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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

من اعتمد على الدنيا فهو الشقّي احملروم العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب يتحدث عن تصدير كردستان
 لـ)600( ألف برميـل نفـط يوميـًا ويؤكد:

 لـم تسلم بغداد أي مستحقات
ص2

جلنة التعديالت الدستورية تنهي )50( باملئة من عملها.. والربملان بانتظارها
مـراجـع الديـن فـي إيـران يتمنـون الشفـاء التـام للسيـد السيستانـي

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ادت الكت�ل واألحزاب السياس�ية مج�دداً إىل 
طاولة الحوار من أجل تس�مية مرش�ح لرئاسة 
مجل�س ال�وزراء بديالً عن املس�تقبل عادل عبد 
امله�دي، فيما وضعت رشوط�ًا يجب أن تتضمن 

املرشح ليتالئم مع املرحلة الحساسة.
وأكد النائب تحالف س�ائرون رياض املسعودي 
ان القوى السياس�ية الشيعية وصلت اىل قناعة 
تامة برضورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة 

املرحلة وليست برغبات األحزاب السياسية.
وق�ال النائ�ب عن التحال�ف رياض املس�عودي 
السياس�ية  “الق�وى  ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
الشيعية وصلت اىل قناعة تامة برضورة اختيار 
ش�خصية تتناس�ب وطبيع�ة املرحلة وليس�ت 
برغبات األحزاب السياس�ية وبالتايل انتقلت من 
مرحلة الجمود الس�يايس اىل حراك فعيل وجدي 
الختيار ش�خصية تقود املرحل�ة االنتقالية دون 

مشاكل”.
ورجح املسعودي أن “تشهد األيام القليلة املقبلة 
ح�ل ازمة اختي�ار رئيس الحكوم�ة املقبل وفق 
مواصفات يرتضيها الشعب واملرجعية”. وأضاف 
ان “املرحل�ة االنتقالي�ة الت�ي س�يتم تحديدها 
س�تكون باتفاق سيايس لكون الدستور لم يرش 
اليه�ا وان االنتخابات املبكرة، ال يمكن تحديدها 
مالم ينرش القانون يف الجريدة الرسمية”، مبينا 
أن “ن�رشه متوقف عىل اس�تكمال املالحق التي 
كلف�ت بها لجنة نيابية وحكومي�ة لتحديد عدد 
االقضي�ة والنواح�ي، فضال عن وج�وب وجود 

استقرار أمنى وسيايس”.
التفاصيل ص2

الكتل السياسية تعود إىل طاولة املفاوضات لتسمية رئيس وزراء جديد
وضعت مواصفات للمرشح »تالئم املرحلة احلساسة«.. وحماوالت ملنح حكومة عبد املهدي فرصة إلقرار موازنة ٢٠٢٠ وزير الداخلية يوجه

 بإستقبال طلبات املنتسبني املستقيلني 
الراغبني بالعودة

حمافـظ النجـف
 يفاتح جملـس الوزراء لتعيني 

»٤00« مـحـامـي

الصحة تعلن تأمني
 األدوية املنقذة للحيـاة وعقـارات

 لعالج أمراض الغدد الصم

ص3

ص3

ص3

األمم املتحدة تدعو إىل وقف »التدخالت اخلارجية« يف ليبيا
ترامب يعتزم بحث ملف سحب القوات األمريكية مع صالح عىل هامش »دافوس«
عضو باألمن الربملانية عن التحقيق باستهداف املهندس وسليامين: وصل إىل مراحل متقدمة 
الرتبية تعلن قرب حسم ملف حتويل املحارضين املجانيني إىل عقود

نائب يرمي باللوم عىل »النظرة الضيقة للرشكاء«
 يف انتهاكات تركيا لسيادة العراق 

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

قسم اهلندسة يف ديوان 
حمافظة البرصة ينجز عددًا من مشاريع 

الرتميم واإلنشاءات اجلديدة

نقابة الصحفيني فرع البرصة تقيم 
جملس عزاء عىل روح شهيدي الصحافة 

أمحد عبد الصمد وصفاء غايل

استنفار يف وزارة 
اهلجرة بعد موجة امطار 

وعواصف النجف

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املبعوث الخاص لألمم املتحدة غسان أن أحد أبرز أهداف 
املؤتم�ر الدويل حول ليبيا ال�ذي ينعقد يف برلني هو وقف كل 
التدخالت الخارجية يف الش�ؤون الليبية، داعيا أيضا اىل عدم 
اس�تخدام النف�ط »كأداة حرب«. وجاء ذلك عش�ية انعقاد 
مؤتمر تش�ارك فيه دول عدة بينها روسيا وتركيا والواليات 
املتحدة والصني وإيطاليا وفرنسا، باإلضافة إىل طريف النزاع 
الليبي وبعض الدول العربية، وذلك بهدف التوصل اىل موقف 
دويل موحد يهدف اىل وقف النزاع يف ليبيا. وقال س�المة »كل 
تدّخ�ل خارجي يمكن أن يك�ون له تأثري مه�دئ عىل املدى 

القصري«، يف إشارة خصوصاً إىل وقف إطالق النار الذي دخل 
حّيز التنفيذ يف ليبيا األحد املايض بمبادرة قامت بها موسكو 
وأنق�رة.  وأضاف »لكن ليبيا تحت�اج إىل وقف كل التدخالت 
الخارجية. إنه أحد أه�داف مؤتمر« برلني، معترباً أن تدخل 
القوى الخارجية »يعمق االنقس�امات بني الليبيني«. وتابع 
س�المة أن مؤتمر برلني الذي يفرتض أن يبدأ عند الس�اعة 
14,00 ظهر األحد س�يخرج بحزمة بيانات ختامية تتناول 
فضالً عن دعم وقف إط�الق النار، دعماً ملؤتمر داخيل ليبي 
يف�رتض عقده يف جنيف نهاية الش�هر.  وعرّب س�المة عن 
»س�عادته« إزاء الهدن�ة القائم�ة يف طرابلس، مش�ددا عىل 

»وجوب صمودها« من أجل »الليبيني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض 
محمد، أمس السبت، أن تركيا انتهكت 
سيادة العراق عرب رضباتها الجوية يف 
عدد من مناطق إقليم كردستان نتيجة 
النظرة الضيقة للرشكاء السياس�يني 
يف الحكومة وعدم وحدة املوقف، فيما 
بني أن املنادين بحفظ السيادة عليهم 
تس�ليم املناف�ذ الحدودي�ة واملطارات 
وأموال النفط لبغداد ومشاركة القوى 
السياس�ية ق�رارات حفظ الس�يادة. 

وق�ال محم�د إن “اغلب السياس�يني 
لي�س لديه�م تفك�ري س�يايس ناضج 
ويتعامل�ون م�ع  السياس�ية كمهنة 
وليست منهج ما أدى إىل نتائج عكسية 
عىل سيادة البالد”، الفتا إىل إن “النظرة 
الضيقة للرشكاء يف العملية السياسية 
قادت البالد للضياع وعدم وجود وحدة 
موقف سمحت للقوة األجنبية انتهاك 

السيادة العراقية”. 
وأض�اف أن “حف�ظ الس�يادة تحتاج 
للتنازل عن الهويات الفرعية واملصالح 
الخاصة وتقديم سيادة العراق كهدف 

أول كون الس�يادة ال تتجزأ”، مبينا أن 
“املطالبني بحفظ السيادة بعد القصف 
الرتك�ي يف إقلي�م كردس�تان عليه�م 
تس�ليم املناف�ذ الحدودي�ة واملطارات 
وأموال النفط لبغداد ومشاركة القوى 

السياسية القرارات السيادية”. 
وب�ني أن “اإلقلي�م يطال�ب بتصف�ري 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  م�ع  املش�اكل 
بش�كل مس�تمر وال توج�د لدي�ه نية 
حس�نة لذل�ك”، موضح�ا أن “القوى 
السياس�ية الكردي�ة ه�ي ج�زء م�ن 
العملي�ة السياس�ية وعليها أن تتوحد 

يف املواق�ف الوطني�ة لحف�ظ س�يادة 
العراق”. 

وق�ال الجي�ش الرتكي يف وق�ت مبكر 
من أمس الجمعة إن طائراته الحربية 
ش�نت سلس�لة غ�ارات ع�ىل مواق�ع 
لحزب العمال الكردس�تاني يف محيط 
مخيم يتخذه الجئون من كورد تركيا 
مالذا لهم يف بلدة مخمور جنوب رشق 
املوص�ل وع�دد م�ن املناط�ق يف إقليم 

كردستان.

التفاصيل ص2

ص7

الرشطة يبحث
 عن رد االعتبار أمام 

الشباب السعودي

ص2
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الرتبية تعلن قرب حسم ملف حتويل املحارضين املجانيني إىل عقود
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، قرب حس�م ملف تحوي�ل املحارضين 
املجانيني إىل عقود، معتربّة ذلك »جزءاً بسيطاً من حقوقهم«.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »وزيرة الرتبية 
س�ها خليل العيل بك أكدت قرب حسم ملف تحويل املحارضين املجانيني إىل 
عقود، وذلك تثميناً لدورهم الكبري يف دعم العملية الرتبوية والتعليمية وسد 

الشواغر يف املدارس«.
وأك�دت الع�يل بك، بحس�ب البيان، »التزامه�ا وحرصها الدائ�م عىل ضمان 
حق�وق رشيحة املحارضي�ن والتأكيد من خالل جلس�ات مجل�س الوزراء 
ومخاطبة وزارة املالية بإدراج التخصيص املايل للمحارضين املجانيني خالل 
موازن�ة عام ٢٠٢٠ لتحقيق مطالبهم وتحويلهم اىل عقود وزارية«، معتربًة 

أن »اإلرساع يف تحويلهم إىل عقود يعد جزءاً بسيطاً من حقوقهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ادت الكت�ل واألح�زاب السياس�ية 
مج�دداً إىل طاول�ة الح�وار م�ن أجل 
مجل�س  لرئاس�ة  مرش�ح  تس�مية 
الوزراء بديالً عن املس�تقبل عادل عبد 
املهدي، فيما وضعت رشوطاً يجب أن 
تتضمن املرش�ح ليتالئم م�ع املرحلة 

الحساسة.
وأك�د النائب تحالف س�ائرون رياض 
السياس�ية  الق�وى  ان  املس�عودي 
تام�ة  قناع�ة  اىل  وصل�ت  الش�يعية 
برضورة اختيار ش�خصية تتناس�ب 
وطبيع�ة املرحل�ة وليس�ت برغب�ات 

األحزاب السياسية.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف رياض 
ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف  املس�عودي 
“القوى السياسية الشيعية وصلت اىل 
قناعة تامة برضورة اختيار شخصية 
تتناس�ب وطبيع�ة املرحل�ة وليس�ت 
برغب�ات األحزاب السياس�ية وبالتايل 
انتقلت من مرحلة الجمود الس�يايس 
الختي�ار  وج�دي  فع�يل  ح�راك  اىل 
شخصية تقود املرحلة االنتقالية دون 

مشاكل”.
ورج�ح املس�عودي أن “تش�هد األيام 
القليل�ة املقبلة حل ازمة اختيار رئيس 

الحكوم�ة املقب�ل وف�ق مواصف�ات يرتضيها الش�عب 
واملرجعية”. وأضاف ان “املرحلة االنتقالية التي س�يتم 
تحديدها س�تكون باتفاق س�يايس لكون الدس�تور لم 
يرش اليه�ا وان االنتخابات املبك�رة، ال يمكن تحديدها 
مال�م ين�رش القانون يف الجري�دة الرس�مية”، مبينا أن 
“ن�رشه متوقف عىل اس�تكمال املالحق التي كلفت بها 
لجنة نيابية وحكومية لتحديد عدد االقضية والنواحي، 

فضال عن وجوب وجود استقرار أمنى وسيايس”.
بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي 
ع�ن حصول اتف�اق مبدئي ب�ني قوى الش�يعية لطرح 
ش�خصية محددة س�يتم اإلع�الن نها خالل األس�بوع 

الحايل.
وأك�دت النائب�ة عن ائتالف النرص ندى ش�اكر عىل هذا 
املعلوم�ات، وأش�ارت إىل أن ش�خصية رئي�س الوزراء 
ستحس�م رسيعا خالل األيام القليلة املقبلة، فيما بينت 

أن الكتل السياسية الشيعية تالحمت وتناست خالفتها 
بع�د اغتيال نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي “أبو 

مهدي املهندس”.
وقالت ش�اكر يف ترصيح صحفي إن “الهدوء السيايس 
بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء جاء نتيجة تناغم 
الكتل السياسية فيما بينها بعد اغتيال املهندس وانتهاك 
الس�يادة العراقية”، الفتة إىل إن “اغتيال املهندس وحد 

الصف الشيعي داخل مجلس النواب”.

