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الـشـكـر حـصـن الـنـعـم  العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ نينوى يعلن 
قرب انطالق »محلة كبـرى« 

لرفع االنقاض من املوصل
ص2

رئيـس البـرملـان يشـدد عـلـى ضـرورة دعـم املـؤسسـة األمنـيـة 
الدفاع الربملانية: »الناتو«مشمول بقرار إخراج القوات األجنبية من العراق

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال التلفزي�ون الرسم�ي إن الرئي�س بره�م 
صالح كلف، أمس السبت، محمد توفيق عالوي 
برئاس�ة ال�وزراء، لينهي بذلك أزم�ة سياسية 

مستمرة منذ أكثر من شهرين.
وسيدي�ر ع�الوي البالد لح�ن يتسن�ى إجراء 
انتخابات مبكرة. ويتعن عليه تشكيل حكومة 

جديدة خالل شهر.
وتشكي�ل  برئاس�ة  تكليف�ه  بع�د  ومب�ارشة 
الحكوم�ة الجديدة، خرج محمد توفيق عالوي 
يف مقطع فيديو عىل حسابه يف تويرت، مخاطبا 

املتظاهرين.
الرئي�س بره�م صالحتكلي�ف وزي�ر  وأعل�ن 
االتصاالت السابق محمد توفيق عالوي برئاسة 

الحكومة الجديدة.
وكان الرئي�س العراقي قد أمهل الكتل النيابية 
حتى السبت، لرتشيح رئيس للوزراء، قائال إنه 
سيخت�ار شخصية ي�رىض بها الش�ارع إذا لم 

يتلق ردا من الكتل.
وقال عالوي، يف الفيديو، »بعدما كلفني رئيس 
الجمهورية بتشكيل الحكومة، قررت أول يشء 

أحكي معكم«.
وأض�اف »لوال تضحياتكم ما ك�ان سيطرأ أي 
تغي�ر يف البلد.. أنا مؤمن بك�م ولهذا سأطلب 

منكم االستمرار يف املظاهرات«.
لنواص�ل  أن تكون�وا مع�ي  »أريدك�م  وتاب�ع 
التغير.. أنا موظف عندكم وعيّل أمانة كبرة.. 
ال توقف�وا التظاه�رات إذا ل�م تحصلوا عىل ما 

تريدون«.
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء املكلف للمتظاهرين: أنا موظف عندكم
عبد املهدي بارك لعالوي وحتّدث معه عن خوف من »االنقسام السياسي«.. وتذبذب يف ساحات التظاهر بشأن قبول رئيس احلكومة اجلديد وزير التخطيط يعلن 

انطالق املرشوع الوطني لتشغيل الشباب 
خالل األسبوع احلايل

حمافظ بغداد:
 املحافظة ستطلق آالف الدرجات 

الوظيفية قريبًا

احلشد الشعبي
 يشكل طوق أمني بعمق )60( كم قرب 

احلدود مع سوريا 

ص3

ص3

ص2

اجلامعة العربية ترفض »صفقة القرن« وتدعم نضال الفلسطينيني
الصدر:  ملزمون بالتظاهر السلمي حتى إكامل الكابينة الوزارية
جلنة برملانية تتحدث عن حتركات أمريكية خليجية لعرقلة االتفاقية الصينية
وزيرة الرتبية: االسبوع احلايل اطالق رواتـب املوظفيـن

 قـيـادي فـي الـديـمـقـراطـي الـكـردسـتـانـي:
 ندعـم إقامـة إقليـم للسنـة 

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الـنـفـط: 
جمموع الصادرات لعام 2019 بلغ مليارًا 

و »287« مليون برميل

املـرور تعلـن
 متديد ساعات العمل لدوائرها 

فـي بـغـداد

البرصة تبارش
 بمنع دخول الصينيني عرب املنافذ 

احلدودية واملطار ملدة شهر

       بغداد / المستقبل العراقي

خلص اجتم�اع مجلس جامعة ال�دول العربية الطارئ يف 
القاه�رة، أمس السبت، حول خطة الس�الم األمريكية إىل 

»رفض صفقة القرن األمريكية – اإلرسائيلية«.
وج�اء يف ق�رار مجل�س الجامعة الذي عق�د عىل مستوى 
وزراء الخارجي�ة أن�ه تم باألجماع »رف�ض صفقة القرن 
األمريكي�ة - اإلرسائيلية، باعتبار أنها ال تلبي الحد األدنى 
م�ن حقوق وطموح�ات الشع�ب الفلسطين�ي، وتخالف 
مرجعي�ات عملي�ة الس�الم املستن�دة إىل القان�ون الدويل 

وقرارات األمم املتحدة«.
كذلك شمل القرار، بحسب بيان الجامعة »تحذيراً من قيام 
إرسائيل بتنفيذ بن�ود الصفقة متجاهلة قرارات الرشعية 

الدولية )..( ودعوة املجتمع الدويل إىل التصدي ألية إجراءات 
تقوم بها حكومة االحتالل عىل أرض الواقع«.

وأك�د ق�رار وزراء الخارجي�ة العرب عىل »الدع�م الكامل 
لنضال الشعب الفلسطين�ي وقيادته الوطنية يف مواجهة 
ه�ذه الصفق�ة وأي صفق�ة تق�وض حق�وق الشع�ب 
الفلسطيني«. وأعل�ن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أم�ام اجتماع الجامعة قطع »أية عالقة بما فيها األمنية« 
م�ع إرسائي�ل والواليات املتح�دة مؤكدا أن�ه سيتحرر من 
التزامات�ه بموجب اتفاق أوسلو ال�ذي »نقضته« إرسائيل 
بتبنيه�ا خطة الس�الم األمريكي�ة. وقال عب�اس يف كلمة 
ألقاه�ا يف اجتم�اع وزراء الخارجي�ة الع�رب ان�ه طال�ب 
إرسائيل ب�أن تتحمل من اآلن فصاعدا »مسؤوليتها كقوة 

احتالل« لألرايض الفلسطينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب عض�و املكت�ب السي�ايس للحزب 
الديمقراطي الكردستاني كاكمن النجار 
عن دعم إقلي�م كردستان لفكرة تشكيل 

اقليم للسنة يف العراق.
ج�اء ذلك يف كلمة له خ�الل حفل اقيم يف 
اربي�ل بمناسب�ة ذكرى رحي�ل السيايس 
والقي�ادي ادري�س بارزان�ي نج�ل م�ال 

مصطفي بارزاني.
وقال النجار، خ�الل الكلمة، ان »تشكيل 
اقليم للسنة حق كفله الدستور العراقي«، 
مستدرك�ا بالق�ول »لك�ن املسؤول�ن يف 

بغداد عندما يج�ري الحديث عن تشكيل 
اقلي�م جدي�د يب�ادرون اىل اث�ارة قضية 

تقسيم العراق«.
واض�اف النج�ار ان »تشكي�ل االقاليم ال 
يعني تقسيم العراق، وانما يعني تقاسم 

اإلدارة يف البالد«.
وأردف القي�ادي الك�ردي »نح�ن ندع�م 

تشكيل اقليم للسنة يف العراق«.
وأث�ار اجتم�اع قي�ادات سياسي�ة سنية 
يف اإلم�ارات مؤخ�راً ردود فع�ل عراقي�ة 
غاضبة السيم�ا وأن املجتمع�ن ناقشوا 

خطوات تشكيل إقليم سني.
وقالت وسائل إع�الم غربية إن االجتماع 

عق�د يف إم�ارة دب�ي وح�ره رئي�س 
الربملان محم�د الحلب�ويس ورئيس كتلة 
املح�ور الوطن�ي املطل�وب ع�ىل الئح�ة 
وزارة الخزانة األمريكية أحمد الجبوري، 
إضاف�ة إىل رئي�س )حزب الح�ل( جمال 
الكربويل ورئيس شبك�ة قنوات الرشقية 
سع�د الب�زاز ون�واب وقي�ادات سياسية 

سنية أخرى.
وبّين�ت أن االجتماع ناق�ش فكرة إنشاء 
إقليم طائفي برعاية إماراتية وااللتفاف 
ع�ىل مطالب املتظاهرين التي تتلخص يف 
وط�ن موح�د مستقل ال يخض�ع لإلرادة 
جه�ات  رشوع  ع�ىل  الخارجي�ة.وردا 

سياسية بالب�دء يف إنشاء اإلقليم السني، 
أطلق عراقيون وسم #كال لتقسيم العراق 

لرفض املرشوع.
وق�ال عراقيون، ع�ىل مواق�ع التواصل، 
إن الترسيب�ات من داخ�ل االجتماع الذي 
استضافت�ه اإلم�ارات تن�ص ع�ىل ض�م 
محافظت�ي األنبار وص�الح الدين بشكل 

أويل.
وأضاف�وا »ث�م إلحاق محافظ�ات أخرى 
كاف�ة  إكم�ال  بع�د  الجدي�د  باإلقلي�م 
اإلج�راءات التي تم االتفاق عليها برعاية 

إماراتية«.
التفاصيل ص2

ص7

كـاتـانيتـش
 يتذمر جمددًا من ترسيب 

قائمـة الوطني

ص3
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حمافظ بغداد: املحافظة ستطلق آالف الدرجات الوظيفية قريبا
     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعلنت محافظة بغداد، عزمها إطالق »آالف« الدرجات الوظيفية قريباً، مشريًة إىل أن ذلك 
يأت�ي بعد إحال�ة »عدد كبري« من املالك�ات الرتبوية عىل التقاعد بحس�ب قانون التقاعد 
الجديد. وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا يف ترصيح صحفي، إن »املحافظة ستطلق 
قريباً الدرجات الوظيفية للعام الحايل 2020 ضمن حركة املالك لعام 2019، وذلك بحسب 
ق�رار مجلس ال�وزراء القايض بإط�الق التعيينات بشك�ل مستمر ضم�ن حركة الحذف 

واالستحداث للعام املايض 2019«.
وبني، أن »هذا األمر جاء عىل اثر إحالة عدد كبري من املالكات الرتبوية عىل التقاعد بحسب 
قان�ون التقاع�د الجديد، إذ تتوفر يف كل ع�ام 500 إىل 600 درجة وظيفي�ة بكل مديرية، 
بي�د أن ه�ذا العام قد يزداد في�ه الع�دد إىل آالف الدرجات الوظيفية الستيع�اب أكرب عدد 
م�ن التعيين�ات«. ولفت محافظ بغداد، إىل أن »املحافظة بجمي�ع دوائره�ا تجري عملية 

إحصاء املحالني عىل التقاعد لديها من أجل رفد املحافظة بأعدادهم إلطالق التعيينات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال التلفزيون الرسمي إن الرئيس برهم صالح 
كلف، أمس السبت، محمد توفيق عالوي برئاسة 
الوزراء، لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ 

أكثر من شهرين.
وسيدي�ر ع�الوي الب�الد لح�ني يتسن�ى إج�راء 
انتخابات مبكرة. ويتع�ني عليه تشكيل حكومة 

جديدة خالل شهر.
وتشكي�ل  برئاس�ة  تكليف�ه  بع�د  ومب�ارشة 
الحكوم�ة الجديدة، خرج محم�د توفيق عالوي 
يف مقط�ع فيديو عىل حساب�ه يف تويرت، مخاطبا 

املتظاهرين.
وزي�ر  صالحتكلي�ف  بره�م  الرئي�س  وأعل�ن 
االتص�االت السابق محمد توفيق عالوي برئاسة 

الحكومة الجديدة.
وك�ان الرئي�س العراقي قد أمهل الكت�ل النيابية 
حت�ى السبت، لرتشيح رئيس لل�وزراء، قائال إنه 
سيختار شخصية يرىض بها الشارع إذا لم يتلق 

ردا من الكتل.
وق�ال عالوي، يف الفيدي�و، »بعدما كلفني رئيس 
الجمهورية بتشكي�ل الحكومة، قررت أول يشء 

أحكي معكم«.
وأض�اف »ل�وال تضحياتك�م ما ك�ان سيطرأ أي 
تغي�ري يف البل�د.. أنا مؤم�ن بكم وله�ذا سأطلب 

منكم االستمرار يف املظاهرات«.
وتابع »أريدكم أن تكونوا معي لنواصل التغيري.. 

أن�ا موظ�ف عندك�م وع�ّي أمان�ة كب�رية.. ال توقف�وا 
التظاهرات إذا لم تحصلوا عىل ما تريدون«.

وتعه�د عالوي بحماية املتظاهرين، قائال »الزم نحميكم 
بدل ما نقمعكم«، داعيا املتظاهرين إىل مواصلة التظاهر 
إىل أن »نحاس�ب القتل�ة ونع�وض أرس الضحايا ونعالج 
الجرحى ونح�دد موعد االنتخابات وقان�ون االنتخابات 
ونرجع هيبة الق�وات األمنية ونصلح االقتصاد ونحارب 

الفس�اد«. وختم حديثه بالق�ول »إذا لم أحقق مطالبكم 
فأنا ال أستحق هذا املنصب«.

ب�دوره، ب�ارك رئي�س ال�وزراء املستقي�ل ع�ادل عب�د 
املهديتكلي�ف محمد توفي�ق عالوي بتشكي�ل الحكومة 

الجديدة.
وق�ال عبد امله�دي يف رسالة لعالوي »اب�ارك لنفيس اوال 
ولشخصك�م الكري�م ثاني�ة، ملا ت�م من اتف�اق سيايس 

لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء«.

واض�اف »لعل�ه رشف عظي�م ان يتصدى امل�رء لخدمته 
وطنه يف هكذا وقت معقد وفيه تحديات جمة وأنني عىل 
ثقة عالي�ة بمقدرتكم ووطنيتكم ونواياكم املخلصة من 

زمن مقارعة النظام املقبور«.
وتابع »إال انني أخىش ان يتكرر معكم ما تم معي من ان 
تكون حكومتي ضحي�ة االنقسام السيايس الحاد فضال 
الرصاع غري الرشيف ع�ىل املواقع واملناصب فأنني ادعو 
ل�ك مخلصا بالتوفي�ق وان تضع تجربتن�ا والقوى التي 

اجهض�ت النجاح ال�ذي تقدمنا ب�ه فالقوم ذات 
القوم«.

ولفت اىل انه »كما ادعو جنابك لتقديم الحكومة 
الجديدة بأرسع وقت للربملان كي تميض املصادقة 

عليها ويتم تسليمكم االمانة بشكل رسمي«.
إىل ذل�ك، شه�دت ساح�ات التظاه�ر يف بغ�داد 
ومحافظ�ات الوس�ط والجن�وب انقساماًبشأن 
القب�ول بعالوي رئيساً جديداً لتشكيل الحكومة، 
وفيم�ا رفض عدد كبري م�ن املتظاهرين عالوي، 
أش�ار ع�دد آخ�ر م�ن املتظاهري�ن إىل البقاء يف 
ساحات االحتجاج واالستمرار بالضغط لتحقيق 

املطالب.
ومحم�د توفيق حسني عالوي أمني الربيعي، هو 
سي�ايس عراق�ي، ول�د 1954 يف العاصمة بغداد، 
انه�ى دراست�ه االبتدائية واملتوسط�ة والثانوية 
يف بغ�داد، والتح�ق بعده�ا بجامعة بغ�داد كلية 
الهندس�ة املعماري�ة ويف السن�ة النهائية اضطر 
ان ي�رتك الجامعة وي�رتك الع�راق إىل لبنان عام 

.1977
التح�ق يف الجامع�ة األمريكي�ة يف ب�ريوت ون�ال 
شه�ادة البكلوري�وس يف هندس�ة العم�ارة عام 
1980، انتم�ى إىل حزب الدعوة االسالمية ثم ترك 

الحزب فيما بعد.
دخ�ل املعرتك السيايس ضم�ن قائمة اياد عالوي 

الليربالية منذ عام 2005.
انتخب عضواً ملجلس الن�واب العراقي منذ بداية 
ع�ام 2006 حت�ى تعيينه وزي�راً لالتصاالت منذ 

اواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.
التح�ق مرة اخ�رى بمجلس الن�واب عوضاً ع�ن النائبة 
املتوفية عايدة عسريان ع�ام 2008 حتى انتخابات عام 
2010.انتخ�ب ع�ام 2010 عضواً يف مجل�س النواب ثم 
ت�م تعيينه وزيراً لالتص�االت نهاية عام 2010، وقد قدم 
استقالته م�ن وزارة االتصاالت بسبب خالفه مع رئيس 

الوزراء االسبق نوري املالكي يف نهاية عام 2012.

      بغداد / المستقبل العراقي

للح�زب  السي�ايس  املكت�ب  عض�و  أع�رب 
الديمقراط�ي الكردستاني كاكم�ني النجار 
ع�ن دع�م إقليم كردست�ان لفك�رة تشكيل 

اقليم للسنة يف العراق.
جاء ذلك يف كلمة له خالل حفل اقيم يف اربيل 
بمناسبة ذك�رى رحيل السي�ايس والقيادي 
ادريس بارزاني نجل مال مصطفي بارزاني.

وق�ال النج�ار، خ�الل الكلم�ة، ان »تشكيل 
اقلي�م للسنة حق كفل�ه الدستور العراقي«، 
مستدركا بالقول »لك�ن املسؤولني يف بغداد 
عندما يجري الحديث عن تشكيل اقليم جديد 

يبادرون اىل اثارة قضية تقسيم العراق«.
واض�اف النجار ان »تشكيل االقاليم ال يعني 
تقسيم العراق، وانما يعني تقاسم اإلدارة يف 

البالد«.
وأردف القيادي الكردي »نحن ندعم تشكيل 

اقليم للسنة يف العراق«.
وأث�ار اجتم�اع قي�ادات سياسي�ة سنية يف 
اإلم�ارات مؤخراً ردود فع�ل عراقية غاضبة 
السيم�ا وأن املجتمع�ني ناقش�وا خط�وات 

تشكيل إقليم سني.
وقال�ت وسائ�ل إع�الم غربي�ة إن االجتماع 
عق�د يف إمارة دبي وح�ره رئيس الربملان 
محم�د الحلب�ويس ورئي�س كتل�ة املح�ور 
الوطن�ي املطلوب عىل الئح�ة وزارة الخزانة 

األمريكي�ة أحمد الجبوري، إضافة إىل رئيس 
)حزب الحل( جمال الكربويل ورئيس شبكة 
قن�وات الرشقية سعد البزاز ونواب وقيادات 

سياسية سنية أخرى.
وبّينت أن االجتماع ناقش فكرة إنشاء إقليم 
طائف�ي برعاي�ة إماراتي�ة وااللتف�اف عىل 
مطال�ب املتظاهرين الت�ي تتلخص يف وطن 

موحد مستقل ال يخضع لإلرادة الخارجية.
وردا ع�ىل رشوع جهات سياسي�ة بالبدء يف 

إنشاء اإلقليم السن�ي، أطلق عراقيون وسم 
#كال لتقسيم العراق لرفض املرشوع.

