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االمن النيابية:
 روسيا أبدت موافقتها لبيع 

منظومة اس  400 الدفاعية
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الصحة الربملانية: نتحرك ملقاضاة أمريكا عن إصابة آالف العراقيني بالرسطان
متظاهرو النجف يمهلون احلكومة )4( ايام لتنفيذ )3( مطالب.. وهيددون بـ »تصعيد«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كت�ب الصحف�ي الربيطان�ي املخ�رم ديفي�د 
هريس�ت تقري�راً يف موق�ع »مي�دل إيس�ت آي« 
يتضم�ن معلومات خطرية ع�ن مخطط لتفكيك 

العراق. 
واس�تقى هريس�ت، الخب�ري بالش�ؤون العربّية، 
معلومات�ه م�ن ث�اث مص�ادر عراقّي�ة رفيع�ة 
املس�توى ع�ى دراية بم�ا يحدث بمكت�ب رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي. 
وي�روي هريس�ت أنه قبل 9 أش�هر، تم�ت دعوة 
األعم�ال  ورج�ال  السياس�يني  م�ن  مجموع�ة 
العراقي�ني م�ن محافظات األنبار وص�اح الدين 
ونينوى إىل مقر اإلقامة الخاص للسفري السعودي 
ل�دى األردن يف عم�ان، وكان مضيفه�م الوزي�ر 

السعودي للشؤون الخليجية ثامر السبهان. 
وال ُيع�رف، بحس�ب الصحف�ي الربيطان�ي، م�ا 
إذا كان محم�د الحلب�ويس، رئي�س الربملان الذي 
ل�ه عاق�ات م�ع كل م�ن إي�ران والس�عودية، 
حر اجتم�اع عمان الرسي، لكن قي�ل إنه أُبلغ 
بالتفاصي�ل. وكان ع�ى ج�دول األعم�ال خطة 
للدفع باتجاه منطقة س�نية تتمتع بحكم ذاتي، 

عى غرار كردستان العراق. 
»الخطة ليس�ت جديدة« قال هريس�ت. وأضاف 
»لك�ن الفكرة التي لطاملا دأب�ت الواليات املتحدة 
عى لعبه�ا، وهي تحارب إلبقاء الع�راق يف دائرة 
نفوذه�ا، وج�دت فرص�ة جدي�دة للحي�اة حيث 
تتناف�س اململكة العربية الس�عودية وإيران عى 
النف�وذ والهيمن�ة«. وتش�كل األنب�ار 31% م�ن 

مساحة الدولة العراقية.
التفاصيل ص2

التفاصيل الكاملة الجتامعات هتدف لتحويل العراق إىل »دولة ُمدمرة«
املخطط وافقت عليه أمريكا وسلمته السعودية إىل اإلمارات لتنفيذه.. وسياسيون حضروا )٣( لقاءات يف )٩( أشهر لتنفيذه حمافظ نينوى يعلن

 ختصيـص »109« مليـارات ديـنـار 
لتنفيذ »80« مرشوعًا خدميًا

قائد عمليات البرصة: ال نستعمل 
الرصاص احلي جتاه املتظاهرين 

مهام كانت األسباب

الـكـهـربـاء: 
انتاج الطاقة سيـرتفـع اىل »23« الف 

ميكاواط قبل موسم الصيف
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أمانة بغداد تكشف عن موعد افتتاح رسيع حممد القـاسـمفلسطني تدعو اجلامعة العربية إىل اجتامع طارئ ملواجهة »صفقة القرن«
عمليات سامراء تعلن العثور عىل عبوات ناسفة ومضافة تابعة لـ »داعش«
الرتبية تعلن تسجيل أكثر من )20( ألف متقدم لالمتحانات اخلارجية 

جملس الوزراء يصدر قرارات ختص متليك األرايض 
والدرجات الوظيفية للرتبية وديون الفالحني
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»سومو«: 
وارادات النفط األسود بلغت 

»174« مليون دوالر

وزير الشباب يضع حجز 
االساس لبناء اول مستشفى للطب 

الريايض يف بغداد

مدير عام صحة 
الكرخ يؤكـد خلو العراق 

من »الكورونا«

       بغداد / المستقبل العراقي

دعت فلس�طني، أمس الثاثاء، جامعة الدول العربية إىل 
عقد اجتماع طارئ بحضور الرئيس الفلسطيني محمود 
عب�اس، لبح�ث س�بل مواجهة م�ا يس�مى ب�«صفقة 
القرن«، الت�ي يبتناها الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 

لتصفية القضية الفلسطينية والاجئني الفلسطينيني.
وأكد س�فري فلس�طني لدى مرص، مندوبه�ا الدائم لدى 
الجامعة العربية، دياب اللوح، أن فلسطني طلبت رسميا 

عق�د دورة غري عادية ملجلس جامعة الدول العربية عى 
املس�توى ال�وزاري. وأوضح الل�وح أن االجتم�اع املقرر 
عق�ده يوم الس�بت املقبل »يأتي يف وق�ت بالغ األهمية، 
ويتطل�ب موقفا عربيا موحدا، ملواجهة كافة مخططات 
تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء عى مبدأ 
حل الدولتني، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
ذات الس�يادة الكامل�ة ع�ى أرض دولة فلس�طني التي 
احتل�ت ع�ام 1967 وعاصمتها الق�دس الرشقية، التي 
أقرتها االتفاقيات واملواثيق وقرارات الرشعية الدولية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، 
أم�س الثاث�اء، برئاس�ة رئيس ال�وزراء 
املس�تقيل ع�ادل عب�د امله�دي. ويف بداية 
الجلس�ة، وبحس�ب بيان مكتب رئاس�ة 
ال�وزراء االعام�ي، تح�دث عب�د املهدي، 
عن آخ�ر التط�ورات السياس�ية واألمنية 
يف الب�اد واملوق�ف الدويل من قرار س�حب 
القوات االجنبية، واالجراءات التي اتخذتها 
الحكوم�ة ملتابع�ة اوض�اع العراقي�ني يف 
الص�ني وإجائهم والوقاي�ة من فايروس 
كورونا. وناق�ش مجلس الوزراء القضايا 

املع�ّدة لج�دول أعماله وأصدر ع�ددا من 
القرارات. ويف مجال الس�كن قرر مجلس 
ال�وزراء املوافقة ع�ى قي�ام وزارة املالية 
بتملي�ك امانة بغداد قطعة االرض املرقمة 
)12/م 16 بزاي�ز الفضيلي�ة( ع�ى وفق 
الق�رار رق�م 581 لس�نة 1981 لغ�رض 
توزيعها اىل شاغليها منذ عام 1963 لغاية 
ع�ام 2003 اصولي�ا. وت�م اق�رار توصية 
املجل�س ال�وزاري للخدم�ات االجتماعية 
بشأن املوافقة عى احالة مرشوع مجاري 
س�امراء املرحل�ة الثانية تجهي�ز وتنفيذ 
وتش�كيل وصيان�ة محط�ة املعالجة مع 
محطات الرفع وش�بكات املجاري ومياه 

االمط�ار الثقيل�ة م�ع الخط�وط الناقلة 
لصالح رشكتي املربوك للمقاوالت العامة 
وب�درة الح�ق للمق�اوالت العام�ة بمبلغ 
مق�داره )310530406000( دينار فقط 
ثاثمائ�ة وع�رشة مليارات وخمس�مائة 
وثاث�ون مليون�ا واربعمائة وس�تة آالف 
دين�ار بمدة تنفي�ذ أمده�ا )1095( يوما 
قدر تعل�ق األمر بصاحية مجلس الوزراء 

املالية.
املج��ل�س  ق�رر  الزراع�ي  املج�ال  ويف 
املوافق�ة عى تعديل ق�رار مجلس الوزراء 
)265 لس�نة 2019( بش�����أن تس�ديد 
مس�تحقات الفاح�ني من مادة الش�عري 

ليصبح بحسب اآلتي:
1-قيام ش�����ركة مابني النهرين للبذور 
ال������زراع�ة  وزارة  تش�كيات  اح�د 
باالقرتاض من امل�رصف العراقي للتجارة 
مق�داره  مبل�غ  االخ�رى  واملص�ارف 
)300000000000( دينارفق�ط ثاثمائة 
ملي�ار دينار لغرض تس�ديد مس�تحقات 

الفاحني ملادة الشعري لعام 2019.
مبل�غ  ب�إدراج  املالي�ة  وزارة  2-قي�ام 
الق�روض م�ع الفوائ�د املرتتب�ة عليها يف 
مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية 

للسنة املالية 2020.
التفاصيل ص2
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الرتبية تعلن تسجيل أكثر من )20( ألف متقدم لالمتحانات اخلارجية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبية عن تس�جيل 27,890 ألف متق�دم لخوض االمتحان 
التمهيدي الخارجي للمديريات العامة للرتبية يف محافظة )الديوانية، املثنى، 
دي�اىل، النجف األرشف، االنب�ار، باإلضافة اىل محافظة بغ�داد الكرخ األوىل 
والثانية(، املزمع انطالقُه يف ال�)3( من شهر آذار املقبل. وأوضحت الوزارة 
ان »املديري�ة العام�ة للتقويم واالمتحانات قد حددت ي�وم الثالثاء املوافق 
الثالث من ش�هر اذار املقبل موعداً لب�دء االمتحانات التمهيدية للمتقدمني 
الخارجيني يف املديريات العامة يف بغداد واملحافظات«. واش�ارت اىل ان عدد 
املس�جلني لخوض االمتحان يف تلك املحافظات بلغ نحو )27,890( ألفاً ما 
ب�ني الذكور واإلناث وللمراحل الدراس�ية كافة.هذا ودع�ت الوزارة جميع 
األهايل ملس�اندة املتقدمني وتوفري االجواء الصحية والنفس�ية املالئمة لهم 

ليتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج يف امتحانهم الوطني.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كت�ب الصحف�ي الربيطاني املخ�رم ديفيد هريس�ت 
تقري�راً يف موقع »ميدل إيس�ت آي« يتضم�ن معلومات 

خطرية عن مخطط لتفكيك العراق. 
واستقى هريست، الخبري بالش�ؤون العربّية، معلوماته 
من ثالث مصادر عراقّية رفيعة املس�توى عىل دراية بما 

يحدث بمكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي. 
ويروي هريس�ت أنه قبل 9 أش�هر، تمت دعوة مجموعة 
من السياسيني ورجال األعمال العراقيني من محافظات 
األنب�ار وصالح الدي�ن ونينوى إىل مق�ر اإلقامة الخاص 
للسفري الس�عودي لدى األردن يف عمان، وكان مضيفهم 

الوزير السعودي للشؤون الخليجية ثامر السبهان. 
وال ُيع�رف، بحس�ب الصحف�ي الربيطاني، م�ا إذا كان 
محمد الحلبويس، رئيس الربملان الذي له عالقات مع كل 
من إيران والسعودية، حر اجتماع عمان الرسي، لكن 
قيل إنه أُبلغ بالتفاصيل. وكان عىل جدول األعمال خطة 
للدف�ع باتجاه منطقة س�نية تتمتع بحك�م ذاتي، عىل 

غرار كردستان العراق. 
»الخط�ة ليس�ت جديدة« قال هريس�ت. وأض�اف »لكن 
الفك�رة الت�ي لطاملا دأب�ت الواليات املتحدة ع�ىل لعبها، 
وه�ي تحارب إلبق�اء الع�راق يف دائرة نفوذه�ا، وجدت 
فرص�ة جديدة للحي�اة حي�ث تتنافس اململك�ة العربية 
السعودية وإيران عىل النفوذ والهيمنة«. وتشكل األنبار 
31% من مس�احة الدولة العراقية، ولديه�ا احتياطيات 
كبرية من النفط والغاز واملعادن غري املستغلة، إنها عىل 
حدود س�وريا. إذا اضطرت الحكوم�ة العراقية القادمة 
إىل إجبار القوات األمريكية عىل مغادرة البالد، فسيتعني 
عليها مغادرة حقول النفط يف شمايل سوريا أيضاً، وذلك 
ألن األنبار هي التي توفر هذه العملية، ويوجد يف األنبار 

4 قواعد عسكرية أمريكية.
 أش�ار هريس�ت إىل أنه »تحت الضغط، كثفت واشنطن 

جهودها لتقسيم العراق ملواجهة النفوذ اإليراني«. 
واالنبار، املقاطعة الغربية، صحراوية إىل حد كبري، ويبلغ 
عدد سكانها ما يزيد قليال عىل مليوني نسمة، باعتبارها 
منطق�ة تتمتع بالحك�م الذات�ي، فإنها تحت�اج إىل قوة 
عامل�ة، وقد قي�ل يف هذا االجتم�اع، إنه يمك�ن أن يأتي 
العدد املطلوب من الجئني فلس�طينيني، وبالتايل يتماىش 
ذل�ك مع خطة دونال�د ترامب املس�ماة »صفقة القرن« 
لتخليص )إرسائيل( من مشكلة الالجئني الفلسطينيني، 

بحسب ميدل ايست آي. 
األنبار ش�به س�نية بالكامل، لكن ص�الح الدين ونينوى 
ليس�تا كذل�ك، إذا نجحت الفك�رة يف األنبار، فس�تكون 
املحافظات األخرى التي يهيمن عليها السنة هي التالية. 
»انته�ى االجتم�اع باتفاق ق�وي« أكد هريس�ت، »ومع 
ذلك، ل�م يكن املش�اركون العراقيون والس�عوديون هم 

الوحيدون الذين استمعوا«. وأوضح الصحفي الربيطاني 
»كان�ت املخاب�رات األردني�ة، وهي مؤسس�ة كبرية بما 
يكف�ي العتبارها حكومة موازية، أق�ل ارتياحاً ملا كانوا 

يسمعونه«. 
وأش�ار إىل أن أعضاء جهاز املخاب�رات األردني »انزعجوا 
م�ن الس�بهان الس�تخدامه س�فارة بالده�م كقاع�دة 
للتخطي�ط للتحركات يف العراق، يتمت�ع األردن بعالقات 
حميمة مع بغداد، خاصة بعد أن بدأ عبداملهدي يف تزويد 

اململكة بإمدادات النفط التي تشتد الحاجة إليها«.
بطريق�ة أو بأخرى، ت�م ترسيب تفاصي�ل االجتماع إىل 
رئيس ال�وزراء العراقي. كانت العالق�ات بني عبداملهدي 
والس�عودية جي�دة يف ذل�ك الوق�ت، حت�ى إن ويل العهد 
الس�عودي محمد بن سلمان اختاره كوسيط مع إيران. 
لق�د كان رئيس ال�وزراء منزعجاً م�ن االجتماع الرسي، 
بحس�ب هريتس، الذي ق�ال »لكنه لم يك�ن يعلم يف ذلك 
الوق�ت م�دى جدية ه�ذا امل�روع وم�ا إذا كان بالفعل 
يحظ�ى بدعم ويل العهد، بعد ذلك بفرتة وجيزة، أثار عبد 
املهدي مسألة اجتماع عمان مع ويل العهد يف الرياض«. 

يف عهد عبدامله�دي، تراجعت التوت�رات الطائفية، حيث 
س�حب القوات شبه العسكرية الشيعية للحشد الشعبي 
م�ن مراكز البل�دات الس�نية، وكان يفخر بنفس�ه ألنه 
يتأكد من أن الس�نة ال يتم معاملتهم بشكل غري قانوني 

من قبل القوات الحكومية.
مرة أخرى، تم وضع خطة من شأنها أن تؤجج التوترات 
الطائفي�ة، وع�ىل املدى الطوي�ل، تؤدي إىل تف�كك بلده. 

عندما واجه عبداملهدي ويل العهد السعودي، كذب محمد 
بن س�لمان، كما يفعل دائما، أخرب عبداملهدي أن الخطة 
»ه�راء« وأنه س�يأمر وزي�ره بالتوقف، بحس�ب ميدل 

إيست آي. 
ومع ذل�ك اس�تمرت االجتماعات وبعد بضعة أس�ابيع، 
تم عق�د اجتماع أكرب يف عمان، ه�ذه املرة، حر ممثل 
أمريكي وإرسائييل. لم يكن ممثل الواليات املتحدة داعماً 
رصيحاً وبقي فقط لجزء من االجتماع، أي ساعة كاملة، 
لكنه أخرب نظريه السعودي: »إذا كان بإمكانك فعل ذلك، 
فنح�ن نرحب ب�ه«، ولكن التوترات األخ�رية غريت هذه 
املعادلة، واآلن أصبحت واش�نطن بالكامل وراء الخطة. 
واأله�م م�ن ذلك، كان مبع�وث من اإلم�ارات حارضا يف 
االجتم�اع الثاني يف عم�ان، وكانت ه�ذه طريقة إلعالم 
الن�واب العراقيني الحاليني أن ملف مروع األنبار قد تم 
نقله من السعوديني إىل حلفائهم اإلماراتيني. كما سمح 
لويل العهد الس�عودي بادعاء أن�ه ال عالقة له باملخطط. 
واف�ق االجتماع الثاني يف عمان عىل تقديم الدعم الكامل 
لرئي�س الربمل�ان محمد الحلبويس، يف جه�وده إلضعاف 
الحكوم�ة وإثارة قضية الس�ّنة الذين يختفون بش�كل 
مس�تمر يف نق�اط التفتي�ش الحكومية، وه�و موضوع 

للتحقيق من قبل القضاء العراقي. 
وناقش االجتماع طرق »إعادة تعبئة« الرأي العام السني 
ضد حكومة بغداد، قال هريتس. تم ترسيب اللقاء الثاني 
مرة أخرى إىل الحكومة يف بغداد، والذي أرس�ل هذه املرة 
مبعوث�اً أمنياً كب�رياً للقاء الس�عوديني. حدثت املواجهة 

وراء الكواليس يف باريس.
وقال مصدر حكومي عراقي: »الحكومة العراقية عندها 
فق�ط أدرك�ت أن الس�عوديني كانوا جادي�ن«. وأضاف: 
»قلنا لهم.. ما هو رأيكم إذا استقبلنا ناشطني سياسيني 
من منطقتك الش�يعية الرقية يف بغداد وناقش�وا معنا 

طرق إعالن االستقالل عن الرياض؟«. 
أثبت�ت االعرتاضات العراقي�ة أنها عبثية. عق�د اجتماع 
ثال�ث يف دب�ي، تم نر قائمة األش�خاص الذين حروا 
عىل نطاق واس�ع، ه�ذه املرة، كان الحلب�ويس حارضاً، 
إىل جانب أعضاء س�نة يف الربملان العراقي، أكد الصحفي 

الربيطاني. 
نف�ى الحلبويس عالنية مناقش�ة خطط إنش�اء منطقة 
س�نية أو االتفاق عليه�ا، يف حني بدأ آخرون يف املجموعة 
نفس�ها التس�رت. قال أحد أكثر هذه املجموعة رصاحًة، 
نائب محافظة األنبار فيصل العيس�اوي، إن »الخطوات 
العملي�ة قد بدأت نحو تش�كيل محافظة تتمتع بالحكم 
الذات�ي ع�ىل غ�رار إقلي�م كردس�تان العراق يف ش�مال 
املقاطع�ة«. وق�ال العيس�اوي إن فكرة إقام�ة منطقة 
س�نية تتمتع بالحكم الذاتي مستوحاة من النجاح الذي 

حققته كردستان. 
وق�ال: »املناطق تتطور دس�توريا وتعتم�د معظم دول 
العالم عىل هذا النظام لتوزيع الس�لطة وتخفيف العبء 

عن املركز«.
ولم يؤكد مس�ؤول يف مكتب عبدامله�دي ولم ينف رواية 

املحادثات.
ع�ىل الرغ�م م�ن أن ه�ذا املخط�ط قد اكتس�ب ق�وة يف 
األس�ابيع األخرية، فإنه س�بق اغتيال قاس�م سليماني 
وأزم�ة الصواريخ مع إيران، لكن طهران ردت بقوة عىل 