وأضاف�ت أن “تقارب الكتل السياس�ية 
فيما بينها ستسهم يف اختيار شخصية 
رئي�س الوزراء بش�كل رسيع وس�يتمر 
تمريرها خالل األيام القريبة القادمة”، 
مبين�ة ان “تجدي�د الثق�ة لعب�د املهدي 
أمر مس�تعبد ولن يتحقق كون الشارع 

رافض للحكومة الحالية”.
يتزام�ن ه�ذا الح�راك، مع إق�رار الكتل 
السياس�ية بعدم جدوى محاوالت إبقاء 
عبد املهدي يف منصب�ة، وأكد النائب عن 
تحالف الفتح احم�د الكناني أن الحراك 
الس�يايس إلع�ادة من�ح الثق�ة لرئيس 
الوزراء املس�تقيل عادل عب�د املهدي لن 

ينجح.
يف الغض�ون، اعل�ن تحال�ف الفت�ح عن 
مناقش�ة تعديل قانون التقاعد وإيجاد 
اىل  املوازن�ة  إلرس�ال  قانوني�ة  صيغ�ة 
مجلس النواب وتمديد الفصل الترشيعي 
خ�الل جلس�ة مجل�س الن�واب املقررة 

اليوم االحد.
وق�ال النائب عن الفت�ح فاضل جابر يف 
ترصي�ح صحف�ي ان “مجل�س النواب 
س�يناقش ع�دد م�ن القوان�ني خ�الل 
الجلس�ة املق�ررة ي�وم االحد م�ن بينها 
الترشيع�ي  الفص�ل  تمدي�د  مناقش�ة 

وتقليص العطلة”.
وأضاف ان “الجلس�ة ستشهد فتح باب 
النق�اش ع�ىل التعدي�الت املق�ررة عىل قان�ون التقاعد 
خاصة فقرة تقاعد األطباء وبعض الرشائح”، مبينا ان 
“املجل�س يقدم مقرتح وصيغ�ة قانونية يصوت عليها 

لتخويل الحكومة بارسال مسودة موازنة ٢٠٢٠”.
وأوض�ح ان “الكت�ل السياس�ية مجمع�ة ع�ىل تخويل 
الحكوم�ة بإرس�ال املوازن�ة الهميتها يف تس�يري حياة 
املواطنني اليومية واليمكن انتظار الحكومة الجديدة”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون رياض 
محم�د، أمس الس�بت، أن تركي�ا انتهكت 
س�يادة الع�راق ع�رب رضباته�ا الجوية يف 
ع�دد من مناط�ق إقليم كردس�تان نتيجة 
النظ�رة الضيق�ة للرشكاء السياس�يني يف 
الحكوم�ة وع�دم وحدة املوق�ف، فيما بني 

أن املنادين بحفظ الس�يادة عليهم تسليم 
املنافذ الحدودي�ة واملطارات وأموال النفط 
لبغداد ومشاركة القوى السياسية قرارات 
حف�ظ الس�يادة. وق�ال محم�د إن “اغلب 
السياس�يني لي�س لديهم تفكري س�يايس 
ناضج ويتعاملون مع  السياس�ية كمهنة 
وليست منهج ما أدى إىل نتائج عكسية عىل 
سيادة البالد”، الفتا إىل إن “النظرة الضيقة 

للرشكاء يف العملية السياسية قادت البالد 
للضياع وعدم وجود وحدة موقف سمحت 
للقوة األجنبية انتهاك الس�يادة العراقية”. 
وأضاف أن “حفظ السيادة تحتاج للتنازل 
ع�ن الهويات الفرعي�ة واملصالح الخاصة 
وتقديم س�يادة الع�راق كه�دف أول كون 
الس�يادة ال تتج�زأ”، مبين�ا أن “املطالبني 
بحفظ السيادة بعد القصف الرتكي يف إقليم 

كردستان عليهم تس�ليم املنافذ الحدودية 
واملطارات وأموال النفط لبغداد ومشاركة 
القوى السياس�ية الق�رارات الس�يادية”. 
وبني أن “اإلقليم يطالب بتصفري املش�اكل 
مع الحكومة االتحادية بشكل مستمر وال 
توجد لديه نية حس�نة لذلك”، موضحا أن 
“القوى السياس�ية الكردي�ة هي جزء من 
العملي�ة السياس�ية وعليه�ا أن تتوحد يف 

املواق�ف الوطنية لحفظ س�يادة العراق”. 
وق�ال الجيش الرتك�ي يف وق�ت مبكر من 
أم�س الجمعة إن طائراته الحربية ش�نت 
سلس�لة غارات عىل مواق�ع لحزب العمال 
يتخ�ذه  الكردس�تاني يف محي�ط مخي�م 
الجئ�ون من كورد تركي�ا مالذا لهم يف بلدة 
مخم�ور جن�وب رشق املوصل وع�دد من 

املناطق يف إقليم كردستان.

وضعت مواصفات للمرشح »تالئم املرحلة احلساسة«.. وحماوالت ملنح حكومة عبد املهدي فرصة إلقرار موازنة ٢٠٢٠

الكتل السياسية تعود إىل طاولة املفاوضات لتسمية رئيس وزراء جديد
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نائب يرمي باللوم عىل »النظرة الضيقة للرشكاء« يف انتهاكات تركيا لسيادة العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و لجن�ة األم�ن والدف�اع 
أم�س  علي�وي،  كري�م  الربملاني�ة 
الس�بت، أن لجنة التحقيق باغتيال 
نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
أبو مه�دي املهن�دس وقائ�د فيلق 
الجنرال قاس�م س�ليماني  القدس 
»مراح�ل  إىل  ومرافقيه�م وصل�ت 
اللجن�ة  أن  إىل  الفت�اً  متقدم�ة«، 
ستستكمل تحقيقاتها خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وقال علي�وي، يف ترصيح صحفي، 
املش�كلة  التحقيقي�ة  »اللجن�ة  إن 
م�ن قب�ل الحكومة برئاس�ة وزير 
بجريم�ة  للتحقي�ق  الداخلي�ة 
اس�تهداف القادة الشهداء، وصلت 
إىل مراحل متقدمة يف التحقيقات«، 
موضحاً أن »اللجنة ما زالت تجري 
التحقيقات بغية اس�تكمال جميع 
جوان�ب التحقيق�ات للوص�ول إىل 

نتائ�ج نهائي�ة وكش�ف املتورطني 
فيها«. وأضاف علي�وي، أن »هناك 
ب�وادر إيجابي�ة ونتائ�ج س�تكون 
واضحة ودقيقة وسيتم إطالع الرأي 
العام عليها بشكل شفاف وواضح 
حال استكمال التحقيقات«، مشرياً 
إىل أن »املعلوم�ات الت�ي لدينا تفيد 
بأن اللجنة ستكمل كافة اإلجراءات 
املتعلق�ة بالتحقيق�ات خالل األيام 
الجن�اة  لكش�ف  املقبل�ة  القليل�ة 

واألمور املتعلقة باغتيال القادة«.
وكان املتح�دث باس�م القائد العام 
الرك�ن  الل�واء  املس�لحة  للق�وات 
عب�د الكريم خل�ف أعل�ن، الثالثاء 
املايض، عن توصل اللجنة املش�كلة 
يف التحقيق بش�أن الرضبة الجوية 
األمريكي�ة الت�ي اس�تهدفت نائ�ب 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مهدي املهندس وقائد فيلق القدس 
قاسم س�ليماني إىل »اس�تنتاجات 

مهمة«.

عضو باألمن الربملانية
 عن التحقيق باستهداف املهندس وسليامين: 

وصل إىل مراحل متقدمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

بعث مراجع الدين يف ايران بربقيات منفصلة اىل املرجع 
الديني الس�يد عيل السيس�تاني، تمنوا له فيها السالمة 

والشفاء التام وطول العمر.
وإث�ر إجراء عملي�ة جراحي�ة ناجحة للمرج�ع الديني 
ص�ايف  االيران�ي  الدين�ي  املرج�ع  بع�ث  السيس�تاني، 
كلبايكان�ي بربقي�ة، جاء فيها: نش�كر الل�ه تعاىل عىل 
نجاح العملية الجراحية، ومّن عىل سماحتكم بالصحة 

والسالمة بدعاء خري املؤمنني.
وتمنى آي�ة الله صايف كلبايكاني ط�ول العمر والعافية 

واستمرار بركات وجود آية الله السيستاني.
كما بعث املرجع الديني نوري همداني بربقية اىل املرجع 
الديني السيستاني، جاء فيها: ان خرب اصابتكم بوعكة 
صحي�ة، أثار أس�فنا، ونش�كر الله عىل نج�اح العملية 

الجراحية، وان شاء الله تحصل لكم السالمة التامة.
وتمنى آية الله نوري همداني يف برقيته، استمرار عظمة 

ونجاحات سماحة السيد السيستاني.

وكان قائد الثورة االس�المية الس�يد ع�يل الخامنئي قد 
بعث بربقية اىل السيد السيستاني تمنى له فيها الشفاء 

التام.
وتع�رض الس�يد السيس�تاني لك�ر يف عظ�م فخ�ذه 
االير، وأجريت له يوم الخميس املايض عملية جراحية 
يف مستشفى الكفيل بمدينة كربالء املقدسة، حيث أعلن 
املستشفى يوم الجمعة يف بيان ان العملية الجراحية التي 
اجريت له كانت ناجحة وان الوضع الصحي لس�ماحته 

مستقر وانه يميض فرتة نقاهته حتى التحسن التام.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائب رئي�س مجلس النواب، بش�ري حداد، 
ان لجنة التعديالت ال�دس�ت�وري�ة ان�ه�ت 5٠ 
ب�امل�ئ��ة من ع��م��ل��ه��ا. وقال الحداد، يف 
ترصيح صحفي إن »لجنة التعديالت الدستورية 
انجزت اكثر م�ن 5٠ ب�امل�ئ�ة م�ن ع�م�ل�ه�ا، 

وه�ي االن ف�ي ن�ق�اش م�س�ت�م�ر ب�امل�واد 
النهائية من الدس�تور«، مشرياً إىل أن »املجلس 
بانتظار ان�ج�از عمل ال�ل�ج�ن�ة وت�ه�ي�ئ�ة 
ت�ق�ري��ر مفص�ل بالتوصي�ات الخاص�ة بها 
الجراء التعدي�الت الرضورية قبل انتهاء الفرتة 
املح�ددة ب��4 اش�هر، لعرضها دفع�ة واح�دة 
ع�ىل مجل�س الن�واب وإقراره�ا قب�ل طرحها 

لالس�تفتاء الش�عبي«. وأض�اف، أن »أب���رز 
امل���واد الت�ي ي��ج���ب ت��ع��دي��ل��ه��ا 
ف���ي ال��دس���ت��ور ه���ي ت��ح��دي��د 
ال��ن��ي��اب��ي���ة  ال��ك��ت��ل���ة 
االك�ب�ر وش��ك�ل ال�ن�ظ�ام الس�يايس ف��ي 
إل���ى ان »اق�ل�ي��م  ال��ع���راق«، الف�ت��اً 
م��وق��ف���ه  اوض����ح  ك��ردس���ت��ان 

البداي�ة ف��اذا كان�ت  التعدي�الت من�ذ  م��ن 
م��س���اح��ة  زي�����ادة  ال��ن��ي���ة 
ال�ح�ق�وق والحري�ات وتقديم خدمات افضل 
للمواطن�ني وت�ص�ب ف�ي مصلح�ة البلد فهو 
يؤيدها وبش�دة، ام�ا اذا كان�ت الغاية تقليص 
او تضيي�ق مس�احة الحري�ات وال تريض بقية 

املكونات فسيكون من الرافضني لها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مرك�ز االع�الم الرقم�ي DMC املؤسس�ات العراقي�ة 
الحكومية واالهلية، من اس�تمرار اجهزة حواس�يبها بالعمل 
بنظ�ام Windows 7 بعد اعالن رشكة Microsoft ايقاف دعم 
النظام. واوضح املركز يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، ان رشك�ة Microsoft اصدرت هذا النظام يف ٢٢ أكتوبر 
ترشي�ن االول ٢٠٠9 ووفرت له الدع�م والتحديثات ملدة عرش 
س�نوات تقريب�ا، اال انها اعلنت يف 14 كان�ون الثاني الجاري 

٢٠٢٠ عن ايقاف دعمها لهذا النظام«.
وب�ني، ان ايقاف الدع�م عن هذا النظام يعن�ي ان التحديثات 
االمنية التي تس�اعد يف الحفاظ عىل أمن معلومات املستخدم 

وبياناته يف الجهاز لم تعد متوفرة، فال توجد مس�اعدة تقنية 
 Windows وال تحديث�ات تمنحها الرشكة للربام�ج من خالل
Update للجه�از باالضاف�ة اىل ع�دم توف�ر خدم�ة عم�الء 

.»Microsoft
واكد ان »املس�تخدم س�يكون ق�ادرا عىل االس�تمرار بالعمل 
 ،Microsoft 7 بعد انهاء الدعم له من جانب Windows بنظام
اال انه سيكون معرضا للفايروسات وكل املخاطر االمنية التي 

تطرأ، كما ان الحاسبة لن تتلقى اي تحديثات باملستقبل«.
وش�دد املرك�ز الرقم�ي ع�ىل رضورة انتق�ال مس�تخدمي 
Windows 7 لنظ�ام التش�غيل االح�دث من مايكروس�وفت، 
مث�ل Windows 1٠ املدعوم حاليا من الرشك�ة والذي يتلقى 

تحديثات مستمرة عىل االصعدة كافة«.

