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اإلمام علي بن أبي طالب
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صالح اآلخرة رفض الّدنيا العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب حيذر من ارتفاع »وترية 
اإلرهاب« لعرقلة قـرار اخراج 

القوات األمريكية
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املالية الربملانة تكشف »احلد االدين« لرواتب املوظفني بحسب التعديل اجلديد لقانون اخلدمة 
العراق يدعو إىل »اجتامع عريب طارئ« يف فلسطني ويؤكد »مواقفه الثابتة« من القضية
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أص�در زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر، 
أم�س الس�بت، ميثاق »ث�ورة اإلص�اح« تضمن 
التوجي�ه ألصحاب القبعات الزرقاء باالنس�حاب 
م�ن س�احات التظاه�ر، وتس�ليم أم�ر حماي�ة 
املتظاهرين للق�وات األمنية. وجاء ميثاق الصدر 
بعد س�اعات من اجتم�اع ابو دعاء العيس�اوي، 
املع�اون الجهادي لزعيم التي�ار الصدري مقتدى 
الصدر، م�ع املتظاهرين يف س�احة التحرير ليلة 
الجمع�ة. وعق�د العيس�اوياجتماعاً م�ع ممثيل 
الخيام االعتصام يف س�احة التحرير داخل مرآب 

الباب الرشقي، بحسب ما أكد معتصمون. 
وح�ر العيس�اوي، بصفت�ه ممث�ل أو مبعوث 
الصدر إىل املتظاهرين، عىل رأس وفد ضم قيادات 
يف الخ�ط االول م�ن املعاوني�ة الجهادي�ة للتي�ار 
الص�دري.  وج�اء يف تدوينة للص�در نرشت عىل 
حس�ابه بموقع »توتري«، ان »هذه النقاط تمثل 

ميثاق ثورة االصاح«، وهي تتضمن: 
أوال: االس�تمرار عىل س�لمية املظاه�رات، وعدم 
اجبار اي شخص عىل التظاهر واالحتجاج مطلقا، 
وعدم قط�ع الط�رق واالرضار بالحي�اة العامة، 
وعدم منع الدوام يف املدارس كافة واما الجامعات 
وما يعادله�ا فيكون اختيارية وم�ن دون اجبار 
عىل ال�دوام وعدمه، فضا عن ع�دم التعدي عىل 
األم�اك الخاصة والعامة وع�ىل املرافق الخدمية 
والصور واملقار وغري ذلك مطلقا، واخاء مناطق 
االحتجاج واالعتصام من اي مظاهر التس�ليح.. 
وينطب�ق ذلك عىل املولوت�وف والقاعات والعيص 

وغريها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات االمنية. 
التفاصيل ص2

الصدر يطرح ميثاقا لـ »ثورة اإلصالح«:سحب »القبعات« واالستمرار بالسلمية
لقاءات املعتصمني والتيار الصدري أسفرت عن اتفاق لاللتزام بتوصيات املرجعية وتنظيم التظاهرات وتنقيتها من »املندسني« حمافظ بغداد
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مطار بغداد خالل الشهر املايض

حمافظ املثنى يعلن توزيع 
االرايض عىل عوائل الشهداء واجلرحى

 يف القوات األمنية واحلشد
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إيران تعلن عن وساطة ملساعدة تركيا وسوريا عىل ختطي خالفاهتام
نائب عن املحافظة: جهات مرتبطة بأمريكا تقود حتركات الخراج احلشد من نينوى
مكتب رئيس الوزراء يعلن متديد ساعات فتح املنطقة اخلرضاء وسط بغداد
وزارة التعليم تعلن عن توفر درجات وظيفية بصفة حمارضين

بعد تضمني الزيارة األربعينية والنخلة.. وزير الثقافة يكشف مساع 
النضامم مواقع جديدة عىل الئحة اليونسكو
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رئيس جلنة املتابعة
 يف حمافظة البرصة يؤكد شمول كافة 

شوارع املناطق الزراعية بالتبليط

النفط تعلن اعادة 
تأهيل ثالثة مشاريع نفطية 

كبرية يف نينوى

استثامر نينوى ختصص 
اراض إلقامة مشاريع ومتنح قروض 

اكثر من »30« مليون دينار

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة، أم�س الس�بت، إن إي�ران 
مس�تعدة ملس�اعدة تركيا وس�وريا عىل تخط�ي خافاتهما.
وأضاف�ت الوزارة ع�ر موقعها اإللكرتون�ي، أن طهران أكدت 
ع�ىل أهمية ح�ل األمور يف س�وريا ع�ر الدبلوماس�ية، وذلك 
خ�ال لق�اء بن مس�ؤولن إيراني�ن ومبعوث األم�م املتحدة 
الخاص بسوريا غري بيدرسن الذي يزور إيران. وبحسب بيان 
ال�وزارة فقد أكدت إي�ران خال االجتماع مع بيدرس�ون عىل 
»ع�دم اس�تخدام املدنين كدروع برشية، وأن إيران مس�تعدة 
للوس�اطة بن تركيا وس�وريا لح�ل املس�ألة«. وكان الرئيس 

الرتك�ي رجب طيب أردوغان هدد بطرد القوات الس�ورية من 
إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر، وذلك بعد مقتل 
ثمانية عس�كرين أتراك االثنن املايض يف قصف نفذه الجيش 
الس�وري قرب بلدة رساقب. كذلك هّددت تركيا الس�بت بالرد 
عىل أي اس�تهداف ملواقعها العس�كرية يف إدل�ب، بعد يوم من 
إفادة مس�ؤولن أن قوات موالية لدمشق حارصت ثاث نقاط 
للجي�ش الرتكي. وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة يف إدلب لصد 
أي هجوم من قبل الجيش السوري، وذلك بموجب اتفاقية مع 
روس�يا. وأرس�لت تركيا منذ الجمعة نحو 350 مركبة برفقة 
قوات خاص�ة وذخرية، باإلضافة إىل بع�ض املدرعات، لتعزيز 

هذه املواقع، كما أفادت وكالة األناضول الرتكية الرسمية.

      بغداد / المستقبل العراقي

األم�ري  عب�د  الثقاف�ة  وزي�ر  كش�ف 
الحمداني، أمس الس�بت، عن مس�اع 
النضم�ام مواق�ع ومدن جدي�دة عىل 

الئحة الرتاث العاملي.
وهن�أ الحمدان�ي العراقي�ن جميع�اً 
العراقي�ة،  النخل�ة  إدراج  بمناس�بة 
اإلمام  أربعين����������ي�ة  وزي�ارة 
الحس�ن )عليه الس�ام( وما رافقها 
من خدم�ات وضياف�ة وفعاليات عىل 
يف  للبرشي�ة  العامل�ي  ال�رتاث  الئح�ة 

منظمة اليونسكو.

وأض�اف أن ذلك يعد تقدي�راً واعرتافاً 
العراقي�ة وبأهمي�ة زي�ارة  بالنخل�ة 
األربع�ن وم�ا تراف���������قها من 
فعاليات وضياف�ة وخدمات متكاملة 
للزائري�ن، الفت�اً اىل أن هن�اك قائم�ة 
تمهيدي�ة تضم مجموعة م�ن املواقع 
الت������اريخي�ة  وامل�دن واألح�داث 
يمك�ن انضمامه�ا عىل الئح�ة الرتاث 

العاملي. 
وأوضح أن القائمة تشمل مقرة وادي 
الس�ام وبح�ر النجف وبحرية س�اوة 
ومدين�ة واس�ط ومدينة نف�ر وقلعة 
الع�����������مادي�ة وقلعة كركوك 

اىل  باإلضاف�ة  هي�ت،  قلع�ة  وكذل�ك 
شاطئ دجلة وش�ارع الرشيد وطوق 
ك�رى واالخير، فض�ًا عن طريق 
الحج الرابط بن الكوف�����������ة 

والديار املقدسة.
 وأشار اىل أن هناك قائمة أخرى تشمل 
ال�رتاث غ�ري امل�ادي أو غ�ري امللموس 

وتضم عىل رأسها ملحمة كلكامش.
أم�س  ي�وم  اليونس�كو،  وأص�درت 
الجمعة، ش�هادتي تس�جيل )النخلة( 
و)أربعينية األمام الحسن( عىل الئحة 

الرتاث العاملي غري املادي.
 وذكر بيان للثقافة تلقته وكالة األنباء 

العراقي�ة )واع( أن�ه »يف إنج�از ثقايف 
جدي�د يحقق�ه الع�راق ع�ىل الصعيد 
الثقايف العاملي أصدرت املنظمة الدولية 
للرتبي�ة وال���������عل�وم والثقافة 
)اليونسكو( شهادتي تسجيل؛ شجرة 
النخل�ة التي تمث�ل أحدى رم�وز باد 
الراف��دي�ن ع�ر التاري�خ، والزي�ارة 
األربعينية التي تمث�ل واحدة من أكر 
التجمع�ات البرشي�ة يف العال�م ضمن 
قائم�ة ال�رتاث الثقايف اإلنس�اني غري 

املادي«.

التفاصيل ص2
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وديتان بني العراق
 والسعودية حتضريًا لكأس
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وزارة التعليم تعلن عن توفر درجات وظيفية بصفة حمارضين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن توفر درجات وظيفية 
يف كلية الزراعة / جامعة االنبار للتخصصات املبينة بالجدول أدناه 
للتدريس )بصفة محارض( للمواد األساس�ية يف الدراس�ة املسائية 

للفصل الدرايس الربيعي وللعام الدرايس 2019/2020.
وذكرت الوزارة ان املستمسكات املطلوبة هي:

1.االمر الجامعي بالشهادة
2.املستمسكات الثبوتية األربعة.

3.صالحية التدريس / جامعة االنبار حرصاً.
4.طرائق التدريس.

وبين�ت أن التقدي�م ع�ى الوظائ�ف ينتهي ي�وم الخمي�س املوافق 
.13/2/2020

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أص�در زعيم التيار الص�دري مقتدى الصدر، 
اإلص�الح«  »ث�ورة  ميث�اق  الس�بت،  أم�س 
تضم�ن التوجيه ألصحاب القبع�ات الزرقاء 
باالنس�حاب من س�احات التظاهر، وتسليم 

أمر حماية املتظاهرين للقوات األمنية. 
وجاء ميثاق الصدر بعد س�اعات من اجتماع 
اب�و دع�اء العيس�اوي، املع�اون الجه�ادي 
لزعي�م التيار الص�دري مقت�دى الصدر، مع 
املتظاهرين يف ساحة التحرير ليلة الجمعة. 

وعقد العيس�اوياجتماعاً م�ع ممثيل الخيام 
االعتص�ام يف س�احة التحري�ر داخ�ل مرآب 

الباب الرشقي، بحسب ما أكد معتصمون. 
وحرض العيس�اوي، بصفته ممثل أو مبعوث 
الص�در إىل املتظاهري�ن، ع�ى رأس وفد ضم 
قيادات يف الخط االول من املعاونية الجهادية 

للتيار الصدري. 
وج�اء يف تدوينة للصدر نرشت عى حس�ابه 
بموق�ع »توت�ر«، ان »ه�ذه النق�اط تمث�ل 

ميثاق ثورة االصالح«، وهي تتضمن: 
أوال: االستمرار عى سلمية املظاهرات، وعدم 
اجبار اي ش�خص عى التظاه�ر واالحتجاج 
مطلقا، وعدم قطع الطرق واالرضار بالحياة 
العامة، وع�دم منع الدوام يف امل�دارس كافة 
واما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارية 
ومن دون اجبار عى الدوام وعدمه، فضال عن 

عدم التعدي عى األمالك الخاص�ة والعامة وعى املرافق 
الخدمي�ة والص�ور واملق�ار وغر ذل�ك مطلق�ا، واخالء 
مناطق االحتجاج واالعتصام من اي مظاهر التس�ليح.. 
وينطبق ذلك عى املولوت�وف والقاعات والعيص وغرها 

مطلقا وذلك بتسليمها للقوات االمنية. 
ثانيا: ادارة املظاهرات من الداخل والتخيل عن املتحكمني 

بها من الخارج مطلقا. 

ثالثا: عدم تسييس املظاهرات لجهات داخلية او خارجية 
حزبية كانت ام غرها. 

رابعا: اعالن الرباءة من املندسني واملخربني والتي اشارت 
له�ا املرجعية وغرها من القيادات الدينية والعش�ائرية 

وما شاكلها.
خامسا: توحيد املطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع 

تظاهرات العراق.
سادس�ا: العمل عى تش�كيل لجان من داخل املظاهرات 

م�ن اج�ل املطالبة باالف�راج عن املعتقل�ني واملختطفني 
والتحقيق الجدي يف قضية شهداء االصالح الذين سقطوا 

خالل املظاهرات.
سابعا: العمل عى ايجاد ناطق رسمي للمظاهرات.

ثامنا: ع�دم التعدي عى القوات االمني�ة ومنها )رشطة 
املرور( مطلقا.. وتقديم املعتدين سابقا او الحقا للقوات 

االمنية فورا.
تاس�عا: مراعاة القواعد الرشعية واالجتماعية للبلد قدر 

االم�كان وعدم اخت�الط الجنس�ني يف خيام 
االعتصام واخ�الء اماك�ن االحتجاجات من 

املسكرات املمنوعة واملخدرات وما شاكلها.
عارشا: انس�حاب )القبعات الزرق( وتسليم 
امر حماي�ة املتظاهرين الس�لميني والخيام 

بيد القوات االمنية املسلحة..
حادي عرش: تحدي�د اماكن التظاهر عموما 
واالعتص�ام خصوصا ومن خ�الل موافقات 
رس�مية وبالتنس�يق م�ع الق�وات االمني�ة 

بصورة مبارشة.
ثاني ع�رش: االلت�زام بتوجيه�ات املرجعية 

والقيادات الوطنية لزام.
ثالث عرش: طرد كل من يثر الفتنة الداخلية 
والطائفية وكل من يعتدي عى الذات اإللهية 
او االعراف الدينية واالجتماعية وما ش�اكل 

ذلك. 
الجمع�ة يوم�ا  ي�وم  راب�ع ع�رش: يك�ون 
لتظاهرات عراقية حاش�دة من دون االعالن 
عن أي انتماء لغر العراق ومن دون التفرقة 

بهتاف او فعل او الفتة او ما شابه ذلك.
خامس ع�رش: التحقي�ق بحادث�ة )الوثبة( 
و )مرقد الس�يد الحكيم( و )حادثة س�احة 
الصدرين( ومجزرة النارصية وما ش�ابهها 

يف جميع املحافظات.
س�ادس ع�رش: ع�دم تدخ�ل املتظاهرين يف 
امور سياس�ية ثانوي�ة كالتعيينات ورفض 
بع�ض السياس�ات من هن�ا وهن�اك فلذلك 

جهات خاصة تقوم بها فضال عن غرها.
سابع عرش: عدم زج الثوار يف تشكيل الحكومة املؤقتة.. 

ففيه تشويه السمعة الثورة اإلصالحية.
ثامن عرش: اعطاء اهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه 
ن�رصة لإلص�الح وع�دم التع�دي عليه�م او مضايقتهم 
م�ا دام�وا س�لميني. واالس�تمرار بذل�ك اىل ح�ني اجراء 

االنتخابات املبكرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الثقافة عبد األم�ر الحمداني، 
أمس الس�بت، عن مس�اع النضم�ام مواقع 

ومدن جديدة عى الئحة الرتاث العاملي.
وهنأ الحمداني العراقيني جميعاً بمناس�بة 
إدراج النخل�ة العراقي�ة، وزي�ارة أربعيني�ة 
اإلمام الحسني )عليه السالم( وما رافقها من 

خدمات وضيافة وفعاليات عى الئحة الرتاث 
العاملي للبرشية يف منظمة اليونسكو.

وأضاف أن ذلك يعد تقديراً واعرتافاً بالنخلة 
األربع�ني وم�ا  العراقي�ة وبأهمي�ة زي�ارة 
ترافقه�ا م�ن فعالي�ات وضياف�ة وخدمات 
متكامل�ة للزائرين، الفت�اً اىل أن هناك قائمة 
تمهيدي�ة تضم مجموعة م�ن املواقع واملدن 
واألح�داث التاريخية يمك�ن انضمامها عى 

الئح�ة الرتاث العامل�ي. وأوض�ح أن القائمة 
تش�مل مقربة وادي الس�الم وبح�ر النجف 
وبحرة س�اوة ومدينة واس�ط ومدينة نفر 
وقلعة العمادي�ة وقلعة كركوك وكذلك قلعة 
هي�ت، باإلضافة اىل ش�اطئ دجلة وش�ارع 
الرش�يد وطوق ك�رى واالخي�رض، فضالً 
عن طريق الحج الراب�ط بني الكوفة والديار 
املقدس�ة. وأش�ار اىل أن هن�اك قائمة أخرى 

تش�مل الرتاث غر امل�ادي أو غ�ر امللموس 
وتضم عى رأسها ملحمة كلكامش.

وأص�درت اليونس�كو، يوم أم�س الجمعة، 
و)أربعيني�ة  )النخل�ة(  ش�هادتي تس�جيل 
األم�ام الحس�ني( عى الئحة ال�رتاث العاملي 

غر املادي.
 وذك�ر بي�ان للثقافة تلقت�ه وكال�ة األنباء 
العراقي�ة )واع( أن�ه »يف إنجاز ثق�ايف جديد 

يحقق�ه العراق عى الصعي�د الثقايف العاملي 
أص�درت املنظمة الدولي�ة للرتبي�ة والعلوم 
والثقافة )اليونس�كو( ش�هادتي تس�جيل؛ 
ش�جرة النخلة التي تمثل أح�دى رموز بالد 
الرافدين ع�رب التاريخ، والزي�ارة األربعينية 
الت�ي تمث�ل واح�دة م�ن أك�رب التجمع�ات 
البرشية يف العالم ضمن قائمة الرتاث الثقايف 

اإلنساني غر املادي«.

لقاءات املعتصمني والتيار الصدري أسفرت عن اتفاق لاللتزام بتوصيات املرجعية وتنظيم التظاهرات وتنقيتها من »املندسني«

الصدر يطرح ميثاقا لـ »ثورة اإلصالح«:سحب »القبعات« واالستمرار بالسلمية
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بعد تضمني الزيارة األربعينية والنخلة.. وزير الثقافة يكشف مساع النضامم 
مواقع جديدة عىل الئحة اليونسكو

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب عن تحالف البناء احمد 
رئي�س  الس�بت،  أم�س  الكنان�ي، 
توفي�ق  محم�د  املكل�ف  ال�وزراء 
عالوي اىل اس�تبدال بعض املقربني 
تش�كيل  خ�الل  واملستش�ارين 

حكومته.
وق�ال الكنان�ي يف ترصيح صحفي 
ان “بع�ض االنباء تش�ر اىل وجود 
ضغ�وط من قب�ل الحلق�ة املقربة 
الوزراء  لرئي�����س  واملستش�ارة 
املكلف محمد توفيق عالوي بش�ان 

اختيار الوزراء”.
واضاف ان “عالوي مطالب باختيار 
وزراء مستقلني وبعيدا عن التحزب 
زكذل�ك ابع�اد الدائ�رة املقربة منه 
م�ن اجل ضم�ان نجاح�ه يف طرح 
كابينته الوزارية وفق رشوط الكتل 
ش�خصيات  باختي�ار  السياس�ية 

نزيهة وقادرة عى ادارة الدولة”.
واوض�ح الكنان�ي ان “عالوي قادر 
ع�ى تقدي�م الحكومة خ�الل املدة 
الدس�تورية دون اي تأخر بس�بب 
وج�ود دعم م�ن قبل اغل�ب الكتل 

السياسية يف الربملان”.

