. وتض�م القائمة الجديدة، 
روسيا البيضاء وإريريا وقرغيزستان وميانمار ونيجرييا 
والسودان وتنزانيا. وقالت وسائل إعالم أمريكية، إن قائمة 
الدول هذه ليس�ت نهائية، وقد يتم تغيريها. ومن املتوقع 
أن تواج�ه بعض الدول حظرا عىل بعض أنواع التأش�ريات 
فقط. ولدى س�ؤاله عن حظر الس�فر، قال القائم بأعمال 
وزير األمن الداخيل تش�اد وولف، إن اإلدارة »تواصل النظر 
يف ذل�ك«. وأضاف »إنه أمر قيد املراجعة كل س�تة أش�هر. 
ما زلنا نفعل ذلك. لق�د فعلنا ذلك عىل مدار األعوام الثالثة 
املاضية، كل س�تة أش�هر. هذا جزء م�ن العملية«، رافضا 

تقديم جدول زمني لإلعالن. ويف عام 2018، أيدت املحكمة 
العلي�ا النس�خة الثالثة من حظر الس�فر، بع�د الطعن يف 
التكرارات الس�ابقة يف املحكمة. وتقيد السياس�ة الحالية 
الدخول من سبع دول بدرجات متفاوتة، هي: إيران وليبيا 
والصوم�ال وس�وريا واليم�ن، إىل جانب فنزوي�ال وكوريا 
الشمالية. وقد تمت إزالة تشاد من القائمة يف أبريل املايض، 
بع�د أن ق�ال البيت األبي�ض إن البالد »حس�نت اإلجراءات 
األمنية«. وتس�تند الخطط، التي ال ت�زال قيد املراجعة، إىل 
مدخالت مش�ركة بني الوكاالت من وزارتي األمن الداخيل 
والدول�ة، وكذل�ك البيت األبي�ض، وفقا للمس�ؤول. وتأتي 
الذكرى الس�نوية األوىل لحظر الس�فر - وهو أمر تنفيذي 
ص�در يف 27 يناي�ر 2017 موق�ع من قبل الرئي�س دونالد 
ترامب بتعليق إعادة توط�ني الالجئني ومنع املواطنني من 

سبع دول ذات غالبية إسالمية - يف نهاية الشهر.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد معاون نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي، أب�و ع�يل الب�ري، أمس 
األربع�اء، ع�دم رغبته بت�ويل منصب 
نائب رئيس الهيئة خلفاً للش�هيد أبو 

مهدي املهندي.
وقال البري، يف تريح أوردته وكالة 
األنباء العراقي�ة )واع(، »لغاية اآلن ال 

يوج�د إي ق�رار صادر بش�أن تكليفه 
بمه�ام نائب رئي�س الهيئ�ة«، مؤكداً 
»استعداده عىل تحّمل املسؤولية رغم 
عدم رغبت�ه يف ذلك«.وتابع: »بصفتي 
معاون نائب هيئة الحشد الشعبي يتم 
عقد اجتماعات مختلف�ة مع قيادات 
وألوية الحش�د من أجل االس�تمرار يف 
الربامج التي وضعت يف زمن الش�هيد 

أبو مهدي املهندس«.

ولف�ت، اىل أن »رئي�س هيئة الحش�د 
الشعبي فالح الفياض أبلغ يف اجتماع 
عق�د بأن�ه س�يتم حس�م مل�ف تويّل 
منص�ب نائ�ب رئي�س هيئة الحش�د 

الشعبي خالل االيام املقبلة«.
وتناقل�ت وس�ائل اعالم خ�رباً مفاده 
تكليف القي����ادي يف الحشد الشعبي، 
أب�و ع�يل الب�ري، بمنص�ب نائ�ب 
رئيس الهيئة خلفاً للشهيد أبو مهدي 

املهندس. فيما أصدرت هيئة الحش�د 
الش�عبي، اليوم، بياناً أكدت خالله أن 
هذه األنباء عارية عن الصحة ت�ماماً 
مج�ددة دعوته�ا اىل وس�ائل اإلع�الم 
واإلع�الميني كافة بض�رورة االعتماد 
عىل املصادر الرسمية للحشد الشعبي 

يف التعاطي مع األخبار واملعلومات.
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الداخلية تدعو أكثر من )32( ألف مفصول لاللتحاق فورا
     بغداد / المستقبل العراقي 

دعت وزارة الداخلية املش�مولني بالقائمة )ج( من املفصولني واملرقنة قيودهم 
اىل اإللتح�اق الفوري بمديرياتهم، مؤكدة تأمني رصف رواتبهم منذ بداية العام 
الحايل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد املحنا يف ترصيح صحفي، 
إن »الوزارة قس�مت امللف�ات اىل ثالث فئات }أ، ب، ج{« مؤكداً س�عي الوزارة يف 
إعادة املفصولني واملرقنة قيودهم«. وأوضح أن« الفئتني )أ ، ب( هم لالشخاص 
الذين فس�خت عقودهم أبان أحداث 2014 ولغاية 2019 وكذلك 2008 والبالغ 
عددهم 52 الف شخص وتم التحاقهم«. وتابع أن »الوزارة أصدرت قائمة للفئة 
)ج( للمرقن�ة قيودهم واملفصول�ني والبالغ عددهم 32 الفا و700 ش�خص »، 
داعياً »املشمولني اىل االلتحاق الفوري بمديرياتهم ». يذكر أن وزارة الداخلية قد 
أعلنت يف وقت سابق التحاق أكثر من 42 ألف منتسب من املفسوخة عقودهم، 

بعد صدور األوامر اإلدارية بمبارشتهم يف أماكن عملهم.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أم�س األربع�اء، الرئي�س األمريك�ي 
دونال�د ترامب، يف منت�دى »دافوس« 
االقتصادي وناقش�ا خف�ض القوات 
األجنبية يف البالد، وذلك بعدما رفضت 
واش�نطن طلباً عراقياً يف وقٍت سابق 

من هذا الشهر بسحب قواتها.
مش�رك  صح�ايف  مؤتم�ر  وخ�الل 
م�ع نظ�ريه العراق�ي، ق�ال ترامب 
التع�اون  س�تواصل  »حكومت�ه  إن 
العس�كري مع الع�راق، والعمل ضد 
تنظي�م داع�ش«، مؤك�داً أن عالق�ة 

البلدين يف »أفضل حال«.
بدوره، قال صالح إن »العراق يمتلك 
رشاك�ة م�ع الواليات املتحدة بش�أن 
محارب�ة عن�ارص داع�ش«، مش�دداً 
أن  يج�ب  املهم�ة  »ه�ذه  بالق�ول: 

 تكتمل«.
بدوره�ا، قال�ت رئاس�ة الجمهورية 
ان�ه ضم�ن ج�دول لقاءات�ه اليومية 
بع�دٍد من الزعم�اء ورؤس�اء الدول، 
اجرى الرئيس برهم صالح محادثات 
معمقة م�ع الرئيس األمريكي دونالد 
ترم�ب ع�ى هام�ش اعم�ال املنتدى 

االقتصادي العاملي يف دافوس.
وأكد الرئيس صالح رضورة تكثيف الجهود الدولية 
من أجل إرس�اء األمن واالس�تقرار عى الصعيدين 
ترس�يخهما  أن  إىل  مش�رياً  واإلقليم�ي،  ال�دويل 
وتعزيزهم�ا ه�و الس�بيل الوحيد لضم�ان تحقيق 

السالم الشامل يف املنطقة.
وأضاف صالح أن العراق يحرص عى إقامة عالقات 
متوازن�ة مع جميع األصدق�اء والحلفاء وبما يعزز 
س�يادته واحرام قراره املس�تقل ويحقق مصالح 
الش�عب العراق�ي، ومواصل�ة التط�ور االقتصادي 
وإعادة اإلعمار وعدم الس�ماح أن يتحول العراق إىل 

ساحة للرصاع وتصفية الحسابات.
وق�ال صالح »لدينا رشاكة م�ع الواليات املتحدة يف 

محاربة داعش واملهمة يجب أن تكتمل«.
بدوره، جدد الرئيس األمريكي دعم بالده الستقرار 

الع�راق وحرصه�ا ع�ى توثيق العالقات املش�ركة 
وتوسيع حجم التعاون بني العراق والواليات املتحدة 
وبما يخدم مصلحة الشعبني، مثمناً الدور العراقي 

املحوري يف املنطقة. 
وقال »س�نواصل تعاوننا العسكري مع العراق كما 

عملنا وما زلنا نعمل«.
وأش�ارت الرئاس�ة العراقي�ة إىل أّن�ه ق�د تم خالل 
االجتماع تدارس وجود القوات األجنبية وتخفيضها 
يف الب�الد وأهمي�ة احرام مطالب الش�عب العراقي 
األم�ن  وتأم�ني  الوطني�ة  الس�يادة  الحف�اظ  يف 

واالستقرار.
وقدر وصف موقع البيت االبيض رئيس الجمهورية 
برهم صالح كرئيس إليران، عند نرشه خرب اجتماع 
صالح بالرئيس االمريكي دونالد ترامب عى هامش 

منتدى دافوس االقتصادي.

وقام املوقع يف وقت الحق بتعديل الصفة وتسميته 
رئيساً للعراق بدالً من إيران.

واث�ار الخطأ تعليقات متباينة بني التش�كيك بانها 
مقصودة واخرى ساخرة.

وحظ�ي اجتماع صالح برامب بانتقادات وس�اعة 
داخل األوس�اط السياس�ية العراقية، الس�يما وأن 
ترامب مس�ؤول بش�كل مب�ارش عن اغتي�ال نائب 
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي املهندس، 
فضالً ع�ن أوامره بقص�ف كتائب ح�زب الله عى 

الحدود الغربّية للعراق الشهر املايض.
وانتق�د ن�واب وكت�ل سياس�ية عدم ط�رق رئيس 
الجمهورية إىل االنحس�اب الكامل للقوات األجنبية 
م�ن العراق، ع�ى الرغم م�ن القرار الربمل�ان امللزم 

بذلك.
وأكدت حكومة رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد 

املهدي العمل عى ترتيب االنس�حاب 
الكامل للق�وات األجنبية من العراق، 
إال ان اإلدارة األمريكية تبدو غري آبهة 

بالقرار العراقي.
وأمس األربع�اء، أعلنت وزارة الدفاع 
االمريكي�ة )البنتاغون( ان قوات من 
املظليني من الفرقة 82 املحمولة جوا 
)املجوقلة( سرسل لحماية السفارة 
االمريكي�ة يف بغ�داد بدال ع�ن قوات 

املارينز املتواجدة يف الوقت الحايل.
وذكر متحدث باسم القيادة املركزية 
موق�ع  نقل�ه  بي�ان  يف  االمريكي�ة 
الفرق�ة  “جن�ود  إن  »البنتاغ�ون«،، 
82 املحمولة جوا س�يتولون األمن يف 
الس�فارة يف بغداد من فرقة املهمات 
تعي�ني  س�يتم  باملارين�ز  الخاص�ة 
عن�ارص من ل�واء قوة ال�رد الرسيع 

التابع للفرقة ىف السفارة ايضا”.
ورفض املتحدث االدالء بأية تفاصيل 
الجدي�دة،  بش�أن عملي�ة االنتش�ار 
مكتفي�ا بالق�ول: “نح�ن وألس�باب 
امني�ة ال نناق�ش بالتفصي�ل تنظيم 
الق�وات او عملياتهم املس�تقبلية او 
نرشه�م”، مبين�ا أن “عملي�ة النرش 
جاءت اس�تجابة الرتفاع مس�تويات 
التهديد ضد افراد ومنش�آت الواليات 
املتح�دة ، بما يف ذلك الدع�م الدفاعي 

للسفارة يف بغداد”.
وبحس�ب التقري�ر ف�إن “املظلي�ني هم م�ن اللواء 
القت�ايل االول غادر ح�وايل 650 منه�م يف االول من 
كانون الثاني وهناك حوايل 2850 عنرصا عى مدى 

األيام القليلة املقبلة”.
يشار إىل أّن مجلس النواب العراقي قد صوت مؤخرا 
عى اخراج الق�وات االمريكية من العراق، فيما دعا 
الحشد الشعبي إىل مليونية الجمعة املقبل للمطالبة 

بأنهاء الوجود االمريكي يف البالد.
وانطل�ق املنت�دى االقتص�ادي العامل�ي يف داف�وس 
الس�ويرسية الثالثاء ويس�تمر حتى الجمعة املقبل 
حيث تحول املنتدى الذي يعود تاريخه إىل عام 1970 
إىل ح�دث يجمع زعم�اء العالم ورؤس�اء الرشكات 

الكربى وخرباء االقتصاد سنوياً.

انتقادات لصاحل بعد لقائه ترامب وجتاوزه لقرار الربملان.. والبنتاغون يعلن إرسال »قوات جديدة« حلماية سفارة واشنطن

رئيس اجلمهورية يستبدل »رحيل« القوات األجنبية بـ »خفض« أعدادها
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د معاون نائ�ب رئيس هيئة الحش�د 
أم�س  الب�رصي،  ع�ي  أب�و  الش�عبي، 
األربع�اء، عدم رغبته بتويل منصب نائب 
رئي�س الهيئة خلفاً للش�هيد أبو مهدي 

املهندي.

وقال البرصي، يف ترصيح أوردته وكالة 
األنب�اء العراقي�ة )واع(، »لغاي�ة اآلن ال 
يوج�د إي ق�رار ص�ادر بش�أن تكليفه 
بمه�ام نائ�ب رئي�س الهيئ�ة«، مؤك�داً 
»اس�تعداده عى تحّمل املس�ؤولية رغم 

عدم رغبته يف ذلك«.
وتاب�ع: »بصفت�ي مع�اون نائ�ب هيئة 

الحش�د الش�عبي يتم عق�د اجتماعات 
مختلفة مع قيادات وألوية الحش�د من 
أجل االس�تمرار يف الربامج التي وضعت 

يف زمن الشهيد أبو مهدي املهندس«.
الحش�د  »رئي�س هيئ�ة  أن  اىل  ولف�ت، 
الش�عبي فالح الفياض أبل�غ يف اجتماع 
عقد بأنه سيتم حسم ملف تويّل منصب 

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي خالل 
االيام املقبلة«.

وتناقلت وسائل اعالم خرباً مفاده تكليف 
القي����ادي يف الحشد الشعبي، أبو عي 
الب�رصي، بمنصب نائب رئي�س الهيئة 

خلفاً للشهيد أبو مهدي املهندس.
فيم�ا أص�درت هيئة الحش�د الش�عبي، 

الي�وم، بيان����اً أك�دت خالله أن هذه 
األنب�اء عارية ع�ن الصح�ة ت����ماماً 
اإلع�الم  وس�ائل  اىل  دعوته�ا  مج�ددة 
واإلع����المي�ني كاف�ة بض�����رورة 
االعتماد عى املصادر الرس�مية للحش�د 
الش�عبي يف ال���تعاط�ي م�ع األخب�ار 

واملعلومات.

البرصي: ال رغبة ل بتوليّ منصب نائب رئيس هيئة احلشد

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت فرق�ة العب�اس القتالية 
ع�ن  ش�عبي(  )ل26حش�د 
مش�اركتها يف عملي�ة عس�كرية 
ضمن قاطع مس�ؤوليتها تهدف 
اىل البحث عن بقايا فلول املجاميع 
االرهابية والخارجني عن القانون 

لتعزيز االمن واالستقرار.
وق�ال االع�الم املرك�زي يف بيان، 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
يف  اش�ركت  الفرق�ة  أن  من�ه، 
عملي�ة كبرية صبيح�ة هذا اليوم 
بقيادة عمليات الفرات االوس�ط 
امللحق�ة  القطع�ات  وباش�راك 
به�ا م�ن خ�الل مديري�ة رشطة 
النج�ف االرشف ومديرية رشطة 
محافظ�ة كربالء املقدس�ة ولواء 
املش�اة 33  ول�واء 16 للرشط�ة 

االتحادية والل�واء الثاني يف فرقة 
االمام عي )ع(.

ه�و  الواج�ب  ه�دف  ان  وب�ني، 
املس�ؤولية  تفتيش ضمن قاطع 
ش�مال  الرفي�ع  منطق�ة«  م�ن 
ال�رزازة وباتج�اه منطقة الفاج 
ضمن الح�دود االدارية ملحافظة 
االنبار واىل النخيب باتجاه الرشق 
االداري�ة ملحافظة  الح�دود  ومن 
كربالء املقدس�ة بإتجاه الجنوب 
وضمن الحدود االدارية ملحافظة 
النجف االرشف بإتجاه الصحراء 

وباتجاه الجنوب. 
واوضح االع�الم املركزي للفرقة، 
ان قطعاته�ا فتش�ت اكث�ر م�ن 
ألفي كيلو مر مربع غرب ناحية 
النخي�ب باتجاه الحدود العراقية 
- الس�عودية غرب�اً ومحافظت�ي 

كربالء والنجف جنوبا.