ذلك يف اآلونة األخرية. 
بمج�رد أن علم�ت طه�ران أن اإلماراتيني اس�تولوا عىل 
ملف الرتويج لجيب س�ني يتمتع بالحكم الذاتي يف غرب 
وش�مال العراق، فقد أوضحت يف األي�ام التي تلت مقتل 
س�ليماني أن القواعد األمريكية ع�ىل األرايض اإلماراتية 

سُتعترب أهدافاً مروعة.
 يج�ب ع�دم وص�ف الق�وى السياس�ية يف الع�راق عىل 
أنه�ا بي�ادق عىل لوح�ات الش�طرنج لجريانه�ا، غري أن 
االجتماع�ني الرسيني اللذي�ن عقدا يف عم�ان واالجتماع 
املع�رتف به علن�ًا يف دبي، يش�هدان عىل ع�زم ويل العهد 
الس�عودي عىل الحك�م والس�يطرة عىل املنطق�ة مهما 

كانت النتائج.
كم�ا رأين�ا بالفع�ل يف اليمن، ف�إن انهي�ار الدولة ليس 
بال�رورة نتيجة غري متوقعة للحملة العس�كرية التي 

أخطأت، يمكن أن يكون واحدا من األهداف. 
س�يحكم ه�ذا املل�ك املس�تقبيل، مهم�ا كان�ت التكلفة 
ووسط األنقاض، إذا لزم األمر، إذا شق طريقه يف األنبار، 

فسيكون العراق واحداً فقط من دوله املدمرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، أمس 
الثالث�اء، برئاس�ة رئيس الوزراء املس�تقيل 
عادل عبد املهدي. ويف بداية الجلسة، وبحسب 
بيان مكتب رئاسة الوزراء االعالمي، تحدث 
عبد امله�دي، عن آخر التطورات السياس�ية 
واألمني�ة يف الب�الد واملوقف ال�دويل من قرار 
س�حب الق�وات االجنبية، واالج�راءات التي 
اتخذتها الحكوم�ة ملتابعة اوضاع العراقيني 
يف الص�ني وإجالئهم والوقاي�ة من فايروس 
كورون�ا. وناق�ش مجلس ال�وزراء القضايا 
املع�ّدة لج�دول أعمال�ه وأص�در ع�ددا من 
الق�رارات. ويف مجال الس�كن ق�رر مجلس 

ال�وزراء املوافق�ة ع�ىل قي�ام وزارة املالي�ة 
بتملي�ك امان�ة بغداد قطع�ة االرض املرقمة 
)12/م 16 بزايز الفضيلية( عىل وفق القرار 
رقم 581 لس�نة 1981 لغ�رض توزيعها اىل 
ش�اغليها منذ ع�ام 1963 لغاية عام 2003 
اصوليا. وتم اق�رار توصية املجلس الوزاري 
للخدم�ات االجتماعي�ة بش�أن املوافقة عىل 
احال�ة م�روع مج�اري س�امراء املرحلة 
الثاني�ة تجهي�ز وتنفي�ذ وتش�كيل وصيانة 
محطة املعالجة مع محطات الرفع وشبكات 
املجاري ومياه االمطار الثقيلة مع الخطوط 
الناقلة لصال�ح رشكتي امل�ربوك للمقاوالت 
العام�ة وب�درة الح�ق للمق�اوالت العام�ة 
بمبل�غ مق�داره )310530406000( دينار 

فقط ثالثمائة وعرة مليارات وخمس�مائة 
وثالثون مليونا واربعمائة وستة آالف دينار 
بم�دة تنفيذ أمده�ا )1095( يوما قدر تعلق 

األمر بصالحية مجلس الوزراء املالية.
ويف املج�ال الزراعي ق�رر املجل�س املوافقة 
عىل تعديل قرار مجلس الوزراء )265 لسنة 
2019( بشأن تسديد مس�تحقات الفالحني 

من مادة الشعري ليصبح بحسب اآلتي:
1-قيام ش������ركة مابني النهرين للبذور 
ال������زراع�ة  وزارة  تش�كيالت  اح�د 
باالق�رتاض من امل�رف العراق�ي للتجارة 
مق�داره  مبل�غ  االخ�رى  واملص�ارف 
ثالثمائ�ة  دينارفق�ط   )300000000000(
ملي�ار دين�ار لغ�رض تس�ديد مس�تحقات 

الفالحني ملادة الشعري لعام 2019.
2-قيام وزارة املالي�ة بإدراج مبلغ القروض 
مع الفوائ�د املرتتبة عليها يف مروع قانون 
املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة للس�نة املالي�ة 

.2020
ضمان�ات  بتقدي�م  املالي�ة  وزارة  3-قي�ام 
لتس�ديد مبلغ الق�رض مع الفوائ�د املرتتبة 
عنه اىل امل�رف العراقي للتجارة، وان ينفذ 

هذا القرار بدءا من تأريخ اصداره.
ووافق مجلس ال�وزراء عىل معالجة تحويل 
املش�ار اليه�م يف كت�اب وزارة الرتبية املرقم 
بالع�دد 7768/1/14 يف 2019/11/25 اىل 
مرفني من خالل االس�تفادة من الدرجات 
الش�اغرة التي تم احالته�ا اىل التقاعد ومن 

ضم�ن التخصيصات املالي�ة ملديرية الرتبية 
يف كل محافظ�ة لع�د حذف اوتنزي�ل الكلف 

الخاصة بهم.
وتم�ت املوافقة عىل اصدار تعليمات كس�وة 
وش�ارات العاملني يف هيئة املنافذ الحدودية 
وس�جالتها اس�تنادا اىل احكام امل�ادة )80/ 
البند ثالثا ( من الدس�تور وامل�ادة )13( من 
قان�ون هيئ�ة املناف�ذ الحدودية رق�م )30( 
لسنة 2016. ووافق املجلس عىل إنهاء عمل 
لجن�ة إعمار وخدم�ات املحافظ�ات املؤلفة 
بموجب ق�رار مجلس الوزراء )271 لس�نة 
2018( نظ�را لتأليف فريق يختص بمتابعة 
تنفي�ذ التوجيهات الصادرة بش�أن مطالب 

املتظاهرين.

املخطط وافقت عليه أمريكا وسلمته السعودية إىل اإلمارات لتنفيذه.. وسياسيون حضروا )٣( لقاءات يف )٩( أشهر لتنفيذه

التفاصيل الكاملة الجتامعات هتدف لتحويل العراق إىل »دولة ُمدمرة«

العدد )2072(  29  كانون الثاني  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

جملس الوزراء يصدر قرارات ختص متليك األرايض والدرجات الوظيفية للرتبية وديون الفالحني

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة االمن والدفاع النيابية 
, الثالثاء , عن موافقة روس�يا عىل 
بيع العراق منظومة الدفاع الجوي 
اس 400 خ�الل زي�ارة مستش�ار 
الفي�اض  فال�ح  الوطن�ي  االم�ن 
ان  مبين�ة   , موس�كو  اىل  األخ�رية 
اللجنة اس�تضافت الفي�اض الذي 
أك�د لن�ا موافقة روس�يا ع�ىل بيع 

العراق املنظومة.
وق�ال عض�و اللجنة النائ�ب كريم 
عليوي يف تري�ح ل�/ املعلومة /، 
إن�ه “بعد اليأس ال�ذي لحق بنا من 
قبل التحالف الدويل وخاصة أمريكا 
م�ن وع�ود زائفة لتس�ليح الجيش 
العراق�ي ول�م نص�ل اىل نتيجة منذ 
2003 اىل الي�وم بع�ض الطائ�رات 

وسلمت الينا بعد 10 سنوات”.

“الحكوم�ة  أن  علي�وي،  وأض�اف 
ولجنة االمن والدفاع النيابية ادركت 
زيف االدع�ات االمريكية بتس�ليح 
وتحدي�ث القدرة للجي�ش العراقي 
قررنا الذهاب اىل روس�يا للحصول 
ع�ىل األس�لحة املتط�ورة خاص�ة 
الدفاعي�ة ويف مقدمتها اس 400 ” 
. وأوض�ح علي�وي أن “الفياض تم 
تكليفه من قبل الحكومة بمفاتحة 
الجان�ب ال�رويس لتزوي�د الع�راق 
باملنظوم�ة الدفاعي�ة الجوي�ة اس 
400 واس�لحة أخرى وفع�ال غادر 
الفي�اض اىل موس�كو وحصل عىل 
املوافقة من قبل القيادة الروسية”, 
مبين�ا ان “لجن�ة االم�ن والدف�اع 
قام�ت باس�تضافة الفي�اض وقد 
ابلغنا بامل����وافقة الروس�ية عىل 
تزويد الع�راق باملنظومة الدفاعية 

اس 400”.

االمن النيابية:
 روسيا أبدت موافقتها لبيع منظومة 

اس  400 الدفاعية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد عمليات البرة الفريق الركن قاس�م 
جاس�م ن�زال خالل اس�تقبالة جمع م�ن أبناء 
محافظ�ة البرة يف مقر قي�ادة العمليات عىل 
األوام�ر الس�ابقة يف عدم اس�تخدام الرصاص 
الحي اتجاه املتظاهرين السلميني مهما كانت 

األسباب 
وشدد قائد العمليات عىل عدم السماح وتكرار 
ماحص�ل يف األيام املاضية من خروقات أمنية 
اتج�اه مخيم املتظاهرين، الفت�ًا إىل أن قيادة 
العمليات لن تتخىل عن دورها األمني يف حماية 
الس�احة البرية م�ن املندس�ني ونتمنى أن 
يكون هناك حضور للجان التنسيقية والعمل 
س�وية مع مق�ر قي�ادة العملي�ات والخروج 
ب�رأي موح�د للحف�اض ع�ىل أبنائن�ا وكذلك 
يعطينا الفرصة يف توفري أقىص درجات األمن 

واالستقرار يف محافظة البرة.
وأك�د ان اس�تفزاز الق�وات األمني�ة والتعدي 
ع�ىل املتظاهري�ن يضعنا أمام ف�وىض كبرية 
وانفالت أمن�ي أكرب خصوصا أن هناك مواقع 

وصفح�ات اعالمي�ة تح�رض به�ذا االتجاه 
ونتمن�ى ان تك�ون املظاهرات س�لمية ضمن 
األطر القانونية وعدم جر املحافظة إىل عواقب 

وخيمة ونتائج غري جيدة ال سامح الله.

قائد عمليات البرصة: ال نستعمل الرصاص احلي جتاه 
املتظاهرين مهام كانت األسباب

        بغداد / المستقبل العراقي

استش�هد واصيب 3 من رشط�ة مكافحة االجرام يف رشطة بغداد يف اش�تباك 
مسلح رشق العاصمة.

ونعت مديرية مكافحة اجرام بغداد يف بيان تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نسخة 
منه »منس�وبها الش�هيد }ر.ع{ }س�الم عويز عودة الش�وييل{ الذي استشهد 
خالل تأديته الواجب الرسمي رشق العاصمة بغداد عند تنفيذ امر قبض بحق 
اح�د املطلوبني بقضاي�ا القتل والخطف وخالل االش�تباك املبارش باألس�لحة 
املتوس�طة مع املتهم، استشهد املنتسب وأصيب احد الضباط ومنتسب، حيث 

تم قتل املتهم يف هذا االشتباك«.
وأضاف »تتقدم مديرية مكافحة اجرام بغداد بخالص العزاء اىل ذوي الش�هيد 
بهذا املصاب الجلل ونسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وان 
يمن عىل الجرحى بالش�فاء العاجل« مؤكدا ان »رجال وزارة الداخلية سيبقى 
اليد الضاربة من اجل امن العراق وشعبه وان دمائهم الزاكيات ستكون عطرا 

لرتاب هذا الوطن الغايل«.

مكافحة اإلجرام
 تعلن استشهاد وإصابة رشطة باشتباك مسلح

 مع مطلوب رشق بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت عض�و لجنة الصح�ة والبيئة النيابي�ة اكتفاء الحس�ناوي، أمس 
الثالثاء، ع�ن تحركات نيابية لرف�ع دعوى قضائية ض�د الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، الفت�ة إىل أن امري�كا تس�ببت باصاب�ة اآلالف م�ن العراقيني 

باألمراض الرسطانية.
وقالت الحس�ناوي يف تري�ح صحفي إن »الحرب الت�ي خلفتها الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة داخ�ل العراق نت�ج عنها تح�ول مس�احات كبرية إىل 

مساحات مشعة بسبب املخلفات الحربية«.
وأضافت أن »الواليات املتحدة األمريكية إبان الحرب عام 2003 استخدمت 
أس�لحة محرمة دولية داخل العراق”، الفتة إىل أن “تلك األس�لحة تس�ببت 

بإصابة العراقيني بأمراض رسطانية”.
وأش�ارت الحس�ناوي إىل أن “هناك تحركات ملقاضاة واشنطن عىل خلفية 

ارتكابها جرائم صحية بحق الشعب العراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات س�امراء، أمس الثالثاء، العثور عىل عبوات ناس�فة 
ومضافة تابعة لعصابات داعش االرهابية.

وذكرت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »خرجت 
قوة من الفرقة الثانية اللواء الخامس رشطة اتحادية وقسم رشطة يثرب 
ومفرزة من شعبة استخبارات يثرب، وبعد ورود معلومات استخبارية عن 

وجود مجموعة ارهابية يف منطقة الجمعية )الرساي(، لتفتيش املكان«.
واضاف�ت، انه�ا »عثرت ع�ىل 3 عبوات ناس�فة كان االرهابي�ني يقومون 
بتجهيزها، كما عثرت قوة اخرى عىل مضافة يف منطقة الكوش )بس�تان 
ع�يل( تابعة لعصابات داعش اإلرهابية تحتوي ع�ىل مواد غذائية وعبوات 

ناسفة«.

الصحة الربملانية: 
نتحرك ملقاضاة أمريكا عن إصابة آالف 

العراقيني بالرسطان

عمليات سامراء تعلن العثور عىل عبوات 
ناسفة ومضافة تابعة لـ«داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتص�ام محافظة  اعلنت س�احة 
النج�ف، أم�س الثالثاء، ع�ن منح 
الجمهوري�ة والربملان مهلة  رئيس 
مح�ددة لتنفي�ذ عدد م�ن املطالب، 
املحتج�ون  س�يتجه  وبخالف�ه 

لخطوات وصفتها بالتصعيدية.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن س�احة 
اعتص�ام النج�ف، »بع�د أن تحمل 
املتظاهرون يف س�احات االعتصام 
ما تحمل�وا وصربوا رغ�م الظروف 
ومورس�ت  والقاه�رة  الصعب�ة 
ضده�م كل أن�واع العن�ف والقت�ل 
والخطف عمدت الس�لطة الحاكمة 
االس�تجابة  وع�دم  التس�ويف  إىل 
إىل مطال�ب املتظاهري�ن املروعة 

واملتمثلة يف:
أوالً: اختيار رئيس وزراء غري جديل

ثاني�اً: حس�م قان�ون االنتخاب�ات 
الجديد واملصادقة عليه

ثالث�اً: تحدي�د موع�د لإلنتخاب�ات 
املبكرة عىل أن ال يتعدى )ستة أشهر( 
واض�اف، »لذلك يعل�ن املعتصمون 

عن إعطاء مهلة للس�لطة الحاكمة 
لتنفيذ هذه املطالب ابتداًء من يوم 
الثالث�اء 28/1/2020 وتنته�ي يف 
يوم الس�بت 1/2/2020 وبخالفه 
س�يتم أتخ�اذ خط�وات تصعيدية 
ضمن اإلط�ار الس�لمي الذي دعت 

إليه املرجعية الرشيدة«.
وس�تكون الخط�وات التصعيدي�ة 

كما ييل:
الخارجي�ة  الط�رق  غل�ق  اوالً: 

للمحافظة
ثاني�اً: غل�ق جمي�ع الدوائ�ر غ�ري 
الخدمي�ة باس�تثناء:1-دائرة املاء، 
3-مديري�ة  الصح�ة،  2-دائ�رة 
البلدي�ة  أقس�ام   -4 الكهرب�اء، 
املج�اري،  5-دائ�رة  الخدمي�ة، 

6-الدوائر األمنية كافة.
ثالث�اً: منع دخول أعض�اء مجلس 
النواب إىل املحافظة لدورهم السلبي 

يف التسويف واملماطلة.
وذكر البيان انه »اذا ما تم االستمرار 
س�يلجأ  واملماطل�ة  بالتس�ويف 
املعتصمون إىل طرق تصعيدية أكثر 

شدة عىل السلطة الحاكمة«.

متظاهرو النجف يمهلون 
احلكومة )4( ايام لتنفيذ )3( مطالب.. 

وهيددون بـ »تصعيد«
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    بغداد/ المستقبل العراقي

وضع وزير الش�باب والرياضة الدكتور احمد 
ري�اض، الي�وم االثن�ن 27-1-2020، حج�ر 
االس�اس لبناء اول مستشفى للطب الريايض 
والعالج الطبيعي يف العاصمة بغداد، ليش�كل 
طف�رة نوعية يف عمل الوزارة من خالل تقديم 
الخدم�ات الصحي�ة والعالجي�ة للرياضي�ن 
واملراجعن.واش�اد الوزي�ر خ�الل االحتفالية 
التي اقيمت يف موقع بناء املستشفى يف املدينة 
الشبابية قرب ملعب الشعب الدويل، بالجهود 

الكب�رة الت�ي تبذلها مالكات دائرة الش�ؤون 
الهندس�ية والفنية وس�عيها النجاز املشاريع 
الهندسية املنترشة يف بغداد واملحافظات حتى 
تكون يف متناول ش�بابنا ورياضيينا، مبينا ان 
ع�ام 2020 سيش�هد انج�از رصوح رياضية 
كب�رة ابرزه�ا ملع�ب الش�هداء يف الحبيبية 
32 ال�ف متفرج وملعب ال�زوراء يف العاصمة 
أن  والرياض�ة،  الش�باب  وزي�ر  بغداد.وأك�د 
املستشفى سيكون إضافة مهمة إىل منظومة 
الرياضية بشكل كامل، والوزارة حريصة عىل 
إنشاء املستش�فى لخدمة الرياضين ىف كافة 

األلع�اب املختلف�ة، حيث سيس�اعد ىف توفر 
الوقت ورسعة تقديم العالج والتأهيل املناسب 
املنتخب�ات واألندي�ة وآلخرين.ويمثل  لالعبي 
مستش�فى الط�ب الري�ايض الذي س�تتكفل 
بانش�ائه احدى الرشكات األملانية وبواقع 50 
رسيرا لصالح وزارة الشباب والرياضة، انجازا 
مهم�ا يف الجان�ب الصح�ي والعالج�ي حيث 
يستقبل اعدادا كبرة من املراجعن سواء من 
الرياضين او غرهم، وسيتم تجهيزه بأحدث 
املعدات الطبي�ة اىل جانب التوس�ع باملالكات 

واالختصاصات الطبية.

وزير الشباب يضع حجز االساس لبناء اول مستشفى للطب الريايض يف بغداد

النزاهة االحتادية: صـدور أمر استقدام بحق مديرعام تربية نينوى األسبق
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة االتحادية عن صدور أمر اس�تقدام 
بحق املدي�ر العام لرتبية محافظة نينوى األس�بق، مبينة 
أن األم�ر ص�در وفقاً ألح�كام امل�ادة )340( م�ن قانون 
العقوبات.دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
ع�ن تفاصي�ل القضية، أش�ارت إىل أن الهي�أة التحقيقية 

القضائية املختصة بقضايا النزاهة يف نينوى أصدرت أمراً 
باس�تقدام  املدير العام لرتبية  نينوى األس�بق؛ عن تهمة 
التعاقد مع أحد املصارف األهلية؛ الس�تقطاع مبلغ عرشة 
آالف دين�ار من روات�ب موظفي مديري�ة تربية املحافظة 

دون وجود سند قانوني.
قت  وأضافت الدائرة إن أمر االستقدام يف القضّية، التي حقَّ
فيها الهيئة وأحالتها إىل القضاء، صدر وفقاً ألحكام املادة 

 . )340( من قانون العقوبات العراقيِّ
م�ن الجدي�ر بالذكر أن الهيئ�ة أعلنت الش�هر املايض عن 
صدور ع�دة أوام�ر قبض واس�تقدام بحق مس�ؤولن يف 
املحافظ�ة، م�ن بينه�م املحافظ  األس�بق ونائ�ب رئيس 
مجلس املحافظة السابق وأحد أعضائه، إضافة إىل رئيس 
جامع�ة نين�وى وعم�ي�د كلي��ة الحق���وق  يف جامعة 

املوصل السابقن.