التواص�ل،  وق�ال عراقي�ون، ع�ىل مواق�ع 
إن الترسيب�ات م�ن داخ�ل االجتم�اع ال�ذي 
ض�م  ع�ىل  تن�ص  اإلم�ارات  استضافت�ه 
محافظتي األنبار وصالح الدين بشكل أويل.

وأضاف�وا »ث�م إلح�اق محافظ�ات أخ�رى 
باإلقليم الجديد بعد إكم�ال كافة اإلجراءات 

التي تم االتفاق عليها برعاية إماراتية«.

عبد املهدي بارك لعالوي وحتّدث معه عن خوف من »االنقسام السياسي«.. وتذبذب يف ساحات التظاهر بشأن قبول رئيس احلكومة اجلديد

رئيس الوزراء املكلف للمتظاهرين: أنا موظف عندكم
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        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجلس الن�واب محمد 
ع�ىل  السب�ت،  أم�س  الحلب�ويس، 
رضورة دع�م املؤسس�ة األمنية يف 
الفلوجة، خ�الل جول�ة ميدانية يف 

املدينة. 
وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»الحلبويس اطلع خالل الزيارة عىل 

الواق�ع الخدمي ملدين�ة الفلوجة«، 
مؤك�دا عىل »رضورة بذل املزيد من 
الجه�ود به�ذا امللف؛ لخدم�ة أهايل 

املدينة وتلبية متطلباتهم«.
كم�ا اطلع رئي�س مجل�س النواب 
ع�ىل »الوض�ع األمن�ي للمدين�ة«، 
مش�ريا إىل »أهمية دع�م املؤسسة 
األمنية، وتعزيز العالقة بني أجهزة 
ع�ىل  للحف�اظ  واملواط�ن؛  األم�ن 

االستقرار«.

رئيس الربملان يشدد عىل رضورة 
دعم املؤسسة األمنية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مبعوثة األمم املتحدة إىل العراق أن خارطة طريق 
لتهدئة األوضاع يف العراق تم إعدادها ومن املقرر طرحها 

عىل طاولة النقاش يف مجلس األمن الدويل.
وخ�الل لقاء م�ع قن�اة )يس إن إن( األمريكية، كشفت 
مبعوثة األمم املتحدة إىل العراق، جينني هينسبالسخارت، 

ع�ن أن »خارط�ة طري�ق أممية خاص�ة بالع�راق، تم 
إعداده�ا بالتعاون مع العراقيني، ته�دف إىل بناء عراق 
آم�ن ومستقر، وم�ن املقرر أن يناقشه�ا مجلس األمن 
ال�دويل«. وأش�ارت بالسخ�ارت إىل أن خارط�ة الطريق 
ليست مجرد حل لألزمة الحالية يف العراق، بل تهدف إىل 
بن�اء عراق مستقر. كما عربت ع�ن أملها يف أن تتبناها 
األم�م املتحدة. تزامن�ًا مع هذا، عرب األم�ني العام لألمم 

املتح�دة، أنطوني�و غوترييس، عن االستع�داد ملساعدة 
الع�راق يف حماي�ة وحدة أراضي�ه وتحقي�ق االستقرار 

األمني والسيايس فيه.
وخالل اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية محمد 
الحكي�م، أب�دى غوتريي�س استع�داد املنظم�ة الدولية 
لتقدي�م املساعدة للع�راق من أجل الحف�اظ عىل وحدة 

أراضيه وتحقيق االستقرار األمني والسيايس فيه.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنامج 
الحكوم�ي والتخطي�ط االسرتاتيجي محمد 
البلداوي، أم�س السبت، ان الواليات املتحدة 
األمريكي�ة تسع�ى باي شكل م�ن األشكال 
منع استمرار االتفاقي�ة الصينية العراقية، 

كاشف�ا ع�ن تحرك�ات أمريكي�ة خليجي�ة 
إىل  الصيني�ة  الرشك�ات  وص�ول  لعرقل�ة 

العراق.
وق�ال البل�داوي، يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
“الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة تعم�ل ع�ىل 
إشع�ال الفوىض داخل العراق ملنع الرشكات 
العاملية االستثم�ار داخل الب�الد”، مبينا أن 

“دوال ع�دة بضمنه�ا املاني�ا أبلغ�ت العراق 
رغبتها بالقدوم إىل العراق برشط االستقرار 

األمني فيه”.
وأض�اف البل�داوي، أن “امريك�ا والخلي�ج 
تح�رك خالياها يف عدد م�ن املحافظات ملنع 
دخ�ول الرشك�ات بذريع�ة ع�دم استق�رار 
األوضاع داخل البالد”، الفتا إىل أن “الواليات 

املتح�دة األمريكي�ة ودول الخلي�ج تسعيان 
ب�اي شك�ل م�ن األشك�ال من�ع استم�رار 
االتفاقية الصيني�ة العراقية”. وكان النائب 
ع�ن تي�ار الحكمة حسن خالط�ي كشف يف 
وقت سابق، عن طلب امريكا لرئيس الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي بتوكيل محام�ني إللغاء 

االتفاقية الصينية لكن األخري رفض ذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت لجنة األم�ن والدف�اع الربملانية، 
أمس السبت، مصري حلف الناتو املتواجد 
يف العراق بعد تصويت مجلس النواب عىل 

قرار إخراج القوات األجنبية من البالد.
وقال عض�و اللجنة كري�م املحمداوي يف 

ترصي�ح صحف�ي، إن “مجل�س النواب 
صوت عىل قرار إخ�راج القوات األجنبية 
م�ن البالد ك�ون وجودها بع�د االنتصار 
عىل داعش يعد انتهاكا للسيادة وال يوجد 
أي مربر الستم�رار الوجود العسكري يف 
العراق”، الفت�ا إىل إن “القرار ساري عىل 
جميع القوات األجنبية يف البالد بما فيما 

حلف الناتو والقوات الرتكية”.
وأضاف أن “الحكوم�ة العراقية ستضع 
ج�دوال زمني�ا لرتي�ب عملي�ة انسحاب 
الق�وات األجنبية م�ن الب�الد”، مبينا أن 
“حل�ف الناتو شم�ل بق�رار الربملان وال 
يح�ق للحكومة استثن�اء أي قوة أجنبية 

بالتواجد العسكري يف العراق”.

وبحث رئي�س الجمهورية برهم صالح، 
األسبوع امل�ايض، مع األمني العام لحلف 
شمال األطليس ينس ستولتنبريغ القرار 
األخ�ري ملجلس الن�واب بش�أن انسحاب 
القوات األجنبية م�ن العراق، مؤكدا عىل 
أهمي�ة اح�رتام سي�ادة الع�راق وقراره 

املستقل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 
أم�س  السعي�دي،  ردي�س  ناج�ي 
السب�ت، أن قان�ون اإلدارة املالي�ة 
ربط استحقاق�ات اقليم كردستان 
اإلي�رادات  بتسل�م  واملحافظ�ات 
للحكومة االتحادية. وقال السعيدي، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن “قان�ون 
اإلدارة املالي�ة مس�ؤول عن تنظيم 
املال العراقي يف وزارة املالية والبنك 
املركزي”، الفتاً اىل أن “املادة 11 من 
اإلقلي�م واملحافظات  تلزم  القانون 
بع�دم تسلم أي مبالغ م�ا لم تسلم 
والجمركي�ة  النفطي�ة  إيراداته�ا 
الحكوم�ة  اىل  األخ�رى  واإلي�رادات 
االتحادية“. وأضاف، أن “اإلقليم لم 
يسلم إيراداته اىل الحكومة، وبالتايل 
ف�إن أي تحويل مايل يع�دُّ مخالفة 
ه�ذه  »إىل  أن�ه  مبين�اً  قانوني�ة”، 
اللحظة لم يثبت لدينا تحويل مبالغ 
مالي�ة خ�الل ه�ذا الع�ام اىل اقليم 
كردست�ان ويف حال ثب�وت هذا ذلك 
سنتخذ جميع اإلجراءات القانونية 
بحق�ه«. وصوت مجل�س النواب  يف 
جلست�ه السابعة والعرشي�ن التي 
الحلبويس  عق�دت برئاسة محم�د 
رئيس املجلس  وبحضور 184 نائباً 
عىل قان�ون االدارة املالية االتحادية 

رقم )6( لسنة 2019.

املبعوثة األممية: جملس األمن الدويل يدرس خارطة طريق
 خاصة بالعراق

جلنة برملانية تتحدث عن حتركات أمريكية خليجية لعرقلة االتفاقية الصينية

الدفاع الربملانية: »الناتو«مشمول بقرار إخراج القوات األجنبية من العراق

املالية الربملانية:
 أي حتويل مايل

 إىل إقليم كردستان 
يعد خمالفة قانونية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الشعبي، أم�س السبت، عن تشكيل طوق أمني بعمق 60 كم 
قرب الحدود العراقية السورية.

وذك�ر إعالم الحشد يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »قوات 
الل�واء 19 يف الحش�د الشعبي شكلت طوقا أمني�ا عمق 60 كم يف الصحراء 
الغربية بمحافظة االنبار قرب الحدود العراقية السورية ملنع اية محاوالت 

تسلل لفلول “داعش”.
وأضاف أن »الحشد الشعب�ي قام ايضا بتعزيز نقاط االنتشار عىل الحدود 
العراقي�ة السورية«، مؤكداً أن« أبطال الحش�د يرابطون يف مواقعهم لصد 
اية تحركات لفلول داعش ودرء خطرهم رغم الظروف الجوية القاسية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب زعيم التيار الصدري مقتدى الص�در، امس السبت، بان الشعب هو 
م�ن اختار رئيساً لوزرائه، فيما قرر منع كل من ينتمي له بأن يزج نفسه 
بالحكومة. وقال الصدر يف تغريدة عىل موقعه يف »تويرت«  :«اليوم سيسجل 
يف تأري�خ الع�راق بأن الشعب هو من اختار رئيس�ا لوزرائه وليس الكتل.. 

وهذه خطوة جيدة ستتعزز باملستقبل«.
وأض�اف :«اليوم، نحن الثوار ملزمون باإلستم�رار بالتظاهر السلمي، من 
أج�ل إكمال الكابين�ة الوزراية املستقلة، النابعة م�ن الشعب وإىل الشعب. 
الي�وم نأمل من األخ محم�د عالوي أن ال يستسل�م للضغوطات الخارجية 
والداخلي�ة، وأن يعلن عن برنامجه، ويرسع يف الب�دء باالنتخابات املبكرة، 
وأن يسع�ى إىل سيادة العراق واستقالل�ه، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره 
وهيب�ة قوات�ه األمنية«. وأوض�ح الصدر، :«الي�وم أعلن ع�ن منع كل من 
ينتم�ي يل أن يزج نفسه بالحكومة، وأن ال يؤث�ر ال من قريب وال من بعيد 
يف تشكيله�ا«. وتاب�ع، :«نعم إن أراد دعماً لتقويت�ه بصورة مستقلة، فأنا 
والشع�ب مستعدون لذلك.  أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية لألخ 
محم�د عالوي مقبوال ومرضيا من الشعب، وأن يتحلوا بالصرب، ويستمروا 

عىل نهجهم السلمي يف تظاهراتهم من أجل العراق«.
وب�نّي الص�در، :«إن فش�ل يف تشكي�ل حكومت�ه، فنحن م�ع الشعب ضد 

الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد«.

        المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس السبت، قرب إنطالق حملة 
ك�ربى لرفع االنقاض من مدينة املوصل. وقال الجبوري يف بيان تلقت 
املستقب�ل العراقي نسخ�ة منه، إنه« وجه دي�وان املحافظة ومديرية 
نفط الشمال باطالق حملة لرفع االنقاض من مدينة املوصل«. واشار 
اىل انه« الخطة تتضمن رفع االنقاض التي الزالت مرتاكمة منذ انتهاء 

العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش االجرامي«.

        النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن قس�م التعليم الع�ام واملالك يف املديري�ة العامة للرتبي�ة يف محافظة 
النج�ف االرشف عن إصدار االوام�ر اإلدارية بالعقود ملح�ارضي السنوات 

السابقة ممن لديهم اوامر إدارية سابقة.
واوضح�ت املديرية بحسب بيان تلقت�ه »املستقبل العراقي«، ان »االسبوع 
املقب�ل سيشهد اصدار االوامر اإلدارية بالعق�ود تباعاً حيث سيتم التعامل 
م�ع املتعاقد حسب ضواب�ط املالك، مؤكدة استمراره�ا بالعمل خالل ايام 
العط�ل الرسمية بهدف اصدار الوجبة االوىل لعقود املحارضين يوم االثنني 
الق�ادم«. واشادت املديرية »بالجهود الكب�رية التي بذلها مدراء املدارس يف 

التعاون معها إلتمام هذه املهمة .

احلشد الشعبي يشكل طوق أمني بعمق )60( كم 
قرب احلدود مع سوريا 

الصدر:  ملزمون بالتظاهر السلمي 
حتى إكامل الكابينة الوزارية

حمافظ نينوى يعلن قرب انطالق »محلة 
كربى« لرفع االنقاض من املوصل

تربية النجف تكشف عن موعد اصدار 
أوامر العقود للمحارضين
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    ذي قار / المستقبل العراقي

نف�ت دائرة صحة ذي قار، م�ا تناقلته بعض 
وس�ائل االع�ام حول وج�ود حالت�ن اصابة 
بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة عبد 
الحس�ن الجاب�ري يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »املحافظة لم تس�جل اي حالة 

اشتباه او اصابة بفايروس الكورونا«، مبينا 
ان »الدائ�رة اتخذت مجموعة م�ن االجراءات 
لتجن�ب ح�دوث أي اصاب�ة به�ذا الفايروس 
ومنها فحص جميع الوافدين اىل محافظة ذي 
قار يف املطارات الس�يما القادمن من املناطق 

املوبوءة«.
وش�دد »عىل رضورة تعميم خطة الس�يطرة 

ع�ىل االمراض التنفس�ية الح�ادة وفعيلها يف 
جمي�ع املؤسس�ات الصحية وتوفري وس�ائل 
الحماي�ة الش�خصية للمنتس�بن فض�ا عن 
ن�ر العديد من م�واد التوعي�ة الصحية عىل 
املواطنن فيما يخص هذا الفايروس من قبل 
فرق تعزيز الصحة«، موضحا انه »سيتم عزل 
أي حالة مش�تبه بها يف رده�ات عزل خاصة 

يف املؤسسات الصحية«.ويف ما يخص العمالة 
الصيني�ة يف املحافظة، اوض�ح الجابري بانه 
»يتم فحص جميع العاملن الصينين وتدقيق 
جوازاته�م ملعرف�ة أوقات دخوله�م للعراق«.

واك�د ان »اي عام�ل اجنب�ي صين�ي دخ�ل 
خال هذا الش�هر يتم عزل�ه يف أماكن خاصة 
داخ�ل املوقع لح�ن اكم�ال ال 14 يوم بعدها 

يت�م فحصه والس�ماح له بمزاول�ة عمله من 
جديد اما خال هذه الف�رة فيمنع منعا باتا 
الخروج والعمل حتى داخل املوقع، فضا عن 
انه يتم وضع عن�ارص ارتباط يف هذه املواقع 
ومتابع�ة مس�تمرة بمنع دخ�ول اَي مواطن 
صين�ي ومنع عودة الذين يغ�ادرون االن مرة 

اخرى اىل العراق لحن انتهاء املرض.

صحة ذي قار تنفي وجود أي حاالت اشتباه اصابة بفايروس الكورونا

وزير الكهرباء يبحث التعاون املشرتك مع مدير عام معاونية الشؤون الدولية والتجارية بوزارة النفط االيرانية
    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير الكهرباء لؤي الخطيب بارس�انيا املدير العام 
لشؤون اسيا وافريقيا و أوقيانوسيا التابعة ملعاونية الشؤون 
الدولي�ة والتجارية بوزارة النفط االيراني�ة والوفد املرافق له 
».وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »تم خال 
االجتم�اع التباحث يف س�بل تعزيز التع�اون وتذليل العقبات 

مل�ا يحمله ملف الطاقة م�ن اهمية بالغة تص�ب يف مصلحة 
البلدين اقتصادياً، وخصوصاً العراق يف ظل التحديات الكثرية 
من نقص يف االنتاج مقارنة بتنامي معدالت الطاقة املطلوبة 
، وش�دد س�يادته خال اللقاء ع�ىل رضورة ايف�اء الجانبن 
بالتزاماته�م وفق االتفاقيات املربمة بن الطرفن عىل ان يتم 
التباحث يف القري�ب العاجل يف اعادة النظر يف االتفاقيات بما 
ينسجم واملصلحة العامة للبلدين ».هذا واعرب بارسانيا عن 

بالغ ش�كره عىل حسن االس�تقبال واعداً باعادة ضخ الغاز 
اىل معدالته الس�ابقة بارسع وقت ممكن حال تجاوز موجة 
الربد التي تجتاح الجمهورية االسامية والتي انعكست سلباً 
عىل تزايد اس�تهاك الغاز الغراض التدفئة فضاً عن انجماد 
بعض االنابيب مما اثر ع�ىل معدالت الضخ« .يف نهاية اللقاء 
اتفق الطرفان عىل تحقيق جملة من اللقاءات املشركة ملزيد 

من التباحث الفني .

    بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير امل�وارد املائية جمال الع�اديل موقع مروع 
سد املوصل بمحافظة نينوى يرافقه عدد من املديرين 
العام�ن وم�دراء الدوائ�ر يف املحافظ�ة لاط�اع عىل 
اعمال التحش�ية والصيانة الجارية حاليا يف السد من 
قبل املاكات الفنية والهندس�ية العراقي�ة بعد انتهاء 

عقد الصيانة والتأهيل مع رشكة تريفي االيطالية ».
واكد الوزير خال املؤتمر الصحفي الذي عقد يف موقع 
سد املوصل بحس�ب بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«،  
ان »اعمال التحش�ية يف اس�س الس�د مس�تمرة وعىل 
مدار الس�اعة وفق برامج علمية متطورة ومدروس�ة 
وحس�ب املواصفات املعم�ول بها عامليا وباس�تخدام 
معدات تحش�ية حديثة ومتطورة تدار من قبل الكادر 
العراق�ي بش�كل كام�ل بع�د تدريبهم عىل اس�تخدام 

التكنولوجيا والربامجيات الحديثة«.
واضاف ان »س�د املوص�ل حاليا بحال�ة جيدة ويعمل 
بكام�ل طاقت�ة الخزني�ة وي�ؤدي وظيفت�ه االروائية 
بص�ورة مرضية وجاه�ز لخزن واس�تيعاب املوجات 
الفيضاني�ة املحتمل�ة .بعدها ترأس الوزي�ر اجتماعا 
موس�عا ضم مدراء الدوائر التابعة لل�وزارة يف نينوى 
جرى خاله مناقش�ة عدد من املواضي�ع املهمة التي 
تخص املش�اريع والخدم�ات التي تقدمه�ا الوزارة يف 
املحافظ�ة ومنه�ا اعادة تاهيل املش�اريع واملنش�ات 
االروائية الت�ي ترضرت جراء العملي�ات الحربية ضد 
عصابات داعش االرهابية ، اضافة اىل اس�تغال املياه 
الجوفية واستخدامها الغراض الزراعة والرب ، كما 
وجه الس�يد الوزير بحل كافة املعوق�ات والصعوبات 
التي تعي�ق تقدم العمل يف املش�اريع االروائية وتوفري 
االحتياج�ات املطلوب�ة م�ن اج�ل النه�وض بالواقع 

االروائي والزراعي ىف محافظة نينوى .

