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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أث�ارت األح�داث الت�ي وقعت يف س�احة الخالني 
ومنطقة الس�نك اس�تنكاراً محلّياً ودولياً بعد أن 
أوقعت ٨٣ ش�خصاً بني ش�هيد وجري�ح، وفيما 
باألح�داث،  تحقيق�اً  الداخلي�ة  وزارة  فتح�ت 
اس�تدعت لجنة برملاني�ة ٤ ضّب�اط للتحقق من 
األحداث، جاء ذلك بينما دعاء الربملان إىل جلس�ة 
طارئ�ة يوم االثن�ني للتحقيق بما ج�رى. وأدانت 
املمثل�ة الخاص�ة لالم�ني الع�ام لالم�م املتح�دة 
يف الع�راق جان�ني بالس�خارت بش�دة الهجمات 
ع�ى املتظاهري�ن الس�لميني يف الع�راق. وقالت 
بالسخارت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، :«ندين باق�وى العبارات اط�الق النار عى 
املتظاهرين العزل يف وس�ط بغ�داد ليلة الجمعة، 
مما ترك عددا عالي�ا من الوفيات واإلصابات بني 
املواطنني االبرياء«. وأضافت أن »قتل املتظاهرين 
غري املسلحني من قبل عنارص مسلحة يعترب عمالً 
وحشياً ضد شعب العراق«، مشددة عى »وجوب 
تحديد هويتهم وتقديمهم اىل العدالة دون تأخري«. 
وحثت بالسخارت، القوات املسلحة العراقية عى 
»بذل اي جهد لحماية املتظاهرين الس�لميني من 
اعمال العن�ف التي تقوم بها العنارص املس�لحة 
العامل�ة خ�ارج نطاق س�يطرة الدول�ة«، داعية 
املتظاهرين الس�لميني اىل »التعاون بش�كل بناء 
للتاك�د م�ن حماي�ة االحتجاجات الس�لمية عى 
النحو الواجب«. وأك�دت، أن »اعمال العنف التي 
تق�وم به�ا العصابات، والتي ناش�ئة ع�ن الوالء 
الخارج�ي، او بدافع س�يايس، تهدف اىل تس�وية 

النتائج ووضع العراق عى مسار خطري«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ناشد رئيس حكومة ترصيف األعمال يف لبنان سعد الحريري، 
أمس السبت، أملانيا وبريطانيا وإسبانيا، ملد يد العون لبالده 
لتجاوز األزمة املعيش�ية والسياس�ية التي تمر بها وفّجرت 
احتجاجات شعبية عارمة. ووجه الحريري رسائل إىل رؤساء 
وزراء ومسؤويل عدد من الدول الصديقة، شملت املستشارة 
األملانية أنغيال م�ريكل، ورئيس ال�وزراء الربيطاني بوريس 
جونس�ون، ورئي�س الوزراء اإلس�باني بيدرو سانش�يز، يف 
إطار الجهود التي يبذلها ملعالجة النقص يف السيولة وتأمني 
مس�تلزمات االسترياد األساسية للمواطنني، طالبا مساعدة 
لبن�ان يف »تأمني اعتمادات لالس�ترياد من ه�ذه الدول، بما 

يؤمن استمرارية األمن الغذائي واملواد األولية لإلنتاج ملختلف 
القطاع�ات«. وكان املكت�ب اإلعالمي للحري�ري قد أعلن أنه 
»يف إط�ار الجهود الت�ي يبذلها ملعالجة النقص يف الس�يولة، 
وتأمني مس�تلزمات االس�ترياد األساس�ية للمواطنني، وجه 
رسائل إىل رؤس�اء ورؤس�اء وزراء عدد من الدول الشقيقة 
والصديقة، طالبا مس�اعدة لبنان«. وش�ملت الرس�ائل كال 
من عاهل الس�عودية امللك س�لمان بن عبد العزيز، والرئيس 
الفرن�ي إيمانوي�ل ماك�رون، والرئيس ال�رويس فالديمري 
بوت�ني، والرئي�س املرصي عب�د الفتاح الس�يي، والرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان، ورئيس ال�وزراء الصيني يل 
كيكيانغ، ورئيس الوزراء اإليطايل جيوسيبي كونتي، ووزير 

الخارجية األمريكي مايك بومبيو.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د امللك األردن�ي عبد الل�ه الثاني، أمس 
الس�بت، لرئيس الجمهورية برهم صالح 
إىل  األم�ور  إع�ادة  لجه�ود  ب�الده  دع�م 

مساراتها يف العراق.
وذك�ر اعالم رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»صال�ح تلق�ى اتص�االً هاتفيا م�ن امللك 
عبدالل�ه الثان�ي مل�ك اململك�ة األردني�ة 
الهاش�مية، ع�رب م�ن خالل�ه جاللته عن 
باالس�تقرار  للع�راق  اململك�ة  تمني�ات 
والس�الم والتق�دم وبم�ا يحق�ق مصالح 

الش�عب العراق�ي ويؤّم�ن خ�ري الع�راق 
والعراقيني ويحقن دماءهم«.

وأك�د امللك عب�د الله الثان�ي، »دعم األردن 
ومس�اندته ل�كل الجهود الخ�رّية الرامية 
إىل إع�ادة األم�ور إىل مس�اراتها الكفيل�ة 
بتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق 
برمت�ه، وم�ن خ�الل تعزي�ز االس�تقرار 
واألمن والحفاظ عى وحدته، واس�تقالله 
مح�اوالت  ل�كل  والتص�دي  الس�يايس، 
التدخل يف ش�ؤونه الداخلية والعبث بأمنه 
والحيلول�ة دون تمك�ن أي من الجماعات 
اإلرهابية املجرمة التي تصدى لها الشعب 
العراقي ب�كل أطيافه ومكوناته ببس�الة 

وعزيم�ة، ويف إط�اٍر يعّزز نهض�ة العراق 
مج�دداً ويقود إىل إع�ادة إعمار ما هدمته 
ق�وى اإلره�اب والرش ويف�ي إىل تمتني 
جبهت�ه الداخلي�ة وتقوي�ة لحم�ة أبنائه 
الوطنية ومنعته، وصوال الستعادة مكانه 
الطبيع�ي ومكانت�ه املهم�ة يف محيط�ه 

العربي وعى الساحة الدولية«.
وعرب رئيس الجمهورية، بحس�ب البيان، 
عن »جزيل شكره وتقديره للملك ولشعب 
األردن الشقيق للموقف النبيل من العراق 
وش�عبه الحر، وتمنياته لجاللته بموفور 
دوام  الكري�م  األردن  ولش�عب  الصح�ة 
الرفع�ة والعز«. وأكد الرئي�س، »مواصلة 

الس�عي الحثي�ث من أج�ل تعزي�ز وحدة 
العراقي�ني بمختلف مكوناتهم يف مواجهة 
التحديات وتجاوز األوض�اع الحالية نحو 
اإلص�الح وس�الم البل�د وتغلي�ب املصالح 
الوطني�ة والحفاظ ع�ى أمن واس�تقرار 
الدول�ة واملجتم�ع بم�ا يع�زز الحري�ات 

والديمقراطية«.
وأش�ار رئيس الجمهوري�ة إىل أن »العراق 
ينظ�ر بتقدي�ر واعت�زاز إىل أهمي�ة دع�م 
األشقاء واألصدقاء بما يساعد العراق عى 

تجاوز هذه الظروف«.

التفاصيل ص2
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اعتبارا من اليوم.. التعليم متنح فرصة التقديم املبارش باجلامعات للدراسة املسائية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة التعلي�م العايل، أمس الس�بت، منح طلبته�ا فرصة التقديم 
املبارش بالجامعات للدراس�ة املس�ائية اعتبارا من ي�وم غد. وقالت وزارة 
التعليم يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنها قررت ان يكون 
تقديم الطلبة عىل الدراس�ة املسائية يف الجامعات الحكومية مبارشًة عن 
طريق الكليات ووفق الطاقة االس�تيعابية والضواب�ط املعمول بها لهذه 
القن�اة. واوضح�ت ال�وزارة انها س�عيا وحرص�اً عىل املس�رة التعليمية 
واس�تقرار الدراسة املس�ائية يف الجامعات الحكومية قررت الوزارة منح 
الفرص�ة للطلبة الراغبني بالدراس�ات املس�ائية يف الجامع�ات الحكومية 
التوجه يوم غد األحد إىل الكليات الراغبني اكمال دراس�تهم فيها لس�حب 
اس�تمارة التقديم وإكم�ال باقي املستمس�كات املطلوبة ووف�ق الحدود 

الدنيا والطاقة االستيعابية املعلنتني سابقاً لكل تخصص.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أث�ارت األحداث التي وقعت يف س�احة الخالني ومنطقة 
السنك استنكاراً محلّياً ودولياً بعد أن أوقعت ٨٣ شخصاً 
بني شهيد وجريح، وفيما فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً 
باألحداث، اس�تدعت لجنة برملانية ٤ ضّباط للتحقق من 
األح�داث، جاء ذلك بينما دعاء الربملان إىل جلس�ة طارئة 

يوم االثنني للتحقيق بما جرى.
وأدان�ت املمثل�ة الخاص�ة لالم�ني الع�ام لالم�م املتحدة 
يف الع�راق جان�ني بالس�خارت بش�دة الهجم�ات ع�ىل 

املتظاهرين السلميني يف العراق.
وقالت بالسخارت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، :«ندين باقوى العبارات اطالق النار عىل املتظاهرين 
العزل يف وس�ط بغداد ليلة الجمع�ة، مما ترك عددا عاليا 

من الوفيات واإلصابات بني املواطنني االبرياء«.
وأضاف�ت أن »قت�ل املتظاهرين غر املس�لحني من قبل 
عنارص مسلحة يعترب عمالً وحشياً ضد شعب العراق«، 
مش�ددة ع�ىل »وج�وب تحدي�د هويته�م وتقديمهم اىل 

العدالة دون تأخر«.
وحثت بالس�خارت، القوات املس�لحة العراقية عىل »بذل 
اي جه�د لحماي�ة املتظاهري�ن الس�لميني م�ن اعم�ال 
العن�ف التي تقوم بها العنارص املس�لحة العاملة خارج 
نطاق س�يطرة الدولة«، داعية املتظاهرين السلميني اىل 
»التعاون بش�كل بن�اء للتاكد من حماي�ة االحتجاجات 

السلمية عىل النحو الواجب«.
وأك�دت، أن »اعم�ال العن�ف التي تقوم به�ا العصابات، 
والت�ي ناش�ئة عن ال�والء الخارجي، او بدافع س�يايس، 

ته�دف اىل تس�وية النتائج ووض�ع العراق عىل 
مس�ار خط�ر«، مبين�ة أن�ه »م�ن ال�روري 
االنضمام اىل الدفاع عن الحقوق االساسية، مثل 

الحق يف التجمع السلمي وحرية الكالم«.
بدوره�ا، طالب�ت مفوضي�ة حق�وق االنس�ان 
القوات االمنية بالحفاظ عىل حياة املتظاهرين.

وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »ع�ىل الق�وات االمني�ة تحمل 
مس�ؤوليتها يف الحفاظ عىل حي�اة املتظاهرين 

السلميني«.
وش�ددت املفوضي�ة عىل رضورة »إع�ادة االمن 

لساحات التظاهر يف بغداد«.
سياس�ياً، طالب جعفر املوس�وي، املتحدث بأسم زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر االجهزة االمنية بالكش�ف 
ع�ن مصدر االعت�داء ملج�زرة الس�نك والخالني وقصف 
الحنانة فوراً.  وقال املوس�وي يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، ان »عىل االجهزة االمنية الكشف 
ع�ن مصدر االعت�داء ملج�زرة الس�نك والخالني وقصف 
الحنانة فوراً وإال تكون متواطئة أو متقاعسة«. وطالب 
املوسوي »لجنة االمن والدفاع الربملانية باتخاذ االجراءات 
الالزمة بحقهم«. ورسعان ما أعلنت لجنة االمن والدفاع 

النيابي�ة عن اس�تدعاء قائ�دي عمليات ورشط�ة بغداد 
اضاف�ة اىل قائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش 

عراقي يف جلسة استثنائية تعقدها غدا.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إنها »س�تعقد )اليوم( االحد جلسة استثنائية الستدعاء 
كالً م�ن قائد عمليات بغداد وقائد الدف�اع الجوي وقائد 

رشطة بغداد وقائد الفرقة 11 بالجيش عراقي«.
وأضافت اللجنة، أن االستدعاء جاء »للتحقيق يف الجرائم 
الت�ي حدثت ليلة )الجمعة( يف س�احة الخالني وش�ارع 
الرش�يد وس�قوط عدد من القت�ىل والجرحى يف صفوف 
املتظاهرين وكذلك االحداث االخرة يف محافظة النجف«. 
يف الغض�ون، دعا نائب رئيس الربملان حس�ن الكعبي إىل 
عقد جلس�ة طارئة يوم االثنني املقبل بحضور القيادات 
األمني�ة العلي�ا س�يما قي�ادة عملي�ات بغداد، ملناقش�ة 

استهداف املتظاهرين السلميني.
وق�ال الكعبي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن »القيادات االمنية ينبغي ان تتحمل مسؤولياتها 
يف حفظ ام�ن التظاهرات الس�لمية املطالب�ة باإلصالح 
والتغير ومكافحة الفس�اد«، منوها اىل »وجوب تشديد 
االجراءات االمنية لحف�ظ ارواح املحتجني املعتصمني يف 

بغداد واملحافظات ».
وأكد انه »سيتم محاس�بة جميع الجهات والشخصيات 
املتظاهري�ن يف بغ�داد  الت�ي يظه�ر تورطه�ا يف قت�ل 
واملحافظ�ات، فض�ال ع�ن االس�تهداف الج�وي ملنطقة 
الحنانة يف النجف«، داعيا الربملان إىل »عقد جلسة طارئة 
ي�وم االثنني املقبل«. بدوره�ا، اعلنت وزارة الداخلية عن 
فتح تحقيق باطالق النار يف منطقة الس�نك، فيما اكدت 

انه ادى اىل استشهاد واصابة ٨٤ شخصا.
وقال املتحدث باس�م الوزارة خالد املحنا يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »تقرر 
فت�ح تحقيق يف حادثة إط�الق النار الذي حصل 
يف محيط منطقة الس�نك ب بغداد مس�اء اليوم«، 
مبين�ا ان »ذل�ك ادى اىل استش�هاد ٤ مدني�ني 

وإصابة ٨0 آخرين بحسب وزارة الصحة«.
واض�اف ان�ه »ت�م تطوي�ق امل�كان بحث�ا ع�ن 
العن�ارص التي أقدمت عىل هذا العمل«، مش�را 
اىل ان »الق�وات االمني�ة كثفت م�ن تواجدها يف 

املناطق القريبة من مكان الحادث«.

الربملان دعا إىل عقد »جلسة استثنائية« يوم االثنني.. والداخلية تتقصى.. وجلنة برملانية تستدعي )٤( قيادات أمنية

أحداث السنك واخلالين: تنديد دويل وحتقيق عراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املل�ك األردن�ي عبد الل�ه الثان�ي، أمس 
الس�بت، لرئي�س الجمهورية بره�م صالح 
دعم بالده لجهود إعادة األمور إىل مساراتها 

يف العراق.
وذكر اعالم رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »صالح 
تلقى اتصاالً هاتفيا من امللك عبدالله الثاني 
مل�ك اململك�ة األردني�ة الهاش�مية، عرب من 
خالل�ه جاللته ع�ن تمنيات اململك�ة للعراق 

باالس�تقرار والس�الم والتق�دم وبما يحقق 
مصالح الشعب العراقي ويؤّمن خر العراق 

والعراقيني ويحقن دماءهم«.
وأك�د امللك عب�د الل�ه الثاني، »دع�م األردن 
ومس�اندته ل�كل الجه�ود الخ�ّرة الرامي�ة 
الكفيل�ة  مس�اراتها  إىل  األم�ور  إع�ادة  إىل 
بتحقيق تطلعات الش�عب العراقي الشقيق 
برمته، ومن خالل تعزيز االس�تقرار واألمن 
والحفاظ عىل وحدته، واستقالله السيايس، 
والتص�دي لكل محاوالت التدخل يف ش�ؤونه 
الداخلي�ة والعب�ث بأمن�ه والحيلول�ة دون 

تمكن أي من الجماع�ات اإلرهابية املجرمة 
التي تصدى لها الشعب العراقي بكل أطيافه 
ومكوناته ببس�الة وعزيم�ة، ويف إطاٍر يعّزز 
نهض�ة العراق مجدداً ويقود إىل إعادة إعمار 
م�ا هدمته قوى اإلره�اب والرش ويفيض إىل 
تمت�ني جبهته الداخلية وتقوية لحمة أبنائه 
الوطني�ة ومنعته، وصوال الس�تعادة مكانه 
الطبيع�ي ومكانته املهمة يف محيطه العربي 

وعىل الساحة الدولية«.
وعرب رئيس الجمهورية، بحسب البيان، عن 
»جزيل شكره وتقديره للملك ولشعب األردن 

الش�قيق للموقف النبيل من العراق وشعبه 
الح�ر، وتمنيات�ه لجاللته بموف�ور الصحة 
ولش�عب األردن الكريم دوام الرفعة والعز«. 
وأك�د الرئي�س، »مواصل�ة الس�عي الحثيث 
من أج�ل تعزيز وح�دة العراقي�ني بمختلف 
مكوناته�م يف مواجه�ة التحدي�ات وتجاوز 
األوض�اع الحالية نحو اإلصالح وس�الم البلد 
وتغلي�ب املصال�ح الوطني�ة والحف�اظ عىل 
أم�ن واس�تقرار الدولة واملجتم�ع بما يعزز 

الحريات والديمقراطية«.
وأش�ار رئي�س الجمهوري�ة إىل أن »الع�راق 

ينظر بتقدير واعتزاز إىل أهمية دعم األشقاء 
واألصدق�اء بما يس�اعد الع�راق عىل تجاوز 

هذه الظروف«.
وبحس�ب البيان، فق�د تم يف أثن�اء االتصال 
الهاتف�ي »تأكيد الرئيس واملل�ك عىل أهمية 
امليض ُقدماً إىل ما من شأنه ترسيخ العالقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني وتطوير سبل 
التعاون بما يضمن خر الش�عبني، ويساعد 
يف تعزي�ز ف�رص اس�تقرار وتق�دم املنطقة 
وس�المها يف هذه الظ�روف العصيب�ة التي 

تمّر بها«.