    المثنى / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراع�ة املثن�ى، أم�س الثالث�اء، عن 
اس�تعدادها لتوفر أكث�ر من مليون دون�م يف مناطق 
البادي�ة لعرضه�ا يف مجال االس�تثمار الزراعي املحيل 

واألجنبي.
وقال مدير زراعة املثنى عامر جبار إن مديريته تعمل 
مع وزارة الزراعة عىل فرز تلك األرايض التي خصصت 
سابقا كأرايض للرعي، مشرا إىل أن تلك املساحات وان 
كانت متباع�دة فإنها تعترب صالح�ة للزراعة ويمكن 

عرضها عىل الرشكات الراغبة للعمل يف ذلك املجال.
وأضاف جبار أن تلك اإلجراءات س�تتم بالتنس�يق مع 
الحكومة املحلية وهيئة االس�تثمار إلكمال اإلجراءات 

اإلدارية وعرضها كفرص استثمارية.

املثنى تعلن عن استعدادها 
لتوفري مساحات يف البادية 
وعرضها لالستثامر الزراعي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مدير عام صحة الكرخ يؤكد خلو العراق 
من »الكورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدي�ر عام دائرة صح�ة بغداد الك�رخ الدكتور 
جاسب لطيف عيل الحجامي خلو العراق من مرض 
الكورون�ا ج�اء ذلك خ�الل اجتماعه مع مس�ؤويل 
تعزيز الصحة يف املستشفيات وبحضور مدير قسم 
الصح�ة العامة ومدير ش�عبة االم�راض االنتقالية 
ومس�ؤولة وحدة االمراض التنفسية الحادة فضال 
عن ممثل قس�م األم�ور الفنية واملخت�ربات ومدير 

مركز املطار والرشطة املجتمعية واالعالم
وبن الحجامي دعمه الكامل من خالل توفر االدوية 
واملس�تلزمات الطبية لكافة املؤسسات للوقاية من 
امل�رض مؤك�دا ع�ىل دور االع�الم يف التغطية ونرش 

البوسرتات والفولدرات الصحية
للتص�دي  الخط�ة  مناقش�ة  االجتم�اع  وتضم�ن 
مل�رض الكورونا ومتابعة توفر جميع مس�تلزمات 
ردهات العزل يف املستش�فيات وتوفر عدة الحماية 
الش�خصية التنسيق مع شعبة تعزيز الصحة حول 
نرش التوعي�ة الصحية الخاصة بامل�رض للمالكات 
الطبية والصحية، ومناقش�ة توفر عالج التام فلو 
ولق�اح االنفلون�زا واج�راء حمالت التلقي�ح لكافة 
املنتس�بن يف املستش�فيات والقطاع�ات، تنش�يط 
فعاليات الرصد الوبائي لحاالت االمراض التنفسية 
الحادة وخاص�ة مرض الكورون�ا، ورضورة اقامة 

الن�دوات م�ن قب�ل مس�ؤويل الصح�ة العام�ة يف 
املستش�فيات واملراك�ز الصحي�ة ح�ول االجراءات 
الوقائي�ة، والتع�اون م�ع الجه�ات االخ�رى منها 

الرشطة املجتمعية
ويف نهاية االجتماع اثنى الحجامي عىل كافة الجهود 
املبذولة من قبل املالكات العاملة يف الجانب الصحي 

للدائرة للحد من انتش�ار االمراض االنتقالية وخلو 
من مرض الكورونا

ومن الجدير بالذكران املؤسس�ات الصحية كافة يف 
جانب الكرخ قامت بعقد ندوات واجتماعات لكافة 
العامل�ن فيها برضورة تعري�ف املواطنن باملرض 

وطرق الوقاية واالنتقال.

حمافظ نينوى يعلن ختصيص »109« مليارات 
دينار لتنفيذ »80« مرشوعًا خدميًا

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اعل�ن محاف�ظ نينوى نج�م الجبوري، 
الثالثاء، عن تخصيص مبلغ 109 مليار 

مرشوع�ا   80 لتنفي�ذ  دين�ار 
ضم�ن خطة صن�دوق اعمار 
ملحافظة  املت�رضرة  املناط�ق 

نينوى.
وذك�ر بيان ملكتب املحافظ ان 
»محافظ نينوى نجم الجبوري 
اعمار  التقى رئيس صن�دوق 
املناط�ق املت�رضرة مصطفى 
الهيتي بحضور عدد من مدراء 

الدوائر يف ديوان املحافظة«.
وأض�اف ان�ه »ج�رى خ�الل 
اللقاء التداول يف ملف مشاريع 
الصندوق للع�ام 2020 حيث 
تم تخصيص مبلغ 109 مليار 
دينار ملحافظ�ة نينوى ضمن 
خط�ة الصن�دوق لتنفي�ذ 80 

مرشوعا داخل املحافظة«.
الجب�وري  أك�د  جانب�ه  م�ن 
بحسب البيان »مساندة اإلدارة 
املحلية يف نينوى وعىل راس�ها 

املحاف�ظ لجه�ود الصن�دوق وتج�اوز 
املش�اريع  إلنج�از  املعوق�ات  جمي�ع 
بهمة ورسع�ة ويف كافة القطاعات ويف 
مقدمتها القطاع الصحي«، مش�راً اىل 

ان »املرحلة املقبلة ستشهد التعامل مع 
رشكات متخصص�ة ومهنية لها اعمال 
جيدة وسمعة حسنة يف تنفيذ املشاريع 

بكل شفافية وإخالص«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط عن تحقي�ق ايرادات 
مالية ع�ن تس�ويق النفط االس�ود بلغت 
)174( مليون�ا و)400( ال�ف برمي�ل عن 

قيمة بيع )4( شحنات فورية فقط.
 وق�ال مدي�ر عام رشك�ة تس�ويق النفط 
العراقية )س�ومو( عالء الي�ارسي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»الرشك�ة اس�تطاعت وبعد ق�رار املجلس 
االع�ىل ملكافحة الفس�اد بح�ر عمليات 
تصدي�ر النف�ط االس�ود ب�)س�ومو( من 
تصدير وتس�ويق )4( شحنات فورية من 
النفط االس�ود بواقع شحنتن خالل شهر 
وش�حنتن  امل�ايض   2019 االول  كان�ون 

لش�هر كانون الثاني 2020 الحايل ، بواقع 
)ملي�ون برمي�ل ( لكل ش�حنة وفق االلية 
الجديدة التي اقرها املجلس االعىل ملكافحة 
الفس�اد، بايرادات اجمالي�ة بلغت )174( 

مليون و)400( الف دوالر«.
واضاف اليارسي ان »اجمايل االيرادات من 
تسويق النفط االسود وفق االلية الجديدة 
حق�ق زي�ادة مالي�ة بلغ�ت )81( مليون 
دوالر الربع ش�حنات فقط مقارنة بااللية 

السابقة«.
وكان نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النفط ثامر الغضب�ان قد اكد خالل 
حف�ل توقيع عقود م�ع رشكات حكومية 
تابع�ة لوزارت�ي النقل والنف�ط  يف كانون 
االول 2019 امل�ايض ، ح�رص الوزارة عىل 

دعم الرشكات الوطنية وتطويرها وزيادة 
وتعظيم اإليرادات املالية  املتأتية من خالل 
أب�رام عق�ود تأتي يف س�ياق دع�م الناقل 

الوطني )براً وبحراً(.
وأضاف ان »ابرام تلك العقود  ينظم عملية 

نق�ل الفوائ�ض النفطي�ة من املص�ايف اىل 
املوانئ ومن ثم للرشكات العاملية املتعاقدة 
العراقي�ة  النف�ط  تس�ويق  رشك�ة  م�ع 
}سومو{ وفق اآلليات الرسمية والقانونية 

املعتمدة.
ويذك�ر ان العق�ود الت�ي أبرمته�ا رشكة 
التس�ويق م�ع رشكت�ي النق�ل البحري و 
النقل الربي ضمن تش�كيالت وزارة النقل 
والعق�ود املربم�ة م�ع رشكت�ي ناق�الت 
النفط العراقية وتوزيع املنتجات النفطية 
ضم�ن تش�كيالت وزارة النف�ط تهدف اىل 
تعزيز مش�اركة الرشكات الوطنية يف نقل 
املنتجات النفطية، وان هذه العقود تسهم 
يف تعزيز الق�درات املالية لهذه الرشكات ، 

وتحقيق ايرادات مالية اضافية.

»سومو«: وارادات النفط األسود بلغت »174« مليون دوالر

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، ان انتاجها من الطاقة 
الكهربائية سرتفع اىل 23 الف ميكاواط قبل 

موسم الصيف املقبل.
وقال الناطق الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء 
احمد العبادي يف تريح صحفي ان »الوزارة 
ب�اض�اف��ة  خ�ط�ت�ه��ا  بتنفي�ذ  نجح�ت 
3600 م��ي��غ��اواط للمنظومة الكهربائية 
 3500 اضاف�ة  اىل  وتس�عى   2019 الع�ام  يف 
ميغ�اواط اخ�رى يف الع�ام 2020 م�ن خالل 
ادخ��ال ع�دد م��ن امل�ح�ط�ات الكهربائية 
كالدب�س بواقع 500 ميغ�اواط وتازة بطاقة 
400 ميغاواط وال��ن��اص��ري��ة ال��ت��ي 
س��ت�ض�ي�ف 750 م�ي�غ��اواط ومحط�ة 
الس�ماوة بطاق�ة 500 ميغ�اوط، اضاف�ة اىل 
ادخ�ال محطة ديزالت الجادرية التي س�رتفد 

املنظومة بما يقارب ال� 100 ميغاواط«.
واض���اف ان »م�الك��ات ال���وزارة تعمل 
حالي�ا عىل انجاز اعم�ال التأهيل يف عدد كبر 
من املحطات الكهربائية منها كركوك الغازية 
وس��د حمرين وبس�ماية ووح�دات توليدية 
يف محط�ات اخ��رى، م�ن�وه��ا ب�ان ه�ذه 
االع�م�ال جميعا ستنجز قبل موسم الصيف 

املقب�ل مما يس�هم برف�د املنظوم�ة بطاقات 
اضافية.

وك�ش��ف ال�ع�ب�ادي ع���ن ان م�ح�ط�ة 
س��ت�رف�د  االخ����رى  ه�ي  ب�س��م�اي�ا 
بم�ا  ال�ت�وس��ع�ة  ب�ع��د  امل�ن�ظ�وم��ة 
م�ي�غ��اواط  ال�����1500  ي�ق��ارب 
م�م�ا سيس�هم برف�ع انتاجه�ا ال�ى 3500 
تق�ي  الخط�ة  ان  مبين�ا  م�ي�غ��اواط، 
ال��ى  املحط�ة  ه��ذه  بانت�اج  الوص�ول 
ي�س��ه�م  م�م��ا  م��ي��غ���اواط   4500

ب�ال�ت�خ�ف�ي��ف ع���ن ح�اج�ة العاصمة 
بغداد من الطاقة.

واك���د ان ال����وزارة وك�م��ا ن�ج�ح��ت 
ب�ال�وص��ول ال��ى 19200 م��ي��غ��اواط 
ت�ه��دف  ال��س���اب��ق  ال��ص��ي���ف 
ال�وص��ول ال�ى 23 ال�ف ميغ�اواط الصيف 
الحايل ش�ري�ط�ة اس�ت�م�رار ض�خ ال�غ�از 
االي�ران��ي واي�ج��اد الوقود البدي�ل يف حال 

حدوث اي طارئ.
واوض�ح العب�ادي ان انتاج الطاق�ة يف عموم 

العراق يرتاوح حاليا بن 13500 ميغاواط اىل 
14200 ميغاواط وان ساعات التجهيز يف بغداد 
تصل 15 س��اع�ة وال�ب�ص�رة 24 س�اع�ة 
و22 س�اع�ة يف ال�ن�اص�ري�ة و22 س�اع�ة 
ف��ي ميس�ان و17 س�اعة ف��ي محافظ�ة 
ك�رك�وك، م�ش��ددا ع�ل�ى ان مشكلة تدني 
التجهيز طالت فق�ط محافظات بغداد وبابل 
وك�رب�الء وال�ن�ج�ف وال�دي�وان�ي�ة بسبب 
انخفاض ضغط الغاز االيراني مما اثر يف انتاج 
املحطات التي تعتمد عليه لتش�غيلها، منوها 
بان الجانب االيراني يضخ حاليا االن مايقارب 
3 مالين قدم مكعب م�ن اصل الكمية املتفق 

عليها البالغة 25 مليون قدم مكعب.
وش��دد ع�ىل ان ال���وزارة وم��ن خ��الل 
خلي�ة االزم�ة املش�كلة ل�ت�ج�اوز مش�كلة 
ان�خ�ف��اض ض�خ ال�غ��از االي���ران���ي 
وزي����ر  ب�ح�ض��ور  ان��ع��ق���دت 
رئ�ي��س  وم�س�ت�ش��اري  ال�ك�ه�رب��اء 
ال����وزراء ل��ش��ؤون ال�ط�اق�ة ووزارتي 
النفط واملالية للبحث عن مصادر وقود بديلة 
وتهيئ�ة وزارة النفط لس�د النق�ص الحاصل 
ف�ي محط�ات ال�ت�ول�ي�د، اذ م�ن املمكن ان 
يستمر انخفاض ضغط ال�غ�از مل�دد اط�ول 
وف�ي ك�ل عام يحص�ل ه�ذا االن�خ�ف�اض، 

لك�ن ه��ذا ال�ع��ام حصل بمس�تويات اكرب 
ومس�تويات تخفي�ض اك�رب م�ن كل ع��ام، 
منوه�ا ب�ان م�ن ب�ن االج��راءات املرسعة 
ال��وق���ود  م�ش��ك�ل�ة  ل��ت��ج���اوز 
الكهربائية  ل�ل�م�ح�ط��ات  امل��ج��ه���ز 
النف�ط  وزارة  ال��وزراء  مجل�س  تخوي�ل 
للمصادقة عىل جولة الرتاخيص الخامسة بما 
يخ�ص ال�ح�ق�ول ال�غ�ازي��ة، ألن تاهيلها 
سيس�هم بامداد املحط�ات الكهربائية بالغاز 

املصاحب«.
االم�ي�رك�ي��ة  ال�ع�ق�وب��ات  وب�ش��أن 
امل�ف�روض�ة عىل اي��ران، ذك�ر ال�ع�ب�ادي 
ال��ى االن معف�ى م�ن ه�ذه  ال�ع��راق  ان 
العقوب�ات بم�ا يخ�ص الطاق�ة الكهربائي�ة 
وام�دادات الغ�از الس�يما وان العراق يس�دد 
ال�ع�راق��ي،  بالدين�ار  االي�ران��ي  للجان�ب 
منوه�ا ب�ان االع�ف�اء يس�تمر الربع اش�هر 
وم�ن املؤم�ل ان يم�دد بعده�ا وذل�ك لحاجة 
العراق املاس�ة للكهرباء وان الوزارة تس�تورد 
الغاز من الجانب االي�ران�ي، اضافة اىل طاقة 
كهربائية بمقدار 1200 ميغاواط وبالرغم من 
هذا الوزارة سائرة عىل تنفيذ الخطة الوقودية 
التي تمت�د لثالثة اعوام بالتنس�يق مع وزارة 

النفط كي تنتفي الحاجة اىل الغاز االيراني.

الكهرباء: انتاج الطاقة سريتفع اىل »23« الف ميكاواط قبل موسم الصيف

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس الثالثاء، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة 
يف صيانة الطريق الرسيع محمد القاس�م، فيما كشفت عن موعد 

فتحه امام حركة العجالت.
وذكر بيان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »تم 
تحقيق نسبة انجاز بلغت 89  %  باعمال الصيانة الخاصة بالطريق 

الرسيع محمد القاسم«.
وأض�اف البيان ان »االمانة ترجح انج�از العمل يف املرحلة الرابعة 
والحالي�ة وافتتاح�ه امام حركة الس�ر واملرور منتصف الش�هر 

املقبل«.

أمانة بغداد تكشف عن موعد 
افتتاح رسيع حممد القاسم

    بغداد / المستقبل العراقي

سجلت وزارة النقل العراقية، أمس الثالثاء، حدوث هزتن ارضيتن 
االوىل ش�مال رشق منديل يف تمام الساعة 09،05 يف التوقيت املحيل 
للمنطقة واالخرى يف منطقة الزبر قرب الحدود العراقية الكويتية 
الس�اعة 10،00،55 اليوم الثالثاء املوافق 2020/1/28 وقد شعر 

بها املواطنيبن يف املنطقة املذكورة واملناطق املجاورة. 
وبينت الهيئة العامة لالنواء الجوية ان مراصدنا الزلزالية سجلت 
اله�زة األوىل يف الس�اعة 09،52 وتبع�د )30( ك�م ش�مال رشق 
من�ديل وقد بلغت قوته�ا 4،3 درجة عىل مقياس رخرت وقد ش�عر 
به�ا املواطنيبن يف املنطقة املذكورة واملناط�ق املجاورة ،فيما ، تم 
تس�جيل هزة ارضية اخرى يف تمام الس�اعة 10،00،55بالتوقيت 
املحيل يف منطقة الزبر قرب الحدود العراقية الكويتية والتي تبعد 
)40( كم جنوب مدينة البرة حيث بلغت قوتها 3،6عىل مقياس 

رخرت .
واشار تقريرها : لم ترددها اي أنباء عن حصول أرضار وسنوافيكم 
بأي متغرات تطرأ يف حال حصول أي مستجدات أخرى ، منوها ، 
نهيب باملواطنن الكرام اإللتزام بالوصايا الزلزالية وعدم اإلستماع 

لالشاعات واألخبار الكاذبة. 
يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات االرضية خصوصا يف 
الجان�ب الرشقي منه عىل طول الح�دود الرشقية مع الجمهورية 

االسالمية االيرانية .

النقل تسجل وقوع هزتني ارضيتني شامل 
رشق مدينة منديل وجنوب مدينة البرصة
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رشكة اخلليج للتأمني م . خ 

اىل / السادة مسامهي رشكة اخلليج للتأمني – مسامهة خاصة – املحرتمني .
املوضوع / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام املادة ) 87 – ثاني�ا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املتخذ جلس�ته ) الخامسة ( املؤرخ يف 10 / 6 

 . 2019 /
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة الخليج للتامني ) مس�اهمة 
خاصة ( الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 23 / 2 / 

2019 يف للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه وكما ييل :
1 – االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2018 ومناقشته واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للرشكة للسنة املنتهية 

يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة مقس�وم االرب�اح ومعالجة العج�ز املرتاكم واتخاذ القرار املناس�ب 

بشانه .
4 – مناقش�ة زيادة راس�مال الرشك�ة من ) 2 ( مليار دين�ار اىل ) 7 ( مليار دينار 

بموجب املادة ) 55 – اوال ( من قانون الرشكات . 
5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم . 

6 – تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2019 وتحديد اجوره وفق الضوابط . 
7 – انتخاب مجلس ادارة من سبعة اعضاء اصليني ومثلهم لالحتياط . 

