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تعه�د رئيس ال�وزراء املكلف محم�د توفيق 
عالوي ملمثيل الكتل السياسية يف اول اجتماع 
من نوعه مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة 
الجديدة بمتابعة موضوع الفساد املسترشي 
يف دوائر الدولة والقضاء عىل حاالت الرشوى 

وتعزيز األمن وإعادة هيبة الدولة.
وكش�ف عضو مجلس الن�واب النائب عبود 
ملمث�يل  اجتم�اع  اول  تفاصي�ل  العيس�اوي 
الكت�ل م�ع رئي�س ال�وزراء املكل�ف عالوي 
ومالمح الربنامج ال�وزاري لحكومته، وقال 
إن »النواب وجهوا اسئلة عدة لعالوي تتعلق 
بهيب�ة الدولة واألمن وكذلك حقوق ش�هداء 
املظاهرات والجرحى، باإلضافة إىل املواضيع 
االقتصادي�ة ومحاربة الفس�اد املس�ترشي 

فضالً عن آلية اختيار التشكيلة الوزارية«.
وأوض�ح العيس�اوي أن »الكت�ل السياس�ية 
منح�ت ع�الوي صالحي�ة اختيار تش�كيلته 
الحكومية كل الحرية ع�ىل أن يتم اختيارها 
وف�ق خربت�ه وتواصل�ه م�ع الش�خصيات 
املس�تقلة والنزيهة« مبيناً ان »النواب طلبوا 
م�ن عالوي ب�أن يتواص�ل مع الربمل�ان عرب 
اس�تضافته باس�تمرار وأن يك�ون رصيحاً 
مكاش�فاً لجمي�ع القضاي�ا أم�ام املجل�س 

والشعب«.
وأض�اف أن »ع�الوي وع�د بتش�كيل دوائ�ر 
استش�ارية تابع�ة ملكت�ب رئي�س ال�وزراء 
ترشف عىل الوزارات وتتابع تطبيق الربنامج 

الحكومي .
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مدير قسم إدارة املشاريع 
يف حمافظة البرصة: أكثر من »300« مرشوع 

سيتم املبارشة بتنفيذها

حمافظ كربالء يؤكد ان 
هنايـة آذار سيكـون موعـدًا 

الفتتاح املستشفى الرتكي

وزارة االعامر تستأنف
 تنفيذ مرشوع جممـع العزيزيـة 

السكني يف واسط

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن االتح�اد األوروب�ي ع�دم اعرتافه بس�يادة إرسائيل 
عىل األرايض التي احتلته�ا منذ عام 1967، وذلك بعد أيام 
من خطة الس�الم التي اقرتحه�ا الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، التي اعترب الفلس�طينيون أنه�ا تنحاز إىل الجانب 
اإلرسائييل. وقال مسؤول السياس�ة الخارجية ب�االتحاد 
األوروبي غوس�يب بوري�ل، إن املقرتح األمريكي للس�الم 
يف الرشق األوس�ط، »ال يتماىش مع املعاي�ري املتفق عليها 
دولي�ا«. ونقل�ت رويرتز ع�ن بوريله قول�ه: »ينبغي البت 
يف قضايا الوض�ع النهائي من خ�الل مفاوضات مبارشة 

بن الطرف�ن«. وكانت جامعة ال�دول العربية قد أعلنت، 
بع�د اجتماع طارئ عقد عىل مس�توى وزراء الخارجية يف 
القاهرة »رفض خطة السالم األمريكية باعتبار أنها ال تلبي 
الحد األدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني«. 
وأكدت أنها »تخالف مرجعيات عملية السالم املستندة إىل 

القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة«.
ومدعوم�ا باإلجم�اع العرب�ي عىل رف�ض الخط�ة، أعلن 
الرئي�س الفلس�طيني محم�ود عب�اس، خ�الل اجتم�اع 
الجامعة العربية، قطع »أية عالقة، بما فيها األمنية« مع 
إرسائيل والوالي�ات املتحدة، مؤكدا تح�رره من التزاماته 

بموجب اتفاقات أوسلو املوقعة العام 1993.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س الوزراء، أم�س الثالثاء، 
جلسته االعتيادية برئاسة نائب رئيس 
املجل�س وزي�ر املالي�ة فؤاد حس�ن، 
واتخذ قرارات ع�دة كما بحث اوضاع 
الطلب�ة العراقي�ن وعوائلهم يف مدينة 

ووهان الصينية.
وذكر املجلس يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »مجل�س 
الوزراء عقد جلسته االعتيادية وناقش 
ع�دداً م�ن القضاي�ا واتخ�ذ القرارات 
الالزمة بش�أنها، حي�ث بحث املجلس 

اوضاع الطلب�ة العراقين وعوائلهم يف 
الصيني�ة واالجراءات  مدينة ووه�ان 
نقله�م  لتأم�ن  املتخ�ذة  االحرتازي�ة 
والتأكد التام من س�المتهم الصحية، 
واطل�ع ع�ىل عم�ل اللجن�ة املختصة 
املش�كلة برئاس�ة وزير الصحة حول 

هذا املوضوع«. 
وأض�اف أن »مجل�س ال�وزراء واف�ق 
خ�الل الجلس�ة التي عقدت برئاس�ة 
نائ�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء وزير 
املالية فؤاد حس�ن، عىل قي�ام وزارة 
للمناط�ق  العام�ة  الهيئ�ة   / املالي�ة 
الحرة بإنهاء العقد االستثماري املربم 

بتأري�خ 2013/7/13 عىل وفق قرار 
مجلس الوزراء: )257 لس�نة 2015( 
م�ع رشك�ة مرك�ز الب�رة للنف�ط 
لتطوي�ر   )BIOGH( ال�دويل  والغ�از 
املنطق�ة الحرة رضائي�اً، رشط تنازل 
الرشك�ة املذك�ورة آنفاً ع�ن الدعاوى 
كاف�ة وحقوقها القانونية جراء إنهاء 
العق�د، وإرج�اع مبل�غ التأمينات اىل 
الرشكة املذكورة آنفاً«. وأكد املجلس، 
أنه »تمت املوافق�ة عىل تعديل الكلفة 
الكلي�ة ملرشوع إنش�اء جرس مش�اة 
ثاب�ت يف منطق�ة الكريع�ات لتصبح 
 )20310000000( مق�داره  بمبل�غ 

دينار، فقط عرشون مليارا وثالثمائة 
وع�رشة مالين دينار، بدال عن الكلفة 
املثبتة يف الفقرة )1( من قرار مجلس 
الوزراء: )240 لسنة 2019(«. وتابع، 
أنه »تمت املوافقة ع�ىل اعتبار رئيس 
الحكومة املحلية ملدينة س�امراء نائبا 
لرئي�س اللجن�ة التحضريي�ة إلع�الن 
الع�راق للحضارة  س�امراء عاصم�ة 
االسالمية املؤلفة بموجب قرار مجلس 
الوزراء )67( لسنة 2019 ويحل محل 

رئيس اللجنة عند غيابه.
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 والـدوري الـكـروي
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الرافدين يصدر قرارا بشأن سلف املوظفني املحالني اىل التقاعد
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�رر مرصف الرافدي�ن تحويل االلتزامات املالية الخاصة بالس�لف 
ليت�م  التقاع�د  اىل  املحال�ن  للموظف�ن  االلكرتوني�ة  الش�خصية 
استقطاعها من الراتب التقاعدي وذلك مراعاة لظروفهم املعيشية. 
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »املرصف قام بتحويل االقس�اط الش�هرية للسلف 
االلكرتوني�ة عىل الراتب التقاعدي حيث يتم اس�تمرار االس�تقطاع 
الشهري من الراتب التقاعدي للموظف الذي يتم إحالته عىل التقاعد 

وفق آليات الكرتونية تحدد بالتعاون مع هيئة التقاعد العامة«.
وأوض�ح ان »املرصف اقرتح عىل املوظف املحال للتقاعد انه يف حال 
تس�ديد كامل مبلغ الس�لفة فانه س�يعفى من الفائدة املتبقية عدا 

شهر واحد.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعه�د رئيس ال�وزراء املكلف محم�د توفيق عالوي 
ملمث�ي الكتل السياس�ية يف اول اجتم�اع من نوعه 
م�ع ب�دء مش�اورات تش�كيل الحكوم�ة الجديدة 
بمتابعة موضوع الفساد املسترشي يف دوائر الدولة 
والقضاء عىل حاالت الرشوى وتعزيز األمن وإعادة 

هيبة الدولة.
عب�ود  النائ�ب  الن�واب  مجل�س  عض�و  وكش�ف 
العيس�اوي تفاصيل اول اجتماع ملمث�ي الكتل مع 
رئي�س ال�وزراء املكلف ع�الوي ومالم�ح الربنامج 
الوزاري لحكومته، وقال إن »النواب وجهوا اس�ئلة 
ع�دة لعالوي تتعل�ق بهيب�ة الدولة واألم�ن وكذلك 
حقوق ش�هداء املظاهرات والجرحى، باإلضافة إىل 
املواضيع االقتصادية ومحاربة الفس�اد املسترشي 

فضالً عن آلية اختيار التشكيلة الوزارية«.
وأوض�ح العيس�اوي أن »الكتل السياس�ية منحت 
ع�الوي صالحية اختي�ار تش�كيلته الحكومية كل 
الحرية ع�ىل أن يتم اختيارها وفق خربته وتواصله 
م�ع الش�خصيات املس�تقلة والنزيه�ة« مبين�اً ان 
»النواب طلبوا م�ن عالوي بأن يتواصل مع الربملان 
ع�رب اس�تضافته باس�تمرار وأن يك�ون رصيح�اً 

مكاشفاً لجميع القضايا أمام املجلس والشعب«.
وأضاف أن »عالوي وعد بتش�كيل دوائر استشارية 
تابع�ة ملكتب رئي�س الوزراء ترشف ع�ىل الوزارات 
وتتاب�ع تطبيق الربنام�ج الحكوم�ي وكذلك بفتح 
مكات�ب يف املحافظات تمثل مكت�ب رئيس الوزراء 
لك�ي تتاب�ع دور املحافظ�ات واداراته�ا وتتواصل 
م�ع املتظاهري�ن وفئ�ات املجتم�ع م�ن العش�ائر 
واألكاديمي�ن والنقاب�ات ملتابع�ة هم�وم الن�اس 
وطلباته�م«، منوه�اً إىل أن »هن�اك ني�ة ب�إرشاك 
ممثل�ن ع�ن املتظاهري�ن يف هذه املكات�ب ملتابعة 

العمل ومدى تطبيق الربنامج الحكومي«.
وأضاف العيس�اوي أن »عالوي وعد كذلك بمتابعة 
الدول�ة  دوائ�ر  يف  املس�ترشي  الفس�اد  موض�وع 
والقضاء عىل الرشوة كما وعد بتعزيز األمن وإعادة 
هيبة الدولة وصيانة حقوق اإلنس�ان«، الفتاً إىل أن 
»املوازنة هي من أولويات عمل حكومة عالوي الذي 

ستناقشها وتجري تعديالت عليها ومن ثم إرسالها 
إىل الربملان ألن فيها عجزاً مالياً كبرياً«.

بدوره�ا، كش�فت مص�ادر سياس�ية ع�ن مالمح 
تش�كيل الحكوم�ة الجديدة برئاس�ة محمد توفيق 
عالوي. وقالت املصادر ان »عالوي سيقدم كابينته 
الوزارية عىل دفعتن او اكثر، وذلك لصعوبة اكتمال 
االتفاق�ات السياس�ية عىل املرش�حن خ�الل املدة 
الدس�تورية«. واضافت ان »املرش�حن سيكونون 
مس�تقلن وبعيدي�ن ع�ن االح�زاب«، الفت�ة اىل ان 
»رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس تعهد بعقد 
جلس�ة طارئة يف ح�ال اكتمال املناقش�ات وتقديم 
الكابين�ة الوزاري�ة«. وكان ع�الوي ق�د تعهد لدى 

تكليفه بتش�كيل الحكومة الجديدة السبت املايض 
بالعمل الحثيث عىل اجراء انتخابات مبكرة وتسليم 
الفاس�دين للقض�اء وح�رص الس�الح بي�د الدولة 
و«محاس�بة املعتدين واملجرم�ن الذين اعتدوا عىل 
املتظاهري�ن وتقديمه�م إىل القضاء لني�ل جزائهم 
الع�ادل«. إىل ذل�ك، خرج طلبة الجامع�ات يف بغداد 
ومحافظات الوس�ط والجنوب بتظاهرات حاشدة 
فيم�ا اطل�ق عليه�ا »ث�ورة القمص�ان البيض�اء« 
والتحقت بمتظاهري س�احات االحتجاج وخاصة 

يف العاصمة بما سميت »مليونية طالبية طارئة«.
وق�ال اتح�اد طلبة بغ�داد يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان هذه املليونية التي خرجت 

تهدف إىل اس�ناد املتظاهري�ن يف هذه االيام خاصة 
وانهم بحاجة إىل دعم قوي اذ ان كل االحزاب تراهن 
حاليا عىل انهاء الثورة لكن بجهود وصوت الطالب 

سريتفع زخم االرصار يف ساحة التحرير.
ومن جهتها، دعت »اللجنة املنظمة لثورة ترشين« 
إىل رص الصف�وف والتواج�د الفع�ال يف س�احات 

االحتجاج.
وطالب�ت اللجن�ة االمم املتح�دة بالتدخ�ل الفوري 
والضغط عىل »حكومة املنطقة الخرضاء« لحماية 
املتظاهرين والناش�طن الس�لمين، مش�ددة عىل 
ان اه�ايل بغ�داد ل�ن يرتكوهم وس�يقفون جنبا إىل 
جنب معهم وس�يأخذون زمام املبادرة ليفشلوا كل 

مؤامراتهم الخبيثة.
وتواص�ل الح�راك الش�عبي يف محافظات الوس�ط 
والجنوب حيث اغلق متظاه�رو النارصية جرسي 
الن�رص والحضارات أمام حركة املركبات وأش�علوا 
اإلطارات عند مداخل جرس النرص. واستمر االرضاب 
يف االدارات الحكومية باس�تثناء الخدمية والصحية 
كم�ا ه�و الح�ال يف الديواني�ة عاصم�ة محافظة 
القادس�ية الت�ي اس�تمرت فيه�ا ارضاب�ات طلبة 
الجامعات واس�تأنفت املدارس االبتدائية والثانوية 
الدوام فيها وسط انتشار أصحاب القبعات الزرقاء 

التابعن للتيار الصدري قربها.
ويف محافظة النجف توجه املئات إىل ساحة التظاهر 
وس�ط اوضاع متوترة، فيما انطلقت مليونية طلبة 

كربالء داعية إىل التغيري.
وأكدت االم�م املتحدة رفضها لقم�ع حرية التعبري 

وحذرت من أنه يطيل عمر األزمة.
وقالت رئيس�ة بعثة االمم املتحدة ملس�اعدة العراق 
جين�ن بالس�خارت يف بي�ان »يجب حماي�ة حرية 
التعب�ري عن ال�رأي لجميع العراقي�ن بعيدا عن اي 
خ�وف وتهديد. ان تهدي�د من يعربون ع�ن آرائهم 
يق�وض الزخ�م تج�اه تلبي�ة املطال�ب املرشوع�ة 

للشعب ويطيل امد األزمة«.
يش�ار إىل أّن الرئي�س برهم صالح ق�د كلف عالوي 
بتش�كيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ان رشحه 
اك�رب تحالف�ن الفت�ح بزعام�ة ه�ادي العام�ري 

وسائرون بزعامة مقتدى الصدر.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالثاء، 
جلس�ته االعتيادية برئاسة نائب رئيس 
املجلس وزير املالية فؤاد حسن، واتخذ 
ق�رارات عدة كم�ا بحث اوض�اع الطلبة 
العراقي�ن وعوائله�م يف مدين�ة ووهان 

الصينية.
وذك�ر املجل�س يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان »مجلس الوزراء 

عق�د جلس�ته االعتيادية وناق�ش عدداً 
م�ن القضايا واتخ�ذ الق�رارات الالزمة 
بش�أنها، حي�ث بح�ث املجل�س اوضاع 
الطلب�ة العراقي�ن وعوائله�م يف مدينة 
ووهان الصيني�ة واالجراءات االحرتازية 
املتخذة لتأمن نقله�م والتأكد التام من 
س�المتهم الصحي�ة، واطلع ع�ىل عمل 
اللجنة املختصة املش�كلة برئاسة وزير 

الصحة حول هذا املوضوع«. 
وأض�اف أن »مجلس الوزراء وافق خالل 

الجلس�ة الت�ي عق�دت برئاس�ة نائ�ب 
رئيس مجلس ال�وزراء وزير املالية فؤاد 
حس�ن، عىل قيام وزارة املالية / الهيئة 
العام�ة للمناطق الح�رة بإنه�اء العقد 
االستثماري املربم بتأريخ 2013/7/13 
ع�ىل وفق ق�رار مجلس ال�وزراء: )257 
لس�نة 2015( مع رشكة مركز البرصة 
للنف�ط والغاز الدويل )BIOGH( لتطوير 
املنطق�ة الح�رة رضائي�اً، رشط تن�ازل 
الرشكة املذكورة آنفاً عن الدعاوى كافة 

وحقوقها القانونية ج�راء إنهاء العقد، 
وإرج�اع مبل�غ التأمين�ات اىل الرشك�ة 
املذك�ورة آنفاً«. وأكد املجلس، أنه »تمت 
املوافق�ة ع�ىل تعدي�ل الكلف�ة الكلي�ة 
مل�رشوع إنش�اء ج�رس مش�اة ثابت يف 
منطقة الكريعات لتصبح بمبلغ مقداره 
)20310000000( دينار، فقط عرشون 
ملي�ارا وثالثمائة وع�رشة مالين دينار، 
بدال ع�ن الكلف�ة املثبت�ة يف الفقرة )1( 
من ق�رار مجلس الوزراء: )240 لس�نة 

2019(«. وتابع، أنه »تمت املوافقة عىل 
اعتب�ار رئي�س الحكومة املحلي�ة ملدينة 
سامراء نائبا لرئيس اللجنة التحضريية 
إلعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة 
االس�المية املؤلفة بموجب قرار مجلس 
ال�وزراء )67( لس�نة 2019 ويحل محل 
وللجن�ة  اللجن�ة عن�د غياب�ه،  رئي�س 
تخويل رئيس�ها او النائ�ب املذكور آنفاً 
بامله�ام  للقي�ام  الالزم�ة  الصالحي�ات 

املحدودة قانوناً«.