امللك االردين يؤكد دعم بالده جلهود إعادة األمور ملساراهتا يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن تحالف الفتح حنني 
القدو، أمس الس�بت، عدم امكانية 
التس�ويف يف قضي�ة اختيار رئيس 
الوزراء املقبل يف املوعد الدس�توري 
املحدد، مرجحا االعالن عن االس�م 

مطلع االسبوع املقبل.
وقال الق�دو يف ترصيح صحفي ان 
“الحديث عن تمديد عمل الحكومة 
الزمني�ة  امل�دة  وتج�اوز  الحالي�ة 
ب�ه  مس�موح  غ�ر  الدس�تورية 
مطلقا”. واضاف ان “الوضع الحايل 
يف البل�د وتده�ور االوض�اع االمنية 
يحتم عىل جميع الكتل السياس�ية 

التن�ازل واالجتم�اع الختيار رئيس 
وزراء مقبل مقبول شعبيا”.

واوضح ان “املفاوضات السياسية 
مفتوح�ة ومس�تمرة ب�ني الجميع 
واليمكن ايقافها اال باختيار رئيس 
حكوم�ة مقب�ل”، مرجح�ا “اعالن 
رئيس الجمهورية عن اس�م رئيس 

الوزراء املقبل”.
وكان النائ�ب عن ائتالف س�ائرون 
غاي�ب العم�ري أك�د يف ترصي�ح 
الح�ل  أن  ل�/املعلوم�ة/،  س�ابق 
التظاهرات الشعبية  الوحيد النهاء 
ه�و االع�الن ع�ن حكوم�ة مؤقتة 
تتكف�ل باج�راء انتخاب�ات مبكرة 

وحل الربملان بمدة زمنية محددة.

نائب عن الفتح يؤكد
 إعـالن اسـم رئيس الـوزراء اجلـديـد 

األسبوع املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة العمليات املش�ركة، أمس الس�بت، 
انطالق املرحلة السابعة من عملية »أرادة النرص« 
وم�ن أربعة مح�اور يف محافظات كرك�وك ودياىل 
وصالح الدي�ن. وقال الفريق ق�وات خاصة الركن 
عب�د االم�ر رش�يد يارالله نائ�ب قائ�د العمليات 
املش�ركة يف بيان صدر عن خلي�ة االعالم االمني، 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، إن�ه بتوجيه من 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة، 
وارشاف قيادة العمليات املشركة انطلقت صباح 
الي�وم وعىل بركة الله املرحلة الس�ابعة من عملية 
إرادة النرص، ومن أربعة محاور«. وأوضح يار الله 
أن العملية »بمشاركة قيادة عمليات صالح الدين 

وقي�ادة عملي�ات دياىل وقي�ادة عمليات س�امراء 
وقي�ادة عمليات املقر املتقدم للعمليات املش�ركة 
/ كرك�وك ورشط�ة الطاق�ة وقي�ادات قواط�ع » 
كركوك – دياىل – صالح الدين، والحش�د الش�عبي 
، ومديري�ات رشط�ة محافظ�ات )ص�الح الدين 
ودياىل ( وقطعات الرشطة االتحادية )فق٣- فق٥ 
-فق االلي�ة -فق٦ مغاوير ( بدعم واس�ناد جوي 
من قيادة القوة الجوي�ة وطران الجيش وطران 
التحالف الدويل«. وأوض�ح أن هذه العملية »تاتي 
لتفتيش وتطهر املناط�ق والقرى وإلقاء القبض 
عىل املطلوب�ني وتجفيف منابع اإلره�اب وإلدامة 
االس�تقرار واألمن ضمن القواطع التي ستشملها 
هذه املرحلة يف محافظات ) دياىل - كركوك - صالح 

الدين (وفقاً ملعلومات استخباراتية دقيقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قيادة العمليات املشركة، أمس 
ارادة  الس�بت، ع�ن تفاصي�ل عملي�ات 
الن�رص الس�ابعة الت�ي انطلق�ت اليوم، 
مبين�ة ان العملية جاءت عقب اعرافات 
نائ�ب زعي�م تنظيم داع�ش االجرامي يف 
الحويج�ة بوجود مخط�ط لنقل قيادات 

داعش اىل بغداد.

وق�ال  املتحدث باس�م العملي�ات اللواء 
تحسني الخفاجي يف ترصيح صحفي ان 
“الق�وات االمنية حصل�ت عىل معلومات 
استخبارية مهمة بعد اعتقال نائب زعيم 

تنظيم داعش االجرامي يف كركوك”.
واض�اف ان “االرهاب�ي اع�رف بوج�ود 
مخطط النتق�ال اغلب قي�ادات التنظيم 
من الصحراء باتجاه بغداد واملحافظات 
بع�د اس�تهدافهم املتكرر ن قبل الحش�د 

والق�وات االمني�ة فض�ال ع�ن اعتم�اد 
التنظيم عىل عن�ارص جديدة غر مقيدة 

بسجل قاعدة البيانات للقوات االمنية”.
واوضح الخفاج�ي، ان “قيادة العمليات 
اطلق�ت الصفحة الس�ابعة من عمليات 
املتزاي�د  النش�اط  النه�اء  الن�رص  ارادة 
لداعش مستغال الوضع االمني وانشغال 
الق�وات االمنية يف حماي�ة التظاهرات”، 
مبينا أن “ داعش كان يخطط الستغالل 

الظروف االمنية يف البالد لصالحه وش�ن 
عمليات نوعية كبرة ضد اهداف منتخبة 

يف بغداد واملحافظات”.
ستش�مل  الن�رص  “ارادة  ان  اىل  واش�ار 
سامراء بنحو 100 كيلو مر ودياىل بنحو 
9٥٤  كيل�و مر فضال عن ص�الح الدين 
بنح�و 170 كلي�و وكرك�وك م�ن ناحية 
ال�زاب بنح�و ٦00 كلي�و مرب�ع ومحور 

كركوك االول مسافة 1٨7٦ كليو مر”.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس الجمهوري�ة برهم صالح،  
الجمي�ع إىل اح�رام الطابع الس�لمي 
رضورة  ع�ىل  مش�ددا  للتظاه�رات، 
ع�ن  الخارج�ني  املجرم�ني  مالحق�ة 
القان�ون والقب�ض عليه�م م�ن قب�ل 
الق�وات االمنية. وقال صال�ح يف بيان 
لرئاس�ة الجمهورية  :«نتابع باهتمام 
ش�ديد وبأل�م عمي�ق، م�ع الجه�ات 
الحكومي�ة املختص�ة م�ا حص�ل يوم 
أم�س الجمع�ة الس�ادس م�ن كانون 
مس�لح  إجرام�ي  اعت�داء  م�ن  األول 
قامت به عصابات مجرمة وخارجون 
ع�ىل القان�ون، ذه�ب ضحيت�ه ع�دد 
من الش�هداء والجرح�ى يف االحتجاج 
الشعبي«. وأكد رئيس الجمهورية عىل 
»الحق املرشوع ألي مواطن باالحتجاج 
والتظاهر السلميَّني، ومنع وتجريم أّي 
رّد فعل مسلح وعنيف ضد املتظاهرين 
السلميني«، مبينا أن »مسؤولية أجهزة 
الدول�ة األمني�ة، باإلضاف�ة إىل حماية 
واملمتل�كات  الس�لميني  املتظاهري�ن 
العامة والخاص�ة والحفاظ عىل أرواح 
املجرم�ني  مالحق�ة  ه�ي  العراقي�ني، 
الخارجني عىل القانون والقبض عليهم 
وإحالته�م إىل القض�اء الع�ادل لينالوا 

العقاب الرادع الذي يستحقونه«.

القوات األمنية تطلق املرحلة السابعة من عملية »ارادة النرص« 
يف كركوك وصالح الدين ودياىل

العمليات املشرتكة تكشف عن خمطط لـ »داعش« لنقل قياداته إىل بغداد 

رئيس اجلمهورية يدعو 
اجلميع إىل احرتام الطابع 

السلمي للتظاهرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املدير الس�ابق للدائرة االنتخابي�ة يف املفوضية العليا لالنتخابات مقداد 
الرشيف�ي، أمس الس�بت، أن التحضر إلجراء انتخاب�ات مبكرة يحتاج ما 

عام نصف العام اىل عامني وبدعم من األمم املتحدة.
وقال الرشيفي يف ترصيح صحفي إن »القانون الذي أقره الربملان جّيد بحد 

ذاته لكن مجلس املفوضني الجديد سيحتاج وقتاً لتشكيله«.
وب�ني أن »من س�يتم اختياره�م بالقرعة م�ن أعضاء مجل�س املفوضني 
يف مفوضي�ة االنتخابات، وإن كانوا مس�تقلني لكنه�م ال يمتلكون الخربة 

الكافية إلدارة االنتخابات، وبالتايل نحتاج إىل وقت أطول«.
وح�ول م�ا إذا كان باإلمكان الذه�اب إىل انتخابات مبك�رة طبقاً للدعوات 
الحالية، أوضح الرشيفي أنه »من الصعب الذهاب إىل انتخابات مبكرة خالل 
٦ ش�هور مثالً. نحتاج إىل سنة ونصف وربما س�نتني إلجرائها وبدعم من 
األمم املتحدة، حيث إنه تم اس�تبعاد املديرين العامني الحاليني ومعاونيهم 

واألقسام، وبالتايل ال بد من بدائل لهؤالء، وهذا أمر ليس بالهنّي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا تي�ار الحكم�ة، أم�س الس�بت، الق�وات األمني�ة اىل مواصل�ة تحمل 
مس�ؤولياتها وواجباتها بالحفاظ عىل ارواح املواطنني وحماية املمتلكات 
الخاص�ة والعام�ة لتجاوز ه�ذا املنعطف الخط�ر، فيما اكد ع�ىل الركيز 
بح�رص عىل إنجاز ترشيع قان�ون االنتخابات وتش�كيل حكومة انتقالية 

والتحضر النتخابات مبكرة.
وق�ال التي�ار يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »يف غمرة 
األحداث األليمة املتس�ارعة والحوادث املؤس�فة التي يمر بها بلدنا العزيز 
بش�كل عام، والتطورات األخرة التي شهدتها س�احات التظاهر السلمي 
بوجه خاص، يؤكد تياُر الحكمة الوطني إدانته ورفضه الكاملني لكل أشكال 
العنف واالعتداء والفوىض، ويس�تنكر املساس باملتظاهرين السلميني وكل 
مايص�در عن الجماعات املس�لحة م�ن اعتداٍء وترهيب تمارس�ه أية جهٍة 

خارج إطار الدولة والقانون«.
ودع�ا التيار، األجهزة األمنية ل�«تحمل مس�ؤولياتها وواجباتها يف حماية 
الس�احات واملتظاهري�ن الس�لميني«، مج�ددا دعوت�ه اىل جمي�ع املعنيني 
واملتواجدين يف الس�احات من املتظاهري�ن بمختلف عناوينهم ومتبنياتهم 
اىل االلتزام املس�ؤول بنصائح املرجعية الدينية العليا يف حفظ النظام ونبذ 
العن�ف وحقن الدم�اء الغالي�ة، ويفيِ الحفاظ ع�ىل س�لمية التظاهر وفرز 
املندس�ني واملخرب�ني وإبعاده�م، ومالحقته�م قضائياً، والركي�ز بجدية 
وحرص حقيقيني عىل اس�تكمال خط�وات اإلصالح وإنجاز ترشيع قانون 
االنتخاب�ات والقوانني األساس�ية األخرى، وتش�كيل الحكوم�ة االنتقالية 
ألخذ دوره�ا املطل�وب، والتحضر لالنتخاب�ات املبكرة بكام�ل مقدماتها 

ومستلزماتها.«
وتاب�ع، أن »يف ه�ذا املفص�ل الخطر يف مش�هد الح�راك الجماهري يحث 
تي�ار الحكمة الوطني رج�اَل القوات األمنية بمختل�ف أجهزتها وصنوفها 
ومهامها عىل مواصلة دورها املرشِّف يف تحّمل مس�ؤولياتها وواجباتها يف 
الحفاظ عىل ارواح املواطن�ني وحماية املمتلكات الخاصة والعامة لتجاوز 
ه�ذا املنعطف الخطر والعبور الكامل اىل مس�احات الديمقراطية وآلياتها 

الدستورية يف عراٍق مستقر آمن ، والله املستعان وهو ويل التوفيق«.

الرشيفي: نحتاج إىل عامني إلجراء 
انتخابات مبكرة

احلكمة يؤكد عىل تشكيل حكومة انتقالية والتحضري 
النتخابات مبكرة وفق قانون جديد

        بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
حن�ني الق�دو، أم�س الس�بت، ان 
يوافق اغلبية الكتل السياس�ية عىل 
انتخابات مجلس  تعديالت قان�ون 
النواب الرضاء املطالب الجماهرية، 
مشددا عىل ان الحكومة والسلطتني 
الترشيعية والتنفيذي�ة عىل املحك، 

ويجب عىل الجميع التنازل.
وق�ال الق�دو يف ترصي�ح صحفي 
الترشيعي�ة  »الس�لط�����تني  إن 
ويج�ب  املح�ك،  ع�ىل  والتنفيذي�ة 
عىل الجمي�ع التنازل ع�ن املصالح 

الحزبي�ة واملكوناتي�ة الضيقة من 
اجل ارض�اء الجمه�ور املتظاهر«، 
الرسيع�ة  »االس�تجابة  ان  مبين�ا 
للمطال�ب الجماهري�ة ه�و ام�ر 
رضوري وواج�ب التحق�ق خ�الل 

فرة زمنية قصرة«.
»الش�عب  ان  الق����دو،  واض�اف 
يطالب بتغرات ج����وهرية وهو 
م�ا نعم�ل علي�ه ب�كل مالدينا من 
جهد، بالتايل فان االغلبية وبحسب 
اعتقادنا س�يوافقون عىل التغرات 
انتخاب�ات  بقان�ون  الجوهري�ة 
مجل�س النواب املقب�ل الرضاء تلك 

الجماهر«.

نائب يرجح قبول »القوى السياسية« 
بتعديالت قانون االنتخابات اجلديد

أكد »صالح محمد العراقي« املقرب من 
زعي�م التي�ار الصدري مقت�دى الصدر، 
أمس الس�بت، ع�ىل رضورة ع�دم ترك 
س�احات التظاه�ر »حت�ى ال تتع�رض 
للخط�ر«. ورد صال�ح ع�ىل س�ؤال من 
أحد اتباع التي�ار الصدري، جاء فيه، أن 

»الن�اس خائفة وتق�ول إن التظاهرات 
س�تبقى فارغة ويف خطر«، قائال: »نعم 
م�ن املهم عدم ترك س�احات االصالح.. 
فلعلها تتعرض للخطر«. وكان »صالح 
محمد العراقي« املقرب من زعيم التيار 
الص�دري مقت�دى الص�در، كش�ف عن 

تع�رض منطق�ة الحنان�ة يف محافظة 
النجف حي�ث اقامة الص�در، اىل قصف 
بواس�طة »طائرة مس�رة«، عازيا ذلك 
اىل االوام�ر الص�ادر م�ن الص�در تجاه 
»اصح�اب القبع�ات ال�زرق« بحماي�ة 

املتظاهرين.

مقرب من الصدر: ال ترتكوا ساحات التظاهر
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن املجل�س العاملي للذهب، أمس الس�بت، 
أن العراق اشرتى اكثر من 90 طن من الذهب 
خالل 8 س�نوات، مبين�ة ان اخر رشاء للعراق 
من الذهب كان يف ش�هر ايلول من عام 2018 

وبمقدار 6.5 طن.