وأوض�ح، ان »هن�اك طريق�ة وحي�دة يمك�ن ان تلج�أ اليها 
 Windows املؤسسات التي ترغب باملزيد من الوقت الستخدام
7، وهو رشاء اشرتاكات ESU لكي تتلقى تحديثات االمان بعد 
الراب�ع عرش من كانون الثاني، اال ان هنالك مش�كلة يف هذه 

االشرتاكات تكمن يف تكلفتها التي تتضاعف يف كل سنة«.
ويذّكر مرك�ز االعالم الرقمي املس�تخدمني بفايروس الفدية 
Ransomware الذي غزا العالم يف عام ٢٠17 يف  أكثر من 15٠ 
دولة حينما اصاب الحاسبات التي تعمل بنظام وندوز )اكس 
ب�ي(، وأوقع ح�وايل ٢٠٠ ألف ضحية، حي�ث كان الفايروس 
يق�وم بتش�فري كل البيان�ت املخرنة ع�ىل اجهزة الحاس�بة، 
وتحجج�ت الرشك�ة يف حينه�ا ان االنظم�ة التي اس�تهدفها 

الفريوس توقف دعمها االمني.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
محم�د كري�م، أم�س الس�بت، عن 
ارتف�اع تصدي�ر إقلي�م كردس�تان 
للنف�ط ألكثر م�ن 6٠٠ ألف برميل 
يومي�ا، فيما بني أن لجن�ة النزاهة 
رصف  إليق�اف  تتح�رك  النيابي�ة 
مس�تحقات اإلقلي�م لع�دم التزامه 
بدف�ع مس�تحقات النف�ط. وق�ال 
كريم يف ترصيح صحفي إن “إقليم 
كردستان لم يلتزم بدفع مستحقات 
النف�ط حت�ى اآلن رغ�م التأكيدات 
األخ�رية بدف�ع مس�تحقات النفط 
بداية الع�ام الج�اري”، الفتا إىل إن 
“اإلقلي�م ارتفعت صادرته النفطية 
ألكثر م�ن 6٠٠ ألف برميل يوميا”. 
وأض�اف أن “كمي�ات كب�رية م�ن 
النفط تباع من قبل إقليم كردستان 
للحكوم�ة  أمواله�ا  ترس�ل  ول�م 
“لجن�ة  أن  مبين�ا  االتحادي�ة”، 
النزاه�ة النيابي�ة تتح�رك بش�كل 
كب�ري داخل مجلس الن�واب إليقاف 
دفع مس�تحقات إقليم كردس�تان 
إىل حني تس�ليم املس�تحقات املالية 
من صادرات النفط”. وألزمت لجنة 
النزاهة النيابي�ة يف مجلس النواب، 
األسبوع املايض، وزارة املالية بعدم 
تس�ليم اي مبلغ القليم كردس�تان 
النف�ط  واردات  تس�ليم  لح�ني 

والواردات االخرى.

مراجع الدين يف إيران يتمنون الشفاء التام للسيد السيستاين

جلنة التعديالت الدستورية تنهي )50( باملئة من عملها.. والربملان بانتظارها

اإلعالم الرقمي حيذر املؤسسات العراقية من خماطر استخدام وندوز 7

نائب يتحدث عن تصدير 
كردستان لـ)600( ألف 

برميـل نفـط يوميـًا 
ويؤكد: لـم تسلم بغداد 

أي مستحقات

        بغداد / المستقبل العراقي

هّون مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية مظهر محمد صالح، أمس 
الس�بت، من حجم الدي�ون الخارجية والداخلية عىل الع�راق. وقال صالح 
لوكالة األنب�اء العراقية )واع( إن »املديوني�ة الخارجية للعراق أقل من 3٠ 
مليار دوالر، وأن هناك مديونية خارجية معلقة عىل اتفاقية نادي باريس، 
الت�ي خصمت نحو 8٠ % من ديون قبل عام 199٠، لم تجري تس�ويتها«. 
وأضاف أن »دين العراق الخارجي ملرحلة ما قبل 199٠ والبالغ 1٢8 مليار 
دوالر تم ش�طب 8٠ % من�ه بموجب اتفاقية نادي باريس«، مش�ريا اىل ان 
»هناك من 41 اىل 4٢ مليار دوالر تخص دول الخليج وبعض الدول األخرى 

تعود اىل ما قبل العام 199٠ ديون خارج اتفاقية نادي باريس«.
 وتاب�ع انه�ا »دي�ون معلقة تحل ع�ن طريق اللج�وء اىل اتفاقي�ة باريس 
بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق«، الفتا إىل أن »الدين املتبقي 

من اتفاقية نادي باريس أٌقل من 9 مليارات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جهاز مكافحة االرهاب، أمس الس�بت، اعتقال ارهابي والعثور عىل 
كدسني للعتاد يف االنبار. وقال املتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »استمرارا يف مالحقة فلول 
عصابات داعش االرهابي وتفكيك الش�بكات االرهابي�ة ووفقا العرتافات 
ارهابي�ني، تم القاء القبض عليهم االس�بوع املايض«. واضاف النعمان، ان 
» ق�وة من جهاز مكافحة اإلره�اب، اعتقلت احد االرهابيني املطلوبني كما 

وتم العثور عىل كدسني اسلحة واعتدة يف منطقة الخالدية يف االنبار.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات س�امراء، أمس الس�بت، العثور عىل 16 عبوة ناسفة 
وأس�لحة وعتاد م�ن مخلفات داع�ش، يف جزيرة مكيش�يفة.  وقال اعالم 
قي�ادة عمليات س�امراء يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »فعالي�ات قطع�ات قي�ادة عمليات س�امراء تمكنت قطع�ات قيادتنا 
من خالل التفتيش واملس�ح جزيرة مكيش�يفة من العثور عىل )16( عبوة 
ناس�فة و )13( عبوة نوع قمعية و)3( عبوة نوع جلكان س�عة )٢٠( لرت 

من مخلفات داعش االرهابي تم اتالفها تحت السيطرة«.

مستشار رئيس الوزراء هيون من حجم الديون 
اخلارجية والداخلية للعراق

مكافحة اإلرهاب يعلن اعتقال ارهايب 
والعثور عىل كدسني للعتاد باالنبار

عمليات سامراء تعلن العثور عىل )16( عبوة ناسفة 
وأسلحة وعتاد من خملفات »داعش« يف مكيشيفة

        بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم الرئي�س األمريك�ي دونالد 
نظ�ريه  م�ع  التح�دث  ترام�ب، 
العراق�ي، برهم صالح عن مس�ألة 

سحب قواته من العراق.
أس«  ب�ي  »يس  قن�اة  وذك�رت 
االمريكية، نق�ال عن مصادر لها يف 
البيت األبيض، ان ترامب س�يبحث 
م�ع صال�ح يف املنت�دى االقتصادي 
العامل�ي، الذي يعقد م�ن ٢1 إىل ٢4 
كانون الثان�ي يف دافوس، موضوع 

خ�روج قواته م�ن العراق.ومنتدى 
داف�وس هو اجتماع س�نوي ملمثيل 
والتجاري�ة  السياس�ية  النخ�ب 

العاملية، يعقد منذ الثمانينيات.
وتشكل هذه الفعالية أحد األحداث 
الدولي�ة الكربى س�نويا نس�بة إىل 
السياسيني ورجال األعمال وممثيل 
واألوس�اط  العام�ة  املنظم�ات 
األكاديمية والش�خصيات الثقافية 
وقادة اإلع�الم الذين يش�اركون يف 
مناقش�ات هذا املنتدى االقتصادي 

العاملي.  

ترامب يعتزم بحث ملف سحب القوات 
األمريكية مع صالح عىل هامش »دافوس«
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    بغداد/ المستقبل العراقي

األدوي�ة  لصناع�ة  العام�ة  الرشك�ة  أعلن��ت 
واملس�تلزمات الطبية يف سامراء إحدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن »حصولها عىل 
 )9001:2015 ISO ( ش�هادة الجودة العاملي�ة

 )  TQCSI  ( رشك�ة  م�ن  الجدي�د  بنظامه�ا 
األسرتالية .وق�ال مدير عام الرشكة الصيدالني 
عب�د الحميد عب�د الرحمن الس�الم يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الحصول عىل هذه 
الش�هادة الدولي�ة ج�اء بتظافر جه�ود كافة 
العامل�ن يف الرشك�ة وباألخص قس�م الجودة 

، مؤك�داً ان الرشك�ة ماضي�ة يف تبن�ي مفهوم 
الجودة الش�املة كرشكة دوائي�ة تحرص عىل 
خدم�ة زبائنه�ا ».ال�ى ذلك أش�ار مدير قس�م 
الجودة حاف�ظ عزاوي محم�د اىل ان »حصول 
الرشكة عىل شهادة الجودة العاملية للمواصفة 
القياس�ية الدولي�ة جاء بع�د أكم�ال مراحلها 

املتضمن�ة مرحلة التأهي�ل للمواصفة من قبل 
الش�قيقة الرشك�ة العامة للفح�ص والتأهيل 
الهنديس ومرحلة التدقيق ومنح الش�هادة من 
قب�ل رشكة الجودة الش�املة لتأهي�ل وتدريب 
الج�ودة  وإدارة  البرشي�ة  امل�وارد  وتطوي�ر 
االعتمادي�ة من رشك�ة )TQCSI(  االس�رتالية 

االس�رتالية  االعتم�اد  هيئ�ة  م�ن  املعتم�دة 
أش�ادت  )JAS-ANZ( حي�ث  ».والنيوزلندي�ة 
ب�دور رشكة أدوية س�امراء يف تنفيذ متطلبات 
نظامها الجديد والتزامها بتنفيذ معايري الجودة 
بأحرتافي�ة عالية باإلضاف�ة اىل املعايري العاملية 

وفقاً لألسس املعرتف بها واملعتمدة دولياً.

أدويـة سامـراء حتصل علـى شهـادة اجلـودة العامليـة مـن رشكـة »TQCSI« االسرتاليـة

العراق يفاتح »3« دول لتوقيع اتفاقات رشاكة
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املستش�ار املايل لرئيس ال�وزراء مظهر محمد صالح 
مفاتح�ة ث�اث دول لتوقي�ع اتفاق�ات رشاكة ع�ىل غرار 

االتفاق الذي جرى مع الصن.

وق�ال صالح يف ترصي�ح صحف�ي، إن »الحكومة فاتحت 
الوالي�ات املتح�دة والياب�ان وكوري�ا الجنوبي�ة لتوقي�ع 
اتفاقات رشاك�ة، تتعلق بالبنى التحتي�ة واإلنتاج املبارش 

وتطوير القطاع الزراعي إضافة إىل قطاعات اخرى«.
وأض�اف أن »الجان�ب االمريك�ي رح�ب بالفك�رة ووع�د 

بدراستها والرد عليها«، مشرياً إىل أن »العراق لديه اتفاقية 
اإلطار االس�رتاتيجي يف مختلف املج�االت لكنها تحتاج اىل 

حراك دبلومايس لتفعيلها«.
وخت�م صال�ح بالقول إن »الع�راق يرح�ب باالنفتاح عىل 

جميع الدول«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة عن توقيع رشك�ة تجارة املواد 
االنشائية عقداً مع رشكة البنى االردنية لتوريد حديد 

تسليح ملختلف املنايشء والقياسات.
واضاف مدير عام الرشكة باسم صدام سلطان يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »توقيع العقد جاء من 
اج�ل النهوض بواق�ع عمل الرشكة واعادة نش�اطها 
بالتعام�ل م�ع امل�واد االنش�ائية وف�ق مب�دأ الجودة 

وتناسب االسعار نسبة ألسعار السوق املحلية«.
واوضح ان »العقد الذي ت�م توقيع لتوريد مادة حديد 
التس�ليح يخضع اىل الفحوصات املختربية املعتمدة يف 
العراق والذي سيكون بداية عقود مواد انشائية جديدة 
تخضع اىل جهاز التقييس والس�يطرة النوعية وتكون 
ذات اقب�ال واس�ع م�ن املواطنن ملناس�بة اس�عارها 

التنافسية ولكافة فروع الرشكة«.
الفتا اىل ان »الرشكة س�تقوم بإعداد خطة تس�ويقية 
جدي�دة لتوزي�ع م�ادة الحدي�د اىل فروعه�ا يف بغ�داد 

واملحافظات.
وم�ن جانب اخ�ر اوضح س�لطان عن قي�ام رشكته 
باج�راء دراس�ة ش�املة لكاف�ة االرايض التابع�ة لها 
بجمي�ع فروعها بغية اس�تثمارها لتعظي�م مواردها 
املالية ودراس�ة مرشوع مجمعات س�كنية ملوظفيها 
وذلك تنفي�ذا لتوجيهات وزير التجارة محمد هاش�م 
العان�ي وفق التعليم�ات التي نص عليه�ا قانون بيع 

وايجار اموال الدولة.