»املكلف« يسعى إىل حكومة من املستقلني.. والطالب يعاودون التظاهر يف بغداد واحملافظات بقوة.. واألمم املتحدة تطالب حبمايتهم

عالوي يلتقي األحزاب: مترير الكابينة الوزارية عىل دفعتني

العدد )2077(  5  شباط  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

جملس الوزراء يعقد جلسة بغياب عبد املهدي ويتخذ قرارات اقتصادية عدة

        بغداد / المستقبل العراقي

ياس�ن  الداخلي�ة،  وزي�ر  أعل�ن 
طاهر اليارسي، ارس�ال تعزيزات 
أمنية لحماية امل�دارس واملالكات 

التعليمية.
جاء ذلك خ�الل اج�راءه، اتصاالً 
س�ها  الرتبي�ة  بوزي�رة  هاتفي�اً 
الع�ي بك؛ ملناقش�ة أهم املواضيع 
الت�ي تتعل�ق بالعملي�ة التعليمية 
ملكتب�ه،  بي�ان  وذك�ر  الب�الد.  يف 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان« 
الي�ارسي بح�ث خ�الل االتص�ال 
املدارس  تداعيات غل�ق  الهاتف�ي 
الرتبوي�ة وتعطي�ل  واملؤسس�ات 
ال�دوام فيه�ا، مبين�اً أن�ه وج�ه 

بإرس�ال تعزيزات أمني�ة لضمان 
س�ري العملي�ة التعليمي�ة وإعادة 

فتح املدارس أمام الطلبة«.
واكد اليارسي، إن« الوزارة ستأخذ 
عىل عاتقها تأمن الحماية الالزمة 
الرتبوية  واملؤسس�ات  للم�دارس 
والتعليمي�ة، الفت�اً إىل أن�ه أوع�ز 
بتوف�ري األج�واء املالئم�ة للطالب 

وللمالكات التدريسية«.
م�ن جانبها فق�د أعرب�ت وزيرة 
الرتبي�ة ع�ن امتنانه�ا وتقديرها 
العالي�ن لتوجيهات الس�يد وزير 
الداخلي�ة واإلجراءات األمنية التي 
يتخذه�ا من أج�ل الحف�اظ عىل 
أمن وس�المة الطالب واألس�اتذة 

التدريسين.

وزير الداخلية يعلن
 إرسال تعزيزات أمنية حلامية املدارس 

واملالكات التعليمية

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وكالة تنس�يم االيرانية نقال عن مصادر امريكية 
خاصة مقتل رئيس العمليات الرسية لوكالة االستخبارات 
املركزي�ة األمريكي�ة )CIA( الخاص�ة بالش�ؤون اإليرانية 
ماي�كل داندريا يف افغانس�تان، والذي يعت�رب أحد العنارص 
االمريكية التي خططت الغتيال قائد فيلق القدس الس�ابق 
قاس�م س�ليماني ونائئب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو 

مهدي املهندس.
 وقال�ت الوكالة نقال عن املص�ادر إن »مايكل داندريا، قتل 
أثن�اء تحط�م الطائ�رة االمريكية من ط�راز »11A-E » يف 
والي�ة غزن�ي االفغانية«، مبين�ة أن املص�ادر االمريكية قد 

»امتنعت حتى االن عن تقديم أية معلومات ش�فافة يف هذا 
الصدد«. 

واوضح�ت املصادر االمريكية، بحس�ب الوكال�ة، أن »خلل 
فني اص�اب الطائرة التي كانت تنق�ل داندريا والتي كانت 
م�ن ن�وع )11A-E( مم�ا اجربها ع�ىل التحلي�ق بارتفاع 
منخفض أقل من املعتاد، بحيث تم اس�تهدافها واسقاطها 

بصاروخ »اسرتال  1« من قبل قوات طالبان«.   
وذك�رت تقاري�ر دولية ان�ه تم إس�قاط ه�ذه الطائرة يف 
الس�اعة الواحدة وعرشة دقائق حس�ب التوقيت املحي )يف 
تمام الس�اعة 12:10 حسب توقيت طهران( يف يوم االثنن 
املواف�ق 27 يناير يف منطقة »ولس�واني ده  يك« الخاضعة 

لسيطرة طالبان. 

وكشفت بعض املصادر املطلعة االفغانية أن هذه الطائرة 
كان�ت تحمل عىل متنه�ا ما ال يقل عن 18 من املس�ؤولن 
العس�كرين االمريكين، بحيث كان رج�ل أمن أعىل درجة 
م�ن »آية الله مايك« م�ن بن ركاب ه�ذه الطائرة وهو يف 

اعداد القتىل.
وكانت بعض املصادر اإلخبارية قد ذكرت األسبوع املايض، 
ان مايكل داندريا، املعروف وامللقب باس�م »آية الله مايك«، 
وال�ذي ش�ارك يف مخط�ط اغتيال الش�هيد الفريق قاس�م 
س�ليماني، القائد الس�ابق لفيل�ق الق�دس التابع للحرس 
الثورة اإلسالمية، والشهيد ابو مهدي املهندس نائب رئيس 
هيئة الحش�د الش�عبي العراق�ي، قد لق�ى مرصعه خالل 

سقوط هذه  الطائرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  ع�ن  نائ�ب  أك�د 
الكردستاني، أمس الثالثاء، ان الحكومة 
الجدي�دة برئاس�ة محم�د توفيق عالوي 
س�تعيد النظر بمرشوع قان�ون املوازنة 

االتحادية للعام 2020، فيما اش�ار اىل ان 
الك�رد قد يحتاج�ون اىل اتفاق جديد مع 

الحكومة االتحادية.
وق�ال النائ�ب ش�ريوان م�ريزا يف حديث 
نقله اعالم حزبه: »اتصور بان الحكومة 
الجديدة س�تعيد النظ�ر بمرشوع قانون 

املوازن�ة االتحادي�ة للعام 2020 حس�ب 
رؤيتها الخاصة بها«.

واض�����اف ان�ه »اذا جرى تغيري بنود 
املوازنة والت�ي تخص اقليم كردس�تان، 
ارس�ال  االقل��������يم  فعىل حكوم�ة 
وفد جدي�د لالتفاق م�ع حكومة عالوي 

ع�ىل بن�ود جدي�دة، واذا ل�م يت�م تغيري 
البن�ود املوج�ودة ح�������الي�ا فع�ىل 
اقليم كردس�تان ارس�ال وفد سيايس اىل 
العاصم�ة بغداد للتش�اور م�ع االطراف 
املوازن�ة  لتمري�ر  الس��������ياس�ية 

داخل مجلس النواب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد االتح�اد االوروبي، أمس الثالثاء، ان العراق 
بحاج�ة لحكوم�ة انتقالي�ة فّعالة ق�ادرة عىل 

إقام�ة دول�ة قوي�ة. وذك�ر املتحدث الرس�مي 
باسم االتحاد االوروبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »تكليف رئيس الوزراء 
الجدي�د، محم�د توفي�ق ع�الوي، يع�د خطوة 

مهمة تجاه اجتياز االزمة السياس�ية يف البالد، 
فالعراق بحاجة ماسة لحكومة انتقالية فّعالة 
تكون ق�ادرة ع�ىل الرتكيز يف قضايا املس�اءلة 
واالصالح�ات وتنظي�م االنتخاب�ات الجديدة«. 

واكد، عىل ان »االتحاد االوروبي سيستمر بدعم 
التطلع�ات الرشعية للش�عب العراق�ي إلقامة 
دولة قوي�ة وفاعل�ة ذات مؤسس�اٍت خاضعة 

للمساءلة تعمل عىل خدمة املواطنن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د نائب ع�ن تي�ار الحكم�ة، أمس 
الثالث�اء، ان تي�اره س�يكون داعم�ا 
بش�كل ايجابي لرئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق ع�الوي لتطبيق ما وعد 
ب�ه الجماه�ري. وق�ال اس�عد ياس�ن 
ان  يف،  صحف�ي  ترصي�ح  املرش�دي 
»تيار الحكمة يتعامل بش�كل ايجابي 
م�ع تكلي�ف محم�د توفي�ق ع�الوي، 
وس�ندعم اي تكلي�ف او خطوة تهدف 
لحل االزمات«، متوقعا ان »ال تستسلم 
بع�ض الكتل وس�تحاول الضغط عىل 
عالوي من اجل الحصول عىل مكاسب 
يف الحكوم�ة«. واضاف املرش�دي، اننا 
والش�خص  التكلي�ف  م�ع  »س�نقف 
املكلف بشكل ايجابي، بغية دعمه ضد 
الكت�ل الباحثة عن مكاس�ب من اجل 
املج�ئ بحكومة مس�تقلة وبعيدة عن 
املحاصص�ة«، الفت�ا اىل ان »املرجعية 
والشارع طالبوا بتوفر رشوط اساسية 
ب�كل مرش�ح وه�ي ان يك�ون قوي�ا 
ومستقال ومتحررا من هيمنة االحزاب 
ونحن بدورنا سنكون داعمن لرئيس 
ال�وزراء املكل�ف يف تحقي�ق مطال�ب 
الشعب العراقي ودعوات املرجعية ولن 
نضغط عليه بل نساعده يف تحقيق ما 

وعد به الجماهري.

وكالة إيرانية تعلن مقتل قاتل املهندس وسليامين بتحطم مروحية يف أفغانستان

نائب كردي: اإلقليم حيتاج اىل »اتفاق جديد« مع بغداد بشأن املوازنة

االحتاد االوريب: العراق بحاجة حلكومة تركز يف قضايا املساءلة واالصالحات

نائب عن احلكمة:
 سندعم عالوي لتحقيق ما 

وعد به اجلامهري

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الس�فري اإليراني يف العراق ايرج مس�جدي، عن مضمون الرس�الة 
التي كان يحملها قائد فيلق القدس الس�ابق الفريق قاس�م سليماني قبل 

اغتياله.
وقال مسجدي يف مقابلة مع وكالة األنباء العراقية )واع( إن »سبب مجيئ 
س�ليماني اىل العراق هو إليصال رس�الة تمثل موقف طه�ران من مبادرة 
العراق«، الفتاً اىل أن »الرسالة كانت تتضمن رؤية إيران يف محاربة اإلرهاب 

ونرش السالم واألمان واملحبة وتحقيق االستقرار واألمن يف املنطقة«.
وأض�اف أن »طهران ترحب بدور العراق الس�اعي لحلحة القضايا العالقة 
بن إيران والسعودية وقضايا املنطقة«، مبيناً أن »الحكومة العراقية لعبت 

دوراً بناًء يف املنطقة ونرحب بأي جهد لخفض التوتر«.
وأش�ار مسجدي اىل »رغبة بالده بتس�وية الخالفات والتحديات بن إيران 
واإلم�ارات العربية املتحدة والس�عودية ب�أرسع وقت ممك�ن«، مؤكداً ان 
حكومته »ترحب بأي جهد لحل تلك املشكالت سواء من العراق أو أي دولة 

أخرى يف املنطقة«.
واغتيل نائب رئيس هيئة الحش�د ابو مهدي املهن�دس وقائد فيلق القدس 
اللواء قاس�م س�ليماني يف الثالث من كانون الثاني املايض، بغارة امريكية 

قرب مطار بغداد غربي العاصمة.

السفري اإليراين
 يف بغداد يكشف عن مضمون رسالة سليامين 

إىل العراق قبل اغتياله

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن نائب قائ�د عمليات األنبار للحش�د الش�عبي أحم�د نرصالله، أمس 
الثالث�اء، أن اللواء 18 تصدى لهجوم نفذت�ه عصابات »داعش« هو الثاني 

من نوعه خالل اسبوع عىل نقاط تابعة للواء غرب االنبار.
وق�ال نرص الله، ان »قوة من اللواء صدت، يف وقت متاخر من ليلة االثنن، 
هجوما داعش�يا اس�تهدف نقطتن تابعتن للواء غرب االنب�ار«، مبينا ان 
»العدو االرهابي اس�تعمل اثناء الهجوم قنابر الهاون واالس�لحة الخفيفة 

واملتوسطة لكن املجاهدين االبطال صدوا الهجوم بروح عالية«.
واك�د نرص الل�ه ان »الهجوم هو الثان�ي من نوعه خالل أس�بوع، وانتهى 
من دون أي خسائر«، داعيا قطعات الحشد املرابطة يف االنبار اىل »االنتباه 

واخذ الحيطة والحذر«.
يذك�ر ان اللواء 18 بالحش�د الش�عبي والذي يرابط ضم�ن قاطع عمليات 
األنبار للحشد تعرض قبل أيام لهجوم من داعش وتم التصدي له من دون 

أي خسائر تذكر.

احلشد الشعبي 
يتصدى هلجوم »داعيش« ثاٍن خالل أسبوع 

غرب االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الخارجي�ة محمد عي 
الحكيم، أمس الثالث�اء، عن عودة 
العراقي�ن وعوائلهم من  الط�الب 
مدين�ة ووه�ان يف الص�ن حي�ث 

مصدر انتشار فايروس كورونا.
وق�ال الحكي�م، يف تغري�دة له عىل 
توي�رت، إن »طالبن�ا وعوائله�م يف 
مدينة ووهان الصينية يف طريقهم 

اآلن إىل املطار«.
وقدم الحكيم، شكره اىل »السفري 

والقنصل يف بكن عىل جهودهم«.
اإلنس�ان  حق�وق  لجن�ة  ودع�ت 
النيابية، يف وقت س�ابق الحكومة 
العراقية إلع�ادة الطلبة العراقين 
من الصن، وذلك بع�د تفيش وباء 
كورونا.وناشد طلبة درسات عليا 

مقيم�ن يف مدين�ة ووه�ان ع�رب 
مقاطع فيديو ن�رشت عىل مواقع 
التواصل، الحكوم�ة إلجالئهم مع 
عوائله�م، وإنقاذهم والنظر بعن 
كونه�م  مصريه�م  يف  اإلنس�انية 
محتجزي�ن يف منازله�م ألكثر من 

أسبوعن.
واّتخذت الصن إجراءات مش�ّددة 
الف�ريوس ش�ملت  انتش�ار  ملن�ع 
ف�رض حج�ر صّح�ي ع�ىل أكث�ر 
م�ن 50 مليون ش�خص يف مدينة 
هوب�ي،  ومح�ارصة  ووه�ان 
املقاطع�ة الواقعة يف وس�ط البالد 
وعاصمته�ا ووهان.وع�ّززت دول 
العالم قيود الس�فر ع�ىل الوافدين 
من الصن، بعدم�ا أعلنت منّظمة 
الصح�ة العاملّي�ة »ح�ال طوارئ« 

دولية بسبب الفريوس.

وزير اخلارجية يعلن عودة الطالب العراقيني 
وعوائلهم من الصني
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    البصرة / المستقبل العراقي

أك�دت مدي�رة قس�م إدارة املش�اريع، رئي�س 
كاظ�م«،  مجي�د  »ب�رى  اق�دم  مهندس�ن 
ان«العم�ل جاٍر وفق ماه�و مخطط له، حيث 
عملن�ا يف القس�م عىل وضع خط�ة للعديد من 
املش�اريع الت�ي ت�م إحالتها ع�ام ٢٠١٩ وفق 
عقود واحاالت بالتناوب مع الدوائر املستفيدة 

ذات العالقة، لتسمية ممثليهم وتشكيل دوائر 
املهن�دس املقيم، ونح�ن بصدد إع�داد جداول 
لتق�دم العم�ل وإج�راء املس�احات األولي�ة«.

وأضافت يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي« إن 
»املش�اريع تتضمن قطاعات الرتبية والصحة 
ومراك�ز الرط�ة، فض�اًل ع�ن مش�اريع يف 
قطاع�ات الطرق والجس�ور و البلدي�ة واملاء، 
إضاف�ة إىل العديد من مش�اريع البنى التحتية 

التي سيتم تنفيذها، وستشمل املاء واالتصاالت 
والكهرباء«.وتابع�ت، إن »وترية العمل تتس�ع 
صع�وداً إىل أعم�ال البلدي�ة، وتنقس�م ه�ذه 
األعمال إىل مرحلت�ن، األوىل البنى التحتية وما 
تحت األرض، والثانية تشمل األرصفة والقالب 
الجانب�ي، حي�ث س�تكون ه�ذه املش�اريع يف 
مناط�ق )ابي الحس�ن وخلف قي�ادة الرطة 
والس�كك(، مؤكدًة إن »األعم�ال ال تتوقف عند 

هذه املشاريع بل تمتد لتشمل شوارع رئيسية 
ومحوري�ة يف مناط�ق ابي الخصي�ب وطريق 
املنطقة الصناعية«.واختتمت حديثها بالقول، 
إن�ه »م�ن الجدير بالذك�ر إن خط�ة متكاملة 
تشمل بنى تحتية يف مناطق )الطوبة والنخيلة 
وم�روع القرنة الكبري والزب�ري(، من املؤمل 
تنفيذه�ا قريب�اً وبمواصفات قياس�ية عالية 

ومن مختلف الجوانب.