وزير املوارد املائية 
يزور موقع مرشوع سد 

املوصل يف نينوى

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النفط: جمموع الصادرات لعام 2019 بلغ 
مليارًا و »287« مليون برميل

وزارة النقل: اسطول الربي ينقل »3000« طن ذرة 
صفراء من كركوك اىل بغداد واحللة

    بغداد / المستقبل العراقي

مجم�وع  أن  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
الص�ادرات النفطي�ة لع�ام 2019 بل�غ 
ملي�اراً و287 مليون برميل، مش�رية إىل 
أن ال�ركات النفطية الصينية والهندية 
للنف�ط  رشاء  ال�ركات  أكث�ر  كان�ت 
العراق�ي. وقالت رشكة تس�ويق النفط 
)س�ومو( التابع�ة لل�وزارة يف إحصائية 
ع�ىل موقعه�ا الرس�مي اطلع�ت عليها 
»مجم�وع  إن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
الص�ادرات النفطي�ة للع�ام 2019 بل�غ 
ملي�اراً و287 مليوناً و196 ألف برميل«، 
موضحًة أن »معدل التصدير الشهري بلغ 
107 ماي�ن و266 ألف برميل، وبمعدل 

3 ماين و460 ألف برميل يومياً«.
»اإلي�رادات  أن  الرك�ة،  وأضاف�ت 
املتحقق�ة م�ن مبيعاتها للنف�ط الخام 
و527 ملي�ون دوالر  بلغ�ت 78 ملي�اراً 
وبمع�دل 6 ملي�ار و543 ملي�ون دوالر 
شهرياً«، مشريًة إىل أن »معدل سعر البيع 

الش�هري للنفط الخام بلغ 61 دوالراً و6 
سنتات«.

»مجم�وع  أن  إىل  الرك�ة،  ولفت�ت 
الصادرات النفطية من الحقول النفطية 

يف الب�رة والوس�ط والت�ي صدرت عن 
طريق موانئ البرة بلغت ملياراً و244 
ملي�ون و957 أل�ف برمي�ل، وباي�رادات 

بلغت 76 ملياراً و185 مليون دوالر .

    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت ش�احنات الركة العامة للنقل الربي 
والركات املؤتلفة لنقل )3000( طن من مادة 
الذرة الصفراء وفق بنود العقود املربمة مسبقا 
بن وزارة النقل ووزارة الزراعة ) رشكة مابن 

النهرين العامة («.
وق�ال مدير ع�ام الرك�ة كريم الش�حماني 
ان�ه  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
»انس�جاما م�ع توجيه�ات وزي�ر النق�ل عبد 
الله لعيبي بالتعاون املس�تمر والتنسيق العايل 
مع مؤسس�ات الدولة لتعظي�م املوارد بارشت 
شاحنات الركة بنقل )3000( طن من مادة 
الذرة الصفراء بواقع )20( ش�احنة يوميا من 
محافظة كركوك ) تازة ( حيث املعامل الرئيسة 
لحبوب ال�ذرة الصفراء ونقله�ا اىل محافظتي 
بغداد والحلة واملسيب املخازن الرئيسة لركة 

مابن النهرين ».
وتاب�ع ان »ش�احنات فرع الكوف�ة والنهروان 
وج�ر دي�اىل والتاج�ي اس�تنفرت جهده�ا 
م�ن  الكمي�ة  ه�ذه  نق�ل  مهم�ة  لتنفي�ذ 

الحبوب،مبينا،مناقل�ة ال�ذرة الصف�راء ه�ي 
الثاني�ة م�ن نوعه�ا خ�ال االس�بوع الح�ايل 
فقد ت�م نقل كمية )2000( ط�ن لنفس املادة 
واىل املحاور ذاتها«.واش�ار الش�حماني اىل ان 
»اسطول الركة رغم استمراره بتنفيذ عقود 
وزارة التجارة ونقل االس�مدة الزراعية ، اال انه 
قادر عىل تنفيذ اي نقل�ة ويف اي مكان وزمان 

مل�ا يمتلكه م�ن ش�احنات وادوات تمكنها من 
تنفي�ذ الواجب�ات التي ت�وكل الي�ه ».يذكر ان 
اس�طول الركة العامة للنقل ال�ربي يواصل 
نق�ل حم�والت البواخ�ر الراس�ية يف املوان�ىء 
وباحجامها وكمياتها املختلفة حس�ب العقود 
املربمة مع مختلف وزارات الدولة وايصالها اىل 

مخازن املحافظات كافة.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة الجنس�ية والج�وازات يف 
الب�رة، املب�ارشة بتنفي�ذ توجي�ه وزارة 
الداخلي�ة بمنع دخ�ول حاميل الجنس�ية 

الصينية عرب املنافذ الحدودية واملطار ملدة 
شهر.

وق�ال مدي�ر املديرية العميد أمجد حس�ن 
يف تري�ح إن�ه تم�ت »املب�ارشة بتنفي�ذ 
توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاميل 

الجنس�ية الصينية عرب املناف�ذ الحدودية 
واملطار ملدة شهر«.

م�ن جانبها أعلن�ت إدارة مط�ار البرة، 
ان الع�راق من�ع دخ�ول الصينين أس�وة 
بإج�راء باقي دولة العال�م ملواجهة تفيش 

»كورونا«.
وذك�رت ادارة املطار انه »ت�م إباغ جميع 

رشكات الطريان بمنع دخول الصينين«.
وأض�اف »وردتن�ا تعليمات بمن�ع دخول 

الصينين بعموم العراق .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدين، ع�ن رصف وجب�ة جديدة من 
سلفة ضعف وضعفن للمتقاعدين املدنين والعسكرين 

عن طريق أدوات الدفع االلكروني.

وقال املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إنه »ت�م رصف دفعة جديدة من 
سلفة ضعف وضعفن للمتقاعدين املدنين والعسكرين 

ألكثر من 170 متقاعدا«.
وأوض�ح البي�ان أن »رصف تلك الس�لفة ت�م عن طريق 

بصمة الزبون ثم اباغ املتقاعد عرب إرساله رسالة نصية 
تخط�ره بمنح�ه الس�لفة وذلك بع�د ان اس�تكمل كافة 
اإلج�راءات القانوني�ة ملنح�ه اياها ورصفه�ا عن طريق 
أدوات الدف�ع االلكروني والتي تم�ت تعبئة الرصيد املايل 

اليها .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، ضبط 
ادوي�ة بري�ة وطائ�رة مس�رية ب�دون 
موافق�ات رس�مية بجمرك مط�ار بغداد 

الدويل.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل 

يف  الكمركي�ة  »الس�لطة  إن  العراق�ي«، 
كم�رك مطار بغ�داد ال�دويل، تمكنت من 
ضبط أدوية برية )تستخدم يف قسطرة 
القل�ب والراي�ن( مخالف�ة للضواب�ط 
والتعليم�ات يف أمتع�ة اح�د املس�افرين 
قادم م�ن برلن يف محاولة ألدخالها دون 

موافقات رسمية«.

واضاف�ت، انه »تم ضبط طائرة مس�رية 
مخالف�ة للضواب�ط والتعليمات بصحبة 
اح�د املس�افرين يف مرك�ز كم�رك مطار 

النجف األرشف الدويل«.
واش�ارت الة، ان�ه »تم اتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة بحق املواد املخالفات حس�ب 
قان�ون الكم�ارك رق�م 23 لس�نة 1984 

النافذ«.
ويذكر، ان »الهيئة العامة للكمارك تعلن 
بشكل مس�تمر عن ضبط واعادة اصدار 
م�واد مختلفة يت�م كش�فها يف مراكزها 
الكمركية تمنع م�ن خالها دخول املواد 
املخالف�ة ل�روط وضواب�ط األس�ترياد 
وخاصة تلك التي تمس حياة املواطنن . 

البرصة تبارش بمنع دخول الصينيني عرب املنافذ احلدودية واملطار ملدة شهر

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني

ضبط ادوية برشية وطائرة مسرية خمالفة للقانون بمطار بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة عن قيام الرك�ة العامة للمعارض 
والخدم�ات التجارية العراقية يف ال�وزارة بالرويج لفرص 
الرعاي�ة بفئاته�ا الث�اث، املاس�ية والفضي�ة والذهبي�ة 
وجذب ال�ركات لرعاية املش�اركة الرس�مية لجمهورية 
العراق يف معرض أكس�بو 2020 الذي يق�ام يف مدينة دبي 
بدولة االم�ارات العربي�ة املتحدة للم�دة ) 2020/10/20 

.») 2021/4/10-
وأوض�ح مدير ع�ام الركة رسمد طه س�عيد يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »اغتنام فرصة رعاية مشاركة 
الع�راق يف معرض أكس�بو دبي يخلق انطب�اع مهم وقوي 

يف الس�وق الذي تس�تهدفه مم�ا يتيح أمام تل�ك الركات 
فتح أبواب التميز ووس�يلة ضامنة لتلك الركات لتحقيق 
تواص�ل م�ع فئة النخب�ة وصناع الق�رار ورج�ال االعمال 
وذوي االهتم�ام الجل ابراز العام�ة التجارية التي تحملها 
هذه الركات من خال حمات تسويقية شاملة يف واحد 
من أكرب امللتقيات التجارية واالقتصادية يف الرق األوسط 
وملا يحظى هذا العرض بمشاركة دولية واسعة بحدد 190 

دولة وعدد هائل من الزوار يصل اىل 25 مليون زائر«.
هذا ويعد معرض أكسبو 2020 دبي منصة استثنائية تتيح 
للمجتم�ع العاملي التعاون معاً الكتش�اف الحلول املبتكرة 
والرائ�دة للمواضي�ع الفرعي�ة الثاث�ة التي ت�م تحديدها 

كعوامل رئيسة للتنمية العاملية.

رشكة املعارض تعلن عن فرص الرعاية 
يف معرض أكسبو 2020 ديب

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير التخطي�ط الدكتور ن�وري صب�اح الدليمي،  ان 
األس�بوع الحايل سيش�هد انط�اق امل�روع الوطني الذي 
تبنته الوزارة لتشغيل الشباب، والذي يعد األول من نوعه يف 
العراق يف توفري فرص العمل األساس�ية«.وأوضح الدليمي 
خ�ال اس�تقباله عضو مجل�س الن�واب العراق�ي اكتفاء 
الحس�ناوي والوفد املرافق لها من املهندس�ن والعلومين 
وبحس�ب بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، »رؤية الوزارة 
يف تمكن وتطوير القطاع الخاص واالس�تفادة من املناطق 
الصناعية يف جميع املحافظات إلقامة املش�اريع الشبابية، 
والتع�اون م�ع مطوري�ن م�ن ذوي االختص�اص والخربة 

وتس�هيل إجراءات تس�جيل الركات، فضاً عن تس�هيل 
آلي�ة منح القروض املي�رة لتمويل تلك املش�اريع«. واكد 
ان »ال�وزارة وح�دت جمي�ع الجه�ود الوطني�ة والدولي�ة 
ضم�ن رؤيته�ا لتحقيق أه�داف التنمية املس�تدامة 2030 
نحو دعم املش�اريع التنموي�ة يف القطاع الخاص بالقدرات 
العراقية الش�ابة، ومنحهم حقوقاً متساوية مع نظرائهم 
يف القط�اع الع�ام؛ »ليكونوا بذلك قوة فاعل�ة لدعم التنمية 
يف عموم العراق«. واضاف البيان ان » اللقاء شهد مناقشة 
ع�دد من الرؤى واألفكار التنموية التي تقدم بها الش�باب، 
والذين عربوا عن خالص تقديرهم ملساعي وزير التخطيط 
يف توفري املزيد من فرص العمل للش�باب وتطوير قدراتهم 
وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم يف بناء الوطن وازدهاره.

وزير التخطيط يعلن انطالق املرشوع الوطني 
لتشغيل الشباب خالل األسبوع احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الربية بان وزيرة الربية س�ها خليل العيل بكاطاق 
رواتب موظفي الوزارة املتأخرة االسبوع الحايل.

وقال�ت العيل بك يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« انها »ا تابعت 
وبش�كل مبارش مس�ألة تأخر رواتب موظفي مديريات الربية يف 
بغداد لش�هر كانون الثاني الحايل وذلك ملعرفتها بأهمية هذا امللف 
املرتبط بحياة املوظفن ووضعهم املعايش«. واشارت العيل بكانها 
» اجرت اتصاالت مكثفة مع كل من محافظة بغداد ووزارة املالية، 
حيث اك�دت املحافظة للوزيرة اس�تكمال اج�راءات وزارة املالية 
املتعلقة بهذا االمر، واش�ارت اىل ان إطاق الرواتب سيكون مطلع 
االسبوع املقبل.  واوضحت وزارة الربية بان مسالة تأخري تسليم 
روات�ب موظفي مديريات الربية ال يتعلق بإجراءات الوزارة وذلك 

الن رواتب املديريات ترف من قبل املحافظات.

وزيرة الرتبية: االسبوع احلايل 
اطالق رواتب املوظفني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية املرور العامة، تمديد س�اعات عمل الدوام الرس�مي 
يف دوائره�ا عىل إثر الزخ�م الحاصل عىل مواقع التس�جيل.وذكرت 
املديري�ة يف بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، 
إن�ه »بالنظر  للزخم الحاصل يف مواقع التس�جيل يف بغداد امر مدير 
املرور العام باستمرار الدوام الرسمي اليومي لكافة أقسام التسجيل 

واملروع الوطني لغاية الساعة السادسة مساء يف بغداد فقط .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد، أن منتصف الش�هر الحايل سيش�هد إنهاء 
املرحل�ة الرابع�ة م�ن أعم�ال الصيان�ة يف طريق محمد القاس�م 
وإع�ادة فت�ح الطريق.وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »أعمال الصيانة يف طريق محمد القاسم 
مستمرة«.وأضافت، أنه تم »تحقيق نسب إنجاز متقدمة بالعمل، 
وس�تتم إع�ادة فتح الطريق أمام حركة الس�ري وامل�رور منتصف 
الشهر الحايل«.وكانت األمانة أعلنت، يف الثامن من الشهر املايض، 
»انط�اق املرحلة الرابعة واألخ�رية من أعم�ال الصيانة الخاصة 

ب طريق محمد القاسم.

املرور تعلن متديد ساعات 
العمل لدوائرها يف بغداد

أمانة بغداد تعلن موعد إهناء أعامل 
الصيانة وإعادة فتح طريق حممد القاسم
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )12(  والصادر يف 2020/1/20 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأج�ر القطعة املرقم�ة )2974/5 
م66( السعدة البالغ مساحتها )510م2( النشاء سوق شعبي 
بصورة مؤقتة وبدون مش�يدات ثابت�ة  والعائدة ملكيتها اىل 
مديري�ة بلدي�ة  ربيعة  وفقا الح�كام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريقة املزاي�دة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار 
مراجع�ة مديري�ة بلدية  ربيعة وخالل م�دة )30(  يوم  تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة )50%( م�ن القيم�ة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل 
ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة ع�ىل ذلك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم 
الس�ماح له بالدخول باملزاي�دة مجددا وس�تكون املزايدة يف 
مقر مديرية بلديات  نينوى علما ان مدة االيجار سنة واحدة 

فقط .
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 

م / اعادة اعالن مناقصات 
تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن 
اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها 

من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة . 
فع�ىل اصح�اب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم 
عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العط�اء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش علي�ه رقم املناقصة 
وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة 
وان يك�ون العط�اء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او 
خط�اب ضم�ان صادر من م�رصف عراقي معتم�د بمبلغ ق�دره ) 000 ، 624 ، 6 ( فقط س�تة ماليني 
وس�تمائة واربعة وعرشون الف دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل ) 5 % ( عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وس�وف يهمل العطاء غر املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف 
الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غر ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء WWW.moelc.gov.iq ولالجابة عىل 

االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
 12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq 

عـ / املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 
ورئيس جملس االدارة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد : 454 
التاريخ : 26 / 1 / 2020 

اعالن 
قدم املواطن ) طارق علوان محمود ( طلبا يروم فيه تغير اللقب وجعله ) العزاوي 
( بدال من ) الحش�ماوي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل 

احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
نشأت ابراهيم اخلفاجي 
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العام

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
للمنطقة الثالثة 

رقم القضية : 873 / 2019 
التاريخ : 8 / 12 / 2019 

قرار حكم غيابي 
عق�دت محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة للمنطقة الثالثة جلس�تها العلنية 
لي�وم االحد املوافق 8 / 12 / 2019 برئاس�ة العميد الحقوقي احمد ش�اكر 
جعف�ر وعضوية كل من العميد الحقوقي قحطان عبد الله س�لمان والعميد 
الحقوقي عمار كاظم محس�ن  واصدرت بحق املتهم الهارب املطرود  ن . ع  
) امجد حس�ن هادي كلو ( املنس�وب اىل قيادة حدود املنطقة الثالثة بأس�م 

الشعب قرارها االتي :
1 – تعدي�ل م�ادة االحال�ة من امل�ادة ) 5 ( من ) ق – ع – د ( رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل اىل املادة ) 5 / اوال ( من نفس القانون اس�تنادا الحكام املادة ) 

31 ( من ق – أ – د رقم 17 لسنة 2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان .
2 – الحب�س الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( بحق املتهم اع�اله وفق احكام 
املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابه من 25 / 3 / 2018 

ولغاية امر طرده بتاريخ 24 / 3 / 2019 .. 
3 – ل�م تتط�رق املحكم�ة اىل طرده من الخدم�ة كونه مطرود م�ن الخدمة 
بموج�ب االم�ر االداري املرقم 27613 يف 24 / 3 / 2019 الصادر من مديرية 

ادارة املوارد البرشية . 
4 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 

الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه.
5 – حجز امواله املنقولة وغر املنقولة . 