وقال املجلس يف إحصائية نرشها عىل موقعه 
خالل ش�هر كانون االول إن »العراق اش�رتى 
90.4 طن من الذهب خالل 8 سنوات«، مبينا 
ان »اخ�ر رشاء ل�ه م�ن الذهب كان يف ش�هر 

ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن«.
وتابع ان العراق اش�رتى يف عام 2012 مقدار 
23.9 ط�ن من الذهب ومن ثم اش�رتى يف عام 

2013 مقدار 12.4 طن ومن ثم اشرتى يف عام 
2014 مقدار 47.6 طن ومن ثم اشرتى يف عام 
2018 مقدار 6.5 طن لتصبح احتياطياته من 
الذه�ب 96.3 طن وهي تمثل 6.8 % من باقي 

عمالته«.
واض�اف املجل�س ان الع�راق م�ا زال يحافظ 
ع�ىل مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل 

من الس�عودية ولبنان والجزائر وليبيا«، وعىل 
املرك�ز 38 عامليا من اص�ل 100 دول مدرجة 
يف االحص�اءات املالي�ة الدولي�ة لالحتياطيات 
العاملية للذهب«.واشار املجلس اىل ان »خمس 
دول عاملي�ة اس�تحوذت عىل اكث�ر من نصف 
احتياطي�ات العال�م للذه�ب وه�ي الوالي�ات 
املتح�دة واملانيا وايطاليا وفرنس�ا وروس�يا، 

مبينا ان »الواليات املتحدة احتلت املرتبة االوىل 
بهذه االحتياطيات وبواقع 8.133 طن«.

يذك�ر ان مجل�س العاملي للذه�ب والذي يقع 
مقرها يف اململكة املتحدة يمتلك خربة واس�عة 
ومعرف�ة عميق�ة بالعوام�ل املس�ببة لتغيري 
الس�وق ويتك�ون اعضاءه م�ن أكرب رشكات 

تعدين الذهب يف العالم وأكثرها تقدماً.

املجلس العاملي يعلن رشاء العراق الكثر من »90« طن ذهب خالل »8« سنوات

النفط تنفي استرياد دهون أو زيوت من اخلارج.. وتؤكد: 
التجارة تسمح بدخوهلا

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة النفط، استريادها إحدى مشتقات النفط 
املكررة.

وقال املتحدث باس�م الوزارة عاصم جهاد يف ترصيح 
صحفي، ان »الوزارة حريص�ة عىل دعم قطاع إنتاج 

الزي�وت وتطم�ح اىل تطوي�ر هذا القط�اع من خالل 
الرشاكة مع الرشكات العاملية لتحسني نوعية وجودة 

اإلنتاج والتسويق«.
وأش�ار إىل، أن »وزارة النفط ال تس�تورد أي دهون أو 
زي�وت من الخارج وأن من يقوم بعمليات االس�ترياد 
هو القطاع الخاص س�واء من الرشكات أو األفراد«، 

الفت�ًا إىل أن »من�ح إج�ازات االس�ترياد لي�س م�ن 
اختص�اص وزارة النفط وإنما م�ن صالحيات وزارة 

التجارة«.
وأكد جهاد أن »الوزارة تدعم وتش�جع املنتج الوطني 
وأن جمي�ع محطات الوقود تض�م أماكن مخصصة 

لبيع هذه املنتجات وبأسعار جيدة«.

    االنبار / المستقبل العراقي

اف�اد مدير ناحية البغدادي بمحافظة االنبار رشحبيل 
العبي�دي بان الدوائر الخدمي�ة وبالتعاون مع القوات 
االمنية اع�ادة افتتاح كافة الط�رق املغلقة بعد اعادة 
اعم�ار القناطر املترضرة جراء الس�يول التي رضبت 

املناطق الغربية قبل ثالثة ايام.
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي ان ”الدوائر الخدمية 
وبالتنس�يق م�ع القوات االمني�ة اعادة افتت�اح كافة 
الط�رق املغلقة بعد اع�ادة اعم�ار 8 قناطر مترضرة 
ج�راء الس�يول التي ش�هدها وادي ح�وران يف ناحية 
البغ�دادي بقضاء هي�ت غربي االنب�ار، والتي ادت اىل 

قطع الطرق بني منطقة واخرى“.
واض�اف ان ”الحكوم�ة املحلي�ة ش�كلت خلي�ة ازمة 
للمتابع�ة كمي�ات االمط�ار والس�يول واتخ�اذ كافة 
االجراءات التي تحول دون وقوع ارضار جراء السيول 
القادم�ة من الدول املجاورة باتج�اه املناطق الغربية 
، مبين�ا ان” جمي�ع الط�رق الت�ي اغلق�ت ت�م اعادة 
افتتاحه�ا ام�ام حرك�ة س�ري االش�خاص والعجالت 
املدنية والعس�كرية“.يذكر ان وادي حوران شهد قبل 
ثالثة ايام ارتفاع مناس�يبه بش�كل غري مألوف للمرة 

االوىل منذ نصف قرن“.

االنبار: فتح مجيع الطرق 
املغلقة بعد اعادة اعامر القناطر 

املترضرة جراء السيول

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزير الداخلية يأمر بنقل وانفكاك الضباط من ذوي الشهداء 
إىل خارج مديريات الرشطة وبالقرب من حمالت سكنهم

حمافظ بغداد يعلن استئناف العمل 
بمرشوع جماري الطارمية السرتاتيجي

    بغداد / المستقبل العراقي

كرم وزير الداخلية ياسني طاهر اليارسي عدداً 
من ذوي شهداء ضباط الرشطة االتحادية. 

ج�اء ذلك خ�الل حف�ل تكري�م أقام�ه الوزير 

بحض�ور قائد الرشطة االتحادية يف مقر قيادة 
الرشطة بالعاصمة بغداد. 

وأم�ر خ�الل حف�ل التكري�م بنق�ل وانف�كاك 
الضباط من ذوي الش�هداء إىل خارج مديريات 
الرشط�ة االتحادي�ة وبالق�رب م�ن مح�الت 

سكنهم وحسب طلبهم. 
وأش�ار وزير الداخلية إىل إن هذا التكريم يعترب 
كجزء بسيط من رد الجميل تثميناً للتضحيات 
الكبرية التي قدمها الشهداء األبرار يف دفاعهم 

عن الوطن وحماية أبناءه. 

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعلن محافظ بغداد املهندس محمد العطا، 
أمس السبت، اس�تئناف العمل بمرشوع 

مجاري الطارمية االسرتاتيجي.
وقال محافظ بغداد خالل حفل استئناف 
الطارمي�ة  مج�اري  بم�رشوع  العم�ل 
بحض�ور عض�و مجل�س الن�واب احمد 
املش�هداني ومدي�ر مج�اري محافظ�ة 
اإلداري�ة  الوح�دات  وم�دراء  بغ���داد 
وقي�ادات امنية وجم�ع غفري من وجهاء 
وشيوخ عشائر القضاء ان »هذا املرشوع 
يعد من املش�اريع املهمة واالس�رتاتيجية 
وال�ذي س�يخدم اه�ايل القض�اء بش�كل 
كب�ري، مبينا ان املرشوع ُيعد اس�تحقاقا 
ألهلن�ا يف قضاء الطارمي�ة ويعترب واحدا 
من سلسلة مشاريع س�نرشع بتنفيذها 

خالل الفرتة املقبلة«
وع�زا العطا »س�بب تأخر الب�دء بتنفيذ 
امل�رشوع اىل قرار مجلس ال�وزراء املرقم 
347 يف الفرتة الس�ابقة القايض بأيقاف 

املش�اريع بس�بب التقش�ف، موضحا ان 
املرشوع 

يتأل�ف من أربع محطات ضخ ثالث منها 
لألمطار وواحدة للرصف الصحي، ويبلغ 

ط�ول ش�بكات الرصف الصح�ي 74 كم 
أما ش�بكات األمطار يبلغ طولها 38 كم 
ويعم�ل املرشوع بطاق�ة تصميمية تبلغ 

17000 مرت مكعب يف اليوم الواحد«.

    نينوى / زهراء علي

وج�ه محافظ نينوى نج�م الجبوري، 
أمس السبت، بالزام املقاولني بتشغيل 
مش�اريع  يف  الخريج�ني  الش�باب 
املحافظ�ة الت�ي تنف�ذ وف�ق ضوابط 

خاصة.
وقال الجبوري يف ترصيح صحفي إنه 
»وجهنا قسم العقود يف ديوان محافظة 
نين�وى بوج�وب تضمني العق�د الذي 

تربمه املحافظة م�ع رشكات املقاولة 
الش�باب  أش�خاص م�ن   5 بتش�غيل 
الخريجني للمرشوع الذي قيمته مليار 
دينار فما دون، واملرشوع الذي قيمته 
أكثر من مليار دينار، يضاف ش�خص 

لكل 500 مليون دينار فوق املليار«.
وأض�اف الجب�وري، أنه »يش�رتط ان 
يكون نصف األش�خاص م�ن الفنيني 
وطبيع�ة  امل�رشوع  ن�وع  وحس�ب 
أعمال�ه«، مبينا أن »مث�ل هكذا توجه 

يمك�ن ان يقلل م�ن اع�داد البطالة يف 
املحافظة بني صفوف الشباب وايجاد 

فرص عمل حقيقية للخريجني«.
م�ن جانب آخ�ر، أك�د الجب�وري عىل 
»اهمي�ة التواص�ل م�ع وزارة التعليم 
العايل والبح�ث العلمي وف�ق القنوات 
االدارية والقانونية للوصول اىل تفعيل 
قان�ون تعيني الطلب�ة الثالث�ة االوائل 
واخذ فرصتهم بالتعيني وخدمة العراق 

واهلهم يف نينوى«.

حمافظ نينوى يوجه بإلزام املقاولني بتشغيل اخلرجيني

   بغداد / المستقبل العراقي

تسلمت السفارة العراقية يف الواليات 
املتح�دة، 300 قطعة اثري�ة، اعارتها 
الحكوم�ة العراقي�ة قبل نح�و 100 
ع�ام، اىل احدى الجامع�ات األمريكية 
وق�راءة  ترميمه�ا  لغ�رض  آن�ذاك 

محتوياتها.
وذكرت صحيفة “الصباح” الرسمية 
 1934  –  1922 عام�ي  “ب�ني  أن�ه 
اكتش�ف علم�اء آث�ار م�ن جامع�ة 
ِ األلواِح  بنس�لفانيا آالف�ا م�ن ِك��رَ
الطيني�ة يف مدين�ة أور األثري�ة قرب 

مدينة النارصية”.
وأضاف�ت، أن “األل�واح التي يتجاوز 
عمره�ا أربع�ة آالف ع�ام، أعارته�ا 
الحكوم�ة العراقي�ة، آن�ذاك، بش�كل 
مؤق�ت إىل الجامعة، لغرض ترميمها 
وق�راءة محتوياتها، بعد مرور قرابة 
مئة عام تسلمت السفارة العراقية يف 
واشنطن ثالثمئة قطعة، عىل أن يعاد 
نحو ثالثة آالف قطعة أخرى قريبا”.

وتمثل القطع األثرية هذه، بحس�ب 
معام�الت  وص�والت  املختص�ني، 
تجاري�ة، تش�به بطاق�ات االئتم�ان 
الحديثة، وتعكس جانب�ا من النظام 

البريوقراطي لساللة أور الثالثة.
ويق�ول الخرباء، بحس�ب الصحيفة، 
ق�د  كان�ت  الوص�والت  ه�ذه  إن 
انتف�ت الحاج�ة إليه�ا بع�د أع�وام 
م�ن االس�تخدام، فق�رر أصحابه�ا، 
السومريون، استخدامها ركائز لبناء 
معبد، لهذا فإن معظ�م هذه األلواِح 
الطينية الهش�ة ق�د تعرضت للك� 

والتشظي.
يف  العراقي�ة  الس�فارة  وتس�لمت 
واش�نطن هذه القطع، ليتم شحنها 
إىل مكانه�ا األصيل يف املتحف العراقي 

يف العاصمة بغداد.

بعد أن مكثت يف أمريكا »100« عام.. العراق يتسلم »300« قطعة اثرية

    البصرة / المستقبل العراقي

التقى قائد عمليات البرصة الفريق الركن قاس�م جاس�م 
ن�زال اللج�ان التنس�يقية للمتظاهري�ن يف قض�اء الف�او 
وذل�ك يف مقر قي�ادة العمليات قائد العمليات وأس�تمع إىل 
رشح مفص�ل م�ن قبل اللجان التنس�يقية ح�ول مطالب 
املتظاهرين الس�لميني يف القضاء . وقال مصدر امني ، ان 
” إللقاء اس�فر عن اإلتف�اق عىل فتح البوابات الرئيس�ية 
الثالث�ة ملس�تودعات نفط الف�او وكذلك مين�اء الفاو بعد 
اغالقة من قب�ل األهايل . واضاف ، ان ” قائد العمليات من 
جانب�ة أكد ب�أن القي�ادة حريصة جدا ع�ىل تلبية مطالب 
املتظاهري�ن الس�لميني وذلك بالتواصل م�ع الجهات ذات 
العالقة يف الحكومة املحلية ورشكة نفط البرصة . واش�ار 
اىل ، أن ” لق�اء قائ�د العملي�ات ال�ذي جم�ع باالخوة من 

لجان التنس�يقية بمقر قيادة العملي�ات يف مركز القضاء 
والذي أسفر من خالله عىل فتح البوابات الرئيسية الثالثة 
ملستودعات النفط كان عىل مستوى عال من املسؤولية يف 
الحفاظ عىل االقتصاد العراقي ، مشريا نحن يف مقر قيادة 
العمليات نقدم الشكر والتقدير ألبناء هذة املدينة وإىل كل 
من ساهم يف دعم القوات األمنية لتهدئة الشارع البرصي . 
من جانب اخر، أكد قائد عمليات البرصة أن القوات األمنية 
وبالتنس�يق مع الحكومة املحلية عازمة عىل إعادة الدوام 
الرسمي إىل املدارس واستمرار العملية التعليمية والرتبوية 
يف املحافظة . واش�ار مصدر امني اىل قيام قيادة العمليات 
والوح�دات العامل�ة بإمرته�ا وبالتنس�يق م�ع الهيئ�ات 
التدريس�ية والطالبي�ة واأله�ايل برفع وصبغ الش�عارات 
املوجودة عىل جدران املدارس لعودة التالميذ إىل مدارس�هم 
. وأضاف املصدر ، لقد تم توجيه القوات األمنية باألنتشار 

الواسع ضمن قاطع املسؤولية وإعادة الحياة إىل طبيعتها 
االعتيادي�ة وفت�ح جمي�ع الدوائ�ر الحكومي�ة الخدمي�ة 
وكذل�ك الجامع�ات والكلي�ات واملعاهد . واش�ار اىل تأكيد 
قائ�د العمليات عىل إحرتام إرادة املتظاهرين الس�لميني يف 
التعب�ري عن رأيه�م يف املطالبة بحقوقه�م املرشوعة ، وأن 
القيادة ترى من واجبها الرشعي والوطني تأمني الحماية 
الكاملة لهؤالء الش�باب والوقوف معهم وتابع ، كما نؤكد 
بأن قيادة العمليات والقوات املس�لحة بجميع منتس�بيها 
تق�ف بمس�افة واحدة م�ن الجميع وأن األمن مس�ؤولية 
تظامنية تقع عىل الجميع وإس�ناد القوات األمنية وتعزيز 
معنوياتها وتش�جيعها عىل القيام بدورها يف حفظ األمن 
واالستقرار عىل الوجه املطلوب واجب وطني ورشعي عىل 
الجمي�ع ، وهذا حس�ب مارصحت به املرجعي�ة الدينية يف 

النجف االرشف من عىل منرب صالة الجمعة .

قائد عمليات البرصة يعيد فتح البوابات الرئيسية للمستودع النفطي يف قضاء ميناء الفاو
اكد متابعة انتشار القوات األمنية لتسهيل وصول الطلبة اىل املدارس

    بغداد / المستقبل العراقي

اغلقت أسعار النفط، أمس السبت، وأنهت األسبوع عىل مكاسب 
كب�رية بعد أن اتفق�ت أوبك وحلفاؤه�ا عىل زي�ادة تخفيضاتهم 

االنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وأنه�ت عقود خ�ام القياس العامل�ي مزيج برنت جلس�ة التداول 
مرتفعة 98 سنتا او ما يعادل 1.55 باملئة إىل 64.37 دوالر للربميل 

ومنهية األسبوع عىل مكاسب قدرها ثالثة باملئة.
وارتقع�ت ايض�ا عقود خ�ام القي�اس األمريكي غرب تكس�اس 
الوس�يط 70 س�نتا او ما يعادل 1.20% باملئة لتغل�ق عند 59.13 

دوالر للربميل.
وستس�تمر التخفيض�ات اإلضافي�ة ل أوب�ك ومنتجني رئيس�يني 
م�ن بينهم روس�يا، الذين يش�كلون ما يع�رف بمجموعة أوبك+، 
حت�ى نهاية الربع األول من 2020. وس�تعتقد املجموعة اجتماعا 

استثنائيا يف أوائل مارس آذار ملراجعة سياستها.

النفط يغلق عىل مكاسب كبرية بعد موافقة 
»أوبك« عىل زيادة ختفيضات االنتاج

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس السبت، أن سلفة ال� 25 مليون دينار 
ملوظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف والذين قدموا عليها 

الكرتونيا يكون املنح عىل شكل وجبات وبفرتات زمنية رسيعة.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه إن سلف موظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف 
ح�رصا والت�ي تص�ل اىل 25 ملي�ون دينار يك�ون التقدي�م عليها 

بواسطة بطاقة املاسرت كارد.
وأضاف البيان أن الس�لفة تكون باالعتماد عىل راتب املوظف عىل 
ان يغطي 50 باملئة من راتبه الش�هري القس�ط الشهري للسلفة 
داعيا موظفي الدولة اىل زيارة فروع املرصف حرصا والتقديم عىل 

السلف.