نائب عن البناء يوجه »طلب مبكر« لعالوي 
باستبدال مستشاريه ومقربيه

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو اللجنة املالية يف الربملان احمد رشيد حمه، أمس 
الس�بت، عن الح�د األدنى يف س�لم رواتب املوظفني بحس�ب 

التعديل الجديد بقانون الخدمة االتحادية.
وق�ال حم�ه، يف ترصيح صحف�ي، إن »اللجن�ة املالية انتهت 

م�ن التصوي�ت عى فق�رات س�لم الرواتب بقان�ون الخدمة 
االتحادي�ة«، مبينا أن »اللجنة اقرتح�ت أن يكون الحد االدنى 
للراتب االس�مي، 200 ال�ف دينار، وان ال يزي�د عن 800 الف 
دينار«. واضاف أن »اللجن�ة قررت ان يكون التعديل الخاص 
يف س�لم الرواتب مناط بالحكومة الجديدة عى اعتبارها تعلم 
جيدا بنس�بة الغالء واملعيش�ة »الفتا إىل أن »وزارة التخطيط 

س�تجتمع م�ع وزارة املالية لتحديد مس�ألة الس�لم الخاص 
بالروات�ب«. وكان عض�و اللجن�ة القانونية النيابية، س�ليم 
هم�زة، ق�ال االثنني 25 ترشي�ن الثان�ي 2019، أن الحكومة 
س�رتاعي الف�وارق الكب�رة يف الروات�ب واملخصص�ات ب�ني 
املوظف�ني، فيم�ا أكد أن الربمل�ان ينتظر وص�ول القانون من 

الحكومة ملناقشته والتصويت عليه.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس السبت، عن 
تمديد س�اعات فتح املنطقة الخرضاء وسط 
بغ�داد امام املواطنني.  وقال س�كرتر رئيس 

ال�وزراء الفريق الركن محم�د حميد البياتي 
يف ترصيح صحفي انه »تقرر تمديد ساعات 
فت�ح املنطق�ة الخرضاء وس�ط بغ�داد امام 
حركة س�ر املواطنني لتكون من السادس�ة 
ولغاي�ة ال�11 صباح�ا، بعدما كان�ت لغاية 

الساعة ال�10 صباحا«.
واضاف ان�ه »تقرر ايضا تمديد فتح املنطقة 
من الس�اعة الثاني�ة ظهرا ولغاية الس�ابعة 
مس�اء بعدما كانت لغاية الخامسة مساء«، 
مش�را اىل ان »هذا التمديد سيبدأ اعتبارا من 

اليوم السبت«. يذكر ان مكتب رئيس الوزراء 
ق�رر يف وقت س�ابق فتح املنطق�ة الخرضاء 
وس�ط العاصم�ة م�ن الس�اعة السادس�ة 
صباح�ا لغاية العارشة صباح�ا ومن الثانية 

ظهرا ولغاية الخامسة مساء.

        بغداد / المستقبل العراقي

دان قائ�د رشط�ة محافظة ذي قار، العمي�د نارص لطيف 
االسدي، اليوم السبت، االعتداء عى رجل املرور يف املحافظة 
ووجه بتشكيل لجنة تحقيقية ملعرفة الجناة الذين اعتدوا 

عى املنتسب.
وذك�رت قيادة رشطة ذي ق�ار، يف بيان تلقت »الغد برس« 
نس�خة منه، ان�ه »قائ�د الرشط�ة، العميد ن�ارص لطيف 
االسدي، دان االعتداء غر املربر عى رجل رشطة املرور من 
عنارص خارجة ع�ن القانون اثناء تأديته لواجبه«، مؤكدا 

ان »أي اعت�داء عى رجل الرشطة يعت�رب اعتداء عى هيبة 
الدولة وانتهاك للقانون والنظام العام«.

وأضافت انه »امر بتش�كيل لجنة عليا م�ن كبار الضباط 
الحقوقيني يف مديرية الرشطة للتحقيق بمالبس�ات حادث 
االعتداء عى رجل رشطة املرور وبتس�جيل دعوى أصولية 
اضافة ملا سيتم اتخاذه من إجراءات قانونية ملالحقتهم«. 
واكدت ان »جميع منتس�بي رشط�ة ذي قار وتوابعها هم 
أبنائنا وحماية حقوقهم واجب علينا ونحن نعترب الجميع 
اخوة وأبناء لنا«، موجها »شكره وتقديره اىل أهايل ذي قار 

الرشفاء الذين تدخلوا بفض االعتداء عن رجل الرشطة«.

ودع�ت املواطنني اىل »اإلبالغ عن أي معلومة تقودنا للجناة 
وذل�ك من خ�الل موقعن�ا او التواصل م�ع أي مركز أمنى 
ملالحقتهم وتسليمهم للقضاء ذلك ان رجل الرشطة يعمل 
لخدم�ة وحماية األه�ايل واملمتل�كات«، مؤك�دا ان »هذه 
األفعال مس�تهجنه ومرفوض�ه ألي اعتداء عى مواطن او 

منتسب يعمل لخدمه بلده«.
يذكر ان هناك مقطع فيديو انترش عى ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي يظه�ر في�ه اعت�داء مجموعه تحم�ل اآلالت 
الجارح�ة وع�يص وه�راوات انهال�وا ع�ى رج�ل م�رور 

بالرضب.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن محافظ�ة نينوى 
مختار املوس�وي، أمس الس�بت، عن 
تحركات تق�وم بها جهات سياس�ية 
مرتبطة بالوالي�ات املتحدة األمركية 
الخ�راج ق�وات الحش�د الش�عبي من 
املحافظة. وقال املوس�وي يف ترصيح 
صحفي إن “بعض الجهات التي لديها 
ارتب�اط بالواليات املتح�دة األمريكية 
تس�عى إىل إحياء داع�ش من جديد يف 
املناط�ق الغربية للمحافظ�ة”، مبينا 
أن “امري�كا تحاول اس�تخدام الخاليا 
اإلرهابي�ة النائم�ة كورقة ضغط عى 
الحكوم�ة الجدي�دة ملنعه�ا فتح ملف 

إخراج قواتها من العراق”.
وأضاف املوس�وي أن “بعض مناطق 
غ�رب املحافظ�ة تش�هد ب�ني الح�ني 
واآلخ�ر تح�ركات لعصاب�ات داع�ش 
اإلجرامية”، مشرا إىل أن “الجماعات 
الرشي�ط  ع�رب  تتس�لل  اإلرهابي�ة 
الحدودي بني س�وريا والعراق وهنالك 
م�ن يح�اول دع�م ه�ذه الجماع�ات 

للسيطرة عى املحافظة مرة أخرى”.
ويؤكد مراقبون أن التحركات األخرة 
التي تقوم بها جهات سياسية الخراج 
الحش�د الش�عبي من بع�ض مناطق 
نينوى مرتبط بمساعي انشاء اإلقليم 

السني يف العراق.

املالية الربملانة تكشف »احلد االدين« لرواتب املوظفني
 بحسب التعديل اجلديد لقانون اخلدمة 

مكتب رئيس الوزراء يعلن متديد ساعات فتح املنطقة اخلرضاء وسط بغداد

رشطة ذي قار تشكل جلنة للتحقيق بحادث االعتداء عىل رجل مرور يف املحافظة

نائب عن املحافظة: 
جهات مرتبطة بأمريكا 
تقود حتركات الخراج 

احلشد من نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

حذرت عضو كتلة الفتح النائب انتصار املوسوي، أمس السبت، من ارتفاع 
وترة اإلرهاب يف الع�راق من اجل عرقلة قرار اخراج القوات األمركية من 

البالد.
وقال�ت املوس�وي يف ترصيح صحفي ان “وت�رة االعم�ال االرهابية بدات 
ترتف�ع يف بعض مناطق العراق بع�د قرار مجلس الن�واب باخراج القوات 
االمريكية”، مؤكدة أن “ القوات األمركية تستخدم االرهاب كورقة ضغط 

ضمن اجندة واضحة وهذا امر اليختلف عليه اثنان”.
واضاف�ت املوس�وي، أن “اخ�راج الق�وات االمريكية خيار وطن�ي عراقي 
وندرك بانها س�تلجأ اىل كل الوسائل واالدوات من اجل تعطيله او املماطلة 

يف تنفيذه ولكنها ستفشل يف نهاية املطاف”.
وأش�ارت املوس�وي إىل أن “ الواليات املتحدة األمركية داعمة لداعش وكل 

التنظيمات املتطرفة وهذه حقيقة اليختلف عليها اثنان”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس إدارة مكافحة اإلرهاب يف األمم املتحدة فالديمر فورونكوفعن 
وجود حوايل 27 ألف إرهابي أجنبي يف سوريا والعراق.

ونقل�ت »س�بوتنيك« ع�ن فورونك�وف قول�ه، : »يج�ب أن نبق�ى يقظني 
ومتوحدين من أجل مكافحة هذا الرش. داعش واصلت محاوالتها بالرجوع 
واستعادة قدراتها عى إجراء عمليات دولية صعبة. خاليا داعش االقليمية 
تواصل التمس�ك باسرتاتيجية الرتسخ يف أماكن النزاعات مستغالً املشاكل 

املحلية«.
وأضاف، انه »من املتوقع أنه بسبب العدد الكبر لإلرهابيني األجانب الذين 
انتقلوا إىل العراق وس�وريا، سيس�تمرون بتشكيل خطر عى األفق القريب 

واملتوسط والبعيد«.
وأوض�ح فورونك�وف، أن »ع�دد ه�ؤالء اإلرهابيني يقدر ب��20 إىل27 ألف 

شخص«.

نائب حيذر من ارتفاع »وترية اإلرهاب« 
لعرقلة قرار اخراج القوات األمريكية

األمم املتحدة تعلن وجود نحو)27( ألف 
إرهايب اجنبي يف العراق وسوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلب�ويس، أمس الس�بت، إىل عقد 
جلس�ة طارئة للربمل�ان يف األرايض 
الفلسطينية، فيما شدد عى رفض 
الع�راق كل اش�كال التطبي�ع م�ع 

الكيان الصهيوني.
وق�ال الحلب�ويس يف كلمت�ه الت�ي 
القاه�ا خ�الل االجتم�اع الط�ارئ 
التح�اد الربملانات العربي�ة املنعقد 
عق�د  إىل  “يدع�و  إن�ه  عم�ان  يف 
جلس�ة طارئة للربملان يف فلسطني 
)بش�أن صفق�ة الق�رن(”، مؤكدا 

“موق�ف الع�راق الثاب�ت واملبدئي 
من القضية الفلس�طينية”. وشدد 
الحلب�ويس ع�ى “وق�وف الع�راق 
مع الش�عب الفلس�طيني يف إقامة 
دولة مس�تقلة ورفض كل اش�كال 
التطبيع ومحاوالت فرض املشاريع 
موقف�ه  أن  مبين�ا  املنح�ازة”، 
ه�ذا “يمث�ل الع�راق ب�كل اطيافه 
ومكونات�ه”. وأك�د الحلبويس عى 
الكف�اح  روح  “اس�تعادة  رضورة 
العربي للعودة إىل األرض املس�لوبة 
والقدس املحتلة”، مش�ددا بالقول 
“نحن نرص ع�ى ان القدس عربية 

وهي عاصمة دولة فلسطني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اع�دت وزارة العدل، اربع�ة نماذج 
يمك�ن  ال  عالي�ة  بج�ودة  وكاالت 
تزويره�ا، فيم�ا بين�ت أن ح�االت 
التزوي�ر انخفض�ت بش�كل كب�ر 
خ�الل امل�دة املاضي�ة يف ال�وكاالت 

العامة والخاصة.
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول 
بال�وزارة أمجد محم�د الصالحي، 
»دائرت�ه  أن  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
تسعى اىل تطوير خططها وآلياتها 

بش�كل مس�تمر بم�ا ينس�جم مع 
التط�ور التقني واملصلح�ة العامة 
للمواطنني السيما يف مجال حقوق 
البيع وال�رشاء والتمليك«، مبينا أن 
»دائرت�ه وبناء عى ذلك، عملت عى 
تطوي�ر أربعة نم�اذج لوكاالت غر 

قابلة للتزوير«.
واضاف ان »الوكاالت املطورة التي 
تحوي عالمات فس�فورية ومائية 
رسي�ة ال يمك�ن تزويرها، تش�مل 
العامة املطلقة والعامة املخصوصة 

بالعقار اضافة اىل الخاصة.

العراق يدعو
 إىل »اجتامع عريب طارئ« يف فلسطني 

ويؤكد »مواقفه الثابتة« من القضية

العدل تطور وكاالت بعالمات فسفورية 
ومائية رسية غري قابلة للتزوير
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    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اكدت الهيلأة العامة للميلاه الجوفية على انجاز )22( 
بئللللراً مطلع عللام 2020«.

وقلال مصدر اعالملي ان« الهيأة تجلدد عزمها لتحقيق 
أهدافهلا ملن خلالل السلعي للوصلول إىل أعى النسلب 
يف إعملال حفلر اآلبلار ونصلب طواقم الضلخ يف جميع 

محافظات العراق خدمًة للمواطنني ».
كما أكد املصدر اإلعالمي انه »كانت حصيلة هذه الجهود 

انجلاز )22( بلر يف العديلد من املحافظات خالل شلهر 
كانلون الثاني من علام 2020 باإلضافة إىل فحص)42( 
بر ونصلب )24( طاقم ضخ وصيانلة )5( طواقم ضخ 
واسلتغالل هذه اآلبلار لإلغراض الزراعيلة باإلضافة إىل 
االستخدامات اليومية املختلفة وكذلك إرواء الحيوانات« 

.
واوضلح انه يف » العاصمة بغلللداد تلم انجاز بر واحد 
وهو بر قاعدة السلالم الجوية بعمق )19( باإلضافة إىل 
فحلص )8( أبلار بجهود العاملني يف فرقلة حفر )112( 

التابعلة مللروع بغلداد  وذللك لتوفلر امليلاه الكافية 
لسلقي املزروعات باإلضافلة إىل االسلتخدامات اليومية 

املختلفة«.
كملا أكلدت الهيلأة العامة للميلاه الجوفية على توفر 
الحصلص املائية الكافية للأرايض الزراعية يف محافظة 
نينوى وقد تكللت جهودها بانجاز )7( آبار يف خالل شهر 
كانون الثاني  من عام 2020 باإلضافة إىل فحص)6( آبار 
ونصلب )12( طللللاقم ضخ وصيانة طاقم ضخ واحد 
وملن أهم هذه اآلبار )أم جريص الرقية /1 و الرائع 

/7 و العودة /2 ( بأعماق ترتاوح )97 ل 160( .
وفللللللي محافظة كركوك تواصل فرق الحفر العاملة 
يف الفلرع بللذل الجهللللود وحث الخطى من خلللالل 
انجلاز حفر آبلللار ملناطق مختلفلة فللللي املحافظة 
حيلث تللللم انجاز )5( آبار وفحلص )6( أبار وصيانة 
طاقلم ضخ واحلللد خالل شلهلللللللر كانون الثاني 
لعللللللام 2020 ملن هلذه اآلبلار )لواء /52 الحشلد 
الشلعبي و بر بنجة علي ( بجهود فرقتلي حفر )85 ل 

. )116

اهليأة العامة للمياه اجلوفية تنجز »22« بئــــرًا مطلع العــام احلايل

    المثنى / المستقبل العراقي

اعللن محافظ املثنى أحملد منفي جودة، عن 
توزيع قطع اراِض سكنية بني عوائل الشهداء 
والجرحى يف القوات األمنية والحشد الشعبي 

يف السماوة.
وقلال املحافلظ يف بيلان تلقتله »املسلتقبل 
العراقلي«، »إننا نطاللب الحكومة االتحادية 
اىل تخصيلص االملوال لبناء الدور السلكنية 
لعوائل الشلهداء وضمان انجلاز معامالتهم 

التقاعدية واسلتحصال حقوقهلم بعيداً عن 
الروتني االداري«.

وبني ان »الفرتة القليلة املقبلة ستشهد توزيع 
قطع اراض سكنية بني العوائل الفقرة وبقية 

الرائح املشمولة بالتوزيع يف املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

الزراعلة  تلرأس مستشلار وزارة 
لشلؤون الثروة الحيوانية حسلني 
عي سعود »اجتماع لجنة تعويض 
يف  االسلماك  مربلي  متلرري 
املحافظلات املتلررة من مرض 
نفلوق األسلماك، بحضلور مدير 
عام دائرة الثروة الحيوانية ومدير 

علام دائلرة البيطلرة وعلدد ملن 
ملدراء االقسلام ورئيلس جمعية 
منتجلي االسلماك وممثللني ملن 
واألعضاء  املتلررة  املحافظلات 
الساندين«.وافاد بيان للوزارة ورد 
لل«املستقبل العراقي«، انه »جرى 
علدد  مناقشلة  االجتملاع  خلالل 
من املحلاور منها اآلليلة التي يتم 
اعتمادها لتعويض مربي األسماك 

نفلوق  ملرض  ملن  املترريلن 
األسلماك يف محافظلات )بغلداد، 
ديلاىل،  االنبلار،  ديوانيلة،  بابلل، 
واسلط، البرصة، النجف االرشف، 
وإكملال  املقدسلة(،  وكربلالء 
كافلة القوائلم الخاصلة باملربني 
املتررين، والتشديد عى رضورة 
رسلمي  اتلالف  محلر  وجلود 
مصلادق من قبل الجهلات املعنية 

باملحافظة يتضمن كمية االسماك 
التي تلم اتالفها«.واكد املستشلار 
بحسلب البيان عى »سعي الوزارة 
االسلماك  مربلي  تعويلض  اىل 
املترريلن وبمباللغ مجزية من 
اجلل اسلتمرار االنتلاج ودعمهم 
ملن  الذاتلي  االكتفلاء  لتحقيلق 
االسلماك املحليلة للمحافظة عى 

هذه الثروة الوطنية وتنميتها.