6 – الحك�م باتعاب محاماة للمحامية املنتدبة س�عاد حس�ن عبيد البالغة ) 
000 ، 25 ( خمس�ة وع�رشون ال�ف دينار تدف�ع لها من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
7 – ق�رارا غيابي�ا علني�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60 / 
سادس�ا وبداللة املادة 61 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وبداللة املادة 
69 / اوال وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71 وبدالل�ة املادة 72 / رابعا من القانون نفس�ه وافه�م بتاريخ 8 / 

.2019 / 12
العميد الحقوقي 

احمد شاكر جعفر 
رئيس املحكمة

�������������������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

للمنطقة الثالثة 
رقم القضية : 927/ 2019 
التاريخ : 24 / 11 / 2019 

قرار حكم غيابي 
عق�دت محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة للمنطقة الثالثة جلس�تها العلنية 
لي�وم االح�د املواف�ق 24/ 11 / 2019 برئاس�ة الل�واء الدكتور عب�د الرزاق 
حس�ني كاظم وعضوية كم من العميد الحقوقي احمد شاكر جعفر والعميد 
الحقوقي قحطان عبد الله س�لمان   واصدرت بحق املتهم الهارب العريف  ) 
نارص رحيم كاظم مطنش ( املنس�وب اىل قيادة حدود املنطقة الثالثة بأس�م 

الشعب قرارها االتي :
1 – تعدي�ل م�ادة االحال�ة من امل�ادة ) 5 ( من ) ق – ع – د ( رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل اىل املادة ) 5 / اوال ( من نفس القانون اس�تنادا الحكام املادة ) 

31 ( من ق – أ – د رقم 17 لسنة 2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان .
2 – الحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة ) 5 / اوال ( من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ه م�ن 14/ 6 / 2014 ولغاية امر طرده 
بتاري�خ 24 / 7 / 2018 .. بموجب االم�ر االداري الصادر من مديرية املوارد 

البرشية املرقم 64764 يف 24 / 7 / 2018 . 
3 – لم تتطرق املحكمة اىل فرض العقوبة التبعية وفق املادة 38 / ثالثا من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل لكون س�بق وتم طرده من الخدمة بموجب 
االم�ر االداري املرق�م 64764 يف 24 / 7 / 2018 الصادر م�ن مديرية املوارد 

البرشية . 
4 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 

الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه.
5 – حجز امواله املنقولة وغر املنقولة . 

6 – الحك�م باتعاب محاماة للمحامي املنتدب هش�ام محمد جاس�م البالغة 
) 000 ، 25 ( خمس�ة وع�رشون الف دينار تدفع لها م�ن خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
7 – ق�رارا غيابي�ا علني�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60 / 
سادس�ا وبداللة املادة 61 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وبداللة املادة 
69 / اوال وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71 وبداللة امل�ادة 72 / رابعا من القانون نفس�ه وافهم بتاريخ 24/ 

.2019 / 11
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس املحكمة

اعالن 
ق�دم املواطن ) مهدي كاظم ناي�ف ( دعوة قضائية 
لتغي�ر اللقب من ) الغريري ( اىل ) الش�مري ( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.

اللواء الحقوقي 
نشأة ابراهيم الخفاجي 

املدير العام / وكالة 
�������������������������������������������

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
للمنطقة الثالثة 

رقم القضية : 428 / 2019 
التاريخ : 30 / 7 / 2019 

قرار حكم غيابي 
عق�دت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل الثالثة للمنطقة الثالثة جلس�تها 
العلني�ة لي�وم الثالثاء املوافق 30 / 7 / 2019 برئاس�ة الل�واء الدكتور 
عبد الرزاق حس�ني كاظم وعضوية كل من العميد الحقوقي حمزة عناد 
بشاري والعميد الحقوقي قحطان عبد الله سلمان واصدرت بحق املتهم 
ش . م الغائ�ب ) مصطفى جرب مطر عكش ( املنس�وب اىل قيادة حدود 

املنطقة الثالثة بأسم الشعب قرارها االتي :
1 – تعديل مادة االحالة من املادة ) 5 ( من ) ق – ع – د ( رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل اىل امل�ادة ) 5 / اوال ( من نفس القانون اس�تنادا الحكام 
امل�ادة ) 31 ( م�ن ق – أ – د رقم 17 لس�نة 2008 لكونه�ا اكثر انطباقا 

وفعل املدان .
2 – الحبس الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( وفق احكام املادة ) 5 / اوال 
( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابه م�ن 14 / 3 / 2017 ولغاية 
تاري�خ طرده من الخدمة بتاريخ 24 / 7 / 2018 االمر االداري الصادر 

من مديرية املوارد البرشية املرقم 64764 يف 27 / 7 / 2018 . 
3 – اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

.
4 – حجز امواله املنقولة وغر املنقولة . 

5 – ل�م تتطرق املحكمة اىل طرد املتهم من الخدمة كعقوبة تبعية كونه 
مط�رود من الخدم�ة بموجب االم�ر االداري املرق�م 56355 يف 4 / 7 / 

 . 2016
6 – الحكم باتعاب محاماة للمحامية املنتدبة سعاد حسن عبيد البالغة 
) 000 ، 25 ( خمس�ة وع�رشون الف دينار تدفع له�ا من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
7 – ق�رارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / 
سادس�ا وبداللة املادة 61 / اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة 
امل�ادة 69 / اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا من�ه قابال لالع�رتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72 / رابعا من القانون نفس�ه 

وافهم بتاريخ 30 / 7 / 2019.
العميد الحقوقي 

حمزة عناد بشاري 

عضو 

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

فق�دت الهوية الصادرة من املعهد التقني اداري 
قس�م انظمة الحاسوب بأس�م / دموع سلمان 
مرسهي�د – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من املعهد التقني اداري 
– برصة ادارة املواد بأس�م / محمد رايض سالم 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

الرشكة العامة لتجارة احلبوب 
اعالن مزايدةفرع البرصة

تعل�ن الرشك�ة العام�ة لتجارة الحبوب / فرع  البرصة عن بيع املواد املدرجة ادناه يف املزايدة العلني�ة الثالثة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة من صباح ي�وم )2020/2/16( من الي�وم التايل من نرش االع�الن ، فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباسم املشرتي حرصاً والبطاقة 
التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور خزن بنسبة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع 

عن كل يوم تاخر وملدة )30(  ثالثون يوم واية مصاريف اخرى اذا لم يتم رفع املواد خالل املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

مدير فرع البرصة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 45 / ش5 / 2020 
التاريخ : 28 / 1 / 2020 

اىل / املدعى عليه / حيدر محمد جالب 
م / اعالن 

اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) رغد نجاح ص�ادق ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام ه�ذه املحكمة 
ومضمونه�ا تطل�ب فيها اس�قاط حضانت�ك لالطفال 
محمد وجعفر وض�م حضانتهما لها ولكونك مجهولة 
محل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك حس�ب كتاب 
مركز رشطة الشعلة واشعار مختار منطقة محلة 440 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 11 / 2 / 2020 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال ماينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية منديل 
العدد : 9 / ش / 2020 

التاريخ : 30 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل املدعى عليه / وحيد جبار فتاح 
قررت محكمة االحوال الش�خصية يف من�ديل بالدعوى 
املرقم�ة 9 / ش / 2020 يف 12 / 1 / 2020 للمدعي�ة 
ازي�ن خليل محم�ود تبليغ�ك بالحضور ي�وم 9 / 2 / 
2020 للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مختار منطقة قلم حاج ناحية منديل املؤرخ يف 16 / 1 
/ 2020 تقرر االعالن عن تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االعالن واال س�وف تتخذ املحكم�ة االجراءات القانونية 

بحقك غيابيا مع فائق التقدير .
القايض 

قحطان خلف خالد 

فقدان 
 )  0025306  ( املرق�م  الص�ك  فق�د 
الصادرة من الرشكة العامة للموانيء 
من مرصف الرافدين فرع املعقل ألمر 
) س�عد عيل مل�وح ( بمبلغ ) 500 / 
001 / 1 ( دين�ارا – فم�ن يعثر عليه 

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

جمهورية العراق 
محافظة البرصة 

مديرية زراعة محافظة البرصة 
لجنة االرايض واالستيالء االوىل 

يف البرصة 
العدد : 15234 

التاريخ : 23 / 12 / 2019 
م / اعالن 

م�ن   12 و   11 امل�واد  اس�تنادا الح�كام 
قانون االصالح الزراعي رقم 117 لس�نة 
1970والقان�ون رق�م 49 لس�نة 2015 
واس�تنادا اىل كت�اب مديري�ة التس�جيل 
العق�اري يف البرصة املرقم 7353 يف 11 / 
9 / 2019 ستقوم لجنتنا باجراء الكشف 
املوقع�ي والتحقيق لغرض انتفاء الصفة 
الزراعية عن العقار املرقم 97 / 2 الرباط 
الكبر يف الي�وم التايل بعد ثالثني يوما من 
تاريخ ن�رش هذا االعالن فع�ىل من يدعي 
الحق وكافة ذوي العالقة مراجعة اللجنة 
يف مقرها يف مديرية زراعة البرصة شارع 
الوطن مقابل فندق العيون مستصحبني 
معهم املستمس�كات الرس�مية وما يؤيد 
ادعائه�م والحض�ور يف م�كان العقار يف 
الي�وم املح�دد للكش�ف واذا كان الي�وم 
املح�دد عطل�ة رس�مية فيكون الكش�ف 
اليوم الذي يليه ويعترب هذا االعالن تبليغا 
رس�ميا لكل من له عالق�ة ويف حال عدم 
الحضور س�يتم اكمال االج�راءات غيابيا 

وفق االصول .
رياض قاسم حسن العيل 

رئيس اللجنة 
عامر سلمان عبد الحسني 

مدير زراعة البرصة 
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جمهورية العراق 
محافظة البرصة 

مديرية زراعة محافظة البرصة 
لجنة االرايض واالستيالء االوىل 

يف البرصة 
العدد : 15233 

التاريخ : 23 / 12 / 2019 
م / اعالن 

م�ن   12 و   11 امل�واد  اس�تنادا الح�كام 
قانون االصالح الزراعي رقم 117 لس�نة 
1970والقان�ون رق�م 49 لس�نة 2015 
واس�تنادا اىل كت�اب مديري�ة التس�جيل 
العق�اري يف البرصة املرقم 7354 يف 11 / 
9 / 2019 ستقوم لجنتنا باجراء الكشف 
املوقع�ي والتحقيق لغرض انتفاء الصفة 
الزراعية عن العقار املرقم 97 / 1 الرباط 
الكبر يف الي�وم التايل بعد ثالثني يوما من 
تاريخ ن�رش هذا االعالن فع�ىل من يدعي 
الحق وكافة ذوي العالقة مراجعة اللجنة 
يف مقرها يف مديرية زراعة البرصة شارع 
الوطن مقابل فندق العيون مستصحبني 
معهم املستمس�كات الرس�مية وما يؤيد 
ادعائه�م والحض�ور يف م�كان العقار يف 
الي�وم املح�دد للكش�ف واذا كان الي�وم 
املح�دد عطل�ة رس�مية فيكون الكش�ف 
اليوم الذي يليه ويعترب هذا االعالن تبليغا 
رس�ميا لكل من له عالق�ة ويف حال عدم 
الحضور س�يتم اكمال االج�راءات غيابيا 

وفق االصول .
رياض قاسم حسن العيل 

رئيس اللجنة 
عامر سلمان عبد الحسني 

مدير زراعة البرصة

التأمينات  مدة الرفع موقع المزايدة العدد والكمية  المادة ت
5.250 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 15 خمسة عشر فقط فلنجة سايكلون 1
3.000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 4 اربعة فقط صينية كلج 2

175 دينار )15( يوم فرع البصرة 7 سبعة فقط كوبلن مزدوج 3
12.000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 24 اربعة وعشرون فالث نوزل 4
90.000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 9 تسعة فقط سليكلون 5
8750 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 5 خمسة فقط بشارة دايسلوك 6

1.900 الف دينار  )15( يوم فرع البصرة 19 تسعة عشر انبوب توصيل 4 نوت 7
6.600 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 22 اثنان وعشرون عكس 90 درجة 8
9.000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 6 ستة فقط فان بالور 9
5.000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 4 اربعة فقط عكس 60 درجة  10
1000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 4 اربعة فقط بايب فالكسيل 11
3750 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 15 خمسة عشر نوزل 5 نوت 12
9500 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 19 تسعة عشر انبوب مستقيم 8 فوت 13
3000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 4 اربعة فقط فالت نوزل 14

30000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 3 ثالثة فقط سايكلون 170.2555 15
3000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 4 اربعة فقط قطع بالور 16
1000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 1 واحد فان دفع 167.2355 17
4500 الف دينار )15( يوم فرع البصرة ثالثة فقط لشةكلج 167.1542 18
4000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 2 اثنان كلج 19

60000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 6 ستة فقط سايلكون 4552.170 20
11000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 22 اثنان وعشرون  مروحة 2740.168 21
4000 الف دينار  )15( يوم فرع البصرة 8 ثمانية فقط مروحة 2340.167 22
15000 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 12 اثنا عشر نوزل 100 ملم 23
4500 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 3 ثالثة فقط بشارة ايرلوك 24

اسم الموادرقم المناقصةت
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

1
2019 /  19

تجهيز 
سالل 

مسخنات 
الهواء 
الدوارة

محطة 
كهرباء 
النجيبية

 / 2 / 19
2019

 800 ، 000
، 220 مائتان 

وعشرون 
مليون 

وثمانمائة الف 
دينار

اعادة 
اعالن

 ، 000
75 خمسة 
وسبعون 
الف دينار
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الشائعات.. أهداف سلبية للتأثري يف املجتمع
           عباس الصباغ  

 انتعش س�وق الش�ائعات عىل هامش 
الحراك االحتجاجي الترشيني املرشوع 
واملكفول دس�توريا بواسطة الجيوش 
االلكرتونية التي تتخ�ذ الغرف املظلمة 
م�اذا له�ا وبعيدا ع�ن عي�ون الرقيب 
األجن�دات  متخ�ذة  األم�ن،  وس�طوة 
التخريبية واملغرضة أهدافا وبوس�ائل 
املص�در  ومعروف�ة  الثم�ن  مدفوع�ة 
بحس�ب   )Rumor( والغاية.الش�ائعة 
تعاريفها املقتضبة، ه�ي ترويج لخرب 
مختل�ق مجه�ول املصدر ال أس�اس له 
من الواقع ولكن معروف الهدف، وهي 
تعم�د يف ذل�ك اىل املبالغ�ة والتهويل او 
التش�ويه ح�ن ترسد خ�ربا فيه جانب 
ضئي�ل من الحقيقة وقد يكون مفربكا 

كلي�ا وقد يكون فيه ن�وع من الصحة، 
وذل�ك بهدف التأث�ر النف�ي يف الرأي 
العام، أو هي رواية تتناقلها األفواه من 
دون الرتكي�ز عىل مصدر يؤكد صحتها 
تهدف إىل البلبلة والقلق العام، كما تلعب 
دوراً حيوياً يف الحرب النفس�ية وتكون 
مفتاحا لتغي�ر االتجاهات والقناعات 
واللعب بالعقول ثم السيطرة والتحوير 
الفكري وغس�ل األدمغة وترجيح كفة 
ال�راع لصال�ح الجه�ة الت�ي تق�ف 
وراءه�ا وتفعيلها يف مجتمع ما بعد أن 
تقوم بدوره�ا يف تدمر القوى املعنوية 
كما تق�وم بافتعال األزم�ات وتبدأ بما 
يش�به كرة الثلج الت�ي تنطلق صغرة 
وتكرب تدريجيا لتدمر كل يشء أمامها. 
وقد اتخذت الشائعات يف الوقت الراهن 
صورا وأش�كاال متعددة تشّكل معدالت 

خط�ورة وفعالي�ة أكث�ر من الس�ابق 
بفعل التقدم الرسيع الحاصل بوسائل 
واالنرتني�ت  والحاس�وب  االتص�ال 
وتقني�ات البث الفضائ�ي وتكنولوجيا 
اإلع�ام بص�ورة عام�ة بع�د أن كانت 
تتخذ وسائل ش�فهية يف أغلب األحيان 
واالعتم�اد ع�ىل الطاب�ور الخام�س يف 
الوق�ت الحايل،  وهنا تكون املس�ؤولية 
مش�رتكة م�ا ب�ن املواط�ن واألجهزة 
الحكومي�ة التي تقع عليها املس�ؤولية 
وتفكيكه�ا  له�ا  التص�دي  يف  األوىل 
ومعرف�ة  ش�يفرتها  وف�ّك  وتحليله�ا 
أسبابها واألهداف التي تتوخاها، ومن 
ثم مكافحته�ا والرّد عليه�ا وتفنيدها 

واحتواء آثارها السلبية. 
واأله�م م�ن كل ذل�ك معرف�ة النتائج 
التي س�ترتكها اإلش�اعة يف التأثر عىل 

متان�ة الجبهة الداخلي�ة ومدى الرضر 
الذي ألحقته، وذلك باالس�تعانة بخرباء 
مختصن يف اإلع�ام املضاد ويف الحرب 
النفس�ية لدحضه�ا واس�قاط املزاعم 
الت�ي تتحجج به�ا اوال، وثانيا لرتصن 
الجبهة الداخلية م�ن حدوث خروقات 
س�ايكلوجية لها فعل تدمري كاسح، 
كم�ا ح�دث يف أوج األزم�ة التي حدثت 
ب�ن الواليات املتح�دة وإي�ران وتبادل 
الرضب�ات الصاروخي�ة يف م�ا بينهما 
وع�ىل األرايض العراقي�ة وه�ي أزم�ة  
كب�رة كادت تس�بب حرب�ا رضوس�ا 
يك�ون العراق س�احة له�ا ناهيك عن 
خطورة انتهاك سيادة العراق والتجاوز 
عىل حرمة أمنه القومي، وكانت مواقع 
التواصل االجتماعي بأنواعها، الس�ّيما 
غ�ر املنضبط�ة منها.إضافة اىل بعض 

الفضائيات املغرضة واملواقع االخبارية 
أخب�ار  لت�داول  مرسح�ا  املنفلت�ة، 
ومعلوم�ات كان�ت معظمه�ا مفربكة 
وغ�ر دقيق�ة وق�د  اش�تدت هجم�ة 
الجيوش االلكرتونية التي تتخذ من  تلك 
املواقع منصات لها ومنابر مع اشتداد 
تداعيات تلك الرضبات وما لحق بها من 
رد فعل عراقي غاضب برضورة تجنيب 
العراق تداعيات أي رصاع إقليمي وعدم 
جعل أراضيه ساحة لذلك الراع كونه 
يمث�ل تهديدا لألم�ن القوم�ي العراقي 
وع�دم زج الع�راق يف رصاع  ال ناق�ة 
لهفيه وال جمل، وب�دأ العالم من جديد 
يحبس أنفاسه خوفا من حدوث حرب 
عاملي�ة جدي�دة يكون الرشق األوس�ط 
املتخم بالح�روب واملنازع�ات منطلقا 
له�ا. ويف ه�ذه األثناء كان�ت الجيوش 

اإللكرتوني�ة تب�ث معلوماته�ا الكاذبة 
عن احتمال ف�رض عقوبات اقتصادية 
تضاه�ي  الع�راق  س�تطال  أخ�رى 
العقوبات التي فرضته�ا األمم املتحدة 
عىل العراق بعد الغ�زو الصدامي لدولة 
الكوي�ت جعل�ت الكثر م�ن العراقين 
يس�رتجعون ذكرياتهم املريرة عن تلك 
األي�ام العجاف وتكلمت تل�ك الجيوش 
عن ردود فعل غاضبة من قبل الواليات 
أص�دره  ال�ذي  الق�رار  ع�ىل  املتح�دة 
الربمل�ان العراقي الذي خ�ّول الحكومة 
إلغ�اء التواج�د األجنب�ي م�ن األرايض 
العراقي�ة بأش�كاله كافة، مما س�بب 
إرباكا كبرا عىل س�ايكلوجية الشارع 
العراقي وتخلخ�ا واضحا يف االقتصاد 
والس�وق املحلية ورجعت املخاوف من 
حدوث أزم�ات اقتصادي�ة خانقة عىل 

خلفي�ة التلويح بإدخ�ال العراق تحت 
وصاي�ة البند الس�ابع مج�ددا وفرض 
عقوب�ات اقتصادي�ة باهظ�ة ض�ده. 
أس�وق ه�ذا األم�ر كمثال ع�ىل التأثر 
السلبي لإلشاعات التي بثتها الجيوش 
االلكرتوني�ة، واألكث�ر س�وءاً ه�و م�ا 
يتعلق برتش�يح رئي�س وزراء جديد ال 
تنطب�ق عليه املواصفات وهو موضوع 
حس�اس جدا للمتظاهرين الس�لمين 
والش�ارع العراقي عموما ما ساهم يف 
تأجيج الش�ارع الرافض ألّية شخصية 
سياس�ية مجربة سابقا ورفضه تولية 
ش�خصية من هذا الن�وع واملطلوب أن 
تتس�لح الجماه�ر بالوع�ي الوطن�ي 
ال�كايف لع�دم تمرير تل�ك األضاليل عىل 
الرأي العام م�رة أخرى لو حدثت أزمة 

ما ال سمح الله.