فرقة العباس تالحق »بقايا داعش« 
يف الصحراء الغربية

       ذي قار / المستقبل العراقي

تس�نم رس�ميا العميد نارص 
لطيف جميل االس�دي مهام 
عمله قائدا لرشط�ة ذي قار 
الحقوق�ي  الل�واء  اىل  خلف�ا 

ريسان كاصد اإلبراهيمي .
ع�رب  اش�يع  م�ا  وننف�ي 
وش�بكات  االع�الم  وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ح�ول 
عسكرية  بقوة  ق�����دومه 
صح�ة  وال  للمحافظ�ة 
لتل�����ك االخب�ار املغرضة. 
علم�ا ان االس�دي وصل مقر 
مدن�����ية  بعجل�ة  القيادة 
مكمال ملس�رية اللواء ريسان 
وتق�دم ل�ه بالش�كر والثناء 
ع�ى تل�ك الجه�ود الخي��رة 
الحت�واء االزم�ة الت�ي مرت 
به�ا املحافظ�ة .فيم�ا ق�دم 
ح�ول  ايج�از  االبراهيم�ي 
االوض�اع االمني�ة يف عم�وم 
املوفقية  متمني�ا  املحافظ�ة 
والنج�اح للعميد ن�ارص بعد 
تس�نمه مه�ام عمل�ه قائدا 

لرشطة املحافظة.

العميد نارص االسدي 
يتسنم رسميًا مهام 

عمله قائدًا 
لرشطة ذي قار

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال املرش�ح لرئاس�ة ال�وزراء محمد توفي�ق عالوي، 
أم�س االربع�اء، أن هن�اك حمل�ة تس�قيطية ممنهجة 
ضده، مطالباً بتحري الحقيقة يف التعامل مع »االخبار 
امللفقة«. وقال عالوي يف تغريدة عى حس�ابه يف توير: 

»هن�اك حمل�ة تس�قيطية ممنهجة من قب�ل جهات ال 
تخف�ى عى اللبي�ب ضد محم�د توفيق عالوي بس�بب 
اس�تقالليته ورفضه الخض�وع للمحاصص�ة الحزبية 
ودفاعه عن املتظاهرين الس�لميني وكان من آثار هذه 
الحملة نرش معلومات مفربكة جملًة وتفصيالً يف االعالم 
ع�ن لقاءات مع جهات معينة لاليحاء اني مثلهم والءه 

لغ�ري بل�ده«. واض�اف أن »محمد توفيق ع�الوي ليس 
طارئاً ع�ى الواقع الفكري والس�يايس العراقي ووالءه 
الكام�ل للع�راق واض�ح من خ�الل ع�رشات املقابالت 

واملقاالت خالل اكثر من عقد من الزمان«
وتابع: »نأمل من كل املواطنني الرشفاء تحري الحقيقة 

يف التعام�ل م�ع ه�ذه االخب�ار امللفق�ة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئي�س تيار الحكم�ة الوطني عم�ار الحكيم مع 
سفرية اسراليا جوان لونديس وسفرية نيوزلندا تريدين 
دوبس�ن يف بغداد تطورات املش�هد الس�يايس يف العراق 

واملنطقة وعالقات العراق مع اسراليا ونيوزلندا.
وأك�د الحكي�م خ�الل اللق�اء يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه »أهمية انفتاح العراق عى الجميع 

م�ن منطلق العالق�ات واملصال�ح املش�ركة واالحرام 
املتب�ادل وع�دم التدخ�ل يف الش�ؤون الداخلي�ة وحفظ 

سيادة العراق«.
التهيئ�ة  ه�ي  القادم�ة  الحكوم�ة  »مه�ام  ان  وب�ني 
لالنتخاب�ات املبك������رة وتوف�ري بيئة امن�ة لضمان 
التناف�س الرشي�ف والف�رص املتس�اوية ب�ني الجميع 
وقلنا ان ذلك اليتم اال باستعادة الدولة العراقية لهيبتها 

وفرض القانون عى الجميع«.

وأك�د »أي�����ضا رضورة اتب�اع خ����ارطة الطريق 
التي رس�متها املرجعي�������ة الديني�ة العليا املتمثلة 
باختي�ار ش�خ����صية غ�ري جدلي�ة الدارة الحكومة 
بالنزاه�ة والكف�اءة والق�درة ع�ى  تتمت�ع  القادم�ة 

االدارة«.
وفيم�ا يتعلق بمطال�ب املتظاهرين دع�ا عمار الحكيم 
اىل »تنفي�ذ املحق�ة منه�ا وجدول�ة االولوي�ات وتوزيع 

املسؤوليات بني السلطة الترشيعية والتنفيذية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا »صال�ح محم�د العراقي« املق�رب من 
زعيم التي�ار الصدري مقت�دى الصدر، أمس 
االربعاء، متظاهري املليونية املقرر انطالقها 
الجمع�ة املقب�ل، اىل عدم االعت�داء عى »ثوار 
ترشين« ول�و بكلمة، فيما اعل�ن براءته من 

»املليش�يات غري املنضبطة« مش�ددا بالقول 
»ال نريدهم يف مظاهراتنا«.

رس�الة  العراق�ي،  محم�د  صال�ح  وكت�ب 
ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وجهها 
ايه�ا  »انتب�اه  عنونه�ا  املتظاهري�ن،  اىل 
املتظاهرون«، قال فيها »ليس منا من يعتدي 
ع�ى )ث�وار ترشين( ول�و بكلم�ة فضال عن 

غريها.. ليس منا من يعت�دي عى املمتلكات 
العام�ة والخاص�ة.. لي�س من�ا م�ن يحمل 

السالح«.
واض�اف العراق�ي »لي�س منا م�ن يعلن عن 
انتمائ�ه العقائدي او العرق�ي او الطائفي او 
العس�كري او غري ذلك.. ليس منا من يخاف 
املحتل.. ليس منا من يرىض بالفس�اد.. ليس 

منا من ال يريد س�يادة العراق واس�تقالله.. 
ليس من�ا من يري�د النيل من وح�دة العراق 
ارض�ا وش�عبا.. لي�س منا م�ن يث�ري الفتن 

واالشاعات«.
كما ش�دد العراقي »ليس منا من يعتدي عى 
الق�وات االمني�ة.. لي�س منا املليش�يات غري 

املنضبطة.. وال نريدهم يف مظاهراتنا«.

مرشح لرئاسة الوزراء: هناك محلة ممنهجة ضدي 

احلكيم: ضامن التنافس االنتخايب الرشيف ال يتم اال باستعادة هيبة الدولة

مقرب من الصدر: ليس منا من يعتدي عىل ثوار ترشين ولو بكلمة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت زيارة قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، 
للحدود العراقية الس�ورية عن خلل أمني خطري. وذكر بيان لوزارة الدفاع 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان الزوبعي »تفقد قائ�د، القوات 
املرابطة عى الرشيط الحدودي بني العراق وس�وريا واملتمثلة بلواء املش�اة 
71 الفرق�ة 15، واك�د خالل لقائه بالضباط واملراتب ع�ى اليقظة والحذر 
واالنتب�اه يف هذه الظروف الجوية الصعب�ة خاصة وان اللواء اعاله يعترب 
خط الصد االول للرشيط الحدودي ضمن قاطع املسؤولية، ونظرا لألوضاع 
غري املس�تقرة داخل الجانب السوري يتطلب مراقبة قاطع املسؤولية ليال 
ونهارا ملنع التس�لل اىل داخ�ل حدودنا الدولية وال�رب بيد من حديد ألي 
ه�دف معادي امام خط الصد«. ووجه قائ�د عمليات نينوى عى »التعاون 
ب�ني الجميع« مش�دداً عى »رضورة وجود قوة احتي�اط مرتبة يف كل مقر 
وح�دة تكون كاملة من االعداد والتجهيزات واالس�لحة واالعتدة والعجالت 
مهيئ�ة ألي واجب رسيع ووجه باالس�تمرار بتحصني الس�واتر خاصة يف 

ظروف االمطار وعدم ترك أية ثغرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات البرصة أم�س االربعاء عن نرش واس�تنفار جميع 
القطع�ات والوحدات العامل�ة بأمر القيادة ضمن قاطع املس�ؤولية وذلك 
لتأمني الحماية للمنشآت الحيوية والبنى التحتية بعد األحداث األخرية التي 
ش�هدتها املحافظة. ودعا قائد العمليات الفريق الركن قاس�م جاسم نزال 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه اىل »عدم التقرب من املنشآت 
الحيوي�ة واألم�الك العامة والخاص�ة للمواطنني وكذلك ع�دم االنجرار إىل 
أعمال العنف والش�غب وقطع الطرق«. وأض�اف أن »القوات األمنية كانت 
ومازال�ت حريصة عى امن البرصة واس�تقرارها بالتعاون مع أبنائها وان 
الغاي�ة من االنتش�ار األمني هو لف�رض القانون وهيب�ة الدولة ومطاردة 
املطلوبني واملندس�ني وانه ال يس�مح بالتجاوز عى املدين�ة واالهايل من أي 
جه�ة كانت«. وتابع أن »الق�وات األمنية مطالبة من قبل املواطن البرصي 
بمس�ك األرض وتأمني األماكن العامة واس�تقرار الوضع األمني والحفاظ 
ع�ى حي�اة املواطنني واس�تمرار الحرك�ة التجاري�ة والربوي�ة واإلدارية 

ملؤسسات الدولة«.

قائد أمني يتفقد احلدود العراقية السورية 
ويكشف »خلل خطري«

عمليات البرصة تدخل »االستنفار« وحتذر 
من التقرب اىل املنشآت احليوية

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الن�واب،  مجل�س  انه�ى 
التداولي�ة، فيما  االربعاء، جلس�ته 
حدد االسبوع املُقبل موعداً النعقاد 

جلسة.
وق�ال مص�در برملان�ي يف ترصيح 

صحفي إن »الربملان انهى جلس�ته 
التداولي�ة ويح�دد االس�بوع املُقبل 

موعداً النعقاد جلسته املقبلة«.
وق�ررت رئاس�ة مجل�س الن�واب، 
املق�رر  املجل�س  جلس�ة  تحوي�ل 
عقده�ا الي�وم، إىل تداولي�ة لع�دم 

اكتمال النصاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت عضو اللجنة املالية النيابية 
ماج�دة التميم�ي، أم�س األربعاء، 
عن قرب الكش�ف باالرقام عن عدد 
العقارات التي تم االستحواذ عليها 

من قبل الجهات املتنفذة.
وقالت التميمي يف ترصيح صحفي 
إن »اللجنة املشكلة باألمر الديواني 
50 مع رئاس�ة الوزراء ستعلن عن 
حج�م العق�ارات امل�زورة”، مبينة 

أن “هن�اك ملفات كب�رية وخطرية 
س�يتم الكش�ف عنها خ�الل األيام 
القادم�ة يف حال اس�تكملت اللجنة 
أعماله�ا”. وأضاف�ت التميمي، أن 
“هناك جهات متنفذه كبرية قامت 
خ�الل الس�نوات الس�ابقة تزوي�ر 
عقارات واالس�تحواذ عليها بطرق 
غري رشعية”، مش�رية إىل أن “امللف 
كبري وش�ائك وهناك ارقام مخيفة 
سيتم اإلفصاح عنها يف حال أنجزت 

بالكامل”.

الربملان ينهي جلسته التداولية وحيدد االسبوع
 املقبل موعدًا النعقاد جلسة

املالية الربملانية: سيتم اإلعالن عن عدد العقارات 
التي تم االستحواذ عليها
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    بغداد/ المستقبل العراقي

استقبل السيد وزير التخطيط الدكتور نوري 
صباح الدليمي يف ديوان الوزارة، الس�يد وزير 
النقل عبد الله لعيبي والوفد املرفق له، وجرى 
خ�ال اللق�اء بح�ث مراحل إنج�از مرشوع 
الفاو الكبري وجهود وزارة التخطيط يف توفري 
كافة الظروف الازم�ة إلنجاز املرشوع وفقاً 
للمواصفات العاملية واملراحل الزمنية املحددة 

له.

وب�ن الدكت�ور ن�وري الدليمي خ�ال اللقاء 
املس�اعي الت�ي مض�ت وزارة التخطي�ط يف 
تحقيقه�ا م�ع الجه�ات الوطني�ة والدولية 
إلنج�از م�رشوع الف�او الكبري »ال�ذي يمثل 
أب�رز األولويات التي س�يتم تنفيذها بموجب 
االتف�اق العراقي الصيني خال العام الجاري 
القص�وى  امل�رشوع  ألهمي�ة  وذل�ك  2020؛ 
القتصاد العراق«، مؤكداً تقديم الوزارة لرؤية 
متكاملة تتضمن كافة التخصيصات واملوارد 
الازمة إلنجاز املرشوع خال ثاث س�نوات، 

مش�رياً إىل تقديم ال�وزارة كافة التس�هيات 
املمكن�ة إلجراءات التعاق�دات الحكومية مع 

الرشكات املنفذة.
فيما لفت الس�يد وزير التخطيط إىل إس�هام 
امل�رشوع يف تحس�ن الواقع�ن االقتص�ادي 
والتنموي؛ ذلك ملا س�يوفره من عرشات آالف 
فرص العمل للقدرات العراقية الشابة، فضاً 
عن كونه عامل استقرار يف املنطقة باعتباره 
ممراً عاملياً، مش�رياً إىل ان املرشوع سيتضمن 
إنش�اء ط�رق رسيع�ة، وأخرى س�ككية بن 

جنوب وشمال وغرب العراق.
م�ن جهت�ه اع�رب الس�يد وزي�ر النق�ل عن 
تقدي�ره لجه�ود وزارة التخطيط يف مرشوع 
الفاو الكبري، واإلجراءات التي وجه بها السيد 
وزي�ر التخطيط خال اللقاء، مؤكداً أهميتها 
يف توف�ري متطلب�ات العمل الازم�ة للتنفيذ، 
مبيناً بذلك أهمية املرشوع اسرتاتيجياً للعراق 
واملنطق�ة؛ باعتباره س�يكون م�ن بن أكرب 
عرشة موانئ يف العالم من حيث املناوالت التي 
س�تبلغ نحو مليوني حاوية سنوياً، موضحاً 

ان املرحل�ة األخرية من املرشوع س�تضم 46 
رصيفاً للحاويات، و16 رصيفاً آخر للبضائع 
الف�ل، و20 رصيف�اً للبضائ�ع العام�ة، و6 

أرصفة للمشتقات النفطية.
ه�ذا وح�ر اللقاء كل م�ن الس�ادة الوكيل 
الفن�ي ل�وزارة التخطيط وعدد م�ن املديرين 
العام�ن يف وزارة التخطي�ط، ومدي�ر ع�ام 
الرشكة العامة للموانئ ومدير مرشوع ميناء 
الفاو وعدد من املس�ؤولن واملستش�ارين يف 

وزارة النقل.

وزيرا التخطيط والنقل يبحثان مراحل إنجاز مرشوع الفاو الكبري وفقًا للمراحل الزمنية املحددة

الكهرباء تصدر توضيحًا ألمرها االداري حول االجراء اليومني
    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الكهرب�اء توضيح�ا ح�ول االم�ر االداري 
الصادر بخصوص االجراء اليومين«.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»ت�ود وزارة الكهرباء أن توض�ح ما ورد بخصوص أمرها 
الوزاري املرقم بالعدد ٣٩٨1 واملؤرخ يف 21/ 01/ 2020 .

واملتضمن إلغ�اء األوامر الصادرة كافة بإش�تغال االجراء 
اليومين ،ال يعني إلغاء األوامر اإلدارية األصولية بالتشغيل 
وأنه تم تشكيل لجنة تحقيقية لتدقيق التعيينات التي فيها 
ش�بهات فس�اد ورش�اوى والتي هي مخالفة للتعليمات 
والضواب�ط« .واضاف�ت »علي�ه نطم�ن اإلخ�وة االجراء 
اليومي�ن والذي تم تحويل جزء كب�ري منهم إىل عقود ، أىل 

أن الوزارة متمسكة بهم ومثمنة لخدماتهم ».

وبينت أن »ما تقوم به الوزارة هو للحد من حاالت اإلبتزاز 
التي ش�ابت التعيينات والتي أكدنا مرارآ عىل االخوة ممن 

تعرض لحاالت مماثلة لها رصدها ومتابعتها«.
وننوه إىل أن الفقرة األوىل املتعلقة بأعفاء الس�يد))حامد 
عبيد((ق�د ت�م الرتي�ث بها وبق�اء املوم�ا اليه م�ن دون 
صاحي�ات إىل ح�ن اكتمال اج�راءات التحقي�ق من قبل 

اللجنة الوزارية املشكلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة للخط�وط الجوي�ة العراقية 
)احدى تشكيات وزارة النقل(، تطبيق برنامج صارم 
لضمان الجودة يف مجال تموين الطائرات«.وقال مدير 
ع�ام الرشكة كفاح حس�ن يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »ب�أرشاف مب�ارش م�ن وزي�ر النقل 
املهندس عبدالله لعيبي يواصل قس�م خدمات تموين 
الطائرات العمل ضمن الخطة املرسومة له التي تهدف 
اىل تطبيق رشوط السامة الغذائية عىل جميع وجبات 
الطعام املقدمة للمس�افرين عىل متن طائرات الناقل 
الوطني«.وبن حس�ن ان »من ضمن الربامج الغذائية 
اخضاع جميع الوجبات ومناطق العمل اىل الفحوصات 
الطبية بش�كل مس�تمر ب�أرشاف كادر تخصيص من 
وزارة الصحة حيث يت�م تنفيذ االختبارات الكيميائية 
والبايولوجية يف مختربات الرشكة وبمعدات مختربية 
حديثة لضمان مطابقتها لل�رشوط املعتمدة عاملياً يف 
مج�ال خدمات تموي�ن الطائرات«.يذكر ان الخطوط 
الجوية العراقي�ة تحرص ايضأ ع�ىل تحديث خدمات 
تموي�ن الطائ�رات عن طري�ق اطاق وجب�ات جديدة 
بشكل دوري مستوحاة من املطابخ العراقية والعربية 
والعاملي�ة والتي تقدم للمس�افرين الك�رام عن طريق 
قائمة طع�ام للكبار باالضاف�ة إىل وجبات مخصصة 

لألطفال.