    ديالى / المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل، أمس الس�بت، عن امتالء 
ستة وديان حدودية بمياه السيول رشق املحافظة.

وق�ال مدير ناحية قزاني�ة )95كم رشق بعقوبة( م�ازن أكرم يف 
ترصي�ح صحف�ي ان “6 وديان عىل الح�دود العراقي�ة- االيرانية 
ابرزها ترلس�اق يف اطراف قزانية امتالءت بالكامل بمياه السيول 

املتدفقة من الحدود خالل االيام ال�3 املاضية”.
واض�اف اك�رم، ان “الس�يول الت�زال تتدفق م�ن الح�دود لكنها 
بمع�دالت اقل لكن وفق التوقعات بانه ربما تزداد يف وتريتها خالل 

الساعات القادمة بعد هطول امطار مساء يوم الجمعة”.
واشار مدير ناحية قزانية اىل ان “وضع الناحية والقرى الحدودية 
بعي�دا عن اي خط�ر وتدفق الس�يول طبيعي”، الفت�ا اىل ان “كل 
االجراءات االحرتازية تم اتخاذها يف وقت مبكر لتفادي اي مخاطر 

تهدد ارواح املدنيني وممتلكاتهم”.

الرافدين عن سلفة »25« مليون دينار 
ملوظفي الدولة: متنح عىل شكل وجبات

دياىل: امتالء »6« وديان حدودية 
بمياه السيول رشق دياىل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، أمس 
الس�بت، إط�الق الوجب�ة الرابع�ة من رات�ب املعني 

املتفرغ.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 

نس�خة منه، انه »ت�م إط�الق الوجب�ة الرابعة من 
راتب املع�ني املتفرغ يف بغداد واملحافظات لألش�هر 
ترشي�ن األول وترشي�ن الثان�ي وكان�ون األول من 

العام الحايل«.
واضافت، انه«س�يكون التوزيع عرب املاس�رت كارد 

ابتداًء من يوم األحد املوافق 2019-12-8«.

العمل تعلن إطالق الوجبة الرابعة من راتب املعني املتفرغ
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بيان اكتتاب 
اىل / السادة اجلمهور الكريم ومسامهو رشكة الراصد للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة ..

راسمالها ) 000 ، 000 ، 515 ، 5 ( خمسة مليار وخمسمائة وخمسة عرش مليون دينار .
استنادا اىل قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل واستنادا اىل قرار اجتماع الهيئة العامة 
املنعقد بتاريخ 19 / 11 / 2019 واملتضمن زيادة راس�مال رشكة الراصد للتوس�ط ببيع ورشاء 
العمالت االجنبية املحدودة من ) 000 ، 000 ، 515 ، 5 ( خمسة مليار وخمسمائة وخمسة عرش 
مليون دينار اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 6 ( ستة مليار دينار . أي بطرح اسهم قدرها ) 000 ، 000 
، 485 ( اربعمائة وخمس�ة وثمانون مليون دينار س�هم لالكتتاب العام وفق احكام املادة ) 55 / 
اوال ( م�ن قان�ون الرشكات م�ع مراعاة املادة ) 56 ( اوال وثالثا من قان�ون الرشكات رقم ) 21 ( 
لس�نة 1997 املعدل لذا ندعو املساهمني والجمهور لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 
000 ، 485 ( اربعمائة وخمس�ة وثمانون مليون دينار س�هم وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من 

قانون الرشكات وفق التفاصيل التالية :
1 – نص العقد 

املادة االوىل : اسم الرشكة ) رشكة الراصد للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة ( 
املادة الثانية : مركز الرشكة بغداد ولها بعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي :

• فتح الفروع داخل العراق بموجب خطة سنوية .
• نقل املركز الرئييس او أي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

• غلق او دمج أي فرع تابع لها .
املادة الثالثة : 

• املس�اهمة يف دع�م وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال التوس�ط يف بيع ورشاء 
العمالت االجنبية بما يحقق اهداف وخطط التنمية القومية .

• ع�ى الرشكة ممارس�ة نش�اطها يف مكان الئ�ق وامن داخل الع�راق ويجب ان تتوف�ر يف املكان 
املستلزمات ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة .

• ع�ى الرشكة توفري الة تس�جيل ل�كل عملة بيع او رشاء العمالت تك�ون ذات رشيطني الرشيط 
االول يعط�ى للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل دائرة 

مراقبة الصريفة .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل :

1 – التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات املعادن الثمينة .
2 – اج�راء معام�الت وبي�ع ورشاء العمالت االجنبية لحس�ابها الخاص بما اليتجاوز راس�مالها 

واحتياطياتها . 
3 – قبول االمانات بالدينار العراقي او العمالت االجنبية من زبائن الرشكة لغرض رشاء العمالت 
االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عى ان يتملك فتح س�جالت بهذه االمانات وفق 

النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها لدائرة مراقبة الصريفة .
4 – فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى املصارف املجازة داخل العراق. 
5 – استيفاء العمالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار اليزيد عى ) 

1 / 4 ( من املائة من املبالغ عمليات الرشاء و ) 1 / 2 ( من املائة من مبالغ عمليات البيع . 
6 – مسك حسابات فرعية باسماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة 
بشان معامالت بيع ورشاء العملة واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة ) 5 ( 

اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه.
7 – الحص�ول ع�ى تس�هيالت ائتمانية من الجه�از املرصيف العراقي حرصا بم�ا اليزيد عى 50 % 
خمس�ون من املائة من راس�مالها واحتياطياتها لغرض توفري الس�يولة النقدية لتنفيذ اغراض 

الرشكة .
اليجوز للرشكة القيام بما ييل :

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
2 – من�ح ق�روض للزبائن او غريهم او أي نوع من االنواع التس�هيالت االئتمانية املبارشة والغري 

املبارشة .
3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية . 

4 – خصم االوراق التجارية .
5 – املضارب�ة غ�ري مرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة 
وقائع غري صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال بش�انها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت 

االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عى اساس دفع االجل .

7 – أي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي وقانون املصارف وقانون مكافحة غسيل 
االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – الحصول عى تس�هيالت ائتمانية بصورة مب�ارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املرصيف 
العراقي كما ال يجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عى نس�بة 50 % خمس�ون من املائة راس�مالها 

واحتياطياتها . 
املادة الرابعة : راسمال الرشكة :

1 – ) 000 ، 000 ، 515 ، 5 ( خمسة مليار وخمسمائة وخمسة عرش مليون دينار مقسمة اىل ) 
000 ، 000 ، 515 ، 5 ( خمسة مليار وخمسمائة وخمسة عرش مليون سهم قيمة السهم الواحد 

دينار واحد .
2 – عدد االسهم املطروحة ) 000 ، 000 ، 485 ( اربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار سهم.

3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .
4 – مكان االكتتاب : مرصف اشور الدويل لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة – الفرع الرئييس 

– بغداد – م / 902 – ز / 99 – مبنى / 87 . 
5 – مدة االكتتاب وبدايته : التقل عن ثالثون يوم والتزيد عن ستني يوم وسوف يتم غلق االكتتاب 

عند االكتتاب بكامل االسهم بعد مرور ) 30 ( يوم من تاريخ االكتتاب .
• تكون الخمس�ة عرش يوم االوىل لالكتتاب للمس�اهمني والخمس�ة عرش ي�وم الثانية للجمهور 
واملساهمني غري املكتتبني خالل الخمسة عرش يوم االوىل وفق احكام املادة ) 56 ( ثالثا من قانون 

الرشكات . 
• تاريخ االكتتاب : 10 / 12 / 2019 .

• يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات .

تنويه 
سبق وان تم نرش اعالن دعوة الهيئة العامة لرشكة ) االحمد 
منغر للرصافة مساهمة خاصة ( يف صحيفتني يوميتني كل 
م�ن جري�دة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2033 يف 2 / 12 / 
2019 والعراق االخباري�ة بالعدد 1074 يف 2 / 12 / 2019 
باسم رشكة ) سما بغداد للرصافة مساهمة خاصة ( خطأ 
والصحي�ح هو رشك�ة ) االحمد منغر للرصافة مس�اهمة 

خاصة ( لورودها سهوا لذا اقتيض التنويه .
مع التقدير 

مسامهي رشكة مرصف العاصمة االوىل االسالمي للتنمية واالستثامر – مسامهة خاصة 
م / دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة 86 / ثانيا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجل�س االدارة املتخذ بتاري�خ 5 / 8 / 2019 يرسن�ا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة لرشكة ) مرصف العاصمة االوىل االس�المي للتنمية واالس�تثمار 
– مس�اهمة خاصة ( الذي س�يعقد يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة خارج – 
مقابل نادي الهندية يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املوافق 24 / 12 / 

2019 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي :
1 – انتخاب مجلس االدارة من ) 7 ( اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغري 
بموج�ب وكال�ة مصدقة م�ن كاتب العدل مع مراع�اة احكام امل�ادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل مس�تصحبني معكم شهادة االسهم ويف حالة 
ع�دم حصول النص�اب القانوني يؤجل االجتم�اع اىل يوم الثالثاء املص�ادف 31 / 12 / 
2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني عى ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق 

املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع . مع التقدير 

رئيس جملس االدارة
فقدان 

فق�دت الوثيقة الدراس�ية املرقم�ة 195088 يف 12 / 9 / 
2017 الص�ادرة م�ن اعدادية املثنى املهني�ة واملعنونة اىل 
وزارة الداخلية باس�م / محمود خال�د محمود غياض – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هوية تس�جيل خاص�ة بال�رشكات املقاولة 
رقم الهوية 2685 باس�م املدير املفوض : محمد خالد عبد 
الرحي�م بتاري�خ 29 / 11 / 2019 والص�ادرة من وزارة 
التخطيط – الدائرة القانونية  فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار رقم املوبايل / 07707944424

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء الرشكة 
العامة لفحص وتاهيل املنظومات الكهربائية املديرية 
العام�ة للفحص والورش الفنية بأس�م / ثابت مثنى 

محمد – من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من الرشكة العامة لتجارة 
املواد الغذائية باس�م /مريكه هالل عاش�ور املرقمة 

8490 فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرج�ة تفاصيله�ا ادن�اه والعائ�دة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )حس�ب ما م�ؤرش ازاءها ( وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013  فعى من يرغب باالش�راك باملزايدة 
ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
الت�ايل 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 ج�اء بالقانون انفا وكتاب محاف�ظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن البالغة )30( يوما 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 

عى ذلك 

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

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

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عى 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 عى االمالك التي تؤجر لهم

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

سنة واحدة حي ميسان على 
القطعة 3/14265 )3*4(م 719/22 حانوت 1

سنة واحدة حي ميثم التمار 
)رض( )5*2,5(م 593/20 ـ 596/23 ـ 

620/487 ـ 625/53 حوانيت 2

ثالث سنوات )2,5*2,5(م بال/140 كشك )لبيع 
المرطبات(  3

العدد /228
التاريخ 2019/12/5

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

املدير املفوض 
مروة حارث مذكور
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اعالن 
قدم املواطن ) محمد رع�د مبارك ( دعوة قضائية 
لتبديل لقب وجعله ) املحمداوي ( بدال من ) الدليمي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل ) 
15 ( خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 
لسنة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد:2719/ب/2019 

التاريخ: 2019/12/5
اعالن 

اىل املدعى عليه / حام�د ناص�ر احم�د
اق�ام املدع�ي مدي��ر ع��ام الرشك��ة العام��ة لصناع�ة 
األس�م�دة الجنوبي��ة / اضافة لوظيفته الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 2719/ب/2019 ضدك والذي يطل�ب فيها الزامك 
بأع�اده املبال�غ التي قمت باختالس�ها م�ن الرشكة أعاله 
والبال�غ مجموعه�ا مائة وثمانية وتس�عون ملي�ون دينار 
عراق�ي، وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة اب�ي الخصيب 

البهادرية. 
صحيفت�ن  يف  اعالن��اً  تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
محليتي��ن يوميتي�ن للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف 
2019/12/11 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنكم قانون�اً فس��وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي��اً 

وعلن��اً.
القايض / مؤيد شمخي جرب الشاوي

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد : 352 / ب / 2019 
التاريخ : 4 / 12 / 2019 

م / اعالن 
اىل / التفات عزيز حبيب 

اقامت املدعيات / س�وزان عويد خالد وجماعتها – الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 352 / ب / 2019 امام محكمة بداءة ابي 
الخصيب والتي يطلب فيها الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 
207 / 1 مقاطعة 50 الحمزة الفوق ولثبوت مجهولية محل 
اقامتكم تقرر تبليغكم بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 15 / 12 / 2019 الس�اعة التاسعة صباحا 
ن�رشا ويف صحيفت�ن يوميتن ويف حالة ع�دم حضوركم او 
حضور من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 
غيابيا وعلنا وفق القانون ويف حالة مصادفة موعد املرافعة 

عطلة رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه .
القايض 

فيصل سلمان عطار 

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

ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد )2024( يف 
2019/11/19 والخاصة باالنذار التابع لكاتب عدل النجف 
بالع�دد / 1273 يف 2019/10/8 ذكر يف االعالن تلكك خطأ 
والصحيح تلكؤ وقد ذكر ايضا يعترب التبليغ نافذ من تاريخ 
الن�رش خطأ والصحيح يعت�رب التبليغ نافذ م�ن اليوم التايل 

لتاريخ النرش لذا اقتىض التنويه

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

فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء باس�م 
) حس�ن احم�د عبد احم�د ع�ي ( الرجاء من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 5909 / ش5 / 2019 

التاريخ : 25 / 11 / 2019 
اىل / املدعى عليها / دينا محمود امن 

م / اعالن 
اقام املدعي زوجك ) عامر حنبس مسعود ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة بالع�دد اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة ومضمونها 
طل�ب املطاوعة ولكونك مجهولة مح�ل االقامة وعدم توفر 
املعلوم�ات عن�ك حس�ب كت�اب الرشق�ي واش�عار مختار 
منطقة بعقوبة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 15 / 12 / 2019 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال ماينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 1199 / ش3 / 2019 
التاريخ : 3 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / محمود عي محمد 

بتاري�خ 18 / 8 / 2019 صدر قرار حكم يف الدعوى املرقمة 
1199 / ش3 / 2019 يف 18 / 8 / 2019 يتضم�ن الحك�م 
بالتفري�ق القضائي بن املدعية نهى غ�ازي علوان واملدعى 
عليه محمود عي محمد واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى 
واقعا للمرة االوىل بعد الدخول بحيث اليحل كل منهما لالخر 
اال بعقد ومهر جديدين ولكونك مجهول محل االقامة حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار املختار تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ن محليتن ويف حالة ميض م�دة ثالثن يوما وهي 

مدة الطعن فان القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 547 / ب2 / 2019 
التاريخ : 5 / 12 / 2019 

اعالن 
نظ�را لوقوع الضم ) كرس ق�رار ( عىل امللك املوصوف ادناه 
والعائد للس�يدة ) س�اهرة كريم فاضل ( ورشكائه – عليه 
تق�رر االعالن عن بيعه يف الصحف املحلي�ة ملدة ) ثالثة ايام 
( تب�دا م�ن اليوم التايل للن�رش فعىل من ل�ه الرغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة ) 10 % ( م�ن القيم�ة املق�درة له البالغ�ة ) 000 ، 
980 ، 25 ( خمس�ة وعرشون مليون وتس�عمائة وثمانون 
الف دينار بصك مصدق لحس�اب ه�ذه املحكمة ان لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحال�ة القطعية بعه�دة الراغب االخري 
بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية 

ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العقار املرقم 85 / 220 م 30 الحكيم املساحة 340 
م2 قطعة ارض خالية من املشيدات تقع يف بعقوبة الحكيم 
بالق�رب من مدخ�ل الحكي�م عىل اح�د الش�وارع الفرعية 

القطعة ركن . 
2 – القيمة الكلية للعقار ارضا ) 000 ، 980 ، 25 ( خمسة 

وعرشون مليون وتسعمائة وثمانون الف دينار .