    المستقبل العراقي/ علي ابراهيم 

محاف�ظ كربالء املقدس�ة نصي�ف الخطابي 
يؤكد ع�ىل اهمي�ة ورضورة االرساع باكمال 
م�روع مستش�فى االم�ام الحس�ن علي�ه 

السالم)املستشفى الرتكي(«.
ودع�ا الخطاب�ي اىل رضورة االرساع واهمية 
افتتاح مستشفى االمام الحسن عليه السالم 

بالرسع�ة الالزمة والذي ه�و بعهدة الركة 
الرتكية ضم�ن مش�اريع وزارة الصحة جاء 
ذلك خالل لقاءه بممثل�ن عن مكتب رئيس 
الوزراء ووزارة الصح�ة وبحضور مدير عام 

صحة كربالء«.
واض�اف ان »اهايل كربالء يطالبوننا بش�كل 
مس�تمر باكم�ال انج�از هذا امل�روع املهم 
وال�ذي يخدم عدد كبري ضمن رقعة جغرافية 

واسعة من املحافظة والذي سيخفف الضغط 
عن مدينة االمام الحسن عليه السالم الطبية 
وهي املستش�فى الوحيدة يف املحافظة ضمن 

املستشفيات الحكومية«.
واش�ار اىل »اننا قمنا باع�ادة العمل يف جميع 
املش�اريع املتلكئ�ة يف املحافظة واالن تش�هد 
كرب�الء ث�ورة يف االعم�ار ول�و كان مروع 
هذا املستش�فى ضم�ن مش�اريع املحافظة 

وليس م�ن مش�اريع وزارة الصحة لكان قد 
ت�م انج�ازه من وق�ت بعيد النن�ا نعي وعىل 
دراية كاملة باولويات واحتياجات املحافظة 

وخصوصا لهذا املستشفى«.
وق�ام املحافظ بزي�ارة اىل مستش�فى االمام 
الحس�ن علي�ه السالم)املستش�فى الرتك�ي 
( يرافق�ه ممثيل ع�ن مكتب رئي�س الوزراء 

ووزارة الصحة ومدير عام صحة كربالء

وت�م عق�د اجتم�اع م�ع الركة الرئيس�ية 
املنفذة للم�روع حيث اكد الس�يد املحافظ 
ع�ىل دعمه الكامل من اج�ل اتمام انجاز هذا 
املروع ال�ذي عانى من تأخ�ره كثريا اهايل 
كربالء. وبعد مناقش�ات عديدة ومستفيضة 
ت�م تحديد نهاي�ة ش�هر اذار الق�ادم موعدا 
الفتتاح املستش�فى لتكون ابواب�ه مفتوحة 

امام كافة املواطنن.

مدير قسم إدارة املشاريع يف حمافظة البرصة: أكثر من »300« مرشوع سيتم املبارشة بتنفيذها

حمافظ كربالء يؤكد ان هناية آذار سيكون موعدًا الفتتاح املستشفى الرتكي
خالل لقاءه مبمثلني عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة واالطالع ميدانيًا على نسب اإلجناز

    بغداد/ المستقبل العراقي

ترأس وزي�ر التخطيط نوري صباح 
الدليم�ي، اجتماعاً مش�رتكاً لغرفة 
العملي�ات واإلدارة التنفيذية للتعداد 
خ�الل  وج�رى  للس�كان،  الع�ام 
االجتماع اس�تعراض االس�تعدادات 
الجارية لتنفي�ذ التعداد نهاية العام 
الجاري ٢٠٢٠ والتقدم املحرز يف كل 

منها«.

وافاد بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
ش�هد  االجتم�اع   « ان  العراق�ي«، 
األعم�ال  م�ن  ع�دد  اس�تعراض 
التفصيلي�ة وم�ن بينها اس�تكمال 
متطلبات البيئة اإللكرتونية للتعداد، 
وتطوي�ر قدرات الف�رق املتخصصة 
واستكمال الخطة التدريبية الشاملة 
للعّدادين، الس�يما م�ع الصالحيات 
التي منحها مجل�س الوزراء لوزارة 

التخطيط لتسهيل تنفيذ التعداد«.

فم�ا لف�ت الدليم�ي إىل ان التع�داد 
 ٢٠٢٠ واملس�اكن  للس�كان  الع�ام 
س�يكون تعداداً الكرتونيا آمناً لدعم 
سياسات التنمية، ومن خالله سيتم 
التعرف عىل أعداد الواقع الس�كاني 
، عىل مس�توى املحافظ�ة والقضاء 
والناحية والقرية والقصبة ، ومدى 
املدارس واملستشفيات  حاجتها من 
م�ن  وغريه�ا  التحتي�ة  والبن�ى 

الخدمات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

إلغاء  االنتخابات،  أعلنت مفوضي�ة 
تعلي�ق عق�ود موظف�ي املفوضي�ة 
لالس�تحقاقات  اس�تعداداً  وذل�ك 
االنتخاب�ات  املقبل�ة وبينه�ا ربم�ا 

النيابية املبكرة.
وبحس�ب وثيقة للمفوضية حصلت 
العراق�ي« عىل نس�خة  »املس�تقبل 
منها ، انه »إس�تناداً اىل الصالحيات 

املخولة إلينا واشارة اىل الفقرة ثالثاً 
من قرار مجل�س املفوضن رقم ١3 
للمح�ر االعتي�ادي املرق�م 4٩ يف 
وزارة  وموافق�ة   ،٢٠١٩/١١/٢5
املالية بموجب كتاب دائرة املحاسبة 
يف ٢٠٢٠/٢/3 بخص�وص املوافقة 
ع�ىل تموي�ل التخصيص�ات املالي�ة 
لعق�ود موظف�ي املفوضي�ة العلي�ا 
املستقلة لالنتخابات الذين تم تعليق 
عقوده�م بموج�ب ق�رار مجل�س 

املفوضن املذكور آنفاً، تقرر:
أوالً: إلغ�اء تعلي�ق عق�ود موظفي 
مفوضي�ة االنتخاب�ات وابت�داًء من 
تاريخ ٢٠٢٠/١/٢، وحسب ما ورد 

بكتاب وزارة املالية املذكور آنفاً.
ثاني�اً: التنس�يق م�ع وزارة املالية/ 
دائرة املوازنة، بشأن إمكانية تدوير 
املالبغ عىل حس�اب االمانات }أجور 
العق�ود{ لس�نة ٢٠١٩ بموج�ب ما 

جاء بكتاب وزارة املالية اعاله.

وزير التخطيط يرأس اجتامعًا مشرتكًا لغرفة 
العمليات واإلدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان

مزارع العتبة احلسينية تضع خطة 
اسرتاتيجية لتصدير االسامك اىل اخلارج

األردن تعرض خربهتا بمجال 
االقتصاد الرقمي أمام العراق

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

كشف قسم التنمية الزراعية يف العتبة الحسينية املقدسة عن خطته االسرتاتيجية 
التي سيتم العمل بها خالل السنوات املقبلة بتصدير األسماك اىل خارج العراق .

وقال رئيس القس�م قحطان عوز الش�مري ان »الخطة التي تم اعدادها للمواس�م 
املقبلة تتضمن توس�عة املروع اىل ١٠٠٠ دونم ليكون املروع األكرب والرائد عىل 
مس�توى العراق«.واضاف ان »الطاقة اإلنتاجية للمروع س�تبلغ بعد التوس�عة 

١5٠ الف طن من السمك«.
وتابع ان »هذه الخطوة ستساهم بتصدير األسماك اىل األردن ودول أخرى«.

واش�ار اىل مس�احة املروع الحالي�ة تبلغ 5٠٠ دونم بواق�ع ١٠ احواض وبطاقة 
إنتاجية ترتاوح مابن )3-4( أطنان يوميا«.

الجدي�ر بالذكر ان العتبة الحس�ينية رشعت بتنفيذ مفقس خاص لالس�ماك ذات 
النوعية املقاومة لالمراض بطاقة إنتاجية تبلغ ٢5 مليون فقسة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جنايات صالح الدين حكم�ا باالعدام عىل مدان اش�رتك بعملية 
خطف وإعدام جماعي ١3 شخصا يف ناحية العلم.

وقال املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، إن 
»مدانا اعرتف بانتمائه لتنظيم داعش اإلرهابي واالشرتاك يف عمليات إجرامية عدة 
بينه�ا حادثة الهجوم عىل ناحية العلم ع�ام ٢٠١4 وقيام مجموعته باختطاف ١3 

شخصا معظمهم  يف األجهزة األمنية«.
وأض�اف أن »املختطفن ت�م إعدامهم يف ما بعد يف منطقة الفتح�ة التابعة ملنطقة 

بيجي وتم نرها عرب مواقع التواصل االجتماعي«.
وتاب�ع أن »املحكم�ة وجدت أن األدلة كافي�ة إلدانة املتهم وقض�ت حكما باإلعدام 
شنقا حتى املوت بحقه  وفق أحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

١3 لسنة ٢٠٠5 .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت وزارة الخارجية العراقية، ان األردن 
عرضت خربته�ا بمجال االقتصاد الرقمي 
أم�ام العراق.وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقته 
»املستقبل العراقي« ان »سفري العراق لدى 
عّمان حيدر العذاري التقى وزير االقتصاد 
الرقمّي والري�ادة االردني مثن�ى غرايبة، 
وبحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بن 
البلدين«.ونقل البيان عن العذارّي تأكيده 

أّن »الع�راق ُمتج�ه حالّي�اً نح�و توظيف 
التكنولوجيا يف ُمختلِ�ف املجاالت بخاّصة 
الخدمات املرصفّية«، ُمِشرياً إىل أّن »تعزيز 
الراكة االقتصادّية بن البلدين من شأنه 
أن يخ�دم املصال�ح املُش�رَتكة للش�عبن 
الصديقن«.من جهته عرّب غرايبة بحسب 
البيان عن »ترحيبه بأّي مسعى ُيساِهم يف 
نقل الخربات األردنّي�ة يف مجال االقتصاد 
الرقمّي والريادة إىل الوزارات واملُؤّسسات 

العراقّية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق الرصافة 
يف رئاسة اس�تئناف بغداد الرصافة 
االتحادي�ة أق�وال متهم�ن اثن�ن 
باصدار هويات دون مستمس�كات 

ألحد املواطنن.
وأوض�ح املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس 
تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ىل  القض�اء 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

أن »ق�ايض التحقي�ق املخت�ص يف 
محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة صدق 
أق�وال ضاب�ط وموظف�ة يعم�الن 
اعرتف�ا  املدني�ة  األح�وال  بدائ�رة 
بإصدار هوي�ات ل�مواطن دون أي 
اوليات له�ا مقاب�ل حصولهم عىل 

)خاتم(«.
وأشار إىل أن »املحكمة صدقت اقوال 
املتهمن استنادا الحكام املادة ٢8٩ 

من  قانون العقوبات العراقي.

جنايات صالح الدين: اإلعدام ملدان 
اشرتك بخطف وقتل 13 شخصًا يف العلم

حتقيق الرصافة تصدق أقوال متهمني 
بإصدار  هويات دون مستمسكات

مفوضية االنتخابات تعلن إلغاء تعليق 
عقود املوظفني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أستقبل الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجمييل 
سفري جمهورية الصن الشعبية يف العراق تشانغ 
تاو والوفد املرافق ل�ه وبحضور املعنين والفنين 

يف مقر الوزارة ».
واف�اد بيان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان » الجمي�يل ناق�ش خ�الل اللق�اء مع الس�فري 
الصيني والوف�د املرافق موضوع فايروس كورونا 
واالج�راءات املتخ�ذة م�ن قبل جمهوري�ة الصن 
الش�عبية لحماية املواطنن الصين�ن واملواطنن 

من الدول االخرى ومنهم العراقين«.
وأكد الوكيل الفني انه »تم بحث االجراءات املتخذة 
م�ن قبل الحكومة العراقي�ة فيما يخص العاملن 
الصينين يف ال�ركات الصينية يف مجاالت النفط 
والكهرب�اء , مش�ريا اىل ان هن�اك تفاه�م ح�ول 
االجراءات املتخذة ووض�ع خطط للتواصل يف هذا 

املوضوع لغرض اكمال االجراءات الوقائية«.
وأض�اف كما ت�م التاكيد عىل التع�اون بن وزارة 
الصحة والسفارة الصينية وأمكانية املساعدة من 
الجانب الصين�ي يف توفري أداة التش�خيص املبكر 
للم�رض الن ه�ذا الفايروس هو س�اللة جديدة , 
مبينا اننا نتوقع ان يتم أكتش�اف كثري من االمور 
التي تخص الوقاية والتش�خيص واللقاح والعالج 

لهذا الفايروس.
وأش�ار الجمي�يل اىل ان اج�راءات الص�ن متميزة 
يف هذا املوضوع وحس�ب تقاري�ر منظمة الصحة 
العاملي�ة , وانه ت�م االتفاق عىل آلي�ة عمل ونقاط 
أتصال بن الجانبن لغرض التواصل يف هذا املجال 
وأن ه�ذه االج�راءات هي لوقاية الع�راق من هذا 

املرض.

الصحة تبحث مع السفري 
الصيني االجراءات 

املتخذة بخصوص كورونا

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت رشك�ة دي�اىل العام�ة اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن بتنفي�ذ عقده�ا الجدي�د مع الرك�ة العام�ة لتوزيع 
كهرب�اء الجن�وب املتضمن تجهي�ز االخرية ب�� )١5٠٠( محولة 
توزي�ع مختلفة الس�عات.وافاد مدير عام الركة عبد الرس�ول 
محمد عارف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، بان 
»الركة قامت بتجهيز الدفع�ة االوىل من العقد املذكور والبالغة 
)١٢5( محولة توزيع مختلفة السعات شملت )٩5( محولة سعة 
)١١KVA/4٠٠ ( و )3٠( محولة سعة )٢5٠/١١KVA ( ، مشريا 
اىل انه س�يتم تجهيز الكميات االخرى عىل ش�كل دفعات متتالية 

وحسب التوقيتات املتفق عليها ضمن العقد.

رشكه دياىل العامة تبارش بتنفيذ 
عقدها اجلديد مع كهرباء اجلنوب

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تانفت وزارة االعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات العام�ة تنفي�ذ 
مروع مجمع العزيزية الس�كني يف محافظة واسط عن طريق 
رشكة املنصور العامة وبارشاف دائرة اإلسكان التابعتن للوزارة 
بواقع 453 وحدة س�كنية ».وذكر املرك�ز االعالمي يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »املجمع السكني يضم عمارات سكنية 
ذات ثالث�ة طواب�ق بنموذجن من العم�ارات النموذج االول يضم 
٢3عم�ارة بواقع ٢٠7 ش�قة والنم�وذج الثاني يض�م 4١عمارة 
بواقع ٢46 ش�قة ليكون املجومع الكيل 453 ش�قة س�كنية وقد 
بلغت نس�بة انجاز املروع نحو 56% .كما يحتوي املجمع كذلك 
عىل مرافق تربوية وتجارية وخدمية اضافة اىل الشبكات الخدمية 

واعمال املوقع الخارجية من مساحات خراء وطرق وغريها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، عن املبارشة بفتح ش�ارع مغلق منذ ١5 سنة 
وسط العاصمة.

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الجه�د الهنديس الخاص بأمانة بغداد بالتنس�يق مع الفرقة 
الخاصة التابعة ملكتب رئيس الوزراء وبمتابعة مكتب امن بغداد 
ب�ارشت برفع الكت�ل الكونكريتية وفتح ش�ارع ١٠ ضمن املحلة 
٢٢٠ والذي يضم السفارتن اإلندونيسية والصومالية واملغلق منذ 

سنة ٢٠٠5«.
واضاف�ت: »ب�ارشت بعده�ا امل�الكات الخدمية بحمل�ة لتنظيف 

وتاهيل الشارع املذكور.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن لقاء مدير عام الركة العامة للمعارض 
والخدمات التجارية العراقية رسمد طه سعيد بسفري العراق لدى 
دولة االم�ارات العربية املتحدة الدكتور زيد عزالدين محمد نوري 
ملناقشة مشاركة جمهورية العراق يف معرض اكسبو ٢٠٢٠ الذي 

سيقام يف مدينة دبي للمدة ) ٢٠٢٠/١٠/٢٠ -١٠/4/٢٠٢١(«.
وأكد الس�فري بحس�ب بيخان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
عىل »حرص حكومة العراق للمش�اركة الفاعلة يف إكسبو٢٠٢٠، 
حيث تم أستعراض اهم اإلس�تعدادات التي تجري من قبل وزارة 
التج�ارة واللجن�ة التحضريية ل� إكس�بو٢٠٢٠ الت�ي تعمل عىل 
اإلع�داد ملش�اركة عراقي�ة الفاعل�ة يف املعرض وتنظي�م برنامج 

متميز.
هذا وحر اللقاء فريق العمل املكلف باالس�تعداد للمش�اركة يف 

املعرض واملؤلف من عدد من مدراء األقسام يف الركة .

وزارة االعامر تستأنف تنفيذ مرشوع 
جممع العزيزية السكني يف واسط

امانة بغداد تعلن فتح شارعًا مغلقًا 
منذ »15« سنة وسط العاصمة

املعارض تناقش مع سفري العراق لدى االمارات 
املشاركة يف معرض أكسبو 2020

حمافظ بغداد يتخذ إجراءات ملواجهة »كورونا« 
وخيصص مستشفى ملواجهة اإلصابات

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

عق�دت محافظة بغ�داد، أم�س الثالثاء، 
مؤتمرا خاص�ا ملتابعة اإلجراءات الوقائية 
كورون�ا  فاي�روس  ملواجه�ة  املتخ�ذة 

وانتشاره الوبائي يف العالم.
وت�رأس محاف�ظ بغداد، املهن�دس محمد 
ال�ذي ح�ره مدي�رو  العط�ا، املؤتم�ر 
مديريات صحة الرصافة والكرخ ومديرو 
مديري�ات الرتبية الس�ت يف بغداد، وجرى 
أي  ملواجه�ة  االس�تعدادات  آخ�ر  ت�داول 
إحتمال ظهور اصابات بفايروس كورونا 

يف العاصمة بغداد.
العط�ا، ويف مؤتمر صحف�ي، طمأن اهايل 
بغ�داد بع�دم وج�ود اصاب�ات بفايروس 
كورونا حت�ى االن، مؤكدا، ان »اإلجراءات 

ه�ي  مناقش�تها  تم�ت  والت�ي  املتخ�ذة 
احرتازية وقائية«.