حمافظ املثنى يعلن توزيع االرايض عىل عوائل الشهداء 
واجلرحى يف القوات األمنية واحلشد

مستشار وزارة الزراعة يرتأس اجتامع جلنة تعويض مريب 
االسامك يف املحافظات املترضرة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت الركة العاملة لنقل املسلافرين 
والوفلود ) احدى تشلكيالت وزارة النقل (
اعادة العوائل النازحة من مخيمات الخازر 
اىل مخيمات حسلن شلام اىل كوكلجي اىل 
نبي يونس اىل الخازر ومن ثم اىل مناطقهم 

االصلية« .
وقلال مديلر علام الركلة العاملة لنقل 
ورد  بيلان  يف  حسلني  كريلم  املسلافرين 
»حسلب  انله  العراقلي«،  لل«املسلتقبل 
توجيهلات وزيلر النقلل عبد اللله لعيبي 
باهلض إسلتمرار الركلة يف بلذل اقىص 
جهودها العادة وتوطلني العوائل النازحة 

مناطقهلم  اىل  املخيملات  مختللف  ملن 
االصلية حيث تم نقل اكثر من )228(نازح 
خلالل االيام الثالثة املاضيلة اىل مناطقهم 

االصلية« .
الفتلا إىل أن »الركلة تسلعى دائملا اىل 
املساهمة واملساندة يف انهاء ملف النازحني 
وامللفلات االخلرى التلي تقلع على عاتق 
الركلة بالتعاون والتنسليق مع الجهات 
ذات العالقلة يف سلبيل انهلاء معاناتهلم 

وارجاعهم اىل مناطق سكناهم االصلية«.
يذكران الركلة العامة لنقل املسلافرين 
والوفود احدى تشكيالت وزارة النقل نقلت 
اكثلر من ) 2،٣٣6،619( منذ اوىل موجات 

النزوح يف البالد ولغاية ٣1/12/2019 .

النقل: اعادة أكثر من »228« نازح خالل االيام املاضية 
من املخيامت اىل مناطقهم االصلية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، اعادة تأهيل ثالثة مشاريع نفطية كبرة يف نينوى.
وقال مديلر املنتوجات النفطية فالح املنديل، يف ترصيح صحفي ان »الكوادر الهندسلية 
وبالتعلاون مع الجهد الهنديس يف وزارة النفط تمكنت من اعادة ثالثة مشلاريع نفطية 

كبرة يف املحافظة«.
واضلاف املنديل ان »نينوى تشلهد تنفيلذ اكثر من مصفى للنفلط يف املحورين الجنوبي 
والرقي، طريق الكلك، بعد ان تم وضع الحجر األسلاس لها من قبل وزير النفط  ثامر 

الغضبان الذي أكد دعمه الكامل لجميع مشاريع املنتوجات النفطية باملحافظة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنلت امانلة بغلداد علن رفلع الكتلل 
الكونكريتيلة من محيط شلارع جنوب 

العاصمة.
االمانلة بينلت يف بيان تلقت »املسلتقبل 

العراقي » نسلخة منه، قيام مالكاتها يف 
بلدية الدورة »برفلع الكتل الكونكريتية 
ضملن  الصحلة  شلارع  محيلط  ملن 
منطقة الدورة جنلوب بغداد واملنصوبة 
سلنة 2007 بعد اسلتحصال املوافقات 

الالزمة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ضبطلت هيلأة املنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قرص الجنوبلي حاوية حجم )40( قدم 
بداخلها أدوية برية منتهية الصالحية.

وذكلر بيلان للمنافذ تلقت »املسلتقبل العراقي » نسلخة منه ، ان »ذللك وفق معلومات 
مؤكلدة من مركز كمرك خور عبد الله وبالتعاون والتنسليق املشلرتك بني قسلم البحث 

والتحري هيأتنا وشعبة االستخبارات الفنية يف املنفذ«.
وأضاف انه »تم تنفيذ قرار قايض تحقيق أم قرص والكشف عى الحاوية وهي من ضمن 

الحاويات املرتوكة تبني وجود أدوية برية منتهية الصالحية بداخلها .

النفط تعلن اعادة تأهيل ثالثة مشاريع 
نفطية كبرية يف نينوى

امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية 
من حميط شارع مغلق منذ »13« عامًا

ضبط حاوية حمملة بأدوية برشية منتهية 
الصالحية يف أم قرص

يف امللتقى األول .. حمارضة عن االتفاق العراقي الصيني.. 
ومناقشات نخبوية للجدوى من تنفيذه

الشامي يقلد مظهر حممد صاحل قالدة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

    خاص / المستقبل العراقي

يف نلدوة اليوم للجمعيلة العراقية للسياسلات 
العاملة والتنمية البرية وكليلة بغداد للعلوم 
االقتصادية الجامعة. وبرعاية األستاذ الدكتور 
املتملرس لبنان هاتف الشلامي .. عقد امللتقى 
األول باستضافة األستاذ الدكتور تظهر محمد 
صالح املستشلار املايل لرئيس اللوزراء .. وبعد 
كلملة ترحيلب تفضلل بهلا األسلتاذ الدكتور 
الشلامي بالضيلوف .. مؤكلدا اهميلة هلذه 
امللتقيلات بني النخلب والكفلاءات األكاديمية 
واملثقفلة ملناقشلة قضايا السلاعة ومن بينها 

موضلوع االتفلاق العراقلي ملع الصلني.
خالل محارضاته. .كشلف الدكتور صالح عن 
عدم تطبيق ..  مشلاريع اسلتثمارية منذ عام 
200٣ وحتلى عام 201٣ بقيملة 222.٣ مليار 
دوالر أمريكلي .. حني تم سلؤال الوزارات  عن 
هلذه املشلاريع املسلجلة .. كان الجلواب ..ال 

يوجد يشء عى األرض .
ويكشلف معلومة عن موازنة 2020 بأن قيمة 
املوازنلة التشلغيلية تأخلذ 110% ملن قيملة 

الوالدات النفطية . 
اما ما رصد للموازنة االستثمارية فهو ال يتعدى 
قروضا ائتمانية أو قروض جديدة ... مؤكدا أن 
تشغيل اكثر من ٣00الف موظف جديد واعادة 
علدد ربما يتجاوز ذللك إىل القوات املسللحة .. 
يسلتنزف املوازنة التشلغيلية .. فضال عن عدم 
إعادة النظر يف االمتيلازات والرواتب املضاعفة 
تحلت عناويلن سياسلية مقرتحلا أن يجلري 
مجلس النواب ثورة تريعية تعيد النظر يف كل 
تلك القوانني وتحديد سلقف استخدام النفط يف 
الرصف عى املوازنة التشغيلية مؤكدا أن قانون 

مجلس االعمار بدون مثل هذا التخصيص املايل 
لن يقدم أي جديد ..مشرا إىل أن مجلس االعمار 
يف العهد امللكي خصص له 70% من ريع النفط 
.. ثم باملناصفة يف عهد عبد الكريم قاسم حتى 

انتهى األمر إىل نموذج اقتصاد الحرب .
أن  اللوزراء  لرئيلس  امللايل  املستشلار  وشلدد 
أفضل الحلول تبدأ بالغلاء االمتيازات والرواتب 
املضاعفلة وتريعات تعيد املال للشلعب بدال 
من هذه االحتجاجات املتواصلة كون الوظيفة 
الحكوميلة مكلفلة جلدا وتسلتنزف املوازنلة 
التشلغيلية كل علام دون ريلع انتاجلي يقدم 

املواال إضافيلة غلر ريلع تصديلر النفلط 
 ونصلح املحارض اهمية توقيع قانون الراكة 
ملع القطلاع الخلاص املعروض على مجلس 
النلواب .. ووصلنلا بكونله يمثل احلد مفاتيح 
اساسلية العادة نظر شلاملة يف حوكمة إدارة 
امللال العراق . وعد الدكتور مظهر  ما يدور من 
حديث عن مذكرات تفاهم اقتصادية وقعت بني 
وزارة املالية واحد بنوك اإلئتمان االسلتثمارية 
الصينيلة .. تضمن نموذج متجدد يف التعامالت 

االسلتثمار  بصنلدوق  علرف   .  . االقتصاديلة 
الغاطس ... بايداع قيملة ريع 100 الف برميل 
مما يصلدره العراق للصني يوميلا وتبلغ هذه 
الصادرات النفطية للصني حوايل 22%من قيمة 
صادرات العراق الكلية وقيمة املائة الف برميل 
ال تمثلل اكثلر من 1% ملن مجملوع صادرات 

العراق الكلية النفط   .
النملوذج  هلذا  أن  مظهلر  الدكتلور  ويلرى 
االسلتثماري يمنح العراق معادلة كال الطرفني 
يربحان .  وليس الربح والخسلارة ... ويخضع 
ملراقبلة حسلابية وأيضلا جدوى ملن رشكات 
اوروبيلة  لضملان التنافلس بلني اللركات 
الصينية املرموقة يف السوق الدويل عى مشاريع  
عراقيلة مهملة يف قطاعات تقدم وفلرة مالية 
مبلارشة لخزينلة الدولة كقيمة ربلح مضافة 
للموازنة العامة مثل مشاريع البرتوكمياويات. 
. ومصلايف النفط وإنتاج الطاقلة الكهربائية .  
وأخرى تقلدم خدمة غر ربحيلة مبارشة مثل 
بناء السدود . عن اللغط االعالمي حول االتفاق 
.. يلرى الدكتلور مظهر أن املوضلوع ما زال يف 
خطواتله األوىل وال يرقلى التفاق سليادي بني 
دولتلني بل نموذجا للتمويلل االئتماني يف طور 
التنفيلذ . بعلد مناقشلات الحضلور النخبوي 
ملفردات املحارضة ... اتفق الجميع عى اهمية 
االستثمار بعنوان واسع يردم الفجوة املعرفية 
من جانب وينهض بدور القطاع الخاص لتوفر 

فرص التوظيف .
 بعد انتهاء املناقشلات .. قلد األسلتاذ الدكتور 
لبنلان الشلامي ... قلالدة كلية بغلداد للعلوم 
االقتصاديلة للضيلف وسلط تهانلي وترحيب 
الحضور بهذه املبلادرة يف تقليد يتحدد لتكريم 

العلماء األحياء .

حمافظ بغداد يفتتح ثالث مدارس ومركزًا 
صحيًا يف قضاء ابو غريب

    بغداد / طالب ضاحي

افتتح محافظ بغداد املهندس محمد 
العطا، ثالث ملدارس ومركزا صحيا 

يف قضاء ابو غريب.
ونلوّه العطا، خالل جولته التفقدية 
يف القضلاء، اىل ان محافظلة بغلداد 
سلتنجز احاللة 151 ملروع بناء 
علام  خلالل  التنفيلذ  اىل  مدرسلة 

.2020
ولفت املحافظ اىل ان املدارس التي تم 
افتتاحها توزعت بني مركز القضاء 
لله،  التابعلة  عكركلوف  وناحيلة 
باالضافة اىل مركز صحي سيساهم 
بتخفيف الضغط عن مستشفى ابو 

غريب.

وزير النقل: أكثر من »96« ألف مسافر تنقلوا من واىل مطار 
بغداد خالل الشهر املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعللن وزير النقلل، عبدالله لعيبي، إحصائية ونسلب 
الرحالت واعداد املسافرين من واىل محطة مطار بغداد 

الدويل خالل شهر كانون الثاني من العام الجاري.
وأشار لعيبي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، اىل أن 
»عدد الرحالت التي سجلها الناقل الوطني بلغت 628 
رحلة وبنسب امتالء ايجابية لطائرات الركة العامة 
للخطلوط الجوية التلي قصدت مختللف القطاعات 

الداخلية واالقليمية والدولية«.
وأضلاف، أن »إجملايل عدد املسلافرين بللغ 96,966 
مسلافر توزعوا عى الرحالت املغلادرة بواقع 45021 
مسلافر يف حني بلغ عدد املسافرين القادمني 51945 
مسافر وكانت النسبة االكرب فيها للرحالت الخارجية 
اىل قطلاع دبلي حيلث بلغ علدد املسلافرين ٣96,10 
مسافر يف حني سجل قطاع أربيل أعى االعداد الخاصة 

بالرحالت الداخلية وبواقع 16,896 مسافر«.
يذكر ان وزارة النقل تعمل ضمن خطة عمل مدروسة 

اعدتهلا خالل العام الجديد  تهلدف اىل تقديم خدمات 
متميزة للمسافرين.

    البصرة / صفاء الفريجي

أكد مدير قسلم شلؤون املواطنني ورئيس لجنة املتابعة يف ديوان 
محافظة البرصة حكيم املياحي، شلمول كافة األحياء السلكنية 
املشلّيدة على ارايض زراعيلة، بالتبليلط يف عملوم املحافظة.ويف 
سلياق متصل، أوضح املياحلي إن مروع تأهيلل طريق برصة 
_ الفاو قسلم اىل ثالثلة اجزاء ، أحيل تنفيذ الجلزء الثاني منه اىل 
رشكلة يض الرافديلن، التي بلارشت بالعمل وانجلزت تبليط ما 
يقلارب )10 كلم(، من أصل )25 كلم( ، فيما سليصار إىل إحالة 
الجزء األول، الذي يبدأ من سلاحة سلعد وصوال سيطرة التحرير 
إىل إحلدى الركات املتخصصة، يف االيام املقبلة، فضال عن إكمال 
اإلجراءات اإلدارية إلحالة الجلزء الثالث، من املروع واملمتد من 
السليبة وصلوال إىل الفاو املمتد ملسلافة) 65 كلم( إىل رشكة يض 
الرافديلن .منوهلا، إىل أن لجنة املتابعة بحثت علدة خيارات للحد 
من االختناقات عن جرس الزبر، الذي يشهد أعمال صيانة ، ومن 
املحتملل أن يصار إىل نصب جرس عائم ليسلهم يف فك االختناقات 

املرورية.

رئيس جلنة املتابعة يف حمافظة البرصة يؤكد 
شمول كافة شوارع املناطق الزراعية بالتبليط

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت صحة بغداد الكرخ عن »تشلكيل فريلق عمل صحي من 
قطلاع املحمودية مكون من )الوحدة الطبية , االنتقالية ، الرقابة 
الصحيلة( للقيام بإجراءات وقائية حلول فايروس كورونا وملدة 
ثالثة أيام متتالية لفحص العمال الصينني الذين يعملون يف معمل 

الدراجات يف قضاء املحمودية والبالغ عددهم اربعة اشخاص ».
حيلث تبني بعد الفحص عدم وجود إي إعلراض المراض الجهاز 
التنفيس أو ارتفاع يف درجات الحرارة وهو من اإلجراءات الصحية 
املكثفة من قبل صحة الكرخ يف كافة مؤسسلاتها الصحية حول 

فايروس كورونا .
كما شلملت الزيارة قيلام الرقابة الصحية بجوللة ملطبخ املعمل 
حيث قامت املالكات الصحية بفحص الغذاء ونوعيته ومطابقته 

للمواصفات الصحية .

    بغداد / المستقبل العراقي

رشعت هيئلة اسلتثمار نينلوى، بتخصيلص أراض إلقامة عدة  
مشاريع للشباب يف املحافظة، مشرة اىل منح قروض ترتاوح بني 

٣0 اىل 50 مليون دينار ملن يشارك بهذه املشاريع.
وقلال رئيس الهيئلة عي علواد، يف ترصيح صحفلي ان »الهيئة 
رشعلت  بتخصيلص أراض إلقاملة علدة  مشلاريع للشلباب يف 

محافظة نينوى من اجل القضاء عى البطالة«.
وأضلاف علواد أن »القلروض التلي سلتمنح ترتاوح بلني ٣0 اىل 
50 مليلون دينلار مخصصة لشلباب نينوى الذين سيشلرتكون 
بمروع«، مبيناً ان »املشلاريع التي تشلرتك فيها مجموعة من 
شباب املحافظة سلتخضع اىل دراسة جدوى، عى ان تتم االفادة 

من املناطق الصناعية يف املحافظات لاليفاء بمتطلبات العمل.

صحة الكرخ ترسل فريق صحي لفحص العامل 
الصينيني يف معمل الدراجات يف قضاء املحمودية

استثامر نينوى ختصص اراض إلقامة مشاريع 
ومتنح قروض اكثر من »30« مليون دينار
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

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

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

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

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

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

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

separately before the UPDATED deadline 4:00 PM February 20th, 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 17th, 2020. for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 
7887; & Mr. Wu Chenshen Email: wuchenshen@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 772 981 8999. 
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. 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية )كرس قرار( 
لتأج�ر االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائ�دة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة 
مم�ن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )7( ايام تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق 
له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقان�ون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )7( ايام يف الس�اعة 
)الحادي�ة عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة 

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

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

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

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة اخلامسة يف البرصة 
اىل املتهمني الغائبني املنسوبني اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملدرجة 
اسمائهم ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه ازاء كل اسم منكم من ق 
.ع .د رقم 14 لس�نة 2008 ولغيابكم عن مق�ر عملكم بالتاريخ املؤرش ازاء 
كل اس�م منكم ولحد االن وبما ان مح�ل اختفائكم مجهول اقتىض تبليغكم 
به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرضوا ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة يف الب�رصة خالل مدة )30( يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتكم وتجيبوا عن التهم املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف 
تجري محاكمتك�م غيابيا وتحجز اموالكم املنقول�ة والغر منقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني الق�اء القبض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل 
اقرب سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائكم باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة )69/اوال وثانيا ورابعا( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم /17/ لسنة 2008

رئيس املحكمة

دائرة التسجيل العقاري يف دياىل
اعالن التمديد

التسلسل او رقم القطعه:1/159
الجنس:بس�تان مقلوعة الغراس مشيد 
غ�ر   بص�ورة  ودور  مح�الت   عليه�ا 

رسمية
النوع: ملك رصف

املساحة: 2/20/68دونم
املزروعات او املغروسات: بستان صغرة 

فيها اشجار حمضيات مثمرة ونخيل
مقدار البيع: تمام س�هام الرشيك سالم 
عيل ابراهي�م البالغة ) 60000( س�هما  

البالغة)914/711/235(مليون دينار
الجاري�ة  املزاي�دة  بنتيج�ة 
العق�ار  لبي�ع  بتاري�خ2019/11/14 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن )س�الم 
ع�يل ابراهيم( لم يبلغ ب�دل املزايدة كما 
اع�اله وبما ان الب�دل  املذك�ور اقل من 
اربع�ة اخم�اس القيم�ة  املق�درة  فقد 
اقتىض تمديد املزايدة ملدة )15( خمس�ة 
ع�رش  يوم�ا  اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن فعىل  الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة  دائرة التسجيل 
العق�اري يف دي�اىل خالل  امل�دة املذكورة 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التقل ع�ن 10% من 
القيم�ة  املق�درة للمبي�ع وان املزاي�دة 
ستجري يف الساعة)12( ظهرا من اليوم  
االخ�ر وبعدها تج�ري االحالة القطعية 

بالبدل االخر    . 
فارس خالص كاظم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف دياىل
���������������������������������

اعالن 
اىل املته�م / العري�ف / ن�ارس محم�ود 

احمد جوامر 
مح�ل العم�ل / قي�ادة ح�رس ح�دود 

املنطقة الثالثة .
العنوان : السليمانية / محلة 116 زقاق 

24 دار 9 .
بما انك متهم وفق احكام املادة ) 5 ( من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة للمنطقة 
الثالث�ة خالل مدة اقصاه�ا ثالثون يوما 
اعتب�ارا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 
65 و 66 (  من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008 .
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

الثالثة 
املنطقة الثالثة

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
املنطقة الثالثة 

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

قرار حكم غيابي 
عق�دت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة – 
للمنطق�ة الثالث�ة جلس�تها العلنية لي�وم الثالثاء 
املواف�ق 30 / 7 / 2019 برئاس�ة الل�واء الدكتور 
عبد الرزاق حس�ني كاظم وعضوية كل من العميد 
الحقوقي حم�زة عناد بش�اري والعميد الحقوقي 
قحطان عبد الله س�لمان واصدرت بحق املتهم ش 
. م الغائب ) مصطفى جرب مطر عكش ( املنسوب 
اىل قي�ادة ح�دود املنطق�ة الثالثة باس�م الش�عب 

قرارها االتي : 
1 – تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة ) 5 ( من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة ) 5 / اوال 
( من نفس القانون اس�تنادا الحكام املادة 31 من 
ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لكونها اكث�ر انطباقا 

وفعل املدان .
2 – الحب�س الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( وفق 
احكام املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ه م�ن 14 / 3 / 2017 ولغاية تاريخ 
ط�رده من الخدمة بتاري�خ 24 / 7 / 2018 االمر 
االداري الصادر م�ن مديرية املوارد البرشية املرقم 

64764 يف 27 / 7 / 2018 . 
3 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 

والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه. 
4 – حجز امواله املنقولة وغر املنقولة. 