    بغداد / المستقبل العراقي

 أقام�ت نقاب�ة الصحفي�ن العراقين ف�رع البرصة، 
مس�اء الي�وم األربعاء مجل�س عزاء لفقي�دي الكلمة 
الصادقة الش�هيدين أحمد عب�د الصمد و صفاء غايل، 
حي�ث اس�تذكر صحفيو الب�رصة مواقف وش�جاعة 
الفقيدي�ن،  منددين يف الوقت ذات�ه، بجريمة االغتيال 
الغادرة التي طالتهما الجمعة املاضية.وشهد املجلس 
حض�ورا كب�ريا للصحفي�ن، الذي�ن طالب�وا الجهات 
املعنية بإلقاء القبض عىل منفذي الجريمة والكش�ف 
عنه�م  وتقديمهم للعدال�ة لينال�وا قصاصهم العادل 
.ه�ذا وبدأ املجلس، بقراءة س�ورة الفاتح�ة، وبعدها 
توال�ت الكلم�ات والفعالي�ات التي خصص�ت لتأبن 

شهيدي السلطة الرابعة.

انشائية التجارة توقع عقدًا مع رشكة 
االردنية لتوريد حديد التسليح 

ملختلف املنايشء والقياسات

نقابة الصحفيني فرع البرصة تقيم 
جملس عزاء عىل روح شهيدي الصحافة 

أمحد عبد الصمد وصفاء غايل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

قسم اهلندسة يف ديوان حمافظة البرصة ينجز عددًا 
من مشاريع الرتميم واإلنشاءات اجلديدة

    بغداد / المستقبل العراقي

أنجزت كوادر قسم الهندسة يف ديوان محافظة البرصة، 
عددا من مشاريع الرتميم واإلنشاءات الجديدة .

وقال مدير قسم الهندس�ة املهندس »عدي محمد«: إن 
عمل القس�م يتمحور ماب�ن  تنفيذ عملي�ات الرتميم، 
أو إنش�اء بنايات جديدة لصالح دوائ�ر اإلدارة املحلية، 
كمبنى ديوان املحافظة وابنية القائمقاميات  والنواحي 
، وابني�ة املكتب�ات املركزية والفرعي�ة وقاعة عتبة بن 

غزوان وغريها من الدوائر  .
وأض�اف، إن�ه يف اآلون�ة األخرية، قام قس�م الهندس�ة 
بتقدي�م الدع�م لع�دد م�ن دوائ�ر املحافظ�ة، كدوائ�ر 
الرتبي�ة والصح�ة والبلدي�ة واملاء واملج�اري والداخلية 
واألوقاف،  مبيناً،  إن القسم أنجز عددا من املشاريع يف 
مبنى ديوان املحافظة، كمش�اريع مد قابلوات وانشاء 
س�قائف مع ملحقاتها وتلبية احتياجات االقس�ام من 

األثاث واالجهزة وغريها،
ولفت« محمد »،إن كوادر القسم يف طور إنجاز مرشوع 
إفراز قط�ع موظفي املحافظة، الكائن�ة خلف منطقة 
ياس�ن خريبط، بعد ان تم تذليل العقبات والصعوبات 
الت�ي واجهت امل�رشوع نظرا لق�رب املنطق�ة من احد 

االنابيب النفطية،
  مش�رياً،  إىل أن كوادره، سترشع بانشاء بناية النافذة 
الواحدة  يف مبنى الديوان بهدف تسهيل مهمة مراجعة 

املواطنن للدائرة،
منوه�ا،  إن قس�مه يقوم حالي�ا باعم�ال الرتميم ل�) 
19 مدرس�ة(، داخ�ل املحافظ�ة وهي يف ط�ور االنجاز 

النهائي.

وزارة الصحة تعلن تأمني األدوية املنقذة للحياة 
وعقارات لعالج أمراض الغدد الصم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة / الرشكة العامة لتس�ويق 
األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة عن وص�ول مادة 
نورادنال�ن 4ml/8mg وهو م�ن األدوية املنقذة 
للحياة الشحيحة ومن منشأ فرنيس عاملي رصن 
وت�م إط�اق رصف العق�ار وتوزيع�ه اىل مناف�ذ 
التوزي�ع و ت�م توفري ال�دواء ألهميت�ه وللحاجة 

املاسة اليه.
األدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  واك�دت 
واملس�تلزمات الطبية »كيماديا« يف وزارة الصحة 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، عىل »وصول 
ش�حنة م�ن االدوية لع�اج أمراض الغ�دد الصم 
األدوي�ة  20mg vial وه�و م�ن  ساندوس�تاتن 
املفقودة ومن انتاج رشكة نمس�اوية وتم إطاق 
رصف العق�ار وتوزيع�ة اىل املراك�ز التخصصية 
 500IUفضا عن وصول شحنة من عقار بنفكس
العام�ل التاس�ع والذي يس�تخدم لع�اج مرىض 
)الهيموفيليا( نزف الدم الوراثي وهو من االدوية 

الشحيحة من انتاج رشكة اسبانية رصينة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق مرصف الرافدين، الس�لف التكميلية 
اإلضافية ملوظفي دوائر الدولة  التي ترتواح 
ماب�ن } 5 ، 10 ، 15، 20، 25 { ملي�ون 
دينار وحس�ب تقدير رات�ب املوظف وذلك 
عن طري�ق بطاق�ة املاس�رت كارد الدولية 

واملوطنة رواتبهم  حرصا لدى املرصف.
وق�ال املكت�ب اإلعامي للم�رصف يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، إنه »تم رصف 
س�لف الضع�ف ضعف�ن ملوظف�ي دوائر 

الدول�ة الكث�ر من 300 موظ�ف من الذين 
س�بق وان ت�م منحه�م س�لف ش�خصية 
وقدموا عىل الس�لفة الثانية اإلضافية وتم 

رصفها لهم بواسطة املاسرت كارد«.
وأوض�ح البي�ان، أن »رصف تلك الس�لفة 
ت�م ع�ن طري�ق بصم�ة الزبون ث�م اباغ 
املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره 
بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة 
اإلج�راءات القانونية ملنحه اياها ورصفها 
عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، إرسال مساعدات إغاثية 
إىل محافظة النجف عقب موجة األمطار والفيضانات.

وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان 
»الوزير نوفل بهاء موىس وجه باس�تنفار فرعي الوزارة 

يف محافظتي النجف األرشف وكرباء املقدس�ة تحس�ًبا 
ألي طارئ خال الساعات املقبلة«.

واضافت، ان »الوزير وجه عىل اثر اشتداد موجة األمطار 
والري�اح الت�ي رضبت محافظ�ة النج�ف األرشف اليوم 
بإرسال 2000 حصة من املساعدات االغاثية اىل محافظة 

النجف االرشف«.

وكان مدي�ر الدفاع املدني، اللواء كاظ�م بوهان، كان قد 
اكد ام�س الجمعة ان ارتفاع مياه بح�ر النجف والرياح 
العاتي�ة أدى إىل ك�ر الحاج�ز الرتابي حول�ه من جهة 
منطق�ة املعامل التي تبعد 700 مرتاً ع�ن املنازل، مؤكداً 
إخاء 50 داراً مش�يدة من الصفيح والسعف تحسبا ألي 

طارئ.

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق�ت مديرية امل�وارد املائي�ة يف قضاء 
الفلوجة بمحافظة االنبار، اليوم الجمعة، 
تحذيرات اىل القانطن بالقرب من حوض 
نهر الفرات تحسبا لغرقهم نتيجة ارتفاع 

مناسيب نهر الفرات.
وقال رائ�د مظهر املحمدي مدي�ر الدائرة 

املعني�ة، ان ” مديري�ة امل�وارد املائي�ة يف 
مدين�ة الفلوج�ة، اطلق�ت تحذي�رات اىل 
القانط�ن بالقرب من حوض نهر الفرات 
عىل خلفية ارتفاع مناس�يب نهر الفرات 
وتحس�با م�ن ورود اطاق�ات مائية من 
س�دة حديث�ة اثر قي�ام الجه�ات املعنية 
بزيادة تلك االطاقات ضمن خطة لتفريغ 
كميات م�ن املياه من تل�ك البحرية االمر 

ال�ذي دع�ا املديري�ة اىل اش�عار املواطنن 
لتوخي الحيطة والح�ذر ومراقبة ارتفاع 
مناس�يب املي�اه واالبتع�اد ع�ن املناطق 

القريبة من االنهر والبحريات والسدود”.
واض�اف املحم�دي، ان” املديري�ة اتخذت 
اج�راءات احرتازية تمثل�ت بتوجيه كتب 
اىل الدوائر املعنية ترش�دهم باتخاذ كافة 
االجراءات االحرتازية للحيلولة دون وقوع 

اي خس�ائر نتيجة ارتفاع مناس�يب نهر 
الفرات”.

وبن، ان” الوضع مس�يطر علي�ه اال اننا 
نتخ�ذ كاف�ة االج�راءات االحرتازي�ة بعد 
ورود معلوم�ات تفي�د بوج�ود اطاقات 
مائية تم اطاقها من س�د حديثة اال انها 
لم تسجل اي خس�ائر يف مناطق مختلفة 

من مدن االنبار.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تحصلت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة مبل�غ 
)2،048،029،000( دين�ار م�ن الغرام�ات املالية لس�بع 
رشكات مخالف�ة لقان�ون العم�ل وم�ن ضم�ان العمال 

العراقين.
وقال مدير ع�ام دائرة العمل والتدري�ب املهني رائد جبار 
باهض يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»محكمة العمل يف محافظة ميسان اصدرت قرارات بحق 
ال�رشكات املخالفة لقانون العمل بعد الحملة التفتيش�ية 

التي اجرتها اللجان يف املحافظات الجنوبية«.
وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون االجتماعية 
باسم عبدالزمان االمر الذي ادى اىل استفادة )555( عاما 
ب�ن عراقي غري مش�مول بالضمان االجتماع�ي واجنبي 

غري مسجل.

الرافدين يطلق السلف التكميلية االضافية التي تصل اىل »25« مليون دينار للموظفني

استنفار يف وزارة اهلجرة بعد موجة امطار وعواصف النجف

املوارد املائية حتذر القانطني بالقرب من حوض هنر الفرات

العمل تستحصل أكثر من ملياري دينار من ضامن العامل العراقيني 
وغرامات الرشكات املخالفة لقانون العمل

    النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ النج�ف االرشف ل�ؤي اليارسي ان كت�اب التعين 
الخ�اص 400 محق�ق من ابن�اء املحافظة املقدس�ة وص�ل امام 
أنظ�ار رئيس مجلس الوزراء املحرتم«.وق�ال اليارسي يف ترصيح 
ل�ه اس�تقبلنا طلب رس�مي من قب�ل نقيب محام�ي النجف عيل 
الش�يباني يطلب تعين عدد من محامي ابناء املحافظة املقدس�ة 
ع�ىل ماك وزارة الداخلية بصف�ة حقوقين.واضاف اليارسي انه 
»تم مفاتحة االمانة العامة ملجلس الوزراء بكتاب رسمي من قبل 
مكتبنا وقد وردنا جواب رسمي بتحويل الكتاب امام انظار رئيس 
مجلس الوزراء ».واضاف اليارسي مستمرين باملتابعة الشخصية 
له�ذا املوضوع م�ع اصحاب الق�رار يف الحكوم�ة االتحادية حتى 

صدور اوامر التعينات ان شاء الله .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، ع�ن تمكن الس�لطة الكمركية 
يف كم�رك ام قرص الش�مايل م�ن ضبط حاوية 40 ق�دم تحتوي 4 
سيارات دون املوديل املسموح بأسترياده تم اخفاؤها خلف اثاث 

منزيل يف محاولة لتهريبها خافاً للضوابط والتعليمات النافذة .
وذكرت الهيئة يف بيان لها تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »موظفيها 
يف جمرك مطار البرصة الدويل تمكنوا اليوم من ضبط طائرة مس�رية عن بعد 
وردت صحبة احد املس�افرين الذي حاول إدخالها بدون موافقات رس�مية«.
وأض�اف البي�ان ان »الهيئ�ة اتخذت اإلج�راءات القانونية بح�ق املضبوطات 

املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ .

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الداخلية ياس�ن الي�ارسي، بإس�تقبال طلبات 
املنتسبن املستقيلن الراغبن بالعودة«. 