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

فق�دت من�ي الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء باس�م ) 
احم�د خضري صال�ح ( الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/840

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 

االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي فالح محسن 

وهيم شخري الشداوي )مطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2019/840

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/3/5
5 � تاريخ الحكم : 2019/11/4

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل

7 � املنس�وب اىل / قيادة حرس ح�دود املنطقة 
الرابعة

8 � خالصة الحكم :الحبس الش�ديد ملدة )خمس 
س�نوات(  وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل  وبدالل�ة املواد  61/اوال 
و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغياب�ه م�ن تاري�خ 2017/3/5 ولغاية طرده 
من الخدمة بتاريخ 2018/7/24 بموجب االمر 
االداري الصادر من مديرية ادارة املوارد البرشية 

التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24
9 �  ط�رده م�ن الخدمة  يف ق�وى االمن الداخي 
وتنحي�ه ع�ن الوظيف�ه نهائيا اس�تنادا الحكام 
املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل بدالل�ة امل�ادة 89/اوال م�ن ق أ د رق�م 
17 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
10 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر 
بحق�ه وال�زام املواطن�ن باالخب�ار ع�ن مح�ل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة  
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008  
12 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب 
)جبار عاتي ج�رب( البالغة )25,000( خمس�ة 
وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة 60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 
2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام 
امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 2019/11/4
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

�����������������������������
اعالن

اىل املتهم الغائب  )الرشطي اسامة عي 
حرجان صالل التميمي  ( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة 
البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة 
بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )34( 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 الهمالك 
مم�ا تس�بب بحص�ول ارضار بالعجلة 
الحكومية التي بذمت�ك املرقمة )130( 
نوع بيك اب ميس�توبييش ع�ام 2015  
وملجهولي�ة  اقامتك اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخي االوىل/  املنطقة الخامسة 
خالل مده ثالثون يوما من تاريخ نرش  
هذا االع�الن يف صحيف�ة محلية يومية  
وتعليقه يف محل اقامت�ك ومقر دائرتك 
وتجيب عن التهمه املوجهه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 
و 69 ( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخي رقم 17 

لسنة 2008
اللواء  الحقوقي

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

املنطقة الخامسة
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة 
العدد / 2506/ش/2019

التاريخ 2019/12/4 
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا / مي�اده قاب�ل  
حسن

اق�ام املدع�ي محم�د فائ�ز ش�اكر 
الدع�وى املرقم�ة اعاله ام�ام هذه 
املحكمة يطلب فيها تصديق الطالق 
الخلع�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
فقد قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
الس�اعة   2019/12/12 املواف�ق 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او م�ن ينوب عن�ك قانونا فس�وف  
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

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

فقدان 
فقد وصل وديعية املرقم 3720616 
يف 14 / 10 / 2019 باس�م / كاظم 
مجي�د فال�ح – فم�ن يعث�ر علي�ه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 704/ب/2019

التاريخ  :2019/11/14
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل )436/13 م18 عل�وة 
الفحل محلة )18 عل�وة الفحل( يف الكوفة عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العق�ار  املذكور 
اع�اله واملبين�ه اوصافه وقيمته املق�دره ادناه 
فعىل الراغب�ن بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة  البالغة  بموجب 
صك مصدق المر  محكمة بداءة الكوفة وصادر 
من مرصف الرافدين / فرع مسلم بن عقيل )ع(  
يف الكوفة  وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن يف 
قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

دار س�كن يقع عىل الش�ارع  الفرع�ي الخلفي 
عرض�ه 20م امل�وازي للش�ارع الع�ام التجاري 
لطريق كوفة � نجف ويحتوي عىل ساحة امامية 
كب�رية متخ�ذة كحديقة وهي مرتوكة وس�احة 
خلفي�ة صغرية وكراج للس�يارة مهدم ويحتوي 
الطاب�ق االريض عىل ثالث غ�رف نوم وصالة من 
ضمنها املطبخ ومرافق صحية وحمام مبني من 
الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ويحتوي 
عىل سلم يؤدي اىل الطابق االول الذي يحتوي عىل 
غرفة نوم املس�قفة بالش�يلمان وال�دار مجهزة 
باملاء والكهرباء تبلغ مس�احة 800م2 و 6 اولك 
و26 سم 2 ومساحة البناء تبلغ 200م2 للطابق 
االريض و30م2 للطاب�ق االول ويحت�وي ايض�ا 
عىل بابن خارجيتان مصنوعة من الحديد االوىل 
صغ�رية والثانية كبرية الحج�م وان البناء قديم 
جدا والس�قف متهدم وفيه ارضار كبرية ونسبه 

اندثاره عالية ودرجة عمرانه رديئة 
القيمة املقدرة :

1 � القيم�ة التقديرية لالرض )806,260,000( 
ثمانمائة وس�تة ملي�ون ومائتن وس�تون الف 

دينار( 
 5,000,000  ( للبن�اء  التقديري�ة  القيم�ة   �  2

خمسة مالين دينار( 
 ( للعق�ار  العمومي�ة  التقديري�ة  القيم�ة 
811,260,000( ثمانمائ�ة واحدى عرش مليون 

ومائتان وستون الف دينار( 

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

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

محكمة بداءة النجف
مس�تعجل/  39كش�ف  الع�دد: 

ب2019/3
التاريخ 2019/12/4

الكش�ف ض�ده )قاس�م  املطل�وب  اىل 
سلمان جابر( 

اقام طالب الكش�ف املس�تعجل )احمد 
عبد الحس�ن رايض / رئيس مؤسس�ة 
اضاف�ة  االجتماعي�ة  للرعاي�ة  الع�ن 
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
اعاله والتي يطلب فيها  )اجراء الكشف 
املستعجل عىل العقار املرقم 3970 براق 
جديدة(  ولثبوت ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يارس جبار 
محس�ن واش�عار مختار ح�ي الجهاد 
الس�عيدي علي�ه  /2 فيص�ل ش�مران 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغكم�ا اعالنا   
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن  بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2019/12/11 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول  
القايض

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

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 368 / ب / 2018 

اعالن 
املدعي / سعد عبد الجبار ابراهيم 

املدعى عليهما / 1 – حس�ن غالب عبد 
الحسن 2 – حسن غالب عبد الحسن 

تبيع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار تسلس�ل ) 145/ 7 ( 
الفريس عىل مس�احته 3 أول�ك و 35 و 
42 م2 يق�ع يف منطق�ة الف�ريس وعىل 
الش�ارع الع�ام لتقاط�ع الجزائ�ر وان 
العقار عبارة عن بناية مؤلفة من ثالثة 
طوابق متخذة باس�م م�رصف جيهان 
ف�رع البرصة ورشكة جيهان للتامن / 
فرع البرصة وان الطابق االريض مؤلف 
من غرفتن وصالة كبرية واحدى الغرف 
متجاوزة ع�ىل العقار املج�اور له وانه 
مش�غول من قبل مرصف جيهان فرع 
الب�رصة والطاب�ق االول والثاني مؤلف 
كل واحد منهما من صالة كبرية وانهما 
غري مش�غوالن س�اعة اجراء الكش�ف 
درجة عم�ران العقار جي�دة فمن لديه 
الرغب�ة ب�رشاء العق�ار مراجع�ة هذه 
القانونية  التامين�ات  املحكم�ة ودف�ع 
البالغة 10 % من القيمة املقدرة للعقار 
والبالغة مليار وخمسمائة وستة مليون 
وثلثمائ�ة واربع�ون الف دين�ار وبصك 
مص�دق المر هذه املحكمة وس�تجري 
املزاي�دة يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهر 
الي�وم الثالثن م�ن اليوم الت�ايل للنرش 

ويتحمل املشرتي اجور املنادات .
القايض 

علوان بربوت البزوني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/1541

التاريخ 2019/12/5
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الس�ماوة العقار 
تسلس�ل 150/13 م3 بس�اتن بليج�ه 
العائ�د  الس�ماوة  يف  الواق�ع  الغربي�ة 
للمدي�ن فاطم�ة غانم كم�از  املحجوز 
لقاء طل�ب الدائن )حيدر محمد صبار( 
البالغ )مليونان دينار + الرسوم واتعاب 
محاماة( فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية ع�رشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :

م3   150/13  : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
بس�اتن بليجه الغربية س�ماوة / حي 

تأميم  
2 � جنس�ه ونوعه : دار س�كنية / ملك 

رصف
تتك�ون   : واوصاف�ه  ح�دوده   �  3
غرفتن نوم وهول واس�تقبال ومطبخ 
ومجموعة صحية وبناءه من الطابوق 

والشلمان وبناءه قديم 
4 � مشتمالته :  

5 � مس�احته : 27/50 م�رت مربع / 1 
اولك 

6 � درجة العمران : دون متوسط
7 � الش�اغل : ش�ليله صب�اح كم�ر/ 

مستأجرة
8 � القيم�ة املق�درة : اربع�ة وعرشون 

مليون وسبعمائة الف دينار 
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة : 2019/275

التاريخ 2019/12/3
اىل / املنف�ذ علي�ه / صالح هادي كريم 

مجهول محل االقامة
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتاب 
مركز رشطة الخ�رض املرقم 12687 يف 
2019/8/28 واش�عار مختار املنطقة  
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للمادة 
)27( من قانون التنفي�ذ تقرر  تبليغك 
اعالن�ا  بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ 
الخ�رض خ�الل خمس�ة ع�رش يوم�ا 
تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 
غانم زيرج محمد

مديرية تنفيذ الخرض
اوصاف املحرر  

�����������������������������
إعالن

تعل�ن ادارة نادى الكوف�ة الريايض عن 
إجراء املزايدة العلنيه للمحالت التجاريه 
ح�ول امللع�ب والت�ي تنته�ي عقودها 
يف 2019/12/31 وذل�ك ي�وم الس�بت 
املوافق 2019.12.21 الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مق�ر النادي فع�ىل الراغبن 
يف املش�اركة الحضور يف الزمان واملكان 

املذكورين
�����������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

املدني�ة والج�وازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة

املدني�ة والج�وازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة

ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية 

قدمت املواطنة ) قس�مة شاكر كاظم( 
طلب�ا اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل 
اس�م ابنه القارص وجعله ) دعاء( بدال 
م�ن )قس�مة( وعم�ال باح�كام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية من لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
فرتة خمس�ة ع�رش يوم�ا م�ن تاريخ 
النرش وبعكسه س�وف ننظر يف الطلب 

حسب االصول 
اللواء الحقوقي 

نشات ابراهيم الخفاجي 
مدير االحوال املدنية والجوازات وكالة 
�����������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 8181 حي 
االنصار بأس�م العراقين كل من يحيى 
ومحمد وحيدر وجن�ان وحنان وايمان 
اوالد وبنات محس�ن فرم�ان فعىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل الجهة املختصه

الرشكة العامة لتجارة احلبوب 
القسم القانوين

م / مزايدة
تعل�ن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب ف�رع / بابل عن بيع املواد املدرج�ة ادناه يف املزايدة العلني�ة وفق قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم )2019/12/23( 
فع�ىل الراغبن بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينن مس�تصحبن معهم التأمين�ات املبينة ادناه بصك مصدق 
المر الرشكة وباس�م املش�رتي حرصاً والبطاقة التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة  اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة )30(  ثالثون 
يوم عىل ان يتحمل من ترسوعليه املزايدة اجور النرش واالعالن واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة

 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

مدير القسم القانوين
قيس عبد الرضا اسامعيل

التأمينات  مدة الرفع موقع المزايدة
الكمية

اسم المادة ت
طن كغم

2.650.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد 42 408 سحالة رز ياسمين مكيس صالح كعلف حيواني .1

1.600.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد 25 534 سحالة رز ياسمين مكيس صالح كعلف حيواني  .2

2.675.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد 42 791 سحالة رز ياسمين مكيس صالح كعلف حيواني  .3

557.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد 8 926 سحالة رز عنبر مكيس صالح كعلف حيواني .4

945.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد 19 652 دكة رز ياسمين مكيس صالح كعلف حيواني .5

25.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد -- 519 دكة رز عنبر مكيس صالح كعلف حيواني .6

203.000 دينار 15 يوم الحلة الجديد 14 063 دنان مكيس صالح كعلف حيواني .7
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تاث�رات نارية بامتي�از ترافقك يف هذا 
الي�وم االيجاب�ي والناجح جدا ال�ذي يحمل لك 
مش�اريع مس�تقبلية قد تغررّ مج�رى حياتك، 

واألمور ليست سوى مسألة وقت.
عاطفياً: ال تحاول إخفاء مشاعرك عن الرشيك، 

ل التفاهم فاإلحساس املتبادل يسهرّ

مهني�اً: القم�ر يف ب�رج الحمل يهدد بمش�كلة 
مهنية أو بعالقة متوترة مع أحد الزمالء، عليك 
�ل إىل اتفاق نهائي  بذل جهود مضاعفة للتوصرّ
بش�أن بعض النقاط العالق�ة. عاطفياً: تدخل 
مرحل�ة مليئة بالنجاح واإلنجازات، وال تتعامل 

مع الحبيب بقسوة وكن متساهالً.

مهني�اً: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل 
بجد أكثر وأال تعتمد عىل الفرص وحدها، بل عىل 
كفاءت�ك وقدرتك عىل التنفيذ.عاطفياً: فينوس يف 
برج الثور يجعلك تعرب عن مشاعرك بطالقة أكثر 
لع اليوم عىل الكثر من التفاصيل  من العادة، وتطرّ

التي تجعلك ترتاجع عن مرشوع لالرتباط.

ف معارفك وثقافتك  مهنياً: ال تك�ن خموالً، وظرّ
يف أم�ور بنرّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تس�تلم 

مركزاً أعىل.
�ا يجول  عاطفي�اً: باس�تطاعتك اإلفص�اح عمرّ
يف خاط�رك يف محاول�ة من�ك لتبديد الش�كوك 

واملخاوف لدى الرشيك.

مهني�اً: تنتع�ش أم�ورك املادية اليوم وتش�عر 
بالراح�ة بع�د فرتة صعب�ة وس�هر طويل عىل 

نجاح أحد املشاريع.
عاطفياً: قد تتعثر الخطوات أو تش�عر بجورّ من 
االع�رتاض من قبل الرشيك تتخلص منه قريباً، 

كن متفهماً وصابراً.

مهني�اً: تناس�بك نوعي�ة العم�ل الت�ي تخ�دم 
مصالحك وتجلب لك النج�اح والفرص الثمينة 
ي�وم غن�ي ومناس�ب للتواص�ل م�ع االخرين 
ولتوضيح االمور.عاطفياً: تحمل أوراقاً رابحة 
يف مواجهة الرشيك، وقد تضطر إىل استخدامها 

يف املدى القريب لتوضيح وجهة نظرك.

مهني�اً: القم�ر الجدي�د يف ب�رج الحم�ل مرب�ك 
بالنس�بة إليك عامة، ويمكنك املغامرة وإحداث 
تغير ملصلحتك، فالدعم ال بد آت وتتلقى مفاجأة 
تفرحك.عاطفي�اً: تتب�ادل م�ع الرشي�ك أخلص 
املش�اعر ألنرّك مطمنئ البال ومرتاح الضمر، فال 

عجب إذا قدمت بعض التنازالت إلرضائه.

مهني�اً: تاث�رات جي�دة ترافق�ك وتتحدث عن 
مس�ؤوليات جديدة قد تتوالها او عن مرونة يف 

الترصف تبهر املحيط وتجعلك يف الطليعة.
عاطفي�اً: رومانس�ية كب�رة متواصل�ة م�ع 
الحبي�ب، بس�بب التفاهم املس�بق بينكما عىل 

النقاط املطروحة للمعالجة.

مهنياً: تجاهد بقوة وتحارب برشاس�ة وتواجه 
بعزيم�ة وتصميم كب�ر لتتمكن من تحقيق ما 

كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة .
عاطفياً: تكون بعض املشاكل عبئاً عىل العالقة 
بالرشيك، فيستحس�ن أن تك�ون أكثر هدوءاً يف 

تعاملك معه مستقبالً.

مهنياً: ال تكن مرتاخياً أمام العثرات وشدائدها، 
فأنت لم تعرف يوماً املس�تحيل وال االستسالم، 

استعد رباطة جأشك واقتحم املجهول.
عاطفي�اً: إذا كن�ت مرغم�اً ع�ىل ط�يرّ صفحة 
امل�ايض ف�إن الرشيك ل�ن يصدمك ول�ن يخيرّب 

أملك، بل سيفاجئك بما لم تكن تتوقعه منه.

مهنياً: ممتلكات مش�رتكة أو عق�ارات أعمال 
أو تغي�ر للمنزل، ونجاح يف خط�وة مهمة بعد 

دراستها مع املعنيني.
عاطفي�اً: غي�وم بس�يطة ته�درّد العالق�ة م�ع 
الرشي�ك، لكنرّ بع�ض الصرب س�يؤدرّي حتماً إىل 

تصويب البوصلة مجدداً.

مهني�اً: وج�ود القم�ر يف بي�ت امل�ال يتح�دث 
ع�ن قضاي�ا مالي�ة واس�تثمارية، وحديث عن 
مضارب�ات وتدخ�ل إحدى الس�لطات يف تحديد 
اً  وجهة مس�ارك.عاطفياً: يكون الرشيك مهتمرّ
بك جدرّاً وُيظهر لك عن محبرّته ويس�عى لكسب 

قلبك وممارسة سحره عليك.