راج�ني م�ن جميع االعض�اء الحضور اصال�ة او من ينوب عنهم من املس�اهمني 
بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغ�ر بموجب وكالة صادرة م�ن كاتب عدل عىل 
ان ت�ودع االنابات والوكاالت ل�دى هيئة االوراق املالية قبل ثالث�ة ايام يف االقل من 
املوعد املحدد لالجتماع استنادا للمادة ) 91 ( من قانون الرشكات مع ابراز شهادة 
االس�هم بما ينس�جم واحكام امل�ادة ) 94 ( من القانون املذك�ور ، ويف حالة عدم 
اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االس�بوع الالحق ويف 

نفس الزمان واملكان املعينني وذلك يوم االحد املصادف 1 / 3 / 2020 .
منري عبد الرزاق الوكيل 
رئيس جملس االدارة

اىل / مسامهي رشكة مرصف القابض االسالمي للتمويل واالستثامر ) مسامهة خاصة ( 
م / اعالن دعوة الجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 4 / 7 / 
. 2019

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة ) 00: 10 ( العارشة صباحا من يوم الثالثاء املصادف 18 / 2 / 
2020 يف ) مقر مرصف القابض االس�المي / الكائن يف بغداد / الش�يخ عمر / مقابل محطة وقود الشيخ عمر ويف حالة عدم حصول 

النصاب القانوني يؤجل االجتماع ليوم الثالثاء 25 / 2 / 2020 ويف ذلك الزمان واملكان اعاله ملناقشة جدول االعمال االتي: 
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة عن نش�اط الرشكة للفرتة م�ن 1 / 1 / 2015 ولغاي�ة 31 / 12 / 2015 ) رشكة تحويل مايل ( 

واتخاذ القرار الالزم بشانها .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات الفرتة من 1 / 1 / 2015 ولغاية 31 / 12 / 2015 ) رشكة تحويل مايل ( واتخاذ القرار الالزم 

بشانها .
3 – مناقش�ة مقس�وم االرب�اح للف�رتة م�ن 1 / 1 / 2015 ولغاي�ة 31 / 12 / 2015 ) رشك�ة تحويل م�ايل ( واتخاذ الق�رار الالزم 

بشانها.
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للرشكة للسنة املنتهية 2015 .

5 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة عن نش�اط الرشكة للفرتة م�ن 1 / 1 / 2016 ولغاي�ة 17 / 10 / 2016 ) رشكة تحويل مايل ( 
وتقرير مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للفرتة من 18 / 10 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اس�المي ( واتخاذ القرار 

الالزم بشانها . 
6 – مناقش�ة تقري�ر مراقب الحس�ابات الفرتة م�ن 1 / 1 / 2016 ولغاي�ة 17 / 10 / 2016 ) رشكة تحويل م�ايل ( وتقرير مراقب 

الحسابات الفرتة من 18 / 10 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اسالمي ( واتخاذ القرار الالزم بشانها .
7 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للفرتة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 17 / 10 / 2016 ) رشكة تحويل مايل ( والحس�ابات الختامية 

للفرتة من 18 / 10 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اسالمي ( واتخاذ القرار الالزم بشانها .
8 – مناقش�ة مقس�وم االرب�اح للف�رتة م�ن 1 / 1 / 2016 ولغاي�ة 17 / 10 / 2016 ) رشك�ة تحويل م�ايل ( واتخاذ الق�رار الالزم 

بشانها.
9 – مناقش�ة العج�ز الحاص�ل للف�رتة م�ن 18 / 10 / 2016 ولغاي�ة 13 / 12 / 2016 ) م�رصف اس�المي ( واتخاذ الق�رار الالزم 

بشانها.
10 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للرشكة للسنة املنتهية 2016 . 

11 – اق�رار تعي�ني مراقب�ي حس�ابات للم�رصف لع�ام 2017 وتحدي�د اجورهما حس�ب ضوابط مجل�س ومهنة ومراقب�ة تدقيق 
الحسابات. 

12 – مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للفرتة من 1 / 1 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ) مرصف اسالمي ( واتخاذ 
القرار الالزم بشانها .

13 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات الفرتة من 1 / 1 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ) مرصف اسالمي ( واتخاذ القرار الالزم 
بشانها .

14 – مناقش�ة الحس�ابات الختامي�ة للف�رتة من 1 / 1 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ) مرصف اس�المي ( واتخ�اذ القرار الالزم 
بشانها .

15 – االطالع واملصادقة عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات ) لجنة التدقيق لعام 2017 ( 
16 – االطالع عىل تقرير هيئة الرقابة الرشعية لعام 2017 واملصادقة عليها .

17 – مناقشة العجز الحاصل للفرتة من 1 / 1 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ) مرصف اسالمي ( واتخاذ القرار الالزم بشانها.
18 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املنتهية 2017 . 

19 – اق�رار تعي�ني مراقب�ي حس�ابات للم�رصف لع�ام 2018 وتحدي�د اجورهما حس�ب ضوابط مجل�س ومهنة ومراقب�ة تدقيق 
الحسابات.

20 – انتخاب السيد ) عيل احمد نعمة ( كعضو هيئة الرقابة الرشعية .
21 – تعيني رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات ) لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس ادارة املرصف ( . 

راج�ني الحض�ور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند انابة او توكيل الغ�ر بموجب وكالة مصدقة من كات�ب العدل وايداع 
ال�وكاالت واالناب�ات لدى هيئة االوراق املالية قبل ) 3 ( ايام يف االقل من املوعد املحدد الجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام املادتني 

) 91 ، 94 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
امري يارس فاضل 
رئيس جملس االدارة

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /عن اجراء املزايدة العلنية  لبيع االموال املبينه يف 
ادن�اه والعائدة لكلية الزراعة   بجامعتنا فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة   
املذكورة مراجعة / الش�ؤون القانونية يف رئاس�ة الجامعة الكائنة يف املدينة 
الجامعية طريق كوفة � نجف لالطالع عىل التفاصيل  وخالل خمسة عرش يوم 
من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن اليوم االخ�ر  للمدة اعاله فعىل الراغب�ني يف رشاء هذه املواد الحضور يف 
الزمان واملكان املعينني  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %25 
م�ن القيمة املقدرة  وكتاب ب�راءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن 
عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم 
الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة 
الوطنية املوحدة وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( 
م�ن قانون بيع وايج�ار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من 
ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه 

اعاله 
اوال/  اغنام  بعدد 6 خمسة منها نعاج وكبش واحد

  القيمة  التخمينية: / 825000 ثمانمائة وخمسة وعرشون الف دينار  
ثانيا / عسل السدر بكمية 20 كيلو غرام 

القيمة التخمينية / 800000 ثمانمائة الف دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد: 247/ش/2020

التاريخ 2020/1/26
اعالن

اىل املفقود / احمد فرحان كريم
اقام�ت زوجت�ك املدعوه ) ناه�ده كاظم صوي�ن ( الدعوى 
الرشعي�ة لدى هذه املحكمة بالعدد اعاله تطلب فيها الحكم 
بوفات�ك كون�ك مفق�ود حاليا ورغ�م البح�ث والتحري عنك 
ل�م يتبني حيات�ك من ممات�ك ولكونها قيم�ة عليك بموجب 
حج�ة الحجر والقيمومة بالع�دد 2017/19 يف 2017/5/9 
الص�ادرة عن ه�ذه املحكمة حيث فقدت يف مدينة س�امراء 
بعد دخول عصاب�ات داعش االرهابية بتاريخ 2014/6/11 
وقررت املحكمة نرش موضوع الدعوى  بصحيفتني  محليتني 
يوميت�ني ويف حالة علمك او علم اي ش�خص لديه معلومات 
عن املفقود املذك�ور مراجعة هذه املحكم�ة يف يوم املرافعة 

املوافق 2020/2/9 
القايض

ميثم عبد عيل الزريجاوي
�������������������������������������������������������

فقدان وصل قبض
فق�د وصل القبض املرق�م 1441130 يف 2017/9/20 
بمبل�غ 50000 فق�ط خمس�ون ال�ف دين�ار تأمينات 
قطع�ة رق�م 230/56 م 19 ام العصاف�ر الصادر من 
مديرية بلدية الس�ماوة بأس�م / نجم غافل دخيل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من كلية الرافدين – علوم 
حاسبات – مرحلة رابعة بأسم / حسني عباس عذيب 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
العدد : 26/ب/2020
التاريخ 2020/1/26

اعالن
اىل / املدعى عليه / عيل عزيز دحدوح

اق�ام املدعي )ش�اكر عبود ش�طنان( امام هذه املحكم�ة الدعوى  
املرقم�ة 26/ب/2020 اذ طالب بمبلغ الدين ال�ذي بذمته ودعوته 
للمرافعة والزامه حكما بتأديت�ه وملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض وحس�ب ما جاء باش�عار املختار واملؤي�د من قبل املجلس 
املح�يل لقضاء غم�اس قررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني وتعيني يوم 2020/2/5 الساعة التاسعة صباحا 
موع�دا الجراء املرافعة ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا خالل املدة القانونية سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

ماهر صاحب شاكر
�������������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
العدد : 25/ب/2020
التاريخ 2020/1/26

اعالن
اىل / املدعى عليه / عيل عزيز دحدوح

اق�ام املدعي )محمد ش�اكر عب�ود( امام ه�ذه املحكم�ة الدعوى  
املرقم�ة 25/ب/2020 اذ طالب بمبلغ الدين ال�ذي بذمته ودعوته 
للمرافعة والزامه حكما بتأديت�ه وملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض وحس�ب ما جاء باش�عار املختار واملؤي�د من قبل املجلس 
املح�يل لقضاء غم�اس قررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني وتعيني يوم 2020/2/5 الساعة التاسعة صباحا 
موع�دا الجراء املرافعة ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا خالل املدة القانونية سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

ماهر صاحب شاكر

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 12 / ش / 2020   
التاريخ 28 / 1 / 2020  

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه – س�يف الل�ه خلف عب�د الله  – مجه�ول محل 

االقامة
اقامت املدعية افراح عطا الله جاس�م الدعوى املرقمة 12 / ش / 
2019 والت�ي تطلب فيها الحكم بتصديق الزواج الخارجي الواقع 
بينك وبني املدعية بتاريخ 28 / 2 / 2008 عىل مهر معجله مليون 
دينار مقبوض نقداً يف حينه ومؤجله مليون دينار باق بالذمة عند 
حل�ول احد االجلني واثبات نس�ب االطفال كل من االء س�يف الله 
خل�ف تول�د 5 / 3 / 2014 وفداء س�يف الله خل�ف تولد 2 / 3 / 
2015 لوالدهما كل من سيف الله خلف عبد الله ووالدتهما افراح 
عطا جاس�م – الجنس�ية – عراقية – الديانة – مسلم وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني واس�عتي االنتش�ار وقد تم تحديد يو 11 / 2 / 2020 
موع�د املرافعة بالدعوى اعاله وعلي�ك الحضور باملوعد اعاله ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول
القايض / يعرب عيل جاسم

محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة يف البرصة 
اىل املتهمني الغائبني املنس�وبني اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملدرجة 
اس�مائهم ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه ازاء كل اس�م منكم من ق 
.ع .د رق�م 14 لس�نة 2008 ولغيابكم عن مقر عملك�م بالتاريخ املؤرش ازاء 
كل اس�م منكم ولح�د االن وبما ان محل اختفائكم مجه�ول اقتىض تبليغكم 
به�ذا االع�الن عىل ان تح�رضوا امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة يف الب�رصة خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف 
مح�ل اقامتكم وتجيبوا عن التهم املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف 
تج�ري محاكمتكم غيابيا وتحج�ز اموالكم املنقولة والغ�ر منقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني القاء القب�ض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل 
اقرب س�لطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائكم باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة )69/اوال وثانيا ورابعا( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم /17/ لسنة 2008

رئيس املحكمة

اعالن
تبي�ع لجن�ة البي�ع وااليجار يف امانة مس�جد 
الكوفة عن ايجار ملدة ثالث س�نوات للمحالت 
العائ�دة اىل امان�ة مس�جد الكوف�ة وحس�ب 
قان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدول�ة رقم 21 
لس�نة 2013 فع�ىل م�ن يرغ�ب باالش�رتاك 
باملزاي�دة العلني�ة وممن تتوف�ر فيه الرشوط 
مراجعة امانة مسجد الكوفة / قسم الشؤون 
القانوني�ة خ�الل فرتة 30 يوم تب�دأ من اليوم 
التايل من نرش االعالن يف الصحف مستصحبني 
معهم التامين�ات القانوني�ة البالغة 50% من 
القيم�ة املق�درة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم 
االخ�ر النتهاء مدة االع�الن البالغة )30( يوم 
يف الساعة )12( ظهرا يف امانة مسجد الكوفة 
/ قس�م الشؤون القانونية ويف حالة مصادفة 
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف 
الي�وم ال�ذي يلي�ه ويتحم�ل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور الن�رش بنس�بة 2% واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 
1 / عىل املس�تاجر جلب املستمسكات االربعة 

مع مضبطة تأييد سكن 
2 / ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة امان�ة مس�جد 
الكوفة / قسم الشؤون القانونية خالل )30( 
يوم من تاريخ تصديق االحالة لغرض تس�ديد 
ب�دل االيجار والرس�وم االخ�رى وتنظيم عقد 

االيجار
تاريخ نرش االعالن يف الجريدة / 1  /2020

اوصاف املحالت :
1 � تقع املح�الت مقابل بلدية الكوفة مجاور 

مطعم الخليج شارع الجرس
2 � العق�ار عب�ارة عن ثالث مح�الت واحدها 

يحتوي عىل ساحة خلفية كبرة
3 / البناء حديث والسقف من مادة سندويج

اىل الرشيك / س�عدية عبد الحس�ني 
محمود

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النج�ف االرشف  وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل  قيام 
رشي�كك )مي�الد ع�يل وحي�د رايض 
(  بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف 
القطعة املرقم�ة 173/16 الكوفة / 
العباس�ية  رقم املقاطعة )32( اسم 
املقاطعة االغا لغرض تسليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
الع�راق م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن  
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف 

االعرتاض مستقبال
������������������������������

محكمة بداءة الحي
تنوية

/392 املرق�م  باعالنن�ا  الحاق�ا 
ب/2019 يف 2020/1/19 املنش�ور 
يف جري�دة املس�تقبل بالع�دد 2070 
يف 2020/1/27 حي�ث ورد خط�ا يف 
اعالنن�ا املرقم اع�الة ) تبي�ع مديرة 
تنفي�ذ الخرض (  والصحي�ح ) تبيع 
العلني�ة  باملزاي�دة  املحكم�ة  ه�ذي 

العقار املرقم 103 الرساي (
لذا اقتىض التنوية

اعالن
اىل الرشيك/ )بهاء هادي ذياب( 

توجب عليك الحض�ور اىل مقر بلدية 
النجف لغرض انج�از معاملة اجازة 
البناء للعق�ار املرق�م ) 3/56165( 
حي النداء خالل عرشة ايام من تاريخ 
النرش وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك  
طالب االجازة 

رزيقه حمزة ناجي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/2218

التاريخ 2020/1/28
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف العقار تسلس�ل 
النج�ف  يف  الواق�ع  الن�رص  ح�ي   3/77917
العائ�د للمدي�ن بش�ار طالب حمي�دي  طلب 
الدائ�ن طال�ب حميدي س�لمان البال�غ مائة 
وسبعة عرش مليون وستمائة وخمسون الف 
دين�ار فقط  فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن قيمة املقدرة  
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ  العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه / نج�ف / ح�ي الن�رص 
3/77917 حي النرص  
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه / النجف
4 � مشتمالته العقار يقع عىل شارع  بعرض 
)10( م�رت وه�و رك�ن يحت�وي ع�ىل باب�ني 
خارجي�ني ويتال�ف العقار من مم�ر يؤدي اىل 
املطبخ ومغلف بالسراميك واستقبال وصالة 
وصحي�ات وس�لم ي�ؤدي اىل الطاب�ق العلوي 
مغل�ف باملرم�ر االيران�ي والطاب�ق العل�وي 
يتال�ف من كليدور وثالث غرف نوم وصحيات 
مش�رتكة ومكش�وفة اي بلكونة والس�قوف 
املس�لح  الكونكري�ت  بالخرس�انة  مس�قفة 
واالس�قف  بالبورس�لني  مبلط�ة  واالرضي�ة 
مغلف�ة بالس�قوف الثانوية وس�لم ي�ؤدي اىل 
س�طح الدار وان سطح الدار معبد بالشتايكر 

والدار مجهزة باملاء والكهرباء
5 � مساحته 100 مرت 

6 � درجة العمران / متوسط
7 � الشاغل / الحارس : قاسم طالب محمد

8 �  القيمة املقدرة / ثمانون مليون
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2729/ 2019

التاريخ : 2020/1/28 
اىل  /املنفذ عليه / امر سعد جابر

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ 
يف مذكرة االضبارة بالتنفيذ يف 2019/10/24 
وكذل�ك هامش مختار منطق�ة النجف املركز 
)حس�ني حمزة الجبوري(   انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية التنفي�ذ النجف 
االرشف خ�الل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفيذ الج�ري وفق 

القانون
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

عق�د ال�زواج ص�ادر م�ن محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف الكوف�ة بالعدد 92 س�جل )1( 
يف 2020/1/19 تتضم�ن مه�ر مؤجل قدره 
عرشة ماليني دينار للزوجة سجى لها من قبل 

الزوج احمد عبد االمر جليل
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

دار القضاء يف الكرمة 
محكمة تحقيق الكرمة 
دائرة املحقق القضائي 

العدد : 6096 
التاريخ : 26 / 11 / 2019 

م / تعميم اوصاف 
بتاريخ 2 / 4 / 2016 فقد املدعويني ) يونس 
توفيق خلي�ل خلف الش�ورتاني ( تولد 1998 
وس�يف توفي�ق خلي�ل خل�ف الش�ورتاني / 
تولد 1999 – اس�م والدتهم�ا ) ماجدة جمعة 
اس�ود ( ولم يعرف مصرهم�ا – عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تعمي�م اوصافهم�ا بجريدتني 
رس�ميتني واس�عتي االنتش�ار لغرض اكمال 

االجراءات القانونية .
املحقق القضائي 

فراس عبد ال هوير

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

كنعان 
العدد : 22 / ش / 2020 

التاريخ : 28 / 1 / 2020 
م / اعالن 

املدعية / نبأ عيل دليان 
املدع�ى عليه / عيل جعفر حس�ب 

الله 
اقام�ت املدعي�ة ) نبأ ع�يل دليان ( 
امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة 
اع�اله وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب كتاب مركز رشطة كنعان 
 2020  /  1  /  20 يف   530 بالع�دد 
واملتضمن مجهولي�ة محل اقامتك 
وحسب اشعار املختار رجاء حميد 
عب�د ناه�ض مخت�ار قري�ة كوام 
ش�يخ تميم واملتضمن ارتحالك اىل 
جهة مجهولة قررت هذه املحكمة 
تبليغك عن طريق النرش بواس�طة 
محليت�ني  يوميت�ني  صحيفت�ني 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
صباح يوم 5 / 2 / 2020 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
املرافع�ة بحقك  قانون�ا س�تجري 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عبد املطلب حمدان جر 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 310 / 2019 

التاريخ : 27 / 1 / 2020 
اىل / املنف�ذ علي�ه / حام�د فوزي 

عزيز 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل 
مرك�ز رشط�ة العروب�ة – كركوك 
بالع�دد 13423 يف 8 / 12 / 2019 
واشعار مختار املنطقة انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
بعقوب�ة خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجري 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
اوص�اف املح�رر : مذك�رة احضار 

بحق املدين ) حامد فوزي عزيز ( 
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فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
( عن�وان  املق�ر   ( التج�ارة  وزارة 
 / بأس�م  ح�ريف  م   / الوظيف�ي 
مصطفى نصر كاظم – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الزبر 
العدد : 22 / ش / 2020 