فجوات عرقية يف نظام العدالة األمريكي
         ستاسي تيشر خادارو

فوجئ الكثرون بأن التباينات العرقية يف نظام 
العدالة الجنائية، قد تراجعت بش�كل كبر منذ 

بداية األلفية، أي منذ عام 2000.
يف بعض األحي�ان، كانت ه�ذه التباينات تبدو 
كم�ا ل�و أنه�ا مش�كلة مس�تعصية، مرتبطة 
بقضايا ترتاوح م�ن قوانن عقوبات املخدرات 
غ�ر املتكافئ�ة، إىل التحيز الضمني، بالنس�بة 
اآلن،  ولك�ن  والجريم�ة.  الفق�ر  التجاه�ات 
ق�دم مجلس العدال�ة الجنائي�ة يف أتانتا دلياً 
جدي�داً عىل ح�دوث تحول. فقد وج�د تضييقاً 
للفجوات الكبرة بن معدالت السجن بالنسبة 
لألش�خاص البي�ض، وتل�ك الخاصة بالس�ود 
وذوي األصول الاتينية. واليشء نفسه ينطبق 
ع�ىل الفجوات ب�ن أنظمة الس�جون واملراقبة 

واإلفراج املرشوط.
يف ع�ام 2016، عىل س�بيل املثال، كانت نس�بة 
البيض والس�ود يف س�جون والية أتانتا 5.1 إىل 

1، مقابل 8.8 إىل 1 يف 2000.
يق�ول »آدم جيلب«، رئي�س املجلس: »كنا عىل 
دراي�ة باتجاه التغي�ر، لكن لم يك�ن لدينا أي 
ش�عور بحج�م ه�ذا التغير. ه�ذا موقف تغر 
من األس�وأ إىل الس�يئ. وإذا كنا جادين بش�أن 
تقليص هذه الفجوات بش�كل أك�رب، يجب أن 
يك�ون لدين�ا فهم أعمق مل�ا يكم�ن وراء هذه 
االتجاه�ات«. جدي�ر بالذك�ر أن الفج�وات يف 
سجن الوالية قد تراجعت بالنسبة لكافة أنواع 
الجرائم، ولكن بش�كل أكرب يف جرائم املخدرات. 
وانخفضت الفجوة بنس�بة 15 إىل 1 بن السود 
والبيض، إىل أقل من 5 إىل 1 بالنس�بة للس�جن 

املتعلق بجرائم املخدرات.
وياحظ هذا االتجاه بشكل خاص بن النساء. 
فقد تراجعت نس�بة النساء الس�ود إىل البيض 
يف س�جن الوالي�ة م�ن 6 إىل 1 ع�ام 2000، إىل 
2 إىل 1 يف 2016. وينطب�ق ه�ذا ع�ىل أكثر من 
12.000 امرأة س�وداء يف الس�جن، مع حدوث 
تخفيض�ات يف الغالب يف فئ�ة جرائم املخدرات. 
لك�ن التخفيضات بالنس�بة للنس�اء الس�ود، 

تح�دث إىل جانب زيادة يف عدد النس�اء البيض 
الاتي يقضن فرتة عقوب�ة. ويقول املدافعون 
إنهم يفضلون س�د الفجوات يف سياق تقليص 

الجريمة والسجن بن جميع الفئات العرقية.
يقول »جيلب« إن إحدى الفرضيات، بالنس�بة 
لبعض الرتاجع يف الفروقات يف الس�جن بسبب 
املخدرات، ه�و أنه قبل ع�ر الهواتف الذكية 
واإلنرتن�ت، كان�ت جرائم املخ�درات يف املناطق 
الحرضي�ة تميل ألن تتم يف الش�وارع، ما يدفع 
الج�ران إىل االتص�ال بالرشطة واملس�اهمة يف 
املزي�د م�ن االعتقاالت للس�كان الس�ود وذوي 
األص�ول الاتينية. ال تزال هناك مخاوف قوية، 
بش�أن الظلم الكامن وراء اعتقال األش�خاص 
بمع�دالت  وس�جنهم  ومحاكمته�م  امللون�ن 
أعىل من األش�خاص البيض، بحس�ب ما تقول 
»نازج�ول غاندن�وش«، محلل�ة أبح�اث بارزة 
يف م�رشوع إص�دار األح�كام »سينتينس�ينج 
بروجيك�ت«، )مركز أبحاث غ�ر هادف للربح 
يف واش�نطن، ويعم�ل عىل الحد من اس�تخدام 
السجن يف الواليات املتحدة ومعالجة التباينات 

العرقية يف نظام العدالة الجنائية(.
وأضافت: »إذا كانت هذه التباينات غر مربرة، 
وال تنب�ع من اختاف�ات يف مع�دالت الجريمة، 
ستش�عر مجتمع�ات امللون�ن بأنه�ا تتعرض 
للتميي�ز من قب�ل النظام القضائ�ي، وأنها أقل 
عرضة للتعاون«. ويمكن أن تس�هم مجموعة 
م�ن اإلصاح�ات يف جع�ل مع�دالت الس�جن 
متس�اوية. ومن األمثلة عىل ذل�ك التغيرات يف 
قوانن إصدار األح�كام املتعلقة بجعل مناطق 
املدارس خالي�ة من املخدرات. نظ�راً ألن املزيد 
من الس�كان، بدأت بع�ض امل�دن والواليات يف 
تضيي�ق تلك املناط�ق عليهم، أو من�ح القضاة 

سلطة تقديرية أكرب بشأن إصدار األحكام.
نيوج�ريس  والي�ة  عدلّ�ت   ،2010 ع�ام  ويف 
قانونه�ا، عىل س�بيل املثال، وعم�ل القضاة يف 
حي دورشيسرت يف بوسطن مع مدعي العموم، 
للح�د من الف�وارق التي تنط�وي عليها عملية 
إص�دار األح�كام يف املناط�ق املدرس�ية، وفقاً 

لتقرير »مرشوع إصدار األحكام«.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرة 
رقم الدعوى : 3 / اعرتاض الغر / 2019 

التاريخ : 22 / 1 / 2020 
اعان 

السيدة محاسن ياسن محمد 
اقام�ت املعرتض�ة اعرتاض الغر وج�دان عباس عمران 
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 3 / اع�رتاض الغر / 2019 
ض�دك تطل�ب فيها ابط�ال ق�رار الحكم بابط�ال حجة 
التخ�ارج 109 / تخارج / 2016 ق�ررت هذه املحكمة 
ادخالك شخصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املعرتض عليهما 
اعرتاض الغر اكماال للخصومة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب ماورد ب�رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس 
البل�دي ملنطق�ة حي حط�ن تبليغك اعان�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 12 / 2 / 2020 املرافعة وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة الزبر 
العدد : 1 / وضع يد / 2020 

التاريخ : 26 / 1 / 2020
اعان 

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الزب�ر باملزاي�دة العلني�ة العقار 
تسلس�ل 1868 العرب املزال ش�يوعه بيعا بموجب قرار 
الحكم املرقم 492 / ب / 2019 املؤرخ 24 / 10 / 2019 
والواقع يف قضاء الزبر محلة العرب عىل ش�ارع رئيي 
مقابل محطة س�كة القطار والبالغ مس�احته 312 م2 
وهو عبارة عن عرصة خالية من املش�يدات وخالية من 
الش�واغل وتحيط بها الدور الس�كنية م�ن ثاثة جهات 
فعىل الراغبن بالرشاء الحضور اىل ساحة هذه املحكمة 
يف الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثاثن من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعان يف صحيفة يومية مس�تصحبن 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 10 % م�ن القيمة 
املق�درة للعق�ار وهي مبل�غ ) 000 ، 000 ، 150 ( مائة 
وخمس�ون ملي�ون دينار مال�م يكن من ال�رشكاء واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يصار لليوم الذي يليه 

من الدوام الرسمي.
القايض 

ايهاب محمود زبون

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 287 / 2020 

التاريخ : 30 / 1 / 2020 
م / نرش مفقود 

بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيدة ) الهام هادي 
صال�ح ( اىل هذه املحكمة والتي ت�روم فيه اصدار 
حج�ة حجر وقيمومة حول فق�دان ولدها املدعو ) 
حسن تحرير مهدي صالح ( امللصقة صورته اعاه 
والذي فقد يف منطقة الخالدية حي الشهداء بتاريخ 
26 / 5 / 2006 ق�ررت ه�ذه املحكمة مفاتحتكم 
لغ�رض نرش املفق�ود اعاه بصحيفت�ن محليتن 

واعامنا تاريخ النرش .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 259/ش/2020

التاريخ 2020/1/29
اعان

اىل / املدعى عليه  )حميدة عايد جهادي( 
اق�ام زوج�ك املدعي ) ع�ي عبد الحس�ن رشيف( 
الدعوى بالعدد 259/ش/2020 طلب فيها الحكم 
بالزامك بمش�اهدة الولد ) ام�ر( وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
منطقة ال بو حسن عبد الزهرة حسن عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن لذا اقتىض حض�ورك او من ينوب عنك او 
م�ن تتوفر لدي�ه معلومات عنك اىل ه�ذه املحكمة 
يف ي�وم املرافعة املصادف 2020/2/11 وبعكس�ه 
س�تجري املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وف�ق اح�كام 

القانون 
القايض

باسم فتحي حمود عي
����������������������������������������������

اىل الرشكاء / زهور حس�وني محمد وكرار عدنان 
وحيد واالء عدنان وحيد 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النج�ف االرشف  وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة 
عىل  قي�ام رشيكك )رضغام مه�دي صالح مهدي 
(  بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
3/74948 ح�ي النر رقم املقاطع�ة )4( جزيرة 
النجف  لغرض تس�ليفه قرض االسكان خال مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق من تاري�خ نرش االعان  وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 182/ش/2020

التاريخ 2020/1/30
اعان

اىل املدعى عليه / حسن ثعبان عباس 
اقامة املدعية ش�هد محم�د كاظم الدعوى املرقمة 
اع�اه  امام ه�ذه  املحكمة تطلب فيه�ا بتأديتك 
له�ا نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة له�ا وملجهولي�ة 
محل اقامت�ك فقد قرر تبليغ�ك اعانا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق 2020/2/10 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 78/ب/2020
التاريخ 2020/1/30

اعان
اىل املدعى عليه / رحمن محمد عي

بتاري�خ 2020/1/7 اق�ام املدع�ي محمد عباس 
/78 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  ض�دك  حس�ن 
ب/2020 طل�ب فيه�ا اع�ادة ح�ال لعق�د الرهن 
الخارج�ي ع�ىل العق�ار املرق�م 3/23849 / حي 

ميسان 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ واش�عار مختار واختياري�ة منطقة فقد 
قرر تبليغ�ك اعانا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2020/2/9 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حض�ورك او ارس�الك من ينوب عن�ك قانونا 
او تقديمك ملعذرة رشوعة فس�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسن ابراهيم وايل الشافعي

محكمة بداءة الرميثة 
العدد / 100/ب/2020

التاريخ 2020/1/29
اىل املدعى عليه / جعفر منصور محمد / مجهول 

محل االقامة
اقام املدعي )عاء طالب رصاوه( دعوى للمطالبة 
برف�ع التج�اوز امام محكم�ة ب�داءة الرميثة وىل 
تبليغ�ك تب�ن بانك مجه�ول محل االقامة حس�ب 
كتاب مركز الرشطة واش�عار مختار املنطقة تبن 
انه كنت تس�كن س�ابقا قضاء الرميث�ة ومرتحل 
اىل جه�ة مجهولة ولكونك  مجه�ول محل االقامة 
يف الوق�ت الح�ارض عليه تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن واس�عة االنتش�ار بموع�د 
املرافعة املصادف يوم 2020/2/12 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال معذرة رشعية ف�ان املحكمة 

سوف تسر بالدعوى وفق القانون
القايض

محمد عبد الباقي امليايل
قايض محكمة البداءة  بالرميثة

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة : 383/ 2019

التاريخ : 2020/1/28 
اىل  /املنفذ عليه / املدين / اياد حمزة كريم

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار املختار املؤرخ 
2019/12/14 مجهول االقامة

  ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ الخرض 
خال خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

غانم زيرج محمد
مدير تنفيذ الخرض

اوصاف املحرر :

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3901/ب2019/1

التاريخ 2020/1/29
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 3/29546 ح�ي الجامع�ة   يف النجف 
علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعاه 
واملبين�ة اوصافة وقيمت�ه املقدرة ادناه فع�ىل الراغبن 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خ�ال ثاثون يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعان مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة  بموجب 
ص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر 
من م�رف الرافدي�ن رق�م )7( يف النجف  وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخر 
م�ن االعان يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 3/29546 ح�ي الجامعة يف النجف عبارة 
ع�ن دار تقع عىل  ش�ارع بعرض 10 م�رت وبواجهة 15 
مرت وتحتوي الدار عىل ساحة امامية وحديقة واستقبال 
ومطبخ وصحي�ات خارجية وصحي�ات داخلية وصالة 
داخلي�ة مفتوحة عىل الطابق الثان�ي وغرفة نوم عدد 1 
يف الطابق االريض اما الطابق العلوي يتكون من غرفتن 
نوم صحيات داخلية مساحة العقار االجمالية 300 مرت 
مبن�ي بالطابوق مس�قف بالكونكريت املس�لح مجهز 
باملاء  والكهرباء مش�غول م�ن قبل املدعي عباس مجيد 
س�لمان وافراد عائلته وان الشاغلن يرغبون بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تاجرين وان القيمة املقدرة 
للعقار مبلغ مقداره ) 240,000,000( مائتان واربعون 

مليون دينار ال غرها
����������������������������������������������

عان
اىل الرشكاء هاشم جابر هاشم وفضيلة حسن 

علوان وجابر عبد الزهرة حاجم 
توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 

16/1369 حويش بلدية النجف
طالب االجازة

حامد شاكر خليل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأج�ر االماك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
فع�ىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خال )15( يوما 
تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف 
مكتب  السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعان البالغة )15( يوما 
يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة 

يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خال م�دة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

العدد /6 
التاريخ 2020/1/13

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت

حي ميثم التمار )رض( )5*2,5(م 593/20 ـ 596/23 ـ 620/47 ـ 625/53 حوانيت 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ألول مرة خانتك األنماط الس�لوكية االعتيادية 
الخاص�ة ب�ك ووضعت�ك يف مواق�ف حرج�ة. 
اس�راتيجية الحلول التي تنتهجها يف املعتاد ال 
تحسن من األمور، مهما حاولت مراًرا وتكراًرا. 
كنوع من التغيري، حاول التخيل عن تلك األنماط 

االعتيادية واتخذ منهًجا جديًدا!

كل م�ا تقوم بعمله حالًيا يت�م عىل الفور وعىل 
أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء 
أو معارف أو زمالء بالعمل معجبون بحماس�ك 
وموهبت�ك يف التعام�ل مع األمور م�ن الجانب 

الجيد وقدرتك عىل أداء كل يشء بكفاءة

عىل الرغم من أن كل يشء كان يس�ري بسالسة 
م�ن قبل، يقف يشء أو ش�خص م�ا يف طريقك 
اآلن. ح�دد مقدار القوة الت�ي تحتاجها للتغلب 
ع�ىل هذه العقب�ات أو م�ا إذا كان من األفضل 
تجاهلها ببساطة. اآلن يجب أن تستخدم قوتك 

بحكمة

حالًي�ا أنت مم�زق بني الرغب�ة يف إنجاز األمور 
وخيب�ة األمل لوج�ود حدود لذلك. ال تس�تخدم 
إرصار غ�ري امل�روط يف ك�ر الحواج�ز، ألن 
املحيط�ني بك قد يفقدون صربه�م ويهجروك. 
انتظر حت�ى تهدأ األمور ويمكن�ك التعامل مع 

اآلخرين بتفهم وصرب أكثر.

الي�وم ال تبدو قادًرا عىل إنج�از أي يشء، ولكن 
ال تدع ذلك يرجعك كثريًا للخلف. إذا اس�تمريت 
يف العم�ل بثبات، س�وف تكتش�ف النجاح مرة 
أخ�رى. الوضع مش�ابه يف حياتك الخاصة، مع 
رشي�ك حياتك وأيًضا م�ع األصدقاء. ابحث عن 

الحلول للتناقضات

يف العم�ل، أن�ت ذو تأث�ري مه�دئ، ويلج�أ إليك 
الزمالء لطلب النصيحة واملساعدة، وما أحسن 
هذا بالنس�بة لثقتك وإيمانك بذاتك. تس�تطيع 
مواجهة أي يشء بس�هولة. لكن ال تنىس أقرب 
األم�ور إىل قلبك ألنك عندئذ س�وف تمر بتجربة 

التناغم الكامل مع أحبائك.