وذك�ر املكت�ب االعام�ي للوزير يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الي�ارسي وج�ه الدوائر املختص�ة بالوزارة 
باتخاذ اإلج�راءات الازمة لغرض تنظيم اس�تقبال طلبات 

املنتسبن املستقيلن الراغبن بالعودة«. 
واض�اف، ان االجراءات س�تتم “م�ن خال تزوي�د مديرية 
إدارة امل�وارد البرشية بأس�ماء املنتس�ب����ن م�ن املراتب 
الذي�ن يرغبون بالعودة وفق محارض لجان أصولية حس�ب 
الضواب�ط امل�����عتمدة، وتأيي�د توفر االعتماد املايل ضمن 
موازنة العام الحايل، فضا عن باقي االجراءات املتعلقة بهذا 

الشأن.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إتاف ارسالية سكائر ملخالفتها 
للمواصفات القياس�ية وإرس�اليتي ألبان غري صالحة لاستهاك 
الب�رشي بالطمر يف كمرك املنطقة الش�مالية.وذكر بيان للكمارك 
تلقت وكالة »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »عملية االتاف 
تم�ت من قبل لجن�ة مختصة ش�كلت لهذا الغرض م�ع الجهات 
الس�اندة العامل�ة يف املنطقة اعاه«.وأش�ار اىل »اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق املخالفات وفق املادة ٦8 /ثانيا من قانون الكمارك 

النافذ رقم 23 لسنة 1984 املعدل والتعليمات النافذة.

حمافظ النجف يفاتح جملس 
الوزراء لتعيني »٤٠٠« حمامي

ضبط »٤« سيارات معدة للتهريب وطائرة 
مسرية يف كمرك ام قرص الشاميل ومطار البرصة

وزير الداخلية يوجه بإستقبال طلبات 
املنتسبني املستقيلني الراغبني بالعودة

إتالف سكائر وألبان خمالفة 
يف كمرك املنطقة الشاملية
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )145(  والصادر يف 2019/12/15 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  القوش  وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلنية .  فع�ى الراغبني بااليجار 
مراجعة مديرية بلدية  القوش وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم 
الت�ايل من تاريخ االعالن مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
من م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة  كافة املصاريف 
املتعلق�ة بنرش االعالن واية مصاريف اخرى عى ان يقوم املس�تأجر 
بتس�ديد بدل االيجاربالكامل والرس�وم االخرى واب�رام العقد وخالل 
مدة )ثالثون ي�وم( من تاريخ  تصديق ق�رار االحالة وبخالفه يعترب 
املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجري امللك وعى حس�اب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدلني وكاف�ة املصاريف املرتتبة ع�ى ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية القوش.
 مالحظة : مدة االيجار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه ت
2/151م 68البيادر وجوار القوش مقهى شعبي 1
147م68 البيادر وجوار القوش كازينو البلدية 2

2/153م68 البيادر وجوار القوش دكان/4 3
5/166م63 القوش دكان1 4

فقدان 
فقدت مني براءة الذمة الصادرة 
م�ن إلهيئة العامة للرضائب فرع 
النجف االرشف ذي العدد 1٨3٧5 
بتاري�خ ٨ / ٩ / 201٩ واملعنونة 
إىل الوح�دة التخميني�ة يف م�رور 
كركوك بأسم ) حسني عيل منعم( 
/ فعى من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار
���������������������������

س�لمان  خديج�ه  ال�رشكاء  اىل   
ش�كر والق�ارص زي�ن العابدي�ن 
والقارصه شهد والقارصه عهد 
اوالد كري�م عبد الكاظ�م  توجب 
عليكم الحض�ور اىل بلدية النجف 
لغ�رض اصدا اجازة بن�اء للعقار 

املرقم ٩644/2 حي الشعراء 
طالب االجازه ايناس فتاح مطر 
���������������������������

اىل الرشيك خديجه عباس 
توجب علي�ك الحض�ور اىل بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعق�ار املرق�م 4٩٩٩4/3 ح�ي 

النداء بلديه النجف 
طالب االجازه احمد سعيد دخيل
���������������������������

فقدان
فقد السند املرقم 6٨02٨/3 حي 
النداء باسم املتوفيه عرفات رضا 
حس�ن من يعث�ر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
���������������������������

وزارة الداخلية
وكال�ة الوزارة للش�ؤون االدارية 

واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االح�وال املدنية /
الواقعات

العدد / 55٨
التاريخ 2020/1/14

بناء عى الدعوى املقامة من قبل 
املس�تدعي )رحي�م مس�لم عيل(  
طلب�ا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله 
)ج�ربان( ب�دل م�ن ) رماح�ي(  
مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
امل�ادة )22( م�ن  وف�ق اح�كام 
قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 2 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

241٩5 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������
اىل الرشكاء 

1 � مهدي ظاهر حبيب
2 � حليمة حبيب جرب

اقت�ى حضورك�م اىل صن�دوق 
االس�كان العراقي / فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشيكك�م 
)عيل عبد الباسط محمد( بالبناء 
ع�ى حصته املش�اعة يف القطعة 
ح�ي   )3255٨/3( املرقم�ة 
العروبة رقم املقاطعة )4( اس�م 
النجف لغرض  املقاطعة جزي�رة 
تس�ليفه ق�رض االس�كان خالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
���������������������������

فقدان 
فق�د وصل قب�ض تامين�ات من 
كم�رك س�فوان باس�م / صالح 
س�لمان صالح املرقم 30٨3352 
املؤرخ 2٨ / 10 / 201٨ بمبلغ ) 

000 / 500 ( الف دينار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ القاسم
رقم االضبارة / 34/خ/201٩

التاريخ 2020/1/16

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاءالعقار تسلسل 5/13 م2٧ السلط  الكائن يف القاسم 
قرية السلط  العائد للمدينة رجيحه حمود عبد عباس  لقاء طلب الدائن جاسم محمد 
رايض البال�غ )1٩,500,000( ٨0% م�ن القيم�ة املقدرة ل�ذا تقرر تمدي�د املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعى الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عى املشرتي 

وذلك استنادا للمادة ٩٨ من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
عدي حاتم عبد الواحد

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : القاسم / قرية السلط 5/13 م2٧ السلط

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة للدولة
3 � حدوده واوصافه : يحيطها باقيارايض القطعة املرقمة 5/13 م2٧ السلط والجزء 

العائد للمدينة محاط بانها حقلية ارض خالية من الشواغل واملغروسات 
4 � مشتمالته : ال يوجد مشتمالت    

5 � مساحته / )٧دونم و ٩ اولك و5م2( 
6 � درجة العمران : ارض زراعية

٧ � الشاغل / املدينة رجيحه حمود عبد عباس  
٨ � القيم�ة املق�درة : )2٩,44٨,000( تس�عة وع�رشون ملي�ون واربعمائ�ة وثمانية 

واربعون الف دينار  
٩ � بدل املزايدة االخرية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 201٩/11/4 لتس�جيل تمام 
العقار تسلسل )33( محلة )ال بزوين( 
س�هما من املساحة ٨سم / 6٧ م ارض 
الدار مع بنائه�ا  حائزا له بصفة املالك 
للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري )43( لس�نة 
1٩٧1 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطل�ب عى 
كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق 
معينة ع�ى هذا العق�ار تقديم ما لديه 
م�ن بيانات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة 
ثالث�ني يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل 
لن�رش ه�ذا االع�الن وكذل�ك الحض�ور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري 

يف املناذرة 

����������������������������
تنويه

بالع�دد  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
)201٨( اع�الن تنفي�ذ الحيدرية املدين 
ثائر ب�در كاظم ذك�ر يف االوصاف قرار 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
خط�ا والصحيح هو محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف الحيدري�ة ل�ذا اقت�ى 

التنويه 

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

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

محكمة جنح النجف
العدد: 6٧/ج 2020/1
التاريخ : 2020/1/15

اعالن
اىل املتهم الهارب / صباح عباس فارس 

عكل العبديل
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
باملشتكي  والخاصة  )6٧/ج2020/1( 
)ع�يل مرتى عبد الكريم( وفق احكام 
امل�ادة 1/45٩ م�ن قان�ون  العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك  حسب االشعار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور  يف موع�د املحاكمة املصادف 
يوم 2020/2/23  وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك  غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل

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

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

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
العباسية 

التاريخ : 2020/1/16
العدد  21/ش/2020

اعالن
اىل / صادق توفيق شمران

بناء ع�ى اقامة الدع�وى املرقمة 21/
ش/2020 من قبل املدعي زهراء عقيل 
ش�دهان ض�دك كون�ك زوجه�ا لتعذر 
تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قرر 
تاملحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويك�ون حض�ورك امام هذه 
 2020/1/2٨ ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك ستجرى املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون مع التقدير
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

العدد / ٧12
التاريخ / 2020/1/15

م/ اعالن
أش�ارة عدم ترصف بالعدد 2416 
بموج�ب  املوضوع�ة   2 مجل�د 
بالعدد 203/ب/1٩٩4 يف  كتابكم 
1٩٩4/1/20 وع�ى العقار املرقم 
. م�ن   ) الب�و جمع�ة  م   1/56  (
قب�ل دائرة محكمة ب�داءة الكرادة 
ليتس�نى لن�ا اجراء ال�الزم . حيث 
س�وف يتم رفع اشارة الحجز بعد 
مرور م�دة ) 30 ( يوما من تاريخ 
الن�رش ومن ل�ه عالق�ة باملراجعة 

خالل مدة النرش .
سهاد حسن الطيف 

مدير التس�جيل العقاري الرصافة 
2 /

����������������������������
فقدان 

الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
م�ن نقاب�ة املهندس�ني بأس�م / 
عب�د الرحيم عب�د الخال�ق / رقم 
االنتساب ٨٩646 فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من 
وزارة الكهرباء/الرشك�ة العام�ة 
لتوزي�ع الكهرب�اء بغداد باس�م ) 
ع�الء جب�ار جري�ش ( الرجاء من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.
����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد : 150٩/ب/201٩
التاريخ 2020/1/14

اعالن
عطف�ا ع�ى الحك�م الص�ادر من 
محكم�ة ب�داءة الس�ماوة بالعدد 
150٩/ب/201٩ يف 11/201٩/٧ 
القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب 
املتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 
التل�ول  ام   5 مقاطع�ة   60٩/5
والجالج�ة  يف الس�ماوة املدرج�ه 
اوصاف�ه ادن�اه ملدة ثالث�ني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 
واذا ص�ادف الي�وم االخ�ري عطلة 
رس�مية فتك�ون املزاي�دة يف اليوم 
الت�ايل ال�ذي يليه يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش ظه�را فعى الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة 
املق�درة البالغ�ة ) 20,000,000( 
ع�رشون ملي�ون دين�ار ( بص�ك 
مص�دق الم�ر ه�ذه املحكمة مع 
تقديم البطاقة الوطنية او شهادة 
وس�تجري  العراقي�ة  الجنس�ية 

االحالة وفق االصول
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف :

عبارة عن شقة سكنية من غرفتني 
نوم وهول ومرافق صحية وحمام 
س�هم واح�د من اص�ل اثني عرش 
س�هم من ارض العم�ارة املرقمة 
التل�ول  ام   5 مقاطع�ة   60٩/5
والجالجة يف السماوة مشغولة من 
قبل ش�احوف واجد الذي لم يعلن 
عن رغبته بالبقاء بصفة مستأجر 

بعد بيعها يف املزايدة العلنية

محكم�ة بداءة ابي الخصي�ب 
العدد:23٩/ب/201٩ 
التاريخ: 2020/1/13

اع��الن 
اىل األش�خاص الثالث����ة / 1- تهاني نوري 
مط�رود 2- ذوالفق�ار ظاه�ر خل�ف 3- عيل 

ظاهر خلف 4- عادل ظاهر خلف   
                   5- زم�ن ظاه�ر خل�ف 

6- زينه ظاهر خلف ٧- شمس ظاهر خلف
اب�ي الخصي��ب  أص�درت محكم��ة ب�داءة 
قراره��ا يف الدع�وى البدائي�ة املرقمة  23٩/
ب/201٩ يف 2020/1/5 غيابي���ًا بحقك�م 
وال�ذي ق�ى بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل  
بيع��اً  الرباضعي�ة،   2٩ مقاطع�ة   20/26
باملزاي��دة العلني��ة وتوزي�ع ص�ايف الثم��ن 
ع�ى ال�رشكاء كالً حس�ب حصت�ه يف صورة 
قيد العق�ار والقس�ام الرشع�ي عى ان تبقى 
حص�ة الرشكاء )األش�خاص الثالثة( كال من 
تهان�ي خلف مطرود وذوالفقار وعيل وع�ادل 
وزم�ن وزين��ة وش�مس أبناء ظاه�ر خلف 
مثقلة بالحج�وزات التنفيذي�ة املرقمة 1/26 
و   2016/3/٩ يف   1/34 و   2012/٨/2٩ يف 
20 يف 2015/٩/14 واملوضوع�ة ع�ى حصة 
مورثه��م ظ�اهر خل�ف محس��ن واملش�ار 
اليها يف صورة قيد العقار ولثبوت مجهولي��ة 