محافظ بغداد، اكد ان »هناك مستش�فى 
ت�م تخصيص�ه ملواجهة أي حال�ة اصابة 
محتملة او مش�تبه بها وهو مستش�فى 
الفرات يف جان�ب الكرخ قرب مطار بغداد 
الدويل«، مضيفا، »هن�اك ثالث ارس وافدة 
من الص�ن مجموع افراده�ا أربعة عر 
شخصا، جرى عزلهم يف مستشفى الفرات 
وقائيا لغرض التأكد من س�المتهم وعدم 
اصابتهم، وس�يكون ذلك خالل ١٢ او ١4 

يوما هي فرتة حضانة الفايروس«.
املؤتمر خرج بجملة توصيات، من ابرزها 
رضورة التوعية االعالمية باهمية انتهاج 
اساليب الوقاية من االمراض عموما ومن 

فايروس كورونا يف املرحلة الحالية.

حمافظ نينوى يعلن تأهيل »780« منزالً 
يف املوصل

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلن محافظ نين�وى نجم الجبوري، عن تأهيل 
78٠ منزالً يف املوصل.

وق�ال الجبوري، يف ترصي�ح صحفي ان »الفرق 
والبلدي�ات  البلدي�ة  مديريت�ي  يف  الهندس�ية 
وبالتعاون مع رشكتي الس�عد والعطاء رشعت 
ببن�اء  من�ازل  كوجبة رابعة تض�م  78٠ منزال 
مهدم�ا وم�ن مبال�غ اعم�ار البن�ى التحتية يف 

املناطق املتررة ».
واضاف الجبوري، ان«املنازل التي سيتم اعمارها 
يف مناطق منها )الش�هوان، والف�اروق القديمة 
والجديدة، وراس الك�ور، ومنازل الرسجخانة( 
، اذ ل�م تحدد رشكتا االعمار والفرق الهندس�ية 
املدة الزمنية العمار ه�ذه املنازل لحن االنتهاء 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 017-SC-19 (2nd Round) 
Provision of Wireline Logging and Perforating Service 

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

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

Tender Title: Provision of Wireline Logging and Perforating Service 
Tender No.: 017-SC-19 (2nd Round) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two contractors to who have enough experience and ability 
that can carry out the project of Provision of Wireline Logging and Perforating Service. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should 
be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

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

separately before the deadline 4:00 PM February 23rd, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM February 20th, 2020. for the purpose of 
swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; 
& Mr. Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 018-SC-19 (2nd Round) 
Provision of Well Testing Service 

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

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

Tender Title: Provision of Well Testing Service 
Tender No.: 018-SC-19 (2nd Round) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two contractors to who have enough experience and ability 
that can carry out the project of Provision of Well Testing Service. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should 
be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

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

separately before the deadline 4:00 PM February23rd, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM February20th, 2020. for the purpose of 
swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; 
& Mr. Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر

الدعاوى التجارية يف النجف
العدد : 8/ تجارية/2019

التاريخ 2020/2/4 
اىل / املدع�ى عليه�ا ) انتص�ار حم�دي 

مجيد( 
اقام عليك املدعي )يوس�ف يعقوب عبد 
املدير املف�وض لرشكة ال�راج املتحدة 
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة املح�دودة 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقم�ة 
اعاله  والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتأديتك�م  االخري�ن  عليه�م  واملدع�ى 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره ) 
25000000( دوالر مع الفائدة القانونية  
لعدم تنفيذكم بنود االتفاق املربم بينكم 
 2011/3/13 بتاري�خ  املدع�ي  وب�ن 
واخاللك�م برشوط�ه رغ�م م�رور مدة 
طويل�ة وانذارك�م بذلك ولص�دور قرار 
فسخ العقد من هذه املحكمة بالدعوى 
ولثب�وت  املرقم�ة 37/تجاري�ة/2018 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
محكم�ة  رئاس�ة  يف  القضائ�ي  املبل�غ 
الك�رخ االتحادي�ة واش�عار  اس�تئناف 
املجل�س املح�ي لح�ي العامري�ة علي�ه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/2/16  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر

الدعاوى التجارية يف النجف
العدد : 8/ تجارية/2019

التاريخ 2020/2/4 
اىل / املدعى عليه ) عي هاشم محمد( 

اقام عليك املدعي )يوس�ف يعقوب عبد 
املدير املف�وض لرشكة ال�راج املتحدة 
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة املح�دودة 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقم�ة 
اعاله  والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتأديتك�م  االخري�ن  عليه�م  واملدع�ى 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره ) 
25000000( دوالر مع الفائدة القانونية  
لعدم تنفيذكم بنود االتفاق املربم بينكم 
 2011/3/13 بتاري�خ  املدع�ي  وب�ن 
واخاللك�م برشوط�ه رغ�م م�رور مدة 
طويل�ة وانذارك�م بذلك ولص�دور قرار 
فسخ العقد من هذه املحكمة بالدعوى 
ولثب�وت  املرقم�ة 37/تجاري�ة/2018 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
محكم�ة  رئاس�ة  يف  القضائ�ي  املبل�غ 
الك�رخ االتحادي�ة واش�عار  اس�تئناف 
املجل�س املح�ي لح�ي العامري�ة علي�ه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/2/16  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر

الدعاوى التجارية يف النجف
العدد : 8/ تجارية/2019

التاريخ 2020/2/4 
اىل / املدع�ى علي�ه ) الحس�ن هاش�م 

محمد( 
اقام عليك املدعي )يوس�ف يعقوب عبد 
املدير املف�وض لرشكة ال�راج املتحدة 
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة املح�دودة 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقم�ة 
اعاله  والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتأديتك�م  االخري�ن  عليه�م  واملدع�ى 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره ) 
25000000( دوالر مع الفائدة القانونية  
لعدم تنفيذكم بنود االتفاق املربم بينكم 
 2011/3/13 بتاري�خ  املدع�ي  وب�ن 
واخاللك�م برشوط�ه رغ�م م�رور مدة 
طويل�ة وانذارك�م بذلك ولص�دور قرار 
فسخ العقد من هذه املحكمة بالدعوى 
ولثب�وت  املرقم�ة 37/تجاري�ة/2018 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
محكم�ة  رئاس�ة  يف  القضائ�ي  املبل�غ 
الك�رخ االتحادي�ة واش�عار  اس�تئناف 
املجل�س املح�ي لح�ي العامري�ة علي�ه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/2/16  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر

الدعاوى التجارية يف النجف
العدد : 8/ تجارية/2019

التاريخ 2020/2/4 
املدع�ى عليه�ا ) س�اره هاش�م  اىل / 

محمد( 
اقام عليك املدعي )يوس�ف يعقوب عبد 
املدير املف�وض لرشكة ال�راج املتحدة 
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة املح�دودة 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقم�ة 
اعاله  والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتأديتك�م  االخري�ن  عليه�م  واملدع�ى 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره ) 
25000000( دوالر مع الفائدة القانونية  
لعدم تنفيذكم بنود االتفاق املربم بينكم 
 2011/3/13 بتاري�خ  املدع�ي  وب�ن 
واخاللك�م برشوط�ه رغ�م م�رور مدة 
طويل�ة وانذارك�م بذلك ولص�دور قرار 
فسخ العقد من هذه املحكمة بالدعوى 
ولثب�وت  املرقم�ة 37/تجاري�ة/2018 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
محكم�ة  رئاس�ة  يف  القضائ�ي  املبل�غ 
الك�رخ االتحادي�ة واش�عار  اس�تئناف 
املجل�س املح�ي لح�ي العامري�ة علي�ه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/2/16  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب ) ميث�م ناظم 
يونس ( الصادرة م�ن معهد التدريب 
التصفي�ة  النفط�ي – ب�رة قس�م 
 – وس�يطرة  تش�غيل  اختص�اص   –
فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن 
اىل الرشيك / منصور خضري هلبان 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي الكائ�ن يف الب�رة – ك�وت 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع   – الحج�اج 
واالسكان – تقاطع حي الرسالة وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام 
الرشيك ) نوره نارص نتيش ( بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
41 / 1411 م 55 مقاطعة ) النجمي 
الجنوب�ي ( لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االسكان وخالل مدة اقصاها 15 يوما 
داخل العراق وشهرا خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
العام�ة  الرشك�ة   / الكهرب�اء  وزارة 
لتوزيع كهرباء بغداد باس�م )حس�ن 
احمد عبدالله( الرجاء من يعثر عليها 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2020/1728 
التاريخ :2020/2/4

نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية )صفية دهام رش�يد( 
في�ه  تطل�ب  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  طل�ب 
اص�دار حج�ر وقيمومة لزوجه�ا املفقود 
)س�عد جبار رش�يد( والذي فقد يف تاريخ 
لقان�ون  واس�تناداً  علي�ه   2016/6/3
رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ن محليتن لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود.
مع التقدير 

القايض 
كاظم متعب داود

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 561/ش2020/7

التاريخ : 2020/2/4
اعالن

اىل املدعى عليه / فارس عبد الله حمود
الزه�رة  املدعي�ه ) رضي�ه عب�د  اقام�ت 
بالعدد 561/ش2020/7  الدعوى  فاخر( 
التفري�ق  تطل�ب  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
لكثرة املش�اكل وال�رر وملجهولية محل 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
واش�عار مخت�ار محل�ة حي الش�هداء / 
النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع 
الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
وعلي�ك  يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2020/2/17 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد 2104 / ب / 2019  

التاريخ 2 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املدعى عليه / ردينه وحيدر وعمر و وسام اوالد انور عبد الخالق 

اق�ام املدع�ي منذر عبد الحس�ن الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله يطلب 
فيها اع�ادة املحاكمة وابطال الحكم الص�ادر بالدعوى 120 / ب / 2003 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي بالتبلي�غ وتأييد 
املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافع�ة املوافق 12 / 2 / 2020 الس�اعة الثامنة 
صباحاً وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون  
القايض / نرباس صباح مهودر

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 178 / 2017 
التاريخ 4 / 2 / 2020  

اعالن
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة

اىل املدين :- رسمد ماهر هذال 
عنوانه : املنصور م / 609 ز 1 د 15 

نخربكم بانه تقرر حجز االموال الغري املنقولة عن حصتك من العقار تسلس�ل 
7 / 545 20 داودي لقاء طلب الدائن ش�هالء عب�د الرزاق عبد الصاحب البالغ 
29,960.975 ملي�ون دينار فيج�ب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة عرشة 
اي�ام من اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار واال ف�أن االموال املحجوزة 
بموجب هذا القرار س�تباع وفقاً للقانون وذلك اس�تناداً للمادة 87 من قانون 

التنفيذ
املنفذ العدل / ثامر امحد حسني

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من 
وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
بأس�م / حي�در محم�د عزيز – 
فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النعمانية 
العدد : 551 / ش / 2019 

التاريخ : 3 / 2 / 2020 
اعالن 

عب�اس  ع�ي   ( علي�ه  املدع�ى   / اىل 
حسن( 

اقامت املدعية ) ايات هادي حس�ن ( 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة 551 / ش 
/ 2019 وق�د اصدرت املحكمة قرارها 
بتاري�خ 23 / 12 / 2019 والق�ايض 
باثبات زواجك من املدعية اعاله واثبات 
نس�ب االوالد كل م�ن ام�ري وحس�ن 
وزهراء ولصدور الق�رار غيابيا بحقك 
قابل لالعرتاض والتمييز – عليه قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار املذكور بالنرش 
يف صحيفتن رس�ميتن محليتن ومن 
حقك االع�رتاض والتمييز ع�ىل القرار 
املذكور خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

اسامة علوان شلش 
ق�ايض محكمة االحوال الش�خصية يف 

النعمانية

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املقدادية 
العدد : 97 

التاريخ : 4 / 2 / 2020 
اعالن فقدان 

قدم�ت الس�يدة مديح�ة احمد عايص 
طلب اىل هذه املحكمة بتنصيب نفسها 
قيما عىل ولدها املفقود ) فاضل شنيف 
نعمة خلف العزاوي ( بتاريخ 25 / 10 
/ 2014 فمن لديه االعرتاض الحضور 
امام ه�ذه املحكمة خالل س�بعة ايام 
من اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه سوف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون .
القايض 

تحسن حسن فزع 
�������������������������������

فقدان   
العراقي�ة  الجنس�ية  ش�هادة  فق�دت 
يف  واملؤرخ�ة   0183411 املرقم�ة 
2005/5/31 والص�ادرة م�ن مديرية 
جنس�ية النجف باس�م/ احمد فيصل 
ج�واد. فمن يعث�ر عليها يس�لمها اىل 

جهة اإلصدار.
�������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالبة ) فاطمة الزهراء 
فالح حس�ن ( الصادرة من كلية الطب 
– جامع�ة البرة – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام   القانون ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فع�ىل الراغبن بالتأجري الحضور اىل مقر مديري�ة زراعة صالح الدين 
الساعة )10( صباحا  مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الثالثن اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اىل / مسامهي رشكة مرصف اربيل لالستثامر والتمويل مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

استنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املرقم 65 واملؤرخ يف 16 / 12 / 2019 . 

يرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة الحادية 
عرش من صباح يوم السبت 22 / 2 / 2020 يف اربيل / قاعة فندق الشرياتون 

ملناقشة جدول االعمال التايل : 
1 – تعدي�ل املادة ) خامس�ا ( من عقد تاس�يس الرشكة بزي�ادة عدد اعضاء 
مجل�س االدارة م�ن ) 5 ( اعض�اء اصلي�ن اىل ) 7 ( اعض�اء اصلين ومثلهم 

احتياط . 
2 – انتخاب ) 7 ( اعضاء ملجلس االدارة اصلين ومثلهم احتياط النتهاء دورة 

املجلس الحايل 
3 – تعين لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليها .

راجن الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب س�ند انابة او توكيل 
الغ�ري بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل ع�ىل ان تودع الوكاالت واالنابات 
ل�دى هيئة االوراق املالية قب�ل ثالثة ايام يف االقل من املوع�د املحدد لالجتماع 
استنادا الحكام املادة 91 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل ويف 
حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل يوم 

السبت 29 / 2 / 2020 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .
رئيس جملس االدارة 
حممد سعدي امحد سيد حممد سعيد

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية   1800 120/دونم 113 / تل الفارة 2/8 1
زراعية 900 500/دونم 28/ابو توينه 15/41 2
زراعية 1000 60/دونم 9/الجزيرة 510/1 3
زراعية 1800 90/دونم 38/ تل الهوى 5 4
زراعية 1200 50/دونم 20/ جميلة 10/418 5
زراعية 1800 181,2/دونم 35/ عين حياوي 1 6
زراعية 1000 83/دونم 39/ شيخ محمد 22 7
زراعية 800 72/دونم 40/  سياح الجبل 25/1 8
زراعية 700 45/دونم 41/ الخزامية الشرقية 225/295 9
زراعية 700 50/دونم 39/ وحيلة 71/43 10
زراعية 700 35 /دونم 43/ العتبة والزكام 57/15 11
زراعية 900 25/دونم 51 / المجرة وتل الرجم 3161/103 12
زراعية 1000 80/دونم 51 / المجرة وتل الرجم 3161/103 13
زراعية 1000 200/دونم 48/ المعيبدي 157/12 14
زراعية 3000 33/دونم 10/ خاصة دارلي 1/23 15
زراعية 3000 13/دونم 9/ كوكس 68/4 16
زراعية 900 115/دونم 66/ البالسمية 71 17
زراعية 900 115/دونم 66/ البالسمية 71 18
زراعية 800 85/دونم 66/ البالسمية 71 19
زراعية 800 95 66/ البالسمية 71 20
زراعية 800 80/دونم 66/ البالسمية 71 21
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 793 / خطأ مادي /ش2011/4
التاريخ : 2020/2/3

اعالن
اىل املدعى عليه / جنيد جليل ياقو

 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
793/خطأ م�ادي/ش2011/4 يف 2019/12/29 
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض تصحي�ح خط�أ م�ادي 
بتصدي�ق ط�الق  املدعي�ة )خمائ�ل حام�د ناجي( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي العروب�ة / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ول�ك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

اثري فاهم محسن

�����������������������������������
 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 2020/57

التاريخ 2020/2/2
اىل / املنف�ذ علي�ه  ثائ�ر عبد االمري حس�ن العنوان 

النجف / شارع املدينه
لقد تحقق له�ذه املديرية من خ�الل كتاب مديرية 
تنفي�ذ النجف بالعدد 15 يف 2020/1/29 واش�عار 
مخت�ار املرفق يف مذكرة االخب�ار  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر  تبليغك اعالنا  بالحضور يف 
مديرية تنفيذ العباسية خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
اوص�اف املح�رر  : قرار محكم�ة بداءة العباس�ية 
بالع�دد 740/ب/2019 يف 2019/12/17 القايض 
بال�زام املدع�ي عليه املدي�ن ثائر عبد االمري حس�ن 
بتأديت�ه للمدع�ي الدائن جاس�م نجم عبي�د مبلغا 
مقداره خمس�ة مالي�ني واربعون ال�ف دينار وهو 
بدل بي�ع املركبة  املرقم�ة 67517 أ بابل خصويص 
ن�وع تويوت�ا ك�ورال صال�ون مودي�ل 1994 اللون 
ابيض والثابت يف مقاولة البيع املؤرخ 2015/5/15 

وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة املحمودية

العدد 69/ب/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املدعى عليه / ناجي حمد معيوف