قد يكون اليوم مضطرًبا، فمن ناحية، الكثري من 
األش�ياء لن تسري عىل رغبتك، ومن ناحية أخرى، 
س�تجد نفس�ك يف مواقف صعبة بس�بب من هم 
حولك. ال تبالغ يف ردة فعلك، ولكن حاول استعادة 
هدوئك، وحاول فرض ذل�ك عىل اآلخرين وعندئذ 

سوف تخرج ساملًا من هذا املوقف غري السار.

يمكن�ك الي�وم العم�ل بش�كل بّناء م�ن خالل 
الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق 
أصع�ب األف�كار الي�وم. س�وف تتلق�ى دعًما 
بش�كل خاص م�ن خالل العم�ل وكذلك حياتك 
الش�خصية، أظهر حبك لآلخرين بهدف تقوية 

العالقات. قد تقابل اليوم حب حياتك

يف الغال�ب لن تصادفك أية عقبات من اآلخرين، 
وس�وف تتع�رف عىل أش�خاص ج�دد برعة 
وبأق�ل مجهود. إذا اس�تخدمت ه�ذه املعرفة، 
فس�وف تتحق�ق الصداقات املجدي�ة عىل املدى 
البعي�د. اليوم يب�دو أنه ليس هناك مش�كلة ال 

تستطيع حلها

ك�ن ش�جاًعا واقتس�م آمال�ك ورغبات�ك م�ع 
الكث�ري م�ن ردود  اآلخري�ن، وس�وف تتلق�ى 
األفع�ال اإليجابية التي س�وف تعطي�ك الحافز 
اإلضايف لتحقيق أحالمك، كما ستقوم باجتذاب 
املزيد من املؤيدين. حتى يف مكان العمل، سوف 

يستمع اآلخرون بسهولة إىل أفكارك

أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ 
استخدم إمكاناتك يف اتخاذ القرار السليم لتنفيذ 
مخططاتك والتقدم إىل األمام يف مروعاتك. لن 
يفي�دك االكتف�اء باألمجاد املاضية والس�لبية! 
لديك اآلن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع 

املواقف التي تواجهها وتتعرض لها

حالًي�ا، أنت ق�ادر ع�ىل االندماج بكل س�هولة 
ضمن فريق، دون نزاع، وتس�ود األجواء تناغم 
وتوافق من حولك. بإمكانك االستفادة من هذا 
التأثري اإليجابي يف نشاطات ترفيهية مذهلة أو 

يف العمل لدفع األمور وتكون فرد منتج.

العذراء

احلوت

احذري من كريامت تفتيح البرشة
أج�رى باحثون يف جامع�ة كاليفورنيا 
األمريكية، دراسة حّذرت من أن كريمات 
تفتي�ح البرة مجهولة املصدر، يمكن 

أن تحت�وي عىل عنارص س�امة، قد 
تتسبب يف تلف األعصاب.

التقري�ر  يف  ن�رت  الدراس�ة 
والوفي�ات،  لالعت�الل  األس�بوعي 
ال�ذي تص�دره املراك�ز األمريكي�ة 
ملكافح�ة األم�راض والوقاية منها 
)CDC(. واعتمد الفريق يف تحذيره 
إىل دراس�ة حال�ة س�يدة أمريكي�ة 
تعرض�ت لتس�مم بالزئب�ق، نتيجة 

اس�تخدام كريم تفتيح للبرة يحتوي 
ع�ىل الزئبق العضوي، وه�ي أول حالة 
تس�مم بالزئبق العض�وي يتم رصدها 

يف الوالي�ات املتح�دة من�ذ م�ا يق�رب 
الباحث�ون  عاًما.واكتش�ف   50 م�ن 
أن كري�م تفتي�ح الب�رة ال�ذي كانت 
تستخدمه الس�يدة مرتني أسبوعيا 
مل�دة 7 س�نوات، كان يحت�وي عىل 
ش�كل من الزئبق العضوي يس�مى 

.)methylmercury(
وق�ال الدكتور بول ب�الن، أحد كبار 
مؤلفي الدراس�ة: »معظم كريمات 
تفتيح البرة الض�ارة ملوثة عمًدا 
بالزئب�ق غري العضوي، لكن يف هذه 
الحالة، اس�تخدمت املريضة منتًجا 

لتفتي�ح الب�رة يحت�وي ع�ىل زئب�ق 
عضوي، وه�و أكثر س�مية«. وأضاف 
أن الزئب�ق العضوي يمكن أن يتس�بب 
يف »أرضار جس�يمة« للجهاز العصبي 
املرك�زي الذي ق�د يتفاقم بع�د انتهاء 
االس�تخدام.وذكرت الدراس�ة أن املرأة 
طلب�ت املس�اعدة الطبية ألنه�ا كانت 
تعان�ي م�ن ضع�ف يف حرك�ة كتفيها 
وذراعيها، وبعد أس�بوعني تم إدخالها 
بأع�راض  إلصابته�ا  املستش�فى  إىل 
ش�ملت رؤي�ة ضبابي�ة ومش�ية غري 

مستقرة وصعوبة يف التحدث.

يرسقون سيارة ربام كانت لستالني
الروس�ية،  الداخلي�ة  وزارة  أف�ادت 
اليوم الجمعة، ب�أن الرطة تحقق 
يف مالبس�ات رسقة سيارة سوفيتية 
قديم�ة م�ن ط�راز »زي�س« يعتقد 
أنها كانت ملكا للزعيم الس�وفيتي، 

يوسف ستالني.
تطبي�ق  يف   Baza قن�اة  وأف�ادت 
»تلغرام« بأن مجهولني رسقوا، ليلة 

الخميس إىل الجمعة، سيارة ستالني 
الفخم�ة التي يقدر ثمنها بنحو 2.5 

مليون يورو.
وق�ال مس�ؤول يف املكت�ب اإلعالمي 
إلدارة وزارة الداخلي�ة يف موس�كو، 
إن الرطة تلقت، يف الساعة 12:40 
م�ن الي�وم، بالغ�ا ب�أن مرآب�ا يقع 
ش�مال غربي موس�كو، قد تم خلع 
أبواب�ه ورسق�ت منه س�يارة نادرة 
من ط�راز »زيس«.وأضاف أن فريق 
تحقي�ق هرع إىل مكان الحادث. ولم 
يكشف املكتب عما إذا كانت السيارة 
تخص ستالني فعال، وما هي قيمتها 
، موضحا أن هوية السيارة وقيمتها 
س�تتم معرفتهما فقط بعد حصول 
الرطة عىل األوراق الثبوتية مللكية 

السيارة.

عالج للصلع.. هل هو حقيقي هذه املَرة؟
هذا ليس واحداً من اإلعالنات التي تعوَّدنا 
عىل قراءتها يف وسائل اإلعالم، بل نتيجة 
أبح�اث واختبارات علمية أجراها علماء 
م�ن جامع�ة ويسكونس�ن األمريكي�ة. 
فقد ط�وَّر هؤالء العلم�اء رقعة تنطوي 
عىل ش�حنة كهربائية جعلت فرو بعض 
الفرئان ينمو من جديد. وأشاروا إىل أنها 
قد تكون عالجاً لألشخاص الذين يعانون 
م�ن الصلع عند لصقها عىل الرأس.ففي 
الوق�ت الح�ايل، يمك�ن للرج�ال، الذين 

يري�دون عالج الصلع وتس�اقط الش�عر، 
اس�تخدام محلول املينوكسيديل أو حبوب 
فيناسرايد أو إجراء جراحة لزرع الشعر.

لك�ن املينوكس�يديل ال يصل�ح للجمي�ع، 

وفيناس�رايد يمكنه أن يرض بالخصوبة، 
الرقعة  والجراحة مضني�ة ومكلفة.هذه 
الخاصة الت�ي طوَّرها زودون�غ وانغ من 
جامعة ويسكونسن ماديسون وزمالؤه، 
تولد نبضات كهربائية عن طريق تسخري 

الطاق�ة الت�ي تولده�ا حركات الجس�م 
العش�وائية. وهي تتش�كل م�ن طبقات 
رقيقة بسماكة 1 ملم، ُتشحن بالكهرباء 
بطرق مختلفة عندما تتالمس وتنفصل، 
وهو نوع من الكهرباء ُيعرف ب�«كهرباء 

االحتكاك«.
وعندما تم لصق الرقعة املرنة عىل ظهور 
الف�رئان العاري�ة م�ن الش�عر، بس�بب 
نقص وراث�ي يف عوامل نموه، تس�ببت 
حركات جس�مها يف طي وتمدد الرقعة، 
مفّعلًة »كهرباء االحتكاك«. وحفزت هذه 
النبض�ات الكهربائية الناتجة بعد تس�عة 
أي�ام نمو فرو الفرئان نحو 2 ملليمر عىل 

جلدها تحت الرقعة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املكونات:
فواكه متنوعه حسب الرغبه

عصري حبة ليمون
عصري حبة برتقال

ماء
سكر

للتزيني حسب الرغبه:
ايس كريم اوكريم شانتيه مكرات اي نوع صوصات

املزيدمن تفاعل مع الوصفة؟
الخطوات:

نحرض وعاء ونضع به املاء وس�كر وعصري الليمونه وعصري الربتقاله ونخلط 
جيداً

ثم نقطع الفاكهه قطع صغرية ونضعها باالناء ونخلط جيداً
ثم ندخلها الثالجه س�اعة ث�م نخرجها ونضعها باالكواب مع التزيني حس�ب 

الرغبه واملتوفر

سلطة الفواكة

؟؟هل تعلم
��� عندم�ا تح�دث الصاعقة 
إىل  تص�ل  فإنه�ا  )ال�ربق( 
درجة ح�رارة 30.000 درجة 
درجة   54.000( س�يليزيوس 

فهرنهيت( .
�� تنتم�ي العناكب إىل فصيلة 

العنكبيات وليس الحرات .
�� يف كل مرة ترى فيها القمر 
مكتم�ال فأن�ت ع�ادة ما ترى 

جانبا واحدة فقط منه .
�� الق�ارة الوحي�دة يف العالم 
التي ال يوجد بها بركان نشط 

هي أسراليا .
��� دب الكواال األس�رايل ينام 

ملدة 18 ساعة يوميا .
�� الببغ�اء األفريقي الرمادي 
يمتل�ك حصيلة كلم�ات تقدر 

بنحو 200 كلمة .
��� تس�تطيع الزرافة تنظيف 
أذنيها بواس�طة لسانها الذي 

يصل طوله إىل 21 بوصة .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2074( االحد  2  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رياضة7
العدد )2074( االحد  2  شباط  2020

معسكر حميل جيهز نفط الوسط كاتانيتش يتذمر جمددًا من ترسيب قائمة الوطني
للدوري العراقي              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى مدرب املنتخ�ب العراقي، رسيتشكو 
كاتانيت�ش، تذم�ره الشديد بع�د ترسيب 
قائمة أسود الرافدين ملباراتي هونج كونج 
وكمبودي�ا يف إط�ار التصفي�ات املشرتكة 
آسي�ا  وكأس   2022 ملوندي�ال  املؤهل�ة 
2023.وق�ال مصدر مق�رب من املدرب، يف 

ترصيح�ات ل، إن كاتانيت�ش متذم�ر من 
الطريق�ة التي رسبت به�ا القائمة األولية 
للمنتخب العراقي.ونوه املصدر أن القائمة 
أولي�ة وقابل�ة للتغي�ر، لكن ت�م طرحها 
فق�ط، لتأمني تأش�رات دخ�ول الالعبني 
فقط.وأوض�ح أن كاتانيت�ش سبق وحذر 
م�ن ترسيب القائمة خ�الل فرتة مشاركة 
الفري�ق يف بطول�ة كأس الخلي�ج بقط�ر.

وتاب�ع »الجهاز الفني ال زال يتابع البعض 
وق�د يضي�ف أي عن�رص يثب�ت قدرات�ه، 
وبالت�ايل ترسيب القائم�ة يقتل طموحات 
الالعبني«.وأشار إىل أنه ال زال ينتظر تحديد 
مك�ان إقامة املباريات، خاصة لقاء هونج 
كون�ج، يف ظ�ل انتش�ار ف�روس كورونا.
يش�ار إىل أن القائم�ة املرسب�ة للمنتخ�ب 
العراقي، ضمت جالل حسن ومحمد حميد 
وفه�د طال�ب ومحمد صال�ح وعيل كاظم 
لحراس�ة املرمى، ورضغام إسماعيل وعيل 
عدنان ومصطفى محمد معن وحسن رائد 
وعيل فايز وأحم�د إبراهيم وريبني سوالقا 
وسعد ناط�ق وميثم جبار وع�الء مهاوي 
ومصطف�ى محمد ج�ر وفرانس بطرس 
للدف�اع، وأمج�د عط�وان وصف�اء هادي 
وبشار رسن ومحمد رض�ا ومحمد قاسم 
ومحم�د مزه�ر وإبراهيم باي�ش وحسني 
ع�يل ومحمد داوود وم�ازن فياض وهمام 
طارق ورشيف عبد الكاظم للوسط، ومهند 
عيل وعالء عباس وعالء عبد الزهرة وأيمن 

حسني ومحمد قاسم نصيف للهجوم.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يستع�د نفط الوس�ط إىل دخول معسكر 
محيل يف العاصمة بغداد، تحضرًا لخوض 

منافسات الدوري العراقي املمتاز.
وقال فراس بحر العلوم املرشف عىل نفط 
الوسط، يف ترصيحات خاصة ل »نستعد 
لدخول معسكر تدريبي يف بغداد، اعتباًرا 

من الغد«.
وأض�اف »يتضم�ن املعسك�ر خ�وض 3 
مباري�ات ودية عىل أقل تقدي�ر من أجل 

تجهيز الفريق للدوري العراقي«.
وأشار إىل أن الالعب�ني املحرتفني املغربي 
ديمب�ا،  والسنغ�ايل  باي�وض  ياس�ني 
سينضم�ان بشك�ل مب�ارش للفري�ق يف 

معسكر بغداد.
وأوضح أن اإلدارة تضع ثقتها الكاملة يف 

الجهاز الفن�ي الذي يقوده املدرب رايض 
شنيش�ل. يشار إىل أن نفط الوسط يلعب 

يف املجموعة الثالثة، بجوار أندية الرشطة 
والطلبة واربيل ونفط ميسان.

كيف أفسد 
جريزمان مريكاتو 

برشلونة؟
             المستقبل العراقي/ متابعة

يطل�ق ع�ىل ف�رتة االنتق�االت الشتوية 
)املركات�و الواقعي(، ألنه يأتي يف وسط 
املوسم، بعدما يدرك كل فريق احتياجاته 
الواقعية، ولذلك يت�م التعاقد مع العبني 

لسد هذه الثغرات.
املركات�و  بش�أن  عن�ه  تحدثن�ا  وم�ا 
الشت�وي، يمكنن�ا أن نطبق�ه عىل حالة 
برشلون�ة خ�الل املوسم الح�ايل، بعد أن 
ظهرت حاجة الفريق للتعاقد مع مدافع 
ومهاجم عىل األقل خالل انتقاالت يناير/

كانون ثان.
ويمر برشلونة بفرتة من عدم االستقرار 
بعد تغير الجهاز الفني للفريق، برحيل 
إرنست�و فالفردي والتعاق�د مع كيكي 
سيت�ني، باإلضاف�ة إىل خس�ارة صدارة 
الليج�ا لصال�ح الغري�م التقلي�دي ريال 

مدريد.
ثغرات برشلونة

بالنظ�ر إىل وض�ع برشلون�ة يف ال�دور 
األول، سن�درك أن الفري�ق يعان�ي م�ن 
أزم�ة دفاعية واضح�ة، ال سيما بسبب 
أخط�اء الثنائي الذي يلعب يف قلب الخط 
الخلفي منذ بداية املوسم )جرارد بيكيه 

وكليمنت لينجليت(.
وبعد أن ح�اول سيتني حل املشكلة فور 
قدوم�ه بمنح الثق�ة لصامويل أومتيتي 
عىل حسابه لينجليت، لم يتحسن الوضع 
وظل�ت املشكلة قائمة ل�دى البارسا، بل 
زادت بع�د انتقال جان كل�ر توديبو إىل 

صفوف شالكه.
وع�ىل مست�وى الهج�وم، ف�إن الفريق 
ك�ان يس�ر بوض�ع جي�د م�ع الثالثي 
مي�ي وجريزمان وسواريز، لكن تظهر 
األزمة يف البدالء، ألن عثمان ديمبيل كثر 
اإلصابات، أما أنسو فاتي ال يزال صغرًا 
ومح�دود الخ�رات وال يمك�ن االعتماد 
عليه أساسًيا يف عدد كبر من املباريات.

وجاءت الرضبة املوجعة لهجوم البارسا 
بعد أن تعرض سواريز إلصابة وخضوعه 
لعملي�ة جراحي�ة ستبعده ع�ن املالعب 

لفرتة تصل إىل 4 أشهر.