5 – ل�م تتطرق املحكمة اىل طرد املتهم من الخدمة 
كعقوبة تبعية كونه مط�رود من الخدمة بموجب 

االمر االداري املرقم 56355 يف 4 / 7 / 2016 . 
6 – الحك�م باتع�اب محاماة للمحامي�ة املنتدبة ) 
س�عاد حس�ن عبيد ( البالغة ) 000 ، 25 ( خمسة 
وع�رشون الف دين�ار تدفع لها م�ن خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
7 – قرارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الحكام املادة 60 / سادسا وبداللة املادة 61 / اوال 
من ) ق أ د ( رقم 17 لسنة 2008 وبداللة املادة 69 
/ اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا ( منه قابال لالعراض 
والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71 وبداللة املادة 
72 / رابع�ا من القانون نفس�ه وافهم بتاريخ 30 

. 2019 / 7 /
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس املحكمة 

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 1050/ب/2019
التاريخ 2020/2/4

اىل املدع�ى عليهما / حاكم كامل هادي / يس�كن 
الوركاء � الظوالم

تبليغ
بتاري�خ 2019/11/12 اق�ام املدع�ي ع�يل عب�د 
الحس�ني محمد الدعوى املرقمة 1050/ب/2019 
املش�يدات  باقي�ام  الحك�م  في�ه  يطل�ب  وال�ذي 
ومغروس�ات يف القطعة املرقم�ة 46 مقاطعة 86 
ابو الش�ويط ولكونه مس�افرين اىل خ�ارج القطر 
حس�ب اش�عار املختار ) عبد عيل عباس رهك ( يف 
2020/1/30 وكتاب مركز رشطة الوركاء بالعدد 
بالتبلي�غ  والقائ�م   2020/1/3 يف   2020/1441
املفوض عيل جمعة تعذر عليه التبليغ لكون املدعى 
عليه مس�افرين خارج القطر يف 2020/1/30 لذا 
تقرر تبليغه عن طريق النرش بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة وتحديد الس�اعة التاسعة 
م�ن صب�اح ي�وم 2020/2/17 موع�دا للمرافعة 
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول القانونية
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
للمنطقة الثالثة 

رقم القضية : 961 / 2019 
التاريخ : 16 / 12 / 2019 

قرار حكم غيابي 
عقدت محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة – للمنطقة الثالثة جلس�تها 
العلني�ة لي�وم االثنني املوافق 16 / 12 / 2019 برئاس�ة اللواء الدكتور 
عب�د الرزاق حس�ني كاظ�م وعضوية كل م�ن العمي�د الحقوقي احمد 
ش�اكر جعفر والس�يد الحقوقي عم�ار كاظم محس�ن واصدرت بحق 
املتهم ش . م ) كاظم رش�ك رشهان حمود ( املنس�وب اىل قيادة حدود 

املنطقة الثالثة باسم الشعب قرارها االتي : 
1 – تعديل مادة االحالة من املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل اىل املادة ) 5 / اوال ( من نفس القانون استنادا الحكام املادة 31 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان .
2 – الحب�س الش�ديد مل�دة ) خمس س�نوات ( بحق املته�م اعاله وفق 
احكام املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابه من 14 

/ 11 / 2018 ولحد االن . 
3 – ط�رد املحك�وم عليه م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة ) 38 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
4 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار عن محل 

اختفائه .
5 – حجز امواله املنقولة وغر املنقولة . 

6 – الحكم باتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) ثامر س�لمان جاس�م ( 
البالغة ) 000 / 25 ( خمسة وعرشون الف تدفع له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
7 – ق�رارا غيابي�ا وعلني�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
) 60 / سادس�ا ( وبدالل�ة امل�ادة 61 / اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 
2008 وبداللة املادة 69 / اوال وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعراض 
اس�تنادا الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72 / رابعا من القانون نفسه 

وافهم بتاريخ 16 / 12 / 2019 .
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس املحكمة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 589/ب/2018
التاريخ 2020/2/6

بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل 
) 497/124 م7 ( محل�ة ) الس�هيلية( يف الكوف�ة  علي�ه تعل�ن ه�ذه 
املحكم�ة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة 
ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خالل خمس�ة 
ع�رش يوما من اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر 
هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين / فرع مسلم 
ب�ن عقي�ل )ع( يف الكوفة رقم وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

عب�ارة عن عقار تبلغ مس�احته 169,45 م2 يحت�وي عىل ثالثة غرف 
نوم وهول واستقبال ومطبخ وحمام ومرافق صحية ومسقفة ومبلط 
بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة عمران متوسطة وموحد معه 
العق�ار 499/124 م2 بصورة غر رس�مية ومش�غول من قبل املدعى 

عليه الذي يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجر 
القيمة املقدرة :

101,400,000 مائة وواحد مليون واربعمائة الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 400/ب/2018
التاريخ 2020/2/6

بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل 
) 499/124 م7 ( محل�ة ) الس�هيلية( يف الكوف�ة  علي�ه تعل�ن ه�ذه 
املحكم�ة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة 
ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خالل خمس�ة 
ع�رش يوما من اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر 
هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين / فرع مسلم 
ب�ن عقي�ل )ع( يف الكوفة رقم وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

دار س�كن تبلغ مس�احته 81,90 م1 مش�يد عليها غرفة نوم ومطبخ 
وحمام ومرافق صحية ومسقفة بالشيلمان ومبلطة بالكايش ومتوحد 
مع العقار  497/124 بصورة غر رس�مية ومش�غولة من قبل املدعى 

عليه الذي يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجر 
القيمة املقدرة :

49,140,000 تسعة واربعون مليون ومائة واربعون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 975/ب/2019

التاريخ 2020/1/30
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل ) 680/19 م18 عل�وة الفحل ( محلة ) 
الكوف�ة( يف النج�ف  علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع 
العق�ار املذكور اع�اله واملبينة اوصاف�ة وقيمته املقدرة 
ادن�اه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل ثالث�ون يوم�ا م�ن الي�وم الثان�ي لن�رش االعالن 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين / فرع مسلم 
بن عقيل )ع( يف الكوفة رقم وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ر من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

تبيع محكمة بداءة الكوف�ة العقار املرقم 680/19م18 
عل�وة الفحل وهو عبارة ع�ن دار مف�زة اىل دارين االوىل 
مسقف بالكونكريت ومكون من غرفة واحدة واستقبال 
وصحيات ومطب�خ خارجي ومبلط بالكايش وش�تايكر 
ودرجة عمرانه اقل من املتوسط ومستغل من قبل املدعي 
الثان�ي اما الدار الثانية فهي مكونة من غرفتني ومطبخ 
وصحي�ات يف الطاب�ق االريض وغرف�ة واح�دة يف العلوي 
ومجه�ز بالكهرباء واملاء ودرجة عمرانه فوق املتوس�ط 
ومستغل من قبل املدعي االول ومبلط بالكايش وشتايكر 

وان مساحة العقار الكلية 358/5 م2 
القيمة املقدرة /

250,950,000 مائت�ان وخمس�ون مليون وتس�عمائة 
وخمسون الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب

العدد : 43/ب/2020
التاريخ 2020/2/6

اعالن
اىل / املدعى عليه / احمد ابراهيم عباس

اق�ام املدع�ي ع�يل بخي�ت عب�د الدع�وى املرقم�ة 43/
ب/2020 ض�دك امام هذه املحكمة طالب�ا الحكم فيها 
بالزامك اعادة له مبلغا قدره عرشون الف دوالر امريكي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب ما جاء ب�رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار منطقة الدبينية/ طرب فرعون يف 
املش�خاب لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني رس�ميتني للحضور الس�اعة الثامن�ة صباحا 
من ي�وم املرافعة املصادف 2020/2/13 او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا وبخالفه س�تجري املرافعة بحقك وفق 

القانون
القايض

عدي فاهم محسن
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 448/ج/2020

التاريخ 2020/2/4
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )عمار عيل جواد البدري/ يس�كن 
كوت � الشهداء( 

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك بالوق�ت الحارض 
ولكونك متهم بالقضية املرقمة 448/جنح/2020  وفق 
اح�كام امل�ادة )2/413/أ(  عقوبات  فق�د تقرر تبليغك 
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليت�ني للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2020/3/8 ويف حالة عدم الحضور   

سوف تجري املحاكمة  غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 32 / ش / 2020
التاريخ 4 / 2 / 2020  

م / تبليغ املدعى عليه ) طه زيدان خلف (  
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 32 
/ ش / 2020 واملقام�ة م�ن قب�ل املدي�ة ) روابي 
ع�يل احم�د ( واملدع�ى علي�ه ) طه زي�دان خلف ( 
واملتضمنه دعوى تفريق للهجر وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد 
من قبل مختار منطق�ة الفرحاتية لذا تقرر اجراء 
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني يف موع�د املرافع�ة 
املصادف 16 / 2 / 2020 الساعة التاسعة صباحاً 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابياً وفق 

القانون ... مع التقدير 
القايض / حازم حممد امحد

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

مجاور محطة كهرباء المتنبي )2*3(م 3 كشك 1

المادة القانونية تاريخ الغياب او نوع 
الجريمة

اسم المتهم 
الكامل الرتبة ت

)37( من ق ع 
د رقم 14 لسنة 
2008 المعدل

تسببه بحصول اضرار 
بالعجلة الحكومية المرقمة 
)459( نوع الندكروز 

مونيكا

محمود 
ريسان فعيل 

جخيور
الشرطي 1

)35( من ق ع 
د رقم 14 لسنة 
2008 المعدل

اختالس المسدس 
الحكومي المرقم 

(GMG831)
نوع كلوك مع ملحقاته 
و)30( ثالثون اطالقه 
من نوعه عام 2008 

مسلم عدنان 
هادي علي 
الموسوي

الشرطي 2

)5( ق.ع.د  
رقم 14 لسنة 
2008 المعدل

غياب عن مقر عمله 
من تاريخ 2012/7/5 

ولحد االن 
حازم حسين 

لفتة الشرطي 3

العدد /29 
التاريخ 2020/2/6
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حتديات احلكومة اجلديدة
           محمد صادق جراد 

بع�د تكليف�ه كرئيس لل�وزراء، هل 
س�يتمكن الس�يد محمد عالوي من 
مواجهة تحديات تش�كيل الحكومة 
املنش�ود؟ ه�ل  وتحقي�ق االص�الح 
س�يتمكن م�ن ارض�اء املتظاهرين 
من خالل إجراءات وخطوات مقنعة 

تجعله أهال لثقتهم وتأييدهم
لإلجاب�ة ع�ى ه�ذه التس�اؤالت، ال 
إن حكوم�ة  أوال،  الق�ول،  ب�د م�ن 
الس�يد محمد عالوي س�تكون أمام 

تحدي�ات عديدة ولن يك�ون الطريق 
أمامها معبدا، ال سّيما أنها ستكون 
تحت مجه�ر الش�عب واملتظاهرين 
واملرجعي�ة، بل العالم ألنها س�تلعب 
دور طوق النجاة للوضع الس�يايس 

واألمني واالقتصادي يف العراق.
أّم�ا التحدي�ات الت�ي س�يكون عى 
السيد عالوي مواجهتها فهي كثرية، 
ومنه�ا الضغوطات م�ن قبل القوى 
السياسية يف تشكيل الحكومة، ولقد 
أبدى الس�يد ع�الوي تخوفه من هذا 
األم�ر وأعل�ن برصاحة أنه س�يلجأ 

اىل الش�عب وإىل املتظاهري�ن يف حال 
تعرض لهذا الضغط، ومن هنا يصبح 
من املنطقي عى القوى السياس�ية 
ع�دم الضغ�ط أو تقدي�م االمالءات 
والرشوط املسبقة عى السيد عالوي 
ألنه�ا س�تكون يف مواجهة الش�عب 

واملرجعية.
 من جانب آخر ستكون عى الحكومة 
الجديدة مواجهة الوضع االقتصادي 
امل�ردي واملوروث الس�يئ لس�نوات 
اعتم�د  الت�ي  السياس�ية  التجرب�ة 
فيها العراق، يف دخل�ه الوطني، عى 

االقتص�اد الريعي من خالل االعتماد 
عى تصدير النفط فقط لرفد موازنة 
الدول�ة واالبتع�اد عن دع�م املنتوج 
الوطني ما يجعل الحكومة الجديدة 
أم�ام تحٍد كب�ري إلص�الح االقتصاد 
العراقي وهذا يتطلب سنوات طويلة 

قد تتجاوز عمر الحكومة الجديدة.
التح�دي اآلخ�ر الذي ال يق�ل أهمية 
وخطورة ع�ن التحديات الس�ابقة، 
هو التدخالت االقليمي�ة والدولية يف 
الش�أن العراق�ي، فالبع�ض يحاول 
أن يجعل من العراق س�احة لتسوية 

ق�وى  ب�ن  والرصاع�ات  املش�اكل 
اقليمية ودولي�ة. وإن هذه األطراف 
أم�ام  نفس�ها  س�تجد  الخارجي�ة 
رضورة أن يكون لها رأي يف تشكيل 
العراق  الحكوم�ة وتحديد خي�ارات 

االسراتيجية القادمة.
وربم�ا ال نبالغ إذا م�ا قلنا إن هناك 
تحدي�ات كثرية أخ�رى، منها حرص 
الس�الح بيد الدولة إضاف�ة إىل ملف 
مه�م للغاية وهو محاوالت التعطيل 
التي يمارس�ها البعض يف املؤسس�ة 
الترشيعي�ة والتي ته�دف اىل تعطيل 

السياقات الدس�تورية التي توصلنا 
نح�و  والذه�اب  الربمل�ان  ح�ل  إىل 
انتخاب�ات مبك�رة حرصا م�ن قبل 
البعض ع�ى إبق�اء الربمل�ان الحايل 
أطول فرة ممكن�ة وتعطيل اآلليات 
الت�ي ت�ؤدي إىل حله، ونح�ن هنا ال 
نطال�ب بحل الربملان قبل اس�تكمال 
الترشيع�ات املطلوب�ة، ب�ل نطال�ب 
بامل�ي يف تل�ك االج�راءات من دون 
تعطي�ل أو تأخ�ري. وأخ�ريا، نق�ول، 
ونح�ن عى أب�واب مرحل�ة جديدة: 
إننا ال بد أن نعرف بأخطاء التجربة 

السابقة واالتفاق عى أن التوافقات 
واملحاصص�ة والرشاك�ة املبنية عى 
التوزيع الطائفي والقومي والحزبي 
للمناصب قد أثبتت فشلها يف العراق 
وس�اهمت يف تعطيل م�رشوع بناء 
الدولة. وعى أّي�ة حكومة قادمة أن 
تعمل عى تصحيح أخطاء التأسيس 
والعم�ل عى بن�اء عملية سياس�ية 
جدي�دة تعتم�د الكف�اءة والنزاه�ة 
بدال م�ن التوزيع القومي والطائفي 
والحزبي لنضمن حكومة قادرة عى 

تحقيق مطالب املتظاهرين.