اقام املدعي / املدير العام لرشكة التأمني الوطنية /
اضافة لوظيفته

الدعوى البدائية املرقم�ة 69/ب/2020 طلب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزام�ك بتأديته مبلغ 
التعوي�ض ق�دره ) 8,750,000( ثماني�ة مالي�ني 
وس�بعمائة وخمس�ون الف دين�ار عراق�ي ولعدم 
ثب�وت مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
املف�وض )احم�د منص�ور( وتاييد مخت�ار منطقة 
الش�نافية االوىل املختار )س�الم جبار ج�واد( عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
يف موع�د املرافع�ة املوافق 2020/2/24 س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض االول

محمد عبد الله سهيل

�����������������������������������
تنويه

كن�ا قد نرشنا يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالعدد 
)2076( يف 2020/2/4 اعالن مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة 2019/1982 وقد ورد سهوا املحجوز 
لقاء الدائن عمار حسني هادي البالغة 1,500,000 
ملي�ون خطا والصحي�ح هو 27,500,000 س�بعة 
وعرشون مليون دينار وخمس�مائة ال�ف دينار لذا 

اقتىض التنويه

�����������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم�ت املواطن ) طالب عبد الحس�ني عوده( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده 
وجعل�ه ) العبي�دي(  وعم�ال باحكام امل�ادة ) 24/
ثاني�ا( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطلب باح�دى الصحف 
املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل فرتة ع�رشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

�����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 341/ ت/2014

التاريخ : 2020/2/2 
اىل  /املنفذ عليه / الدائن / حسن جبار عباس

لقد تحقق لهذه املديرية من انك  
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 
27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ املش�خاب خالل خمس�ة عرش 
يوما تب�دأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 
القان�ون كون هناك مبال�غ مودعة يف هذه املديرية 

راجني حضورك لغرض اجراء قرار االشرتاك
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمه حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف النجف

العدد : 8/ تجارية/2019
التاريخ 2020/2/4 

اىل / املدعى عليها ) مريم هاشم محمد( 
اق�ام علي�ك املدع�ي )يوس�ف يعق�وب عب�د املدير 
املف�وض لرشكة الرساج املتحدة للتجارة واملقاوالت 
العامة املحدودة اضافة لوظيفته ( الدعوى املرقمة 
اع�اله  وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك واملدعى 
عليهم االخرين بتأديتكم بالتكافل والتضامن مبلغا 
مقداره ) 25000000( دوالر مع الفائدة القانونية  
لع�دم تنفيذك�م بن�ود االتف�اق املربم بينك�م وبني 
املدع�ي بتاري�خ 2011/3/13 واخاللكم برشوطه 
رغم مرور مدة طويلة وانذاركم بذلك ولصدور قرار 
فس�خ العقد من ه�ذه املحكمة بالدع�وى املرقمة 
37/تجارية/2018 ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف الكرخ االتحادية واش�عار املجلس املحيل 
لح�ي العامرية علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف يوم 2020/2/16  وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك  قانون�ا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 26969/3 

املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة النجف / 
حي الجامعة 

الجنس : عمارة
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 321,11
املش�تمالت : طابقني االريض ارب�ع محالت ومدخل 
ك�ويف ش�وب ط1 ك�ويف ش�وب ط2 ملح�ق للكويف 

شوب 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : 

مقدار املبيع : 547,000,000 دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف /2  
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراهن نجود س�لمان عبد حمادي لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف مرصف الرشيد /الصادق 89 البالغ 
) 540,000,000(  دينارا فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا 
مع�ه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املق�درة  للمبيع البالغة ) 
547,000,000( اربع�ون مليون دينار  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
الحقوقي

هادي مصيلح جواد 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /الثانية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 636/ب2019/3
التاريخ : 2020/2/4

اىل الشخص الثالث / ) نجم عبد زيدان(
اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي 
يطل�ب فيه�ا الحكم )بابط�ال كافة القي�ود العقار 
املرق�م 3/45002 ح�ي املي�الد ( واعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدعي مدير بلدي�ة النجف وقد قررت 
املحكم�ة ادخالك ش�خصا ثالثا اكم�اال للخصومة  
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة ب�داءة مدين�ة الص�در واش�عار مرك�ز 
رشطة الحبيبية عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفتني محليتني يوميت�ني  للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف يف يوم  2020/2/18 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 2588 / خطأ مادي /ش2019/4
التاريخ : 2020/2/3

اعالن
اىل املدعى عليه / جنيد جليل ياقو

 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
2588/خطأ مادي/ش2019/4 يف 2019/12/29 
غيابيا بحقك والقايض تصحيح خطأ مادي يف تأييد 
حضان�ة املدعية )خمائل حامد ناج�ي( وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار حي العروبة / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ول�ك ح�ق االع�رتاض ع�ىل الق�رار الغياب�ي خالل 
امل�دة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية 
القايض

حسن جواد الحبيب

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 636/ب2019/3
التاريخ : 2020/2/4

اىل الشخص الثالث / ) وفاء عيل صالح(
اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي 
يطل�ب فيه�ا الحكم )بابط�ال كافة القي�ود العقار 
املرق�م 3/45002 ح�ي املي�الد ( واعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدعي مدير بلدي�ة النجف وقد قررت 
املحكم�ة ادخالك ش�خصا ثالثا اكم�اال للخصومة  
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار ح�ي القاس�م 6 محم�د حس�ن 
الفت�الوي عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني  للحض�ور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2020/2/18 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 26798/3 
املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة النجف / 

حي الجامعة 
الجنس : دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 300 م2 
املش�تمالت : طابقني ط1 االريض اس�تقبال وصالة 
� غرفت�ني نوم � مطبخ � صحي�ات 2  ط1 غرفتني 

� صحيات   
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : 

مقدار املبيع : 340,000,000 دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف /2  
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراهن نجود  عبد سلمان حمادي لقاء طلب الدائن 
املرته�ن مرصف مرصف الرش�يد /  الصادق البالغ 
) 180,000,000(  دينارا فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا 
مع�ه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املق�درة  للمبيع البالغة ) 
340,000,000( اربع�ون مليون دينار  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
الحقوقي

هادي مصيلح جواد 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /الثانية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 2948/ب2019/4
التاريخ 2020/2/4

اعالن
اىل املستأنف عليه / )ناجح حسن غني( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2948/
واملتضم�ن   2019/12/31 امل�ؤرخ  ب2019/4 
الحك�م ب ) رد دع�وى املدع�ي مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفته( وتم الطعن به اس�تئنافا بموجب 
الالئحة االستئنافية املؤرخة 2020/1/12 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي االمري 1 محمد صالح الربع لذا 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف 2020/2/10 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

مديرية التسجيل العقاري العام
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
  )69( املرق�م  العق�ار  لتس�جيل   2019/12/16
)البديري�ة( بأس�م املواطن�ة هيف�اء كاظ�م جالب 
واملتك�ون من مح�ل تج�اري بمس�احة 28,48م2 
والكائن يف ناحية الحرية � السوق القديم � تسجيال 
مج�ددا  باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة 
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العقاري 
)43 ( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
م�ن يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل م�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وكذلك الحض�ور اىل موق�ع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
مدير اقدم مالحظية  التسجيل العقاري املناذرة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النحف

العدد : 396/ب2020/2
التاريخ : 2020/2/3

اىل / املدعى عليه /  )سالم زايد جرب(
اق�ام املدع�ي ) عب�د طالب مل�ك ادري�س( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم ب 
) بتمليكه القطعة املرقم�ة 3/45829 حي الفرات 
بموجب التعهد املؤرخ 2012/12/1 ببدل مقبوض 
ق�دره ثالثمائة ملي�ون دينار (  ولثب�وت ملجهولية  
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار ح�ي املتنب�ي /2 محمد مجه�ول الدغريي  
عليه قررت هذه املحكمة  تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف 
2020/2/16  وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

حربي طارش لفته

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 2001/ب2019/3
التاريخ : 2020/2/4

اعالن
اىل املدعى عليه ) محمد جاسم محمد( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2001/
ب2019/3 يف 2020/1/14 واملتضم�ن الحك�م ب 
)ابطال قيود العقار  تسلسل 62573/3 م4 جزيرة 
النجف حي امليالد املسجلة بالعدد 200/ك2003/2 
مجلد 976 بأس�م املدعى عليه محمد جاسم محمد 
وبالعدد 11/اب/2015 مجلد 240 باسم الشخص 
الثال�ث عب�اس ن�ارص داود واعتب�ار قي�د العق�ار 
املس�جل 174/ك2015/2 مجلد 205 بأسم مديرية 
بلدية النجف ثابت الحكم(  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي العروبة  /3 حس�ني حس�ن الكالب�ي  لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول

القايض
خالد جابر عبيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 494/ت/2018 

التاريخ 2020/1/30
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل 111/20 
م33 الحرية الواق�ع يف ناحية  الحرية العائد للمدين 
حنت�وش رضا تاخي املحجوز لقاء طلب الدائن عيل 
عبد الحس�ني صكر البالغ 14500000 اربعة عرش 
مليون وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�ده ثالثني يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه /  الحرية / املرقم 111/20 م33 
الحريه   

2 � جنسه ونوعه : عقار دار
3 � حدوده واصافه : 

4 � مش�تمالته  / يتكون من دارين عرصه بصورة 
غري رس�مية يتك�ون م�ن اس�تقبال وغرفتني نوم 
ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحية بن�اء بالطابوق 

وبالسقف والشيلمان  
5 � مساحته 3 اولك

6 � درجة العمران متوسط
7 � الشاغل مليعة كناوي مراد

8 � القيم�ة املق�درة ) 80000000( ثمانون مليون 
دينار 

�����������������������������������
اىل الرشكاء زينه حس�وني عب�د خضري وحيدر نزار 

محمد  
توجب عليكم الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 3/32090 حي 
املي�الد  خ�الل عرشه اي�ام داخل العراق وش�هر اذا 

كنتم خارج العراق 
طالب االجازه 

انتصار عبد الزهره حسني

�����������������������������������
اعالن

اىل الرشيك/ )احمد جواد عبد الزهرة( 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض انجاز معاملة اجازة البن�اء للعقار املرقم ) 
2/1504( حي الحسني خالل عرشة ايام من تاريخ 

النرش وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

افراح هادي عبد الحمزة

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

فقدت الوثيقه املدرسيه الصادرة من مديريه الرتبيه 
النجف /الش�هادات الخارجيه بأس�م حامد عباده 

مدهده   املرقمه / 42 
تاريخها  2012/10/15

الجهه املعنونه لها / وزارة املاليه خزينه النجف من 
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى / 299/ج/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املتهم الهارب / امجد ياسني اسماعيل الجمييل

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهم يف القضية املرقمة 299/جنح/2020 
م  وف�ق اح�كام امل�ادة )238( عقوب�ات فقد تقرر 
تبليغ�ك باالع�الن عن طري�ق الن�رش يف صحيفتني 
املحليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 
2020/3/12 م ويف حال عدم حضورك سوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى / 299/ج/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / مرض حبيب راش�د الكناني / 

يسكن كوت � الفالحية
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهم يف القضية املرقمة 299/جنح/2020 
م  وف�ق اح�كام امل�ادة )299( عقوب�ات فقد تقرر 
تبليغ�ك باالع�الن عن طري�ق الن�رش يف صحيفتني 
املحليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 
2020/3/8 م ويف حالة عدم الحضور سوف تجري 

املحاكمة غيابيا  بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى / 295/ج/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / / خال�د ماجد عرب�ي فرحان 

العبودي / يسكن كوت � داموك
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الحارض 
ولكونك متهم بالقضية املرقمة 295/جنح/2020 
م  وفق احكام املادة )453 / الشق االول ( عقوبات 
فق�د تقرر تبليغ�ك باالعالن عن طري�ق  صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 
2020/3/8 م ويف حالة عدم الحضور سوف تجري 

املحاكمة غيابيا  بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى / 297/ج/2020

التاريخ 2020/2/2
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / ك�رار ابراهيم عبي�د جوحان 
الركابي/ يسكن كوت � الزهراء

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الحارض 
ولكونك متهم بالقضية املرقمة 297/جنح/2020 
م  وف�ق اح�كام امل�ادة )395( عقوب�ات فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق  صحيفت�ني محليتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 2020/3/8 
م ويف حال�ة عدم الحضور س�وف تج�ري املحاكمة 

غيابيا  بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

�����������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1305
التاريخ  2020/2/3

بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواطن )ش�اكر 
عيىس محمود(  طلبا لغرض  تس�جيل لقبه وجعله 
)القابج�ي( ب�دل من ) ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1337
التاريخ  2020/2/4

بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قب�ل املواطن )فالح 
عيىس محمود(  طلبا لغرض  تس�جيل لقبه وجعله 
)القابج�ي( ب�دل من ) ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

البت�ول  اعدادي�ة  الص�ادرة م�ن  الوثيق�ة  فق�دت 
املسائية للبنات بأس�م هدى عدنان فليح  ومعنونه 
رق�م   / للبن�ات  الس�اطعه  الب�دور  اعدادي�ة  إىل 
تاري�خ13   /15 الع�دد   / الوثيق�ه2500030158 

2020/1/
عىل من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الزبيدية

رقم الدعوى / 392/ج/2019
التاريخ 2020/1/5

قرار الحكم بالعقوبة
تشكلت املحكمة جنح الزبيدية بتاريخ 2020/1/5  
من قاضيها الس�يد غ�ازي رحيم التميم�ي املأذون 

بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار االتي :
املشتكي / املمثل القانوني ملجلس القضاء االعىل /

رسور عبد االمري
نائ�ب املدع�ي الع�ام / الق�ايض / محي عب�د الله 

حميدي 
املدان�ة الهارب�ة / كواك�ب عبد الصاح�ب متعب / 

املحامي املنتدب سالم محسن عباس
القرار /

1 � حكم�ت املحكم�ة ع�ىل املدان�ة كواك�ب عب�د 
الصاحب متعب بالحبس البس�يط ملة سنة استنادا 

الحكام املادة 243 ق ق 
2 � ق�ررت املحكمة اص�دار امر قبض وتحري بحق 
املدان�ة الهاربة كواك�ب عبد الصاح�ب متعب وفق 

احكام املادة 243 ق ع 
3 � اعطاء الحق للمشتكي بالتعويض امام املحاكم 

املدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
4 � قدرت املحكمة اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
سالم محسن عباس مبلغ مقداره خمسة وعرشون 
ال�ف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

القرار الدرجة القطعية 
� وصدر الحكم اس�تنادا الح�كام املادة 182 / أ من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية حكم�ا غيابيا 

قابال للتمييز وافهم علنا يف 2020/1/5
القايض

غازي رحيم التميمي

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

فق�د مني س�ند العقار املرق�م 3/46248 
ح�ي النداء باس�م س�يناء وع�يل اوالد عبد 
االمري عباس من يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
�����������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهويه الص�ادره من املديريه 
العامه للتنميه الصناعيه /معمل االصدقاء 
للساللم والبالط باسم قاسم رشيد حسني 

رقم الهويه 22591
ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجه�ة 

االصدار
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: يعاود جوبيرت س�ره املب�ارش يف البيت 
واملعلوم�ات  األخب�ار  الي�ك  ويحم�ل  الثال�ث، 
ببع�ض  اآلتي�ة  األي�ام  يف  مش�غوالً  ويجعل�ك 
املش�اريع املتحرّكة، والتي تتعلّق ربما بأسفار 

او اعمال نرش او اجواء تربوية او قانونية

مهنياً: جوبيرت يعاود س�ره املبارش ما يجعلك 
اكثر تفاؤالً ومنطًقا ويحّسن العالقات املهنية. 

اخرت مواعيدك بدقة
عاطفياً: تلتبس عليك األمور، فتلجأ إىل الرشيك 
لكي يدعمك، فتجده يحتاج إىل املس�اعدة أكثر 

منك

مهني�اً: تن�وي بق�وة وتصمي�م ع�ى تخط�ي 
العقب�ات والعوائ�ق. ترتاج�ع ح�دة الضغ�وط 

وتخف املنافسة بني الخصوم
عاطفي�اً: إذا كن�ت تم�ر بفت�ور يف األج�واء او 
املوض�وع  إط�رح  الحبي�ب،  تج�اه  بش�كوًك 

لتستوضحه الرأي واملوقف

مهنياً: يعاود جوبيتر سره املبارش يف برج الجوزاء 
ا وتتحّفظ إزاء بعض العروض، او  فُتخفي انت رسًّ
يتك�ّون لديك انطب�اع بأن احدهم يح�اول خداعك 
فتس�تدرك االمور قبل تفاقمها.عاطفي�اً: إّنه يوم 
مناس�ب جدًّا لعقد صداقات والتعارف والجلسات 

الحميمة واستعادة جّو االلفة

مهنياً تنتقل اىل العمل بال تأخر، ألن ما تبارشه 
يتحس�ن ش�يئاً فش�يئاً ويالقي النج�اح. تهب 
رياح التغير عى حياتك املهنية ويتجاوب معك 
الحظ. عاطفي�اً: إذا كنت عى وش�ك االرتباط، 
علي�ك بالرشيك الق�ادر عى االنس�جام معك يف 

جميع الظروف

مهني�اً: تتع�ّزز الثقة بنفس�ك وتش�تّد متانة، 
كما تجد س�هولة يف طرح أف�كارك والدفاع عن 

مصالحك. ترتك انطباعات جّيدة
عاطفياً: نزاع مع الرشيك حول أسس جوهرية 
يف العالق�ة، لك�ن العواق�ب س�تكون وخيم�ة، 

والتباين يف وجهات النظر كبراً

مهنياً: الخوف ال يفيد، وال س�يما صاحب جرأة 
كافية لتحديد أولوياتك يف العمل

عاطفياً: التمادي يف الخالف مع الرشيك يف غر 
مصلحتك، وقد تكون عواقبه وخيمة

صحي�اً: لإلره�اق واألرق انعكاس�ات س�لبية، 
واملعالجة مطلوبة رسيعاً

مهنياً: يعاود كوكب جوبيتر س�ره املبارش يف 
برج الج�وزاء، ويرّكز عى بعض االعمال املالية 
واملمتل�كات. تع�ّ� ع�ن آمالك وتؤم�ن بقدرك 

ونجاحك. تنترص عى كل املصاعب
عاطفياً: ُكن عاقالً مع الرشيك وتحاَش الجدال 

والدخول يف نزاعات مهما كانت درجتها

مهنياً: عملية بيع تتعثر أو عملية رشاء تحتاج 
إىل مزي�د من امل�ال، إال أن الحوافز كثرة وعليك 
املجازف�ة وعدم الخ�وف، ألنك تتمت�ع بقدرات 
إليج�اد الحلول.عاطفي�اً: قد تضط�ر إىل طرق 
بع�ض األبواب، وتك�ون خطواتك مثم�رة جداً. 