بوفون جيهل مصريه 
يف يوفنتوس

هوميلز: هاالند يذكرين 
بليفاندوفسكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث سيلفانو مارتينا وكيل جيانلويجي بوفون حارس 
يوفنت�وس، عن مستقبل موكله مع السيدة العجوز، حيث 

أن عقده ينتهي يف الصيف املقبل.
وق�ال مارتين�ا يف ترصيح�ات لصحيف�ة توت�و سب�ورت 
»مستقب�ل بوف�ون؟ ال أعرف ماذا سيفع�ل، وال أعتقد أنه 
يعرف أيًضا. سنلتقي مع مسؤويل النادي يف نهاية مارس/

آذار املقبل، ونرى ما سيحدث«.
وأض�اف »بوفون سعيد، حيث إنه يبلغ من العمر 42 عاًما 
ولكن�ه يؤدي بشكل جيد، وهذا يدل عىل أنه يعتني بنفسه 

حتى اآلن«.
وتاب�ع »لق�د تحدث بوف�ون قبل ع�دة سنوات وق�ال إنه 
سيعت�زل عند 32 عاًما، ولكني طلب�ت منه االنتظار حتى 
يصل إىل ه�ذا السن«.وواصل »لقد خ�اض بوفون موسًما 
جمي�اًل يف باريس سان جرمان، كم�ا أن فابيو باراتيتي 

كان يأتي كثرًا إىل باريس ملشاهدته أثناء املباريات«.
وأت�م »كان ل�دى بوفون العدي�د من الع�روض يف الصيف 
امل�ايض، ولك�ن عندما وصل ع�رض يوفنت�وس، كان ذلك 

ساري: أريد الفوز بألقاب مهمة.. ولـم أطلب أي صفقاتالخيار األفضل لعائلته«.
              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد ماوريسي�و س�اري، املدي�ر الفني 
ليوفنت�وس، عىل أن كلمات�ه التي أطلقها 
عق�ب الهزيم�ة أم�ام ناب�ويل األسب�وع 

املايض، تم استغاللها بشكل غر جيد.
ويستعد يوفنتوس ملواجهة فيورنتينا، غدا 
األحد، عىل ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، 
يف إط�ار منافسات الجولة 22 من الدوري 
اإليطايل.وقال ساري خالل مؤتمر صحفي: 
»أعتق�د أن البعض قام باستغالل كلماتي 
بشكل غ�ر جيد، كنت أتح�دث فقط عن 
املودة ملجموعة عملت معها ملدة 3 سنوات، 
وهذا العم�ل سمح يل بعد ذل�ك بالوصول 

لقمة األندية اإليطالية، يوفنتوس«.ويأتي 
تفسر س�اري بعد ترصيح�ه املثر عقب 
الخس�ارة أم�ام نابويل بالجول�ة املاضية، 
بعدما أش�ار إىل أنه إذا كان عىل يوفنتوس 
الخسارة فم�ن األفضل أنها ج�اءت أمام 
نابويل.وأض�اف: »النتائ�ج ه�ي السبي�ل 
لكي تكسب جماه�ر يوفنتوس، الغضب 
بسب�ب النتائج واألداء اليء أمر مفهوم، 
يب�دو أن مشكل�ة الرشاس�ة قد ت�م حلها 
لكنن�ا رأينا ي�وم األحد امل�ايض أنه ال يزال 
هن�اك الكثر من العمل الذي يتعني القيام 
به«.وتابع: »اإلحص�اءات ال تدعو للقلق، 
ألن املس�ار الذي نسر في�ه جيد يف جميع 
املسابقات، وم�ع ذلك لدينا جميًعا شعور 

أنن�ا مازلنا قادرين ع�ىل التحسن خاصة 
م�ع االستمراري�ة«. وع�ن حال�ة العبيه، 
أردف: »خض�رة يتق�دم لكن�ه عانى من 
الحمى عىل مدار األيام األخرة، لقد اقرتب 
من الع�ودة، لكن ال توج�د أوقات محددة 
لذل�ك، أما بيانيتش فعانى من كدمة لكنه 
تدرب معنا يف اليومني املاضيني، لذلك فهو 
متاح«.وواص�ل: »دوجالس كوستا يمكن 
أن يصن�ع الفارق بالنسبة لنا، نحن نعمل 
ع�ىل عودته لحالت�ه، ألنه ق�ادر عىل قلب 
املعطيات.. ال أعرف متى سألعب ببوفون، 
لك�ن عندما نب�دأ يف اللعب ك�ل ثالثة أيام 
م�رة أخ�رى، سيك�ون هن�اك تن�اوب«. 
وحول منافس يوفنت�وس يف مباراة الغد، 

قال ماوريسي�و: »فيورنتينا ُيدافع بقوة، 
ويعرفون كيفي�ة القيام بهجمات مرتدة، 
وهو ما ظهر يف املباريات األخرة، سيتعني 
علين�ا تحريك الك�رة بشكل رسي�ع، وأن 
نكون متماسكني يف الدفاع«.وأردف: »أود 
أن يت�م ذك�ري يف يوفنت�وس بأنن�ي فزت 
بألق�اب مهمة، حتى لو كان ه�ذا النادي 
معت�ادا بالفع�ل عىل الف�وز«. وعن رحيل 
إيم�ري تش�ان إىل دورتموند، ق�ال مدرب 
الي�ويف: »من البداية وحت�ى اآلن، أنا أعمل 
م�ع 27 العًب�ا هنا، فإذا ك�ان هناك العب 
مث�ل إيمري يج�د صعوب�ة يف الدخول إىل 
الفريق فه�ذا أمر طبيعي، وه�ذا ال ينفي 

صفاته«.

بابوش ومالدينوفيتش حتققان لقب زوجي السيدات بأسرتاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�وج الثنائ�ي املك�ون م�ن الالعبتني املجري�ة تيميا 
بابوش والفرنسي�ة كريستيان مالدينوفيتش، اليوم 
الجمع�ة، بلق�ب زوجي السي�دات يف بطولة أسرتاليا 
املفتوح�ة للتنس أوىل بط�والت »جراند سالم« األربع 

الكرى يف املوسم الحايل.

ووج�ه الثنائي املك�ون من باب�وش ومالدينوفيتش 
واملصن�ف الثان�ي للبطولة لطم�ة قوي�ة إىل الثنائي 
املصنف األول للبطولة الحالية واملكون من التايوانية 
شرتيكوف�ا  بارب�ورا  والتشيكي�ة  وي  س�و  ه�ي 
بالتغل�ب عليه )6-2 و6-1( اليوم يف املباراة النهائية 

للمسابقة.
وخ�اض الثنائ�ي )باب�وش ومالدينوفيت�ش( اليوم 

نهائ�ي أسرتاليا املفتوحة للمرة الثالث وتوج باللقب 
ليضيف�ه إىل لق�ب زوج�ي السيدات ال�ذي أحرزه يف 
بطولة فرنسا املفتوح�ة )روالن جاروس( يف املوسم 

املايض.
ويف املقابل، فشل الثنائي )هي سو وي وشرتيكوفا( 
يف إضافة هذا اللق�ب اليوم إىل لقب إنجلرتا املفتوحة 

)ويمبلدون( الذي أحرزه يف املوسم املايض.

وكان�ت الهزيمة اليوم هي األوىل له�ذا الثنائي بعد 9 
انتصارات متتالية استهل بها مسرته يف 2020.

واحت�اج الثنائ�ي )باب�وش ومالدينوفيت�ش( إىل 72 
دقيق�ة ليحسم اللق�ب ليكون الثالث ل�ه يف بطوالت 
»جراند سالم« األربع الكرى حتى اآلن حيث سبق له 
الفوز أيًضا بلقب أسرتاليا املفتوحة يف 2018، إضافة 

للقب روالن جاروس يف العام املايض.

ديوكوفيتش يدافع عن عرشه يف مواجهة اجليل اجلديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

تقرتب بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس من نهايتها، 
عندم�ا يلتقي حامل اللقب الرصبي املخرضم نوفاك 
ديوكوفيتش مع النمساوي دومينيك تيم، يف مواجهة 

بني جيلني، يف املباراة النهائية.
ويسع�ى ديوكوفيتش، وهو املرشح األبرز للفوز، إىل 
تعزيز رقم�ه القيايس العاملي بحص�د اللقب الثامن 
يف مالع�ب ملب�ورن بارك، بعد أن ش�ق طريقه حتى 

مباراة الحسم دون أي مفاجأة ألي شخص.
لكن منافسه املقبل هو ال�ذي أثار بعض التساؤالت 
والدهشة، وهو منافس يختلف تماما عن املنافسني 
الذين واجههم الالعب الرصبي حتى وصوله للمباراة 
النهائية.وخ�الل 7 مباري�ات نهائي�ة يف البطول�ة، 
لم يخرس فيه�ا، واجه ديوكوفيت�ش 3 العبني فقط 
عندما هزم نادال يف 2012 و2019 وعندما هزم آندي 
م�وراي 4 م�رات يف 2011 و2013 و2015 و2016 
وعندما فاز ع�ىل الفرني جو ويلفري�د تسونجا يف 

2008 ليحص�ل ع�ىل لقبه األول يف البط�والت األربع 
الكرى.

وعندم�ا يقابل تيم ف�إن ديوكوفيت�ش سيلتقي مع 
مناف�س لم يسبق ل�ه مواجهته يف مالع�ب ملبورن 
ب�ارك، وخرس أمام�ه يف اآلونة األخ�رة، عىل املالعب 
الصلب�ة يف البطول�ة الختامية ملوسم تن�س الرجال، 
وع�ىل املالع�ب الرملي�ة خ�الل قب�ل نهائ�ي فرنسا 
املفتوحة.ومقارنة مع ن�ادال وموراي اللذين خرسا 
مرات عديدة أمام ديوكوفيتش يف بطوالت كرى عىل 

املالع�ب الصلبة فإن تي�م )26 عام�ا( يدخل نهائي 
الغد دون أي ذكريات مؤملة تقريبا.

كما أن تيم يقدم أفضل أداء يف مسرته حاليا.
وعزز تيم موقعه كمنافس قوي عىل املالعب الصلبة 
بف�وز هائ�ل يف أربع مجموع�ات عىل ن�ادال يف دور 
الثمانية.ول�م تكش�ف املب�اراة فق�ط عن ق�وة تيم 
الهائل�ة وقدرته غر العادية ع�ىل التحمل، بل أثبتت 
أيضا قدرته عىل التماس�ك تحت الضغط وشجاعته 

يف اقتناص الفرصة عندما تأتي.

كلينسامن يدافع عن مريكاتو هريتا برلني

برشلونة عىل أعتاب حسم 
صفقة ويليان

              المستقبل العراقي/ متابعة

داف�ع يورج�ن كلينسم�ان املدي�ر الفني 
لهرتا برل�ني، عن النفق�ات الكبرة التي 
تحمله�ا ناديه، من أج�ل ضم العبني جدد 

يف فرتة االنتقاالت الشتوية األخرة.
وقال كلينسمان »كل ما فعلناه منطقي، 
وتم إع�داده بشكل واقع�ي وجيد«، حتى 
وإن ك�ان مقاب�ل مبالغ أك�ر مما دفعها 

النادي من قبل.
وتأت�ي ه�ذه الترصيح�ات بع�د التعادل 
السلبي ال�ذي انتهت به مباراة هرتا أمام 
شالك�ه يف ال�دوري األملان�ي مس�اء أمس 
الجمعة.وأض�اف كلينسم�ان »ك�ل ه�ذا 
معقول وتم التخطيط له بشكل مفصل«.
تج�در اإلشارة إىل أن هرت�ا دفع أكثر من 
75 ملي�ون ي�ورو مقاب�ل ض�م 4 العبني 
الشت�وي  االنتق�االت  موس�م  يف  ج�دد 

وه�م كريست�وف بيونتي�ك وسانتياج�و 
اسكاسيب�ار وماثي�وس كوني�ا ولوكاس 
ت�وزار، وم�ن املنتظ�ر أن ينض�م الالعب 
األخ�ر إىل صف�وف هرتا بحل�ول املوسم 

الحايل.
وأوضح كلينسمان أنهم بحثوا عن العبني 
شب�اب يمكنه�م االستم�رار يف صف�وف 

النادي لعامني أو أكثر.
وأع�رب املدي�ر الفن�ي الساب�ق للمنتخب 
األملاني عن اندهاشه إزاء تطورات الوضع 

يف سوق االنتقاالت الدولية.
وأتم »بطبيعة الحال، األسعار هذه األيام 
مبالغ فيها تماًما بغض النظر عن املكان، 
فق�د تط�ور الوضع عىل ه�ذا النحو حتى 
ص�ارت املبالغ الكبرة شيئ�ا عاديا تماما 
يف عالم ك�رة القدم«.واختت�م كلينسمان 
كالم�ه بقوله »قب�ل 10 أو 20 عاًما، كان 

املرء يظن أن هذا جنون«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات ن�ادي برشلون�ة عىل أعت�اب حسم 
صفقة الرازي�يل ويليان، جناح تشيلي، 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، اليوم 
السبت، ف�إن برشلونة اق�رتب من حسم 

اتفاقه مع ويلي�ان، كي ينتقل إىل »كامب 
نو« يف الصيف املقبل بمجرد انتهاء عقده 
رفق�ة تشيلي.وأش�ارت إىل أن تشيلي 
ح�اول تجديد عق�د ويليان، لك�ن األخر 
يبحث عن تحٍد جدي�د خارج »ستامفورد 
بريدج«.وأوضح�ت أن برشلون�ة سبق أن 
أب�دى اهتمامه من قبل بضم الالعب، كما 
التقى ممث�يل الالعب الرازييل عدة مرات، 
للتوص�ل إىل اتفاق.وكشف�ت أن ويلي�ان 
تمثله وكال�ة Sport Invest، مثل مواطنه 
فيلي�ب كوتيني�و نج�م برشلون�ة املع�ار 
أن  »مارك�ا«  ميونخ.وذك�رت  باي�رن  إىل 
تشيلي يدرك أن ويلي�ان سيغادر النادي 
يف الصيف املقبل مجاًنا، ورغم ذلك رفضوا 
السماح له بالرحيل يف يناير/ كانون ثان، 
بسب�ب نقص الالعب�ني يف تشكيلة املدرب 
فران�ك المبارد.وكان�ت تقاري�ر إسبانية 
قالت إن برشلونة حاول ضم ويليان خالل 

املركاتو الشتوي املنرصم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أثنى مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلز عىل مهاجم 
الفريق إيرلينج هاالند، مؤكدا أن الهداف النرويجي يذكره 

بنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي. 
ونج�ح املهاجم النرويجي، الذي انتق�ل إىل الفريق األملاني 
قب�ل أسابيع، يف تسجيل 5 أه�داف يف مبارتني فقط له مع 

بوروسيا دورتموند.
وق�ال هوميل�ز ممازح�ا هاالن�د، »إنه يق�وم بذلك بشكل 
صحي�ح )تسجيل األه�داف(. لق�د أعطيته ع�دة نصائح 
حول كيفي�ة ذلك«، حسب ما أورد موق�ع »شبورت بيلد« 

األملاني. 
وأض�اف: »لقد سجل يف 57 دقيقة الكثر من األهداف التي 
سأسجله�ا أن�ا يف املوسم بأكمل�ه. يجب أن نض�ع هذا يف 
االعتبار«.أما عند املقارنة بني هاالند ونجم بايرن ميونيخ 
روب�رت ليفاندوفسكي، تابع: »لعبت م�ع ليفاندوفسكي 
مست�وى  يف  بع�د  لي�س  هاالن�د  أن  إالّ  سن�وات..  لع�دة 

ليفاندوفسكي.. لكن هاالند ُيذكرني به«.
وانتق�ل إيرلين�ج هاالن�د، ف�رتة االنتق�االت الشتوي�ة، إىل 
بوروسي�ا دورتموند قادما من فريق ري�د بول سالزبورج 
النمس�اوي، وك�ان مح�ط اهتمامات عدة أندي�ة أوروبية 
كرى عىل غرار مانشسرت يوناتيد اإلنجليزي، إالّ أنه فضل 

حمل القميص األصفر.

سيتني: ليس لدي أي شك بشأن مستقبل مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق كيك�ي سيت�ني، املدي�ر الفني 
لرشلونة، عىل إمكانية رحيل ليونيل 
ميي، نجم البارسا عن »كامب نو« 

يف نهاية املوسم الحايل.
ورغ�م أن مي�ي مرتب�ط بعقد مع 
برشلون�ة حتى صي�ف 2021، ولكن 
هن�اك بن�ًدا يسم�ح ل�ه بالرحيل يف 

يونيو/حزيران املقبل.

وقال سيتني، يف ترصيحات لصحيفة 
»سبورت« اإلسبانية: »رحيل ميي؟ 
آم�ل أن نجعل�ه سعي�ًدا للغاي�ة ألنه 
يتطلع للبقاء يف كامب نو، وأؤكد أنه 
سيك�ون هنا يف املستقبل.. ليس لدي 

أي شك بشأن ذلك«.
وأض�اف: »اللق�اء األول مع ميي؟ 
املحادثات كان�ت طبيعية للغاية مع 
لي�و، كم�ا هو الح�ال م�ع أي العب 

آخر«.
وتاب�ع: »إن�ه مقتن�ع تماًم�ا بأنن�ا 
ق�ادرون ع�ىل تحقي�ق االنتصارات. 
ُينظ�ر إىل ميي دائًما ع�ىل أنه فائز، 
ولذل�ك فإن�ه يشع�ر بالقل�ق بشأن 
مدى إمكانية أن تسر األمور بشكل 

صحيح«.
يحس�م  أن  يمكن�ه  »مي�ي  وأت�م: 
العديد م�ن املباريات، ولكن علينا أن 
نعتمد ع�ىل الفريق كي نظهر بشكل 

أقوى«.

3 لعنات هتدد صحوة ميالن يف الكالتشيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف ستيفانو بي�ويل، املدي�ر الفن�ي مليالن، ع�ن أزمة 
تنتظر الفري�ق يف مباراة الغد، أمام هيالس فرونا، ضمن 
منافس�ات الجولة 22 من ال�دوري اإليطايل.وحقق ميالن 
صاح�ب املرك�ز الثام�ن يف ج�دول الرتتيب ب��31 نقطة، 

بف�ارق األه�داف عن كالي�اري صاحب املرك�ز السادس، 
3 انتص�ارات متتالي�ة يف الج�والت السابقة.وق�ال بيويل، 
خالل املؤتمر الصحفي للمباراة: »إبراهيموفيتش وكاير 
مصاب�ان بنزلة برد من�ذ عدة أيام، سيك�ون من الصعب 
استدعاؤهما غدا«.وأض�اف: »يعاني أيضا كرونيتش من 

بعض املشاكل، ولكن الفريق جاهز وعندما تفوز كثرا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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هل ينتقل مرض الرسطان بالعدوى؟
أعل�ن علم�اء كنديون م�ن معهد الدراس�ات 
املس�تقبلية، أن أمراض الرسط�ان يمكن أن 

تنتقل من شخص إىل آخر.
ويفي�د موق�ع Focus.de، ب�أن ميكروبيوم، 
هو مجموع األحي�اء الدقيقة مثل املكروبات 
والبكتريي�ا، املتعايش�ة عىل جلد اإلنس�ان أو 
أي م�ن األحياء األخرى أو يف أعضاء جس�مه 
الداخلي�ة. ووفق�ا ألنص�ار ه�ذه الفرضية، 
يس�تعمر املكروبيوم جسم اإلنس�ان ويلعب 
دورا يف نق�ل أم�راض مث�ل القل�ب واألوعية 

الدموية والسكري و السمنة والرسطان.
ولك�ن منظمة الصح�ة العاملي�ة، أعلنت بأن 
مثل ه�ذه األمراض يمك�ن أن تنتقل وراثيا، 
ول�دى توف�ر عوامل يف الوس�ط املحيط، لذلك 
فإن خرباء املنظمة يدحضون فرضية انتقال 

عدوى الرسطان.
من جانبه عل�ق دانييل ش�يبيليف، أخصائي 
أمراض املناعة واألورام الخبيثة، عىل فرضية 
Ura.  العلماء الكندي�ن يف مقابلة مع موقع
ru بقول�ه، »حدثت حاالت انتق�ال األورام إىل 

أش�خاص يعانون من نقص املناعة الشديد، 
ولكن هؤالء كانوا يعيشون عىل العالج البديل 
فقط«. واشار األخصائي الرويس، إىل أن نوع 
الرسطان الفريويس موج�ود لدى الحيوانات 
فقط  ويدعى س�اركومة راوس )ورم عضيل 
خبيث(، ولكن لم يحصل أن أصيب به إنسان. 
ووفقا ل�ه، ليس هناك يف مج�ال الطب فهما 
موح�دا آللية ظهور الرسطان عند اإلنس�ان، 
لذلك ليس ل�دى العلماء ما يدعو للحديث عن 

انتقال الرسطان من شخص إىل آخر.
وكان الخب�ري ال�رويس فالديمري أنيس�يموف 
من مركز بيرتوف للبحوث الرسطانية التابع 
لوزارة الصحة الروس�ية، ق�د أعلن أن الضوء 
الصناع�ي وع�دم وجود العتمة لي�ال، يؤثر يف 

تطور الرسطان وشيخوخة اإلنسان.