اىل / املدع�ى علي�ه / رش�يد حميد 
موزان 

م / اعالن 
اقامت املدعية خل�ود عزيز موزان 
ه�ذه  ام�ام  الرشعي�ة  الدع�وى 
املحكمة بالعدد اعاله والتي تطلب 
فيه�ا الحكم له�ا بتصديق طالقها 
املحكم�ة  خ�ارج  والواق�ع  من�ك 
بتاريخ 24 / 7 / 2017 امام رجل 
الدي�ن به�اء محمد حس�ني ولدى 
تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة 
الع�رب بالع�دد 567 يف 14 / 1 / 
2020 تب�ني ان�ك مرتح�ل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2 / 2 / 
2020 الس�اعة الع�ارشة ويف حال 
عدم حضورك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا .
القايض 

حمزة محمد عيل احمد 
����������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة 
من وزارة التجارة – الرشكة العامة 
لتجارة الحبوب باسم / حيدر عبد 
الكاظم محم�د – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب ) مرت�ىض 
مجي�د يارس ( الص�ادرة من معهد 
قس�م  ب�رصة  النفط�ي  التدري�ب 
قي�اس  اختص�اص   – الكهرب�اء 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن   – وس�يطرة 

تسليمها اىل جهة االصدار .
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دافوس.. ختمة النخبة 
محمد شريف أبو ميسم 

هنتغت�ون«  »صاموي�ل  يص�ف 
مجموعة منتدى دافوس »بأنها ثقب 
لسقي النخبة«، وهنتغتون هذا الذي 
غادر الحياة، كان ابنا باّرا ملؤسس�ة 
الحك�م األمريك�ي، وصاح�ب كتاب 
»رصاع الحضارات«، فهو فضال عن 
كونه بروفيس�ورا يف جامعة هارفرد 
عام�ا،  وخمس�ون  ثماني�ة  لنح�و 
ومفكرا محافظا، فقد كان مخططا 
أمني�ا يف إدارة الرئيس جيمي كارتر، 
وأحد أكثر علماء السياس�ة تأثريا يف 
النصف الثان�ي من القرن العرشين، 

وهو حني يصف منتدى دافوس بهذا 
الوص�ف، يك�ون قد منحنا تفس�ريا 
املناهض�ة  الح�ركات  الحتجاج�ات 
للعوملة التي عادة ما تنش�ط سنويا 
بالتزام�ن م�ع انعق�اد ه�ذا املنتدى 
النخب�وي، ع�ى الرغ�م مم�ا يق�ال 
بش�أن هدف هذا التجمع الرامي اىل 

»تحسني وضع العالم«.
أن  للعومل�ة  املناهض�ون  ويّدع�ي 
هذا املؤتمر الس�نوي يجع�ل البلدان 
الفقرية فريس�ة لألغني�اء من خالل 
الرتويج املفرط للرأسمالية العاملية، 
وه�ذا ما عربت عن�ه يف العام 2012 
حرك�ة »احتالل وول س�رتيت« التي 

تنشط ضد عدم املساواة باالحتجاج 
يف دافوس عرب بن�اء كوخ عى هيئة 
 50 نح�و  ض�م  األس�كيمو  أك�واخ 
محتجا. ويف الع�ام املايض، نقلت لنا 
وس�ائل اإلعالم خطب�ة عصماء عى 
منص�ة املنت�دى للم�ؤرخ الهولندي 
فيه�ا  انتق�د  بريغم�ان«  »روتج�ر 
بش�دة الحارضين لتهربهم من دفع 
التزاماتهم الرضيبية. وعى الرغم من 
اتخ�اذ القائمني عى ائتالف األقوياء 
ه�ذا، مس�مى املنت�دى االقتص�ادي 
لبي�ان   1987 الع�ام  يف  العامل�ي 
اهتمامه�م بالقضاي�ا االقتصادي�ة 
ذل�ك  يف  بم�ا  العاملي�ة  والسياس�ية 

الفقر واملش�اكل البيئية والرصاعات 
االحتجاج�ات  أن  إاّل  الدولي�ة، 
املناهض�ة ألنش�طة املنت�دى بقيت 
متصاع�دة س�نويا، تحفزها مالمح 
الب�ذخ التي تح�ف باألغني�اء الكبار 
يف العالم وه�م يتجمعون يف منتجع 
دافوس املع�روف عاملي�ا باحتكاره 
لصالح أس�ياد املال، حي�ث يتقاطر 
الخاص�ة،  باملروحي�ات  الضي�وف 
وتتواصل الحفالت الباذخة عى مدار 
الوق�ت، فيم�ا تؤكد تقاري�ر صادرة 
عن منظمات غري دولية أن 95 باملئة 
م�ن س�كان األرض تت�وزع عليه�م 
بشكل غري عادل 10 باملئة فقط من 

ثروة ه�ذا الكوكب، ويحتكر أس�ياد 
املال 90 باملئة من هذه الثروة، وهي 
أرقام تقرتب مما أشار إليه »ستيفن 
يس كورت�ن« يف كتابه »عندما تحكم 
الرشكات العالم«، فيما تؤكد منظمة 
أوكسفام غري الحكومية الربيطانية، 
إن ث�روة هذا الكوك�ب تراكمت عند 
أثرى أثري�اء العالم الذين يش�كلون 
واحد باملئة فقط من سكان األرض.

وحني استجاب القائمون عى املنتدى 
ع�رب توجيه دع�وات لل�دول النامية 
واملنظم�ات غ�ري الحكومية بمؤتمر 
 ،2003 بالع�ام  املفت�وح  داف�وس 
كان املثري للس�خرية أن ال يتس�اوى 

الجمي�ع يف حض�ور الفعالي�ات، بل 
يتح�دد عرب هوي�ات دخ�ول بألوان 
مختلفة تحدد نوع الف�������عالية 
وَمْن سيجلس مع من، حيث يحصل 
الضيوف الذين يطلق عليهم »رفيعو 
املستوى« عى شارة بيضاء تتيح لهم 
الدخول إىل أي مكان. وحس�ب ألوان 
مقي�اس درج�ات الحض�ور تدرجا 
يحصل ممن تأتي أس�ماؤهم يف ذيل 
القائم�ة ع�ى م�ا يعرف ب� »ش�ارة 
الفن�دق« الت�ي ال يس�مح لحامليها 
الدخول مطلق�ا إىل مركز املؤتمرات. 
وهذه الدالة تمنحنا مؤرشا لطبيعة 
النه�ج ال�ذي يق�اد في�ه العالم من 

قب�ل األغنياء، إذ كثريا ما تس�تخدم 
ال�رشكات الت�ي تحك�م العال�م هذا 
الحدث لتقديم تعهدات بشأن قضايا 
تتعلق بالحفاظ عى النظم الحيوية 
باس�تخدام أمثل للم�وارد الطبيعية 
وتنظي�م  النظيف�ة  وال���طاق�ة 
االجتماعي�ة  والحي�اة  االقتص�اد 
وتحسني التنوع املجتمعي، وخالصة 
الق�ول م�ا جاء ع�ى لس�ان، رئيس 
تحرير مجلة »تايم« األمريكية، أناند 
غريده�ارادس، ال�ذي وصف مؤتمر 
دافوس يف العام امل�ايض ب�«لقاء لم 
شمل عائيل لألشخاص الذين تسببوا 

يف إفالس العالم الحديث«.

م / قرار دمج شركات محدودة 
قدمت رشكة القاهرة للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ يف 18 / 1 
/ 2020 ورشكة الجدارة  للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ يف 18 / 
1 / 2020 ورشكة اللمار للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ يف 18 / 
1 / 2020 ورشكة العز للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ يف 18 / 
1 / 2020 ورشكة كنز واسط للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ يف 
18 / 1 / 2020 ورشكة االبواء للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ يف 
18 / 1 / 2020 ورشكة القفاء للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ 
يف 18 / 1 / 2020 ورشك�ة الحب�ور  للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبي�ة املحدودة قرارها 
امل�ؤرخ يف 18 / 1 / 2020 ورشك�ة الطفاف  للتوس�ط ببيع ورشاء العم�الت االجنبية املحدودة 
قرارها املؤرخ يف 18 / 1 / 2020 ورشكة خزانة العرب للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية 
املح�دودة قراره�ا امل�ؤرخ يف 18 / 1 / 2020 املتضمنة املصادقة عى دمجه�ا برشكة القاهرة 
للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املح�دودة والتي وافقت هي االخرى عى الدمج بموجب 

قرارها املؤرخ يف 18 / 1 / 2020 لتبقى الرشكة االخرية محتفظة باسمها وكاالتي : 
رشكة القاهرة للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

اني مسجل الرشكات صادقت عى دمج الرشكات اعاله وبالكيفية املبينة يف القرارات اعاله عى 
ان ينرش طبقا الحكام املادة 150 / ثالثا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل . 

كتب يف بغداد يف اليوم الثاني من شهر جمادي االخر لسنة 1441 ه� - 
املوافق لليوم السابع والعرشون من شهر كانون الثاني لسنة 2020 م .

مجاهد محمد شايف العيفان 
ع� / مسجل الرشكات 

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة م�ن وزارة 
التج�ارة – الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب 
باس�م / حيدر عبد الكاظم محمد – فمن يعثر 

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

فقدان 
فق�دت هوية الطال�ب ) مرت�ى مجيد يارس 
( الص�ادرة من معهد التدري�ب النفطي برصة 
قسم الكهرباء – اختصاص قياس وسيطرة – 

فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف ) عب�د الله عب�د االمام 
محم�د ( الصادرة م�ن وزارة امل�وارد املائية – 
مديرية مرشوع ماء البرصة – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من غرفة تجارة 
الب�رصة باس�ن / عيل محمد حس�ني هادي – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مقتبس حكم غيابي 
القضية املرقمة : 929 / 2019 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة . 
2 – اسم املتهم الغائب : املفوض بسام حسني غريب جرب الزبيدي . 

3 – رقم الدعوى : 929 / 2019 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 16 / 1 / 2017 . 

5 – تاريخ الحكم : 8 / 12 / 2019 . 
6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .

7 – املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
8 – خالصة الحكم : الحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ د رقم لسنة 2008 وذلك لغيابه 

من تاريخ 16 / 1 / 2017 ولحد االن . 
9 – طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحية من الوظيفة نهائيا استنادا الحكام املادة ) 38 
ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 89 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
10 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
بحقه والزام املوظفني االخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 . 
11 – حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا م�ن ق ع د رقم 17 

لسنة 2008 . 
12 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمري ( البالغة ) 000 ، 25 ( خمس�ة 

وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71 / اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 
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اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

خدعة حماكمة الرئيس
د. محمد فلحي

وص�ف الرئيس األمريك�ي، دونال�د ترامب، 
محاكمت�ه التي ب�دأت خالل األي�ام القليلة 
املاضية، يف مجلس الشيوخ، بأنها )خدعة(، 
لكن�ه ل�م يوض�ح َم�ْن يخ�دع َم�ْن يف هذه 
املحاكم�ة التي تعد الثالثة يف تاريخ الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، من�ذ نحو مئت�ي عام، 
فمن ج�ورج واش�نطن، أول رئيس أمريكي 
األمريك�ي  الرئي�س  إىل   ،)1797-1789(
الحايل الذي يحمل الرقم الخامس واألربعني، 
ل�م يع�زل أي رئي�س أمريكي م�ن منصبه 
عى اإلط�الق، وتعرض ثالثة رؤس�اء فقط 
إلجراءات عزل فش�لت يف حالتني، ولم تصل 
إىل نهاي�ة املس�ار يف الحال�ة الحالية، وربما 
ذل�ك هو ما دعا ترام�ب إىل وصف املحاكمة 
بالخداع ألن نهايتها معروفة مس�بقاً وهي 
ال�رباءة، وأن كل م�ا يج�ري ه�و مرسحية 
ديمقراطي�ة قد تمه�د لالنتخابات املقبلة يف 

خريف العام الحايل. 
الرئي�س األمريك�ي يحاكم بتهم�ة التحدث 
هاتفياً مع الرئيس األوكراني بشأن التحقيق 
يف قضي�ة فس�اد مزعوم�ة يف تل�ك الب�الد 
لنجل منافس�ه الديمقراط�ي يف االنتخابات 
املقبلة)ج�و بايدن( نائب الرئيس الس�ابق، 
وقد ف�رست تل�ك املكاملة من قب�ل منافيس 
ترام�ب بأنه�ا محاول�ة البت�زاز أوكرانيا يف 
مقابل تس�قيط منافس�ه األق�وى، وعندما 
عرض�ت يف الكونغ�رس حيثي�ات القضي�ة 
ووثائقه�ا، وم�ن ضمنه�ا تس�جيل املكاملة 
نفس�ها، وج�د أغلب الن�واب أّن م�ا ارتكبه 
الرئي�س يمث�ل انته�اكاً للدس�تور وتهديداً 
لألم�ن القوم�ي، وم�ن ث�م فه�و يس�تحق 
املحاكم�ة، وربم�ا العزل م�ن منصبه، وقد 
جرى تحوي�ل القضية إىل مجلس الش�يوخ 
ال�ذي يضم مئة عض�و أغلبهم م�ن الحزب 
الجمهوري، وذلك ما يجعل نتيجة التصويت 
يف النهاية محس�ومة لصالح الرئيس، مهما 

طالت املحاكمة!
القضي�ة كلها تدور بش�أن مكامل�ة ترامب 
م�ع زميل�ه األوكران�ي، ول�و ج�رت ه�ذه 
املحادث�ة الهاتفية يف أي بلد آخر غري أمريكا 
لكانت م�ن أرسار الدولة وال أحد يعرف عن 
مضمونها ش�يئاً، وال يتع�رض الرئيس ألي 
ن�وع م�ن املس�اءلة وال يطلع عليه�ا الرأي 
الع�ام أو يهتم بها، ولك�ن النظام األمريكي 
يش�رتط ع�ى الرئيس تس�جيل أي�ة مكاملة 
خارجي�ة، وأن يح�رض وقت املكامل�ة اثنان 
من أعض�اء الكونغ�رس أحدهما جمهوري 
واآلخ�ر ديمقراط�ي، وهو ما يب�دو قمة يف 
الش�فافية السياس�ية والحرص عى األمن 

واملصالح القومية، لكنه من جانب آخر يثلم 
يف صالحي�ات الرئيس ويضعف من موقفه، 
ويمكن أن يستخدم ضده من قبل املغرضني 
املناوئني، وذلك هو جوهر القضية الراهنة.

الرئيس يحاكم وفق الدستور األمريكي عى 
مكاملة هاتفية مشكوك يف محتواها، ولكنه 
لم ول�ن يحاكم عى ما هو أش�د خطراً عى 
األم�ن القوم�ي األمريكي وع�ى العالم كله، 
عندما يس�تهدف دوالً أخرى ويهدد بإعالن 
الح�رب ضده�ا، ويس�تخدم وس�ائل القتل 
والتدم�ري ضد الش�عوب بحج�ة الدفاع عن 
املصال�ح األمريكية، أو ف�رض الهيمنة عى 

الشعوب بقوة السالح املتطور!
هناك رؤس�اء أمريكي�ون س�ابقون اتهموا 
أو حوكم�وا عى أعمال تع�د تافهة مقارنة 
بالح�رب والغ�زو واإلب�ادة، مث�ل الرئي�س 
جونس�ون)1808- أن�درو  الديمقراط�ي 

1875( ال�ذي اته�م بمخالف�ة القانون عى 
خلفي�ة إزاحت�ه وزير الح�رب األمريكي من 
منصب�ه، وهو القرار الذي ل�م يكن يحق له 
كرئيس أن يتخذه يف أعقاب الحرب األهلية، 
وج�رى س�حب الثقة منه م�ن قبل مجلس 
النواب، ولكن تمت تربئته يف مجلس الشيوخ 

بفارق صوت واحد!
الرئيس الجمهوري ريتش�ارد نكسون اتهم 
بالتجسس عى مقر الحزب الديمقراطي يف 
ما يعرف بقضية )ووترغيت( وقد أجرب عى 
االس�تقالة عام 1974. أّم�ا الرئيس كلنتون 
فقد واجه قضي�ة تحرش معيبة، حيث قام 
مجل�س النواب األمريك�ي بإقالته يف كانون 
األول 1998، بته�م الكذب يف الحلف وعرقلة 
س�ري القانون عى خلفية عالقته الجنسية 
ب)موني�كا لوينس�كي( املتدرب�ة يف البي�ت 
األبيض، لكنه ُبرّء من قبل مجلس الش�يوخ 

يف شباط 1999 وأكمل واليته الرئاسية!
لكن م�ن الغري�ب أن هن�اك رؤس�اء قادوا 
الجي�وش وارتكب�وا املج�ازر ض�د البرش يف 
دول بعي�دة مث�ل الياب�ان وفيتن�ام وكوريا 
وأفغانستان والعراق لم يسألهم الكونغرس 
عن جرائمهم ولم يحاكموا ولم يعزلوا، فهل 
مكاملة ترامب أو تحرش كلنتون أو تجسس 
نكسون أكثر خطورة من استخدام القنابل 
الذرية ضد الش�عب اليابان�ي أو اليورانيوم 

املنضب ضد الشعب العراقي!
العدال�ة األمريكي�ة تب�دو ع�وراء يف عال�م 
تحكمه القوة وليس الحق أو الرشف، وأبرز 
دلي�ل ع�ى غياب الحكم�ة والعدال�ة هو أن 
يكون ش�خص مثل ترامب رئيساً ألكرب قوة 
عس�كرية واقتصادي�ة عاملي�ة، وأن يحاكم 
عى مكاملة هاتفية حمقاء، ومن ثم س�وف 

تتم تربئته الحقاً.