جتديد آليات التفكري العراقي
           عدنان ابو زيد

تدف�ع التظاه�رات املطلبي�ة يف العراق 
اىل الخ�وض يف ما هو أبعد من أس�بابها 
املب�ارشة يف البطالة ونق�ص الخدمات، 
وسوء إدارة املؤسس�ات، وانهيار البنى 
التحتية، اىل التش�كيك يف آليات التفكري 
العراق�ي وثوابته، عى األق�ل منذ العام 
2003، وال�ذي ع�ّول يف منطلقات�ه عى 
ديمقراطية لم ترس�خ بش�كل جذري، 
وحال�ت دون ثماره�ا، ثواب�ت طائفية 
وعشائرية، وأصنام اجتماعية، يصعب 
االس�تغناء عنه�ا، مثلم�ا أرتك�ن م�ن 
الناحية االقتصادية عى الريع النفطي، 
الذي ترس�خ يف التخمن العراقي، كونه 
كافي�ا الن يك�ون العراقيون، الش�عب 
األغنى بن األمم، فيما الحقائق العلمية، 
واالقتصادية، ال تفي�د بذلك ابدا، فضال 
ع�ن ضي�اع الكثري م�ن الثروة بس�بب 
الفساد، وس�وء اإلدارة، وغياب العدالة 

االجتماعية. 
التفكري العراقي، الذي تجس�ده النخب 
االكاديمية ومراكز الق�رار، وأهل الحل 
املتعل�م،  الش�باب  وطالئ�ع  والعق�د، 
وفتي�ان الجيل الجديد، يح�اول الفكاك 
من الخي�االت الثقافي�ة، واالجتماعية، 
و”النفطي�ة”، لكن�ه اىل اآلن ل�م يتحرر 
منها بالكامل، بس�بب العالقة الخالفية 
االجتماعي�ة  والق�وى  الواق�ع،  م�ع 
واالقتصادية، املستحكمة، والتي تحول 
لع�رص  واالس�تجابة  التحدي�ث  دون 
العوملة، والث�ورة االجتماعية والفكرية 

التي تغزو العالم. 
واح�دة م�ن املثال�ب الت�ي تهيمن عى 
االعتق�ادات الجمعية، ان حاميل لواءها 
يقف�ون عى جلمود امل�ايض، منطلقن 
م�ن تج�ارب س�الفة، ل�م تع�د تصلح 
قياسا مناسبا للحياة العرصية، لكنهم 
يعدونها نموذجية ومقدسة، فيعمدون 
اىل تزيينها، وتمويه مساوئها، والتسّر 
عى خواء مالئمتها لروح العرص، لتكون 
النتيجة، تأويالت لفظية وفكرية قصّية 
عن التفسري العقالني لألحداث، تأّصلها 
نخ�ب طوباوي�ة، واهم�ة، منفصم�ة 
ع�ن الواق�ع، تتص�در مناب�ر االع�الم 
والثقاف�ة والفكر وتش�حنها باالعتقاد 
التأميل املش�حون بالنرجسية النفطية 

واملاضوية، عى حد سواء. 
ويف الغال�ب، فان اس�تنباطات التفكري 
العراقي، ليس�ت حرّة، ب�ل هي رد فعل 
ارتجايل ملؤثر خارجي، اعالمي، او أمنى

او اقتص�ادي، وإذا م�ا انع�دم املؤث�ر، 
ترنّحت آلية التفكري، وفاءت اىل الكس�ل 
الذي يستلهم مورفن نومه من قصص 
التاري�خ وامجاده الغاب�رة التي أبرأتها 
م�ن  وهّمش�تها  األخ�رى،  الش�عوب 
حياته�ا، اال بقدر كونه�ا عظة، يقرأها 
التالميذ يف الكتب، ويعّرج عليها الباحث 
الت�ي  الح�االت  يف  الكتب.وحت�ى  ب�ن 
كت�ب فيها املنت�رصون، التاريخ، وكان 
في�ه العراقيون، خارسي�ن، فانهم عى 

استعداد دائم لتوظيفه
إدراك  رغ�م  العرصي�ة،  حياته�م  يف 
املغالطات فيه، ما أنتج ثقافة متعامدة 

مع الح�ارض، لم تثمر ع�ن انجاز، ولم 
تربهن عن حيوية، وقدرة عى التسلسل 

التصاعدي.
الدليل ع�ى تخاذلية التفك�ري العراقي، 
هو إنتاج�ه إلدارات خائبة، قادت البالد 
اىل املجهول، ومن ذل�ك الحرب العراقية 
اإليراني�ة العبثي�ة يف ثمانيني�ات القرن 
املايض، وما تالها من نكسات، لم تمنع 
العراقي اب�دا م�ن اإلرصار عى الصلف 
يف  والتاريخ�ي  والنفط�ي  الحض�اري 
عب�ارات انفعالية عن حض�ارات بابلية 
وس�ومرية وأكدية، س�ادت ث�م بادت، 
وع�ن ثروة نفطية هائلة لم تحّفز حتى 
ع�ى التأس�يس لرشكة مهني�ة واحدة 
تستثمر يف باطن األرض من دون خربات 
اجنبي�ة. وينطبق ه�ذا الحال عى باقي 
املج�االت. يحتاج العق�ل العراقي، وهو 
يعيش عرص الفيسبوك، والواتساب، اىل 
الثقافة االجتماعية والسياسية  تجاوز 
املرتب�ة ع�ن الغ�زو األمريك�ي للعراق 
2003، والوث�وب ف�وق التداعيات التي 
افرزتها، من رق سيايس وميكانيكيات 
تفك�ري لم تعد مناس�بة ملرحل�ة ما بعد 
تظاه�رات األول من أكتوب�ر، والخروج 
عى الوعظي�ة العقائدية، والنرجس�ية 
التاريخية بفتح ممرات جديدة لالبتكار 

واالكتشاف.
التفك�ري العراق�ي، يج�ب أْن يؤّس�س 
ألنس�اق علمية وعملية ملواكبة العرص، 
األف�كار  تض�ع  لدول�ة،  والتأس�يس 
املتوارثة امام املسائلة، واالختبار، مهما 

كانت مقّدسة.

الشمس و»تلسكوب دانيال«
           بن جوارينو

ُن�رشت األس�بوع امل�ايض، صور جدي�دة قال�ت عنها 
»مؤسس�ة العلم القومي�ة« إنها أكثر الص�ور املقربة 
تفصيال للش�مس. وأظهرت الصور اضطراباً عنيفاً يف 
بالزما الش�مس، فهناك جزيئات مش�حونة تصعد إىل 
سطح النجم- تشكل خاليا للنقل الحراري بحجم والية 
تكساس- ثم تربد وتعود مرة أخرى إىل عمق الشمس. 
والصور التي التقطها تلس�كوب »دانيال كيه. انوي«، 
ال�ذي كاد بن�اؤه أن يكتمل هي أق�رب صورة لفحص 
االضطراب. وق�ال »توماس ريميل« مدير التلس�كوب 
للصحفي�ن يف اآلونة األخرية، إن ه�ذه التفاصيل أكثر 
قرباً بخمس مرات من أي صورة للشمس التقطت من 

قبل. ويبلغ قطر الش�مس نح�و 870 ألف ميل تقريباً.
والتق�ط تلس�كوب »أنوي« ال�ذي تكل�ف 344 مليون 
دوالر، وأقيم عى قمة جب�ل هاليكاال يف منطقة ماوي 
بج�زر هاواي ه�ذه الصور يف أول يوم من تش�غيله يف 
ديسمرب. ويؤكد »ريميل« إن هذا »أكرب وأقوى تلسكوب 
لرصد الشمس يف العالم«. وسيساعد التلسكوب علماء 
الفضاء عى فهم املجال املغناطييس للش�مس وغالفها 
الجوي- املعروف باس�م هالة الش�مس- بش�كل أكثر 
دقة. ومن غالفها املضطرب، تقذف الشمس بجزيئات 
نش�طة تتحرك برسعة شديدة تمكنها من الوصول إىل 
األرض يف دقائق. ومثل هذه العواصف الشمسية قادرة 
عى إرباك شبكات الكهرباء واتصاالت الراديو.ويوضح 
»ريمي�ل« أن�ه »مازلن�ا ال نعرف كيف ترتف�ع درجات 

حرارة هالة الش�مس إىل مالين الدرجات بينما سطح 
الش�مس تبلغ حرارته 6000 درجة فحسب. تلسكوب 
انوي يتمتع بوضوح فريد وحساس�ية مطلوبة للقيام 
ب�أدق عمليات القي�اس للمجال املغناطييس للش�مس 

وخاصة يف الهالة«. 
والتلس�كوب يمثل معج�زة يف الهندس�ة. فهناك مرآة 
داخل التلس�كوب تتعدل 2000 مرة يف الثانية لتعوض 
التش�وهات التي يش�كلها غ�الف األرض. ومع تركيز 
التلسكوب عى الشمس، فإنه يولد حرارة كافية لصهر 
مع�ادن. والتربي�د يت�م من خ�الل أنابيب بط�ول 7.5 
مي�ل إلبقاء التلس�كوب باردا. وأوض�ح ريميل »وفرنا 
م�ا يعادل بركة س�باحة مليئة بالثل�ج كل ليلة لتوفري 

التربيد للعدسات والتصميم أثناء النهار«.

اسكتلندا و»بريكست«..ومفارقات الديمقراطية
           ألستير ريد

يف الوق�ت ال�ذي احتش�د في�ه أنص�ار 
لالحتف�ال  الس�عداء  »بريكس�ت« 
لالتح�اد  املتح�دة  اململك�ة  بمغ�ادرة 
بق�وة  أس�كتلندا  تتمس�ك  األوروب�ي، 
معق�ل  آخ�ر  باعتباره�ا  بموقفه�ا، 
أعلن�ت  فق�د  السياس�ية.  للمقاوم�ة 
وزراء  رئيس�ة  س�تورجن  نيك�وال 
أسكتلندا، أن حكومتها يف أدنربه تبحث 
كل الخي�ارات إلج�راء اس�تفتاء ع�ى 
االس�تقالل، وه�و ما ترف�ض حكومة 
اململك�ة املتح�دة إجازت�ه. وم�ن هذه 
الخيارات، استش�ارة القضاء عن مدى 
حق الربملان األسكتلندي بالفعل يف عقد 
اس�تفتاء استش�اري. لكن ستورجن، 
زعيمة الح�زب القومي األس�كتلندي، 
أش�ارت إىل أن االضطرابات يف كتالونيا 
التي أجرت تصويتاً غري مرشوع بشأن 
االنفص�ال ع�ن إس�بانيا ع�ام 2017، 
توضح رضورة حصول أس�كتلندا عى 
تصويت، بش�أن االس�تقالل، ال شبهة 
في�ه م�ن الناحي�ة القانوني�ة. وحتى 
يتواف�ر هذا، س�ركز س�تورجن عى 

حشد الدعم لالستقالل.
ي�وم  كلم�ة  يف  س�تورجن  وأعلن�ت 
الجمع�ة، أن »ادع�اء أن هن�اك طرق�اً 
قص�رية أو حيالً ماهرة يمكنها التغلب 
بطريق�ة س�حرية عى العقب�ات التي 
بقضي�ة  نواجهه�ا، س�يكون م�راً 
االس�تقالل«. وأضاف�ت أن الط�رق إىل 
االس�تفتاء »تخضع دائماً للمراجعة«. 
وعلم االتحاد األوروبي األزرق بنجومه 
الصفراء، س�يظل يرف�رف عى مدخل 
أدن�ربه.  يف  األس�كتلندي  الربمل�ان 
يهيم�ن  ال�ذي  الترشيع�ي  واملجل�س 
األس�كتلندي  القوم�ي  الح�زب  علي�ه 
املؤيد لالس�تقالل ص�وت مرة أخرى يف 
األي�ام القليلة املاضي�ة، باملوافقة عى 
محاولة إج�راء تصويت عى االنفصال 
عن باقي اململكة املتح�دة واالنضمام، 
يف نهاي�ة املط�اف، إىل الس�وق املوحدة 
لالتح�اد األوروبي. وتصف س�تورجن 
»بريكست« بأنه »إهانة للديمقراطية« 
ألن أس�كتلندا صّوتت بأغلبية كاسحة 

للبقاء يف االتحاد األوروبي عام 2016. 
وم�ع ترك الب�الد رس�مياً التكت�ل يوم 
الجمع�ة، أك�دت س�تورجن تعهده�ا 
بأنه�ا س�تعطي األس�كتلندين فرصة 
اختيار مستقبلهم. لكن رئيس الوزراء 
الربيطان�ي بوريس جونس�ون يرفض 
منحها الس�لطة الت�ي تتطلبها إلجراء 
االس�تقالل.  ع�ى  قانون�ي  تصوي�ت 
وأعلنت ستورجن قائلة إن »بركسيت 
وضع أس�كتلندا عى الطري�ق الخطأ. 
وكلم�ا مضينا قدماً ع�ى هذا الطريق، 
أصبح�ت العودة إىل الطري�ق الصحيح 

أصعب واستغرقت وقتاً أطول«. 
يف  األساس�ية  األف�كار  وإح�دى 
»بريكس�ت« تمثل�ت يف املأزق الش�ديد 
ب�ن أك�رب جزأي�ن مكون�ن للمملك�ة 
املتح�دة التي عمرها ثالثة عقود. فبعد 
أن صوت األس�كتلنديون باملوافقة عى 
البقاء يف اململكة املتحدة، قررت اململكة 
املتح�دة ككل، بع�د أق�ل م�ن عامن، 
مغ�ادرة االتح�اد األوروب�ي، ومنذئ�ذ 
واالنقسام الس�يايس أصبح أكثر قوة. 
وتضغ�ط »س�روجن« ع�ى اململك�ة 
تصوي�ت  بإج�راء  لتس�مح  املتح�دة 
ع�ى االس�تقالل ه�ذا الع�ام. ويرجح 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  تخ�وض  أن 
األس�كتلندية عام 2021 بهدف تعزيز 
التفويض املخول لها. وقبل أيام، أعلنت 
الحكوم�ة األس�كتلندية أن اثن�ن من 
مبانيها الرئيسية، يف أدنربه وجالسجو، 
س�يضاءان باللونن األزرق واألصفر يف 
عل�م االتح�اد األوروبي ي�وم 31 يناير 
املايض، أي يف املوعد الرسمي لالنفصال. 
وكان 55% من األسكتلندين قد وافقوا 
عى البقاء يف التكتل مع إنجلرا وويلز، 
وكان ه�ذا يرج�ع يف جان�ب منه إىل أن 
اململكة املتحدة كانت جزءاً من االتحاد 
األوروبي، بينما عارض البقاء يف اململكة 
45%. وتشري اس�تطالعات الرأي إىل أن 
أس�كتلندا مازال�ت منقس�مة، وأن أي 
تصويت جديد يصعب التنبؤ بنتيجته. 
»يوج�وف«  ملنظم�ة  وتوص�ل مس�ح 
أجري ع�ى 1039 م�ن الناخبن الذين 
تزي�د أعمارهم ع�ى 16 عاماً- ُنرش يف 
األي�ام القليل�ة املاضي�ة- إىل أن ما بن 

51% إىل 49% يؤيدون االستقالل. وترى 
سروجن أن بريكست يعني أنه يجب 
الس�ماح ألس�كتلندا بالتصوي�ت مرة 
أخ�رى. ويف انتخاب�ات الش�هر املايض 
التي أه�دت الس�لطة لجونس�ون كي 
يمي قدم�ًا يف عملية بريكس�ت، فاز 
 48 يف  األس�كتلندي  القوم�ي  الح�زب 
م�ن 59 مقاطع�ة يف أس�كتلندا، بن�اًء 
ع�ى برنامج يع�د باتخاذ ق�رار جديد 
بشأن االستقالل. لكن موافقة الربملان 
األس�كتلندي ي�وم األربعاء ع�ى إجراء 
استفتاء آخر، لم يستغرق رفضه أكثر 
من س�اعة من وزير الدولة الربيطاني 
لش�ؤون أس�كتلندا ألس�ر جاك. وهذا 
ي�رك »س�تورجن« يف غم�رة خالفات 
وتوترات بن أس�كتلندا وإنجلرا اللتن 
ش�كلتا بريطانيا العظمى عام 1707، 
األم�ور.  تتفاق�م  أن  املحتم�ل  وم�ن 
ويس�عى »جونس�ون« إىل التوص�ل إىل 
اتف�اق تج�ارة برسع�ة م�ع االتح�اد 
تخ�وض  و»س�تورجن«  األوروب�ي 
العام  الربملان األس�كتلندي  انتخاب�ات 
املقبل، وتعتزم طرح قضية االستقالل 
الكامل عى الش�عب من جديد. وهناك 
أيض�اً ن�زاع متصاع�د بش�أن الهجرة 
ومس�تقبل األجانب املقيمن يف اململكة 
الت�ي  الحكوم�ة  ووضع�ت  املتح�دة. 
مقرها أدنربه يف األيام القليلة املاضية، 
خططا لتأشرية دخول أسكتلندية يراد 
بها تشجيع األشخاص عى االنتقال إىل 
أسكتلندا التي تعاني من عجز يف األيدي 
العاملة. ولكن إدارة س�تورجن ش�به 
املستقلة، ليست مسؤولة عن سياسة 
الهجرة األس�كتلندية واملقرح رفضته 
املتح�دة.  اململك�ة  حكوم�ة  مب�ارشة 
وذك�رت فيون�ا هيس�لوب، العض�و يف 
الحزب القومي األس�كتلندي، أن »هذا 
لربيكس�ت«  الب�رشي  العن�رص  ه�و 
وأش�ارت إىل أن االقتصاد األس�كتلندي 
س�اهم بتواج�د نح�و 300 أل�ف م�ن 
مواطني االتحاد األوروبي يف أسكتلندا. 
أضافت هيس�لوب أن ترك علم االتحاد 
األوروب�ي خ�ارج الربملان، هو إش�ارة 
مهمة عى الرحيب بهم وتقدير عملهم 

يف أسكتلندا.

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 431/ج/2020

التاريخ 2020/2/4
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )فلي�ح عبيس عل�وخ حدحودي/ يس�كن محافظة 
كربالء ( 

بالنظ�ر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض ولكونك متهم بالقضية 
املرقم�ة 431/جنح/2020  وفق احكام املادة )5/10(  من قانون االحوال 
الش�خصية   فق�د تق�رر تبليغك باالع�الن عن طريق صحيفت�ن محليتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 2020/3/8 ويف حالة عدم الحضور   

سوف تجري املحاكمة  غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 417/ج/2020

التاريخ 2020/2/4
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )تب�ارك كري�م ب�در ع�يل الدريعي/ تس�كن كوت � 
الشهداء( 

بالنظ�ر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض ولكونك متهم بالقضية 
املرقمة 417/جنح/2020  وفق احكام املادة )446(  من قانون العقوبات  
فق�د تقرر تبليغ�ك باالعالن عن طريق صحيفتن محليت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/8 ويف حالة عدم الحضور س�وف تجري 

املحاكمة  غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 316/جنح/2020

التاريخ 2020/2/2
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )حيدر محسن جرب تايه( 
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية 
املرقم�ة 316/جن�ح/ 2020 م وف�ق احكام امل�ادة )الع�ارشة/5(  احوال 
ش�خصيه  فق�د تق�رر تبليغك باالع�الن عن طري�ق صحيفت�ن محليتن 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف يوم 2020/3/4 م ويف حالة عدم حضورك   

سوف تجري املحاكمة  بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
���������������������������������������������������

اعالن
 يعل�ن اتح�اد نقابات العمال يف املثنى عن إجراء مزايدته الس�نوية  العلنية 
لتأج�ري املحالت العائ�دة له يوم االربعاء املصادف 19/ 2/ 2020 الس�اعة 
الع�ارشة صباحا يف مقر بناية االتحاد الكائنة يف منطقة الخش�ابة مجاور 
دائرة الس�جناء السياس�ين يف املثنى فع�ى الراغبن باالش�راك يف املزايدة 
الحضور يف الزمان واملكان املعينن  مس�تصحبن معهم احد املستمسكات 
الرس�مية وتس�ديد مبل�غ التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
التقديري�ة ملبلغ االيجار  ..... التفاصيل ...محالت 1/عدد31    2/ س�احة 

وقوف سيارات يف قضاء الخر مقابل الدفاع املدني...
.اتحاد نقابات العمال يف املثنى

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 282/جنح/2020

التاريخ 2020/2/2
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )احمد صايف لهمود عطوان( 
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض ولكون�ك متهم يف 
القضي�ة املرقمة 282/جن�ح/ 2020 م وفق احكام امل�ادة )32(  من 
قان�ون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50 لس�نة 2017  فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن للحضور امام هذه 
املحكمة يف يوم 2020/3/2 م ويف حالة عدم حضورك   س�وف تجري 

املحاكمة  بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد / 256/جنح/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )عامر لطيف عيل عباس( 

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض ولكون�ك متهم يف 
القضي�ة املرقمة 256/جن�ح/ 2020 م وفق اح�كام املادة )1/459( 
عقوب�ات  فقد تق�رر تبليغك باالعالن عن طري�ق صحيفتن محليتن 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/2 م ويف حالة عدم 

حضورك   سوف تجري املحاكمة  بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد / 281/جنح/2020
التاريخ 2020/2/4

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )مروان عدنان جالب الغرباوي( 

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض ولكون�ك متهم يف 
القضي�ة املرقم�ة 281/جن�ح/ 2020 م وفق احكام امل�ادة )32( من 
قان�ون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50 لس�نة 2017  فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن للحضور امام هذه 
املحكمة يف يوم 2020/3/8 م ويف حالة عدم حضورك   س�وف تجري 

املحاكمة  بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد / 323/جنح/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املتهم الهارب /  1 � عزيز لطيف عبد السادة محروث

2 � ماجد لطيف عبد السادة محروث
3 � قيص لطيف عبد السادة محروث

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم يف الوق�ت الحارض ولكونكم متهمن 
يف القضي�ة املرقم�ة 323/جن�ح/ 2020 م وفق اح�كام املادة )431(  
عقوبات وبداللة مواد االش�راك 47 و48 و49 منه  فقد تقرر تبليغكم 
باالع�الن عن طريق صحيفتن محليت�ن للحضور امام هذه املحكمة 
يف يوم 2020/3/4 م ويف حالة عدم حضوركم   سوف تجري املحاكمة  

بحقكم غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل، يف العم�ل، يجب أن تفكر 
مرتني يف جميع قراراتك. أنت تميل إىل الس�لوك 
املندف�ع ال�ذي قد تن�دم علي�ه فيما بع�د. أنت 
مهووس بالنجاح حتى أنك عىل استعداد إلنجاز 

الهدف املطلوب عىل حساب اآلخرين.