النقل تعلن تطبيق برنامج 
صارم لضامن اجلودة يف جمال 

متوين الطائرات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

احلكومة املحلية يف البرصة تبحث مع مسؤويل الرياضة 
والشباب سبل تطوير الواقع الريايض يف املحافظة

حمافظ البرصة يوجه بشمول موظفي 
العقود بتخصيصات القطع السكنية

    البصرة / صفاء الفريجي

بحث معاون محافظ البرصة لشؤون الرياضة 
والش�باب مهند الس�عد، مع مسؤويل الرياضة 
البرصي�ة س�بل تطوي�ر الواق�ع الري�ايض يف 
املحافظ�ة، بحض�ور مدي�ر ش�باب ورياض�ة 
الب�رصة ص�ادق الكنان�ي، وعدد من رؤس�اء 

األندية واالتحادات الرياضية.
ه�ذا وج�رى خ�ال االجتم�اع بح�ث إمكانية 
اس�تماك االندية لارايض، بموج�ب القوانن 
الناف�ذة، وآلي�ة تفعيل القاع�ات التخصصية، 
واملعس�كرات  النش�اطات  ام�ام  وفتحه�ا 
التدريبي�ة، فضا عن بحث تقديم الدعم الفني 
واللوجس�تي للمش�اركات املحلية والخارجية 
ومعالج�ة الرياضين املصاب�ن ضمن برنامج 
ع�اج امل�رىض املدع�وم م�ن قب�ل الحكوم�ة 

املحلية.

    المستقبل العراقي / رائد محمد 

وجه محافظ البرصة املهندس أسعد عبداالمري 
العيدان�ي، بش�مول موظفي العق�ود يف دوائر 
الدول�ة، بتخصيصات قطع االرايض الس�كنية 

أسوة باملوظفن الدائمين.
وقال مدير قس�م اإلس�كان يف ديوان محافظة 
الب�رصة مهن�د يوس�ف يعق�وب، إن توجي�ه 
محاف�ظ الب�رصة ج�اء وفق�ا لق�رار مجلس 
ال�وزراء، الق�ايض بتكييف اوض�اع املتعاقدين 

أسوة بموظفي املاك الدائم،
ويف س�ياق متصل نوه مدير قس�م اإلس�كان، 
إىل أن األس�بوع القادم، سيشهد إجراء القرعة 
االلكرتونية للمواطنن املتقدمن للحصول عيل 
قط�ع ارايض س�كنية والبال�غ عدده�م )240 
الف متقدم(، يتنافس�ون عىل )٥000( قطعة 

سكنية أعدت مسبقا كمرحلة أوىل .

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اكد محافظ كرباء املقدسة نصيف جاسم 
الخطاب�ي ع�ىل اهمي�ة تنش�يط الحركة 
الصناعية وتطويرها للوصول اىل حالة من 

التوازن يف السوق العراقي«.
ج�اذ ذلك خ�ال لق�اءه املدي�ر التنفيذي 
لرشكة الف�ارج الفرنس�ية واملدي�ر العام 
امل�وارد  ومدي�ر  كرب�اء  اس�منت  ملعم�ل 

البرشية يف املعمل«.

واض�اف الخطاب�ي ان »م�ن اه�م عوامل 
النهوض االقتصادي للبل�دان هو االعتماد 
ع�ىل الجان�ب الصناع�ي وتطوي�ره الذي 
يوف�ر العمل�ة الصعب�ة داخ�ل البلد فضا 
ع�ن تش�غيل رشيح�ة كب�رية م�ن االيدي 

العاملة«.واش�ار اىل ان�ه »داع�م وبش�كل 
كب�ري له�ذا القط�اع امله�م وان الحكومية 
املحلي�ة تتع�اون وتعمل ع�ىل توفري كافة 
التس�هيات لدخ�ول ال�رشكات الصناعية 

وانشاء املصانع يف البلد.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة عن »ايقاف تسويق الشلب للموسم 
الح�ايل يف س�ت محافظات هي دياىل و باب�ل و ذي قار و 
واس�ط و املثنى و ميس�ان فيم�ا تم تمديد التس�ويق يف 
محافظتي النج�ف االرشف و الديوانية حتى يوم 2٥من 

الشهر الجاري ».
ووصف مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب حسنن 
مه�دي الزبي�دي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ، 
»املوس�م باالس�تثنائي واملتمي�ز والناج�ح حي�ث فاقت 

الكميات املسوقة )٣04( الف طن .
واش�ار اىل »تحقيق الكثري من املكاسب خال هذا املوسم 
والتي تأت�ي يف مقدمتها إنجاز الضوابط التصنيعية للرز 
واملوسم التسويقي الزال يف بدايته عكس السنوات العرش 

األخرية التي كانت تنجز الضوابط منتصف آذار أو نيسان 
، حي�ث بارشت الرشكة م�ن بداية الع�ام بأعان الدعوة 
إىل التعاق�د مع املج�ارش األهلية واملب�ارشة بتجهيزهم 
بالش�لب لتصنيعه إىل رز ، فضاً عن اس�تام الرز املحيل 
من املجارش األهلية بعد ان كانت يف املواسم املاضية تبدأ 

بالتعاقد نهاية شهر أيار و بداية حزيران ».
وب�ن أن »االنج�از األه�م كذل�ك الذي تحقق خ�ال هذا 
املوس�م هو مب�ارشة عدد من محافظ�ات الباد بتجهيز 
ال�رز املح�يل ضمن الحص�ة التمويني�ة األوىل للمواطنن 
ومناقل�ة كميات من ال�رز إىل محافظة بغ�داد ليوزع اىل 

مواطنيها« .
ولف�ت اىل ان »كمي�ات الش�لب التي اس�تلمت لغاية يوم 
امس بلغ�ت اكثر من ) ٣04,176( الف طن من الش�لب 
موزعاً شلب ياسمن ) 22٩,72٩ ( الف طن و شلب عنرب 

)74,447( الف طن« .
وكش�ف أن »كميات الش�لب توزعت حس�ب املحافظات 
والتي تصدرتها محافظة النجف بكمية ) 1٣٨,612( الف 
طن من الش�لب بانواعه و حل�ت الديوانية ثانيا بكمية ) 
100,4٥2 ( الف طن ، ونظرا لكثافة الكميات املحصودة 
تواصل باس�تام الشلب حتى يوم السبت املوافق 1-2٥-

.« 2020
واختتم الزبيدي أن أجمايل كميات الش�لب املسوقة لبقية 
املحافظات التي ش�هدت ق�رار اإليقاف بابل اس�تلمت ) 
20,٩16( الف طن ، واسط استلمت ) 16,٣٥6( الف طن 
و ميسان )1٣,٨٣٩ ( الف طن و و سايلو الرفاعي استلم 
) 4,٣01 ( ال�ف طن و س�ايلو خان بني س�عد اس�تلم ) 
6,164 ( ال�ف طن واخريا فرع املثنى اس�تلم ) ٣,٥٣٣ ( 

الف طن من الشلب بانواعة .

حمافظ كربالء يلتقي املدير التنفيذي لرشكة »الفارج« الفرنسية ويؤكد عىل امهية تنشيط حركة الصناعة يف املحافظة

التجارة تعلن إيقاف تسويق الشلب يف »٦« حمافظات ومتدد التسويق يف الديوانية والنجف

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية، ان 
اس�طولها نقل خال العام املايض ٥42 مليون 

مرت مكعب بن مختلف املحافظات ».
وق�ال وكيل مدي�ر عام الرشكة حس�ن طالب 
عب�ود، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»عن إنتاجية هيئة النقل للمش�تقات النفطية 
خ�ال الع�ام 201٩ بلغ�ت ٥42 ملي�ون م�رت 
مكعب عرب أس�طولها الناقل داخل محافظات 

الباد والذي يضم 1٣77 صهريجاً«.
وبن أنه »يت�م نقل املنتجات املنتجات البيضاء 
الت�ي تش�مل البنزي�ن والنفط االبي�ض وزيت 
الغ�از، واملنتج�ات الس�وداء وتش�مل الدي�زل 
والنف�ط الخ�ام والخلي�ط والنفث�ا، إضافًة اىل 
وقود الطائ�رات )R.T(، والزيوت والهيدروليك 

والغاز املعبأ وغري املعبأ«.
م�ن جهته ب�ن مدير هيئ�ة النق�ل يف الرشكة 
صبيح عبد الله أن »الهيئة بماكاتها تسعى اىل 

تطوير العمل سواء من خال تطوير اسطولها 
الناق�ل وزيادة اع�داده عرب التعاق�د بن فرتة 
وأخ�رى لطلب ناقات وفق اح�دث املواصفات 
الفنية العاملية لتحقيق أك�رب فائدة ممكنة، أو 
من خال بذل الجهود الكبرية لتس�هيل عملية 
توزي�ع وإيص�ال املنتجات النفطي�ة اىل جميع 
املحافظ�ات ويتأت�ى ذلك من خربته�ا يف عمل 
الرشكة وفق خطط يومية وش�هرية وس�نوية 

لضمان تحقيق االنسيابية«.
واض�اف ان »كان اخ�ر م�رة ع�ززت الهيئ�ة 
أس�طولها ب�رشاء 200 صهري�ج )فولفو( من 
انت�اج الرشك�ة العام�ة لصناعة الس�يارات«.

وتض�م هيئة النق�ل وهي أك�رب هيئات رشكة 
التوزيع أسطوالً كبرياً من الشاحنات والناقات 
بأنواعه�ا مهمته�ا نق�ل وايص�ال املش�تقات 
واملناف�ذ  املحافظ�ات  جمي�ع  اىل  النفطي�ة 
التوزيعي�ة كما تقوم بمهمات تنظيم وتس�يري 
العدي�د من األعم�ال التي تعن�ى بمجال توزيع 

تلك املنتجات.

املنتجات النفطية: »542« مليون م3 إنتاجية 
   بغداد / المستقبل العراقيأسطولنا الناقل للمحروقات خالل 2019

أس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان أمس 
األربع�اء وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي الدكتور قيص 

الس�هيل.وذكر بيان ص�ادر عن املركز االعام�ي ملجلس القضاء 
االع�ىل أن » وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي الدكتور قيص 
الس�هيل قدم التهاني اىل مجلس القضاء االعىل بمناسبة الذكرى 

السنوية ليوم القضاء العراقي«.

   كربالء / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�فى الكفيل التخصيص يف محافظة كرباء، ، اجراؤه 
عملي�ات جراحية ألكثر م�ن 1600 متظاهر، بينه�م العرشات ممن 
أصيبوا بالرصاص الحي يف كرباء وبغداد وذي قار واملثنى والديوانية 
والنجف وواس�ط.وقال بيان إلعام املستشفى إن »املستشفى واكب 
التظاه�رات الش�عبية منذ إنطاقه�ا يف مختلف املحافظ�ات وقدمنا 
الخدم�ات الطبية والعاجية واإلس�عافات األولي�ة وأجرينا العمليات 
الجراحية ألكثر من )1600( متظاهر لغاية اآلن«.وأضاف أنه »تكفل 
وبش�كل مجان�ي بإجراء أكث�ر م�ن )٥0( عملية جراحي�ة ملصابن 

سقطوا خال التظاهرات يف كرباء وبغداد وذي قار واملثنى والديوانية 
والنجف وواسط«.وأوضح البيان أن »أغلب املصابن قدمنا الخدمات 
الطبية لهم بمفارزنا وردهة الطوارئ املتواجدة يف ساحة التظاهرات 
بكرب�اء وكانت إصاباتهم اإلختناق بالغاز املس�يل للدموع وأصابات 
بجروح نتيجة التعرض للرب بآالت حادة أو بالحجارة«.وأش�ارت 
املستش�فى إىل ان »عرشات املصابن إس�تقبلتهم طوارئ املستشفى 
وكان�ت إصاباتهم بجروح عميقة نتيجة )العي�ارات النارية، الكرات 
الحدي�دة والزجاجي�ة( وآخ�رون فاقدي�ن للوعي وغريه�م مصابن 
بكس�ور نتيجة الش�دة الخارجية )رضب بالع�يص(، وكانت إصابة 

بعضهم بليغة وتطلب إجراء العمليات الجراحية لهم .

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل وزير التعليم العايل والبحث العلمي

مستشفى الكفيل: عاجلنا وأجرينا عمليات جراحية ألكثر 
من »1٦00« متظاهر بينهم العرشات ممن أصيبوا بالرصاص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ع�ن توزي�ع رواتب ع�دد م�ن وزارات 
ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني.

وقال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن�ه »ت�م توزيع روات�ب موظف�ي بع�ض وزارات 
ومؤسسات الدولة من الذين تم توطن رواتبهم لدى املرصف ومن 

حاميل البطاقة االلكرتونية املاسرت كارد«.
واش�ار اىل ان »املرصف مس�تمر ب�رصف الرواتب وفق س�ياقات 

ومواعيد محددة .

الرافدين يعلن توزيع رواتب 
املوظفني عن طريق املاسرت كارد

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث��ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الهيدروليكية إح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن م�ع رشك�ة ريكس�ونكس الس�ويرسية 
التعاون املش�رتك. وأفص�ح مدير عام الرشكة املهن�دس حيدر نارص 
ظاه�ر يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ع�ن »زي�ارة وفد من 
رشكة REXONICS الس�ويرسية إلس�تعراض االمكاني�ات والبحث 
يف مجاالت وفرص العمل املش�رتك وإبرام عقود املش�اركة ». واش�ار 
اىل ان »الرشك�ة الس�ويرسية تعترب م�ن الرشكات العاملي�ة الرصينة 
املتخصصة يف مجال تنظيف ومعالجة االبار النفطية البحرية والربية 
وتنظيف الخزانات بأحدث الطرق وتمتلك العديد من براءات االخرتاع 
يف مج�ال عملها« . ف�ي ش�أن أخر أش�ار املدير الع�ام اىل ان الرشكة 
نظم�ت ومن خال قس�م الس�امة والصح�ة املهني�ة دورة تدريبية 
بعنوان أهمية تطبيق اشرتاطات الس�امة لتفادي أصابات وحوادث 
العمل لرفع كفاءة املنتس�بن وتأهيلهم وأكس�ابهم املعرفة واملهارة 
ح�ول كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة عن�د حدوثها ، الفتاً اىل ان 
الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية للعام الحايل والتي تهدف اىل نرش 
الوع�ي بن العاملن ح�ول تطبيق تعليمات الس�امة ومدى أهميتها 

لتفادي االصابات والحفاظ عىل صحة وسامة العاملن .

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا كيفية تعين اح�د اعضائها 
االحتي�اط بصف�ة اصلي�ة يف املحكمة.ق�ال املتح�دث الرس�مي 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  بحس�ب  الس�اموك  إي�اس  للمحكم�ة 
العراقي«، إن »وس�ائل اعام تداول�ت خرباً بعنوان )مصدر:رئيس 
املحكم�ة االتحادية يع�ن عضو محكمة بصف�ة اصلية من دون 
س�ند دستوري(، مع نرش نس�خة من االمر القضائي الذي يخص 
املوضوع«.واض�اف الس�اموك أن »املحكمة ت�ود أن تبن حقيقة 
االمر بأن القايض السيد محمد رجب بكر الكبييس قد عننّ بموجب 
املرس�وم الجمهوري املرقم )11٨( لسنة 2014 عضواً احتياطاً يف 
املحكم�ة االتحادية العلي�ا يوم كان رئيس الهيئة االس�تئنافية يف 
محكم�ة التمييز أالتحادية«.وتابع البي�ان، أن »الكبييس قد بارش 
مهام عمله من ذلك التأريخ واس�تمر بعد احالته عىل التقاعد من 
محكم�ة التمييز االتحادي�ة يف اداء مهام�ه يف املحكمة االتحادية 
العليا اس�تناداً إىل احكام الفقرة)ثالثاً( م�ن املادة )6( من قانون 
املحكمة االتحادية العليا رقم )٣0( لس�نة 200٥ونصه ))يستمر 
رئيس وأعضاء املحكمة االتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد 
اع�ىل للعمر إال إذا رغب برتك الخدمة((«.وأش�ار إىل أنه »اس�تنادا 
اىل الن�ص املذكور طل�ب عضو املحكمة االتحادي�ة العليا القايض 
الس�يد فاروق الس�امي احالته إىل التقاعد لحالته الصحية وبناء 
علي�ه تم مفاتحة رئاس�ة الجمهوري�ة لتثبيت العض�و االحتياط 
عض�واً اصلياً يف املحكمة، وق�د صدر املرس�وم الجمهوري املرقم 
)40( لسنة2020 بذلك إلكمال النصاب القانوني يف املحكمة بغية 

القيام بمهامها الدستورية.

الصناعـات اهليدروليكيـة تبحـث
 مـع رشكة سويرسية سبل التعاون وفـرص 

املشاركـة بيـن اجلانبيـن

املحكمة االحتادية العليا توضح تعيني
 احد اعضائها بصفة اصلية
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 041-PC-19  
PROVISION OF CASING FOR 56 WELLS FOR EBS OILFIELD 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered 
in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil 
Field Southern Part. 