ست حقائق جعلت بايدن أقوى

حركة املناخ تكتسب زمخًا

ديفيد بروكس

كان ذلك إخفاقاً آخر للخرباء واملراقبني السياس�يني. ُعد إىل 
األشهر األوىل لحملة جو بايدن الرئاسية واقرأ ما كان يكتبه 
عنه االستشاريون واملعلِّقون: إن الدعم الذي يحظى به إنما 
يعزى فقط إىل شهرته من فرط تداول اسمه يف وسائل اإلعالم، 
لكن مصريه التاليش واالختفاء! إنه جد متقدم يف السن حتى 
يرتشح لالنتخابات! إنه يقود حملة لالنتفاع الشخيص! لقد 
مال الحزب يساراً وبايدن فقد االتصال بالجماهري! لقد كان 
من املصوتني لصالح »قانون الجريمة«! والواقع أن الجميع، 
تقريباً، كانوا متش�ائمني بشأن فرص حملة جو، لكن انظر 
حيث نحن اآلن، عى بعد أسابيع من موعد التصويت الفعيل. 
وإذا صحت تنبؤات اس�تطالعات الرأي، فإن بايدن س�يفوز 
بوالية آيوا يف االنتخابات التمهيدية، وسيأتي يف املركز الثاني 
يف والية نيوهامبرش، وس�يفوز بوالية نيفادا بس�هولة، كما 
س�يفوز بوالية كاروالينا الجنوبية. هذا وتشري استطالعات 
ال�رأي إىل أنه متقدم يف كاليفورنيا، وأنه متقدم جداً يف والية 
تكس�اس.  والحق أنن�ي ال أعرف ما إن كان بايدن س�يفوز 
بالرتش�يح الديمقراطي )ف�كل من بايدن وبريني س�اندرز 
يب�دوان قوي�ني(، غري أن ه�ذا ليس هو امل�كان حيث اعتقد 
الكث�ريون أننا س�نكون اليوم. إنه املؤرش األل�ف عى التوايل 
ع�ى أنن�ا يف النخبة املثقف�ة الس�احلية لم نعالج مش�كلة 
انفصالن�ا عن الواقع. والحالة األلف الت�ي نرى فيها أن كل 
ثانية يمضيها املرء عى تويرت تنتقص من معرفته للسياسة 
األمريكي�ة، وأن العالج الوحيد لداء االنفصال عن الواقع هذا 
هو الس�فر وإجراء املقابالت بشكل مستمر، وإيالء االنتباه 
الش�ديد للبيانات ع�ى الصعيدين املح�يل والوالئي، والتحيل 

بالتواضع بش�أن حقيق�ة أن املواقف والدرج�ات الجامعية 
الت�ي نعتقد أنها تجعل املرء أذك�ى، هي يف الحقيقة املواقف 
والدرج�ات الجامعية الت�ي تفصله عن النس�يج الحقيقي 
للحياة األمريكية.  بايدن لم يصل إىل ذلك نتيجة الحظ، لكنه 

وفريقه فهموا ست حقائق: 
فأوالً؛ عى املرء أن يفهم العام الذي يرتشح فيه لالنتخابات. 
والالف�ت هنا أن س�اندرز وإيليزابيث وارن يدي�ران الحملة 
نفس�ها التي كانا س�يديرانها يف 2012 أو 2016. أما حملة 
بايدن، فرتك�ز كلياً عى مش�كلة 2020 املركزية: إن دونالد 
ترامب عبارة عن فوىض كبرية وس�ط الحياة الوطنية. فقد 
رك�ز باي�دن حملته عى مش�كلة ترامب والكف�اح من أجل 
روح أم�ريكا. ذل�ك أن ضعف ع�دد الديمقراطي�ني، تقريباً، 
يقول�ون إن هزيمة ترامب أهم بالنس�بة له�م من أن يكون 

لديهم مرشح يتفقون معه حول كل املواضيع. 
ثاني�اً: عى امل�رء أن يفهم التح�دي الجوهري ال�ذي يواجه 
حزب�ه. فع�رب العال�م كله، أخ�ذت أحزاب اليس�ار تخرس يف 
االنتخابات ألنها فقدت االتص�ال مع الطبقة العاملة. هذه 
األحزاب تعتقد أنها تس�تطيع إعادة رب�ط االتصال مع تلك 
الطبق�ة والتواصل معه�ا من جديد، عرب امليل نحو اليس�ار 
أكثر. ولك�ن جرييمي كوربن يف بريطانيا، وبريني س�اندرز 
هن�ا يف الوالي�ات املتح�دة، هما فك�رة طالب دكت�وراه عن 
مرش�ح الطبقة العاملة، وليس�ت فكرة ش�خص عامل عن 
مرش�ح الطبق�ة العامل�ة. وباي�دن انتق�د حزب�ه ألنه فقد 
االتصال مع ه�ذه الطبقة. الحزب نفس�ه الذي خرج منه، 

ويركز اهتمامه عليه، ويحصل منه عى الدعم. 
ثالث�ا: إن املعتدل�ني م�ا زال�وا أقوي�اء. صحي�ح أن الحزب 
اليس�اري أخذ يميل يس�اراً، لكن نحو نصف الديمقراطيني 

ما زال�وا يقولون إنهم معتدلون أو محافظون. ولم يس�بق 
ألي مرش�ح أبداً أن فاز بالرتش�يح م�ن دون دعم قوي من 
هؤالء الناخب�ني. وبايدن عرف كيف يحاف�ظ عى مؤهالته 
املحافظ�ة، يف وق�ت رأى في�ه مرش�حون آخ�رون كثريون 
النائبَة ألكس�ندريا أوكازيو كورتيز ع�ى تويرت وقرروا امليل 

يساراً. 
رابع�اً: إن الكثري من الديمقراطيني مس�تاؤون من نخبهم. 
فهن�اك توت�ر صامت ب�ني الديمقراطيني الذين يمارس�ون 
س�لطة ثقافية وأولئ�ك الذين ال يمارس�ونها. الفريق األول 
نش�ط ع�ى وس�ائل التواص�ل االجتماعي وينتق�د الفريق 
الثاني بش�دة؛ أي األشخاص الذين يقولون اليشء »الخطأ« 

أو يكتبونه. 
خامساً: ينبغي أن تكون لدى املرء نظرية أحسن عن التغيري 
االجتماع�ي. فس�اندرز ووارن يتخيالن أنهما يس�تطيعان 
حش�د ح�ركات أغلبيات كب�رية تقدمي�ة لتحويل املش�هد 
الس�يايس األمريك�ي. والحقيقة أن�ه إذا انُتخبا، س�نصبح 
عالق�ني يف الحرب السياس�ية الراكدة نفس�ها الت�ي لدينا 

اآلن. 
سادس�اً: إن بايدن يب�دأ بالوعي بكوننا أمة منقس�مة عى 
نفسها. كما أنه يدرك الحقيقة الجوهرية املتمثلة يف أنه إذا 
كان املرء يريد تمرير قوانني، فعليه أن يمر عرب الكونجرس. 
ومثلم�ا قال دايمون لينكر مؤخ�راً يف مجلة »ذا ويك«، فإن 
حجة بايدن هي أن ائتالفاً يف الكونجرس من يس�ار الوسط 
هو أفضل م�ا يمكننا فعل�ه تحت الظ�روف الراهنة. وتلك 
نظري�ة تغي�ري أكثر واقعي�ة. واألكي�د أن مرشِّع�اً محبوباً 
مثل بايدن، من املحتمل أن يغريِّ املش�هد السيايس أكثر من 

تقدمي عى اليسار. 

كاترينا هويفل

يب�دو أن اختيار الناش�طة البيئي�ة »جريتا 
ثونبريج« )16 عاماً(، »ش�خصية العام« يف 
مجل�ة »تاي�م«، قد أثار الكثريي�ن يف اليمني 
الس�يايس بقي�ادة الرئي�س دونال�د ترامب 
الذي وصف االختيار بأنه »مثري للسخرية« 
وس�خر من ثونبريج ألنها ُيفرتض أن لديها 
»مش�كلة يف إدارة الغض�ب«. كانت الواقعة 
مث�رية، لكنه�ا مناس�بة لنهاية عام ش�هد 
أفكاراً جريئة وجديدة ملحاربة تغري املناخ يف 
مواجهة التقاعس والتعصب وما هو أسوأ.

ويف ديس�مرب املايض، عقد قادة العالم قمًة 
بش�أن املناخ يف مدريد، حيث كان يحدوهم 
األم�ل يف ح�ل القضاي�ا العالق�ة املتعلق�ة 
باتف�اق باري�س وبن�اء الزخم نح�و اتخاذ 
تداب�ري أكثر ق�وة. وب�دالً من ذل�ك، انتهت 
املحادثات باإلحباط وتبادل االتهامات، مع 
تلقي ترام�ب والواليات املتح�دة قدراً كبرياً 
من الل�وم. وقال ممثل م�ن جزيرة توفالو: 

»إنن�ا نم�ر اآلن بوق�ت عصي�ب للغاية من 
الناحي�ة السياس�ية، إذ لدين�ا زعيم عاملي 
رئييس ينكر التغري املناخي. لذا من الصعب 
للغاي�ة حمل الدول األخرى عى امليض قدماً 
عندما يكون لديك بل�د بهذه األهمية يلعب 

دوراً معرِقالً«.
وكم�ا ذك�رُت من قب�ل، فإن إن�كار ترامب 
للتغ�ري املناخ�ي يف مواجهة أزم�ة تتصاعد 
برسعة، ربما يكون أكرب تقصري من جانبه 
يف أداء الواج�ب. يف البداي�ة ق�ام بس�حب 
الواليات املتحدة من اتفاقية باريس للمناخ 
يف شهر نوفمرب، وهي خطوة مرفوضة من 
جانب ثاني بلد ينبعث منه الكربون، وتعطي 
دوالً أخ�رى ملوِّثة للبيئة ع�ذراً للتهرب من 
التزاماتها. ويف الع�ام املايض، قامت إدارته 
أيض�اً بإلغاء خطة الطاق�ة النظيفة إلدارة 
أوباما وسمحت بمزيد من الحفر والتكسري 

عى األرايض الفيدرالية.
ويف الوق�ت نفس�ه، وبدع�م من النش�طاء 
عى مس�توى القاعدة الش�عبية، بدأ بعض 

املرشع�ني يف توس�يع نطاق النق�اش حول 
املناخ. ويف شهر أكتوبر، مثال، وافق املجلس 
الترشيع�ي يف كولورادو ع�ى إجراء برعاية 
النائب�ة الديمقراطي�ة »إيمي�يل س�ريوتا«، 
والذي سيتطلب إجراء تقييم رسمي للتأثري 
ال�ذي أحدثته العديد من مش�اريع القوانني 
ع�ى انبعاثات الكربون. وم�ع تنامي إدراك 
املرشع�ني ألهمي�ة إبقاء أزم�ة املناخ يف لب 
النقاش، يمكن له�ذه الفكرة، التي تعكس 
عملي�ة تحديد أه�داف امليزاني�ة، أن تكون 
نموذج�اً للدول األخ�رى وحتى للكونجرس 

يف املستقبل.
ووجد تقرير جديد صادر عن مبادرة التعهد 
األمريكية، بقيادة حاكم كاليفورنيا السابق 
»ج�ريي ب�راون« وعمدة نيويورك الس�ابق 
»ماي�ك بلومب�ريج«، أن »اإلنج�از الكام�ل 
للسياس�ات القائم�ة بالفعل م�ن الجهات 
املحلي�ة،  الفاعل�ة  والجه�ات  الحكومي�ة 
مقرتن�ة باقتص�اد رسيع التح�ول يف قطاع 
الطاقة، من ش�أنه أن يخف�ض االنبعاثات 

بنس�بة 19% ع�ن مس�تويات ع�ام 2005 
بحل�ول ع�ام 2025، وبنس�بة 25% بحلول 

عام 2030«.
وبالطب�ع، يج�ب أال تمنع ه�ذه الخطوات 
الحاج�ة إىل وجود ق�ادة عامليني وأمريكيني 
لتبني إجراءات جريئ�ة ملعالجة األزمة، بما 
يف ذلك الصفقة الجديدة الخرضاء والتحول 
إىل اقتص�اد خ�ال من الكربون. وس�يحتاج 
األمر إىل تنسيق العمل عى املستوى العاملي 
لتجنب حدوث ك�وارث. بيد أن حركة املناخ 
تكتس�ب زخم�اً؛ فه�ي اآلن تش�مل امل�دن 

والدول والرشكات واألنشطة.
 وهذا يثبت أنه يف حني أن إدارة ترامب ربما 
تك�������ون ق�ادرة ع�ى إبط�اء التقدم، 
فإنها ال تس�تطيع كبح إرادة ماليني الناس 

الذين يكافحون إلنقاذ الكوكب. 
وكما قال�ت الناش�طة ثونب�ريج يف مؤتمر 
األم�م املتحدة للمن�اخ املنعقد مؤخ�راً؛ »ال 
يتع�ني علين�ا االنتظ�ار. يمكنن�ا أن نب�دأ 

بالتغيري اآلن«.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل، يب�دو يف الوقت الحايل أنك 
تواجه عدًدا متزايًدا من التعقيدات غري املتوقعة. 
ال يقع اللوم عىل من هم حولك يف بعض األحيان 
تكون أن�ت املخطئ. حاول أن تظ�ل هادًئا وأن 
ت�رى العقب�ات املوج�ودة يف طريقك كوس�يلة 

الكتشاف مداخل جديدة. 

عزيزي ب�رج الث�ور، أنت تعمل بص�ورة جيدة 
من خ�ال الفريق، وأنت مس�تمتع بذلك أيًضا. 
قة ه�ذه ألن كًل  حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخااّ
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 
تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك الشخصية فسوف 

تشعر أكثر بالراحة يف مجموعة

عزي�زي برج الجوزاء،س�وف تقابلك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
ع�ن الطريق أحياًن�ا بدالً من تحمل مس�ئولية 
كل يشء. س�وف يساعك هذا عىل توفري طاقتك 

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل. 

عزيزي ب�رج الرسط�ان، تس�تطيع أخذ نفس 
عميق واالسرتخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر 
يف نتائ�ج املجه�ود الذي قمت به. اس�تغل هذه 
املرحلة لتحسني حالتك الصحية. سوف تعطيك 
الفيتامين�ات واله�واء النقي عق�ًدا جديًدا من 

الحياة والذي سيكون يف غاية األهمية. 

عزي�زي ب�رج األس�د،إن العراقيل الت�ي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحياً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة. 

عزيزي برج العذراء،اعتني بصحتك، فقد تشعر 
باإلرهاق واالضطراب اليوم، حيث هناك بشائر 
بمصاع�ب وش�يكة الح�دوث يف األف�ق. تعل�م 
كيفي�ة مواجهتها بالص�ر والرتكيز يف تحقيق 
توازن داخيل وكبح رغبتك يف إحراز تقدًما مهما 

كلف األمر. 

عزيزي برج امليزان، بس�بب الظ�روف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزيزي برج العقرب، أنت أنس�ان مرن وتتقبل 
التغي�ري، كما أنك تم�ر بفرتة سلس�ة، فكل ما 
تقوم ب�ه ال يتطلب مجهود م�ن قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم 

يف تحقيق أحامك وطموحاتك. 

عزيزي برج القوس، بما أنك شخص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو أحد م�ن معارف�ك مؤخرًا، يج�ب عليك اآلن 
إص�اح ه�ذه العاقات م�رة أخ�رى ومعاودة 
التواص�ل. ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة 

أو األصدقاء لألبد. 

عزيزي برج الجدي، بم�ا أنك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزي�زي ب�رج الدلو،الي�وم يمكن�ك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 

اآلخرون.

عزي�زي ب�رج الح�وت، الخط�ط الت�ي قم�ت 
بوضعه�ا منذ وقٍت طويل أوش�كت أن تتحقق، 
ف�ا تتباطأ بع�د اآلن وحت�ى وإن كان�ت لديك 
بعض الشكوك. سوف تحصل عىل مساعدة من 
جمي�ع الجوانب، لكن يجب أيًضا أن تس�تجيب 

بانفتاح للنقد البناّاء.

العذراء

احلوت

عادات تؤدي إىل تكون دهون البطن
أف�ادت الرابط�ة األملاني�ة للتغذية، أن 
هناك بع�ض الع�ادات الخاطئ�ة التي 
ت�ؤدي إىل تراك�م الده�ون يف منطق�ة 

البط�ن، وه�و أمر مزعج بالنس�بة 
للكثريي�ن، وجاءت القائمة وفقا ملا 
ن�ر يف موقع »س�كاي نيوز« عىل 

الشكل التايل:
قلة النوم

تؤثر قل�ة النوم عىل إنتاج الجس�م 
الس�تريويد  للمزي�د م�ن هرم�ون 
ع�ن  املس�ؤول  وه�و  كورتي�زول، 
الرغبة الش�ديدة يف تن�اول الطعام، 

ولخفض مس�توى الكورتي�زول يجب 
النوم لفرتة ما بني 7 و8 ساعات ليا.

املروبات املحاة

تعمل نسبة السكر الكبرية املوجودة يف 
املروبات املحاة، عىل زيادة الرغبة يف 
تناول الطعام، كما أن تناول املروبات 
الخفيف�ة لي�س ح�ا، ألنه�ا تزي�د 
الش�هية أيض�ا، ولكن م�ن األفضل 

استبدال هذه املروبات باملاء.
األطعمة قليلة الدسم

ح�ذر خ�راء التغذية األمل�ان من أن 
األطعمة املوجود عىل عبواتها عبارة 
»قليل الدس�م« عادة ما تحتوي عىل 

نسبة كبرية من السكر.
وينصحون باستبدال هذه األطعمة 

بأخ�رى تحت�وي ع�ىل ده�ون صحية 
مث�ل املك�رسات واألف�وكادو والبيض 

واألسماك.
تج�در اإلش�ارة إىل أن الدهون الصحية 
له�ا تأثري مضاد لالتهابات، وتس�اعد 
ع�ىل تقليل الده�ون يف البطن وحماية 
األوعية، كما أنها تس�اعد عىل الشعور 

باالمتاء.
الجلوس الطويل

يعم�ل الجل�وس لف�رتات طويل�ة عىل 
إبطاء األيض والدورة الدموية، وهو ما 

يثبط إنزيمات حرق الدهون.

األوراق املالية تنقل األنفلونزا
حق�وق  حماي�ة  هيئ�ة  أعلن�ت 
األوراق  أن  روس�يا،  يف  املس�تهلك 
املالي�ة ه�ي أكثر وس�يلة ش�ائعة 
النتقال الع�دوى املرضية، وفق ما 

ذكر موقع »لينتا. رو« الرويس.

أن  الهيئ�ة،  خ�راء  وض�ح  وق�د 
ف�ريوس االنفلونزا، يمكن أن يبقى 
عىل النقود الورقية ملدة أس�بوعني، 
ويمك�ن اإلصاب�ة بالع�دوى حتى 
عن�د س�حب األم�وال م�ن أجهزة 
أو  اآليل،  ال�راف 
اس�تام املرتب من 

الخزينة.
وس�بق أن أعلن يف 
امل�ايض،  س�بتمر 
املالي�ة  األوراق  أن 
 ، ني�ة ما و لر ا
وأن  األق�ذر  ه�ي 
تعش�ش  البكترييا 
يف الدوالر األمريكي 
والكن�دي والروبية 

الهندية.

طبيب يتهم آبل بـ«الرسقة«
رف�ع طبيب قلب من نيويورك 
دعوى قضائية ضد رشكة آبل 
زاعما أن ميزة مراقبة نبضات 
القل�ب يف »س�اعة آبل« هي يف 
األص�ل فكرت�ه وأن الرك�ة 

استخدمتها دون إذنه.
وتشري أوراق الدعوى املرفوعة 
يف  فدرالي�ة  محكم�ة  أم�ام 
بروكلني إىل أن الطبيب جوزيف 
بأن�ه  الرك�ة  يته�م  وي�زل 
س�جل براءة اخرتاع لطريقته 
يف كش�ف نبض�ات القلب غري 
املنتظم�ة، مش�ريا إىل أن آب�ل 

استخدمتها يف ساعاتها.

وق�ال إن�ه اتص�ل بالركة يف 
عام 2017 لحل املش�كلة وديا 
إال أنها رفضت التفاوض معه 
م�ا اضط�ره إىل رف�ع دعوى 
قضائية ضدها.وطلب ويزل يف 
الدعوى أن تدفع الركة نظري 
حقوقه الفكرية وأال تستخدم 

»اخرتاعه« دون إذنه.
وميزة مراقب�ة نبضات القلب 
»آب�ل  س�اعة  يف  موج�ودة 
ع�ىل  تعم�ل  وه�ي  ووت�ش« 
القلب وتبلغ  مراقبة نبض�ات 
صاحبها إذا رصدت أي أشياء 

غري طبيعية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
 x ½ 1 - معلقة كبرية زيت عباد ش�مس x 2 - معلقة كبرية س�من x 2
لرت مرق الدجاج - x 1 عدد بصلة مفرومة - x 1 رشة ملح - x 1 حزمة 
عيدان كرفس - x 1 كوب كريمة لباّاني - x 1 رشة فلفل اسود مطحون 

- ½ x كيلو بسلة
الخطوات:

ىف إناء عىل النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى تصفر.
ثم نضيف البسلة والكرفس ونقلب.

ثم نضيف املرق ونقلب وترتك حتى تغىل ثم نهدى النار وترتك عىل النار 
حتى النضج.

ثم ىف الخاط نضع الشوربة ونخلط جيدا حتى تنعم تماما.
ث�م نضعها ثانيا عىل الن�ار وعند الغليان تتبل باملل�ح والفلفل ونضيف 

الكريمة ونقلب ثم نرفع فورا من عىل النار.
تغ�رف ىف أطباق التقديم وتزين بالجبن املبش�ور تقدم س�اخنة بالهنا 

والشفا.