عزي�زي ب�رج الث�ور، يج�ب أن تس�تعد ملواجه�ة 
مش�كالت جديدة، فاألمور ليس�ت جي�دة يف مكان 
العم�ل وأن�ت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. ال 
تجعل ذلك يخيفك، فهذه املراحل تجيء ثم تذهب. 
يف حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

عزي�زي برج الجوزاء، تش�عر اآلن بأنك س�ليم 
البني�ة والذهن وأخريًا بإمكانك أن تترصف عىل 
طبيعتك وس�جيتك. ًك�م الطاقة الت�ي بداخلك 
حالًي�ا تمكن�ك م�ن تطوي�ر األش�ياء يف العمل 

والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

عزيزي برج الرسطان، س�تعم أجواء من االرتياب 
تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حالًيا صعوبة 
يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة، بالرغم من 
العواقب الس�لبية التي قد تكون نابعة من املايض. 
مع ذلك، ح�اول أن تكون متفتح حتى تتمكن من 

تعدي املصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.

عزيزي برج االس�د، س�تلقى ترحاب عارم من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ىل أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء 
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك 

حياتك.

عزيزي ب�رج العذراء، س�تصبح صدقاتك أكثر 
عمًقا وس�وف تس�رجع م�ع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

عزيزي برج امليزان، بمرور الوقت ودون ش�ك، 
أصبحت الحياة ع�ىل جزيرتك الصغرية الهادئة 
ممل�ة للغاي�ة. لدي�ك أف�كاًرا وخطًط�ا جديدة 
تطالب�ك بالتنفيذ، ف�ال تؤجل األم�ر أطول من 
ذل�ك؛ اح�زم أمتعتك وانطلق يف اتج�اه املناطق 

الجديدة. 

عزيزي ب�رج العقرب، تش�عر بالراح�ة التامة 
فيم�ا يخ�ص ذات�ك واألمور الت�ي تق�وم بها، 
ويظه�ر علي�ك ه�ذا الج�و وينتق�ل إىل من هم 
قريبني منك. اس�تغل الفرصة اآلن للتواصل مع 
أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار 

اآلخرين وابدأ يف العمل بطاقة مركزة

عزيزي برج القوس، اآلن وقتك! سوف تتعرض يف 
العمل لس�يل من التحديات والخطط الجديدة. إذا 
أبديت بعض االهتمام بهذه التحديات والخطط، 
فس�وف تَك�وِّن أصدقاًء ج�دد. يلجأ إلي�ك الناس 
أيًضا يف حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العالقات 

الجديدة واملمتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي.

عزي�زي ب�رج الجدي، يب�دو وكأن�ك تقف أمام 
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ال تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف 

الوقت الحايل.

عزيزي برج الدلو، أنت اليوم تش�عر بإحساس 
رائ�ع وصحتك جيدة وتش�عر بالثق�ة، فأنت يف 
املقدمة يف العمل، ويمكنك أخريًا البدء يف تطبيق 
أف�كار جدي�دة. حيات�ك الخاص�ة مس�تمرة يف 
االزدهار. استغل الوقت ملحاولة اكتشاف فرص 
جديدة.عزي�زي ب�رج الحوت، ال يمك�ن التغلب 

ع�ىل العقبات التي تراها أمامك يف الوقت الحايل 
إذا حاول�ت حلها بالط�رق القديم�ة املعروفة. 
يجب أن تغريِّ مدخلك والتوصل إىل اس�راتيجية 
جديدة وأن ال تس�مح لآلخري�ن بتغيري رأيك أو 

خططك كثريًا.

العذراء

احلوت

هل يرض النظام الغذائي النبايت باألعصاب؟
حذر خ�راء األش�خاص الذين يتبعون 
نظاما غذائيا نباتيا من نقص فيتامني 
أن ع�دم حص�ول  ب�ي 12، مؤكدي�ن 
الجس�م عىل القدر الكايف من الفيتامني 
يش�كل خطرا حقيقيا وأن األمر »ليس 

خرافة«.
ج�اءت تحذي�رات الخراء قبيل ش�هر 
يناير/كانون الثان�ي الذي يتحول فيه 
الكثريون إىل النظ�ام النباتي من خالل 
الجمعية املعروفة باسم »نباتيو يناير« 
أو »فيج�ا ني�واري« بحس�ب ما نرشه 

موقع »بي بي يس«.

مكمالت غذائية
وقال�ت جمعي�ة النباتي�ني إن�ه يمكن 
الحص�ول عىل بي 12 م�ن خالل تناول 
املكمالت الغذائي�ة أو األطعمة املقوية. 
ويحتاج األش�خاص البالغون إىل حوايل 

1.5 ميكروغرام من بي 12 يوميا.
اللح�وم  يف  الفيتام�ني  ه�ذا  ويوج�د 
واألس�ماك والبيض ومنتجات األلبان، 
وال يوج�د يف الفواكه أو الخرضاوات أو 
الحبوب، لذلك ُينصح النباتيون بتناول 
األطعم�ة املقوي�ة، مث�ل الحب�وب، أو 

تناول املكمالت الغذائية.

ويحتاج نقص ب�ي 12، الذي يمكن أن 
ي�ؤدي إىل ترضر األعص�اب، إىل ثالث أو 
أربع سنوات لظهور أعراضه املرضية.

لكن تيم كي، أستاذ علم األوبئة ونائب 
الرسطاني�ة يف  األوبئ�ة  مدي�ر وح�دة 
جامعة أكسفورد يؤكد عىل عدم وجود 
معان�اة م�ن »نقص ب�ي 12 يف النظام 

النباتي«.
وأض�اف كي وه�و نباتي منذ س�نوات 
ويتن�اول مكمالت غذائي�ة بي 12، »إذا 
أصب�ح الن�اس نباتي�ون، ول�م يهتموا 
أبدا بمعرفة ما يجب تناوله كش�خص 

نبات�ي، س�وف أش�عر بالقل�ق لع�دم 
معرفتهم بأهمية بي 12«.

ال يوجد أدلة
املعلوم�ات ع�ىل  إن  العلم�اء  ويق�ول 
التواص�ل  وس�ائل  ع�ر  أو  اإلنرن�ت 
االجتماعي والتي تشري إىل أن النباتيني 
ال يحتاج�ون الحص�ول ع�ىل مكمالت 

إضافية من بي 12 ال تستند إىل أدلة.
وقال توم ساندرز، أستاذ يف علم التغذية 
يف جامعة كينغز كوليدج يف لندن: »من 
ب�ني جميع العن�ارص الغذائية الدقيقة 

فإن بي 12 هو أكثر ما يهمنا.

اخرتاق بصمة غاالكيس أس 10
طريقة للتخلص من دهون البطن

كشفت دراس�ة حديثة أن الحصول 
عىل قس�ط معني من الن�وم، يمكن 
أن يس�اعد يف مكافحة دهون البطن 
الضارة، والتخلص من أمراض تهدد 

الحياة، مثل أمراض القلب والكبد.
التي اس�تمرت  الدراس�ة  وأوضحت 
مدة 6 س�نوات، أن زي�ادة النوم من 
6 س�اعات إىل 7 أو 8 س�اعات يومياً 
يقل�ل م�ن زي�ادة دهون األحش�اء 

بنسبة 26 % تقريباً.
وأش�ارت الدراس�ة الت�ي ُن�رشت يف 
نوعي�ة  أن  إىل   ،»SLEEP« مجل�ة 
الن�وم تؤثر عىل زي�ادة تراكم دهون 
األحشاء، مبينًة أن األشخاص الذين 
ينام�ون أق�ل م�ن 5 س�اعات لي�اًل 
اكتس�بوا املزيد من الدهون، مقارنة 

مع الذين بلغ متوس�ط نومهم أكثر 
م�ن 6 س�اعات يف الليل�ة، وذلك عىل 

مدى 5 سنوات.
ويف السياق ذاته، أكدت إدارة الصحة 
الوطنية الريطانية NHS، أن تراكم 
الده�ون يف البط�ن يزيد م�ن خطر 
اإلصاب�ة بح�االت مرضي�ة معينة، 

منها توقف التنفس أثناء النوم.

أمهية فيتامني »د« الصحية
يعت�ر فيتامني »د« ال�ذي يصنفه بعض 
العلم�اء بأن�ه م�ن فئ�ة الهرمون�ات أو 
الفيتامينات  »أش�باه الهرمونات« م�ن 
الهام�ة لصحة الجس�م، كون�ه مصدرا 
للعدي�د م�ن املهام داخ�ل الجس�م التي 

تسهم يف تعزيز الصحة البدنية.
ويسهم فيتامني »د«، الذي ينتجه الجسم 
عند التعرض ألش�عة الشمس، يف صحة 
العظ�ام واألس�نان، ويق�وي الجهازين 
املناعي والعصبي، ويعزز صحة الدماغ، 
ويس�هم يف تنظيم األنس�ولني للمصابني 
بمرض الس�كري، ويس�هم يف تحس�ني 
أداء الرئ�ة والقلب واألوعية الدموية، ويف 
الح�د من التغري الجيني الذي يتس�بب يف 

اإلصابة بالرسطان.
ويرى األطباء أن أس�باب نقص فيتامني 

»د« تتمثل يف:
ل�ون البرشة: ل�ون الب�رشة الداكن يقلل 
م�ن امتص�اص أش�عة الش�مس ف�وق 
البنفس�جية، لذل�ك فأصح�اب الب�رشة 
الداكنة أجس�امهم أقل ق�درة عىل إنتاج 
فيتامني »د«.واقي الش�مس: استخدامه 
يقل�ل م�ن امتص�اص الجس�م ألش�عة 
الش�مس بالتايل يقلل من إنتاج الجس�م 

لفيتامني »د«.
املوقع الجغرايف: التواجد يف األماكن التي 
ال تتوف�ر فيها أش�عة الش�مس تعرض 
اإلنسان لنقص فيتامني »د«.ومن أعراض 

نق�ص فيتام�ني »د«: اإلصابات املتكررة 
وامليكروبي�ة،  الفريوس�ية  بالع�دوى 
والش�عور باإلعي�اء وآالم الظهر، واملزاج 
الس�يئ، وبطء التئام الجروح، وتساقط 
الشعر، واأللم العضيل، ومشاكل املناعة.
يف  »د«  فيتام�ني  نق�ص  يتس�بب  كم�ا 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض  اإلصاب�ة 
العصبية، ورسطان  الدموية، واألمراض 

الثدي، والروستاتا، ومرض القولون.
ويتوفر الفيتامني بجانب التعرض ألشعة 
الدهني�ة،  األس�ماك  بتن�اول  الش�مس، 
وصف�ار البي�ض، والجبن�ة، ولح�م كبد 
البقر، وفط�ر املرشوم، وتن�اول الحليب 

املدعوم بالفيتامينات.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

 املقادير:
 x 2 - )معلق�ة كبرية بقدونس ط�ازج )للتزيني x 3 - ع�دد هلي�ون x 8
عدد فص ثوم مهروس - x 2 معلقة كبرية مسردة - x 2 معلقة كبرية 
مايوني�ز )دايت( - x 2 معلقة كبرية عصري ليمون - x 1 رش�ة بهارات 
س�مك - x 1 رش�ة بابري�كا - x 1 كيلو س�مك فيلي�ه - x 1 عدد بصلة 

مفرومة )متوسطة الحجم(
الخطوات:

ىف وعاء عميق نضع املايونيز واملسردة وعصري الليمون والثوم والبصل 
والتوابل ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.

ندهن جانبى قطع الفيلية بالخليط السابق.
ىف صينية نرص قطع الفيلية والهليون ثم يغطى بورق الفويل.

نضع الصينية ىف الفرن عند درجة حرارة 180.
يرك ملدة ربع س�اعة أو لحني أن ينضج ثم يرف�ع ورق الفويل ونضعة 
ثاني�ة ىف الفرن حتى يحم�ر وجهة ثم يقدم ويزي�ن بالبقدونس بالهنا 

والشفا.

فيلية السمك مع اهلليون

؟؟هل تعلم
�� هل تعلم أن مجموعة من 

الضفادع تسمى الجيش .
�� هل تعلم أن مجموعة من 
وحي�د القرن تس�مى هزيم 

الرعد .
�� هل تعلم أن مجموعة من 

الكانجو تسمى حشد .
�� هل تعلم أن مجموعة من 

الحيتان تسمى جراب .
�� هل تعلم أن مجموعة من 

اإلوز تسمى رسب .
�� هل تعلم أن مجموعة من 

البوم تسمى الرملان .
�� تعود تسمية الرازيل بهذا 
االس�م إىل ش�جرة مشهورة 

كانت تنمو يف البالد .
�� تمتلك دولة جاميكا نحو 

120 نهر .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2079( االحد  9  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رياضة7
العدد )2079( االحد  9  شباط  2020

الشـرطـة يـخـسـر نـجـمـه 
أمـام استقـالل ايـران

             المستقبل العراقي/ متابعة

يغي�ب نجم الرشطة، كرار جاس�م، عن 
أوىل  يف  اإليران�ي،  االس�تقالل  مواجه�ة 
جوالت دوري أبطال آس�يا، التي ستقام 
يف ملعب فرانسو حريري بأربيل، االثنني 

املقبل.
وق�ال أم�ني رس الرشط�ة، ع�الء بح�ر 
العل�وم، يف ترصي�ح صحف�ي إن الدويل 
الس�ابق س�يغيب ع�ن اللق�اء بس�بب 

اإلصابة.
وأض�اف بحر العلوم أن الرشطة، حصل 
ع�ى موافق�ة االتح�اد اآلس�يوي لكرة 
القدم، بخصوص موعد املباراة وتقديمه 
ساعتني، بسبب برودة الطقس يف مدينة 
أربيل، حيث س�تنطلق املواجهة الساعة 
الخامس�ة والنص�ف بدال من الس�ابعة 

والنصف. وأوضح أن اإلدارة تضع ثقتها 
بالفري�ق لتحقيق نتيجة طيبة، الفتا إىل 
أن الرشط�ة غادر ص�وب أربيل يف وقت 

مبكر.

يش�ار إىل أن الرشطة، س�يلعب ضمن 
األبط�ال،  دوري  يف  األوىل  املجموع�ة 
إىل جان�ب اس�تقالل طه�ران والوحدة 

اإلماراتي واألهيل السعودي.

المستقبل العراقي/ متابعة

غ�ادر منتخ�ب ش�باب الع�راق، إىل اململك�ة 
العربية الس�عودية للدخول يف معسكر تدريبي 
يف مدين�ة الدمام، يمت�د م�ن 8 إىل 15 فرباير/

شباط الحايل.
املنتخ�ب  الع�راق  ش�باب  منتخ�ب  ويواج�ه 
الس�عودي للش�باب يف مبارات�ني وديتني يومي 
10 و13 من الشهر الجاري، عى ملعب »األمري 
محمد ب�ن فه�د« يف الدمام، تحض�ريا لبطولة 
كأس الع�رب، الت�ي تنطلق ي�وم 17 فرباير/

شباط بالسعودية.
وش�ملت قائم�ة الالعب�ني، كال م�ن »أحمد 
ش�اكر ومحمد حسن وحس�ن حبيب ونهاد 
محم�د وعب�د الرزاق قاس�م ومنتظ�ر عبد 
األمري ومنتظر محمد وحسني جاسم وزيد 
تحس�ني ورضا فاضل وحسني زياد وكرار 

سعد وعباس عيل مسلم وحسني عبدالله الوندي 
وعبدالله محمد وأمري غانم وحسني خلف وعيل 
ش�وقي وحس�ني حي�در ومصطفى س�عدون 
وعبدالل�ه خلف وعيل جاس�م ومحم�د منعم«.
وضم الوفد العراقي: »عبد الجليل صالح مديرا 
إداريا، وقحطان جثري مدربا، ويساعده كل من 
خالد محمد صبار ومؤيد جودي وأحمد جمعة، 
وحس�ني جبار مدرب�ا لحراس املرمى، وراش�د 

الس�اعدي منسقا إعالميا، والدكتور بدران عبد 
الرزاق طبيب�ا للفريق، وخضري عباس ورياض 
حس�ني معالجني، وحمي�د محس�ن وعيل بدر 

وعمار زهري إداريي الفريق«.
يش�ار إىل أن القرعة أوقعت منتخب السعودية 
كأس  لبطول�ة  األوىل  املجموع�ة  ضم�ن 
الع�رب للش�باب، إىل جان�ب تون�س والكويت 

وموريتانيا.

كشف موعد إفتتاح ملعب 
الزوراء الذي طال انتظاره

مريام اىل ريال سالت ليك 
األمريكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن وزير الش�باب والرياضة، أحم�د العبيدي، عن موعد 
إفتت�اح ملعب ال�زوراء الدويل س�عة 15400 مقعد بجانب 
الكرخ يف بغداد وذلك بعد طول انتظار بسبب تلكؤ املرشوع 

منذ سنوات.
وق�ال العبيدي يف بيان »بعد التوكل ع�ى الله أعلن انطالق 
الع�د التنازيل الفتت�اح ملعب ال�زوراء ال�دويل يف العاصمة 

بغداد«.
وأض�اف »االفتتاح س�يكون بعون الله يف منتصف ش�هر 
نيس�ان املقب�ل و أعاهد الل�ه و أعاهد الجمي�ع ان يظهر 
ملع�ب الزوراء بأجمل صورة وان يكون تحفة معمارية يف 

عاصمتنا الحبيبة«.
وقدم وزير الش�باب »ش�كره لجميع الكوادر العاملة عى 
ب�ذل املجه�ود الكبري من أج�ل إنجاز العمل ب�أرسع وقت 
كما وعدتكم س�ابقا سيكون عام 2020 محفل للشباب و 

الرياضة العراقية«.