Tender Title: PROVISION OF CASING FOR 56 WELLS FOR EBS OILFIELD 
Tender No.: 041-PC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to Provide Casing for 56 Wells for EBS 
Oilfield from one of the following origins (European, American, Japanese, Canadian and South 
Korean, exclude Russian) according to newest instruction. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should 
be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 

separately before the UPDATED deadline 4:00 PM January 29th, 2020 based on the ITB 
documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM January 26th, 2020. for the purpose of 
swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; 
& Mr. Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 001-SC-20  
Provision of  Production Testing Service for EBS oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered 
in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil 
Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of  Production Testing Service for EBS oilfield 
Tender No.: 001-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
The Company is seeking one Contractor to Provision of  Production Testing Service for EBS oilfield for 
Six firm months and Six optional months if company needed. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should 
be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  
1) All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 

separately before the deadline 4:00 PM February 13rd, 2020 based on the ITB documents. 
2) The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 

Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3） The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4） In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM February 11st, 2020. for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 
7887; & Mr. Wu Chenshen Email: wuchenshen@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 772 981 8999. 
1. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 18 / ب3 / 2020 
التاريخ : 22 / 1 / 2020 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى علي�ه / مصطفى فاضل 

خليل 
اق�ام علي�ك املدع�ي : ع�ي فاض�ل 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  ع�ي 
اع�اله يطل�ب فيه�ا الحك�م بنق�ل 
ملكي�ة الس�يارة املرقم�ة 70025 أ 
دي�اىل خصويص نوع مس�تيوبييش 
وملجهولي�ة   2016 مودي�ل  الن�ر 
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز 
رشط�ة الرشقي بالع�دد 843 يف 18 
املبل�غ احم�د  2020 ورشح   / 1  /
 2020  / 1 محم�د كام�ل يف 16 / 
واملتضم�ن مجهولية مح�ل االقامة 
حسب اشعار املختار قضاء بعقوبة 
م�ن  واملص�دق  الصم�ود  منطق�ة 
قائممقامي�ة قض�اء بعقوبة يف 22 
/ 1 / 2020 تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني عىل 
 /  2  / املواف�ق 6  املرافع�ة  موع�د 
2020 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عي 
�����������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
وزارة امل�وارد املائي�ة / الهيئة 
العامة لصيانة مش�اريع الري 
والبزل باسم / سالم كريم بدن 
– عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 19 / ب3 / 2020 
التاريخ : 22 / 1 / 2020 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى علي�ه / مصطفى فاضل 

خليل 
اقام عليك املدع�ي : عي فاضل عي 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
يطل�ب فيها الحك�م بال�زام بمبلغ 
الكمبيال�ة البالغ مق�داره ) 000 ، 
500 ، 9 تس�عة ماليني وخمسمائة 
الف دينار عراق�ي وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
الرشق�ي بالع�دد 844 يف 18 / 1 / 
2020 ورشح املبل�غ احم�د محم�د 
كامل يف 16 / 1 / 2020 واملتضمن 
االقام�ة حس�ب  مجهولي�ة مح�ل 
بعقوب�ة  قض�اء  املخت�ار  اش�عار 
م�ن  واملص�دق  الصم�ود  منطق�ة 
قائممقامي�ة قض�اء بعقوبة يف 22 
/ 1 / 2020 تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني عىل 
 /  2  / املواف�ق 6  املرافع�ة  موع�د 
2020 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عي 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1307 / ب3 / 2019 
التاريخ : 20 / 1 / 2020 

اعالن 
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكم�ة يف الدعوى اعاله والقايض 
بازالة شيوع العقار املوصوف ادناه 
بيع�ا والعائ�د للس�يد ) س�الم عبد 
الحسني عبد ( ورشكائه والكتساب 
تق�رر  القطعي�ة  الدرج�ة  الق�رار 
االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية 
مل�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل للن�رش فع�ىل من ل�ه الرغبة 
مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية البالغة ) 
10 % ( من القيمة املقدرة له البالغة 
) 000 ، 750 ، 20 ( عرشون مليون 
وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار ( 
بصك مصدق لحساب هذه املحكمة 
ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة 
القطعية بعه�دة الراغب االخري بعد 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را من 
ي�وم املزاي�دة وان الداللية ورس�وم 

التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العق�ار املرقم 139 مقاطعة 
65 هوي�در دار س�كن يف بعقوب�ة 
هويدر بالقرب م�ن جامع الهويدر 
يق�ع يف ش�ارع فرع�ي يتك�ون من 
مدخل صحي�ات مطبخ صالة ثالثة 
غ�رف نوم الدار طابق واحد مش�يد 
مجه�ز  ع�كادة  مس�قف  طاب�وق 
م�اء وكهرباء درج�ة العمران دون 
الوس�ط الش�اغل اليرغ�ب بالبقاء 

بصفة مستاجر . 
2 – قيم�ة العق�ار ارض�ا ) 000 ، 
750 ، 15 ( خمس�ة ع�رش ملي�ون 

وسبعمائة وخمسون الف دينار .
3 – قيمة املشيدات ) 000 ، 000 ، 5 

( خمسة مليون دينار .
4 – القيم�ة الكلي�ة للعقار ) 000 ، 
750 ، 20 عرشون مليون وسبعمائة 

وخمسون الف دينار (

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 346/ب/2017

التاريخ 2020/1/12
اعالن مزايدة 

تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 77 
مقاطعة 17 الحرية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل 
ه�ذه املحكمة خالل ثالثون ي�وم من اليوم التايل لنرش 
االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل  املشرتي اجور االعالن 

والداللية
مع فائق التقدير

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

االوصاف /
القطعة عبارة عن بستان  مساحته حوايل 2 دونم  20 
اولك يقع عىل نهر الضابطية يوجد فيه حوايل 15 نخلة 
وبعض الفسائل واالرض بور يف الوقت الحارض وقسم 
منه�ا معد للزراعة  قيمة املغروس�ات  ) 3,750,000( 
ثالثة ماليني وسبعمائة وخمس�ون الف دينار و قيمة 
االرض ) 42,000,000( اثن�ان واربع�ون مليون دينار 
ام�ا القيمة الكلي�ة للقطعة ) 45,750,000( خمس�ة 

واربعون مليون وسبعمائة وخمسون  الف دينار
��������������������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
باس�م ) زين�ب ع�ادل خض�ري / مدير حس�ابات 
اق�دم ( الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 704/ب/2019

التاريخ  :2019/11/14
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
تسلس�ل )436/13 م18 علوة الفحل محل�ة )18 علوة الفحل( يف 
الكوف�ة علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار  املذكور اعاله 
واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه املقدره ادن�اه فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش( يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املقدرة  البالغة  بموجب ص�ك مصدق المر  محكمة بداءة 
الكوف�ة وصادر من مرصف الرافدين / فرع مس�لم بن عقيل )ع(  
يف الكوفة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

دار س�كن يقع عىل الش�ارع  الفرعي الخلفي عرضه 20م املوازي 
للش�ارع العام التجاري لطريق كوفة � نجف ويحتوي عىل ساحة 
امامية كبرية متخذة كحديقة وهي مرتوكة وساحة خلفية صغرية 
وك�راج للس�يارة مهدم ويحت�وي الطابق االريض ع�ىل ثالث غرف 
ن�وم وصالة من ضمنها املطبخ ومراف�ق صحية وحمام مبني من 
الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح ويحتوي عىل سلم يؤدي 
اىل الطابق االول الذي يحتوي عىل غرفة نوم املس�قفة بالش�يلمان 
وال�دار مجهزة بامل�اء والكهرباء تبلغ مس�احته 800م2 و 6 اولك 
و26 س�م 2 ومس�احة البناء تبلغ 200م2 للطابق االريض و30م2 
للطاب�ق االول ويحت�وي ايضا عىل بابني خارجيت�ان مصنوعة من 
الحدي�د االوىل صغ�رية والثانية كبرية الحج�م وان البناء قديم جدا 
والس�قف متهدم وفيه ارضار كبرية ونسبه اندثاره عالية ودرجة 

عمرانه رديئة 
القيمة املقدرة :

1 � القيم�ة التقديري�ة لالرض )806,260,000( ثمانمائة وس�تة 
مليون ومائتني وستون الف دينار( 

2 � القيمة التقديرية للبناء ) 5,000,000 خمسة ماليني دينار( 
القيم�ة التقديري�ة العمومية للعق�ار ) 811,260,000( ثمانمائة 

واحدى عرش مليون ومائتان وستون الف دينار( 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3004/ب2019/2

التاريخ :  2020/1/21
اعالن

اىل املدعى عليه / )محمد رضا عي كاظم( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3004/ب2019/2 
يف 2019/8/22 واملتضم�ن الحك�م ب ) ال�زام املدعى 
علي�ه محمد رضا ع�ي كاظم بتأديت�ه للمدعي لطيف 
حسني مشكور مبلغ مقداره اربعة ماليني وثمانمائة 
ال�ف دين�ار املثب�ت يف وص�ي االمانة املربزي�ن يف هذه 
الدعوى ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الزه�راء 1 ميثم 
عبد االم�ري الخزعي لقد تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
ع�ىل القرار املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 80

التاريخ :2020/1/8
اعالن

اىل / املدعو / كاظمية عبد غزاي
ق�دم طالب حجة الوفاة ش�عاع ه�ادي مهدي طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدع�و )كاظمية عبد غزاي( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 370/ب2020/1

التاريخ 2020/1/22
اىل / املدعى عليه / )باقر كريم برهان( 

اعالن
اق�ام املدع�ي )حس�ن عب�د ع�ي مه�دي ( الدع�وى  
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم ب ) 
الزام�ك حكما بتأديت�ك للمدعي اع�اله مبلغا مقداره 
ع�رشة ماليني دين�ار بموجب وصل االمانة املس�تحق 
االداء( ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار الس�الم 4 عي كاظم 
الحس�ناوي  عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف 2020/2/6 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6361/ش2019/7

التاريخ :  2020/1/22
اعالن

اىل املدعى عليه / ريسان سعدون كاظم
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقمة 
غيابي�ا    2019/11/28 يف  6361/ش2019/7 
بحق�ك والق�ايض بال�زام املدع�ى علي�ه باالث�اث 
الزوجية للمدعي�ة ) االء رياض حاتم( وملجهولية 
القائ�م بالتبلي�غ  مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح 
واش�عار مختار حي االمن الداخي � الفرات االوىل 
/ كربالء  قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 159/ش/2020

التاريخ 2020/1/22
اعالن

اىل / املدعى عليه / اسيل جميل اسد خان
اقام املدعي ) عي طه رسن ( الدعوى املرقمة اعاله 
امام ه�ذه املحكمة يطلب فيها اس�قاط حضانة 
)زه�راء عي ط�ه( وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2020/2/3 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
هيأة املواد

م / نرش الغاء اعالن مناقصة خارجية
ن�ود اعالمك�م بانه تم الغ�اء اعالن املناقص�ة الخارجية 
املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه لوجود بعض التحديثات عىل 
املواصفات الفنية واملنشورة يف جريدة املستقبل العراقي 
بالع�دد 2059 يف 2020/1/12 وس�يتم اعالنه�ا يف وقت 

الحق.

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : خ1798/1/126/6
املوافق : 2020/1/21

ITEM REQNO DESCRIPTION PRICE

1 478/2018/E
للمرة االولى

تصميم وتصنيع وتجهيز 
وتشغيل منظومة تصريف 

المياه المتكثفة لخزانات النفط 
الخام المبلغ التخميني للمناقصة 
)1.150.000($ فقط مليون 
ومائة وخمسون الف دوالر 

اميركي ال غير

200.000
IQD
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اعالن 
دعوة اهليئة العامة حلضور االجتامع السنوي 

لرشكة مرصف اور االسالمي لالستثامر / مسامهة خاصة 
تحية طيبة ... 

ح�رات الس�يدات والس�ادة مس�اهمي مرصف اور االس�المي لالس�تثمار 
)مساهمة خاصة ( املحرتمني .

اس�تنادا الحكام املواد ) 87 / 88 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
املع�دل وتنفيذا لقرار مجل�س االدارة امل�ؤرخ 14 / 1 / 2020 يرسنا دعوتكم 
لحضور اجتماع الهيئة العامة للمرصف يف الساعة الثانية ظهرا من يوم االحد 
املصادف 9 / 2 / 2020 يف بغداد – الكرادة – قاعة مطعم عيون بغداد ملناقشة 

جدول االعمال االتي :
اوال : مناقش�ة موضوع دمج ) املرصف الدويل االسالمي / مساهمة خاصة ( 
مع مرصفنا ) مرصف اور االس�المي لالس�تثمار / مساهمة خاصة ( واتخاذ 
القرار الالزم بشانهما ليصبح راس املال بعد الدمج للمرصفني ) 000 ، 110 ، 
350 ، 201 ( مائتان وواحد مليار وثالثمائة وخمس�ون مليون ومائة وعرشة 

الف دينار عراقي . 
ثانيا : مناقش�ة موض�وع زيادة راس مال املرصف م�ن ) 000 ، 110 ، 350 ، 
101 ( مائة وواحد مليار وثالثمائة وخمسون مليون ومائة وعرشة الف دينار 
عراق�ي اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( مائ�ة وخمس�ون ملي�ار دينار عراقي 
وتعديل املادة الرابعة من عقد التاس�يس ووفق�ا الحكام املادة 56 / رابعا من 

قانون الرشكات . 
نرجو حضوركم بالذات او انابة غريكم من املس�اهمني بموجب س�ند انابة او 
من الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع الوكاالت واالنابات قبل 
ثالث�ة اي�ام من موعد االجتماع يف س�وق العراق لالوراق املالي�ة ويف حالة عدم 
اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان من االسبوع 

القادم يوم االحد املصادف 16 / 2 / 2020 .
عارف عبد الكريم عيل 
رئيس جملس االدارة

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

 تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة ملس�تأجري العقار س�ابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 
امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 
رئيس اللجنة

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تب�دأ م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خ�الل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديق�ه وفق املدة املحددة بالقانون 
وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 
6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب 

السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spane  بطول 4م   

8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة : 1051/ 2018

التاريخ : 2020/1/15 

اىل  /املنفذ عليه / خالد مجال عيل جميد
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة القناة 
كتابهم الع�دد 549 يف 2020/1/12 وختم مختار املحلة 
عبد الحميد حنش حسني انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

يف   2018/1051 بالع�دد  بالحض�ور  تكلي�ف  ورق�ة 
2020/1/7 تضمنت تبليغ املدين خالد جمال عيل مجيد 
لالطالع ع�ىل القيمة التقديرية للعق�ار املرقم 14474 م 

11 فريحة حمدي

اعالن 
غلق اكتتاب رشكة العرجون للتوسط يف 

بيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .
يعلن مرصف العالم االسالمي لالستثمار 
والتمويل االدارة العامة والكائن يف بغداد 
شارع النضال عن غلق االكتتاب باسهم 
رشكة العرجون للتوس�ط يف بيع ورشاء 
العمالت االجنبية املحدودة وتم االكتتاب 
بكامل االس�هم املطروح�ة نهاية الدوام 
الرس�مي ليوم الثالثاء املصادف 21 / 1 

 . 2020 /
مع التقدير 

املدير املفوض ملرصف العالـم االسالمي لالستثامر

محكم�ة بداءة البص�رة 
العدد:2719/ب/2019 

التاريخ: 2020/1/8
اع��الن 

اىل املدع�ى علي��ه / حام�د نارص 
احم�د

تبليغ بالحكم الغيابي
أص�درت   2019/12/26 بتاري�خ 
 ً محكم�ة ب�داءة الب�رصة حكم�ا�
البدائي��ة  بالدع��وى  غيابي��اً 
املرقم��ة 2719/ب/2019 يقيض 
ب�رد دع�وى املدع��ي وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتكم حسب رشح املبل�غ 
يف مرك�ز رشط�ة حم�دان حس�ب 
كتابهم بالع�دد 17 يف 2020/1/2 
ملنطق�ة  البل�دي  املجل�س  ورشح 
الع�رب / س�يد غري��ب  فج���ة 
جه��ة  اىل  ارتحال��ك  اي�د  ال�ذي 
مجهول��ة. ق�رر تبليغ�ك اعالن��اً 
بصحيفتي��ن يوميتي�ن محليتي�ن 
ولك حق االعت�راض واالس�تئن�اف 
والتميي��ز خ�الل امل�دة القانوني�ة 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

درجة البت���ات.
القايض / مصطفى شاكر عيل

�����������������������������
اعالن دعوة دائنني 

ن�ور  املحامي�ة  املصفي�ان  نح�ن 
ري�اض فريد واملحاس�ب عيل مراد 
خ�داداد لرشك�ة ال�وارد لل�وكاالت 
التجارية والتجارة العامة محدودة 
املس�ؤولية – ادع�و كل من له حق 
او دين ع�ىل الرشكة مراجعتي عىل 
العن�وان التايل – بغ�داد الوزيرية م 

304 ز 1 د1 .
املصفيان 

ن�ور ري�اض فري�د و ع�يل م�راد 
خداداد

�����������������������������
فقدان 

فقدت هوية املوظف ) حس�ني عبد 
املجيد حميد ( الص�ادرة من وزارة 
الكهرباء – الرشك�ة العامة النتاج 
 – بالب�رصة  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

 فقدان هوية مهندس
فقدت مني الهوية املرقمة 174015 
عم�ار   / بأس�م   2014/9/13 يف 
يارس عبد الحسني حسون الصادر 
م�ن نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ني 
بغداد من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

اعالن 
اىل املتهم الغائب / الرشطي ذو الفقار 

خضري عباس مدب . 
املنس�وب اىل / قي�ادة ح�رس ح�دود 

املنطقة الرابعة . 
العنوان : مجهول االقامة .