شوربة سان جريمن

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن الذباب�ة ته�ز 
جناحها حوايل )32( مرة يف 

الثانية الواحدة
ال  النس�ور  أن  تعل�م  ه�ل 
تموت و لكنها تنتحر بسبب 

املرض
ه�ل تعلم أن - الدلفني - هو 

أذكى الحيوانات الثديية
إىل  الطي�ور  تحت�اج   ���
الجاذبية األرضية كي تتمكن 

من البلع .
�� تمتل�ك القطة 32 عضلة 

يف كل أذن .
��� الس�مك الذهب�ي لدي�ه 
القدرة ع�ىل الرؤية بكا من 
األش�عة ف�وق البنفس�جية 

واألشعة تحت الحمراء .
�� تقىض القطة حوايل %66 
م�ن حياته�ا س�واء ليا أو 

نهارا نائمة .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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مهاجم الديوانية يلتحق بنفط الوسطالرشطة يتعاقد مع العبني حمرتفني
             المستقبل العراقي/ متابعة

أبرم�ت إدارة الرشط�ة تعاقده�ا م�ع 
االنتق�االت  بف�رة  محرف�ن  العب�ن 

الشتوية.
وقال املدرب املساعد حسن عبد الواحد 
يف ترصيح�ات ل إن اإلدارة انته�ت من 
التعاقد مع العب غيني وآخر كولومبي، 
وسيلتحقان بالفريق حال االنتهاء من 

إصدار تأشرية دخولهما إىل العراق.
وبن أن التعاقد مع الالعبن جاء برغبة 

املدرب الرصبي ألكسندر اليتش.
وأشار إىل أن اليتش من املحتمل أن يصل 
بغداد خالل اليوم�ن املقبلن لاللتحاق 
بالفري�ق، قبل التوج�ه إىل مدينة أربيل 

للمشاركة بمنافسات الدوري.
ويلعب الرشطة ضمن املجموعة الثالثة 
بالدوري التي تقام منافساتها يف مدينة 
أربي�ل، إىل جانب صاح�ب األرض أربيل 
وأندي�ة نفط الوس�ط والطلب�ة ونفط 

ميسان.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي نفط 
الوس�ط مع مهاجم الديوانية الس�ابق 
فالح عبد الكريم ليمثل الفريق باملوسم 

الكروي الجديد.
وق�ال األمن امل�ايل للنادي ف�راس بحر 
العلوم يف ترصيحات خاصة ل إن اإلدارة 
بالتشاور مع الجهاز الفني تعاقدت مع 
مهاجم فريق الديوانية فالح عبد الكريم 

بفرة االنتقاالت الشتوية.
وب�ن أن التعاق�د مع عب�د الكريم جاء 
محم�د  املهاج�م  اح�راف  لتعوي�ض 
شوكان الذي انتقل إىل كاظمة الكويتي 
الس�يما بع�د أن ع�وض الفري�ق رحيل 
املحرفن مارشال وزاكري بالتعاقد مع 
الالعب املغربي ياسن بيوض والسنغايل 

ديمبا.
وأش�ار: »فريقنا يمر بحال�ة جيدة من 
االس�تقرار وهدفنا املنافسة عىل اللقب 
يف املوس�م الحايل رغم أن توقف الدوري 

أرض بن�ا بع�د إلغ�اء نتائ�ج الج�والت 
املاضية والتي حققنا فيها الفوز«.

يذكر أن نفط الوسط يلعب يف املجموعة 

الرشط�ة  أندي�ة  إىل جان�ب  الحديدي�ة 
والطلبة ونفط ميس�ان وأربيل صاحب 

الضيافة.

كريسبو: 
سعيد بالعودة 

للمالعب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د النج�م األرجنتيني الس�ابق هرينان 
كريس�بو، املدير الفني الجديد لديفينس�ا 
إي خوستيثيا، اإلثنن أنه »سعيد بالعودة 

للمالعب« من جديد.
وق�ال كريس�بو خ�الل مراس�م تقديمه: 
»س�عيد بالعودة للمالعب من جديد، وبأن 
أكون جزءا من هذه الفكرة. أريد أن أشكر 
اإلدارة عىل اختياري ملواصلة نس�ق اللعب 

والسلوك الذي يميزني«.
وتوىل صاحب ال�44 س�نة تدريب الفريق 
خلفا ملاريانو سوس�و الذي اس�تقال من 

منصبه األربعاء املايض.
»إنه�ا  الس�ابق:  ال�دويل  املهاج�م  وأك�د 
تقدم�ه  مل�ا  بالنظ�ر  كب�رية  مس�ؤولية 
اإلدارة من�ذ فرة مع )ماريانو( سوس�و، 
و)سيباستيان( بيكاسييس، و)خورخي( 
أملريون، و)أرييل( أوالن. أمر رائع اختياري 

الستكمال هذا اإلرث«.
ويحت�ل ديفينس�ا املرك�ز 13 يف ترتي�ب 
ال�دوري األرجنتين�ي برصي�د 24 نقطة، 
بف�ارق 9 نقاط كاملة ع�ن املتصدر ريفر 

بليت.
ب�«الصق�ر«  امللق�ب  الفري�ق  ويش�ارك 
للم�رة األوىل يف تاريخ�ه يف بطول�ة كوب�ا 
ليربتادوريس، حيث يلعب ضمن املجموعة 
الس�ابعة إىل جانب أوليمبي�ا الباراجوائي 
وسانتوس الربازييل ودولفن اإلكوادوري.

وس�يكون االختبار األول للمدرب األس�بق 
ملودينا اإليطايل الس�بت املقبل عندما يحل 
ضيفا عىل أتلتيكو توكومان ضمن الجولة 

.18

مورينيو وبوجبا يشعالن نار 
الفتنة بني زيدان وبرييز

كان يف دورمتوند 
خالل ساعات

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن توتر العالقة بن زين 
الدي�ن زيدان املدير الفني لريال مدري�د، وفلورنتينو برييز 

رئيس النادي.
وع�اد زي�دان إىل ري�ال مدري�د يف املوس�م امل�ايض، خلًف�ا 
لسانتياجو س�والري، يف ظل تردي نتائج الفريق يف جميع 

البطوالت.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، ف�إن زيدان لم 
ين�س أن فلورنتين�و بريي�ز، رئي�س الريال، ح�اول إعادة 
جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحايل عىل حسابه يف عدة 

مناسبات.
كذل�ك يرى زيدان أن برييز لم يقدم املطلوب إلتمام صفقة 
ب�ول بوجبا العب مانشس�ر يونايتد، رغ�م تأكيد »زيزو« 

عىل أهميتها بالنسبة للريال.
وذك�رت تقاري�ر صحفية مؤخ�را أن بريي�ز يرفض إتمام 
صفقة بوجبا يف ظل تألق فيدي فالفريدي يف وس�ط امللعب 

هذا املوسم.

راكيتيتش حيسم موقفه من مغادرة برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، عن 
موقف إيفان راكيتيتش، نجم برش�لونة، 
النهائي م�ن الرحيل عن كامب نو يف فرة 

االنتقاالت الشتوية الجارية.
وارتب�ط اس�م راكيتيت�ش بالرحي�ل عن 
برشلونة يف أكثر من مناسبة، لعل أبرزها 
يف الصي�ف امل�ايض، عندما كان مرش�ًحا 
للدخول ضمن صفقة ضم الربازييل نيمار 

من باريس سان جريمان.
وبحسب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، 
فإن راكيتيتش حسم موقفه بعدم الرحيل 
ع�ن برش�لونة يف يناي�ر/ كان�ون الثاني 

الجاري.
وي�رى ال�دويل الكرواتي أن م�ا زال أمامه 
الكث�ري ليقدمه ملدربه كيكي س�يتن، من 
أجل إعادته للتشكيل األسايس لربشلونة، 
وال يريد الحديث ع�ن أي عروض يف األيام 

املتبقية من الشهر الجاري.
وكان يوفنتوس م�ن األندية الراغبة بقوة 
يف ض�م راكيتيتش هذا الش�تاء، حتى أنه 
الحت يف األفق فك�رة عقد صفقة تبادلية 
مع برش�لونة، ينتقل عىل إثره�ا اإليطايل 
فيديريك�و برنادريس�كي إىل كام�ب ن�و، 

مقابل استقدام راكيتيتش إىل تورينو.
وينته�ي عق�د راكيتيت�ش مع برش�لونة 

بانقضاء املوسم املقبل.

سولسكاير يطلب ضم نجم ريال مدريد يف الشتاء
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير صحفي إن أويل جونار سولس�كاير 
مدرب مانشس�ر يونايتد، طلب ضم نجم ريال 

مدريد يف فرة االنتقاالت الشتوية الجارية. 
وذكر موقع »لو 10 س�بورت« أن سولس�كاير، 
طلب من إدارة الفري�ق التحرك رسيعا من أجل 

التعاقد مع نجم ريال مدريد جاريث بيل.
وأض�اف املوق�ع الفرنيس أن امل�درب النرويجي 
يري�د ض�م بي�ل يف ف�رة االنتق�االت الش�توية 

الحالية.
وأوض�ح نف�س املص�در أن إدارة »الش�ياطن 
الحمر« مس�تعدة لفتح خزائنه�ا، بهدف تلبية 
رغبة سولسكاير يف ضم صاحب القدم اليرسى 

القوي�ة، حي�ث يتوق�ع أن يض�ع »الش�ياطن 
الحم�ر« مبلغاً يراوح ما ب�ن 50 و 60 مليون 

يورو عىل طاولة »األبيض امللكي«.
ولف�ت إىل أن إدارة مانشس�ر يونايت�د تأمل يف 
إقناع رئيس ريال مدريد فلورنتينو برييز بقبول 
العرض، الس�يما وأن بيل ال يم�ر بأوقات جيدة 

مع امللكي.

وال يعد مانشس�ر يونايتد النادي الوحيد املهتم 
بخدم�ات بي�ل، فق�د أوردت مؤخ�را تقاري�ر 
صحفية بريطانية أن توتنهام يريد بدوره ضم 
الدويل الويل�زي، إالّ أن راتب الالعب األس�بوعي 
)650 ألف جنيه إس�رليني( يح�ول عائقاً دون 
ذل�ك. يش�ار إىل أن بي�ل، يغي�ب عن املس�تطيل 

األخرض بسبب إصابة قوية يف الكاحل.

رغبة مييس وبرشلونة تصطدم باملستحيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، عن محاوالت 
م�ن  مرغوب�ة  صفق�ة  م�ع  التعاق�د  برش�لونة 
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس، يف ف�رة االنتق�االت 

الشتوية الجارية.
ويقات�ل برش�لونة من أج�ل التعاقد م�ع مهاجم 
جديد، يف يناير/ كان�ون الثاني الجاري، لتعويض 
غياب لويس سواريز، الذي أجرى جراحة يف الركبة 

ستبعده لنهاية املوسم، ويريد مييس ضم مواطنه 
الوتارو مارتينيز، نجم إنر ميالن.

وكان الوت�ارو اله�دف األول لربش�لونة يف الصيف 
املقب�ل، يف إط�ار الس�عي إليج�اد بدي�ل للوي�س 
س�واريز، إال أن إصاب�ة األخري أج�ربت النادي عىل 

تعجيل املفاوضات.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، فإن 
برش�لونة تواص�ل م�ع وكالء الوت�ارو مارتيني�ز 
لحس�م الصفقة يف يناير/ كان�ون الثاني الجاري، 

إال أن املوضوع كان »أشبه باملستحيل«.
ورف�ض إنر تحدي�د مبل�غ معن لبي�ع مهاجمه 
األرجنتيني، يف يناير/ كانون الثاني الجاري، يف ظل 

تمسكه بخدماته للمنافسة عىل لقب الكالتشيو.
ويرتبط مارتينيز بعقد مع إنر حتى صيف 2023، 
إال أن لديه رشط جزائي يف عقده، يمكن العمل به 
خالل أول أس�بوعن من شهر يوليو/ تموز بقيمة 
111 مليون يورو، وهو ما س�يعتمد عليه البارسا 

لحسم الصفقة يف نهاية املوسم.

كورتوا: دوري األبطال حلمنا الكبري

تياجو سيلفا يرفض »التسول« 
من إدارة باريس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال 
مدري�د، أنه يحل�م بالفوز بلق�ب دوري أبطال 
أوروب�ا هذا املوس�م مع املرينج�ي، مضيفا أن 
ه�ذا األمر هو هدف امللكي أيضا.وقال كورتوا، 
خالل ترصيحات لقناة ريال مدريد: »لقد كنت 
قوًيا للتغلب ع�ىل اللحظات الصعبة، حتى مع 
مرور 20 عاما يل يف املالعب، أتعامل مع األمور 
بجدية أكرب، وأتعلم يف النهاية«.وأضاف: »اللعب 
يف ري�ال مدريد أمر مه�م، وكل يشء مهم هنا، 
كل مباراة وكل تدريب، والضغط موجودوعليك 
أن تعرف كيف تتعامل معه، وحًقا أريد القتال 
للف�وز ب�دوري األبط�ال والليجا«.وتاب�ع: »يف 
ري�ال مدريد ال مجال للراخي، وال تش�عر أبًدا 
باله�دوء، وحن ترت�دي هذا القميص تش�عر 
بالضغ�ط، لذل�ك حقق الفريق خالل مس�ريته 
العديد م�ن األلقاب، ونتدرب كل يوم بجد لكي 

نفوز«.وواص�ل: »آم�ل أن تتذكرني الجماهري 
يف املس�تقبل كحارس مرمى وشخص عظيم، 
وأن أس�اهم يف فوز النادي باأللق�اب، وأتمنى 
أن أترك صورة جيدة يل بأنني ش�خص وزميل 
جيد«.واختتم: »دوري األبطال هو الحلم الكبري 
بالنس�بة للنادي، وأنا أيًضا أحلم بتحقيق هذا 

اللقب، وكل األحالم يمكن أن تتحقق«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تبدو العالقة متوترة بن مس�ؤويل باريس 
س�ان جريمان الفرن�يس، ووكي�ل أعمال 
الالع�ب الربازي�يل، تياج�و س�يلفا، قائد 

الفريق.
وقال باول�و تونيتو وكيل أعمال س�يلفا: 

»إدارة ب�ي إس ج�ي لم تتواص�ل بعد مع 
تياجو لتجديد تعاقده، إنه يريد االستمرار 
م�ع الفري�ق، ولكن هن�اك ح�دود، إذا لم 
تب�د إدارة النادي رغبة واضحة، س�نتخذ 
قرارا، ألن�ه ال يمكننا االنتظ�ار ألجل غري 

مسمى«.
وأضاف تونيتو ملجل�ة »فرانس فوتبول«: 
»املدير الريايض لسان جريمان، ليوناردو، 
صديقي، ولكن لن أتسول من أجل االلتقاء 

به«.
وأش�ار: »لقد تواصل�ت معي ع�دة أندية 
برازيلي�ة وأوروبي�ة، لكن تبق�ى األولوية 
التف�اوض مع ب�ي إس جي، ألن�ه املكان 

الذي يريده تياجو سيلفا«.
وأت�م: »تياج�و س�يحرم نادي�ه، ال نريد 
التفكري يف خطة بديلة، عىل األقل يف الوقت 

الحايل«.
وينتهي تعاقد املدافع الربازييل مع الفريق 

البارييس بنهاية املوسم الجاري.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، اليوم الثالث�اء، عن اقراب 
انتهاء مفاوضات يوفنتوس وبوروس�يا دورتموند، بشأن 
البيانكون�ريي، يف ف�رة االنتق�االت  إيم�ري كان، الع�ب 

الشتوية الجارية.
ويبحث كان عن مغادرة يوفنتوس، يف يناير/ كانون الثاني 
الجاري، يف ظل خروجه من حس�ابات مدربه ماوريس�يو 

ساري.
وبحس�ب موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن صفقة 
انضمام كان إىل دورتموند مس�ألة وق�ت ليس أكثر، ومن 

املرجح أن يتم االنتهاء منها، اليوم أو غًدا.
وأش�ار التقرير إىل أن األمور بدأت تميل لصالح دورتموند، 
بعدما رفع قيمة عرضه من 18 مليون يورو إىل 22 مليون 
ي�ورو، وهو رقم قري�ب من الرقم الذي ح�دده يوفنتوس 

لحسم الصفقة )25 مليون يورو(.
وم�ن املحتمل أن تت�م الصفقة مقابل الرق�م الذي حدده 
يوفنتوس، إىل جانب بع�ض املكافآت، خاصة مع موافقة 
مس�ؤويل الس�يدة العجوز، عىل إرس�ال الالعب عىل سبيل 
اإلعارة، مع خيار الرشاء يف نهاية املوسم.يف الوقت نفسه، 
وافق كان عىل تخفيض راتبه مع دورتموند، حيث يحصل 

يف تورينو عىل 6 مليون يورو سنوًيا.

حقيقة اهتامم بايرن ميونخ بحكيمي
              المستقبل العراقي/ متابعة

وكي�ل  كامان�و،  أليخان�درو  كش�ف 
املغربي أرشف حكيمي، نجم بوروسيا 

دورتمون�د املع�ار م�ن ري�ال مدريد، 
حقيق�ة اهتم�ام باي�رن ميونخ بضم 

الالعب يف الصيف املقبل.
وتنته�ي إع�ارة حكيم�ي )21 عاًما( 

مع دورتموند بنهاية هذا املوسم، بعد 
موس�من يف ملع�ب س�يجنال إيدون�ا 

بارك.
وق�ال كامان�و يف ترصيح�ات نقله�ا 
الفرن�يس:   »le10sport« موق�ع 
»بايرن ناٍد كب�ري، لكن ال توجد أي 

اتصاالت أو مفاوضات معه«. 
وأض�اف: »حكيمي يؤدي بش�كل 
رائع مع دورتمون�د، ويحب اللعب 

مع هذا الفريق«.
وكان�ت تقارير صحفية إس�بانية 
أكدت اهتم�ام باي�رن ودورتموند 
ويوفنتوس وتش�يليس، بالحصول 
ع�ىل خدم�ات حكيمي يف املوس�م 

املقبل.
وأشارت إىل أن ريال مدريد سيطلب 
45 مليون يورو حال موافقته عىل 
بي�ع الالع�ب املغربي، وه�و املبلغ 
ال�ذي س�يكون بمق�دور األندي�ة 

األربعة دفعه.

العب النجمة يقرتب من امليناء العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي النجمة اللبناني، حصوله عىل طلب رسمي من 
املين�اء العراقي، لضم الالعب قاس�م الزين، ملدة 3 أش�هر 

عىل سبيل اإلعارة.
ويعت�رب قاس�م الزين، من أب�رز الالعبن يف لبن�ان، حيث 

اختري كأفضل قلب دفاع يف املوسم املنرصم.
وأكد بيان نادي النجمة، عرب حس�ابه عىل موقع التواصل 
االجتماعي فيس ب�وك، أن اإلدارة تبحث يف الطلب املقدم، 

واألمور تتجه نحو املوافقة عليه.
وتوقف الدوري املحيل ألكثر من 3 أشهر بسبب األوضاع يف 

لبنان، حيث تم تعليق الدوري ألجل غري مسمى.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ماهي الفيتامينات الالزمة يف فصل الشتاء؟
العلم�ي  باملرك�ز  خب�ر  تح�دث 
الغذائي�ة  لألنظم�ة  االتح�ادي 
“غوربات�وف”، فالري س�رغييف 
ع�ن كيفي�ة تن�اول الفيتامين�ات، 
مؤكدا أن تناول جميع الفيتامينات 
واملعادن له تأثر فعال عىل جس�م 

اإلنسان.
وفق�ا ل�ه، الفيتامين�ات مجموعة

B ، املوج�ودة يف اللح�وم، رضورية 
لتنظيم تبادل الربوتني والطاقة.

وق�ال س�رغييف: “ي�ؤدي دماغنا 
بوج�ود  أفض�ل  نح�و  ع�ىل  وظائف�����ه 
و  والبوتاس�يوم…  واملنغني�ز  املغنيس�يوم 
فيتام�ني A ، والفيتامين�ات C و E ، وكذل�ك 

الزنك”، وفقا ل “آر تي”.

ويجب أن تؤخذ الفيتامينات يف غضون شهر 
واح�د، وخاص�ة بع�د ن�زالت ال�ربد.