إنزاجي يقدم طلبًا مليالن بشأن إبراهيموفيتش

اخلطوط اجلوية حيصد الذهب والفضة يف بطولة القوس والسهم العربية للسيدات

              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب فيليب�و إنزاجي، أس�طورة ميالن، 
وم�درب بينفينتو متص�در دوري الدرجة 
الثاني�ة اإليط�ايل، بمنح القمي�ص رقم 9 
يف الروس�ونريي للنجم املخ�رم، زالتان 
إبراهيموفيت�ش، الواف�د خ�الل املريكاتو 

الشتوي املنقيض.
لش�بكة  ترصيح�ات  يف  إنزاج�ي،  وق�ال 
»س�كاي س�بورتس«: »علينا إنهاء هذه 
اللعنة، ليس من الصواب أن نحجب الرقم 

9، فأي شخص يمكنه أن يرتديه«.
وتاب�ع: »لكنن�ي آم�ل أن يأخذه إب�را إذا 
بق�ي بالفريق، ألن�ه يمتلك م�ن الخربات 

واإلمكانات ما يؤهله لذلك«.
وارتدى إبراهيموفيتش القميص رقم 21، 
بع�د انتقال�ه ملي�الن يف يناير/كانون ثان 
امل�ايض، حي�ث كان البولندي كريس�توف 
بيونتي�ك يحم�ل الرق�م 9، لكن�ه رحل إىل 

هريتا برلني.
وأردف إنزاج�ي: »كن�ت مقتنًعا ب�أن إبرا 
س�يضيف الكثري مليالن، حت�ى قبل هدفه 

األول، ألن�ه ل�م يك�ن ليقبل الع�ودة ما لم 
يكن جاه�زًا بنس�بة 100%.. أعرفه جيًدا 
وأعرف م�دى اهتمام�ه بمهنت�ه، وكيف 

يحب التحديات ويفوز بها«.
وواص�ل: »أتمنى أن يكون لق�اء الديربي 
رائًعا يوم األحد، وس�أكون سعيًدا إذا فاز 

ميالن«.
وأب�دى إنزاج�ي أس�فه لع�دم قدرته عى 
مش�اهدة ديربي ميالن�و، قائاًل: »لس�وء 
الح�ظ، س�يقام اللق�اء يف نف�س توقيت 
مباراة بينفينتو، لذلك سيكون من الغريب 

عدم قدرتي عى مشاهدته«.
وع�ن امت�الك إن�ر مي�الن ملهاج�م مثل 
روميلو لوكاكو، قال مدرب الروس�ونريي 
الس�ابق: »ه�و وإبراهيموفيت�ش األكثر 
تكام�اًل يف الفريق�ني، لكن هن�اك العبني 

آخرين يمكنهم إحداث الفارق أيًضا«.
وح�ول مدرب�ي الغريمني، ق�ال: »كونتي 
جيد جًدا، ولم يكن لدي أي ش�ك يف نجاحه 
مع إن�ر.. أما ميالن فبدأ يعود إىل املس�ار 
الصحيح، وآمل أن يستمر ستيفانو بيويل 

يف التحسن«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حقق نادي الخط�وط الجوية الريايض نتائج متميزة يف 
بطولة القوس والس�هم ضمن دورة االلعاب الخامس�ة 
لالندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة 

لرياضة املرأة يف االمارات.

وحص�دت الالعبة االوملبية )رند س�عد املش�هداني( من 
ن�ادي الخطوط الجوية الريايض ذهبية منافس�ة الدور 
التأهي�يل للق�وس االوملبي الف�ردي بع�د تحقيقها 557 
نقطة بالدور االول والفضية يف منافسة مسافة )18.م(.
فيما احرزت زميلتها االوملبية فاطمة س�عد املش�هداني 
ذهبية القوس املركب فردي بعد ان حققت 567 نقطة.

ب�دوره هنئ وزير النقل عبد الله لعيبي ووزير الش�باب 
والرياض�ة احم�د ري�اض ومدير ع�ام الرشك�ة العامة 
للخط�وط الجوي�ة العراقي�ة الكابتن كفاح حس�ن هذا 
املنج�ز للمرأة العراقية وهي ترفع اس�م العراق عالياً يف 

منصات التتويج.

رس غضب زيدان من بيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، رس غض�ب الفرنيس زين 
الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من الجناح الويلزي جاريث 
بي�ل. ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن ليس من قبيل الصدفة 
أن يت�م اس�تبعاد جاريث بيل بانتظام م�ن اختيارات زيدان 
يف مباري�ات ريال مدريد. وأش�ارت إىل أن زيدان ليس راضًيا 

ع�ن العمل الذي يقدمه بيل يف تدريبات ريال مدريد، ويعتقد 
أن النج�م الويلزي ال يعم�ل بكامل طاقته من�ذ تعافيه من 
إصابته األخرية يف الكاحل. وأوضحت الصحيفة أن بيل رغم 
غيابه عن لقاء بلد الوليد بسبب اإلصابة، لكنه استبعد أمام 
ريال رسقس�طة وأتلتيكو مدريد وريال سوس�ييداد بسبب 
ق�رارات زي�دان. وش�ددت ع�ى أن العالقة بني زي�دان وبيل 
باتت متوترة مرة أخ�رى، وهذا ليس بالجديد عى الطرفني. 

وأك�دت أن العالقة بني زيدان وبيل ش�هدت صعوًدا وهبوًطا 
منذ عودة املدرب الفرنيس إىل العاصمة اإلسبانية يف مارس/

آذار املايض، لكن الوضع الحايل للعالقة يش�هد توترًا مماثاًل 
ملا ح�دث بينهما يف الصيف املايض. وذك�رت أن زيدان وافق 
عى أن يعمل بيل تحت قيادته، فور فشل عملية بيع الالعب 
يف الصي�ف املايض، كما منح الفرن�يس الثقة للنجم الويلزي 

مطلع املوسم الحايل، إال أنها تالشت بعد ذلك.

مجاهري ريال مدريد تستنجد بفيتامني هازارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحف�ي إس�باني، أن س�قوط ري�ال مدريد 
أم�ام سوس�يداد يف ربع نهائي كأس ملك إس�بانيا أصاب 
الجماه�ري امللكية بالكثري م�ن اإلحباط.ووفقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، ف�إن الجماهري تعرضت 
لخيبة أمل، بعد الوصول لدرجة كبرية من الحماس ناتجة 
عن عدم الخس�ارة خالل 21 مباراة متتالية.وأش�ارت إىل 
أن الجماه�ري ما زال لديها أم�ل يف أن يحصد ريال مدريد 

لقبي الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
وأوضح�ت أن اآلمال معلقة اآلن ع�ى عودة إيدين هازارد 
من اإلصابة وقيادته للفريق نحو األلقاب.وقالت، إنه رغم 
تعايف ه�ازارد من اإلصابة ولكنه لم يش�ارك ضد أتلتيكو 
مدريد وريال سوس�يداد، إال أن وقت ظهوره قد حان ضد 
أوساس�ونا.وأضافت أن الجماهري تنتظر حصول الفريق 
عى »فيتامني هازارد«، ال س�يما أن الالعب لم يقدم حتى 
اآلن أفضل نسخة له.وينتظر الجميع من النجم البلجيكي 
الذي يحمل القميص رقم »7« أن يكون حاسما إىل أقىص 

درج�ة، ويتح�ول إىل بط�ل الفري�ق يف الج�زء 
األخري من املوس�م.وذكرت أن هازارد بحاجة إىل 
اس�تغالل مهاراته يف االخراق العم�ودي لزيادة 

غلته التهديفية مع املرينجي، حيث إنه حتى اآلن 
لم يحرز س�وى هدًفا حيًدا خالل 13 مباراة.وأنهت 

الصحيفة تقريرها عى التأكيد أنه باإلضافة لفيتامني 
هازارد، فإن ريال مدريد يحتاج لعودة الصالبة الدفاعية 

إىل الفريق وهو ما س�يجعله مرش�ًحا قوًي�ا لحصد لقبي 
الليجا ودوري األبطال.

خليفة نيامر يكبد برشلونة 
خسائر طائلة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطان�ي، حجم 
الخس�ارة التي س�يتعرض لها برشلونة، 
بس�بب فش�ل صفقة ضخم�ة عقدها يف 
ذا  لصحيف�ة  املاضية.ووفًق�ا  الس�نوات 
صن، فإن حجم خسائر برشلونة، يف حالة 
بيع الجناح الربازييل فيليب كوتينيو خالل 
الصيف املقبل، ستصل إىل 60 مليون جنيه 
إس�رليني.وكان برش�لونة قد تعاقد مع 
كوتينيو يف يناير/كانون ثان 2018 مقابل 
105 ماليني جنيه إسرليني كمبلغ ثابت، 

يصل إىل 142 مليوًنا وفًقا للمتغريات.
وحاول برش�لونة حس�م صفقة كوتينيو 
عق�ب انتقال نيم�ار إىل صف�وف باريس 
س�ان جريم�ان يف صي�ف 2017، إال أن�ه 
فش�ل، قبل أن ينج�ح يف املحاول�ة الثاني 

خالل املريكاتو الشتوي التايل.
وقال�ت الصحيف�ة إن الخس�ائر تعود إىل 

اس�تعداد برش�لونة لبيع كوتينيو بمقابل 
يراوح م�ن 68 إىل 77 مليون إس�رليني، 
باإلضاف�ة للنظ�ر إىل أج�ر الالع�ب حالًيا 

والذي يبلغ 7.2 مليون جنيه إسرليني.
يذكر أن فيليب كوتينيو فش�ل يف الظهور 
بمس�توى جي�د يف »كام�ب ن�و«، وكان 
يتع�رض لهج�وم كب�ري م�ن الجماه�ري 

الكتالونية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اتف�ق مهاجم املنتخب الوطني العراقي جس�تن مريام مع 
فريق ريال س�الت ليك األمريكي، ليمثل الفريق يف املوس�م 

املقبل 2019/ 2020.
وكان مريام قد انتهى عقده مع اتالنتا يونايتد بالرايض يف 

الصيف املايض، بعدما قىض معه نصف موسم فقط.
وذكر موقع »MLS Soccer« األمريكي، أن »املهاجم الدويل 
العراقي، جس�تن م�ريام، اتفق مع فريق ريل س�الت ليك 

األمريكي ليمثل الفريق يف املوسم املقبل«.
وس�يكون فريق ريال س�لت ليك، هو رابع فريق ل جس�تن 
م�ريام بالدوري األمريكي بعدما مث�ل اندية كوملبوس كرو 

واورالندو واتالنتا يونايتد.
ولعب مريام 243 مباراة يف الدوري األمريكي، حيث س�جل 

43 هدًفا ونجح بتمرير 37 تمريرة حاسمة.

إنييستا يتوج بكأس السوبر الياباين
              المستقبل العراقي/ متابعة

توج اإلس�باني أندريس إنييس�تا م�ع فريقه 
الس�وبر  ب�كأس  اليابان�ي،  كوب�ي  فيس�يل 
اليابان�ي، بع�د التغل�ب ع�ى يوكوهام�ا إف 

مارينوس بركيالت الرجيح.

وأقيم�ت املب�اراة يف ملع�ب س�ايتاما ش�مايل 
طوكيو وجمعت فيسيل كوبي بصفته الفائز 
بكأس اإلمرباطور ويوكوهاما بصفته الفائز 

بالدوري الياباني املوسم املايض.
وانتهى الوقت األصيل للمباراة بالتعادل 3-3، 
ليت�م اللجوء ل�ركالت الرجيح التي حس�مها 

فيسيل 2-3.
وحصل إنييس�تا، قائد برش�لونة السابق، 

ع�ى بطاقة صف�راء يف الدقيق�ة ال�53 من 
عمر املب�اراة التي تعد بداية موس�م الدوري 

الش�هر  ينطل�ق يف 21 م�ن  ال�ذي  اليابان�ي 
الجاري.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مييس حيسم اجلدل بشأن رحيله عن برشلونة
          المستقبل العراقي/ متابعة

نج�م  مي�يس،  ليوني�ل  األرجنتين�ي  حس�م 
برش�لونة، الج�دل بش�أن رحيله ع�ن النادي 

الكتالوني بعد نهاية املوسم الحايل.
كانت العديد من التقارير الصحفية، ادعت أن 
مي�يس يفكر يف الرحيل، عقب دخوله يف صدام 

مع إريك أبيدال، السكرتري الفني لربشلونة.
ووفًق�ا لش�بكة »س�كاي س�بورتس«، ف�إن 
مص�در قري�ب من مي�يس، أك�د أن الالعب ال 
يفك�ر إطالًق�ا يف الرحي�ل بع�د نهاية 
املوس�م الح�ايل، وين�وي البقاء يف 

»كامب نو« حتى نهاية عقده عى األقل.
ويملك مييس عقًدا مع برش�لونة حتى صيف 
2021، ولكن هناك بنًدا يمنحه حق الرحيل يف 
الصيف املقبل، برشط إبالغ برشلونة قبل ذلك 

بشهر.
وأضاف املصدر أن مي�يس منفتح نحو تجديد 
عق�ده م�ع برش�لونة، ولكنه لي�س يف عجلة 
من أم�ره ويرغ�ب يف أن يتم التجديد بش�كل 

سنوي.
وكانت تقارير إسبانية، أوضحت أن برشلونة 
يعاكس رغبة مييس، ويرغب يف توقيع الالعب 

عى عقد يمتد لعدة سنوات.

وعلمت »س�كاي س�بورتس« أن مييس شعر 
أنه مضطر للرد عى ترصيحات أبيدال بصفته 
قائد الفريق، وبالتايل عليه الدفاع عن نفس�ه 
وزمالئه، كم�ا أن الربغ�وث أراد التأكيد أنه ال 
يدع�و لش�ن أي هج�وم يف الن�ادي، باإلضافة 
لشعوره بانتقادات علنية من جانب موظفي 
الن�ادي.وكان أبيدال قد انتقد ع�دم احرافية 
العب�ي البارس�ا خ�الل ف�رة املدرب الس�ابق 
إرنس�تو فالفريدي، ما أثار غضب مييس الذي 
طالب�ه باإلفصاح عن األس�ماء، وع�دم إثارة 
الش�ائعات يف اإلعالم، وطلب من اإلدارة تحمل 

مسؤولية قراراتها.

وديتان بني العراق والسعودية حتضريًا لكأس العرب للشباب
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هل حيمينا الثوم من فريوس »كورونا«؟
زايتس�وف  فالديم�ر  الدكت�ور  تح�دث 
أخصائي أمراض األنف واألذن والحنجرة، 
ع�ن فوائ�د الث�وم يف الوقاية م�ن فروس 
»كورونا« الذي ظه�ر يف الصني وانتقل إىل 
دول أخرى. وقال الخبر الرويس يف مقابلة 
م�ع صحيف�ة »أرغومينت�ي أي فاكتي«، 
إن أع�راض اإلصاب�ة بف�روس »كورونا« 
الصيني nCoV-2019، ش�بيهة بأعراض 
اإلنفلون�زا. ولكن ه�ل يمكن للث�وم الذي 
يوص�ف دائم�ا للمصابني بأم�راض الربد 
والجه�از التنف�ي أن يس�اعد يف الوقاية 

م�ن ه�ذا الف�روس الجديد؟يق�ول الدكت�ور 
زايتس�يف، جهاز املناعة الق�وي ال يخاف من 
األم�راض الفروس�ية. وف�روس »كورون�ا« 
يهاجم بالدرجة األوىل األشخاص ذوي الجهاز 

املناع�ي الضعيف. لذلك فإن تناول الثوم يعزز 
مناع�ة الجس�م، »ألن�ه يحتوي ع�ى مبيدات 
نباتي�ة Phytoncides )وهي مركبات عضوية 
متقلب�ة مض�ادة للميكروب�ات( له�ا خاصية 
فع�ال  الث�وم  أن  أي  للفروس�ات«.  مض�ادة 

يعزز مناعة الجس�م ويحمي من اإلصابة 
بف�روس »كورونا«. ووفقا ل�ه، من أجل 
تحس�ني مقاوم�ة الجس�م يج�ب تن�اول 
الثوم باعت�دال، مثال فصني يف اليوم، واحد 
يف الصب�اح والثان�ي يف املس�اء. ألن تناول 
كمي�ة كبرة منه قد ي�ؤذي املعدة. كما أن 
الث�وم ض�ار جدا يف ح�االت قرح�ة املعدة 
والحموضة املنخفضة والتهاب املعدة.عى 
الجان�ب اآلخ�ر، يقول الخ�رباء يف منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، ع�ى املوق�ع الرس�مي 
للمنظمة يف »تويرت«، إن الثوم غذاء صحي، 
ويحت�وي فعال عى بعض الخصائص املضادة 
للميكروب�ات، إال أن�ه ال يوج�د أي دليل دامغ 
وواقع�ي عى أن تناول الث�وم يمكن أن يحمي 

.nCoV-2019 األشخاص من فروس

ح�ذر أطباء م�ن أن تناول الرج�ال ألقوى جرعة 
من الفياغرا ق�د يصيبهم بعمى األلوان ملدة تصل 
إىل 3 أس�ابيع، وفقا لدراسة جديدة مثرة للجدل. 
ويمك�ن أن يعاني عدد صغر م�ن الرجال، الذين 
يتناول�ون أع�ى جرع�ة )100 مل�غ(، أي أق�وى 
وصفة طبي�ة متاحة، م�ن آثار جانبي�ة مخيفة 
مل�دة 21 يوم�ا. ويأت�ي التحذير من مس�عفني يف 

مستش�فى Dunyagoz Adana يف تركي�ا، الذي�ن 
أبلغوا عن سلس�لة من حاالت املش�اكل البرصية، 
بعد تناول الرجال لحبوب الفياغرا ألول مرة. وزار 
17 رجال املستش�فى بعد أن ش�هدوا توسعا غر 
طبيعي لبؤبؤ العني، وحساس�ية للضوء الشديد، 
أو ع�دم وض�وح الرؤي�ة أو عم�ى األل�وان، بعد 
تناول 100 مل�غ من املكون النش�ط يف الفياغرا، 

sildenafil. ويع�رتف األطباء األت�راك بأن جميع 
نقاط قوة عالج ضعف االنتصاب، آمنة بالنس�بة 
لغالبي�ة الرجال. ولكنهم يعتق�دون أن مجموعة 
فرعية صغرة ال تتحلل بشكل صحيح يف الجسم، 
م�ا يؤدي إىل تركي�زات عالية للعق�ار يف الدم. ويف 
ح�ال لم يتناول فرد ما العقار من قبل، فلن يعمل 

الجسم عى تحليله بسهولة.