تنطلق بعالقة جديدة تغر مجرى حياتك

مهني�اً: تحق�ق أرباًح�ا وتقّدًما رسيًع�ا، بادر 
اىل التح�رك الرسيع واس�تغل الف�رص والوقت 

الثمني
عاطفي�اً: ترتفع املعنويات وتنفرج أس�اريرك. 
إذا كنت عى خالف مع الحبيب، تكثر املس�اعي 

والنيات اإليجابية لجمع شملكما

مهني�اً: تس�تعيد قضايا م�ن امل�ايض تعّقد لك 
األمور، فكن حذراً ألن الجو يحمل لوماً وشكوى 
او تذم�راً علني�اً. واجه الس�لبّيات باإليجابيات 
لتتف�ادى التحّدي�ات. عاطفياً: تس�عدك أجواء 
هذا اليوم، تش�عر بالقوة، تفيض حباً وشغفاً، 

تسمع كلمات حلوة. ال تتطرف.

مهني�اً: يوم مرهق يجعلك مس�تعداً للقتال. لن 
يرتكك خصمك بأمان، ويستحس�ن أن ال يكون 

لك خصم
عاطفي�اً: ك�ن مش�جعاً للرشيك ب�دون تمييز، 
فالوق�ت غ�ر مناس�ب الس�تعدائه أو إلث�ارة 

غضبه.

العذراء

احلوت

تيليجرام تطلق حتديثًا جديدًا
أطلقت خدمة الرتاسل الفوري تيليجرام 
يوم الثالث�اء تحديًثا جدي�ًدا لتطبيقها 
يجلب مع�ه الكثر من املزاي�ا الجديدة 

للمستخدمني عى نظام أندرويد وآي 
أو إس، باإلضاف�ة إىل مزاي�ا خاصة 
بكل نظام عى حدة.وقالت الرشكة 
أصب�ح  تيليج�رام  إن  تدوين�ة:  يف 
تطبيق الرتاس�ل األول الذي يس�مح 
للباحث�ني األمني�ني بالتأكد بصورة 
مستقلة من أن الشفرة الخاصة به 
عى منصة GitHub هي ذاتها التي 
ُتس�تخدم لبناء التطبيق الذي ُينزله 

املس�تخدمون من متجر جوجل بالي، 
وآب س�تور.ومع اإلصدار الجديد الذي 
يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تيليجرام، 

أطلق�ت الرشك�ة اإلص�دار الثاني من 
 2.0 Theme Editor محرر املوضوعات
الذي يمكن الوصول إليه من )إعدادات 
ع�ى   Chat Settings الدردش�ة( 
نظام أندرويد، أو )إعدادات املظهر( 
آي  ع�ى   Appearance Settings
أو إس، حي�ث يمكن للمس�تخدمني 
تغير املوضوع، بما يف ذلك للرسائل، 
والخلفي�ة. كم�ا يمك�ن مش�اركة 
املوضوعات الجدي�دة مع األصدقاء 
الس�تخدامها.ويأتي التحديث أيًضا 
بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح 

للمس�تخدمني اختي�ار األنس�ب منها. 
ويأت�ي بمي�زة )أرس�ل عن�د االتصال( 
تس�مح  الت�ي   Send When Online
للمس�تخدمني بجدولة الرسائل لرُتسل 
باإلنرتن�ت،  املس�تقبل  اتص�ال  ف�ور 
م�ع اإلش�ارة إىل أن هذه املي�زة فعالة 
فقط عندما يكون املس�تقبل س�امًحا 
للمرس�ل برؤية حال�ة االتصال.وقالت 
تيليجرام: إنها حس�نت ميزة مشاركة 
املوقع لتصبح أس�هل، إذ يمكن اختيار 
املوق�ع عن طريق النق�ر عى الخريطة 

مبارشًة.

أغذية جتنب تناوهلا قبل النوم
كش�فت دراس�ة علمية حديثة، عن 
وج�ود عالق�ة وثيق�ة ب�ني اإلصابة 
ب�األرق  واضطراب�ات الن�وم، واتباع 

نظام غذائي معني. 
وأوضح خ�اء من جامعة كولومبيا 
األمريكية، وفًقا ل�«روس�يا اليوم«، 
أنهم  قاموا بدراس�ات حللوا خاللها 
النظ�ام الغذائ�ي ألكثر م�ن 50 ألف 
 ام�رأة، وبين�ت نتائ�ج األبح�اث أن 
بالكربوهي�درات  الغني�ة  األغذي�ة 
 كالخب�ز األبي�ض واألرز ترف�ع م�ن 
مع�دالت الس�كر يف ال�دم، وتس�بب 

 األرق .
وكش�ف األس�تاذ املس�اعد يف كلي�ة 
بجامع�ة  والجراح�ني  األطب�اء 
 كولومبي�ا، وامل�رشف ع�ى األبحاث 
جانجويت�ش  جيم�س  جيم�س   ،

   « موق�ع  ن�رشه  مق�ال   بحس�ب 
MedicalXpress«، ع�ن أنه يف حال 
 ارتف�اع نس�ب الس�كر يف ال�دم يبدأ 
األنس�ولني لخفض  بإفراز  الجس�م 
 هذه النسب، وهذا األمر قد يؤثر عى 
إفراز هرمون�ات أخرى  كاألدرينالني 
والكورتي�زول، والت�ي ق�د تتس�بب 

بدورها يف اضطرابات  النوم. 
الطبي�ب  أش�ار  جانب�ه  م�ن 
واالختصايص الرويس يف علوم املناعة 
بوليب�وك  فالديم�ر   والحساس�ية، 
الغني�ة  املنتج�ات  تن�اول  أن  إىل   ،
 بالكربوهي�درات املركزة يتس�بب يف 
رفع مستويات األنسولني يف  الجسم 
فجأة ومن ثم انخفاضها، األمر الذي 
ينعكس سلبا عى  عمليات األيض يف 

الدماغ . 

كيف يعمل اهلرمون املسؤول عن اجلوع؟
الحي�اة وزي�ادة  نم�ط  اخت�الف  م�ع 
الضغط والتوتر العصبي، يعاني بعض 
األشخاص من قلة النوم، وبالتايل يزداد 
وزن الجس�م بس�بب ع�دم الحص�ول 
عى قس�ط كاف م�ن النوم.واكتش�ف 
العلم�اء منذ أكثر م�ن 20 عاما، زيادة 
إفراز هرمون »الغريلني«، املسؤول عن 
الشعور بالجوع، مع قلة النوم والتوتر.
وأوضح�ت مجلة »فرويندين« األملانية، 
أن التأث�رات الس�يئة له�ذا الهرمون، 

تش�مل إبطاء عملي�ة األي�ض، والتقليل 
من حرق الجسم للدهون، علما أن إفراز 
الهرمون ينش�ط عند الش�عور بالجوع 
وقلة النوم.وأشارت املجلة األملانية إىل أن 

األشخاص، الذين ال يحصلون عى قسط 
كاف م�ن الن�وم، ال يعان�ون م�ن زيادة 
ال�وزن فحس�ب، ب�ل يعان�ون أيضا من 
زيادة يف مس�توى السكر يف الدم وارتفاع 
ضغ�ط ال�دم وتخزين الدهون، حس�بما 

نقل�ت وكال�ة األنب�اء األملانية.وقدمت 
املجل�ة بع�ض النصائ�ح واإلرش�ادات 

للتغلب عى هذه املشكلة ومنها:
النوم الكايف

ينبغ�ي ع�ى امل�رء الحصول ع�ى فرتة 
كافي�ة م�ن الن�وم تمت�د م�ن 7 إىل 8 
س�اعات ليال، مع تجنب تناول الطعام 

قبل الذهاب للنوم مبارشة.
تناول الوجبات بشكل منتظم

لضم�ان إف�راز الهرمون�ات بسالس�ة 
أوص�ت املجلة األملانية بتن�اول الوجبات 
الغذائي�ة )م�ن 3 إىل 4 م�رات يف الي�وم( 
بش�كل منتظم، مع وجود ف�رتات بينية 

بني الوجبة واألخرى.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 كوب دقيق

x 2 كوب رشبات )سكر(
x 2 معلقة صغرة باكينج بودر

x 1 كوب سمن
x 1 كوب دقيق )السميد(

x 1 كوب حليب خاىل الدسم
x 1 معلقة كبرة جوزهند
x 1 كوب فستق )مفروم(

الخطوات«
نق�وم بف�رك الدقيق بالس�منة ونضعه ع�ى الحليب ث�م نضيف باقي 

املكونات ماعدا الرشبات والفستق ونعجن جيداً.
نف�رد العجني بالنش�ابة ونقطعها بالك�وب ونلفها ع�ى هيئة إصبع، 

ونقليها وبعد ذلك نضع عليها الرشبات ونزينها بالفستق وتقدم.

حلوى السميد

؟؟هل تعلم
�� حي�وان ف�رس النهر يقوم 
بقتل ع�دد من األش�خاص يف 
ق�ارة إفريقي�ا أكث�ر م�ن أي 

حيوان آخر .
أذني�ه  الفي�ل  يس�تخدم   ���
لتنظيم درجة حرارة جسمه .

�� ه�ل تعلم أن ش�عر حيوان 
الرنة مجوف مثل األنبوب .

��� هل تعلم أن البقر ال تمتلك 
أسنان أمامية يف أعى الفم .

��� ه�ل تعم�ل أن بؤب�ؤ عني 
اإلخطبوط مستطيلة .

�� القطة ال تس�تطيع تحريك 
مخالبها إىل جانبيها .

��� ه�ل تعم�ل أن الخنازي�ر 
فيزيائي�ا م�ن غ�ر املمكن أن 

تنظر إىل السماء .
��� تنت�ج الغاب�ات املطرة يف 
اس�تهالك  نص�ف  األم�ازون 

العالم من األكسجني .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الرصاعات تتجدد.. والدوري الكروي يف مهب الريح
             المستقبل العراقي/ متابعة

مازال�ت الضبابي�ة تحي�ط باملش�هد الك�روي العراقي، 
وهن�اك أس�ئلة بالجملة ال توجد لها إجابات ش�افية ما 
يدخل األندية يف نفق مظلم ويضع املدربني يف دوامة ليس 
له�ا نهاية.الدوري املحيل بات لغزا محريا للجميع يف ظل 
الش�كوك التي تحيط ببدء منافس�ات البطولة. يس�لط 
الض�وء يف التقرير الت�ايل عىل الكثري م�ن النقاط املهمة 

التي قد تغري بشكل كبري يف املشهد الكروي العراقي.
رصاع جديد

بع�د االتفاق ال�ذي خرج به املجتمع�ون يف آربيل بتقديم 
مجلس إدارة االتحاد اس�تقالته لالتح�اد الدويل ويتنازل 
الط�رف اآلخ�ر املتمث�ل يف عدن�ان درجال ع�ن القضايا 
التي رفعه�ا تفجرت أزمة جديدة بإع�الن أربعة أعضاء 
رغبته�م يف الرتاج�ع عن االس�تقالة ومخاطب�ة االتحاد 

الدويل بسحب استقالتهم.
ومن ش�أن ه�ذه األزم�ة أن تقل�ب األوضاع وق�د تعود 

الرصاعات من جديد.
إغالق املنافذ

رئي�س االتح�اد عبد الخالق مس�عود ونائب�ه عيل جبار 
أغلقوا املنافذ عىل املرتاجعني عن اس�تقاالتهم من خالل 

حرص املراسالت مع االتحاد الدويل بمدير لجنة العالقات 
زياد شامل بعد أن طلب الفيفا تسمية شخص للتواصل 

معه يف الفرتة الحالية.
وأبلغ رئيس االتحاد ونائبه مدير العالقات بعدم إرس�ال 
أي خط�اب لالتح�اد ال�دويل واختصار عمل�ه فقط عىل 
اس�تالم الربيد اإللكرتوني والرد عىل األسئلة يف حال كان 

هناك استفهام إزاء أي قضية يثريها الفيفا.
الدوري ضحية

يف ظ�ل التقاطع�ات والرصاع ب�ني القادة بق�ي الدوري 
مه�ددا وتحيط�ه الكثري م�ن عالمات االس�تفهام فبعد 

رغبة أندية املجموعة الثانية يف اللعب ببغداد لم تجد من 
تخاطبه بشكل رسمي بسبب االستقالة الجماعية وعدم 

استقاللية اللجان ومنها لجنة املسابقات التي يرتأسها 
نائب رئيس االتحاد عيل جبار ونائبه هو عضو االتحاد 

يحي�ى كريم وقد قدم�ا اس�تقالتهما.ولو كان 
هناك اس�تقاللية للجان لكان للجنة املسابقات 

أن تقرر بشكل منفرد ومستقل دون انتظار رأي 
رئيسها املستقيل، مع ذلك صدرت بعض الترصيحات 

من النائب املس�تقيل بإمكانية تغيري اآللية بعد تسمية 
رئي�س وزراء جديد للع�راق ومن املمكن نق�ل املباريات 

ملدن أخرى دون اختصارها يف شمال العراق.
انتظار الحلول

الجمي�ع يع�ي أن الح�ل يكم�ن يف 
توجيه�ات االتح�اد ال�دويل لك�رة 

الق�دم بتش�كيل هيئ�ة مؤقت�ة 
أو اإليع�از ألي جه�ة باختي�ار 
الهيئة املؤقتة والتي بتشكيلها 
س�تحل أزم�ة الدوري بش�كل 
نهائ�ي كونه�ا س�تأخذ ع�ىل 
عاتقها تقرير مصري املنافسات 

وتحديد موعدها .

شريكو كريم يفتح النار عىل إدارة الرشطة
المستقبل العراقي/ متابعة             

فتح ش�ريكو كريم العب 
الرشطة الس�ابق وآربيل 
الح�ايل، النار ع�ىل إدارة 
الن�ادي مؤك�دا تتعامل 
باألهواء  الالعب�ني  م�ع 

الشخصية.
وقال كريم يف ترصيحات 
صحفية إن إدارة الرشطة 
تعاملت معه بدون احرتام 
حت�ى  عالي�ة  وبمزاجي�ة 
أنها ل�م تواجهه عندما قررت 
اس�تبعاده ودفعت بشخص 
مع�ه  للتف�اوض  وس�يط 
دون أن تك�ون لديهم أي 

احرتافية.
التي  »الوج�وه  وتابع: 
لحظ�ة  فاوضتن�ي 
بالرشط�ة  التحاق�ي 
فس�خ  عن�د  اختف�ت 

العق�د وه�ذا دليل عىل ع�دم اح�رتام الطرف 
الثاني«.

وب�ني أنه تنازل عن حقوقه املالية لدى النادي 
بع�د املماطلة التي عانى منها م�ن قبل إدارة 
النادي من أجل الحصول عىل بطاقة االستغناء 

واالنتقال لفريق آخر.
وأوض�ح أن�ه يتطلع ملرحلة جدي�دة مع نادي 
آربي�ل وأن يك�ون عن�رصا مؤث�را بالفري�ق 
خصوص�ا وأن تعاقداته تضعه من بني الفرق 

املرشحة للمنافسة عىل اللقب.

مبايب يربط بقاءه 
برحيل توخيل

فرنانديز: ال أفكر 
يف برشلونة حاليًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية فرنس�ية، أن العالقة بني كيليان 
مباب�ي، نج�م باري�س س�ان جريم�ان، ومدرب�ه توماس 

توخيل، متوترة بشكل كبري.
واع�رتض مباب�ي عىل اس�تبداله خ�الل مب�اراة مونبلييه 
األخرية، بش�كل غري الئق، حيث حاول االبتعاد عن توخيل، 

عندما فضل املدرب التحدث معه لتهدئته.
وبحس�ب صحيفة »ليكيب« الفرنسية، فإن توخيل جمع 
الطاق�م الفن�ي للحديث حول مش�كلة مباب�ي، وطالبهم 

بعدم إخراج أي معلومات للصحفيني.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن مبابي لم يعت�ذر لتوخيل خالل 

اجتماع املدرب مع الالعبني عقب املباراة.
وي�رى توخيل أن ترصف مبابي فيه ع�دم احرتام لزميليه 
إدينس�ون كافاني وماورو إيكاردي، اللذان دخل بدالاً منه 
وم�ن بابل�و س�ارابيا، إال أن�ه ال يتوقع أن ما ح�دث أمام 

مونبلييه يعني أن الالعب سيغادر النادي.
�ا مع ليون�اردو، املدي�ر الريايض  وح�ر توخيل اجتماعاً
لس�ان جريمان، يف حضور مبابي، الذي أبدى انزعاجه من 
تغيريه خالل املباراة.وبحسب الصحيفة، فإن مبابي يرى 

أن بقاء توخيل، يعني رحيل الالعب عن سان جريمان.