ونصح الطبيب أنه للحفاظ عىل الفيتامينات 
واملع�ادن يف فصل الش�تاء، فم�ن الرضوري 
تملي�ح اللح�م وصنع مخ�االت الخرضوات 

والفواكه والتوت، كما أش�ار إىل أن 
الرتكيز عىل الخ�رضوات والفواكه 
الطازج�ة املس�ت�����وردة لي�س 
ل�ه أثر إيجابي دائم�ا، ألن املنتجني 
ال يلتزم�ون دائًم�ا بتوقي�ت نضج 
الفاك����هة وتك�ون الفيتامينات 

فيها أقل.
وفقا للخبر، إن جس�م اإلنسان قد 
نيس كيفية إنتاج الكمية الرضورية 
م�ن الفيتامين�ات، وبالت�ايل ف�إن 

تناول هذه املواد رضوري.
الكمي�ة  ع�ىل  “للحص�ول  الطبي�ب  وق�ال 
الرضوري�ة من الفيتامين�ات واملعادن، يجب 
علينا أن نتناول الوجب�ات الغذائية التي تزيد 

قدراتنا الفسيولوجية مرتني”.

حدد موقع »س�بيد تس�ت« الرتتي�ب العاملي 
للدول من حيث رسعة خدمة اإلنرتنت األريض 
الفائ�ق الرسع�ة ADSL لديه�ا، وذلك خال 

شهر ديسمرب/كانون األول املايض.
وذكر املوقع أن اإلمارات تصدرت قائمة الدول 
العربي�ة، م�ن حيث رسع�ة اإلنرتن�ت بنحو 
90.57 ميغاب�ت لتحتل بذلك املركز 30 عامليا 

ب�ني 177 دولة. وجاءت قطر يف املركز ال� 40 
بنح�و 73.94 ميغ�ا، تلتها الكوي�ت يف املركز 
44 مسجلة 65.92 ميغا، وحلت السعودية يف 

املركز 53 برسعة 52.93 ميغابت.
وحصدت األردن املركز 55 بنحو 50.43 ميغا، 
ثم عم�ان يف املرك�ز 66 بنح�و 42.22 ميغا، 
أعقبه�ا البحرين يف املرك�ز 95 بنحو 26.98 

ميغ�ا، تلته مرص يف املركز 97 برسعة 26.52 
ميغ�ا. واحتل�ت الع�راق املرك�ز 107 بنح�و 
23.13 ميغ�ا، تلته�ا املغ�رب يف املرك�ز 122 
مس�جلة 18.52 ميغا، ثم موريتانيا يف املركز 
123 بنحو 18.41 ميغا، وحصدت فلس�طني 
املركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا 

ىف املركز 148 برسعة 12.07 ميغا .

عثرت امرأة بريطانية، كاري�ن هاريس )56 عاما( عىل والدها بعد عقود 
من بحثها عنه، عن طريق الصدفة بسبب اقرتاح من »فيسبوك«. وقضت 
هاري�س ح�وايل 38 عاما من عمرها باحثة عن والده�ا، التي ال تعرف له 
مكان�ا، ليظهر لها بش�كل غريب من خ�ال »األصدق�اء املقرتحني« عىل 

»فيسبوك« بعد أعوام من الفراق. 
وتخ�ىل الوالدان عن الطفلة عندما كانت رضيع�ة، لتتبناها عائلة أخرى، 
عاش�ت بكنفها، لكنها بدأت البحث عن عائلتها الحقيقية بعد بلوغها 18 
عاما، وطلبت مساعدة أخصائيني بيولوجيني، فعثرت عىل والدتها بعد 10 

سنوات من البحث، لكن بقي مكان والدها لغزا كبرا يف حياتها. 
لك�ن بش�كل غريب ظهر اس�م والدها، تريف�ور س�يندين، كمقرتح عىل 
»فيس�بوك«. يف البداي�ة، لم تتوق�ع أنه والدها، ألنها بحث�ت لفرتة طويلة 
عنه يف وس�ائل التواصل االجتماعي، لكن بعد الدخول إىل ملفه الشخيص، 
الحظ�ت تقارب�ا ب�ني املعلومات الت�ي حصلت عليه�ا ومعلوم�ات ملفه 

الشخيص، بحسب »ياهو«.

حدد أخصائيو األوبئة الصينيون املصدر األكثر ترجيحا لفروس »كورونا« 
الجديد الذي أودى بحياة عرشات األش�خاص منذ ظهوره، أواخر الس�نة 
املاضية، يف مقاطعة ووهان الصينية. وأوردت وكالة »شينخوا« الرسمية 
الصيني�ة،  أن الفروس nCoV-2019 ت�م العثور عليه يف عينات مأخوذة 
من س�وق »هوانان« للمأكوالت البحري�ة، والتي تباع فيها حيوانات برية 
أيضا. وأش�ارت الوكالة إىل أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من س�وق 
»هوان�ان« ج�رى العثور فيها ع�ىل الحوامض النووي�ة التابعة لفروس 
»كورونا« الجديد، وأن األخصائي�ني تمكنوا من فرز الفروس من عينات 
البيئ�ة، األمر الذي يدل ع�ىل أن الحيوانات الربية الت�ي كانت التجارة بها 

جارية يف السوق املذكورة، هي التي كانت مصدرا للفروس.
وأك�دت الس�لطات الصينية، يف وقت س�ابق، تفيش ن�وع جديد وغامض 
من فروس »كورونا«، منذ أواخر ديس�مرب العام املايض، أطلق عليه اسم 
»nCoV-2019« ويتس�بب بمرض االلتهاب الرئوي، فيما س�جل يف الباد 

ما يزيد عن ألفي حالة لإلصابة بينها 57 وفاة.

اليكم ترتيب الدول العربية من حيث رسعة اإلنرتنت!

أضاعت والدها 38 عامًا ووجدته
 باقرتاح من »فيسبوك«!

أخصائيون حيددون مصدر فريوس 
»كورونا« اجلديد
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امـضـاءاتإصبع على الجرح

العقل اجلمعيالشيعة والببيس كوال

محمد حسن الساعديمنهل عبد األمير المرشدي

بداية ارجو ان ال يؤخذ علينا اننا نتحدث بلس�ان طائفي فالطائفية يف العراق 
سياس�ية حرصا، إنما نح�اول ان نتناول املوضوع الذي اكت�ب فيه بالوصف 
الحقيق�ي لواق�ع ما نعيش  ونرى ونس�مع. ال نأتي بجدي�د إذا ما قلنا القول 
الصحيح والس�ليم والخايل من األخطاء والرزاي�ا واملنايا وكل زلل او نقص او 
مثلبة  هو ان التظاهرات التي تعصف يف الباد منذ األول من ترشين 2019 حتى 
اليوم هي ش�يعية الجغرافية ش�يعية املجتمع ش�يعية التأريخ لكنها عراقية 
الطموح والحلم واآلالم والحقوق والحلم واألمل. املظاهرات الش�يعية أصواتا 
ودم�اء واموات وجرحى وحرق وقت�ل وتعليق وخراب ودمار، وفوىض ممولة 
بالتمام والكمال من اإلعام الس�ني املّمول واملّخول واملحّول مع اإلعام اآلخر 
بما في�ه املؤدلج واملمنتج واملدبلج. العراقيون الش�يعة انتفقضوا ضد الظلم 
والفساد والفشل واملحاصصة والطبقية واملؤدلجون واملمنتجون واملدبلجون 
فرص�ة إلثارة الفتنة واألقتتال الش�يعي الش�يعي وتقس�يم الع�راق وتبويب 
الس�ؤال وتقطيع الهال وتحقيق املحال وصوال اىل اش�اعة الفوىض وتفتيت 
املفت�ت وتأم�ني املحّصن يف تل أبيب . نحن اليوم غ�ر األمس ففي عام 2013 
انطلقت املظاهرات يف املناطق الغربية ذات األغلبية الس�نية لكنها لم تتظاهر 
ضد سيايس سني فاسد فقد ركب مرسح الخطاب يف منصات اإلعتصام اغلب 
الساسة السنة ضد حكم الشيعة الصفوية واذناب ايران وهددوا بقطع رأس 
األفعى التي رأسها يف طهران وذيلها يف بغداد وتصاعدت صيحاتهم ووياتهم 
حتى انتهت بداعش الذين كانوا ثوارا للعشائر بلغة النجبفي واملطلك والكربويل 
والعلواني والدايني والبقية السياسية الطالحة. حينها كان العراق عىل املحك 
فأما ان يكون او ال يكون وارايض السنة راحت واعراضهم واموالهم بني نهب 
وتهجر وقتل فكانت فتوى الجهاد الكفائي للمرجع األعىل  والحشد الشعبي  
ومن ثم القوات املس�لحة لتغس�ل األرض بالدم الش�يعي الزكي وال ينكر الدم 
اال ال�ذي يعيش با دم. اليوم ورغ�م ما يتعرض له العراق من عدوان امريكي 
وتأمر إماراتي سعودي يستمر الش�يعة باملظاهرات ضد السياسيني الشيعة 
الفاس�دين وهناك استغال س�يايس كردي  وسني لتحقيق كتلة اكرب ملكسب 
رئاس�ة الوزراء وكما يف ثورة العرشين الش�يعية األوىل التي فجرها الش�يعة 
لتنتهي بتحرير العراق من اإلحتال الربيطاني وتنازلوا عن الس�لطة وها هم 
اليوم يتظاهرون ضد ما يس�مونه »الحكم الش�يعي« ح�رصاً رغم أن الحكم 
بالنهاية »تحاصيص« بني الش�يعة والس�نة واألكراد.  ان حال ش�يعة العراق 
أش�به بذاك الذي ذهب ليش�رتي من محل للتس�وق ببيس كوال وكان الس�عر 
مكت�وب الببيس  250 دينار  فجاء لصاحب املح�ل الذي طلب منه 500 دينار 
فاس�تغرب الزبون وقال له باالعان مكتوب 250 دينار.؟ أجابه الرجل بيبيس 
250 دينار تمام لكن خدمة ب250 دينار فس�لم الزبون أمره لله ودفع  500 
دين�ار . ذه�ب صاحب الدكان وفت�ح الثاجة ثم اغلقها ورج�ع للزبون 250 
دين�ار الباقي فقال له الزبون  ما هذا فق�ال له الرجل )ماكو بيبيس(.؟ هكذا 

هو حال الشيعة يف العراق ندفع الرضائب بس بدون خدمات.

م�ارس االعام قديماً دوراً بارزاً ومهم�ًا يف الكثر من االحداث التي مرت عىل 
البرشي�ة، وعىل مدى قرون من الحضارات نش�اهد كيف ان االعام اس�تطاع 
م�ن قل�ب املوازين ع�ىل األرض، واس�قط الكثر م�ن الحكام.. فهو وس�يلة 
لتوجيه الرأي العام نحو الهدف ولكن بأس�لوب نزيه ورشيف وليس بأسلوب 
رشاء الذم�م وتوجيه العقلية املجتمعية وفق هذه األجندات يف حني يس�قط 
الكثرين من الس�ذج او ممن ال يملكون بوصلة مطالبهم يف عقر هذا اإلعام 
ويب�دأ هنا التوجيه كاً حس�ب قناعاته التي اس�تنتجها من هذه الحادثة او 
تلك لتبدأ مرحلة ثانية هي مرحلة التأويات والتفس�رات ليكتمل الحدث ذو 
اللحظ�ة بفيلم ال نهاية له وحس�ب كل مش�اهد يضع اإلح�داث التي يريدها 
له�ذا الح�دث.  وهن�ا ال بد من االش�ارة اىل ان االعام يف ع�راق ماؤبعد 2003 
اصب�ح يس�ر وف�ق االه�واء الحزبي�ة والش�خصية والعائلي�ة، ف�أصبحت 
الفضائي�ات ملكاً لش�خوص وتمارس الرتوي�ج لهذه الش�خوص بعيداً عن 
املهنية والحيادية يف الطرح، خصوصاً وان االعام يعد السند الحقيقي للدولة 
ويسعى جاهداً الرساء دعائمها ال لهدم اسسها وبناءها. اللقطات واالثارات 
الت�ي تعمد اليها بع�ض الفضائيات يف ان تكون رائدة الس�بق يف اخبار تروج 
له�ا، وهو مدف�وع الثمن بامتياز حي�ث تعمد هذه الفضائي�ات املأجورة اىل 
تأليف القصص واملرسحيات وتوجيه الراي العام يف محاولة الستهداف االمن 
املجتمعي للدولة ورضب الوضع الس�يايس القائم، وبغض النظر عن الفساد 
الذي انترش رسيعاً يف مؤسسات الدولة، ليس فقط االحزاب هي مسؤولة عنه 
فالشعب رشيكاً اساسياً يف هذا العمل.  واال من هو الفاسد؟ اليس احد افراد 
هذا املجتمع سواء عىل مستوى مدير او مسؤول او موظف؟ ومن يتحدث عن 
الفس�اد عليه ان يتأكد اوالً من عدم مشاركته فيه وعىل القائمني عىل وسائل 
االع�ام ان يختاروا طريقان ال ثالث لهما ام�ا طريق الوطن والوالء واالنتماء 
ل�ه , او طريق االجندات واللوبي�ات الخارجية اينما كانت ومهما كانت فهذه 
الوس�ائل الخبيثة قد اش�اعت الفوىض وروجت للتخريب بل هي احد اسباب 
تدهور الوضع االمني يف الباد.  اخراً، سيكون النرص للعراق وحده وسيكون 
املوقف للوطن والكلمة له دون س�واء، وكل االجندات ستس�قط وهذه ابواق 
النش�از لن تجد س�وى الفش�ل الذريع لكل مرسحياتها وبرامجه�ا الخيالية 
والتي امس�ت س�مجة وبذيئة وغر مقبولة من العقاء الذين يرفضون مثل 
هذه االس�اليب الخبيثة يف عكس التظاهرات، وهم بذلك يريدون احراق الباد 
والعب�اد يف مخط�ط خبيث للنيل م�ن التجربة الفتية يف الحك�م وهنا البد من 
ماحظة مهمة اننا ال نربر للفاس�دين وال للفساد بل نشد عىل يد املتظاهرين 
السلميني الذين يريدون حياة حرة كريمة وبلداً مزدهراً وهي مطالب حقيقية 
ومرشوع�ة ولكن م�ا يؤلم حقاً هو الدس يف داخل تل�ك التظاهرات واالهداف 
الخبيثة التي تريد حرق الباد وان يكون هذا الشعب حطبها، وتمزيق روابطه 
وشاهدنا كيف ان املخطط يستهدف املدن الجنوبية والوسطى للباد يف هدف 

منع اي تطور او ازدهار لتلك املحافظات.

ماذا حيدث لصحتك عند تناول الزيتون اململح؟
ح�ّذر خ�رباء الصح�ة العامة 
يف بريطاني�ا م�ن اإلف�راط يف 
تن�اول الزيت�ون املخلل قائلني 
إن خمس حبات فقط تحتوي 
عىل ثلث كمية امللح املويص بها 
يومًيا للبالغني.  وقال باحثون 
من جامعة كوين ماري بلندن 
ومنظمة “أكشن أون سولت” 
إن الن�اس ل�م يدرك�وا كي�ف 
الوجب�ات  تش�كل  أن  يمك�ن 
الخفيف�ة خطرا ع�ىل الصحة 
بعد اكتشاف أن بعض الزيتون 
يحتوي عىل نس�بة عالية من 
امللح بحس�ب صحيف�ة داييل 

تليغراف الربيطانية.
 ووج�د الفري�ق البحثي الذي 
ق�ام بتحلي�ل 555 صنفا من 
األطعم�ة الخفيفة املتوفرة يف 
املتاجر أن بعض أنواع الزيتون 
تحت�وي ع�ىل 5 غرام�ات من 
املل�ح ل�كل 100 غ�رام بينما 

الح�د اليومي املوىص به للش�خص البالغ هو 
6 غرامات فقط.  وجرى العثور عىل واحد من 

كل أربع�ة أطعمة تحتوي عىل نس�بة خطرة 
من املل�ح دون ذكر ذل�ك يف الحقائق الغذائية 
املدونة ع�ىل العبوات مما يجع�ل من الصعب 

عىل املستهلكني اتخاذ خيارات 
يتعل�ق  ال  واألم�ر  صحي�ة. 
بالزيت�ون فق�ط، فكث�ر من 
األصناف املوجودة يف الس�وق 
تحت�وي عىل نس�ب عالية من 

امللح والدهون املشبعة.
 وق�ال غراه�ام ماكغريغ�ور 
أس�تاذ ط�ب القل�ب واألوعية 
كوي�ن  بجامع�ة  الدموي�ة 
بلن�دن ورئيس مجلس  ماري 
س�ولت:  أون  أكش�ن  إدارة 
وزارة  تقاع�س  “بس�بب 
الصح�ة والرعاية االجتماعية 
والصح�ة العام�ة يف بريطانيا 
يف تطبيق أهداف خفض امللح 
لعام 2017 ال ي�زال الجمهور 
يتناول كمي�ات من امللح أكثر 
من املويص به�ا مما يردي إىل 
وفاة اآلالف بس�بب السكتات 
القلب”.   وأم�راض  الدماغي�ة 
و”يع�د تقليل املل�ح أحد أكثر 
التداب�ر فعالي�ة من حي�ث التكلف�ة لحماية 

الصحة” بحسب ماكغريغور.

يف أقل من دقيقة.. أمن نفسك من »هاكرز« الواتساب
هجم�ات  تك�ون  ال  أحيان�ا 
تطبيق واتس�اب اإللكرتونية 
بس�بب ثغرات أمنية قومية، 
أو بس�بب أخطاء هندس�ية 
يف التطبيق، بل بسبب جهلنا 
ع�ىل  حس�اباتنا  بحماي�ة 
تطبيق الرس�ائل األش�هر يف 

العالم.
»فورب�س«،  ملوق�ع  ووفق�ا 
أنفس�نا  حماي�ة  بإمكانن�ا 
من اخرتاقات الحس�اب عىل 
باتباع  واتس���اب،  تطبي�ق 
خطوات بسيطة ال تستغرق 

أكثر من دقيقة. 
وعندما يتعلق األمر باخرتاق 
تطبيق واتس�اب، أو منصات 
تتن�وع  األخ�رى،  الرس�ائل 

أساليب االخرتاق وتأثرها عىل املستخدم. 
ورأين�ا يف الع�ام امل�ايض هجم�ات إلكرتونية 
تصيب املستهدفني بربامج تجسس، كما شهد 
التطبيق ملفات وس�ائط متعددة خطرة، يتم 
تبادله�ا يف املحادث�ات، كما رأينا ح�االت يتم 
فيه�ا حظر املس�تخدم من الدخول لحس�ابه 

عىل واتس�اب.  كل ه�ذه املش�كات تم حلها 
بشكل كبر من قبل فريق واتساب، الذي رمم 
نظامه األمني لحماية املستخدمني، ولكن هذا 
لم يمنع »الهاكرز« من اكتشاف طرق جديدة 

للهجوم.
 ولتجن�ب حال�ة »االس�تياء« عىل الحس�اب 
الخاص م�ن قبل الهاكرز مس�تقبا، بإمكان 

تغي�ر  إج�راء  املس�تخدمني 
بسيط يف اإلعدادات. 

بإم�كان  إن  املوق�ع  ويق�ول 
املس�تخدم تعيني رق�م تعريف 
ش�خ�يص، س�ي��مثل غط�اء 
أمني�ا إضافيا، س�يتوجب عىل 
املس�تخدم إدخاله الس�تخدام 

واتساب من جهاز جديد.
الهاك�رز  يلج�أ  م�ا  وع�ادة   
للحص�ول ع�ىل رس�الة تحمل 
رق�م التأكي�د، ترس�ل إىل رقم 
هات�ف جدي�د، ك�ي يس�تولوا 
ع�ىل حس�اب الواتس�اب م�ن 
جهازهم، ولكن اإلعداد اإلضايف 
س�يمنعهم من االس�تياء عىل 
الحساب.  لذلك حتى إذا انطلت 
عليك خدعة ما وقمت بإرس�ال 
الرم�ز إىل الهاك�رز، فل�ن يك�ون لديه�م رقم 
التعريف الشخيص الخاص بك. ويمكن العثور 
ع�ىل خاصي�ة الرق�م التعريفي يف واتس�اب، 
ضمن إعدادات الحس�اب م�ن داخل التطبيق، 
تحت عب�ارة »Two-Step Verification«، وال 

يستغرق األمر أقل من دقيقة إلعداده.