أعلنت الدكتورة تامارا برونتسيفا، خبرة التغذية الروسية، أن تناول بذور 
عباد الش�مس املجففة، يؤث�ر إيجابيا يف صحة اإلنس�ان. وقالت الخبرة 
يف مقابلة مع راديو »س�بوتنيك«، أن أهم ميزة لبذور عباد الش�مس، هي 
احتواؤها عى نس�بة عالية من فيتامني E، الذي يحمي خاليا الجسم من 
الشيخوخة عند تناوله باعتدال. وأضافت موضحة، »البذور مادة مفيدة، 
واق�رتح تناولها ألنها غنية جدا بفيتامني E. هذا الفيتامني الذي نحتاجه 
للجم�ال، ويحس�ن حالة البرشة والش�عر واألظافر. كم�ا أن هذه البذور 
مفيدة لدعم أنس�جة العظام ألنها تحتوي ع�ى النحاس«. ولكن يف نفس 
الوقت يجب أال ننىس أن هذه البذور تعطي سعرات حرارية عالية. وتقول 
مح�ذرة، »يف كل 100 غرام من البذور الطازجة 600 س�عرة حرارية، ويف 
املحمصة 700 س�عرة حرارية . وبس�بب هذه السعرات الحرارية ونسبة 
الده�ون العالي�ة فيها، عى األش�خاص الذي�ن يعانون من ال�وزن الزائد 
والس�منة تناولها بكميات قليلة فقط«.وتضيف، يجب عدم تناول البذور 
يف ح�االت مرضية عديدة. التهاب البنكري�اس مثال، ونظرا الحتوائها عى 
نس�بة عالية من النحاس، ال ينصح األش�خاص الذين يعانون من مرض 
ويلس�ون-كونوفالوف )مرض وراثي ، يسبب اضطراب عملية استقالب 

النحاس والربوتينات املحتوية عى النحاس يف الجسم( بتناولها إطالقا.

حذر أطباء القلب األملان من مؤسس�ة أمراض القلب من أن الشعور بألم 
يف الساقني، قد يكون إشارة إىل حدوث نوبة قلبية وشيكة.

وقال األطباء يف مقابلة مع Focus.de ، إن الشعور باأللم يف عضلة الساق 
خ�الل امل�ي هو دليل ع�ى الته�اب باطنة الرشيان املُِس�ّد )بس�بب هذا 
األلم يتوقف الش�خص بحجة التفرج ع�ى املعروضات يف واجهات املحال 
التجاري�ة(، كم�ا يش�رون إىل أن الش�عور باأللم حول األصاب�ع يف حالة 

االستلقاء ويختفي عند الوقوف يجب أن يثر القلق.
ويوض�ح األطب�اء، بأن هذه األعراض تش�ر إىل تصل�ب رشايني األطراف 
السفى. وعند ظهور هذه األعراض يجب اإلرساع يف إجراء فحوص للقلب 

واألوعية الدموية، ملنع احتشاء عضلة القلب.
وتصلب الرشايني، مرض مزمن س�ببه تضيق الرشايني وس�وء تدفق الدم 
فيه�ا. وه�ذا املرض هو أح�د عوامل اإلصاب�ة بأمراض أخ�رى، بما فيها 

أمراض القلب واألوعية الدموية.

أطباء حيذرون الرجال من »آثار خميفة« قد تسببها الفياغرا!

أعراض بسيطة تكشف عن نوبةما فائدة بذور عباد الشمس؟
 قلبية وشيكة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

من تكتب؟العرب الكذابون..

نجوى بركاتمنهل عبد األمير المرشدي

م�ن تابع الجلس�ة االفتتاحية ملؤتمر الربملان�ات العربية الطارئ يف 
العاصمة األردنية عمان ملناقشة تداعيات صفقة القرن التي أعلنها 
ترامب لتصفية القضية الفلسطينية ُيصاب بالدوار والخوار ويتيه 

عليه املسار ويضيع عليه القرار. 
رؤس�اء الربملان�ات العربي�ة كان�وا متحدث�ني جميعاً بلس�ان حال 
األنظم�ة العربي�ة الهزيل�ة، وأكثر ما اس�تفزني يف املؤتم�ر هو إن 
البحري�ن الت�ي عقدت ورش�ة اإلعم�ار مقابل الس�الم لإلعالن عن 
صفق�ة القرن ودعت ممث�ل الكيان الصهيون�ي وبحضور امريكا. 
البحري�ن التي تتزعم بأمر م�ن دبي والرياض حمل�ة التطبيع مع 
ارسائيل سياس�ياً ورياضي�اً واجتماعياً واقتصادي�اً. البحرين بكل 
ه�ذا العار جاءت كلم�ة )فوزية( رئيس مجلس الن�واب البحريني 
الت�ي كادت تبك�ي ع�ى مظلومية الش�عب الفلس�طيني ورفضت 
رفضاً ش�ديداً قاطعاً وبات�اً صفقة القرن، كم�ا رفضت من اعمق 
األعم�اق أي تفري�ط او اس�تهانة او تنازل ع�ن اي حق من حقوق 
الش�عب العربي الفلسطيني وان الحل الوحيد هوة دولة فلسطينية 

عاصمتها القدس الرشيف!
انا ش�خصيا حني س�معتها اصبت بالحول والص�داع، فال أدري إن 
كانت تدري او ال تدري ان الجلس�ة األوىل ملؤتمر صفقة القرن كان 
يف املنام�ة ومنه�ا انطلق وفيها اعل�ن عنه. ليس�ت فوزية لوحدها 
كان�ت خارج الزمان واملكان ب�ل مثلها كان من تحدث قبلها رئيس 
مجلس الن�واب اإلماراتي الذي رفع راية الوحدة والتحدي واإلرصار 
عى تحرير فلس�طني من الق�دس اىل دبي، وقال بلس�انه الفصيح 
القريح جئتكم احمل لكم عهدا من امر البالد وويل عهده الش�جاع 
األمني محمد بن زايد عى اننا ال ولم ولن نتخى عن فلس�طني حتى 
)ننهيه�ا( ع�ى ايدينا. ما هو اتعس وافش�ل واقب�ح كان ممثل ال 
س�عود الذي اكد واقس�م وولول عى ان السعودية لن وال ولم ترض 
اال ان ترى دولة فلس�طينية مس�تقلة عاصمتها القدس الرشقية. 
رئيس مجلس�نا النيابي محمد الحلبويس كان يختلف عن غره من 
الحض�ور فابتدأ كالمه بطلب عقد اجتماع عاجل وطارئ لرؤس�اء 
الربملان�ات العربية يف فلس�طني تحدياً وتضامن�ًا وانتصاراً للقضية 
الفلس�طينية، ولكن�ه س�يذهب طبعا وه�و يرتدي س�رتته! ممثل 
فلس�طني كان األوهن واألضع�ف واألفقر واألكثر ح�رة وقلقا وال 
ي�دري ما يقول فقد ش�كر الطراون�ة رئيس الربمل�ان األردني لكرم 
الضيافة والدول العربية لوقاحة الس�خافة وشكر الله عى حظهم 
ال�ذي اعطاهم اخوة من هذا الن�وع الذي ال ولم لن يحصل له مثيالً 
اب�داً يف القدرة عى الكذب بأريحية والكذب بقناعة واقتناع والكذب 

بثقة وهيبة ووقار. انهم كذابون بامتياز.

كّن�ا، يف ماٍض ليس بعيداً، ُنس�أل: مل�اذا تكتبون؟ أما اليوم، فُنس�أل 
باألح�رى: مل�ن تكتب�ون؟ والف�رق عى غر م�ا يبدو شاس�ٌع ما بني 
السؤالني، بل هو أشبه بجدار فصٍل يقف بني حقبتني ال تباعد بينهما 
يف الواقع أكثُر من بضعة عقود. والحال أن س�ؤال »ملاذا تكتب« الذي 
كان ُيطرح عى معرش األدباء يرّكز بوضوح عى الكاتب، وعى عالقته 
الحرصي�ة بالكتابة، وبأدواِت تش�ّكِل عواملِها تحت يديه. نحن هنا يف 
صلب عملية الكتابة، يف جوهرها وعلّة وجودها وخلّوها من كل تأثٍر 
خارجي، يهدف إىل الغواية أو التلطيف أو الرتغيب. ُيسأل الكاتُب ملاذا 
يكت�ب، كما ُيس�أل عالٌم كي�ف يتخاطب النبات، ويف الس�ؤالني رغبة 
واضح�ة يف ولوج عال�م رّسي، ممتنع، عيّص، م�ع العلم بعدم وجود 
رّد/ مفت�اح، أو رّد/ وصف�ة، أو رّد/ يقني، كما هي الحال يف أس�ئلة 
علم األحياء أو الفيزياء. أّما س�ؤال »مل�ن تكتب«، فإنه ُيقيص الكاتَب 
مبارشًة عن فعل الكتابة بما يعنيه من فرادة وغرابة وغنًى وتعقيدات، 
ليقفز به إىل ُبعد آخر تنتفي فيه أسئلته وشكوكه وقلقه، أي إىل حيث 
انته�ى م�ن الكتاب ليصب�ح يف يدي »ق�ارئ« ما. أجل، الس�ؤال »ملن 
تكت�ب« ال يحاكي عال�َم الكتابة البّتة، وال عال�م الكاتب، وإنما عالم 
الق�راءة حيث ينعدم دوُر الكاتب ويتقلّص تأث�ُره، تاركا لروايته أن 
تصطدم وتتفاعل ب�كل تكويناتها مع القرّاء. وقد يبدو مبالغاً القول 
ٌم وغر ملموس، عى  إن القارئ، بالنسبة للكاتب، وجوٌد خيايلّ، متوهَّ
الرغم من وجوده الفعيّل. فبدايًة، ال يوجد بروفايل واضٌح لقارئ ما، 
وإنما هن�اك بروفايالت قرّاء بعدد القرّاء أنفس�هم. هناك املس�تهلك 
وهناك املُريد، املوسمّي واملثابر املستديم، رائد الصالونات االجتماعية 
أو املتنّس�ك االنعزايل، املنفت�ح واملتطرّف، املّدع�ي واملغايل، واملتواضع 
ثري املخّيلة أو فقرها حّد اإلسفاف... أجل، ال وجود لقارٍئ مفرتٍَض 
إال الحًقا جدا، وبش�كل ثانوي، وبنس�بٍة ال ُتقلُق ل�دى الكاتب إال هّم 
التلّقي، وليس أسئلَة اإلبداع وجحيمه. القارئ عنرٌص طارٌئ عى فعل 
الكتابة، بدليل وجود كّتاب يكتبون وال ينرشون، أو أنهم كتبوا طويال 
ولم ُينرشوا إال بعد مماتهم )فرناندو بيّس�وا(. والقارئ عنرٌص ثانويٌّ 
�وق بعرضها وطلبها  تضّخم�ت األنا لدي�ه، وقد فرضْت�ه قواننُي السُّ
ومعايرها الخاصة بالرواج واالنتش�ار والفشل والنجاح وترشيحات 
الجوائ�ز أو الرتجمة إىل لغات أخرى. وهذي كلّها معاير ال تمّت دائما 
بصلة إىل جودة املستوى أو فرادة العمل اإلبداعّي، كما أنها ال تخاطب 
عزلة الكات�ب وال وحدته أو تخّبطه يف مس�تنقع الخلق األدبي. أجل، 
س�ؤال »ملن تكتب« مغلوٌط من أصله، ملغ�وٌم، غر حقيقي. ذلك ألن 
الكاتب يكتب ربما ل�«ال أحد«. للعدم. للكون. للفراغ. للموت. للذاكرة. 
لنفس�ه. لقس�وة أن نولد. لظلم أن نموت. لعبثية أن نمرض ونشيخ. 

ل�...الكاتُب ال يكتب لك، أيها القارئ.

عادات يومية شائعة ترض بشكل غري متوقع باألسنان
كشف طبيب أسنان رائد يف لندن، عن 
بعض العادات السيئة البسيطة التي 
يمك�ن أن تدم�ر األس�نان عى املدى 
الطويل. ولس�وء الحظ، توجد بينها 
بعض املمارسات التي تهدف للحفاظ 
عى الصح�ة وتعزيز نظ�ام املناعة، 
ولذل�ك، ق�دم الدكت�ور كريس�توفر 
أور )47 عام�ا(، ال�ذي يرتأس فريق 
يف   Advanced Dental Practice
لن�دن، مجموع�ة من الع�ادات التي 
تس�بب تآكل مينا األس�نان وغرها 

من األرضار، خاصة يف منتصف العمر.
- تدخ�ني الس�جائر اإللكرتونية: وقع تقديم الس�جائر 
اإللكرتوني�ة كبدي�ل أكثر أمانا للتدخ�ني التقليدي، لكن 
اس�تنادا ملا رأين�اه حتى اآلن، فإن األم�ر ال يبدو كذلك، 
وهناك الكثر مم�ا ال نعرفه عن الس�جائر اإللكرتونية 
التي يستمر البحث حولها. ويمكن لهذه األجهزة تغير 
لون األس�نان، كما ارتبطت بعض منتجاتها بالتسوس 
بسبب املحتويات الس�كرية، وترض بصحة اللثة بسبب 

وجود النيكوتني.
هذا باإلضافة إىل أن جفاف الفم أيضا يعد أحد أعراض 
تدخني الس�جائر اإللكرتونية، والذي يمكن أن يؤدي إىل 
رائحة الفم الكريهة، وتقرحات الفم وكذلك التسوس.

- التخلص من الشفاط البالستيكي: 
يف حني أن ه�ذا األمر قد يكون جيدا 
يعت�رب  الحقيق�ة  يف  لك�ن  للبيئ�ة، 
الش�فاط البالس�تيكي أو أي ن�وع 
آخر من الشفاطات، مفيدا لحماية 
االتص�ال  م�ن  األمامي�ة  األس�نان 
الحمضي�ة  باملرشوب�ات  املب�ارش 
والس�كرية مث�ل عصائ�ر الفاكهة 
الغازي�ة،  واملرشوب�ات  الطبيعي�ة 
وهو بالتايل ما يس�اعد ع�ى تقليل 
تصبغ األسنان وتآكلها الخفيف إىل 
الشديد، اعتمادا عى وترة االستهالك. وبذلك، إذا كنت 
ترغب يف تن�اول مرشوب غازي أو حم�ي آخر، فمن 
األفضل اس�تخدام الش�فاط حت�ى ال يالمس املرشوب 

أسنانك.
- مض�غ األقالم: اس�تخدام أس�نانك يف قض�م يشء لم 
تصمم�ه الطبيعة يك�ون له دائما آثار س�يئة، ويمكن 
ألش�ياء مثل مض�غ األق�الم أو فتح العب�وات أو عض 
األظافر، أن يكرس األس�نان أو يجعله�ا رقيقة. وهذه 
املمارس�ات تدفع األسنان إىل التآكل عى املدى الطويل، 
كما أن مضغ أش�ياء مثل األقالم ق�د يؤدي إىل اإلصابة 
بالعدوى ألنه من غر املعروف ما الذي يمكن أن تحمله 

بداخلها.

دار املكتبة  األهلية.. وأدباء البرصة ..  يعيدان احلياة   »للشاهدة والزنجي«
البرصة / مصطفى  حميد جاسم

 بادرت  دار املكتبة األهلية، وضمن 
مرشوعه�ا املتضم�ن  إعادة  نرش 
املنج�ز اإلبداع�ي  الدب�اء البرصة 
امل�رشوع  وابت�دأ ه�ذا    ، الكب�ار 
باعادة طباعة  رواية » الش�اهدة 
 « الراح�ل   للروائ�ي  والزنج�ي« 

مهدي عيىس الصقر«. 
وقد احتف�ى   أدباء البرصة  بهذه  
الرواي�ة املهم�ة من خالل جلس�ة  
ه�ذا االس�بوع، بحض�ور نوع�ي 
وتح�دث  وأدب�اء،  مثقف�ني  م�ن 
مدي�ر الجلس�ة الناق�د الدكتور » 

س�لمان كاصد«  قائال : تعترب جلس�ة هذا 
االس�بوع مخصصة لعلم من إعالم مدينة 
البرصة، وابتداًء من الش�اعر » بدر شاكر 
الس�ياب ومهدي عيىس الصق�ر ومحمود 
عبد الوه�اب ومحمد خضر »  فقد تأّثروا 
ب�األدب العامل�ي، وأّثروا باإلجي�ال  األدبية  

الجديدة .
وأض�اف كاص�د،  إن الروائ�ي » مه�دي 
عي�ىس الصق�ر« كت�ب  أعم�اال قصصية 

كث�رة  وأعم�اال روائي�ة مهم�ة يف بني�ة 
الرواية العراقية، بدأها  برواية » الشاهدة 
والزنجي«، حيث عدت هذه الرواية ركيزة 

من ركائز الرواية العراقية.
وتح�دث إحس�ان مه�دي الصق�ر، نج�ل 
اإلبداع�ي،   بمنج�زه   املحتف�ى  الروائ�ي 
مشرا  إىل كون والده  عراقي اصيل  وظف 
منجزه الروأئي والقصيص، من خالل نقل 
معاناة  املضطهدي�ن ، وهو يعد اليوم من 
الرعيل األول الذين  انجزوا اعماالً  أدبية يف 

فرتة الخمس�ينات، وهو من  االدباء  الذين 
فتحوا الباب أمام األدب العراقي.

م�ن جانب�ه أوض�ح  املس�ؤول ع�ن دار 
املكتب�ة  األهلي�ة   » مصطفى غازي« ، ان  
مرشوعنا األدبي حرصنا عى أن ننطلق به  
م�ن خالل  إع�ادة  طبعة جدي�دة   لرواية 
» الش�اهدة والزنج�ي »، بع�د أن كانت قد 
طبعت بش�كل بسيط عام 19٨٥   والتليق  
باملبدع والروائ�ي » مهدي عيىس  الصقر« 
، وهدفن�ا إع�ادة الحياة إىل أعم�ال أدبية، 

ق�د ن�رشت يف س�نوات س�ابقة، 
ويعد هذا امل�رشوع  دعما للمنتج 

اإلبداعي  البرصي .
للق�اص محمد خضر رأي آخر يف 
ه�ذه الرواية..  بقول�ه:  عى أنها 
اتج�اه  يف الرواي�ة العراقية، ألنها 
تمث�ل  املرحلة الواقعي�ة  النقدية، 
وأض�اف خض�ر،  الروائي الراحل  
م�ن االدب�اء األوائل الذي�ن حظي 
منج�زه  اإلبداع�ي  بالرتجم�ة إىل 
اللغ�ة االنكليزي�ة ، فضال عن ذلك   
فه�و يتمت�ع  بوعي جم�ايل عال، 
وهو م�ن أوائ�ل الروائي�ني الذين 
وظفوا  سرهم الذاتية  يف أعمالهم 
الروائي�ة.  وقدم بعض االدب�اء  مداخالت 
وطروحات اسهمت يف إغناء هذه  الجلسة  
وهم، الش�اعر  س�الم محس�ن  والقاص 
محمد  س�هيل احم�د والش�اعرة بلقيس 
خال�د والناقدين جميل الش�بيبي  ومقداد 
مسعود. ويف ختام الجلسة، قدم  مسؤول  
» دار املكتب�ة  األهلي�ة »  ص�ورة للروائي 
مهدي عيىس  الصق�ر كهدية التحاد أدباء 

وكتاب البرصة.