العذراء

احلوت

الوشم الذكي.. آخر صيحة يف عالـم التكنولوجيا
كش�ف فريق م�ن الباحثني م�ن كلية 
التطبيقية بجامعة  والعلوم  الهندس�ة 
نانجينغ يف الصني، مؤخرا، عن شاشة 
ع�رض مبتكرة ورقيق�ة للغاية ومرنة 
بما يكفي ألن يت�م تثبيتها عىل البرشة 
أو الجل�د، مثل تلك األنواع من الوش�وم 
املؤقتة.فق�د يصب�ح تفح�ص س�اعة 
التوقي�ت ملعرفة الوقت ال�ذي أمضيته 
يف الركض، أو النظر إىل شاش�ة هاتفك 
الذك�ي ملعرف�ة م�ن يتصل بك، ش�يئا 
من املايض وذلك بفض�ل »واجهة اآللة 
البرشي�ة« الثوري�ة الت�ي تتيح عرض 

املعلومات مبارشة عىل برشة اإلنسان.
ويتألف هذا االبتكار الجديد، الذي أطلق 
عليه اسم »التيار الكهربائي املتناوب« 

أو اختصارا »أسيل«، من طبقة شفافة 
كهروضوئية مصنوعة من جس�يمات 
دقيقة تبث الضوء ومثبتة بني طبقتني 
من إلكرتودات الفض�ة املرنة متناهية 
الخزفي�ة  الجس�يمات  الصغر.تجع�ل 
نة يف البوليمر املطاطي  النانوي�ة املضمرّ
شاشة عرض »أسيل« أكثر إضاءة من 
أي يشء آخر، مما يسمح لها بالظهور 

بوضوح حتى يف غرفة مضاءة جيدا.
وما يجعل الشاش�ة عىل وجه التحديد 
مهم�ة للغاي�ة، هو أنه يمك�ن لصقها 
وه�ي  آمن�ة،  بص�ورة  الب�رشة  ع�ىل 

تب�ث ضوءا س�اطعا للغاي�ة حتى عند 
الفولتية املنخفض�ة، وتولد القليل من 
الح�رارة امله�درة الت�ي ال تتج�اوز 45 
درج�ة مئوية.وق�ال منس�ق املرشوع 
الربوفيس�ور ديش�نغ كون�غ: »إن م�ا 
يس�مى بمستش�عر البرشة قد يسمح 
باملراقبة املستمرة ملعدل رضبات القلب 
وضغ�ط الدم ومس�تويات األكس�جني 
يف ال�دم وحت�ى الجلوك�وز.. وس�توفر 
له�ذه  مرئي�ة  معلوم�ات  الشاش�ة 
املقاييس التي تع�د مهمة جدا لتدريب 

الرياضيني ومجاالت الطب الحيوي«.

حتديث جديد خلرائط غوغل
طرح�ت رشكة »غوغ�ل« األمريكية 
تحديث�ا جدي�دا لخرائطه�ا »غوغل 
مابس«، والتي تسمح ألول مرة بمنع 
الغرباء من االطالع عىل نشاطك عرب 
التطبيق.وأوضح موقع »إنغادجيت« 
التقني املتخصص أن تطبيق »غوغل 
مابس« )خرائط غوغل(، سيس�مح 
ألول مرة للمس�تخدم ب�إدارة ملفه 

املس�تخدم،  الشخيص.وس�يتمكن 
م�ن خ�الل التقني�ة الجدي�دة ع�ىل 
»غوغ�ل مابس«، م�ن الحصول عىل 
وصورت�ه  اس�مه  وض�ع  إمكاني�ة 
وبيانات�ه الش�خصية، أو حجبه�ا، 
وتحدي�د م�ن يتمك�ن م�ن االطالع 
عليها ومن لن يمتلك تلك الصالحية.
وستمكن خرائط غوغل من التحكم 
الش�خيص،  حس�ابه  إع�دادات  يف 
تفاصي�ل  يعل�م  أن  يمكن�ه  وم�ن 
ملفه الش�خيص من الرشكات التي 
تتابع نش�اطه عرب تطبي�ق التعرف 
ع�ىل املواق�ع الجغرافية.وت�م طرح 
التحدي�ث بصورة كامل�ة عرب نظام 
تشغيل »أندرويد«، ووعدت »غوغل« 
أن تط�رح تحديث�ا مخصصا لنظام 

تشغيل »آي أو إس« يف وقت الحق.

رشاب خيفض خطر اإلصابة بالرسطان
يف  كوين�ز  جامع�ة  علم�اء  اكتش�ف 
بلفاس�ت، أن تن�اول القه�وة بانتظام 
اإلصاب�ة  خط�ر  يخف�ض  أن  يمك�ن 
النصف.ويفي�د  إىل  الكب�د  برسط�ان 
موق�ع MedicalXpress، ب�أن الفريق 
العلم�ي يج�ري خ�الل أكثر من س�بع 
سنوات دراس�ة يشرتك فيها نحو 472 
أل�ف ش�خص، أكث�ر م�ن 75% منه�م 
بانتظام.اكتش�ف  القه�وة  يتناول�ون 
الباحث�ون خالل ه�ذه الف�رتة إصابة 

3.5 ألف من املش�رتكني باألورام الخبيثة 
منه�ا 88 حالة رسطان الكبد. وقد بينت 
نتائ�ج الدراس�ة أن هواة تن�اول القهوة 
بانتظام كان�وا أقل عرضة لإلصابة بهذا 

املرض بنس�بة 50% مقارن�ة باآلخرين.
يش�ر الباحثون، إىل أن املشرتكني الذين 
يتناولون القهوة بانتظام كانوا يدخنون 
ويتناول�ون املرشوب�ات الكحولي�ة أكثر 
من اآلخرين ومس�توى الكوليس�رتول يف 

دمهم أعىل مقارنة بمن س�واهم، ومع 
ذل�ك لم يظه�ر لديهم املي�ل إىل أمراض 
مثل الس�كري وتلي�ف الكبد وحىص يف 
كيس الصف�راء وقرح�ة املعدة.ووفقا 
للعلماء، يمكن تفسر التأثر اإليجابي 
للقه�وة يف الجس�م ه�و احتواؤها عىل 
والكافي�ني. ومع  األكس�دة  مض�ادات 
ذل�ك يؤكد العلماء ع�ىل أن نمط الحياة 
الصح�ي يلعب ال�دور الرئي�س يف عدم 
ظهور األورام الخبيثة. ويقول الباحث 
كيم تو تران »تناول القهوة ال يحمي من 
رسطان الكبد بنفس مستوى اإلقالع عن 
التدخ�ني، والتقليل من تناول املرشوبات 

الكحولية وتخفيض وزن الجسم«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلق�ة كب�رة عصر ليمون - x 2 عدد بيضة )طازجة( - x 1 كوب عصر 
)بص�ل( - x 1 معلق�ة كب�رة بقدونس طازج )مف�روم( - x 1 معلقة صغرة 
ملح )أو حس�ب الرغبة( - x 1 معلقة كبرة حبة الربكة - x 1 كوب بقس�ماط 
مطحون )أو فيجتار( - ½ x كيلو لحمة )بفتيك( - ½ x كوب لبن كامل الدسم 

- ½ x معلقة صغرة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
الخطوات:

تتب�ل اللحم�ه بعصر البص�ل و الفلفل االس�ود والبقدونس وعص�ر الليمون 
ونخىل امللح ىف اخر عرش دفايق ألنه بيخرج كل عصاره اللحمه.

وندخلهم التالجه ملده ساعه و بعد مانطلعها من التالجه نضيف امللح ونقلبهم 
كويس.

ىف وعاء نخفق البيض واللبن جيدا.
ىف وعاء اخر نخلط البقسماط بحبة الربكة.

ثم نضع قطع البفتيك ىف البيض واللبن ثم ىف خليط البقسماط وحبة الربكة.
وترص ىف طبق وتوضع ىف الثالجة ملدة نصف ساعة .

ثم ىف زيت ساخن غزير نحمر قطع البفتيك حتى تكتسب اللون الذهبى وتنشل 
عىل ورق ماص للمادة الدهنية وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

إسكالوب بحبة الربكة

؟؟هل تعلم
أو املعرض�ون  – األش�خاص املصاب�ون 
لإلصاب�ة باإلكتئ�اب أو القل�ق والتوت�ر، 
يمكنهم اإلكثار من تناول األس�ماك للحد 
من ه�ذا األم�ر، فاألس�ماك تحتوي عىل 
نسبة عالية من األوميجا 3 والتي تساعد 

يف عالج القلق والتوتر واإلكتئاب.
والضغوط�ات  النفس�ية  املش�اكل   –
النفسية املستمرة من املمكن أن تتسبب 
بأم�راض صحية خط�رة، فقد تؤثر عىل 

القلب واألوعية الدموية.
– الرياض�ة تس�اعد كث�را يف التخل�ص 
من العديد من املش�كالت النفسية، فهي 
تس�اعد يف التخلص من الطاقة الس�لبية 
وإس�تبدالها بطاق�ة إيجابي�ة ترفع من 
يف  تس�اعد  كم�ا  الش�خص،  معنوي�ات 

التقليل من القلق والتوتر.
– ممارس�ة رياض�ة التأمل وأخذ قس�ط 
كايف من الراحة تس�اعدك يف التخلص من 
الضغوط�ات والتوتر ال�ذي تمر به خالل 

يومك.
– للتخل�ص م�ن ال�وزن الزائ�د، يرج�ى 
اإلكث�ار من تن�اول الخيار، فهو يس�اعد 
بكفائة يف إنقاص الوزن، فالخيار يساعد 
يف تسهيل هضم الطعام، كما أنه يحتوي 
عىل نس�بة عالي�ة من األلي�اف الغذائية، 
الت�ي تقوم بملئ املعدة وبالتايل الش�عور 
بالشبع برسعة ولفرتات طويلة، وبالتايل 

تناول كميات أقل من الطعام.

حرك عود الثقاب
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كونتي: استحواذ روما بال قيمةجوارديوال: ال أضع السالح عىل رأس أرتيتا
             المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث اإلسباني بيب جوارديوال املدير الفني 
ملانشس�ر س�يتي عن مس�تقبل مساعده 
مايكل أرتيتا، ال�ذي ارتبط يف الفرة األخرية 

بالتعاقد مع أندية عدة بالربيمريليج.ويعترب 
أرتيتا أحد املرشحني لخالفة أوناي إيمري يف 
تدريب آرسنال، كما تردد اسمه أيًضا كمدرب 
إليفرتون خلًفا ملاركو سيلفا، بينما يعتربه 
جوارديوال الرجل املناسب لخالفته يف تدريب 

السيتيزنز.وقبل مواجهة مانشسر يونايتد، 
غ�ًدا الس�بت، ع�ى ملع�ب االتح�اد، ضمن 
الجولة 16 للربيمريليج، أكد بيب جوارديوال 
أن أرتيت�ا لم يتل�َق أي عروض تدريبية حتى 
اآلن.وق�ال جواردي�وال يف ترصيحات نقلتها 
شبكة »سكاي سبورتس«: »سافر )أرتيتا( 
معن�ا إىل برينيل يوم الثالثاء، وغًدا س�يكون 
بجواري مجدًدا ضد مانشسر يونايتد«.وأكد 
أن أرتيتا »مستمر معنا حتى نهاية املوسم، 
أعتق�د ذلك«.وتح�دث جواردي�وال أيًضا عن 
عالقت�ه »الرائعة« مع أرتيت�ا، التي تطورت 
منذ وصول الثنائي إىل مانشس�ر س�يتي يف 
صيف 2016.وأوضح جوارديوال: »أنا لست 
رجاًل يضع الس�الح عى رأس العاملني معه 
أو الالعب�ني ويقول ما يج�ب عليهم فعله«.
وأض�اف: »نح�ن ب�ر وكل ش�خص لديه 
أحالم ورغبات«.وتابع: »أتمنى أن يبقى هذا 
املوس�م والذي يليه، وأن يستمر ألطول فرة 
ممكنة يف هذا النادي، س�يكون هذا حلمي، 
لك�ن أرتيتا لديه حيات�ه الخاصة، ولن أقول 

أبًدا ما يجب عليه فعله«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أنطونيو كونت�ي املدي�ر الفني إلنر 
مي�الن، أن فريقه لم يتع�رض ألي خطر 
من قبل منافس�ه روما، خ�الل مواجهة 
الفريق�ني التي انتهت بالتعادل الس�لبي، 
يف إطار منافسات الجولة 15 من الدوري 
اإليطايل، الي�وم الجمعة.وق�ال كونتي يف 
ترصيح�ات لش�بكة »س�كاي س�بورت 
إيطاليا«: »إذا نظرت للمباراة بشكل عام، 
كان مريانت�ي )ح�ارس روم�ا( هو رجل 
املباراة، لذلك فإن االستحواذ ال يهم كثريًا 
يف هذه املرحلة«.وأضاف: »روما لم يشكل 
علين�ا أي خط�ورة، هذه ه�ي املباريات 
التي يجب أن تس�جل فيها أه�داف، وقد 
س�نحت لنا فرص عدة، وأرغمنا الخصم 
عى ارتكاب أخطاء بسبب الضغط عليهم 
والرك�ض م�ن منتص�ف امللعب«.وتابع: 
أكث�ر تصميًم�ا  نك�ون  أن  علين�ا  »كان 
أم�ام املرمى الليل�ة، وأن نجل�ب النقاط 
الث�الث. وكم�ا قل�ت يف مؤتم�ر صحفي، 

نح�ن نحاول فقط أن نصل إىل فرة أعياد 
الكريس�ماس، الالعبون يبذلون قصارى 
جهده�م، والجماه�ري تدعمن�ا يف فرات 
صعبة«.وأكم�ل كونت�ي: »أش�عر بخيبة 
أمل ألنه عندما كان هناك بعض اللمسات 
السيئة يف املباراة، كانت بعض الجماهري 
تس�تهجن ذلك، نحن نحتاج لكل شخص 
يف هذه املعركة وهذا يش�مل كل مشجع، 
عليهم الوق�وف إىل جانبنا وعدم الهجوم 

عى العب بعد ملس�ة خاطئة، ال تنسوا أن 
الكثري من العبي الفريق ش�باب وليس�وا 
معتادي�ن ع�ى اللع�ب يف أج�واء س�ان 
س�ريو«. وأردف: »من الجوانب اإليجابية 
يف ه�ذه املب�اراة ه�ي الضغ�ط الع�ايل، 
فعندما تطبقه بشكل جيد يمكنك رسقة 
الكرة واالنف�راد مبارشة بمرمى الخصم، 
لكن الجانب الس�لبي هو أن ذلك يستهلك 

الكثري من طاقتنا«.

كلوب: العبو 
ليفربول يتفهمون 

سياسة التناوب
             المستقبل العراقي/ متابعة

قال يورج�ن كلوب م�درب ليفربول، إن 
العبيه أذكياء بم�ا يكفي لتفهم الحاجة 
إىل تطبي�ق سياس�ة التن�اوب، إذ يواجه 
املمت�از،  اإلنجلي�زي  ال�دوري  متص�در 
جمي�ع  يف  باملباري�ات  مزدحم�ة  ف�رة 

املسابقات.
وأكم�ل ليفرب�ول تس�ع مباري�ات ه�ذا 
الشهر بفوزه 5-2 عى غريمه إيفرتون 
يف ال�دوري األربع�اء املايض، وس�يعتمد 
عى تش�كيلة شابة يف كأس الرابطة يوم 
17 ديس�مرب/كانون أول الجاري، بينما 
س�يكون أفضل العبيه يف قط�ر يف اليوم 

التايل للمشاركة يف كأس العالم لألندية.
وأض�اف كلوب للصحفي�ني قبل أن يحل 
ضيف�ا ع�ى بورنم�وث يف ال�دوري غ�دا 
السبت »يف الوقت الحايل نحتاج لتشكيلة 
ذكية. أش�خاص يتمتعون بتفكري سليم 

عى األقل«.
ون�وه »يج�ب أن يفه�م الالعب�ون هذه 
األمور دون إبالغهم بها، أشكر الرب عى 

أننا نحظى بذلك«.
ون�وه »ال أتوق�ع أداء مثالي�ا يف امللع�ب 
ولكن أتوقع الش�غف. األمر ليس معقدا. 
نحتاج لالعبني يتفهم�ون موقفنا ألنني 
ال اتخ�ذ قرارات مفاجئة وتوجد أس�باب 

دائما«.
وأمام إيفرتون أجرى كلوب، الذي يتفوق 
فريقه بثماني نقاط عى ليس�ر س�يتي 
صاح�ب املرك�ز الثان�ي، 5 تغيريات عى 
التش�كيلة التي هزمت برايتون الس�بت 

املايض.
وتاب�ع امل�درب األملاني »ال وق�ت للراحة 
ل�ذا نحاول إراحة بع�ض الالعبني، بينما 

يتعني عى آخرين اللعب«.
وس�جل املهاجم ديفوك أوريج�ي، الذي 
لع�ب ع�ى حس�اب روبرت�و فريمين�و، 
هدفني يف القمة أم�ام إيفرتون، وامتدح 

كلوب األداء الرائع لالعب البلجيكي.
وقال »ديفوك العب مهم لنا بشكل هائل 
وم�ن الرائ�ع أن يظه�ر أهميته. س�جل 

هدفني مذهلني«.

رئيس يويفا: فكرة ريال 
مدريد جمنونة وخيالية

جودين: ال يمكننا 
الفوز دائاًم

              المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد ألكس�ندر س�يفرين، رئيس االتح�اد األوروبي لكرة 
القدم »يويفا«، رئيس ريال مديد، فلورنتينو برييز، بعدما 
أفادت تقارير بوجود خطط لصنع بطوالت دوري عاملية.

وقال سيفرين: »س�يكون من الصعب التفكري يف مخطط 
أكثر أنانية«.