بم�ا انك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك عن 
مق�ر عملك من تاريخ 24 / 9 / 2014 
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االع�الن ع�ىل ان تحر 
امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
/ املنطق�ة الخامس�ة يف البرصة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاري�خ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 
و 69 ( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل 

املنطقة الخامسة 

�����������������������������
فقدان 

فقد جواز السفر العراقي نوع G باسم 
العراقية ش�كريه مجيد ش�هاب فعىل 
من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البرصة 

رقم االضبارة : 30 / 2020 
التاريخ : 19 / 1 / 2020 

اىل / املنفذ عليه / ارشف احمد محمد 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
رشح القائم بالتبليغ انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
يف  بالحض�ور  اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر 
مديرية التنفيذ البرصة خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
التنفيذية بحضورك  ملبارشة املعامالت 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي 
وفق القانون – علما انك مدين لصالح 
الدائ�ن ع�يل عب�د الرض�ا الزم بمبل�غ 

خمسون مليون دينار .
املنفذ العدل 

ضاري صباح حسني 
اوص�اف املح�رر : ق�رار حك�م بالعدد 
 /  10  /  14 يف   2019  / ب   /  1764

. 2019

اعالن 
غل�ق اكتتاب رشكة الذكري للتوس�ط 
االجنبي�ة  العم�الت  ورشاء  بي�ع  يف 

املحدودة.
االس�المي  العال�م  م�رصف  يعل�ن 
لالس�تثمار والتموي�ل االدارة العامة 
والكائن يف بغداد ش�ارع النضال عن 
غلق االكتتاب باس�هم رشكة الذكري 
العم�الت  ورشاء  بي�ع  يف  للتوس�ط 
االجنبي�ة املح�دودة وت�م االكتت�اب 
بكامل االسهم املطروحة نهاية الدوام 
الرسمي ليوم الثالثاء املصادف 21 / 

 . 2020 / 1
مع التقدير 

املدير املفوض ملرصف العالـم االسالمي لالستثامر

اعالن 
غل�ق اكتتاب رشكة املنافذ للتوس�ط 
االجنبي�ة  العم�الت  ورشاء  بي�ع  يف 

املحدودة.
االس�المي  العال�م  م�رصف  يعل�ن 
لالس�تثمار والتموي�ل االدارة العامة 
والكائن يف بغداد ش�ارع النضال عن 
غلق االكتتاب باس�هم رشكة املنافذ 
العم�الت  ورشاء  بي�ع  يف  للتوس�ط 
االجنبي�ة املح�دودة وت�م االكتت�اب 
بكامل االسهم املطروحة نهاية الدوام 
الرسمي ليوم الثالثاء املصادف 14 / 

 . 2020 / 1
مع التقدير 

املدير املفوض ملرصف العالـم االسالمي لالستثامر 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
رقم الدعوى : 3 / اعرتاض الغري / 2019 

التاريخ : 22 / 1 / 2020 
اعالن 

السيدة محاسن ياسني محمد 
اقام�ت املعرتضة اعرتاض الغ�ري وجدان عباس 
عم�ران الدعوى الرشعي�ة املرقمة 3 / اعرتاض 
/ 2019 ض�دك تطلب فيها ابط�ال قرار الحكم 
بابطال حجة التخ�ارج 109 / تخارج / 2016 
ق�ررت هذه املحكم�ة ادخالك ش�خصا ثالثا يف 
الدع�وى اىل جان�ب املعرتض عليهم�ا اعرتاض 
الغري اكماال للخصومة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب ماورد ب�رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة حي حطني ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 12 
/ 2 / 2020 للمرافعة وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

جاسم محمد املوسوي 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1233 / ب / 2019 

التاريخ : 15 / 1 / 2020 
اعالن 

املدع�ني : عب�د العزيز س�ليمان محم�د الذكري 
وجماعته .

املدع�ى عليه�م : اس�عد احم�د محم�د الذك�ري 
وجماعته .

تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار تسلس�ل 986 مق�ام عيل مس�احته 2 
أول�ك و 84 و 75 م2 يق�ع يف منطقة مقام عيل 
الس�وق ) س�وق الخض�ارة ( وهو عب�ارة عن 
ارض مشيد عليها 11 محل تجاري متخذة لبيع 
املالب�س واالحذية النس�ائية وخياط�ة املالبس 
النس�ائية واجهاتها اب�واب زجاجية ان املحالت 
مس�تاجرة م�ن قب�ل الغري فم�ن لدي�ه الرغبة 
ب�رشاء العق�ار مراجعة ه�ذه املحكم�ة ودفع 
التامينات القانونية البالغة 10 % القيمة املقدرة 
للعقار البالغة س�تمائة وستة وعرشون مليون 
وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار وبصك 
مص�دق المر ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر الي�وم الثالثني 
من اليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل املش�رتي 

اجور املناداة .
القايض 

محمد نزار هاشم البعاج 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2005 / ب / 2018 

التاريخ : 22 / 1 / 2020 
اعالن 

املدعي / فراس رشيف عجيل .
املدع�ى عليه�م / 1 – دخيله عيل س�لطان 2 – 
عص�ام 3 – احمد 4 عم�اد 5 عبد الله 6 – عزام 
7 – عيل 8 – ندى 9 – لينا 10 – نور 11 – هيلني 
/ ابن�اء رشي�ف عجي�ل – 12 – ورث�ة املرحوم 
مصطفى رشيف / 1 – حس�ام الدين 2 – احمد 
3 – م�روة 4 – صفا 5 – منى 6 – مريم – ابناء 

مصطفى رشيف . 
ورث�ة كاط�ع عجيل 1 – محم�د 2 – ماهر 3 – 
راف�د 4 – خوله 5 – لي�ىل 6 – خلود 7 – غفران 

– ابناء كاطع عجيل .
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار تسلس�ل 8 / 80 بريه�ه ومس�احته ) 
5 ( اول�ك و 60 ، 1 م2 يق�ع يف منطق�ة بريه�ه 
وهو عبارة عن دار س�كن مؤلفة من طابقني – 
الطابق االريض مؤلف من حديقة يف مدخل الدار 
وطارم�ة وكليدور وه�ول واس�تقبال ومطبخ 
وغرفتني ن�وم وحمام ومرف�ق صحي والطابق 
العلوي مؤلف من مطبخ وغرفة مخزن واربعة 
غ�رف منام وحم�ام ومراف�ق صحي�ة ودرجة 
عم�ران الدار قديم�ة – البناء لعم�وم الدار من 
الطابوق ومسقف بالكونكريت االرضية مبلطة 
بال�كايش وانه مش�غول من قب�ل عماد رشيف 
وعائلته واش�قاءه ووالدتهم ويرغبون بالبقاء 
بالعق�ار بصفة مس�تاجرين بع�د البيع – فمن 
له الرغب�ة برشاء العقار مراجعة هذه املحكمة 
ودف�ع التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 10 % من 
القيمة املق�درة للعقار البالغة س�تمائة واثنان 
وخمس�ون ملي�ون وثمان�ون الف دين�ار بصك 
مص�دق المر ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من ي�وم الخامس 
عرش لليوم التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور 

املناداة .
القايض

العدد : 10
التاريخ 2020/1/22

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  200 م2 1162 مخزن وبيع الصناديق الزراعية ـ قرب ساحة رقم )55( 
اثنان سنة  15م2 781 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  15م2 152 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ مقابل دائرة الكهرباء

اثنان سنة  15م2 36ـ37ـ41ـ44ـ50ـ51ـ97ـ98ـ100
ـ103ـ104ـ60ـ61ـ66ـ84ـ96 كشك مؤقت ـ السوق العصري

اثنان سنة  15م2 247ـ248ـ249 كشك مؤقت ـ الجانب االيمن ـ خلف علوة االسماك
اثنان سنة  48م2 818 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ نجف كربالء
اثنان سنة  15م2 819ـ832 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ نجف كربالء

اثنان سنة  15م2 172ـ175ـ176ـ177ـ178ـ190ـ191ـ193ـ194ـ167ـ168ـ169ـ
170ـ171ـ182ـ185ـ186ـ187ـ173 حانوت ـ الشارع العام . الجانب االيمن 

اثنان سنة  30م2 110 حانوت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  30م2 179ـ189ـ192 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 754ـ758ـ759ـ762ـ763ـ764ـ768 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  15م2 653ـ656 حانوت ـ لبيع اللحوم ـ شارع المحكمة سابقا 
اثنان سنة  15م2 184 حانوت ـ استغالله مقهى ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
اثنان سنة  800م2 7 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ منطقة الحي الصناعي 
اثنان سنة  1225م2 9 ساحة لبيع االبواب والشبابيك ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف كربالء خلف المحالت 
اثنان سنة  740م2 10 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 13 ساحة لخزن الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  1500م2 14 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ مقابل المستشفى 
اثنان سنة  2600م2 23 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ مجاور كازينو رقم 2 
اثنان سنة  600م2 26 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 27 ساحة استغاللها مشتل ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 30 ساحة لبيع المواد االنشائية الجاهزة ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 31 ساحة لبيع المباشر ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  1200م2 40 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 43 معرض السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ قرب دائرة زراعة الحيدرية
اثنان سنة  600م2 44 معرض السيارات ـ مجاور علوة المخضرات  ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  600م2 45 ساحة كمخزن ـ حي التحدي ـ الصناعي
اثنان سنة  280م2 82 ساحة كمخزن ـ السوق الشعبي ـ مقابل ساحة بيع المتجولين 
اثنان سنة  300م2 815 مخزن للمواد الغذائية ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام 
اثنان سنة  600م2 1142 مخزن للمواد االنشائية ـ حي القاسم 
اثنان سنة  50م2 1144 مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل ـ مقابل حي السالم 
اثنان سنة  7,5م2 1184 كشك حديد ـ الجانب االيسر ـ نجف كربالء
اثنان سنة  7,5م2 1183 كشك حديدـ الشارع الحولي
اثنان سنة  64م2 573 مخن مؤقت للمواد الكهربائية ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية  
اثنان سنة  200م2 584 مخزن مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  200م2 696 مخزن للمواد الغذائية ـ مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  250م2 163 كازينو رقم 1 الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  250م2 203 كازينو محوره علوة اسماك الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  150م2 898 جزء من كراج البلدية القديم استغالله مقر للسيارات ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي 
اثنان سنة  15م2 727 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  15م2 108ـ254 كشك مؤقت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  7,5 274 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  7,5 1160 كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء 
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

هن�اك تنبؤ بقدوم فرتة اختب�ار هامة، فتعامل 
معها بتف�اؤل وثق يف إمكاناتك الذاتية. ال تتأثر 
بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك عن معتقداتك 
وبدالً من ذلك، اس�تخدم ه�ذه املواجهة إليجاد 
ما يدع�م الحجج املؤيدة ملواقفك. قد تكتش�ف 

فرصة أو فرصتني لتحسني األمور.

كل م�ن حول�ك يحف�زك إيجابًي�ا مما يس�اعد 
ع�ى تقدمك، ويأتي ه�ذا الدعم من لطف األهل 
واألصدق�اء م�ن جه�ة، واالنفت�اح يف تعامل�ك 
م�ع اآلخري�ن من جه�ة أخرى. ترجمت�ك لذلك 
التحفيز بأس�لوب بس�يط إىل أفعال ه�و أيًضا 

ملفت للنظر.

الكثر من املوضوعات يف الوقت الحايل ال تس�ر 
بالسالسة التي خططت لها، وربما يجب عليك 
قب�ول األش�ياء الت�ي ال تس�تطيع تغيرها. ال 
تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز 
عى ما ه�و آت، وحتى إن اس�تغرق األمر زمًنا 

أطول

لقد أنجزت الكثر ولكنك غر راض أكثر من أي 
وقٍت مىض. إذا فكرت اآلن يف أنك ستقوم باملزيد 
من اإلنجازات بالتعنت والعناد فس�وف تخرس 
نجاحك الس�ابق وأيًضا صحت�ك. خذ خطوة إىل 
الوراء وحاول االسرتخاء. دع رأسك تهدأ وسوف 

تجد العوائق تختفي ببساطة من أمامك 

األم�ر ي�زداد صعوب�ة يف العمل، لذل�ك يجب أن 
تقبل عروض املس�اعدة م�ن زمالئك حتى يقل 
جب�ل العمل ال�ذي يقبع أمام�ك تدريجًيا إىل أن 
يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن التعام�ل معها. تتس�م 
حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. ال تدع األمر 

يصيبك باإلحباط

حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية يف العمل، 
يجب أن تس�تمر يف االحتفاظ بس�المك الداخيل 
وأس�لوبك املتواضع. بهذه الطريقة، تستطيع 
االحتف�اظ بصداق�ات العمل. اس�مح ألحبائك 
باإلحس�اس ب�دفء عاطفت�ك. أن�ت تفه�م أن 

الخالفات القديمة ال تهم يف الوقت الحايل

يأتي اليوم مصحوًبا ببعض املشكالت، فسوف 
تقاب�ل مواقف ال يمك�ن التغلب عليه�ا إال من 
خالل تغي�ر رؤيتك لألمور. افصل نفس�ك عن 
كل م�ا هو قديم ومع�روف، وتطلع لكل ما هو 
جدي�د. ت�وخ الحذر عن�د لوم اآلخري�ن – فمن 

املمكن أن تكون قد ارتكبت أخطاًء أيًضا.

يمكنك اليوم تبني موقًفا مؤيًدا لتقوية الروابط 
األرسية، وس�وف تتقب�ل عائلتك ذلك بس�عادة 
وس�وف تدعمك بش�دة يف خططك. هذا التعزيز 
يف العالق�ات س�وف يس�تمر أيًض�ا يف حيات�ك 
العاطفي�ة. ق�د تتقرب من ش�خص محدد، قد 

ينتج عن ذلك عالقة طويلة املدى.

الي�وم، مهاراتك التنظيمي�ة واالجتماعية قوية 
عى غر العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة 
ع�ى األمور. س�وف تنجح يف العم�ل وخارجه، 
وحت�ى يف حياتك الش�خصية، س�وف ينتج عن 
نظرتك الدافئة لألمور الكثر من الفوائد. سوف 

يقدرك الناس ويعاملونك بمودة.

ادخ�ل روًح�ا جدي�دة إىل عالقات�ك م�ن خ�الل 
األفع�ال غر التقليدية والعفوية، وس�وف ترى 
أن ه�ذا ليس بصعب. بقليل من الثقة بالنفس، 
يمكنك مفاجئة اآلخرين بطرٍق شتى. ستتلقى 
أيًض�ا عدد من املقرتحات التي يجب أن تحملها 

محمل الجد.

إذا كن�ت ترغب يف النج�اح ويف تحقيق يشء ذو 
قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع اآلخرين، قد 
يكونوا أقرب�اء أو أصدقاء أو زمالء يف العمل. ال 
تدع الفرصة تفوتك، فيج�ب عليك االنتفاع من 
ه�ذه الفرصة وب�ذل مجهود. م�ن املحتمل أن 

تنقلب عليك األمور التي لم تحسمها بعد

أنت عى وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء 
عى املس�توى الش�خيص أو املهن�ي. انتفع من 
هذا التناغم يف تقوية عالقاتك والروابط القائمة 
بينك وبني اآلخرين للتسلح يف األوقات العصيبة 
التي تكون فيه�ا مجموعة األبراج الكونية غر 

مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

العذراء

احلوت

فوائد قد ال تعرفها جلوز اهلند
ق�ال خ�راء يف الصح�ة والتغذي�ة، 
إن ثم�رة ج�وز الهند له�ا العديد من 
الفوائد الصحية للجسم، قد ال يعرف 

الكثرون عنها.
ملجل�ة  وفق�اً  الخ�راء  وأوض�ح 
»س�يدتي«، أن جوز الهند يساعد 
ع�ى اس�تقرار مس�توى الس�كر 
بالبوتاس�يوم  وغن�ي  ال��دم،  يف 
ويس�هل  األكس�دة  ومض�ادات 
االلتهاب�ات،  ويح�ارب  الهض�م 

محددين 10 فوائد مذهلة له:
1- يسهل الهضم:

جوز الهن�د غني باألحماض الدهنية 
الت�ي تس�هل الهض�م، ويحتوي عى 
اثنني م�ن العنارص الغذائي�ة املهمة 

)الدهون الثالثية وحمض اللوريك(، 
السلس�لة  م�ن  الثالثي�ة  فالده�ون 
املتوس�طة تك�ون أس�هل يف الهضم 

وأقل قدرة عى التخزين.
2- يمنح الشعور بالشبع ويساعد 

عى تهدئة الجوع:
يحت�وي ع�ى كمي�ات عالية من 
األلياف الغذائية، ما يس�اعد عى 
من�ع اإلص�ابة باإلمس�اك، وكبح 
شهية األكل وتهدئة الجوع، علماً 
ب�أن تن�اول 100 غ�رام من جوز 
الهند يعط�ي الجس�م 9 غرامات 

من األلياف الغذائية.
واملنغني�ز  للحدي�د  مص�در   -3

والفسفور والنحاس:
يلعب الحديد دوراً أساس�ياً يف جسم 
اإلنس�ان ويعم�ل عى تنظي�م درجة 
الحرارة الداخلية للجس�م، ويساهم 
يف نقل وتخزين األكسجني يف الخاليا 
واملحافظة عى نظام املناعة بش�كل 
جيد، ويعد جوز الهند مصدراً رئيساً 
للحدي�د، كم�ا أن حليب ج�وز العند 
غن�ي باملنغنيز والفس�فور والحديد 

أيضاً.