محل اقامتكم.
 تق�رر تبليغكم ن�رشاً بواس�طة صحيفتي�ن 
يوميتي��ن ويحق لكم مراجع�ة طرق الطعن 
املقررة قانوناً وخالل املدة القانونية وبعكسه 
س�وف يكتس�ب الحك�م درج�ة البت�ات وفق 

القانون.
القايض / فيص�ل سلم�ان عط�ار

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 215 / ش / 201٩ 
التاريخ : 15 / 1 / 2020 

م / تبليغ 
اىل / املدعى عليه ) حكمت احميد حمد ( 

للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية ) ش�يماء 
صال�ح حمد ( واملدعى علي�ه ) حكمت احميد 
حم�د ( واملرقم�ة 215 / ش / 201٩ فق�د 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 26 / 12 / 
201٩ حكم�ا يق�ي بالتفري�ق بين�ك وب�ني 
املدعية للرضر نتيجة لهروبك اىل جانب العدو 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائم بالتبلي�غ فقد تقرر تبليغك بصحيفتني 
يوميتني محليتني وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

قرار الحكم الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد

فقدان 
فق�دت هوية املوظف ) مهدي عباس ش�ذر ( 
الصادرة من وزارة الكهرباء – الرشكة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية الجنوب – فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

محكمة بداءة شط العرب 
العدد : 1 / ب / 201٩ 

التاريخ : 15 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل / االش�خاص الثالث�ة املنظم�ني اىل جانب 
املدعى عليه : 

1 – صال�ح ج�دوع حميد 2 – بدرية جاس�م 
محم�د 3 – هدي�ة ج�دوع حمي�د 4 – وفيقة 
محم�د جاب�ر 5 – رفيع�ة محم�د جاب�ر 6 – 
س�اهرة يعقوب يوس�ف ٧ – عب�اس يعقوب 
يوس�ف ٨ – س�الم يعقوب يوس�ف ٩ – نورة 
يعقوب يوس�ف 10 – وس�ن يعقوب يوس�ف 
11 – صباح عبد الهادي عباس 12 – عيل عبد 
اله�ادي عب�اس 13 – زنوبة يعقوب يوس�ف 
14 – ح�ازم يعقوب يوس�ف 15 – صالح عيل 
عبد الس�الم 16 – نورة عيل عبد السالم 1٧ – 
عبد الس�الم عيل عبد الس�الم 1٨ – زينب عيل 
عبد الس�الم 1٩ – اسيل مصطفى عبد الكريم 
20 – محمد صيهود ش�يحان 21 – عيل احمد 
خل�ف 22 – س�هام خض�ري زع�الن 23 – رنا 
عبد الس�تار يوس�ف 24 – احمد عبد الس�تار 
يوس�ف 25 – ظافر عبد الستار يوسف 26 – 
خنساء طه ياس�ني 2٧ – سعاد رزوقي عبود 
2٨ – انتظار عبد الس�تار يوسف 2٩ – محمد 
جواد حمود 30 – عبد الله خلف عبد الله 31 – 
فليحة موىس احمد 32 – قاس�م عبد الحسني 

سلمان .
م / تبليغ نرش 

بن�اء ع�ى الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي ) غ�زوان فيصل 
فاض�ل ( ض�د املدع�ى عليه�م ) وزي�ر العدل 
ومدير التس�جيل العق�اري يف البرصة اضافة 
اىل وظيفتهم�ا ( ق�ررت املحكم�ة ادخالك�م 
اش�خاص ثالث�ة منظم�ني اىل جان�ب املدعى 
عليه وملجهولية محل اقامتكم حس�ب ماورد 
يف رشح املبل�غ ورشح املجال�س البلدي�ة – لذا 
تقرر تبليغكم بصحيفت�ني يوميتني محليتني 
ويف حال�ة عدم حضورك�م يف موع�د املرافعة 
املص�ادف 26 / 1 / 2020 س�تجري بحقكم 

املرافعة غيابيا .
القايض 

كاظم حمود رهيج 
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة الصحة / 
دائرة صحة بغداد / الرصافة بأس�م / اسماء 
غال�ب محمد – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة ) 00020٩٧5 
م�ن  الص�ادرة   201٩  /  ٩  /  1٩ يف   )  25  /
اعدادي�ة الكوفة املركزية للبن�ني واملعنونة اىل 
املديري�ة العامة للتقويم واالمتحانات للطالب 
) مصطف�ى ع�يل حس�ن ( فمن يعث�ر عليها 

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

فقدان 
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة ) 0003٧452 
 201٩  / 10 / 25 ( ذات الع�دد 11٧ يف 2 / 
الص�ادرة م�ن متوس�طة أم عمارة املس�ائية 
للبنات واملعنونة اىل مدرسة االمام عيل بن ابي 
طالب ) ع ( االساسية االهلية للبنات للطالبة 
) كوث�ر حي�در ابراهي�م ( فم�ن يعث�ر عليها 

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

اعالن 
قدم املواطن ) حس�ني قص�اب حايف ( دعوة 
قضائي�ة لتغي�ري اللقب من ) الغري�ري ( اىل ) 
الش�مري ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوم�ا من تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
بطلب�ه اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 22 ( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رق�م ) 3 ( لس�نة 

.2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد : 3203 / ش / 201٩ 
التاريخ : 16 / 1 / 2020 

اىل / املدع�ى علي�ه / صب�اح عب�د اله�ادي 
سلمان 

م / اعالن 
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الزبري 
اع�الم الحك�م بالع�دد اع�اله يف 31 / 12 / 
201٩ املتضمن الحكم بتاييد حضانة املدعية 
فاطم�ة عبد الكاظم رش�يد البنتكم القارصة 
) ام�ل ( ول�دى تبليغ�ك بموجب كت�اب مركز 
رشط�ة املربد بالع�دد 4٧3 يف 15 / 1 / 2020 
تب�ني انك مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني ويف حال 
عدم االع�رتاض عى الحكم اع�اله خالل مدة 
االعرتاض البالغة عرشة ايام س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية .
القايض 

فالح حسن حصني
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إرادات النرص تكافح اإلرهاب
           صادق كاظم 

تشتن القتوات املشتركة بتن فترة 
وأخترى عمليتات استتباقية تغطتي 
متن  واستعة  مستاحات  جغرافيتا 
مختلتف املناطق الغربية والشتمالية 
الغربية من البتاد. والهدف من هذه 
العمليتات تجنب تكرار متا حصل يف 
حزيران من العام 2014 عندما تركت 
خايا داعش تصول وتجول يف مختلف 
مناطتق الباد وتقوم بعملياتها نهارا 
وامام مرأى القوات االمنية، بل أخذت 
تستيطر عىل العديد من املناطق فعا 
قبل ان تقوم باجتياحها يف ذلك اليوم 

املؤسف واملؤلم. 
متن الواضح ومتن خال خط ستر 
محتاوالت  هنتاك  فتإّن  العمليتات 
للتجمتع وتكويتن معستكرات اليواء 
عنتارص داعتش االرهابية متن اجل 

شتن عمليتات ارهابيتة ستواء ضتد 
املواطنن والقوات االمنية مستتفيدة 
من حالة عدم االستقرار التي تمر بها 
البتاد منذ اكتوبر املتايض، فضا عن 
استتقالة الحكومة وهتو امر تحاول 
املشتركة تجنتب  العمليتات  قيتادة 
حدوثه باعتبار ان اي اسرخاء امني 
سيستمح بوقتوع عمليتات خرق قد 
تؤدي اىل حدوث خستائر ال نتمنى ان 

تقع داخل املدن واملناطق املختلفة.
االجهزة االمنيتة العراقية باتت تملك 
خترات كبرة تعتد االرفتع يف العالم 
يف مجتال مكافحتة عصابات داعش، 
وهتذا التعامل متع هتذه العصابات 
تستنده مجموعة محرفة ومتطورة 
استتخبارية نجحتت يف  متن خايتا 
تلتك  صفتوف  اختراق  يف  الواقتع 
التنظيمتات وتفكيك الخايتا النائمة 
ومنعها من التمركز وشن الهجمات، 

خصوصتا وان تنظيتم داعش يحاول 
العودة وبقتوة اىل املناطق التي خرج 
االتصتال  اعتادة  ختال  متن  منهتا 
بالعنتارص املختبئتة يف تلتك املناطق، 
وتشتكيل خايتا رسية جديتدة فيها 
والقيام بنفس استاليب عمله الرسي 
فيهتا كاالغتيتاالت وجمتع االتتاوات 
والرسقتة  واالختطتاف  والتهديتدات 
وغرها. هناك تقديرات استتخبارية 
لبقايتا  تجمعتات  وجتود  اىل  تشتر 
عنتارص ارهابية وهي تخطط لشتن 
عمليتات متفرقة هنا وهناك من اجل 
ارباك الوضع االمني وتشتيت الجهود 
العنتارص  تلتك  وماحقتة  ملطتاردة 
ومن اجل اضعتاف املعنويات وتهديد 
املواطنن االمنن، وهو استلوب تدرك 
متدى  االمنيتة  واالجهتزة  القيتادات 
خطورتته وتعمتل عتىل مكافحة تلك 
الخايتا باستتمرار من ختال اعمال 

حركتة  ورصتد  واملاحقتة  املراقبتة 
تلتك العنارص بتن مختلتف املناطق 
وكشتفها ومعالجتها امتا عن طريق 
ستاح الجو او متن ختال االقتحام 
واالشتتباك املبارش متع تلك العنارص 
االجراميتة. إّن املعركة وان حستمت 
ميدانيتا لصالتح قواتنتا االمنيتة مع 
اكتمتال تطهر اخر بقعتة من ترابنا 
الوطني، لكنها تبقى معركة مفتوحة 
مع اخطر تنظيم ارهابي رسي تجيد 
عنارصه استاليب االختبتاء والتنقل 
يف اصعتب االماكتن واكثرها صعوبة 
ووعورة والبقاء فيها مدة طويلة مما 
يجعل من كشفها امرا صعبا ويحتاج 
اىل خترة امنيتة كبترة وبمستتوى 
خترة تلتك الزمر االرهابيتة، وهو ما 
يفرس تواصتل عمليات ارادات النرص 
وبعتدة صفحتات متن اجتل كشتف 
وزمتره  االرهابتي  داعتش  مخابتئ 

وعنارصه االجرامية واالطاحة بها يف 
تلك العمليات، خصوصتا وان العراق 
يحتفتظ بستجل النترص االكتر عىل 
تلتك العصابتات ملحقا بها خستائر 
جستيمة بلغت مرصع اكثتر من 30 
الف ارهابي من مختلف الجنستيات، 
إذ تمتت ابادتهم عتىل ارض العراق يف 
معتارك ملحمية تبقتى مطرزة بالعز 
يف جرف النرص والفلوجتة والرمادي 
وتكريت وبيجتي واملوصل والحويجة 

وتلعفر وغرها من املناطق املحتررة.
واملطتاردة  املاحقتة  عمليتات  إّن 
صحراويتة  مناطتق  يف  املستتمرة 
شاسعة، فضا عن الوديان والكهوف 
واملناطق شبه الجبلية تحتاج بالتأكيد 
اىل قتوات مدربة وبشتكل خاص عىل 
مثل هذا النوع من العمليات واىل عدد 
كبر من طائرات املراقبة واالستطاع، 
فضا عتن طائرات املستاندة الجوية 

التتي تقوم بقصف االهتداف الصعبة 
وتدمرها وهذه االمور اللوجيستتية 
متن الواضح انهتا متوفترة يف تنفيذ 
صفحتات املطتاردة واملاحقتة وهي 
تمثل جهدا كبرا يف تدمر خايا داعش 

املختبئة يف تلك االودية والكهوف.
تغيتر الخطط العملياتيتة وتكييفها 
بما يتاءم مع معطيات الواقع امليداني 
امتر يجب ان يؤخذ بنظتر االعتبار يف 
تنفيتذ صفحتات ارادات النترص من 
ختال التنويع بتن استتخدام قوات 
املشتاة الراجلتة والقتوات املحمولتة 
جوا واالطباق عىل املناطق املستهدفة 
بتلتك العمليات، وكمتا حصل مؤخرا 
يف احتدى الجتزر يف منطقتة صحراء 
الحرض يف املوصل عندما تم اكتشتاف 
وكر يختبئ فيته اكثر من 30 عنرصا 
ارهابيتا تمتت محارصتهتم يف داخل 
مستنقعات تلك املنطقة ومن ثّم تمت 

مهاجمتهم بالطائترات ليتم ابادتهم 
جميعتا يف داخلهتا. تكثيتف عمليات 
املاحقتة واملطتاردة ضمتن جتداول 
ومناهج زمنية تعتمد عىل املعلومات 
امليدانيتة استلوب من  االستتخبارية 
املفروض ان تحافتظ القوات االمنية 
وقيتادات الدولتة املعنيتة بمكافحتة 
االرهاب عىل استتمراريته، خصوصا 
وان عصابات داعش االجرامية تحاول 
وبكل قوة اعادة نفوذها وانتشتارها 
يف مختلتف املناطتق واستتعادة حلم 
ايتدي  التذي تهتاوى عتىل  الخافتة 
العراقيتن يوم تهتاوت رايات داعش 
وانهزمت يف معارك املوصل والحويجة 
وتكريتت وجترف النترص يف عمليات 
قتالية بطولية كانت وستتبقى طرازا 
رفيعتا من معارك مكافحتة االرهاب 
والحتاق الهزيمتة بعصابتات داعش 

االجرامية.