ووفق�ا لتقرير غري مؤك�د، نرته صحيفة »فاينانش�ال 
تايمز«، ف�إن فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد، تواصل 
م�ع املمول�ني »يس يف يس كابيتال بارتن�رز«، وهي رشكة 
رائدة عامليا يف مجال األس�هم، بش�أن دع�م إقامة دوريني 

عامليني سنويا، بمشاركة 20 فريقا يف كل بطولة.
وس�تنافس مثل هذه البطولة بش�كل عاملي دوري أبطال 

أوروبا.
وقد يتضمن الدوريان األندية الثمانية، املؤسس�ة لالتحاد 
العامل�ي ألندية ك�رة القدم، وه�ي: »ريال مدري�د، ميالن، 
وأوكالند س�يتي، وب�وكا جونيورز، وريف�ر بليت، وكلوب 

أمريكا، وجوانجزو إيفرجراند، ومازيمبي«.
وق�ال س�يفرين: »لحس�ن الح�ظ، ال زال هن�اك الكث�ري 
م�ن الحس الس�ليم يف اللعبة، ملنع هذا الن�وع من األفكار 

»5« مرشحني لتعزيز صفوف تشيليس بعد رفع العقوبةالخيالية املجنونة من النجاح«.
              المستقبل العراقي/ متابعة

حصل تش�يليس عى مراده، بعدما كسب 
االستئناف الذي تقدم به ملحكمة التحكيم 
الرياضي�ة، لتتقل�ص ف�رة إيقاف�ه م�ن 
التعاقدات، ويصبح النادي قادرا عى ضم 
العبني ج�دد يف فرة االنتقاالت الش�توية 

املقبلة.
 وكان االتحاد ال�دويل لكرة القدم )فيفا(، 
قد وق�ع عقوبة الحرمان م�ن التعاقدات 
لفرتي انتقاالت متتاليتني عى تش�يليس، 
بعد تجاوزات لألخري يف التعاقد مع العبني 

. قرصرّ
 وبدأ تشيليس املوسم الحايل بقيادة املدرب 

فران�ك المب�ارد، دون رشاء العب�ني جدد، 
لتت�م االس�تعانة بمجموعة م�ن الالعبني 
الشبان الذين كانوا معارين ألندية أخرى، 
وهو ما ساهم يف اكتشاف وجوه جديدة.

 لك�ن أوج�ه القص�ور يف التش�كيلة بدت 
واضح�ة خالل املباري�ات املاضية، وتدرك 
إدارة تش�يليس أن الحاج�ة بات�ت ملح�ة 
لضخ دماء جدي�دة بالفريق عرب صفقات 
قوية، إذا ما أراد النادي اللندني املنافس�ة 
عى أحد املراكز املؤهلة إىل مسابقة دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
كم�ا أن تش�يليس، مطال�ب بالبح�ث عن 
بدائل لالعبني س�تنتهي عقوده�م قريبا، 
مثل الفرنيس أوليفييه جريو، واإلس�باني 

بيدرو رودريجيز.
والح�ل الرسيع يكم�ن يف اإلنف�اق ببذخ، 
م�ع ورود تقاري�ر صحفية ح�ول وجود 
ميزاني�ة ضخمة قدرها 150 مليون جنيه 
إسرليني مخصصة لالنتقاالت، خصوصا 
بع�د بيع مجموع�ة من الالعب�ني أبرزهم 

إيدين هازارد وألفارو موراتا.
الالعب�ني  م�ن  مجموع�ة  ي�يل  وفيم�ا   
املوجودين عى الئحة اهتمامات تشيليس 

يف املريكاتو الشتوي:
 ويلفريد زاها )كريستال باالس(

يعترب زاها واحد من أملع نجوم الربيمريليج 
من خ�ارج الف�رق ال�6 الكب�رية، وحاول 
آرس�نال ضم�ه يف الصي�ف امل�ايض، لكن 

ن�ادي كريس�تال ب�االس أرص ع�ى عدم 
االس�تغناء عنه مقابل مبل�غ يقل عن 80 
ملي�ون جنيه إس�رليني.عقد زاها الحايل 
ينتهي مع عام 2023، ورصح مدربه روي 
هودجسون مؤخرا بأنه يتوقع بقاء العبه 
ما لم يحصل النادي عى الس�عر املطلوب، 
لكن تقارير صحفية أخرية، أكدت س�عي 

تشيليس لضم الجناح العاجي.
 موىس ديمبييل )ليون(

لطاملا أبدى تش�يليس اهتمام�ه باملهاجم 
الفرنيس موىس ديمبييل منذ أن كان العبا 
يف صفوف س�يلتيك، واآلن تب�دو الفرصة 
مواتي�ة إلغ�راء لي�ون باالس�تغناء ع�ن 

خدماته.

ميلينكوفيتش: يوفنتوس ليس بحالة جيدة
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال الرصبي سريجي ميلينكوفيتش سافيتش، 
العب وس�ط التس�يو، إن يوفنت�وس ال يعيش 
أفض�ل حاالت�ه، قب�ل حلوله ضيًف�ا ثقياًل عى 
فريقه، غ�ًدا الس�بت، بملع�ب األوليمبيكو، يف 

الجولة ال�15 من الدوري اإليطايل.

وأوضح ميلينكوفيتش، يف ترصيحات لش�بكة 
»DAZN«: »يمكننا الحصول عى نتيجة جيدة، 
وكذلك محاولة الفوز عليهم.. هم )يوفنتوس( 
ليس�وا يف حال�ة جيدة، وه�ذا أفضل بالنس�بة 

لنا«.
وأضاف: »يجب أن نس�تعد دائًما ملبارياتنا ضد 
يوفنت�وس، بش�كل مختلف عن بقي�ة الفرق، 

ألن�ه أفض�ل فري�ق يف إيطالي�ا، ولدي�ه أفضل 
الالعبني«.

وع�ن انتقاله املحتمل ليوفنت�وس، أجاب: »أنا 
أفك�ر حالًيا يف اللعب مع التس�يو فقط، وأفكر 

يف كوني العًبا أساسًيا هنا«.
وأردف: »الفري�ق يتغري عقلًي�ا، علينا أن نلعب 
م�ن الدقيقة األوىل حتى األخرية، وعلينا أن نبدأ 

بتسجيل املزيد من األهداف«.
وخت�م الرصبي: »نح�اول الوص�ول إىل املكان 
ال�ذي نريده، يف املربع الذهب�ي، وهذا أمر مهم 

لنا، ثم سنحاول أن نصل إىل أهداف أعى«.
ويدخ�ل يوفنتوس اللقاء وهو يف املركز الثاني، 
برصي�د )36 نقط�ة(، وخلف�ه التس�يو ثالث�ا 

برصيد 30 نقطة.

ديباال يستعد حلدث مميز أمام التسيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد األرجنتيني باول�و ديباال، نجم 
يوفنتوس، للمش�اركة يف مباراة فريقه 
املقبل�ة أمام التس�يو، واملق�رر لها غًدا 
ضم�ن  األوملبيك�و،  بملع�ب  الس�بت، 
لق�اءات الجول�ة ال��15 م�ن ال�دوري 

اإليطايل.
وذك�رت صحيف�ة »توت�و س�بورت«، 

أن ديب�اال ح�ال مش�اركته يف مواجهة 
التس�يو، س�يصل إىل املب�اراة رقم 200 
مختل�ف  يف  يوفنت�وس  بقمي�ص  ل�ه 

املسابقات.
انض�م  وال�ذي  ديب�اال  أن  وأضاف�ت 
ع�ام  صي�ف  يف  يوفنت�وس  لصف�وف 
2015، تمك�ن م�ن تس�جيل 85 هدًفا، 
فيما قدم 28 تمريرة حاسمة بقميص 
البيانكون�ريي.  جدي�ر بالذكر أن ديباال 

ش�ارك يف 15 مب�اراة ضد التس�يو، من 
بينها 4 مباريات بقميص بالريمو، و11 
بقميص يوفنت�وس، وتمكن من زيارة 
شباك نسور العاصمة يف 10 مناسبات 

بينما صنع هدًفا وحيًدا.
ويدخ�ل يوفنتوس اللقاء وهو يف املركز 
الثاني برصي�د )36 نقطة(، فيما يحل 
 30 برصي�د  الثال�ث  باملرك�ز  التس�يو 

نقطة.

عاملقة الربيمريليج يستهدفون أومتيتي

برشلونة يفضل نيامر 
عىل مبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقري�ر صحف�ي فرن�يس، إن ثالث�ة 
مهمتم�ون  الربيمريلي�ج،  عمالق�ة  م�ن 
للغاي�ة بالحصول عى خدم�ات صامويل 

برش�لونة. مداف�ع  أومتيت�ي، 
فق�د ذك�رت صحيف�ة »ليكيب« 
اليونايتد  أن قطب�ي مانشس�ر، 
والسيتي، باإلضافة إىل تشيليس، 
الفرن�يس. ال�دويل  يس�تهدفون 
وبدأ أومتيت�ي يف الع�ودة مؤخرًا 
لتشكيلة برش�لونة، حيث شارك 
يف آخ�ر مباراتني دون معاناة من 
اإلصابة.وأشارت الصحيفة إىل أن 
أومتيتي يرتب�ط بعقد مع ناديه، 
حتى عام 2023، وليس لديه نية 
ملغادرة كامب نو.ويرغب الفرنيس 
يف التع�ايف تماًما، واحتالل مكانه 

يف التش�كيل األس�ايس باس�تمرار، والذي 
سيس�اعده ع�ى العودة ملنتخ�ب الديوك.

ويتص�در برش�لونة حاليا ج�دول ترتيب 
الليجا، برصي�د 31 نقطة، متقدما بفارق 

األهداف عى غريمه ريال مدريد. 

              المستقبل العراقي/ متابعة

يفضل برش�لونة استعادة نجمه الربازييل 
السابق، نيمار دا سيلفا، من باريس سان 
جريم�ان، عى ضم زميل�ه كيليان مبابي، 

وفقا لتقرير صحفي فرنيس.
وبحس�ب موقع »10sport le«، فإنه رغم 
التقاري�ر التي ربط�ت برش�لونة بمبابي 
مؤخرًا، إال أن مس�ؤويل الن�ادي الكتالوني 

يفضلون التعاقد مع نيمار.
وكانت تقارير صحفية إس�بانية، قد 
أف�ادت برغبة البارس�ا يف ضم الدويل 
الفرن�يس، مقابل 120 ملي�ون يورو 
إضافة إىل أنطوان جريزمان وعثمان 
ديمبيل.لكن برشلونة سيختار نيمار، 
إذا كان علي�ه املفاضلة بينه ومبابي، 

وفقا للموقع الفرنيس.
جدي�ر بالذك�ر أن نيم�ار كان هدًف�ا 
للن�ادي الكتالون�ي، الصي�ف املايض، 
حيث أجريت املفاوض�ات إلعادته إىل 
كامب نو، لكن برش�لونة لم ينجح يف 
التوصل التف�اق مع س�ان جريمان، 

بشأن قيمة الصفقة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى دييجو جودين مدافع إن�ر ميالن، رضاه عن تعادل 
فريق�ه أم�ام ضيف�ه روما، دون أه�داف، يف املب�اراة التي 
جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، لحس�اب الجولة ال�15 

من الدوري اإليطايل.
ورفع إن�ر ميالن رصيده به�ذا التع�ادل، إىل 38 نقطة يف 
الصدارة، بف�ارق نقطتني عن يوفنت�وس الوصيف )36(، 

الذي يستعد ملواجهة التسيو، يف نفس الجولة.
وقال جودين، يف ترصيحات لش�بكة »سكاي سبورتس«: 
»نحن راضون عن التع�ادل، ألن املباراة كانت صعبة جًدا، 

أمام منافس قوي ويلعب بشكل جيد«.
وأض�اف: »بالطبع نحن نريد الفوز يف كل مباراة، لكن هذا 
لي�س ممكنا دائما، وأحياًنا تحت�اج للحصول عى التعادل 

أمام منافس عى اللقب«.
وتابع مداف�ع أوروج�واي املخرضم: »نحن نمر بموس�م 
رائ�ع، وننافس يوفنتوس وجًه�ا لوجه عى قمة الجدول.. 
األحاس�يس عقب ه�ذه املباراة جي�دة للغاي�ة، ألن روما 

عملًيا لم يكن لديهم أي تسديدة عى املرمى«.
وخت�م بقول�ه: »الجماه�ري هتفت لن�ا، وش�عرنا بطاقة 

إيجابية كبرية، بفعل الحشد الذي تواجد يف امللعب«.

البند املثري يدفع يوفنتوس صوب هاالند
              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ب�أن 
يوفنتوس انضم إىل مانشسر يونايتد 
يف سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج 
هاالن�د نج�م ري�د ب�ول س�الزبورج 

النمساوي.
وكان�ت صحيف�ة »بيل�د« األملانية، قد 
كش�فت، أن هاالند لدي�ه بند يف عقده 
يمنح�ه ح�ق الرحيل عن س�الزبورج 
مقابل دفع 17 مليون جنيه إسرليني.

وبحس�ب صحيف�ة »توتو س�بورت« 

يس�عى  يوفنت�وس  ف�إن  اإليطالي�ة، 
الس�تغالل هذا البند من أجل الحصول 

عى خدمات هاالند.
وس�جل هاالن�د )19 عاًم�ا( هاالن�د 
27 هدًف�ا، وصن�ع 7 آخري�ن، خ�الل 
20 مب�اراة يف جمي�ع املس�ابقات هذا 

املوسم.
ويعت�رب مانشس�ر يونايتد م�ن أكثر 
األندي�ة املهتم�ة بضم هاالن�د، يف ظل 
سعيه لتدعيم خط هجومه بعد رحيل 
الثنائ�ي روميلو لوكاكو وأليكس�يس 
سانش�يز، حيث س�بق وأرشف املدير 
الفن�ي أويل جون�ار سولس�كاير ع�ى 

تدريبه يف مولدي النرويجي.
ومل�ع نجم هاالند يف دوري األبطال هذا 
املوس�م، خاصة بعدما سجل 8 أهداف 
خالل 5 مباريات فق�ط، ليحتل املركز 
الثان�ي يف ترتيب الهداف�ني حتى اآلن، 
 10( ليفاندوفس�كي  روب�رت  خل�ف 

أهداف(.

بريسون مدربًا جديدًا لواتفورد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن واتف�ورد املتعثر يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز لكرة 
القدم اليوم الجمعة تعيني نايجل بريس�ون مدربا جديدا 
للفري�ق حت�ى نهاي�ة املوس�م خلف�ا لإلس�باني كيك�ي 

سانشيز فلوريس.

 وأصب�ح بريس�ون )56 عاما(، املدرب الس�ابق لليس�ر 
س�يتي، ثالث م�درب لواتفورد هذا املوس�م عق�ب إقالة 
فلوري�س ي�وم األح�د امل�ايض وقبل�ه خابي جارس�يا يف 

سبتمرب/ أيلول.
 ويتذيل واتفورد ترتيب الدوري املمتاز بثماني نقاط من 

15 مباراة ويتأخر بسبع نقاط عن منطقة األمان.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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»صوت من داخل اجلسم« قد يرتبط بنوع نادر من الرسطان
يمك�ن أن تكون أع�راض الرسطان واس�عة 
النط�اق وتعتمد ع�ى املكان الذي ب�دأت فيه 
األورام بالظه�ور، وكذلك مدى انتش�ارها يف 
الجسم. وكشف خرباء يف الصحة أن األعراض 
املرتبط�ة بن�وع نادر م�ن الرسط�ان، ُيعرف 
باسم رسطان البلعوم األنفي، تتعلق بالسمع 
واملعان�اة من طنني األذن، وه�ي حالة تتميز 
بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم وليس 
من مص�در خارجي. ويعد رسط�ان البلعوم 
األنف�ي، نوعا نادرا من الرسطان يصيب جزء 
الحلق، الذي يربط القس�م الخلفي من األنف 
بالجزء الخلفي للف�م )البلعوم(، وفقا إلدارة 
الصحة الوطنية الربيطانية NHS. وال ينبغي 
الخلط بني رسطان البلع�وم األنفي، واألنواع 
األخ�رى من الرسط�ان التي تؤث�ر أيضا عى 

الحلق، مثل رسطان الحنجرة واملريء.
وباإلضاف�ة إىل الطن�ني، ق�د يعان�ي م�رىض 

رسطان البلعوم األنفي من:
• ورم يف الرقبة.

• فقدان السمع )عادة يف أذن واحدة فقط(.

• انسداد األنف.
• نزيف األنف.

وغالبا ما يصعب التعرف عى رسطان البلعوم 
األنفي، ألن األعراض تش�به الحاالت األخرى 
األق�ل خطورة. وتوض�ح NHS أن العديد من 
األشخاص املصابني برسطان البلعوم األنفي، 
ال يعان�ون من أي أع�راض تذكر، حتى يصل 
الرسط�ان إىل مرحلة متقدمة. ويمكن القول 
إن الس�بب الدقي�ق لرسطان البلع�وم األنفي 
غ�ر معروف، ولكن هناك ع�ددا من العوامل 
التي يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بالحالة 
املس�تعصية. وق�د يؤثر النظ�ام الغذائي عى 
خطر اإلصاب�ة بالرسطان، وهو ما قد يفرس 
س�بب كونه أكثر ش�يوعا يف أجزاء من آس�يا 

وشمال إفريقيا، منه يف أوروبا.

توصل العلماء إىل أن إرضاع األطفال الخدج حليب 
األم، يمك�ن أن يقلل م�ن تلف القل�ب الناتج عن 
ال�والدة املبكرة. وُيعتقد أن األطفال الذين يولدون 
قبل املوعد، أي قبل 37 أسبوعا من الحمل، لديهم 
قلوب أضعف بس�بب حج�رات القل�ب الصغرة، 
ولك�ن إعط�اء األطفال الخدج حلي�ب األم، يمكن 
أن يخف�ف من املش�كلة، وفقا لنتائج الدراس�ة. 