مجهور الربيمريليج ساخط عىل الفار

تورينو يقيل ماتزاري ويعني لونجو

              المستقبل العراقي/ متابعة

م�ن   %60 أن  اس�تقصائية  دراس�ة  كش�فت 
املش�جعني يعتق�دون أن تقنية حك�م الفيديو 
أو  س�يئ  »بش�كل  تعم�ل   »VAR« املس�اعد 
س�يئ للغاي�ة« يف ال�دوري اإلنجليزي.وأظه�ر 
 )YouGov( االس�تطالع، ال�ذي أجرته رشك�ة
املتخصص�ة يف أبحاث األس�واق، أن 27% فقط 
م�ن املش�اركني يعتق�دون أن التقني�ة تعم�ل 
»بش�كل جي�د أو جي�د للغاي�ة« كم�ا أن %12 
يعتق�دون أنها ليس�ت جيدة وليس�ت س�يئة، 
و1% فقط لم يكش�فوا عن رأيهم.باإلضافة إىل 
ذلك، يعتقد 67% من مش�جعي الربيمريليج أن 
هذه التكنولوجيا جعل�ت مباريات كرة القدم 
»أق�ل متعة«.ووفقا لالس�تطالع، يريد 8% من 

األش�خاص املش�اركني أن يس�تمر اس�تخدام 
تقني�ة VAR كما هي مقاب�ل 74% يرغبون يف 
تغيري طريقة تطبيقها.بينما يرغب 15% ممن 
شملهم االس�تطالع يف التوقف بشكل دائم عن 
اس�تخدام هذه التكنولوجيا.جدير بالذكر أنه 
تم اس�تخدام تقنية الحكم املس�اعد يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از ه�ذا املوس�م، يف حني يتم 
اس�تعمالها بالفعل منذ موس�مني يف بطوالت 
أخ�رى مث�ل ال�دوري اإلس�باني، باإلضافة إىل 
تطبيقها يف دوري أبطال أوروبا املوسم املايض.
ويعتقد 71% ممن شملهم االستطالع أنه يجب 
أن يك�ون هن�اك مهل�ة زمنية مح�ددة التخاذ 
ق�رارات اس�تنادا إىل تقني�ة الحكم املس�اعد، 
وهناك ما يش�به اإلجماع )81%( عىل أنه يجب 
أن تع�رض شاش�ات الس�تاد نف�س مقاط�ع 

الفيدي�و الت�ي يراه�ا املس�ؤولون ع�ن ه�ذه 
التقنية.يش�ار إىل أن الدوري اإلنجليزي املمتاز 

س�يقدم الخمي�س املقبل تحقيق�ا عن تطبيق 
تقنية الحكم املساعد يف حوايل 250 مباراة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن تورينو، أنه انفصل عن امل�درب والرت ماتزاري بعد 
4 هزائ�م متتالية يف كل املس�ابقات وعني مورينو لونجو 
ب�دال منه.ويرتك ماتس�اري، ال�ذي توىل قي�ادة تورينو يف 

يناير/كان�ون ث�ان 2018، النادي يف املرك�ز 12 بالدوري 
بعد سلس�لة من الهزائ�م الثقيلة منه�ا بنتيجة 7-صفر 
أم�ام أتالنتا الش�هر املايض.وق�ال النادي يف بي�ان: »قرر 
الرئي�س أوربان�و كايرو وامل�درب والرت ماتس�اري إنهاء 
العالق�ة االحرتافي�ة بينهما بعد تحلي�ل للموقف الحايل«.

وأض�اف »يود الن�ادي أن يتوجه بالش�كر إىل املدرب وكل 
أف�راد جهازه عىل االنضب�اط والعدال�ة واالحرتافية عىل 
م�دار عامني«.وس�بق للم�درب الجديد لونج�و اللعب يف 
صف�وف تورينو بعدما تدرج بني صفوف الناش�ئني كما 

س�ابقا  تدريب أكاديمية الشبان يف النادي.ت�وىل 

احلدود يستقطب عامد عبد الزهرة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي الح�دود، تعاقده مع عم�اد عبدالزهرة، 
الع�ب النف�ط، لتدعيم صف�وف الفري�ق األول لكرة 

القدم.
وق�ال مظفر جب�ار، م�درب الح�دود يف ترصيحات: 
»الفريق اكتفى بصفقتني يف االنتقاالت الشتوية، فتم 

التعاقد مع عماد عبد الزهرة، وسبق وأن ضم الفريق 
العب الكرخ الشاب شهاب رزاق عىل سبيل اإلعارة«.

وأضاف »رغبتن�ا اتجهت بالتقنني يف التعاقدات لعدم 
اتضاح رؤية املوسم الحايل، ورغم تحديد يوم 16 من 
الش�هر الجاري، موعداًا النطالق ال�دوري، لكن هناك 

هواجس كبرية من تأجيل جديد للمنافسات«.
وأش�ار إىل أنه وض�ع منهج تحض�ريي يتضمن رفع 

وترية التدريبات وإقامة 4 مباريات تجريبية من أجل 
التأهب يف حال انطلق الدوري باملوعد املحدد.

وخت�م »إدارة الح�دود م�ع خيار خوض منافس�ات 
ا وأن  املجموع�ة الثاني�ة يف العاصمة بغ�داد خصوصاً
أندي�ة املجموع�ة جميعها م�ن ف�رق العاصمة، وال 
داعي للذهاب إىل ش�مال العراق وكذلك لعدم جاهزية 

املالعب هناك«.

كلوب: الكل رابح يف صفقة دورمتوند وتشان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد يورجن كلوب، املدير الفن�ي لليفربول، بضم 
بوروس�يا دورتمون�د لالع�ب خط الوس�ط إيمري 

تشان.
ويف ترصيح�ات لصحيفة »بيل�د« األملانية الصادرة 
الي�وم الثالث�اء، قال كل�وب، املدير الفني الس�ابق 
لدورتموند: »أنا مرسور بضم تش�ان، فهذا موقف 
الكل فيه رابح، فإيمري يلعب لناد يناسبه تماما«.

ولعب تش�ان، 26 عاما، لعب يف صف�وف ليفربول 
تحت قيادة كلوب ملدة 3 أعوام.

واس�تعار دورتمون�د صاحب ال�25 مب�اراة دولية 
مع املنتخ�ب األملاني، من يوفنت�وس حتى الصيف 

املقبل، ويعتزم النادي األملاني رشاءه الحقا.
وأض�اف كل�وب عن تش�ان ال�ذي يمك�ن أن يلعب 
ألول م�رة مع فريقه الجديد أم�ام فريدر بريمن يف 
مباراة الكأس الي�وم، أن دورتموند لديه اآلن العب 
ش�اب ممتاز ورائع ومتعدد امله�ام ويتمتع برؤية 

متميزة.
وأع�رب كلوب عن ثقت�ه يف أداء دورتموند 

يف الدور الثاني من ال�دوري األملاني، يف ظل 
وج�ود تش�ان والنرويج�ي إيرلين�ج هاالند، 

يف س�وق  دورتمون�د  أه�م صفق�ات  وهم�ا 
االنتقاالت الشتوية.

تج�در اإلش�ارة إىل أن هاالند أحرز س�بعة أهداف 
يف أول ث�الث مباري�ات يخوضه�ا يف ال�دوري م�ع 

دورتموند.

لوكاكو يكيل املديح 
إلبراهيموفيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد روميل�و لوكاكو، مهاجم إن�رت ميالن، 
بالس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، مهاجم 
مي�الن، مؤكداًا أن األخري ال يزال يفعل أش�ياء 
ا.ويس�تعد  أن عم�ره 38 عاماً رائع�ة رغ�م 
الثنائ�ي ملواجهة بعضهما البعض، لكن هذه 

املرة كمتنافسني بعدما لعبا معا يف مانشسرت، 
عندم�ا يلتقي مي�الن مع إنرت، األح�د املقبل، 
بالجول�ة 23 م�ن الكالتش�يو.وقال لوكاكو 
»س�بورت  ش�بكة  أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف 
ا أن أسجل  ميدياست«: »كان ش�عوراًا عظيماً
ا  يف ش�باك ميالن يف جولة الذه�اب، ألنه دائماً
ا بالنسبة يل أن ألعب إلنرت«.وأضاف:  كان حلماً
»إبراهيموفيت�ش بطل رائع أحرتمه كثرياًا، يف 
فرتتن�ا بمانشس�رت يونايتد، كنت ق�ادراًا عىل 
ا«.وتابع  التدرب معه كل ي�وم، كان ذلك رائعاً
البلجيك�ي حديثه ع�ن إبراهيموفيتش: »إنه 
محرتف كبري، ش�خص طبيعي، ال يزال يفعل 
ا، ش�خص  أش�ياء جميل�ة يف عمر ال�38 عاماً
يعمل كثرياًا، قدم يل نصائح عديدة عندما لعبنا 
ا«.وع�ن ذكرياته حول إن�رت ميالن عندما  معاً
كان طفالاً، رد لوكاكو »املباراة النهائية األوىل 
الت�ي رأيتها كانت للفريق والتس�يو يف كأس 
ا طموح اللعب يف  االتحاد األوروبي. لدي دائماً

إيطاليا والنرياتزوري«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قدم بلد الوليد العبه الجدي�د، الربازييل ماتيوس فرنانديز، 
وال�ذي يلعب مع الفريق معاراًا من باملرياس، عىل أن ينتقل 

لربشلونة بنهاية املوسم الجاري.
ا من املوسم  وكان برشلونة قد أعلن ضم الالعب رسمياًا بدءاً
املقب�ل، وحت�ى صي�ف 2025، يف صفقة بلغ�ت قيمتها  7 
ماليني ي�ورو، باإلضافة إىل 3 مالي�ني كمتغريات، وبرشط 

جزائي يصل إىل 300 مليون يورو.
وقال فرنانديز خالل مؤتمر تقديمه يف بلد الوليد: »ال أفكر 
يف برش�لونة اآلن، أنا حالياًا العب يف بلد الوليد، وأفكر فقط 

يف النمو والتعلم هنا«.
وأضاف: »س�أرتدي الرقم 8، وأنا جاهز تقريباًا، يف غضون 

أسبوعني يمكنني اللعب بالفعل«.
وبحس�ب ترصيحات فرنانديز، فإنه س�يغيب عن مباراة 
الس�بت أمام فياري�ال، لكنه س�يخوض مواجهة غرناطة 

يوم الجمعة 14 فرباير/ شباط الجاري.
وعن املركز الذي يحب املش�اركة فيه، قال: »أميل لالعب يف 
وسط امللعب، لكنني سأش�ارك يف أي مركز يحتاجني فيه 

الفريق«.

جوارديوال ينوي التضحية بنجم مانشسرت سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت تقارير إخباري�ة، أنَّ بي�ب جوارديوال، 
مدرب مانشسرت سيتي، ينوي التضحية بنجم 
الفريق خالل سوق االنتقاالت الصيفية املقبل، 
به�دف تعزيز خط الدفاع بصفقتني جديدتني.

أس�وأ  م�ن  واح�داًا  »الس�يتيزنس«  ويق�دم 
مواس�مه مع جوارديوال الذي توج معه بلقب 
الربيميريلي�ج بالنس�ختني األخريت�ني، حي�ث 
يبتعد الفري�ق صاحب مرك�ز الوصافة ب�22 
نقط�ة كاملة ع�ن ليفربول املتص�در واألٌقرب 

للتتويج باللقب.

وأك�دت صحيفة »ذا تايم�ز« أنَّ الهزيمة أمام 
توتنه�ام يف آخ�ر جوالت ال�دوري، أدت إلعادة 
النظ�ر ل�دى جواردي�وال يف خط دفاع�ه، وأن 
س�تونز س�يكون ه�و الضحية ع�ىل األرجح؛ 
حي�ث يخطط لبيع�ه من أجل ض�م صفقتني 

أخريني لدعم الدفاع.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بيل يعاكس رغبة ريال مدريد
      المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية بريطاني�ة، أن الويلزي 
جاري�ث بيل، نجم ريال مدريد، ال يخطط للعودة 

للعب يف إنجلرتا مرة أخرى.
ا عىل اس�تعادة بيل من  وكان توتنه�ام حريصاً
جديد يف فرتة االنتقاالت الش�توية األخرية، إال 

أن الالعب رفض مناقشة الفكرة.
وبحسب صحيفة »دييل ستار« اإلنجليزية، 

فإن بي�ل يفضل االنتقال للع�ب يف الواليات املتحدة 
أو الص�ني عن العودة للربيمريليج من جديد، يف ظل 
صعوبة الحصول عىل راتبه الحايل يف الريال، س�واء 

بإنجلرتا أو حتى من كبار األندية األوروبية.
ورغ�م تأكيدات وكيله ب�أن الالعب ال ينوي مغادرة 
ري�ال مدري�د، ال�ذي يرتب�ط مع�ه بعق�د لعام�ني 
إضافيني، إال أن إدارة املرينجي وزيدان يملكان رأياًا 

ا. مختلفاً
ويسعى ريال مدريد للتخلص من بيل بسبب اتهامه 

ا بالال مباالة، باإلضافة لتكرر إصاباته. دائماً
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»واتس آب« يوقف خدمة الرتاسل عن ماليني اهلواتف
تفاجأ عدد كبري من مس�تخدمي »واتس آب« 
اململوك ل�«فيس�بوك« اليوم، برس�الة سوداء 
عن�د فتحه، تق�ول إن التطبي�ق ال يدعم هذا 
الهاتف، وتنصح باالنتقال لهاتف آخر اعتبارا 

من مطلع فرباير الجاري. 
وأصي�ب مس�تخدمو »وات�س آب« بصدم�ة 
ه�ذا الصب�اح، حيث توقف تطبيق الدردش�ة 
الشهري أخريا عن العمل عىل عدد من طرازات 

iPhone و Android القديمة. 
ولن يعمل تطبيق الرتاس�ل الفوري الش�هري 
مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من 
أنظمة التشغيل يف هواتف »أبل« و« أندرويد« 
ابتداء من اليوم السبت، بحجة إجراء تحديث 

هام جديد عىل »واتس آب«.
فإذا كنت تعاني من هذه املش�كلة، قد يعني 

ذل�ك فات�ورة كبرية حي�ث س�تضطر لرشاء 
هات�ف جدي�د ملتابع�ة الوصول إىل الرس�ائل 

وجهات االتصال الخاصة بك.
وانتقد عدد من املس�تخدمني طريقة »واتس 
آب« بإجبار املس�تخدمني ع�ىل رشاء هواتف 

جدي�دة، وإيق�اف التطبي�ق ع�ىل الهوات�ف 
القديمة، التي ال يزال يستخدمها املاليني حول 
العالم. وعند فتح التطبيق يف الهواتف القديمة 
غ�ري املدعومة، ظهرت شاش�ة س�وداء كتب 
فيها: »ال تس�تطيع اس�تخدام واتس آب عىل 
هذا الهاتف بعد اآلن، ألن واتس آب ال يدعمه. 
اضغ�ط هنا للحص�ول عىل معلوم�ات حول 
االنتق�ال لهاتف آخر مدعوم من واتس�اب«. 
وبالنسبة لهواتف »آيفون«، فإن »واتس آب« 
توق�ف عن العمل يف أي جه�از يدعم اإلصدار 
8 م�ن iOS وما قبله، إال أن عددا من الهواتف 
قادر عىل تحديث اإلصدار وتحويله إىل اإلصدار 
التاس�ع من نظام التش�غيل للتمتع بخدمات 
التطبي�ق، وهي آيف�ون 6، و6 بلس، و5 يس، 

وآيفون 5، و4 إس.

توصلت دراسة حديثة إىل أن التخيل عن تناول 
اللح�وم قد يقلل من خطر التهابات املس�الك 
البولي�ة ل�دى النس�اء، وهي عدوى ش�ائعة 
ومؤملة تحدث كل عام يف أكثر من 150 مليون 

حالة حول العالم . 
وجند الباحث�ون 9274 مش�اركا وتتبعوهم 
ملدة 10 س�نوات تقريب�ا، ملعرفة م�ا إذا كان 

النباتيون أقل عرضة لإلصابة بعدوى الجهاز 
البويل والتهابات الكىل.

وعندم�ا أخذت التأث�ريات املحتملة األخرى يف 
االعتبار، بما يف ذلك السن والجنس والتدخني، 
عرض�ة   %16 بنس�بة  أق�ل  النباتي�ون  كان 
لإلصاب�ة بالته�اب املس�الك البولي�ة مقارنة 
بالذين يتناولون اللح�وم. وُيعتقد أن اللحوم 

، وخاص�ة الدجاج، تحمل بكترييا اإلرشيكية 
القولوني�ة )E.coli( التي تس�بب ما يصل إىل 
ثالثة أرب�اع التهابات املثانة. واقرتح الدكتور 
ش�ني لون لني، رئيس الدراس�ة بجامعة تزو 
تيش يف تايوان، عىل النساء الالئي يعانني مرارا 
وتكرارا من التهاب املس�الك البولية الشائعة 

للغاية، أن يتحولن إىل الحمية النباتية.

 كش�فت رشكة »غوغل« عن حدوث عطل فني تس�بب يف إرسال مقاطع 
الفيديو من هواتف املستخدمني إىل اآلخرين عشوائيا.

 Google( »وأبلغ�ت ”غوغ�ل« مؤخرًا مس�تخدمي خدم�ة »صور غوغ�ل
photos( بحدوث »مشكلة فنية« أدت إىل إرسال مقاطع الفيديو الخاصة 

ببعضهم ”إىل أرشيف مستخدمني آخرين«.
ووفقا ملوقع »ماش�بل«، حدث الخل�ل التقني يف 21 ترشين الثاني 2019، 
وتم إصالحه بعد 4 أيام يف 25 نوفمرب، ويبدو أنه أثر فقط عىل املستخدمني 
الذين اس�تخدموا تطبي�ق Google Takeout لتنزي�ل بياناتهم املخزنة يف 

تطبيق ”صور غوغل“.
وع�ىل الرغم م�ن تأكيد الرشك�ة أن عدد املس�تخدمني الذين اس�تخدموا 
Google Takeout لتنزيل بياناتهم يف تلك الفرتة قليل نس�بًيا؛ إذ كش�فت 
أن العطل أثر عىل 0.01% فقط من مستخدمي التطبيق، إال أنه بالنظر إىل 
وجود التطبيق عىل هواتف مليون مستخدم حول العالم، ال يمكن التقليل 

من هذه النسبة التي تعادل 10 ماليني مستخدم.