وض�ع علم�اء من الوالي�ات املتح�دة معادلة 
رياضي�ة لتحضري قهوة اسربيس�و »مثالية« 
مبنية عىل أساس استعادة املذاق مع تقليص 

كمية حبوب القهوة املستخدمة.
وتفي�د مجل�ة Matter، بأن الباحث�ن كانوا 
يحاولون صنع القه�وة بطريقة مثالية، من 
أجل اس�تعادة املذاق وتقلي�ص كمية حبوب 

القه�وة. ويف�رتض أن يكون حج�م القهوة 
النات�ج م�ن عملي�ة تحضريه�ا يف الوالي�ات 
املتح�دة وفق�ا للمعاي�ري املثبتة ه�و 35-25 
مليلي�رت. وتتضم�ن عملي�ة التحض�ري بضخ 
امل�اء بضغط ودرج�ة ح�رارة  92-95 درجة 
مئوية خ�الل فرتة 20-30 ثانية، وتس�تهلك 
لكل فنج�ان من هذا امل�روب 7-9 غرامات 

من حب�وب القهوة. ويش�ري العلم�اء، إىل أن 
العديد م�ن املقاه�ي ال تلتزم به�ذه املعايري 
والتوصي�ات. ع�الوة عىل هذا ف�إن املاكينات 
الحديثة املستخدمة يف تحضري القهوة تسمح 
للعاملن بتنظيم مؤرشات املاء وطحن حبوب 
القهوة يدويا، ما يسبب اختالفا بمذاق القهوة 

بن فنجان وآخر يف نفس املقهى.

يمكن أن تحصل هواتف آيفون عىل فرصة جديدة لالس�تمرار يف العمل، 
بفض�ل تحديث ُيزعم طرحه هذا الع�ام من ق���بل آبل ومن املتوقع أن 
يعمل تحدي�ث iOS 14 املحت����مل، عىل الهوات�ف التي يعود تاريخها 

إىل عام 2016.
وتصدر آبل، س�نويا، تحديثا جديدا لهواتف آيف�ون، مع إضافة ميزات 

جديدة وتصحيح األخطاء والثغرات األمنية.
وع�ادة، تحص�ل النماذج الصادرة قب�ل عامن أو ثالثة ع�ىل التحديث، 
  6S ولك�ن آبل تخطط للحفاظ عىل دعم الهوات�ف القديمة، مثل آيفون
وآيف�ون SE، وفقا لترسيب موق�ع  iPhoneSoft، الذي يزعم أن جميع 

.14 iOS 13، ستحصل عىل تحديث iOS أجهزة آيفون
وتدوم كل نس�خة من نظام iOS نحو عام، لذلك من املحتمل أن تستمر 

هذه الهواتف يف الحصول عىل التحديث حتى عام 2021.
وع�ادة، تفقد معظ�م هواتف أندرويد الدعم بعد ع�ام أو عامن - األمر 

الذي يخلق مشاكل حقيقية لدى املستخدمن.

تحتوي هواتف أندرويد عىل العديد من امليزات والخصائص التي تسهل من 
اس�تخدامها، وتمنح تلك األجهزة قدرة أكرب عىل العمل وخدمة املستخدم 

بشكل فعال ملدة طويلة، فما أبرز تلك امليزات؟
الوض�ع الداكن: تمكن ه�ذه امليزة املس�تخدم من تحويل ل�ون خلفيات 
االس�تخدام م�ن ألوان فاقع�ة وباهتة إىل اللون األس�ود، ما يس�اعد عىل 
التقليل من األش�عة امل�رة بالعن أثناء اس�تعمال الهات�ف بالليل أو يف 
مكان مظلم، كما تس�اهم هذه امليزة يف ترشيد اس�تهلك طاقة البطارية 

والحفاظ عىل عمرها، فضال عن أنها تطيل من عمر الشاشة.
إعدادات تحسن عمر البطارية: تحتوي بعض هواتف أندرويد عىل العديد 
من اإلعدادات التي تس�اهم يف إطالة عمر بطاريتها، والتي منها »التحكم 
بالس�طوع التلقائي للشاش�ة«، ويم�����كن للمس�تخدم جعل بطارية 
هاتف�ه تعمل لفرتة أطول م�ن خالل الدخول إىل إعدادات الشاش�ة، ومن 
ثم إيقاف ميزة »الس�طوع التلقائي«، وضبط معدل إضاءة الشاش�ة عىل 

50% أو أقل.

اكتشاف وصفة مثالية لصنع القهوة

مزاعم تتوقع أنباء سارة ملستخدمي هواتف 
آيفون القديمة!

أشـيـاء يـجـب أن تعـرفـهـا
 يف هواتف أندرويد

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

املرأة.. سيدة ساحات التحرير 

رائدة صاحب حبيب

التظاهر والتظاهرات حق كفل�ه الدستور العراقي، وكذلك يعترب من حقوق 
االنس�ان الرئيسي�ة التي اقرته�ا االمم املتح�دة ومنظمات حق�وق االنسان 
ومع�رتف به دولي�ا، اي ان لكل انسان سواء كان ذك�را او انثى حق يف حرية 
التعبري والتجمع وال�ذي يتضمن مجموعة من االساليب السلمية التي أكدت 
عليها العديد م�ن لوائح حقوق اإلنسان والدساتري التي تنسب حق التظاهر 
إىل حري�ة التجمع أو حري�ة التنظيم وحري�ة الكالم. وتعترب امل�رأة العراقية 
ومشاركته�ا يف التظاهرات واالحتجاجات عىل الكث�ري من القضايا التي يمر 
بها البالد واهمها البطالة والفساد وسوء استخدام السلطة وسوء الخدمات، 
هذه املظاهرات التي شهدتها بغداد واملحافظات الوسطى والجنوبية نقطة 
تح�ول حضارية وانطالقة مميزة تعيد للم�رأة العراقية صورتها التاريخية. 
ولي�س غريبا ان تخرج نس�اء العراق للمطالبة باإلص�الح ومحاربة الفساد 
ومحاسبة املفسدين الذين نهبوا اموال البلد ورسقوا حقوق الشعب. ان وجود 
املرأة يف التظاهرات هو اش�ارة ملدى الوعي التي تمتلكه املرأة العراقية تجاه 
قضي�ة بلدها وشعبه الصابر رغم التحديات والوي�الت الكثرية التي أملت بها 
اال انها لم تتوق�ف بل قامت بدورها الفاعل يف جميع التظاهرات وهي ترفع 
صوتها احتجاجا للمطالبة بحقوق الجماهري الرافضة للظلم واالستبداد، لقد 
اقتحم�ت النساء العراقيات ساحات التظاه�ر التي تميزت بوجودهن البارز 
وك�رست حاجز الخوف والعادات التي تحاول تقييدهن وشاركن جميعاً من 
شابات وطالب�ات ومثقفات ومعلمات وفنانات واديب�ات واعالميات وربات 
بيوت وارام�ل وامهات الشهداء وحتى النازحات واملهجرات جمعتهن قضية 
واح�دة هي اإلص�الح، وكان لهن التأثري الواضح والفع�ال للمطالبة بحقوق 
الشع�ب املروعة والضغط، وبقوة، عىل اصحاب القرار من حكومة وبرملان 
والت�ي جاءت بنتائج ايجابية، صوت امل�رأة كان عاليا ومعرباً ومؤثراً اليمكن 
حجب�ه او تالشيه وهتافها )نريد وطن( هتاف شهري ومدوي صدحت به كل 
الحناج�ر وجاء معربا ع�ن حاجة الجماهري الغاضب�ة واملتظاهرة واملطالبة 
بتنفي�ذ االصالح يف كافة مؤسسات الدولة ويظل صوت املرأة رشارة واضحة 
لث�ورة شع�ب يؤكدها التاري�خ الذى يبقى وح�ده شاهدا ع�ىل دور املرأة يف 
املظاهرات واالحتجاجات املرأة العراقية ساهمت بالتغيري لكنها لم تنصفها، 
استطاع�ت ان تساهم يف تغي�ري االنظمة االستبدادية لكنه�ا لم تغري النظرة 
القاسية نحوها يف مجتمعات كانت املرأة ال تملك فيها ال الصوت وال الصورة 
بينما يف الساحات وامليادين املحتجة استطاعت املرأة ان تأخذ دورا كافيا لكي 
تثب�ت قدراتها الفعلية عىل األرض من ناحية الوع�ي والقيادة، فاملرأة كانت 
ناشطة يف كل امليادين كقائدة وما تزال حتى اليوم من خالل املشاركة القوية 
إىل جانب الرجال يف االحتجاجات. ولقد تميز دورهن يف اإلعالم وعىل املحطات 
الفضائي�ة املختلفة كإعالميات ومح�اورات وضيفات سياسيات ونشاطات 
حقوقيات كدورهن امليداني السيايس والطبي واالجتماعي والنضال امليداني 

النسائي ال يختلف عن النضال الفكري.

اخلرب... يف أرض اليمن

أبو تراب كرار العاملي

ممارسات حياتّية يومّية تقليدّية
حالة سلمّية تسود البالد

وإذ بقضية تخص األّمة... وتهزّها
فتندفع الجماهري الغاضبة... واملعرتضة

وتعلن موقفها بالشكل املتاح
ماذا نقول يف هكذا وضع؟

منظ�ر جميل، موقف كري�م، إطاللة مهمة، تموض�ع مطلوب، حضور 
هادف وتواجد َيِقظ... فتحية لها... من القلب... وإىل القلب

ولكن... أن تكون يف حالة حرب مفروضة عليك ظلماً وعدواناً
وأنت تستبسل يف الدفاع عن أرضك، رشفك، أهلك وكرامتك...

وبإمكانيات متواضعة مقارنة بما يف حيازة العدو
وإذ بك تخرج نرصًة لألّمة وقضاياها املحقة

فة وتجلّّيات رائعة بهتافات صادحة، قبضات مرفوعة، مواقف ُمَرّ
ماذا نقول يف هكذا وضع؟
نضيف عىل الّثناء السابق:

أّمة مستيقظة، شعوب رشيفة وأوطان ترفض الخزي والعار
شعب رائع، متألّق ومتمّيز

مناسبة الكالم؟
أهالً بكم يف أرض اليمن العزيز

حيث جاء يف الخرب )يف املايض القريب(:
تظاهرات حاشدة  اإلثنن،  العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة  شهدت 
تنديدا بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس 

الحشد الشعبي ابو مهدي املهندس ورفاقهما.
وجاء يف آخر )يف املايض األقرب(:

بالجند  جبل  بن  معاذ  جامع  من  اليوم  الجمعة  صالة  بعد  انطلقت 
ووسط دمنة خدير والراهدة بمحافظة تعز مسريات جماهريية حاشدة 
واعالن  الفلسطينية  القضية  تصفية  ترامب  محاوالت  ضد  وغاضبة 

صفقه القرن.
وأيضاً يف املايض القريب، يف مورد إضايف:

مس�رية جماهريية حاش�دة بصنعاء تؤكد رفضه�ا ل�”صفقة ترامب” 
وتأييدها للقضية الفلسطينية

فسالٌم... وألف سالم
إىل أرض اليم�ن.. شع�ب اليمن.. أح�رار اليمن.. رشفاء اليم�ن.. أبطال 

اليمن.. شجعان اليمن..  وتراب اليمن...
ة وللحكاية َتِتمَّ

ِعَب�اِدَي  َيرُِثَه�ا  اأْلَْرَض  أَنَّ  الذِّْك�ِر  َبْع�ِد  ِم�ن  الزَُّب�وِر  يِف  َكَتْبَن�ا  ]َولََق�ْد 
الُِحوَن[. الصَّ

عدسات الصقة ذاتية الرتطيب ال تسبب 
جفافًا يف العينني

للعدسات الالصقة مزايا إيجابية عديدة مقارنة 
بالنظ�ارات التقليدي�ة ، ولك�ن له�ا سلبي�ات 
أيضا، حيث تتسبب أحيان�ا يف متالزمة جفاف 
 Advanced Materials العين�ن. وتفيد مجل�ة
Technologies، بأن فريق بحث علميا برئاسة 
الربوفيسور ماتسوهيكو نيشيزاوا من جامعة 
طوهوك�و الياباني�ة، ق�رر حل ه�ذه املشكلة 
باستخ�دام العدسات الالصق�ة نفسها، بحيث 
تبقى العين�ان رطبتن. وتج�در اإلشارة إىل أن 
طرف�ة العن تساعد ع�ىل بقاء طبق�ة جديدة 
م�ن الرطوبة، ولك�ن عند استخ�دام العدسات 
الالصقة لفرتة طويل�ة تسبب جفافا يف العن، 
ألنه�ا تقلل من عملية الرم�ش من جانب ومن 
جان�ب آخ�ر تزيد م�ن عملي�ة التبخ�ر، ما قد 
يسبب إصاب�ة القرنية ب�أرضار والتهاب. وقد 
تمك�ن الفري�ق العلمي من ابتك�ار نموذج أويل 
لعدس�ات الصق�ة ذاتي�ة الرتطي�ب مصنوعة 
من هيدروجي�ل، حيث بن الع�ن وهذه املادة 
يتدف�ق السائل من مست�ودع يف الجفن السفيل 
إىل األع�ىل. وتت�م حرك�ة السائل بتأث�ري مجال 

كهربائي مثبت عىل سطح هذه العدسات.
وق�د اخت�رب الفري�ق العلم�ي ه�ذه العدسات 
حيوي�ة«.  »بطاري�ات  باستخ�دام  بنج�اح، 
وي�درس الباحثون حالي�ا مسألة صنع نموذج 
من العدسات الالصقة ذات تغذية عن بعد. كما 
يأمل�ون بصنع عدس�ات أكثر صالب�ة  وتقليل 
الجهد ال�الزم لعملها. ويقول نيشي�زاوا، »هذا 
أول دلي�ل ع�ىل أن التدف�ق الكهرومغناطي�ي 
يف العدس�ات الالصق�ة اللين�ة يمك�ن أن يبقي 
العدس�ة رطب�ة. ويف املستقب�ل ، م�ن املمك�ن 
توسيع استخ�دام ه�ذه التكنولوجيا ألغراض 

أخرى، مثل توصيل األدوية«.

أدباء البرصة وكتاهبا حيتفون بـ »جنوب خط..٣٣«
البصرة / مصطفى حميد جاسم 

حضور املرأة  األديبة  البرصية،   يضع خطواته 
عىل جادة الطريق،  وينشط باستمرار ، يصنع 
له حيزا  واضحا يف منجز االبداع البرصي، وقد 
خصص اتح�اد أدباء وكت�اب البرصة نشاطه 
باملجموع�ة  االحتف�اء  لغ�رض  األسبوع�ي 
القصصي�ة املوسوم�ة« جنوب خ�ط ... 33«  
للقاص�ة  خولة الناهي،  وسط حضور  واسع 

وكبري من قبل األدباء واملثقفن.
 حي�ث أدار  الجلس�ة  الق�اص والروائي نبيل 
جمي�ل مشريا  يف تقديمه، إىل أن  جلسة  اليوم  
هي جلسة  احتفائية بالقاصة » خولة الناهي 
» ، التي تميزت قصصها  بنوع من  »الفنتازيا 
والخيال«، فضال  عن وجود الجملة القصصية 
والتكثي�ف  اللغوي ، وقد أص�درت الناهي من 
قبل مجموعة قصصية حملت عنوان » الئحة 
بأسم�اء املالئكة«، وه�ا نحن الي�وم  نحتفي 

بمنجزها  القصيص » جنوب خط  33«. 
 فيم�ا تحدث�ت القاص�ة  خول�ة الناه�ي  عن 
تجربته�ا القصصي�ة  بالقول:  ب�دأت القراءة  
يف وق�ت مبك�ر، بع�د أن اتخذن�ا م�ن مكتبة 
املدرس�ة صفا دراسيا، ماشجعني ذلك عىل أن 

استع�ري بن فرتة واخرى  كتاب�ًا ادبياً، وألنني 
بكالوري�وس آداب  انكلي�زي، فق�د  افادتن�ي 
الدراس�ة بدرجة كبرية يف  صقل موهبتي، بعد 
أن اطلعت  عىل األدب الرويس، ولعل  نخبة  من 
األساتذة  األكفاء    الذين تتلمذت عىل ايديهم،  
منهم...  د. صبار  سعدون ، وشهاب أحمد  قد 

ساهموا  بإغناء تجربتي األدبية .
وعرج�ت »الناهي«، ع�ىل ممارستها الرتجمة  

يف   الشعر  وبعض النصوص القصصية.
الق�اص محم�د سهيل أحمد ق�ال :  إن  غالف 
الكتاب  هو دون مستوى  نصوص املجموعة، 
واملفتتح  يوح�ي   بهيمنة املك�ان.، والقاصة   

طاقة رسدية متجددة .
فيم�ا أوضح الناق�د مقداد مسع�ود رايا  قال 
في�ه :  إن املجموع�ة، تتميز بمزدوج وظيفي، 
يف  باقتصاده�ا  تمي�زت   قص�ص  وخم�س 
األسلوبي�ة وجمالية يف النص واللغة اإليحائية  

.
 الناق�د جميل الشبيبي كان له رأيا  أشار فيه،   
تعت�رب قصة  » صاحب املي�زان  التي تحتويها 
املجموع�ة   مبني�ة بن�اًء شفاف�ا؛ فض�ال عن 

كونها واقعية والسارد  فيها سارد خارجي .
فيما ك�ان للقاص محمد خض�ري وجهة نظر  
أك�د فيها، إىل أن  مشكلة كات�ب القصة  ليس  

يف كتابة قص�ة!، وإنما ينحرص ذلك  يف كيفية 
جم�ع النصوص القصصي�ة يف كتاب، واعتقد 
إن« الناهي«، وعت هذه املشكلة حيث جمعت 

قصصها بناظم  بنائي  هو »الهاشتاك«. 
  وك�ان لبع�ض االدب�اء  آراء أخ�رى يف  ه�ذا  
الخصوص، ومنهم  ،  القاصة  مريفت الخزاعي 
، الناق�د عبد الغف�ار العط�وي، والناقد الفني 
خال�د خضري ود. عب�اس الجمييل والشاعرين 

هيثم جبار  وعبود هاشم .
ومس�ك خت�ام االحتفائية...  كرم�ت القاصة 
املحتفى بها،  بشهادة تقديرية  من قبل  اتحاد 

أدباء وكتاب البرصة .