ويعتق�د العلم�اء أن حليب األم يمكن أن يس�اعد 
يف تنظي�م الهرمون�ات وعوام�ل النم�و وتقوي�ة 
جهاز املناع�ة لدى الرضع، ما يقلل من االلتهاب.
ويزي�د احتمال اإلصابة بأم�راض القلب واألوعية 
الدموية لدى البالغني الذين ولدوا مبكرا، أكثر من 
أقرانه�م، فضال ع�ن مضاعفات صحي�ة طويلة 
األجل مثل حجرات القلب األصغر حجما، وضغط 

الدم املرتفع نس�بيا وزيادة غر متناسبة يف كتلة 
العض�الت يف القلب.وقال كبر مؤلفي الدراس�ة، 
الربوفيس�ور عفيف الخفش، وهو طبيب أطفال 
يف الكلية امللكية للجراحني يف آيرلندا: » أصبح من 
الواضح بش�كل متزايد أن الوالدة املبكرة تؤدي إىل 
آثار سلبية عى املدى الطويل عى القلب واألوعية 

الدموية مع عواقب إكلينيكية مهمة«.

حل طالب بمدرس�ة ل�وزان االتحادية للفنون التطبيقية بس�ويرسا لغزا 
حر العلماء منذ 100 عام، حيث اكتش�ف ملاذا تبدو فقاعات الغاز عالقة 
يف أنابي�ب عمودية ضيقة بدال من أن ترتفع. ووفقا ألبحاثه ومالحظاته، 
فإنه يتش�كل رشيط رفيع للغاية من السائل حول الفقاعة، ويمنعها من 
االرتف�اع بحرية، كم�ا توصل إىل أن الفقاعات ليس�ت عالقة عى اإلطالق 

وإنما تتحرك ببطء شديد للغاية. 
ويمك�ن للقوانني األساس�ية للعلوم تفس�ر اآللي�ة الكامن�ة وراء طفو 
فقاع�ات الهواء يف كوب من املاء بحرية عى الس�طح، ومع ذلك، ال يمكن 
لقوانني العلوم نفس�ها تفسر سبب عدم ارتفاع فقاعات الهواء يف أنبوب 

بسماكة بضع ملليمرتات بالطريقة نفسها.
والح�ظ الفيزيائي�ون ألول م�رة هذه الظاه�رة منذ ما يق�ارب قرنا من 
الزمن، لكنهم لم يتمكنوا من الخروج بتفس�ر، حيث أنه نظريا يجب أال 
تواج�ه الفقاعات أي مقاومة ما لم يكن الس�ائل يف حركة، لذلك يجب أال 

تواجه الفقاعة العالقة أي مقاومة.

ح�دد العلماء ثالثة م�ؤرشات رئيس�ية يف تحليل الدم، يمك�ن من خاللها 
معرف�ة الحال�ة الصحية العامة للش�خص وآف�اق بقائه عى قي�د الحياة 
حتى الش�يخوخة، وأهمها هو مس�توى الخاليا اللمفاوي�ة . وتفيد مجلة 
JAMA Network Open، ب�أن الدراس�ة الجديدة التي س�اهم فيها علماء 
من مستش�فى كليفالند كلينك واملستش�فى التعليم�ي لجامعة كليفالند 
األمريكية، أظهرت أن املؤرشات الرسيرية املستخدمة عى نطاق واسع عن 
الحالة املناعية وااللتهابات يمكن اعتبارها مؤرشات عامة لحيوية الجسم.  
وق�د درس الباحثون وحللوا بيانات عن الحالة الصحية ألكثر من 31 ألف 
شخص شاركوا يف الربنامج الوطني للصحة والتغذية )NHANES(، الذي 
نفذه املركز الوطني لإلحصاءات الصحية، وهو جزء من املراكز األمريكية 
ملكافح�ة األمراض والوقاية منها، وخضع�وا ملراقبة األطباء عى مدى 12 
س�نة. وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة ثابتة ومستقرة بني 
مس�توى الخالي�ا اللمفاوية والوفيات. هذه العالقة غ�ر مرتبطة بالعمر 

واملؤرشات املناعية األخرى يف الدم وعوامل الخطورة األخرى.

حليب األم يساعد اخلدج عىل مقاومة أمراض القلب

طالب تونيس حيل لغز فيزيائي حري 
العلامء منذ 100 عام

ابتكار طريقة لتحليل الدم تكشف
 طول العمر

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

فارس ولدته الغارضياتالثورة الزراعية هي احلل

أحمد الحسنياسعد عبدالله عبدعلي

نعم يا س�يدي، يا غصنا من الحسن املجتبى.. يا فارسا 
ولدت�ه الغارضي�ات، أبي�ت أن تكون مس�جى لئال تثقل 

الوطن.
م�ا بني طهارة املول�د وأصالة النس�ب، ورشف املواقف، 
وثبات الحجة كنت حلما يؤرق أعني الطغاة، وسيفا يحز 
بس�متهم ما أن أنصل�ت، تلك يا س�يدي كانت مقومات 
القيادة، وتوفيق الشهادة، وال ينالها إال ذو حظ عظيم.

فف�ي الصعوب�ات كن�ت أنت س�يدي م�روع تضحية 
وعط�اء، وكان املنافق�ون الخائف�ون صعوب�ات ل�كل 
فرص�ة وأداء، فتعاليت عنهم ح�ني طابت لهم القصاع، 
وجرفته�م االطماع، وغاصوا برذائلهم اىل أس�فل القاع، 
غرس�هم نجس لعني، يدفعهم حقد دفني، أوباش نخرت 

بالرذيلة عقولهم، وسرتهم أحالمهم وغرائزهم.
ه�م كاألنعام بل هم أضل س�بيال، س�الحهم الجماهر 
الغافلة يف رضب الوطن بألوان الفتن، بعد ان انحنت لهم 
فركبوها، ومدوا أعناقهم فجروها، وطأطأت رؤوس�هم 
فاس�تعلوا عليه�ا، فأس�قطت حجتهم، وكش�فت زيف 
أعذاره�م، بع�د أن صهرته�م يف حمم صوتك الحس�يني 
الثائر، أيها القائ�د املغوار، قد أفلحت برحيلك بما أردت، 
وفزت بما نويت، ورضيت بما حققت، تش�ظت أشالئك 
فثبتت أوصالك، لرتس�م يف قرارها ص�ورة وطن، فكنت 
وض�اء يف تاريخ�ك، س�خيا بدمائ�ك، وكان عصي�ا عى 

الكلمات رثائك.
في�ا أيه�ا الوطن ال�ذي أثقل�ت خطواته أن�ني الفاجعة، 
وه�ول تلك الظهرة قد وهبت دمائك فيه حياة، ويا أيها 
النعش املشيع يف السماء، بنداء من كربالء، قد قدت عليه 
الحور س�رت جيدها فخدرها وطن، بعد أن وشحته عبر 
دمائك، ويا س�الما من وط�ن كربالئي لم ينحني قوامه، 
قائما تتصل خطواته بسلم املجد، ويا صورة من شموخ 
العلقم�ي، ق�د عان�ق الندى وجه�ه الطاهر، وي�ا كوثرا 
حس�نيا يف الوطن الجريح، لم يخفت صوته إال يف تراتيل 
الص�الة، ويا خالدا ذكراه يتجدد كل حني كأنك حزن من 

فاطمة بدموع رقية.
فس�الم عليك وعى أوصالك، وسالم عى أشالئك األثرية 

الصاعدة اىل العلياء، وسالم عليك يف الخالدين.

يف العق�ود الس�ابقة كنا نزرع ون�اكل معتمدين ع�ى انتاجنا املحيل، 
لم نكن نس�مع بالفواكه الس�ورية وال بالخ�راوات اإليرانية، حتى 
البي�ض كان انتاج�ه عراقي خالص. كل هذا تبخ�ر، حيث تحولنا اىل 
بلد ال يزرع ش�يئا فقط يش�رتي! فه�ل تصدق اننا اصبحنا نس�تورد 
كل يشء م�ن الفواكه والخراوات حتى البص�ل والفجل! فأي دولة 
الت�ي يصبح عليها عس�را زراعة البصل والفجل! ق�د حولتنا احزاب 
السلطة اىل سوق كبرة ملحيطنا من دول املنطقة، هم يزرعون ونحن 
نس�تهلك. كان هنال�ك ق�رارا ان تم�وت الزراعة يف العراق، والس�بب 

لتتضخم ثرواتهم فهم تجار االستراد.
يمتلك العراق اليوم جيش من الشباب العاطلني ممن يملكون شهادات 
جامعي�ة وخصوصاً تخصص كلية الزراع�ة، ومن جهة اخرى توجد 
يف العراق االرض الصالحة للزراعة.. ومع االس�ف تم اهمال الش�باب 
واألرض. وهذا يعود لتويل الحكم من اناس ال يفكرون وال يبالون بما 
يحص�ل ألهل العراق والعراق، واال فأنها جريمة بحق الش�باب وبحق 

االرض ان يرتكون هكذا.
كان م�ن املمك�ن وبقرار حكومي بس�يط ان يدعم كل ش�اب يرغب 
بالزراعة باألرض الزراعية وباألس�مدة وبقرض بس�يط مع امكانية 
تمليك االرض بعد عر س�نوات من الزراعة. هكذا قرار لو تم ألحدث 
ث�ورة زراعي�ة يف الع�راق، وملا احتجن�ا ان نس�تورد اي يشء، ومعها 
سنحتفظ بالعملة الصعبة ويقوى الدينار العراقي، ويتم التخلص من 
البطالة عرب فتح بيئة عمل واسعة ومعها تنخفض معدالت االمراض 
والعنوس�ة والجريم�ة واالنتحار واإلرهاب، الن الزراعة س�تحل جزء 

كبر من هذه االشكاليات.
نع�م لو ت�م هذا االم�ر س�تزعل عندها األح�زاب، وقد تلج�ئ للعنف 
والرتهيب كي ال تخرس تجارتها العظيمة يف االستراد، فتحرق االرض 
الزراعية وتقتل الش�باب وتعرقل القروض، فالضمائر ميتة منذ ألف 
ع�ام. لكن يج�ب ان نتج�ه للزراع�ة وال ترهبنا األح�زاب، ويجب ان 
يك�ون هنالك قرار حكومي قوي بهذا االتجاه، فيتم وضع حزمة من 
القرارات الس�اندة للفالح تحميه من االحزاب وتس�هل عمله وتنظم 
الزراع�ة وكيفية الحصول ع�ى اإلنتاج، باإلضاف�ة اىل اهمية تثقيف 
العش�ائر بان تقف مع ابنائها املزارعني وتدافع عنهم ضد اي اعتداء 
قد يحصل. الثورة الزراعية ستكون ضد لجان االحزاب باألساس، لكن 
الخط�وة االوىل تحتاج لضغط جماهري به�دف اجبار الحكومة عى 
إط�الق حزمة القرارات النافعة للف�الح، فاألرض الزراعية والقروض 
والدعم كلها بيد الس�لطة، والباقي عى الفالح.. فهل سيشهد العراق 
انط�الق الث�ورة الزراعي�ة قريباً؟ ام نبقى نس�تورد البص�ل والفجل 

والخيار والبطاطا وحتى الخس.

املدرسة االحسائية يف النجف تعلق الدراسة وتتربع بالدم وتقيم جملس عزاء تضامنًا مع الشعب العراقي

النجف االشرف / فراس الكرباسي

اص�درت ادارة املدرس�ة االحس�ائية يف النج�ف 
الدراس�ة  بتعلي�ق  ق�رارا  الخمي�س،  األرشف، 
الديني�ة لعم�وم طلبته�ا لتضامنا مع الش�عب 
العراق�ي الجري�ح وكذل�ك اقامة حمل�ة للتربع 
بال�دم لجرحى املتظاهرين الس�لميني والقوات 
االمنية واقام�ة مجلس عزاء عى ارواح ضحايا 
وش�هداء الع�راق واص�دار بيان رس�مي تأييداً 
ملوق�ف املرجعي�ة الديني�ة وتحقيق�اً ملطال�ب 
العراقي�ني. وق�ال مع�اون املت�ويل الرع�ي يف 
املدرسة االحس�ائية الس�يد عالء الشوكي » ان 
املدرس�ة االحس�ائية يف النج�ف االرشف ه�ي 

مدرس�ة ديني�ة تهتم بن�ر ثقافة اه�ل البيت 
عليهم الس�الم ويمولها مجموعة من املتربعني 
من مدينة االحساء يف اململكة العربية السعودية 
ومنفتح�ة ع�ى كل املرجعي�ات الديني�ة وألننا 
عش�نا يف هذا البل�د واكلنا من خرات�ه وتربينا 
تحت مرجعيات�ه وتعلمنا يف مدارس�ه وحوزته 
فص�ار من الالزم علينا رد الجميل بالوقوف مع 
ش�عبه ومطالبه املروعة وتنفيذا ملا اوصت به 

املرجعية العليا يف النجف االرشف«.
واض�اف الش�وكي »نظ�را مل�ا يش�هده عراقنا 
الجريح من وضع مأس�اوي، بس�بب س�قوط 
مجموعة م�ن الش�هداء والجرح�ى يف مختلف 
محافظ�ات الع�راق وتضامن�ا م�ع مطالبه�م 

املروع�ة واملحقة، وتأس�يا بامل�دارس الدينية 
والح�وزات العلمي�ة يف النج�ف األرشف وتأييداً 
ملوق�ف املرجعي�ة الديني�ة املبارك�ة؛ من خالل 
تكراره�ا املس�تمر وس�عيها ال�دؤوب يف خطب 
الجمع�ة والبيان�ات الص�ادرة منه�ا واملطالبة 
بتحقي�ق املطال�ب املروعة للش�عب العراقي 
الكري�م، فق�د ق�رر مجل�س األمان�ة العامة يف 
املدرسة اإلحس�ائية يف النجف األرشف وكربالء 
املقدس�ة عدة ق�رارات اوله�ا، تعليق الدراس�ة 
الحوزوية تعبراً عن التضامن مع شعبنا وأهلنا 

يف عراق املقدسات الجريح«.
وتاب�ع الش�وكي »كذل�ك إقامنا مجل�س عزاء 
وترحي�م يف مجل�س الصديقة الك�ربى »عليها 

الس�الم« يف مقر املدرسة اإلحس�ائية يف النجف 
األرشف؛ عى أرواح ضحايا وش�هداء العراقيني 
يف جمي�ع محافظات الع�راق الجري�ح، وكذلك 
إقامة دعاء التوسل لكشف هذه الغمة عن هذه 
األم�ة«. واردف الش�وكي » كذلك ت�م نر بيان 
رسمي للمدرسة االحس�ائية يف النجف االرشف 
يبني تضامن مجلس ادارة املدرس�ة مع املطالب 
املروعة للش�عب العراق�ي الجريج يف مختلف 
الوسائل اإلعالمية ووسائل التواصل اإلجتماعي 
التابعة للمدرس�ة اإلحسائية يف النجف األرشف 

وكربالء املقدسة«.
وع�ن حملة التربع بالدم، بني الس�يد الش�وكي 
»م�ن منطلق قوله تعاىل )وم�ن أحياها فكأنما 

أحي�ا الن�اس جميع�اً( وتضامن�اً م�ع مطالب 
الحوزة العلمي�ة الريفة بالوقوف مع مطالب 
املتظاهري�ن الس�لميني ووفاًء لدماء الش�هداء 
والجرح�ى ال�ذي خرج�وا يف األي�ام املاضية وال 
زال�وا مس�تمرين للمطالب�ة بأبس�ط حقوقهم 
املروعة والحقة للعيش يف حياة سليمة تتوفر 
فيها أبس�ط س�بل العيش فقد أقامت املدرس�ة 
اإلحس�ائية يف النج�ف األرشف وبالتع�اون مع 
دائرة صح�ة النج�ف األرشف/ م�رف الدم، 
حملة تربع بال�دم بعنوان )قطرة دم نحيي بها 
أمة( وذلك بمش�اركة املتويل الرعي للمدرسة 
وموظف�ني  املدرس�ة  ادارة  مجل�س  واعض�اء 
املدرس�ة اإلحس�ائية يف النج�ف األرشف وطلبة 

العلوم الدينية وعامة املواطنني«.
واملدرس�ة االحس�ائية يف النجف االرشف املتويل 
الرعي لها هو سماحة الشيخ رايض السلمان 
االحس�ائي، وتض�م ثم�ان مؤسس�ات ثقافية 
وهي مؤسس�ة هج�ر للثقاف�ة والتنمية وهي 
احدى مؤسس�ات املجتم�ع املدني املس�جلة يف 
العراق ومركز رشيد الهجري للتبليغ والخطابة 
ومركز الس�يد محمد باقر الش�خص للدراس�ة 
عن بعد ومعهد الش�يخ االوحد االحسائي لعلوم 
الق�رآن ودار هجر للتحقي�ق والطباعة والنر 
ومركز القنواء النسوي للتبليغ االسالمي وقناة 
االم�ام الص�ادق الفضائي�ة ومركز الدراس�ات 

التخصصية إلحياء تراث علماء االحساء.