امريكا وحريق الرشق االوسط
           اسعد عبدالله عبدعلي

اتذكر احد زمائي يف ايام الدراستة الجامعية 
وعتن  امريتكا  عتن  رشستا  مدافعتا  كان 
مرشوعها يف العتراق، ويذكرنتي دوما بانها 
صاحبتة فضتل عىل العتراق! ألنهتا هي من 
اسقط صدام. ويقول عن امريكا »بانها حلم 
االنسانية حيث االمان والعيش الرغيد«! فيما 
بعد ستمعت بأخبتاره بانه هاجتر ألمريكا، 
وامتلتئ جوفه من دوالرات العم ستام، لكن 
نهايتته كانتت رسيعتة بظتروف غامضة يف 
احد شتوارع امريكا حيث االمتان الذي كان 

ينشده!
امريتكا هي امريكا التي ال تتغر، وكما يعر 
عنها بانها الشيطان االكر او الدجال املوعود 

ذو العن الواحدة.
بلد ولد عتىل جثث الستكان االصلين ألرض 
أمريتكا، هكذا كانتت الوالدة عتر اغتصاب 
ودماء! ومتع نمو الكيتان الجديد واشتتداد 
عوده تغلغتل يف داخله التدم االزرق )اليهود 
الصهاينتة( ليتحكتم يف بوصلتته. ليمتارس 
الصهاينة الشتذوذ مع الوليد الشاذ، ليصبح 
الكيان االمريكي وفيا ومطيعا لليهود، ليقوم 
بكل فعل خستيس ضد اإلنسانية، كيان شاذ 
منتزوع القيتم عاشتق للجريمتة، لذلك نجد 
عىل مدار ثمانون عام امريكا وراء كل حرب 
وجريمة واغتيال، وهي الداعم االول النتشار 
املخدرات واالمتراض الفتاكة عتر القارات، 
وهي الداعم االول للدكتاتوريات، وكان دوما 

عىل الضد من االنظمة الحرة الطالبة للعدل.
قراءة بسيطة ألحداث الرشق االوسط ولنقل 
من عتام 1980 اىل اليوم، نجد خلفها جميعا 

امريكا!
الدفتع بصتدام لحكتم العتراق عر تستهيل 
ستيطرته عىل الحكم، ثم دفتع صدام لحرب 
ايتران، ثتم الدفتع بدويتات الخليتج لدعم 
الحترب وصدام، ثتم الدفتع بالخليج إلغراق 
السوق النفطية كي يهبط سعر النفط، دعم 
الوهابية يف املنطقة، دعم الجهاد ضد االتحاد 
السوفيتي يف أفغانستتان، لتتشكل فيما بعد 
العصابات التكفرية، ثم دفع صدام الحتال 
الكويتت، تحشتيد العالم إلختراج صدام من 
الكويتت، وبعد اخراج صتدام من الكويت تم 
دعم صدام للقضاء عىل االنتفاضة الشعبانية 
وتستهيل استمرار حكم صدام، ثم محارصة 
الشعب العراقي دون صدام اقتصاديا، بعدها 
دعتم القاعتدة الوليتد االرهابتي الجديد، ثم 
تحشيد قواتها الحتال العراق ودعم سياسة 
الفوىض والفساد ومنع اعمار العراق، واخرا 
والدة ابنهتا البتار داعتش لينترش الخراب يف 

الرشق االوسط.
جرائم امريكا ال تنتهي وال تعد فهي يف تكاثر 
عجيتب، وحتما سيستقط كيتان الرش فهو 
يحفتر قره بيتده, فمهما ملك متن القوى 
فالستطوة ال تدوم والتاريخ خر شتهاد عىل 
ذلك، عتى ان ترشق شتمس العتدل قريبا، 
وتعيد البسمة لشفاه املحرومن يف كل بقاع 

املعمورة.

حقائق للتاريخ..

عىل خط اإلمام

           كتب د. هاتف الركابي

ايها الناس.. ال تنستوا أن أمريكا هي من جلبت صدام 
لحكم العراق وظل جاثماً عىل رقابنا 3٥ ستنة، أحرق 
االخترض واليابتس متن قتل وستجن ونفتي وتعذيب 
وتسفر ومقابر جماعية وابادة وجرائم ضد االنسانية 
وفصتل وتمييتز عنترصي ووووو، أمريتكا هتي من 
أدخلتنا بحرب لثمان سنوات مع الجارة إيران وذهبت 

املاين من شبابنا حطبا
لوقود البعتث، أمريكا هي من ادخلتنتا بغزو للكويت 
وحترب عامليتة أحرقتوا فيهتا كل العتراق وملئتوه 
باليورانيوم املنضتب، امريكا هي من ادخلتنا بحصار 
دام 14 عام أخذ منا كل يشء وأهينت به كرامة العراق 
والعراقين بالجوع واالىس ثم شتتتوا نصف الشعب يف 

املنايف واالغراب، أمريتكا باتفاقها مع عربان الخليج 
اتفقوا متع صدام ليقيض عىل انتفاضة الشتعب عام 
1991 وملئت بنا السجون واملقابر الجماعية، أمريكا 
جاءتنا سنة 2003 بحجة خاصنا من صدام واسلحة 
الدمار الشتامل فتحولوا اىل احتال ودمار شامل لكل 
العراق فرسقوا كل خرات العراق ثم رسخوا الطائفية 

والقومية.
هتل تعلمون أن املليارات من املوازنة تذهب اىل القوات 
االمريكيتة املوجودة يف العراق. هتل تعلمون ان قاعدة 
عن االستد بتكل قواتها وبناءهتا ورواتبهتا هي من 
موازنة العراق ستنوياً، هتل تعلمون أن الذين يعملون 
متن العراقين متع االمريتكان يف الستفارة والقواعد 
العسكرية قد بلغ عددهم مائة الف ونيف وقد منحتهم 
جميعتا )گرين كارت( واصبحوا يعملون ما بن بغداد 

وواشنطن ورواتبهم تدفع من موازنة العراق وعملهم 
االن قد بدأ واضحاً للعيان، هل تعلمون ان يف الستفارة 
االمريكية يوجتد ) 1٥00 ( مدون يعملون فيها يومياً 
تدخلهم سيارات )سكورت( من باب الترشيع صباحاً 
وهؤالء مهمتهم التجسس واشاعة الكراهية فيما بن 
العراقين من جهة وبتن العراقين ودول الجوار، هل 
تعلمون ان أمريكا هي من ادخلت داعش وامتنعت ان 
تعطي للعراق الستاح، وهل تعلمون من الذي اعطانا 
الساح وقدموا لنا املستشارين، هل تعلمون ان امريكا 
هتي من قتلت املتظاهرين من فتوق املباني من خال 

جواسيسها من اوالد السفارة.
أيهتا العراقيون يف كل متكان ال تجعلوا الحشتد عدواً 
لكم، فلتوال الحشتد لقبعتم يف التذل والهتوان ولواله 
النتهكتت داعش اعراضنتا، ال تجعلوه وحيتدا غريباً 

كوحدة الحسن يف امليدان، فباالمس قضوا قادة الحشد 
وحيديتن غريبن يف باب مطار الدولة، ولكن اقول لكم 
انهما ستيكونا أستطورة الجهاد وايقونتة الدفاع عن 

الوطن ومناراً للثوار كما هو جيفارا.
املتظاهترون االحترار: شتاركوكم الرشفتاء متن كل 
االطيتاف ثورتكم، وها هي اربعة شتهور قد ترصمت 
ولتم تقدمتوا لجنتة تفاوضيتة، وحكومة قتد اقيلت 
وقوانتن انتخابيتة جيتدة قتد رشعت ولتم تقدموا ال 
مرشح وال وزراء، فليس من املروءة ان تبقى الفوىض 
هي املتستيدة، وليس من املتروءة ان ُتعطتل املدارس 
وتحترق املمتلكات ومقار الحشتد أو تمنعوا تشتييع 
قائد عراقي لطاملا كان يزأر يف امليادين وحمى الرشف، 
فقد استغل املندسون ثورتكم فابد ان تكونوا عىل قدر 
املستؤولية، فهل من املعقول ان نرك العدو الحقيقي 

)أمريتكا( ونصبتح نتقاتل فيما بيننتا ونكره بعضنا 
البعض.

الفرصتة االن ستانحة بتأن نتخلتص من الشتيطان 
االكر اىل االبد السيما بعد قرار انهاء تواجدهم وانهاء 
االتفاقية اللعينة، هؤالء إن بقوا والله ستوف لن يبقى 

هناك وطن اسمه العراق.
ستيقضوا علينا هتم وعمائهم من الخونتة، البد من 
طردهم هتم وعمائهم رغم اني اعلم انهم سترمون 

الخونة كما رموهم يف ڤيتنام.
االخوة يف الرملتان: إن التوافق الذي جثم عىل صدورنا 
1٦ عام قد انتهتى يف يوم قراركم بطرد االمريكان فا 
ترجعتوه مرة اخترى، فلم نجني منه ستوى الخيانة 
والفستاد والتواطؤ مع االجنبي ومستخ روح الهوية 

الوطنية بشعار الفرقة.

           حسين الذكر

كنتت انتظتر كبقيتة العراقيتن املّتجهة 
انظارهم صوب مدينة كرباء املقدسة إذ 
تقتام صاة الجمعة وتعلتن خطبة أو ما 
يسمى بيان املرجعية العليا ُحول األوضاع 
العامتة املحيطة بالعتراق واملنطقُة التي 
مهمتا كانت قاستية متفجرة فتإن تغّر 
ترتيب أوضاع النص ال يتغر يف الخطبة ، 
فاألوىل منهما تخصص لارشاد والتوجيه 
والتذكر بمستائل عباديتة روحية بحتة 
تتجاوز املادياُت تذّكر أّن للستماء ستباً 
متعددة املشارب والوسائُل طّيعة متيرسة 

بعيدة عّما يخططون ويجندون .. 
فثمتة فارق كبر بن متْن يريد وجه الله 
ومْن يركتب موجتة تيتاره زورا وِنفاقا 
ألغراض دنيئة ال تستحق كل هذا اللهاث 
.. بعتد ذلك يأتي الشتق الثانتي الذي هو 
ليتس اقتل أهمية من األول بتل مكمل له 
يف تدبر شتؤون الناس واملصالح العامة 
التي ظلت عىل الدوام مصدر إلهام األنبياء 
واحتكامهتم للستماء فضا عتن أدعية 
األئمتة واالولياء بحفتظ املصالح العامة 
مهمتا كانت عناويتن وأستماء الخاصة 
..كعادتي القديمة زرت مدينة الكاظمية 
صبتاح الجمعتة يف رحلة ليستت عبادية 

رصفتة وال أّدعي املائكية بقتدر ما هي  
تنفيس روحتي ومحطة معنوية الهامية 
اختطهتا القتدر واخرتهتا لنفتي منذ 
ستنوات طويلة .. وقد شتاهدت يف مرقد 
اإلمتام صديقا ستلّم معانقتا فرحا ... إذ 
اّن املستلمن يكونون أكثر توَحداً ووئاماً 
تحت مظلة خيمة اإلسام.. صاحبي هذا 
رحمته الله – هنا ُلّب االستتذكار – ، بعد 
ان شاهد ُسحنة الحزن وسيماء التشاؤم 
املخيتم والختوف عتىل  النتاِس واألهتل 
والنفتس ممتا كان يجتري يف العراق من 
هتول الطائفيتة قبل عرش ستنوات  – ال 
أعادها اللته - .. فهمس يل ونحن نجلس 

بحترضة مقدستة : ) إّن اإلمتام عيل بن 
ابتي ِطالتب )ع( يقتول : )عليكم بتقوى 
اللته وتدبر شتؤون دنياكتم(.. يا للهول 
فتان االمام قبتل ألف وأربعمئة ستنة بل 
قبتل الحضارة الحديثة .. وقبل أن تتفتق 
الصحراء بنفطها وعمرانها .. كان يويص 
برضورة أن يسر خط الدين والدنيا معا 
إذ يكمتل بعضهمتا بعضتاً وال يمكن أن 
ينفصا عند املؤمنن ..  وما عند الله خر 
وأبقى ...كنت استتمع خطتاب املرجعية 
العليا يتوم الجمعة املتايض وهي تويص 
بالنصح واإلرشتاد ورضوِرة استماعهما 
يف توحتد الكلمتة ورص الصفتوف لدرء 