انسداد األنف.. ليس جمرد »نزلة برد«
أوردت مجلة »الصيدليات الحديثة«، 
أن انس�داد األن�ف ع�ادة م�ا يرجع 
إىل اإلصاب�ة بنزلة ب�رد، والتي غالبا 
م�ا يت�م الش�فاء منها بعد أس�بوع 

تقريبا.
وأضافت املجلة األملانية أن اس�تمرار 
انس�داد األن�ف ملدة تزيد عن أس�بوع 
يستلزم استش�ارة الطبيب، حيث إنه 
قد يرجع ألسباب أخرى 
األغش�ية  تهي�ج  مث�ل 
املخاطي�ة باألن�ف بفعل 
أو  الغب�ار  أو  الدخ�ان 
اله�واء الج�اف، كما أنه 
أث�را جانبيا  ق�د يك�ون 
األدوي�ة.ويف بعض  ألحد 
الحاالت قد يشر انسداد 
األنف إىل التهاب اللوزتني 
الحاج�ز  اعوج�اج  أو 
األنف�ي أو اإلصابة بورم 
حمي�د، حس�بما نقل�ت 

وكالة األنباء األملانية.

نصائح لشباب دائم
واملناط�ق  امل�دن  بع�ض  س�كان  يمت�از 
وصح�ة  س�عادة  مع�دالت  بتس�جيلهم 
تف�وق أي م�كان آخ�ر، منها لوم�ا ليندا، 
بوالية كاليفورني�ا األمركية، وإيكاريا يف 
اليونان، وأوكيناوا يف اليابان، ورسدينيا يف 
إيطاليا، ونيكويا يف كوستاريكا، ويشرتك 
جميع الس�كان املقيمني بهذه املناطق يف 
5 صفات أساس�ية، وفقا ملا جاء يف موقع 

العربية:
1- نظام غذائي نباتي

يتن�اول جميع س�كان ه�ذه املناطق أقل 
القلي�ل من مختل�ف أنواع اللح�وم، ويتم 
االس�تعاضة عنه�ا باتب�اع نظ�ام غذائي 
نباتي يش�تمل ع�ى كميات مناس�بة من 

الفاصوليا واملكرسات والخرضاوات.
2- النشاط الحركي

يعتمد س�كان هذه املناطق عى النش�اط 
الحرك�ي بش�كل منتظ�م كل 20 دقيق�ة 
تقريبا وبالت�ايل ال يحتاج�ون للذهاب إىل 

صاالت األلعاب الرياضية.

3- خطة للحياة
يف اليابان يس�مونه العي�ش مع غرض أو 
»ikigai«، ويف كوستاريكا ُترتجم الكلمات 
حرفيا إىل »سبب للعيش« و«خطة للحياة« 
عى التوايل، ويساعد كال املفهومني سكان 
املناط�ق عى الش�عور ب�أن هناك س�ببا 
لالستيقاظ، والقيام بما يلزم إلنجازه كل 

صباح.
%0 Volume

 تحميل اإلعالن
تش�ر الدراس�ات أيًضا إىل أن اإلحس�اس 
بوجود أهداف لتحقيقها يف الحياة يرتبط 
بعدد أقل من الس�كتات الدماغية ونوبات 

قلبية أقل تواتراً.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 قطع�ة زب�دة - x ½ 1 كوب جبن بارميزان مبش�ور - x ½ 1 كوب قش�طة 
)قيمر( - x 1 رش�ة ملح - x 1 رشة فلفل اسود مطحون - x 1 معلقة صغرة 

بودرة ثوم - x 1 كيس مكرونة فوتيتشيني - ½ x كوب جبن رومي مبشور
الخطوات:

ىف حلة عى النار نضع ماء و رشة ملح ويرتك حتى يغى.
بع�د م�ا يغى امل�اء يضاف كي�س املكرونة وترتك م�ن 8 ل 10 دقائ�ق أو حتى 

تنضج.
تشطف املكرونة بماء بارد وترتك جانبا ىف مصفاة ثم نبدأ بتحضر الصوص.

ىف طاسة عميقة عى النار نضيف قشطة القيمر.
ثم نضيف الزبدة وتقلب جيدا حتى تذوب.

نضيف امللح و بودرة الثوم و الفلفل.
نضي�ف الجبن الرومي و البارميزان و نقلب جيدا عيل درجة حرارة متوس�طة 

حتى يتجانس الخليط ويسمك قوامه.
تض�اف املكرونة إىل الصوص وتقلب جيدا حتى تتجانس مع الصوص ثم تقدم 

مبارشة.. بالهنا والشفا

فيتوتشيني الفريدو

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن الفواكه كافة وباألخص 
الحمضي�ات والطماط�م -البندورة- 
تح�وي كمّية كب�رة م�ن فيتامني ج 
ويفّضل أكل الخرضوات الحاوية عى 

الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني
ب  فيتام�ني  نق�ص  أن  تعل�م  ه�ل 
املوج�ود يف الخمائ�ر واللب�ن والبيض 
واللح�م واألجاص والف�ول والحنطة 
غر املصّنع�ة والحبوب كالفاصولياء 
النم�و  يؤخ�ر  والبطاط�ا  واللوبي�اء 
ويشوّه ويسبب تهيجات واضطرابات 

يف األعصاب وامساكا حاّدا
ه�ل تعلم أن فيتام�ني ج 2 حيوي وال 
غنى عنه للجس�م ويساهم يف الكلس 
الدموي�ة ونقص�ه  ال�دورة  وتنظي�م 
يؤّدي اىل مرض االس�قربوط والنزالت 

الصدرية عى أنواعها
ه�ل تعل�م أن فيتام�ني أ املوج�ود يف 
، زي�ت الس�مك وزي�ت كب�د الح�وت 
وصف�ار البي�ض والزب�دة والقش�دة 
والخرضوات الصفراء طويلة األوراق 
والج�زر والكمث�رى الزم لنمو الطفل 
ونقصه يع�وق عملية النمو واالفراط 
يف تناول�ه يس�بب ضغط�ا متزاي�د يف 
الدماغ ودوار وصداع وتساقط الشعر 
ويش�قق الجل�د والش�فاه ويغ�ر يف 

تكوين العظام ويؤلم املفاص

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الزوراء يودع امللحق اآلسيوي درجال: أسقطت الدعوات القضائية ضد احتاد الكرة
بخسارة ثقيلة              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نجم الكرة العراقية السابق، عدنان 
درجال، تنازله بش�كل نهائي عن جميع 

القضاي�ا، التي توجه به�ا للمحاكم ضد 
رئي�س اتحاد ك�رة القدم املح�ي ونائبه، 
بعدما أرسل أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

استقاالتهم إىل الفيفا.

وق�ال درج�ال »ت�م التنازل ع�ن جميع 
القضايا يف املحاكم العراقية، بعدما التزم 
مجل�س إدارة االتحاد باالتف�اق الذي تم 
يف أربي�ل.. وبالت�ايل من جهت�ي، التزمت 
املحاك�م  يف  الش�كاوى  بإس�قاط 

العراقية«.
وتاب�ع: »املحكوم�ان صب�اح رض�ا 
وستار زوير، تكفل بوضعهما السيد 
إياد بنيان، مستش�ار رئيس الوزراء 
لش�ؤون الرياضة، من أجل الحصول 
ع�ى عف�و رئ�ايس وإخراجهما من 

السجن«.
وواص�ل: »مش�كلة اتح�اد الكرة لم 
تك�ن س�هلة، ب�ل معقدة ج�دا، لكن 
 التع�اون واهتمام الجميع أس�هم يف 
حل األزمة.. املرحلة املقبلة س�تكون 
مهمة عى طريق إص�اح كرة القدم 
العراقي�ة، وع�ى الجمي�ع أن يب�ذل 
جهده م�ن أج�ل بداية عه�د جديد، 
خ�ال م�ن التعقي�دات، ولإلعام دور 

بارز يف نجاح العمل«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض فريق الزوراء لخسارة كبرية ظهر 
اليوم أم�ام بونيودكور األوزبكي بنتيجة 
4 � 1 يف املب�اراة التي أقيمت يف العاصمة 
األوزبكية طش�قند، ضمن ملحق دوري 

أبطال آسيا.
س�جل األهداف لفري�ق بونيودكور مراد 
حم�دوف )ق8( وخميون مرتضوف )46 
س�جل  فيم�ا   )80( وفره�ادوف  و85( 
ه�دف ال�زوراء الوحيد عباس قاس�م يف 

الدقيقة 89 .
فريق الزوراء دخل املباراة بإعداد بسيط 
جدا وبالتايل فقد توازن�ه ليتلقى هزيمة 
ثقيلة ويودع امللحق اآلس�يوي من الدور 

األول.
وس�يواجه بودنيودكور األوزبكي نظريه 

الع�ن اإلماراتي يف اإلم�ارات عى بطاقة 
امل�رور ل�دور املجموعات ب�دوري أبطال 

آسيا.
ويتأهل الفائز من مباراة الدور التمهيدي 

الحاسم ليلعب يف دور املجموعات ضمن 
املجموعة الرابعة التي تضم أيضاً النرص 
الس�عودي والس�د القطري وس�يباهان 

اإليراني.

بايرن 
ميونخ يضم 
أودريوزوال

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد بايرن ميونخ مع الظهري اإلسباني، 
ألفارو أودريوزوال، قادًما من ريال مدريد، 
ع�ى س�بيل اإلعارة حت�ى نهاية املوس�م 

الحايل.
 وأعل�ن الن�ادي الباف�اري، ع�ر موقع�ه 
الرسمي، توقيع صاحب ال�24 عاًما عقد 
انتقاله، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية 
بنجاح، ليتقرر انخراط�ه يف مران الفريق 

عى الفور.
وكان باي�رن يبح�ث عن ظه�ري أيمن، يف 
املريكاتو الش�توي الجاري، لرغبة املدرب 
هانز فليك، يف إرشاك النجم األملاني جوشوا 

كيميتش يف وسط امللعب.
ويكاف�ح حامل لقب البوندس�ليجا حاليا 
الستعادة توازنه، بعد سلسلة من النتائج 
املتذبذبة أدت لإلطاح�ة بمدربه الكرواتي 

السابق، نيكو كوفاتش.
وكانت تقاري�ر صحفية قد أكدت أن عقد 
اإلع�ارة، ال يتضم�ن بنًدا يس�مح لبايرن 

بضم الاعب نهائًيا، الصيف املقبل.
كم�ا أن بي�ان الن�ادي الباف�اري، لم يرش 

أيضا إىل وجود هذا البند.
ومن جانبه، ق�ال كارل هاينز رومينيجه، 
الرئي�س التنفي�ذي للن�ادي األملاني: »بعد 
عدة مناقش�ات داخلية، قررنا االستجابة 
لطلب فليك رضورة جلب صفقة دفاعية، 

وقررنا سوًيا التعاقد مع أودريوزوال«.
وأض�اف: »نح�ن س�عداء بش�دة به�ذه 
ري�ال  يف  املس�ؤولن  الصفق�ة، ونش�كر 
مدريد، عى تعاونه�م معنا يف املفاوضات 

بطريقة ودودة للغاية«.
وق�ال حس�ن صال�ح حميديت�ش، املدير 
الري�ايض لبايرن: »نحن واثقون من قدرة 
أودريوزوال عى مس�اعدة فريقنا، بفضل 
جودت�ه وقدراته.. أنا س�عيد بالعثور عى 
ظه�ري مثله«.يذك�ر أن الظهري اإلس�باني 
انض�م إىل ري�ال مدريد، يف صي�ف 2018، 
قادًما من ريال سوسيداد، لكنه لم يشارك 
بصف�ة منتظمة، نظ�رًا لاعتماد بش�كل 

كبري عى داني كارفاخال.

موقف كوتينيو ينذر بصدام 
داخل بايرن ميونخ

جوهرة برتغالية تلمع
يف عيون برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي أملاني، عن عدم وجود نية لدى بايرن 
ميونخ، لتفعيل بند ال�رشاء النهائي للنجم الرازيي املعار 

من برشلونة، فيليب كوتينيو، مقابل 120 مليون يورو.
وبحس�ب صحيف�ة »بيل�د«، ف�إن إدارة بايرن ل�م تقتنع 
الكب�ري  امل�ادي  املقاب�ل  إىل  بالنظ�ر  خاص�ًة  بكوتيني�و، 

للصفقة.
وأضافت أن مسؤويل النادي، ُيتوقع أن يدخلوا يف صدام مع 

نجوم الفريق، الذين يرغبون يف بقاء كوتينيو.
وش�ارك صان�ع ألع�اب الس�امبا يف 24 مب�اراة، بقميص 
الباف�اري ه�ذا املوس�م، حيث س�جل 7 أه�داف، وقدم 7 

تمريرات حاسمة.
وهو ثال�ث هدايف الفريق بع�د ليفاندوفس�كي وجنابري، 
كم�ا أنه ثالث أكثر الاعبن صناع�ة لألهداف، خلف مولر 
وجنابري.وبات كوتينيو العًبا مهًما يف التشكيلة األساسية 
لباي�رن ميونخ، تحت قيادة امل�درب هانز فليك، حيث لعب 
آخ�ر 5 مباريات أساس�ًيا، لك�ن ذلك ال يب�دو كافًيا إلقناع 

إدارة النادي، حتى اآلن.

مبايب: كريستيانو يلهمني.. وفات أوان تكرار مسرية مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مهاجم باريس س�ان جريمان، كيليان 
مباب�ي، أن أي العب فرنيس من جيله يعتر 
املدرب الحايل لريال مدريد، زين الدين زيدان 
مثا أعى له، مقرا بأنه يتطلع ملس�رية مثل 
تل�ك التي يحظى بها الرتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو، مهاج�م يوفنت�وس.ويف مقابلة 
نرشتها صحيفة »ال جازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالي�ة، ق�ال الاع�ب الفرنيس الش�اب 
البالغ من العمر 21 عاما: »إذا كنت فرنسيا، 
فمثلك األعى س�يكون زي�دان بالتأكيد. ثم 
هناك مثل أعى آخر هو كريستيانو رونالدو 
ال�ذي س�نحت يل الفرص�ة للع�ب أمامه«.

وأض�اف بطل العالم م�ع املنتخب الفرنيس 
يف موندي�ال روس�يا 2018: »هن�اك أيض�ا 
عظم�اء برازيلين مثل بيلي�ه ورونالدينيو 
ورونال�دو وري�كاردو كاكا«.وقال املهاجم 
الفرن�يس: »أريد أن أوجه ألنصاري رس�الة 
من صبي آمن بحلمه وقدم أقىص ما عنده 
حي�ث حاول�ت التف�وق ع�ى نف�يس وترك 
بصمة يف ك�رة القدم«.وأوض�ح أنه يتطلع 
يف مستقبله ليحظى بمسرية مشابهة لتلك 
التي حققها كريستيانو، معترا أن »الوقت 
فات« عى الس�ري ع�ى خط�ى األرجنتيني 
ليونيل مييس والبقاء طوال مس�ريته يف ناد 

واحد مثل نجم برشلونة.
إلهام رونالدو 

الوق�ت ألنع�م  »بالنس�بة يل ف�ات  وأك�د: 
بمسرية مثل مييس، كان ينبغي أن أبقى يف 
موناكو )ناديه الس�ابق(. دون التقليل من 
مكانة ليونيل، اآلن س�يتعن عي أن استمد 
اإللهام من مس�رية كريستيانو«.ولم يخف 
مباب�ي إعجابه الش�ديد بالنج�م الرتغايل 
الذي اعت�ره الاعب املناس�ب إلعادة لقب 
التش�امبيونز ليج ليوفنتوس هذا املوس�م.
وأردف: »يوفنتوس فري�ق قوي وأثبت ذلك 
يف مباري�ات النهائ�ي الت�ي خاضها خال 
املواس�م األخرية. كان ينقص�ه دائما يشء 
ما لصناع�ة الفارق«.وواصل: »اآلن أصبح 
لدي�ه هذا األم�ر بوج�ود كريس�تيانو. هو 
الاعب الذي يجعلك تفوز باألش�ياء املهمة. 

هذا الع�ام يوفنتوس من املرش�حن للفوز 
لك�ن هن�اك أيضا ري�ال مدريد وبرش�لونة 

وليفربول«.
عظمة نيمار

وانتق�ل للحديث عن العبي س�ان جريمان 
حيث أب�رز مبابي أن الرازيي »نيمار العب 
عظي�م تجمعن�ي ب�ه عاقة جي�دة خارج 
امللع�ب. لقد واجه موس�من صعبن، لكنه 
يس�تعيد أفضل مس�توياته. وهذا نبأ جيد 
ملش�جعي باري�س وعش�اق ك�رة القدم«.

وع�ن األرجنتين�ي م�اورو إي�كاردي الذي 
انتقل الصيف املايض لصفوف بي إس جي، 
ق�ال الاعب الفرنيس إن�ه »واحد من أعظم 

املهاجمن يف العالم.