احلمية النباتية ختفض خطر اإلصابة بعدوى شائعة ومؤملة لدى النساء

غوغل تكشف خلاًل يتسبب بإرسال 
فيديوهات عشوائيًا

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

السيادة يف الصدارةرياء الثقافة واإلصالح..

محمد حسن الساعديمنهل عبد األمير المرشدي

 من�ذ انط�الق مظاه�رات اإلصالح ضد الفس�اد والفاس�دين والفش�ل 
والفاشلني والبؤس والبائسني ونحن نتصدى بشكل يومي وعرب مشاهد 
الفيديو ومواقع السوش�يل ميديا لكل ما يحوي ذلك من غثه وس�مينه. 
كانت ساحات التظاهر محط جدل وجدال عما يحدث فيها وخاللها وما 
رأينا وس�معنا من احداث وصدامات كان الجميع يرمها بوجه املندسني 
واملخرب�ني ونظري�ة املؤام�رة وهو ما أثر بش�كل كبري ع�ىل املظاهرات 
وم�ا يبغي اليه ابنائنا الذي�ن خرجوا بحثا عن الح�ق والحقيقة والعدل 
واإلنصاف ومحاسبة الفساد واملطالبة بحياة حرة كريمة.  اليوم تستجد 
ام�ور كثرية من ضمنه�ا ما يحصل من تصادم بني البعض يف س�احات 
التظاهر واصحاب القبعات الزرقاء الذين نزلوا يف الساحات بأمر السيد 
مقتدى الصدر من اجل اس�تقرار الوضع إلعطاء فرصة لحكومة محمد 
توفي�ق عالوي يف اثبات وجودها وقي�اس مدى جديته باإليفاء بما تعهد 
ب�ه لكننا نج�د البعض يرفض اله�دوء او التهدئة ويرغب االس�تمرار يف 
ح�رق اإلطارات وغل�ق الش�وارع والجس�ور وال راحة وال اس�رتاحة يف 
قاموس�ه الش�خيص.  ال اري�د ان اطع�ن بالجميع وال اس�قط الجميع 
ولكنني اقول لنا جميعا من دون استثناء ونحن نريد ان نحارب الفساد 
ونريد اإلصالح فعلينا ان نصلح انفسنا اوال فصاحب املولدة األهلية التي 
يقف بني املتظاهرين ويطالب باإلصالح عليه ان يصلح نفس�ه ويسألها 
هل هو عادل مع الناس يف التجهيز والسعر ووقت التزويد وكذلك البقال 
او القصاب الذي يقف هناك فليسأل نفسه اوال ليصلحها قبل ان يطالب 
بإص�الح غريه فالبعض من ال�كل والكل مجموعه األبع�اض فإذا كنت 
مسافرا عىل سبيل املثال ال اكثر وتسكن فندقا ووضعت كمية من السكر 
أو الحليب يف الشاي أكثر مما تفعل يف املنزل فإن لديك استعدادا للفساد 
والتجاوز عىل اموال الغري وحقوقهم. إذا كنت تستخدم املزيد من املناديل 
الورقية أو الصابون أو العطور يف املطعم أو املكان العام أكثر مما تفعل 
يف املنزل، وكأنه مباح مس�تباح معروض للنهب ولكل من ش�اء فإّنه إذا 
أتيحت لك الفرصة لالختالس فس�وف تختلس وتأخذ ما ليس لك وتنهب 
ما ليس لك وتلبس ما ليس لك وتّدعي ما ليس لك كما انك لو كنت تقّدم 
لنفس�ك املزيد من الطع�ام الذي يمكنك التهامه يف األف�راح والبوفيهات 
املفتوحة ملجرد أن ش�خصاً آخر سيسّدد الفاتورة فإذا أتيحت لك فرصة 
أكل املال العام فستفعل وتأخذ قدر ما تستطيع وتتمكن وتقدر من دون 
خ�وف او رقيب. اإلصالح ثقاف�ة وحياة ومفردات نعيش�ها تخلقها لنا 
البيئة والرتبية انطالقا من العائلة ومن املجتمع الذي ننشأ فيه فلنحاول 
أن نكون أش�خاصاً يتمتعون بالتمّيز أينما وجدنا وتذكر أّن األمانة هي 
ما تفعله بينك وبني نفس�ك وليس ما تفعله يف حضور الناس واما اعني 
اآلخرين فالرياء ليس يف الدين والشعائر فحسب انما هناك رياء اإلصالح 

والتقوى وهو اشد ما يكون واقىس بل هو النفاق يف ذاته قوالً وفعالً.

سعت املرجعية منذ عام 2003 اىل اعادة توجيه العملية السياسية 
وفق م�ا يحقق رغبات الش�عب العراقي يف اختيار ش�كل النظام 
الس�يايس واختيار ممثليهم يف مجلس النواب العراقي، وتش�كيل 
حكوم�ة وطنية تمثل كل اطياف الش�عب العراق�ي، وتحقق ذلك 

فعالً وأصبح هناك تمثيل حتى لألقليات يف البالد.
وس�عت املرجعي�ة الديني�ة بكل ما تمل�ك من مكان�ة يف املجتمع 
العراقي يف ترس�يخ مبدأ املواطنة وس�يادة التعايش السلمي بني 
جميع املكونات وتحقيق العدالة واملساوات التي حرم منها الشعب 
العراقي طيلة 40 عام مىض من حكم النظام املس�تبد والذي دمر 
البنى االساس�ية للش�عب العراقي وس�حق روابطه االجتماعية، 
وزرع التفرقة بني ابناءه وس�يادة الحك�م الواحد والديكتاتورية 

التي جعلت من العراق ساحة حرب اىل يومنا هذا.
الخطاب االسبوعي للمرجعية الدينية العليا والذي يلقى من خالل 
منرب الجمعة يعكس الرؤية الحقيقية لها ويمثل خارطة الطريق 
وحل املش�اكل يف الب�الد وان هذه الرس�ائل تمثل نبض الش�ارع 
وصوت�ه يف املطالب�ة بالحقوق، لهذا يعد صوته�ا العاكس لهموم 
ومعان�اة املجتمع العراقي ومطالب�ه املرشوعة بالعيش الكريم يف 
وطنهم وتحقيق التعهدات الت�ي اقرتها الحكومات املتعاقبة عىل 
نفس�ها يف تحقيقه�ا ألبناء املجتمع، ول�و كان فعالً صدى صوت 
املرجعي�ة يصل ويس�مع من ه�ذه الحكومات لكن�ا اليوم ارسع 
ال�دول يف التق�دم والرق�ي واالزدهار، ولكن�ا الي�وم نعيش حياة 
االس�تقرار الس�يايس واالقتصادي واالجتماعي، ولك�ن املصالح 
الحزبي�ة والفئوية كانت املس�يطرة واملتس�لطة فأمىس الفس�اد 
كاألخطبوط الذي يمتلك اذرع يف كل مفاصل الدولة ومؤسس�اتها 
ويعتاش عىل الفاس�دين ويدم�ر ما تبقى من اركان مؤسس�ات 

الدولة.
يبقى يشء اخري ستبقى املرجعية الدينية صوت الشعب العراقي، 
وستكون السند الحقيقي له يف املطالبة بحقوقه، وما التظاهرات 
الس�لمية اال اح�د مظاهر هذا الدعم حيث وقف�ت بكل ثقلها مع 
هذه التظاهرات الس�لمية التي طالبت بالقصاص من الفاسدين 
يف مؤسس�ات الدولة ومحاربة الفس�اد اين ما كان وكيف ما كان 
اىل جانب تأكيدها وتركيزها عىل ان القرار ينبغي ان يكون عراقياً 
بامتياز، ال يتأثر بالضغوط اإلقليمية والدولية، وان يصار اىل بناء 
دولة املؤسس�ات وفق الية مهنية وش�فافة ع�رب اختيار حكومة 
تكون راضية ومرضية عند الجمهور )غري جدلية( لتلبي مطالب 
الش�عب العراقي وتسعى جاهدة اىل اسرتداد سيادته، دون تدخل 

او تأثري عىل القرارات السيادية واملصريية للبالد.

كيف تتعامل مع املشاعر السلبية واإلجهاد
املش�اعر الس�لبية واإلجهاد هي مش�كلة 
شائعة تواجه كثري من األشخاص، فكيف 
يمكننا التعامل معها، خاصة وأنها غالبا 
ما تؤثر سلبا عىل حياتنا املهنية واألرسية 
واملجتمعية عىل حد سواء.  كيف يفرتض 
أو  بالتوت�ر  أن نت�رف حينم�ا نش�عر 
نغض�ب،  أن  علين�ا  ينبغ�ي  ه�ل  األذى؟ 
ونع�رب عن إحباطنا، ومش�اعرنا بش�كل 
واض�ح ورصي�ح، أم نكبت تلك املش�اعر 
ونتظاهر بعدم وجوده�ا، حتى نقلل من 
تداعياتها؟ وهل التعبري عن تلك املش�اعر 
يهددن�ا بقول أو فع�ل ال�يشء الخطأ، يف 
وقت نعجز فيه عن تقدير األمور بش�كل 
عاقل وموضوعي؟ لق�د أثبتت التجربة أن 

»كبت املش�اعر« ليس بالتأكيد الخيار األنس�ب 
هن�ا، لكن هن�اك تقني�ات يمكن ألي ش�خص 
أن يس�تخدمها، حتى ال يتس�بب »انفجار« تلك 
العواط�ف بتداعي�ات س�لبية. يعود الس�بب يف 
أن »كبت املش�اعر« ليس الحل األنس�ب، فكبت 
هذه املش�اعر والعواطف السلبية ال يذهب بها 
بعيدا، وإنما يتسبب بخروجها بطرق مختلفة، 
يف أوقات أخ�رى، وألن عواطفك تمثل إش�ارات 
عىل ما يجب وم�ا ال ينبغي أن تفعله يف حياتك، 

فيج�ب أن يكون الش�عور بالغضب أو اإلحباط 
إش�ارة إىل رضورة تغيري يشء م�ا. وإذا لم تقم 
بتغيري املواق�ف أو أنماط التفكري التي تس�بب 
هذه املش�اعر غ�ري املريح�ة، فس�وف تظل يف 
الخلفية، دون أن تعرف متى أو كيف ستنفجر. 
كذلك فبعض املش�اعر التي تشعر بها، دون أن 
تتمك�ن من عالجها، يمكن أن تؤثر س�لبيا عىل 
صحت�ك الجس�دية والعاطفي�ة، ولبعض هذه 
اآلث�ار تبعات عىل املدى البعي�د. حاول أن تنظر 
بداخل�ك، لتحدي�د املواق�ف التي خلق�ت لديتك 

التوتر واملشاعر السلبية يف حياتك، حاول 
أن تحددها بكل دق�ة، وكلما كانت دقتك 
يف تحديد الس�بب، كان العالج أس�هل. قد 
يكون السبب يف املش�اعر السلبية ضغط 
كب�ري يف العم�ل، أو خالفات ش�خصية يف 
محيط األصدق�اء، األقرب�اء، األرسة عىل 
سبيل املثال. كذلك يمكن أن تنتج املشاعر 
السلبية عن أفكارنا املحيطة بأحداث تمر 
بنا يومي�ا، أو ربما الطريق�ة التي نفرس 
به�ا هذه األحداث، والت�ي يمكن أن تغري 
م�ن طريق�ة خوضن�ا للح�دث، وم�ا إذا 
كان يس�بب التوت�ر أو ال. بعد تمكنك من 
التصوي�ب بدقة نحو الس�بب ال�ذي أثار 
بداخلك املش�اعر الس�لبية، ح�اول تقليل 
مس�ببات هذه املشاعر، واإلجهاد، وسوف تجد 
هذه املشاعر السلبية أقل، حيث يمكن أن يشمل 
ذلك:خف�ض ضغ�ط العم�ل،  تعلم ممارس�ات 
التواص�ل املقن�ن )بأال تس�مح ألح�د بالضغط 
علي�ك(، أو تغيري أنماط التفكري الس�لبي لديك، 
من خالل ما يعرف ب� »إعادة الهيكلة املعرفية« 
)رصد وتحلي�ل الطريقة الت�ي نتعامل بها مع 
املعلوم�ات واملعارف الت�ي تدخل إلينا، بحيث ال 

تسبب لدينا التوتر واملشاعر السلبية(.

اكتشاف قنبلة مناخية يف البحر األمحر
اكتش�ف علم�اء معهد ماك�س بالنك 
األملان�ي مص�درا غري متوق�ع لغازات 
كربوهيدراتية تش�كل خطورة كبرية 

عىل الوسط املحيط بالبحر األحمر. 
 Nature مجل�ة  وتفي�د 
الدراس�ة  ب�أن   ،Communications
أظه�رت أن كمي�ة الغ�از املنبعثة من 
ق�اع البح�ر األحم�ر س�نويا تع�ادل 
220 أل�ف طن س�نويا، وهذا أكثر من 
انبعاثات الغ�از يف تركي�ا أو االمارات 
العربية املتحدة. ووفقا لهذه الدراسة 
يوج�د تح�ت ق�اع البح�ر مس�تودع 
هائ�ل لكربوهيدرات غري غ�از امليثان 
وهم�ا غازا اإليثان والربوب�ان، اللذين 
يرتفعان تدريجيا مع التيار وينبعثان 

إىل اله�واء الجوي. ويتأكس�د اإليثان والربوبان 
نتيجة اختالطهما بانبعاثات الس�فن، ما ينتج 
عن�ه تكوي�ن األوزون الرتوبوس�فريي وامل�واد 
الكيميائية باس�م ن�رتات البريوكيس أس�يتيل 
، وه�ي املكون�ات الس�امة للضب�اب الدخاني 

الكيميائي.
ويذك�ر أن أول دراس�ة للغ�الف الج�وي فوق 
البحر األحمر جرت عام 2017 ، حينها اكتشف 

العلماء أن تركيز امل�واد الكيميائية أعىل ب� 40 
مرة من التوقعات النظرية.

لذلك قرر العلماء أن هذا االرتفاع يف تركيز املواد 
الكيميائية س�ببه النش�اط الب�رشي، وإلثبات 
هذه التوقعات أجروا دراسة للقطاع الزراعي، 
حرق املواد العضوية، توليد الطاقة الكهربائية 
والنف�ط. ولك�ن جميع نتائج هذه الدراس�ات 
ل�م تعط جوابا عن س�بب ارتف�اع تركيز املواد 

الكيميائية فوق البحر األحمر.

ولك�ن بين�ت الدراس�ات الالحقة أن 
مص�در انبع�اث ه�ذه الغ�ازات يقع 
تحت قاع الجزء الش�مايل م�ن البحر 
ب�ني  عميق�ة  منطق�ة  يف  األحم�ر 
الصفائح القارية العربية واإلفريقية. 
هنا يف ه�ذه املنطقة عىل عمق 200-
300 م�رت توجد طبقة مي�اه بحرية 
هي األسخن واألكثر ملوحة يف العالم. 
واملزي�ج الكيميائ�ي ال�ذي يتكون يف 
هذه الظروف، يختلط بالنفط والغاز 
املوجودين بوفرة يف أس�فل الصخور، 
الربكان�ي  النش�اط  إىل  وباإلضاف�ة 
وه�ذا كله يفرس هذا التلوث الواس�ع 
أن  إىل  اإلش�ارة،  وتج�در  النط�اق. 
اإليثان والربوب�ان قبل عر النهضة 
الصناعية لم يكن لهم�ا تأثري يف نوعية الهواء. 
ولك�ن اآلن تبح�ر عرب قن�اة الس�ويس والبحر 
األحمر اعداد كبرية من السفن التي تنبعث منها 
أكاس�يد النرتوجني. وخليط هذه األكاسيد مع 
الهيدروكربونات من غري امليثان، ينتج مركبات 

مرضة للنباتات والحيوانات والبرش.
لذل�ك حذر الباحثون من خط�ر تدهور تركيب 

الهواء يف املنطقة بشكل كبري يف املستقبل.

أعلن�ت رشك�ة OneWeb الربيطانية ع�ن نيتها إطالق دفع�ة جديدة من 
األقمار التابعة ملنظومتها إىل الفضاء قريبا. 

وق�ال بيان صادر ع�ن الرشكة: »يرسن�ا أن نعلن ع�ن أول عملية إطالق 
س�تجري ضمن خطة إطالق أقمار OneWeb ه�ذا العام، وتتكون الدفعة 
األوىل م�ن 34 قم�را س�يتم إطالقه�ا من قاع�دة بايكون�ور الفضائية يف 
كازاخس�تان، يف ال� 7 من فرباير 2020، يف تمام الس�اعة 2:42 بالتوقيت 
املحيل )00:42 بتوقيت موسكو(«. وكان املدير العام لرشكة »بروغريس« 
الروس�ية لصناعة  الصواري�خ ومركبات الفضاء، دمي�رتي بارانوف، قد 
رصح يف وقت س�ابق ب�أن هذه الدفعة من األقم�ار كان من املفرتض أن 
تطلق يف ديسمرب الفائت، لكن العملية أجلت بعد اكتشاف مشكالت فنية يف 
األقمار، وبعدها أعلنت الرشكة املصنعة لهذه األقمار أن إطالقها سيكون 
يف فرباير 2020. وأوضح أن إطالق األقمار س�يجري باستخدام صواريخ 
»س�ويوز« الروس�ية، وس�تتوىل ه�ذه العملية رشكة غالف كوس�موس 

.Arianespace الروس�ية أيضا، بموجب عقود موقعة مع رشكة

OneWeb تطلق دفعة من األقامر 
إىل الفضاء