نادال يقلل من أمهية مالحقة فيدرر
              المستقبل العراقي/ متابعة

ربما ال يكون تركيز رفائيل نادال الحايل، عى معادلة 
حصيل�ة روجر فيدرر القياس�ية، البالغة 20 لقبا يف 

البطوالت األربع الكرى.
لكن الاعب اإلسباني املصنف األول عامليا، قد يقطع 
خطوة إضافية يف بطولة أس�راليا املفتوحة للتنس، 

غ�دا الخمي�س، بالف�وز ع�ى فيدريك�و ديلبونيس.
وافتت�ح بطل فرنس�ا املفتوح�ة وأمري�كا املفتوحة 
مش�واره يف ملبورن، بالف�وز 6-2 و6-3 و6-0 عى 
البوليفي هوجو ديلين، وسيكون مرشحا قويا مرة 
أخرى، يف مباراته بالدور الثاني.ولم يفز األرجنتيني 
ديلبونيس بأي مجموعة، يف ثاث مواجهات س�ابقة 
ض�د ن�ادال، البالغ من العم�ر 33 عاما.وق�ال نادال 

للصحفي�ن، »الوص�ول لقمة مس�تواي ه�و اليشء 
ال�ذي يجب أن أفك�ر فيه«.وأضاف »لذل�ك ال يهمني 
إن كان�وا 20 أو 15 أو 16 )لقب�ا يف البط�والت األربع 
الك�رى(.. م�ا يهمني فق�ط مواصلة امل�ي قدما، 
واالستمتاع بمسريتي يف التنس«.ويستأنف األسرايل 
نيك كرييوس س�عيه إلحراز لقب�ه الكبري األول، ضد 
الفرنيس املخرضم جيل سيمون، بينما يلتقي دانييل 

ميدفيدي�ف املصن�ف الراب�ع، م�ع اإلس�باني بيدرو 
مارتيني�ز الصاع�د من التصفي�ات، ويلعب س�تان 
فافرينكا املصنف 15 ضد اإليطايل أندرياس س�يبي.

وتأمل س�يمونا هاليب املصنف�ة الرابعة، والحاصلة 
ع�ى لقب�ن يف البط�والت األرب�ع الك�رى، أن تكون 
مواجهته�ا يف الدور الثاني ض�د الريطانية هارييت 

دارت، الصاعدة من التصفيات، أخف وطأة.

تشيليس يبحث عن مهاجم جديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال فرانك المبارد، املدير الفني لتش�يليس، إن ناديه 
يبح�ث ع�ن مهاجم جدي�د خ�ال ف�رة االنتقاالت 
الش�توية الحالية، وذلك عق�ب إصابة تامي أبراهام 
يف الكاحل، يف املباراة الت�ي تعادل فيها الفريق أمس 

أمام آرسنال 2 / 2 يف الدوري اإلنجليزي.
واصط�دم أبراه�ام، مهاج�م املنتخ�ب اإلنجلي�زي، 
باللوح�ات اإلعانية بملع�ب »س�تامفورد بريدج«، 

وذلك قبل وقت قصري من صافرة نهاية املباراة.
ويب�دو أن المب�ارد غ�ري متأكد بش�أن الوق�ت الذي 
ستس�تغرقه عملية تعايف أبراهام، حيث س�يخضع 
الاعب للفحص الطبي اليوم األربعاء، لتقييم حالته 

ومعرفة حجم الرضر.
وقال المبارد: »أتمنى أال يغيب ألسابيع عديدة، لكن 
إذا حدث ذلك بالفعل، فلدينا من يمكنهم تأدية الدور 

ذاته«.
ورغم ذلك يش�عر المبارد، العب تش�يليس ومنتخب 

إنجل�را الس�ابق، بالقل�ق من ع�دم فاعلي�ة فريقه 
وقدرته عى تسجيل األهداف وصناعة الفرص.

وأض�اف: »ه�ل نح�ن يف حاج�ة إىل وض�ع الكرة يف 
الش�باك؟ نع�م، ه�ذا واض�ح، اس�تغالنا للف�رص 
وصناعتنا لها ضمن األسوأ يف الدوري هذا املوسم«.

وتاب�ع: »ال يمكن�ك الق�ول إنن�ا بص�دد التعاقد مع 
مهاجم جديد، لكننا نبحث«.

وأكم�ل: »إذا ل�م تس�جل أهدافا كافي�ة، فلن تحقق 
الفوز يف املباريات«.

دورمتوند يبدأ مفاوضاته مع يوفنتوس

موهبة أياكس إىل بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخل بوروس�يا دورتمون�د يف مفاوضات 
مع يوفنت�وس، من أجل ضم العبه، خال 
فرة االنتق�االت الش�توية الجارية، وفقا 

لتقرير صحفي.
فق�د ذكرت صحيف�ة »الجازيت�ا ديلو 
س�بورت« اإليطالي�ة، الي�وم األربعاء، 
يف  صعوب�ة  يج�د  ل�ن  دورتمون�د  أن 
وس�ط  الع�ب  تش�ان،  إيم�ري  ض�م 
البيانكون�ريي، إذا قدم عرًض�ا باملبلغ 
ال�ذي ح�دده يوفنتوس لبي�ع الاعب، 

ويراوح بن 25 و30 مليون يورو.
ويتطلع النادي األملاني لحسم الصفقة، 
املتبقي�ة م�ن  األي�ام األخ�رية  خ�ال 
املريكتو الشتوي، حيث بدأ املفاوضات 

بالفعل مع نظريه اإليطايل.
وابتع�د إيم�ري تش�ان بش�كل كب�ري 

عن حس�ابات ماوريسيو س�اري، مدرب 
يوفنت�وس، بينم�ا يري�د الع�ب ليفربول 
املش�اركة  الس�ابق  ميون�خ  وباي�رن 
باس�تمرار، من أجل التواجد ضمن كتيبة 

منتخب باده، يف يورو 2022.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�رم نادي بايرن ميون�خ صفقة جديدة، 
بتعاقده مع أحد مواهب أياكس أمسردام 

الهولندي.
موقع�ه  ع�ر  الباف�اري  الن�ادي  أعل�ن 
اإللكروني تعاق�ده مع نيكوالس كوهن، 

العب أياكس، عى س�بيل اإلعارة حتى 30 
يونيو/ حزيران املقبل.

 وأوض�ح العم�اق األملان�ي أن املهاج�م 
الشاب، البالغ من العمر 20 عاًما، سينضم 
إىل صفوف الفريق الردي�ف بالنادي حتى 

نهاية املوسم.
الطبي�ة  الفحوص�ات  اجتي�ازه  وعق�ب 
بنجاح وتوقيعه عى عقود انتقاله 
لباي�رن، أكم�ل املهاج�م األملان�ي 
الش�اب أول مران له رفقة زمائه 
الجدد، اليوم. ويعد كوهن من أبرز 
املواه�ب الش�ابة يف أملانيا، إذ نجح 
يف الحص�ول عى ميدالي�ة »فريتز 
االتح�اد  يمنحه�ا  الت�ي  وال�ر«، 
األملان�ي لكرة الق�دم ألفضل العب 

صاعد عن عام 2019.
يذك�ر أن الاعب الش�اب انضم إىل 
الثان�ي  يناير/كان�ون  أياك�س يف 
2018، بعدم�ا رح�ل ع�ن اليبزيج 
األملان�ي، لكنه لم يتمكن حتى اآلن 
من اللع�ب للفري�ق األول بالنادي 

الهولندي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، أن مس�ؤويل برشلونة 
يتابعون املواهب الصغ�رية يف أوروبا، بالتوازي مع البحث 
ع�ن بديل للويس س�واريز، ال�ذي أبعدته اإلصاب�ة لنهاية 

املوسم.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
األمانة الفنية وكشايف برشلونة يتابعون عن كثب النجوم 

الشابة التي ملعت يف املاعب األوروبية، يف اآلونة األخرية.
ويهتم برشلونة بالرتغايل الشاب بيدرو برازاو )17 سنة( 
صانع ألع�اب نيس الفرن�يس، الذي اجت�ذب اهتمام كبار 
األندي�ة األوروبية، مثل س�ان جريم�ان وليفربول وبايرن 

ميونخ.
وأش�ار التقرير إىل أن برازاو عى رادار برش�لونة منذ فرة 
طويل�ة، وم�ن املقرر عق�د اجتم�اع م�ع وكاء الاعب يف 

غضون أسبوعن ملحاولة التوصل إىل اتفاق لضمه.
ويرتب�ط ب�رازاو بعقد م�ع نيس حت�ى يوني�و/ حزيران 
2022، وهو العب ال جدال عليه مع منتخب الرتغال تحت 

17 سنة.

أجويرو السوبر وإنقاذ بيلريين األبرز يف الصحف
              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتم�ت الصحف اإلنجليزي�ة الصادرة، 
بتعادل آرسنال املثري أمس أمام تشيليس 
بنتيج�ة 2-2، ع�ى ملعب س�تامفورد 
بري�دج يف قم�ة مباري�ات الجول�ة رقم 
اإلنجليزي.وعنون�ت  ال�دوري  م�ن   24
صحيف�ة »م�رو«: »املدفعجية ينجون 

من قذيقة لويز.. مدافع البلوز السابق 
يطرد إال أن آرسنال قاتل للعودة.. البديل 
أجوي�رو يمنح االنتصار للس�يتي«.ويف 
األس�فل كتبت ع�ى لس�ان أويل جونار 
سولس�كاير، مدرب مانشسر يونايتد: 
تظه�ر  ليفرب�ول(  )أم�ام  »الهزيم�ة 
اتخاذنا لخطوات واسعة«.أما صحيفة 
»إندبندنت« فأشارت إىل احتمالية غياب 

راش�فورد، مهاجم مانشسر يونايتد، 
حتى نهاية املوس�م، إىل جانب تس�ليط 
الض�وء ع�ى إنق�اذ بيلريي�ن آلرس�نال 
بهدفه املتأخر يف شباك تشيليس.وكتبت 
صحيف�ة »م�ريور«: بيلريي�ن يس�جل 
تع�اداًل مث�رًيا يف ديربي مجنون ش�هد 
طرد لويز أمام فريق�ه القديم وإصابة 
أبراهام.ومن جانبه�ا عنونت صحيفة 
»ديي إكسريس«: »إنقاذ لويز من قبل 
بيلريي�ن«.ويف األع�ى كتب عى لس�ان 
سولس�كاير: »ال أض�ع نفيس أب�ًدا قبل 
صحيف�ة  اتفق�ت  الفريق«.وبدوره�ا 
»ديي س�تار« م�ع »ديي إكس�ريس« 
بعن�وان :«أنق�ذ م�ن قب�ل بيلريي�ن«.

ويف األس�فل أش�ادت بالبدي�ل الس�وبر 
س�ريجيو أجويرو الذي منح مانشسر 
س�يتي االنتص�ار به�دف دون رد ع�ى 
حس�اب ش�يفيلد يونايتد.أما صحيفة 
»التايمز« فعنون�ت: »بيلريين ينقذ 10 

رجال من آرسنال« .

نجم ريال مدريد يتعرض حلادث سطو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير إعامية يف إسبانيا عن تعرض العب ريال 
مدريد وزوجته لحادث س�طو يف أح�د املتاجر بالعاصمة 

مدريد.
وذكرت صحيفة »إيه بي يس« اإلس�بانية ووس�ائل إعام 

أخ�رى الي�وم األربع�اء أن ماريانو دي�از )26 عاما( كان 
برفق�ة زوجته يف جولة تس�ويقية يف أح�د املتاجر عندما 
هاجمهم�ا مجه�ول فجأة ون�زع منهما حقائ�ب الرشاء 
الت�ي كان�ت بحوزتهما.وأوضحت التقاري�ر أن اللص فر 
بالحقائب يف بداية األمر، لكنه ش�عر بشخصن يتتبعانه، 

فتخلص منها حتى يتمكن من الفرار بسهولة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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علامء يبتكرون طريقة للحصول عىل معادن ثمينة من النفايات
ابتك�ر علم�اء معه�د عل�وم امل�واد واملع�ادن 
وزمالؤه�م، طريق�ة جديدة لتدوي�ر النفايات 
الخط�رة الناتجة عن صناع�ات األلومنيوم أي 
الطني األحمر السام، والحصول منها عىل نوع 
 ،Metals ثم�ني من الحديد الزهر. وتفيد مجلة
ب�أن الط�ني األحم�ر ه�و ن�وع م�ن النفايات 
الس�امة جدا يتكون عند إنتاج األلومنيوم من 
خام البوكسيت، واستنادا إىل طريقة معالجته، 
للحصول ع�ىل طن واحد من معدن األلومنيوم 
ينتج 1.5 طن من الطني األحمر السام. وتعترب 
مش�كلة تخزين هذا الطني األحمر السام، من 
أهم املشكالت يف صناعة األلومنيوم. ويحتوي 
ه�ذا الط�ني ع�ىل نس�بة عالي�ة من أكاس�يد 
الحديد والتيتانيوم والسيليكون، واأللومنيوم، 
وعنرص السكانديوم النادر، ما يحوله من فئة 

النفاي�ات إىل خام ثمني مهمل. وحاليا تراكمت 
يف مصان�ع األلومنيوم الروس�ية، كمية كبرية 
م�ن الط�ني األحمر )نح�و 600 ملي�ون طن( 
وهذه الكمية يف ازدياد مس�تمر. وأن املش�كلة 
الرئيس�ية هن�ا تكم�ن يف خطره ع�ىل البيئة. 

وقد تمك�ن علماء معهد علوم امل�واد واملعادن 
التابع ألكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع 
علماء من جامعة موسكو والجامعة الوطنية 
للبح�وث التكنولوجي�ة وغريه�م، م�ن ابتكار 
طريقة ملعالجة الط�ني األحمر والحصول عىل 
حديد زهر له تركيب خاص، يمكن استخدامه 
يف صن�ع قوالب ص�ب املعادن. وأن اس�تخدام 
هذه الطريقة س�وف يخفض ج�دا من كمية 
الطني األحمر املرتاكم�ة يف مصانع األلومنيوم 
وبالتايل من خطره عىل البيئة. ويقول دميرتي 
زينوفيي�ف، الباح�ث العلم�ي يف معه�د علوم 
امل�واد واملع�ادن، »الطريقة املس�تخدمة حاليا 
يف معالج�ة الط�ني األحم�ر تتضم�ن صه�ره 
م�ع الكرب�ون والجري يف درجات ح�رارة عالية 

للحصول عىل الحديد الزهر.

أظهرت نتائج دراس�ة جدي�دة أجراها علماء 
دنماركي�ون أن مس�توى الخالي�ا اللمفاوية 
املنخفض يف الدم يش�ري إىل زيادة خطر املوت 
 Canadian medical املبك�ر. وتفي�د مجل�ة
association journal، بأن الخاليا اللمفاوية 
هي من مجموعة الكريات البيضاء املسؤولة 
عن مقاومة الجس�م. أي هي خاليا منظومة 

املناعة التي تعت�رب الحاجز األول أمام عدوى 
مختلف األمراض بما فيها الرسطان.

ويحصل ارتفاع مستوى الخاليا اللمفاوية يف 
الدم عندما يصاب الش�خص بعدوى مرضية 
وهذه الخاليا تكافح مس�ببات املرض، لذلك 

فإن هذا االرتفاع يثري القلق عادة.
وق�د بينت نتائ�ج دراس�ة أجراه�ا باحثون 

دنماركي�ون قب�ل فرتة، أن عىل الش�خص أن 
يكون ح�ذرا ليس فقط من ارتفاع مس�توى 
ه�ذه الخالي�ا، ب�ل وأيض�ا انخفاض�ه. ألن 
انخف�اض مس�توى اللمفاوي�ات يف ال�دم قد 
يك�ون ان����ذارا مبك�را عن ضع�ف مناعة 
الجسم أمام العدوى املرضية وزيادة يف خطر 

املوت املبكر.

يمك�ن أن يلع�ب النظ�ام الغذائي دورا رئيس�يا يف كمية الده�ون الضارة 
املخزن�ة يف البطن داخل الجس�م. وقد تكون الدهون الحش�وية مش�كلة 
صحية يف حال كان الش�خص نحيفا، حيث كشفت كلية الطب يف جامعة 
هارفارد، أن الدهون الحش�وية تنتج بروتينات تس�مى »س�يتوكينات«، 
يمكن أن تسبب االلتهاب، وهو عامل خطر ملرض القلب. ولحسن الحظ، 
أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالربوتني، يمكن أن يقلل من 
مس�توى الدهون يف البطن، ويحسن الصحة. وبهذا الصدد، كشف موقع 
»إكسربيس« عن 5 أطعمة أثبت علميا أنها تقلل من تراكم الدهون داخل 

البطن، وهي:
1- الس�مك األبيض : يحتوي السمك األبيض عىل زهاء 20-25 غراما من 

الربوتني )لكل 100 غرام(.
2- الدجاج : يف املتوسط  ، يحتوي 100 غرام من الدجاج املطبوخ عىل نحو 

30 غراما من الربوتني.
3- البي�ض : يحت�وي كل من صف�ار وبياض البيض ع�ىل بروتني، حيث 

تحتوي بيضة متوسطة الحجم عىل نحو 6-7 غرامات من الربوتني.
4- الف�ول والبقولي�ات : يحتوي كوب واحد م�ن الحمص عىل نحو 14.5 

غرام من الربوتني.

انخفاض مستوى اخلاليا اللمفاوية يف الدم ينذر باملوت
توصل العلماء إىل استنتاج يفيد بأن األبقار يمكنها أن تخرب بعضها بعضا 

عن صحتها وذلك عن طريق رفع تردد أصواتها.
وقالت صحيفة »إندبندت« الربيطانية إن الدراس�ات التي أجراها العلماء 
يف وقت سابق أظهرت أن األبقار والعجول تتعارف بأصواتها عىل بعضها 
بعضا. مع ذلك فإن العلماء عجزوا عن االستنتاج عما إذا كان بمقدورها 

االحتفاظ بمميزات صوتها عند تواصلها مع غريها من الحيوانات.
وقد سجل الخرباء األبقار التي تنتمي إىل جنس البقر »هولشتاين – فريز« 
حني أطلقت أصوات مميزة يف مختلف األوضاع الحرجة والعادية، بدءا من 

انتظار األعالف وانتهاء بعزلها عن القطيع. 

األبقـار تتـواصـل مع بعضهـا 
بالصوت والصورة

أفضل » 5« أطعمة للتخلص من دهون
 البطن املزعجة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

ترشيع القوانني هو احللعن احلب وسطوته

نبيل جساببسمة النسور

املش�كلة االساس�ية يف الع�راق والت�ي ادت اىل س�وء االوضاع السياس�ية 
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة ه�ي ع�دم اق�رار القوانني من قبل الس�لطة 
الترشيعي�ة خ�الل الفرتة الس�ابقة والتي امت�دت ل 16 ع�ام  مما ادى اىل 
فقدان الثقة واألمل يف الش�ارع العراقي بالس�لطة الحاكم�ة، بل بالنظام 
الحاك�م بأكمله لذلك خرجت التظاهرات مطالبة بالتغري نحو حياة افضل 
تضم�ن الحق�وق يف خل�ق مجتمع يتمت�ع بحري�ة ومس�اواة يف الحقوق 
والواجبات ولكن االحداث تس�ارعت نحو اح�داث عنف كبرية يف العاصمة 
العراقية بغداد وكافة املحافظات الجنوبية والوس�طى مما ادى اىل سقوط 
االالف بني قتيل وجريح ومعوق لكن االحداث ادت اىل زيادة سقف املطالب 

نحو اسقاط الحكومة.
عندما تتابع االحداث يف العراق تس�تنتج ان هناك مشاكل حقيقية يف عدم 
س�ن القوان�ني التي تصب يف مصلح�ة املواطن والتي تس�اهم يف بناء البلد 
من خالل وضع النقاط عىل الحروف يف س�بيل بناء دولة املؤسسات املزمع 
اقامته�ا بعد 2003 وتحويل البل�د اىل دولة ديمقراطية مبنية عىل اس�س 

حقيقية لبناء مؤسسات تخدم املواطن.
لكن لألس�ف لم تستطيع كل الحكومات الس�ابقة املساهمة يف بناء هذه 
املؤسسات ألس�باب قد تكون داخلية بسبب النزاع عىل السلطة بني الكتل 
واالح�زاب من جهة وقد تكون بني الطوائف والقوميات من جهة اخرى يف 
سبيل عرقلة اي طرف من السيطرة عىل الحكم خوفاً من التفرد بالسلطة 

موروثات قيدت العقول. 
بع�د م�رور اكثر م�ن ٨0 يوم لم تحق�ق التظاهرات س�وى ترشيع بعض 
القوانني املفي�دة للمواطن منها قانون التقاعد الع�ام وقانون االنتخابات 

الفردية بعد عناء ومجادالت طويلة يف الربملان العراقي لكن تحققت
اس�تقالة حكومة عادل عبد املهدي واصبحت حكومة ترصيف اعمال لكن 
االوضاع اخذت منحى اخر بعد قيام االدارة االمريكية برضب قوات عراقية 
يف مدين�ة القائ�م الحدودي�ة والتي ادت اىل قت�ل العديد من قوات الحش�د 
الشعبي املنضوية تحت ارشاف القوات االمنية العراقية حسب ما رصحت 
ب�ه الحكوم�ة العراقي�ة لكن تس�ارع االحداث اخ�ذ يخرج عن الس�يطرة 
نتيجة لقيام جهات بالتظاهر امام الس�فارة االمريكية مطالبة بخروجها 
م�ن العراق احتجاج�ا عىل رضب القوات العراقية وانتهاك س�يادة العراق 
م�ن قب�ل القوات االمركي�ة التي تربطها م�ع الحكومة العراقي�ة اتفاقية  

اسرتاتيجة الهدف منها حماية البلد  .
كل هذه االحداث املتسارعة جعلت السلطة الترشيعية يف البلد تقف موقف 
بعيد جداً عن الش�عب رغم ان التظاهرات مس�تمرة يف الوس�ط والجنوب 
واالرضاب يف مؤسس�ات الدول�ة اخ�ذ ي�زداد والطرق�ات الخارجية تغلق 
واملؤسسات الحيوية تغلق بل البعض منها اصابها الحرق والتدمري  وكأن 
يش ل�م يح�دث فاصبح الرصاع داخ�ل قبة الربملان ه�و البحث عن رئيس 
وزراء جديد متجاهلني ان الس�بب االس�ايس والرئييس هو ليس يف منصب 
رئي�س الوزراء أنم�ا يف القوانني التي تنظم عمل مجل�س الوزراء فلو كان 
يف البلد قوانني وأنظمة دس�تورية لكان العراق من الدول املتميزة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا .

ال تع�ّد الحكاية املثرية عن زهد األمري هاري باملنصب، وتخليه عن مزاياه 
الكثرية، س�ابقة يف تاريخ العائلة املالكة الربيطاني�ة، وقد اتخذ، وزوجته 
املمثلة األمريكية، ميغان مريكل، خطوة ش�جاعة بإعالن قرارهما التنّحي 
ع�ن مهامهم�ا امللكي�ة )طبيعتها بروتوكولية(، والس�عي إىل اس�تقاللية 
مالي�ة، وإقامة حياة جدي�دة ألرستهما الصغرية، بعيدا ع�ن نمط العائلة 

الحاكمة، الصارم والتقليدي، البايل غري املتالئم مع روح العرص. 
فعله�ا من أجل امرأة أحد أس�الفه، إدوارد الثام�ن، وكان حينها ملكا عىل 
اململك�ة املتحدة ودول الكومنويلث وإيرلندا والهند، تخىّل إدوارد العاش�ق، 
املتيم عن الع�رش طواعية، ومن دون أدنى ترّدد، حني وضع بني خيارين، 
ال ثال�ث لهما، قلَبه يف كّفة والعرش امللكي يف الكفة األخرى، فرّجحت كفة 
الحب وتنازل امللك الشاب عن السلطة والنفوذ والرخاء واملجد، كي يتزوج 
م�ن الس�يدة واليس سمبس�ون األمريكية التي عش�قها إىل درجة التعلق، 
وعاد غري نادم أو متحرّس، حامال لقبا أدنى س�ابقا، فصار مجرد أمري، ثم 
أصبح دوق وينزر، قبل أن يعني حاكما عىل جزر البهاما، وظل بقية حياته 
مالزما زوجته املحبوبة التي زهد بالعرش كرمى لها، حتى دنت س�اعته، 
وق�ى يف فرنس�ا، حيث أم�ى بقية حيات�ه، عىل الرغم م�ن أنه منحدر 
م�ن تاري�خ بريطاني عنيف، موغ�ل يف الدموي�ة والعنف، قت�ل فيه االبن 
أب�اه، وأوصلت األخت أختها إىل حد املقصلة من أجل االس�تحواذ بالعرش 
يف سلس�لة رصاعاٍت وحش�يٍة عىل الس�لطة، س�فك خاللها ال�دم، وعّمت 
الفوىض، وكثرت املؤامرات والتحالفات غري الربيئة. تربأ إدوارد من كل ذلك 
اإلرث العنيف، وانحاز إىل الحب فقط، اعتربه أولوية وخيار حياة غري قابل 
للمس�اومة. خرس، عىل إثر ذلك، عرش بريطاني�ا العظمى، غري أنه حظي 
بالس�الم الداخيل والتصالح مع الذات، وحاز احرتام العالم، وظل رمزا حيا 
للوفاء والتضحية واالنصياع لس�طوة الحب. أق�دم إدوارد عىل ذلك القرار 
الكب�ري الذي ه�ّز عرش اململكة غري الس�عيدة يف ع�ام 1936، لتعترب فرتة 
حكمه هي األقرص يف تاريخ بريطانيا. قال إدوارد توضيحا ملوقفه إنه وجد 
أنه من املس�تحيل تحمل العبء الثقيل من املس�ؤولية وأداء واجبات امللك، 
من دون مساعدة من املرأة التي يحبها، وهي املرأة األمريكية املطلقة، ألن 
الزواج منها مخالفة رصيحة للدس�تور امللكي الربيطاني الذي ال يس�مح 
مللٍك عازٍب بالزواج من مطلقة. وهكذا أثبت إدوارد أن يف وس�ع الواحد منا 
أن يمتلك زمام حياته، ويقّرر شكل أيامه املقبلة، متحّررا من كل املحاذير 

والتبعات التي تكبل إرادته.
حت�ى لو اختلفت املعطيات، يف حالة مريكل وه�اري، كون هاري لم يتوّل 
الحك�م بع�د، وإن كان حق�ه يف تويّل العرش محفوظا، بحس�ب تسلس�ل 
املواريث، لكن جوهر األمر هو نفسه، رجل وامرأته أخذا قرارا بالتحّرر من 
قيود املنصب، قرار ش�خيص حّر مستقل يف س�بيل تحديد طريق حياتهما 
املس�تقبلية. من هنا، ال أجد مربّرا للش�عور بالصدم�ة واإلحباط والخيبة 
التي عرّب عنه�ا القرص، يف بيان مقتضب، فاألمري يف النهاية يحمل جينات 
والدت�ه الراحلة املتمرّدة ديانا التي ش�غلت حياتها العابرة القصرية العالم 
ب�أرسه، ودفعت عمرها ثمنا لحّقها يف الخ�الص، وهو زوج المرأة يحبّها 

فنانة حّرة مثقفة مرتفعة عميقة ذات مزايا إنسانية جديرة باالحرتام. 

أسباب بطء شحن آيفون وخطوات بسيطة لترسيع العملية!
يمكن أن يش�عر العديد من مس�تخدمي 
آيفون ب�أن عملي�ة ش�حن الهاتف تتم 
بب�طء، لذا نرش موق�ع »ذي صن« عددا 
م�ن الحي�ل الت�ي يمك�ن اس�تخدامها 
لترسيع ش�حن الهاتف مع إلقاء الضوء 

عىل أسباب الشحن البطيء.
1- اس�تخدام ش�احن خاط�ئ : يأت�ي 
هات�ف آيف�ون م�ع كاب�ل USB كام�ل 
الحجم، يمكن توصيله بالشاحن املرفق 
وبع�د ذل�ك بمقبس طاق�ة أو منفذ عىل 
جهاز »م�اك«. ولكن، لجعل الحياة أكثر 
صعوب�ة، تق�دم آبل ملالك�ي آيفون ٨ ،٨ 

بل�س، آيف�ون إكس، خي�ار الش�حن الرسيع 
 USB-C Powerو USB-C عن طري�ق كاب�ل

.Adapter
ويف حال استمرار بطء شحن الهاتف، تنصح 
آب�ل بالتحق�ق من تل�ف الش�احن أو حدوث 

انحناءات.
ويج�ب التأك�د أيض�ا م�ن أن منفذ الش�حن 
املوج�ود يف الجزء الس�فيل من جه�از آيفون، 

نظيف وال يحتوي عىل أي خردة أو حطام.
2- اس�تخدام الهاتف أو التطبيقات : إذا كنت 
تريد شحنا سلسا بدون تأخري، يجب االبتعاد 

عن الهاتف أثناء عملية الش�حن، مع االمتناع 
لعم�ر  املدم�رة  التطبيق�ات  اس�تخدام  ع�ن 

البطارية.
3- التحمي�ل يف الخلفي�ة : منذ إط�الق نظام 
التشغيل iOS 7، تدعم تطبيقات محددة ميزة 
مفيدة تس�مى تحديث تطبيق الخلفية. وهذا 
يس�مح له�ا أساس�ا بالتحقق م�ن املحتوى 

الجديد حتى عندما ال تستخدمه بنشاط.
ولكن، يمكن إيقاف تشغيله تماما عند شحن 
الهات�ف. وإليك الطريق�ة: فتح اإلع�دادات< 
انقر ف�وق ع�ام< تحديث تطبي�ق الخلفية< 

حدد خيار تحديث تطبيق الخلفية يف األعىل.

ويمكن تعطيل امليزة بش�كل كامل عن 
طريق تحديد »إيق�اف«، أو قم بإيقاف 
انتقائ�ي للتطبيقات  تش�غيله بش�كل 

املدرجة.
4- تفعي�ل وضع الطائ�رة : إذا لم تكن 
ق�ادرا ع�ىل ت�رك الهاتف،  ف�إن تفعيل 
وض�ع الط�ريان ه�ي وس�يلة جذري�ة 

إلبعاده وجعل الشحن أرسع قليال.
5- خف�ض س�طوع الشاش�ة : يمكن 
أن يس�بب سطوع الشاش�ة مشاكل يف 
الش�حن، لذا تأكد من خفض السطوع 

لتحفيز الشحن.
6- إيقاف تشغيل اإلشعارات

كلما زاد عدد التطبيقات عىل جهاز آيفون، زاد 
عدد اإلش�عارات املنبثقة يف الشاش�ة، ويمكن 
له�ذه النواف�ذ املنبثق�ة املزعج�ة اس�تنزاف 

البطارية وإعاقة الشحن.
ولوضع حد لها، اتبع الخطوات التالية: توجه 
إىل اإلع�دادات عىل آيف�ون واضغط عىل مركز 

اإلشعار.
انتقل إىل أس�فل القائمة حتى تصل إىل قس�م 
»تضمني«، ثم انتقل إىل التطبيقات، وانقر عىل 

التطبيقات التي ترغب يف إيقاف تشغيلها.

اكتشاف اختالفات يف اجلينات البرشية تسبب اإلدمان عىل الكحول
اكتش�ف علماء بريطانيون أن االستعداد 
الوراثي يلعب دورا مهما يف ميل اإلنس�ان 
نات�ج ع�ن  الكح�ول،  اإلدم�ان ع�ىل  إىل 

اختالفات جينية.
 ،  Science Advances مجل�ة  وتفي�د 
ب�أن املي�ل لإلدمان ع�ىل الكح�ول، ناتج 
ع�ن تفاعالت معق�دة ب�ني عوامل خطر 
وراثية وغ�ري وراثية. وأن�ه مرتبط أيضا 
حقائ�ق  بحس�ب  الوراث�ي  باالس�تعداد 
عدي�دة مث�ال األرس الت�ي لديه�ا توأمان 
التبن�ي والس�لوك  منفص�الن، وأطف�ال 
املتش�ابه بني األق�ارب بغ�ض النظر عن 

ظروف معيشتهم وحياتهم.
ليفرب�ول  جامع�ة  علم�اء  أج�رى  وق�د 

الربيطاني�ة برئاس�ة أندريه تومبس�ون ومنري 
  GWAS بريموحمي�د دراس�ة ش�املة بطريقة
لتحديد الجينات املس�ؤولة عن ميل اإلنسان إىل 
اإلدمان عىل الكحول، باستخدام قاعدة بيانات 
البن�ك البيولوج�ي الربيطاني ش�مل 125249 
ش�خصا وقاع�دة بيان�ات GERA األمريكي�ة 
أعم�ار  ش�ملت 47967 ش�خصا. وتراوح�ت 
جميع املش�رتكني ب�ني 40 و69 س�نة، وطلب 
من كل مشرتك ذكر كمية النبيذ أو الجعة التي 

يتناولها خالل األسبوع. وقد استند العلماء عىل 
التوصيات الربيطانية التي تعترب الرجال الذين 
يتناولون يف األسبوع 5 قناني من النبيذ أو أكثر 
من 25 علبة جعة، والنساء الالئي يتناولن 3.5 
قنينة نبي�ذ أو15 علبة جعة م�ن املدمنني عىل 

الكحول.
حت�ى  باكتش�اف   GWAS طريق�ة  وتس�مح 
الن�ووي  الحم�ض  يف  البس�يطة  االختالف�ات 
لإلنس�ان، التي تس�مى أحادية النوكليوتيدات. 
وكما هو مع�رف يحمل جين�وم البرش ماليني 

االختالف�ات، ولك�ن إذا كان�ت اختالفات 
معينة موج�ودة عند أش�خاص يعانون 
من مرض معني، فهي غري موجودة لدى 
م�ن ال يعانون م�ن نفس امل�رض، وهذا 

يشري إىل سبب املرض.
وبع�د أن حل�ل العلم�اء جين�وم جمي�ع 
املش�رتكني يف هذه الدراس�ة، اكتش�فوا 
س�تة اختالف�ات جيني�ة موج�ودة لدى 
جميع الذين هم ضمن مجموعة الخطر. 
فمثال الجينات DRD2  و KLB مرتبطان 
بالش�عور بالرسور واملكافأة التي تظهر 
عند تن�اول الكح�ول أو الحلوي�ات. وأن 
انخفاض مس�توى الجني ADH1B الذي 
يش�فر األنزيم�ات املس�ؤولة ع�ن هضم 
الكح�ول، ه�و دلي�ل االس�تعداد لإلدم�ان عىل 
الكحول. وعن�د انخفاض مس�توى هذا الجني 
عند اإلنس�ان تتباطأ عملية استقالب الكحول، 
ما يسمح له بتعاطيه خالل فرتات طويلة دون 

أن تظهر عنده عالمات التسمم الكحويل.
ويقول تومبسون، عند دراسة اآلثار البيولوجية 
لالختالفات الجينية، وجدنا أدلة تش�ري إىل عدة 
مس�ارات ش�ائعة مرتبطة بأنواع مختلفة من 
السلوك القهري واإلدمان باإلضافة إىل الرشب.

نبارك جهود الكادر االداري يف الهيئة العامة لصيانة 
املتقاعدين  معامالت  لتمشية  والبزل  الري  مشاريع 
بكل اخ���الص وعطاء وعىل رأسهم 
طيف اب���راهيم مع���اون مدير 
وزي��نب حمد وعبري سل���مان 

وهند مح��مد ع��بد.
عن مجموعة المتقاعدين 

الحقوقي واالعالمي ماجد الحسناوي

تربيكات