خطتر محدق ستّمته املرجعيتة ) بااليام 
الصعبتة بعتد حادثة اغتيتال القادة عىل 
طريق مطاِر بغداد التي ستتبقى األشهر 
معنتى  يف  تمعنتت   .. األخطتر(  وربمتا 
التوحد اآلن وأهميته مع انه من أبجديات 
وروتينيتة التوصيتات ،إذ ال توجد خطبة 
إاّل وبهتا املتازمتان )وجته اللته وتوحد 
كلمة عباده(، ال سّيما والبلد يمّر بمنزلق 
خطتر مع اننتا لم نذق طعم االستتقرار 
يوما ... واالحداث ترى واالجندات واأليام 
تمر وعراقنا كل يوم يعيش بوضع امر .. 
مما يعطي رضورة حتمية التوحد بمعنى 
درء الخطتر العتام عتن العتراق أهميتة 

قصتوى مقدمتة عتىل غرها يف رستالة 
يجب ان تفهم من أصحاب الشتأن .. فا 
يأمنتن احد او جهة او حزب او قومية او 
مذهب  مّما سيحدث – ال سمح الله - لو 
ظلت املواقف متباعتدة متقاطعة يف ظل 
تأثرات خارجية ومصالح فئوية ضيقة،  
فا ينفتع عند ذاك جتدار أو جبل أو نهر 
او هتور يف حماية مْن ال يستعى لحماية 
العتراق التذي قالتت املرجعية إّنته األول 
يف الرؤيتة والهدفيتة وحتميتة التنفيتذ، 
فهل يعتي املتكالبتون ويفهمون فحوى 
كام اللته يف متا ينبغي أْن يتستابق عليه 

املتسابقون؟.
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مهني�اً: تب�دأ صفح�ة جدي�دة وتقط�ف ثمار 
جه�ودك، وتتمت�ع برسعة خاط�ر وبقدرة عىل 
طرح األمور بمهارة فائقة تدهش محاوريك أو 
مناقشيك. عاطفياً: تحسم أمرك وتبدأ مرشوعاً 
جدي�داً قد يتعل�ق بالعائل�ة أو بعالقة عاطفية 

جديدة تعلق عليها آماالً كبرية جداً.

مهنياً: يحمل ه�ذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة 
مع ضغوط ومسؤوليات كبرية لن تكون عائقاً 

أمام تقدمك وطموحك الذي ال يعرف حدوداً.
عاطفياً: تتخلص من العيش يف جّو ضاغط وال 
س�ّيما عىل الصعي�د العاطفي، لكن�ك يف الوقت 

عينه تتعلّم أمثولة يف االنضباط واملسؤولية.

مهني�اً: تن�ى خيبة أم�ل س�ابقة، فتطّل عىل 
يوم أكثر وعداً عىل الصعيد الش�خيص، وتعرف 

تطّوراً مهما ومفاجآت إيجابية.
عاطفي�اً: تغ�ري يف املنحى وحديث ع�ن لقاء أو 
زواج او ارتب�اط ممك�ن يف النص�ف الثاني من 

الشهر.

مهني�اً: يرم�ز ه�ذا الي�وم إىل ف�رص جديدة يف 
حياتك العملية ويدعوك إىل اإليجابية يف الترّصف 

ويكون مناسًبا لك وللمشاريع.
عاطفي�اً: تميل إىل الوحدة واالنكماش وربما إىل 
مراجعة الذات بش�أن عالقة رومانسية بدأتها 

منذ مدة قصرية وتحاول املحافظة عليها.

مهني�اً: قد تواجه بع�ض خيبات األم�ل، لكنك 
ق�ادر عىل النهوض مجدداً والس�ري قدماً يف كل 

ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروف.
عاطفياً: تتأجج حرارة العواطف هذا اليوم عىل 
الرغم من كل الضغوط ولن يحدث أي فراق بني 

الطرفني.

مهنياً: ترك�ز عليك األضواء يف الف�رة املقبلة، 
فتجد نفس�ك أم�ام نجاح�ات واس�تحقاقات 

مهّمة قد تغرّي حياتك املهنية.
عاطفي�اً: قد يصعب عليك التعامل مع ش�ؤون 
عاطفية تتنافر مع أوضاعك الش�خصية، لكنك 

تتوصل إىل التعامل معها كما يجب.

مهني�اً: حافظ عىل هدوئ�ك وال توقع عقداً وال 
تب�دأ مرشوع�اً، تأكد م�ن كل يشء فقد تصاب 

بخيبة أمل لم تكن تتوقعها عىل اإلطالق.
عاطفي�اً: قد يفاجئ�ك الرشيك ببع�ض األمور 
الت�ي قد تدفعك إىل الرّي�ث وعدم الترّصف معه 

بعشوائية بانتظار تبلور الوضع أكثر فأكثر.

مهني�اً: تعي�ش يوماً م�ن االنفت�اح والصداقة 
العارمة، ويش�اطرك بعضه�م اآلراء واملثاليات 

والنظرة إىل األمور.
عاطفياً: قد تمّر بأزمة وتعيد النظر يف العالقة، 
وتلمس جّواً من الفوىض واالرتباك حولك، حتى 

لو لم تكن معنياً بهما.

مهني�اً: م�رشوع كب�ري يف طريق�ه إلي�ك، لكّن 
الدراس�ات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام 

بخطوات عشوائية.
عاطفي�اً: تك�ون متحّمس�اً إلنج�اح عالقت�ك 
العاطفية والعائلية، وتفرح بخرب ساّر أو بلقاء 

مميز.

مهني�اً: إذا ش�عرت بأن األمور تس�ري عىل نحو 
س�ّيئ تراجع وتمه�ل للتحليل وإلع�ادة ترتيب 

األفكار، ودراسة املقرحات التي قدمت لك.
عاطفي�اً: اس�ترش الرشي�ك وال تك�ن منطوياً، 

وابحث عن أصحاب الخربة واطلب النصائح.

مهني�اً: كن حذراً من س�وء تفاه�م يقع اليوم 
بين�ك وب�ني رشكاء العم�ل، لكن أمورك تس�ري 

بشكل أفضل عىل عكس األيام السابقة.
عاطفي�اً: امكان�ات عاطفية ابت�داًء من اليوم، 
تف�رح بمس�تجدات وتنع�م بأج�واء مناس�بة 

وأحالم وردية أو بمواعيد جميلة.

مهنياً: ال تتورط يف حل مشاكل اآلخرين واهتم 
بعملك فقط، قد ترتك�ب خطأ فادحاً يف إهمال 

أعمالك.
عاطفي�اً: تخي�ب آمال�ك الي�وم قليالً وتش�عر 
بالتع�ب نتيج�ة مجه�ود ض�اع س�دى، وتبدو 

مضطرباً بسبب بعض األوضاع املتعثرة.

العذراء

احلوت

ضامدة جديدة إلصالح كسور العظام
دي�وك  جامع�ة  يف  الباحث�ون  صم�م 
لكس�ور  جدي�دة  ضم�ادة  األمريكي�ة، 
العظام تحمل جزيئاً يساعد عىل ترسيع 

عملية الشفاء الطبيعية وتحسينها. 
وخالل الدراس�ة التي ُنرشت يف العدد 
األخري من دورية »امل�واد املتطورة«، 
أبل�غ الباحث�ون عن تفاصي�ل هذه 
الضم�ادة، والت�ي عث�روا ع�ىل بذور 
فكرته�ا يف 2014 ليقوم�وا بتنمي�ة 
فك�رة  يف  وبلورته�ا  الب�ذور  ه�ذه 
صالح�ة للتطبي�ق بع�د 5 س�نوات.

وكان مخترب ش�يني فارغيز، أستاذة 

الحيوي�ة وجراح�ة  الطبي�ة  الهندس�ة 
 2014 يف  ي�درس  دي�وك،  يف  العظ�ام 
كي�ف تعم�ل امل�واد الحيوية املش�هورة 

املصنوعة من فوس�فات الكالسيوم عىل 
ترمي�م العظام؟ فاكتش�فوا أن الجزيء 
الحي�وي املس�مى »األدينوزي�ن« يلعب 
دوراً كبرياً يف تحفيز نمو العظام.بعد 
مزيد من الدراس�ة، وج�د املخترب، أن 
الجسم يغمر بشكل طبيعي املنطقة 
املحيط�ة بإصاب�ة جدي�دة بالعظام 
املس�اعدة  »األدينوزي�ن«  بجزيئ�ات 
عىل الش�فاء، لكن هذه املس�تويات 
املرتفع�ة يتم اس�تقالبها رسيعاً وال 
فارغي�ز  وتس�اءلت  طوي�اًل،  ت�دوم 
وقته�ا ح�ول إمكاني�ة الحفاظ عىل 

ه�ذه املس�تويات العالية لف�رة أطول 
بما يس�اعد يف عملية الشفاء.كان الحل 
الذي توصلت إليه فارغيز بمساعدة يوز 
تسنغ، طالبة دراسات عليا يف مختربها، 
هو إنتاج ضمادة تحتوي عىل مستويات 
عالية من جزيء »األدينوزين« مع وجود 
مادة كيميائية حيوية يف نفس الضمادة 
تلتصق بهذا الج�زيء لفرة أطول قليالً 
هي حم�ض البورونيك.وتقول فارغيز، 
يف تقرير ن�رشه، أول من أم�س، موقع 
جامعة دي�وك األمريكية: »هذه الرابطة 

بني حمض البورونيك واألدينوزين.

جتنب األغذية ملن يعاين التهاب األمعاء
م�ن  فإن�ه  زويفرالي�ن  وبحس�ب 
يف  التهاب�ا  يعان�ي  مل�ن  ال�روري 
األمع�اء التخيل ع�ن األطعمة الغنية 
بالدهون، واألغذية املسببة لالنتفاخ 
واألغذي�ة  والكرن�ب،  كالبقولي�ات 
املس�ببة لإلمس�اك مثل الشوكوالتة 
وامل�وز والدقي�ق األبي�ض، يف ح�ني 
ينبغي تناول األغذية الغنية باأللياف 

والفواك�ه  كالخ�روات  الغذائي�ة 
ومنتجات الحبوب الكاملة.ومن املهم 
أيض�ا رشب الس�وائل بكث�رة، حيث 
تعمل الس�وائل عىل تسييل الفضالت 
يف األمعاء، ومن ثم ال تتكون التهابات 
جديدة، وفق ما نقل�ت وكالة األنباء 
الته�اب  أن  بالذك�ر  األملانية.جدي�ر 
األمعاء مرض ش�ائع يصيب الجهاز 
الهضم�ي، وه�و عب�ارة ع�ن تكّون 
انتفاخات مجوفة كالجيوب يف جدر 
األمعاء.وعادة ما يحدث هذا الداء يف 
األمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر 
يف األمعاء الدقيقة يف بعض الحاالت.
وغالبا ما يشعر املرىض بألم يف الجزء 
األيرس السفيل من البطن، باإلضافة 
إىل حمى، كما يشكون من الغثيان أو 

اإلسهال واإلمساك.

سامسونج تصدر أندرويد 10
نس�خة  سامس�ونج  رشك�ة  ص�درت 
 One مس�تقرة م�ن واجهة املس�تخدم
UI 2.0 القائم�ة ع�ىل نظام التش�غيل 
 Galaxy Note أندرويد 10 ملس�تخدمي
وذل�ك   ،Plus  10  Galaxy Note و   10
بع�د أن جلبت يف الش�هر امل�ايض هذه 
النس�خة املس�تقرة العامل�ة بأح�دث 
نس�خة من نظ�ام أندروي�د إىل هواتف 

.Galaxy S10
 Galaxy S10 وبش�كل يش�ابه هواتف

 ،Galaxy S10e و Plus Galaxy S10 و
فق�د كان م�ن املق�رر أن يتلق�ى هاتفا 
 10  Galaxy Note و   10  Galaxy Note
Plus نظام أندرويد 10 ابتداًء من الشهر 

املقب�ل، لك�ن سامس�ونج تمكن�ت من 
إرسال التحديث قبل املوعد املحدد.

وم�ع ذلك، فإن التحدي�ث يصل يف الوقت 
أملاني�ا فق�ط، ولألش�خاص  إىل  الح�ايل 
الذي�ن ش�اركوا يف النس�خة التجريبي�ة 

beta 2.0 One UI، لكن�ه مت�اح ل�كل 
 Galaxy و   10  Galaxy Note م�ن 
Plus 10 Note، ويحم�ل رق�م اإلصدار 
حجمه  ويبل�غ   ،FXXU1BSL7*N97

حوايل 145 ميجابايت.
ويأت�ي التحدي�ث أيًضا م�ع التصحيح 
األمن�ي لنظام أندرويد الخاص بش�هر 
ديسمرب 2019، ويف حال كنت متواجًدا 
يف أملاني�ا فيجب أن تحصل عىل إش�عار 
بالتحدي�ث عىل جه�ازك قريًبا، لكن إذا 
لم تتمكن م�ن االنتظار، فيمكنك البحث 
ع�ن التحدي�ث يدوًيا من خ�الل االنتقال 
إىل قائم�ة اإلع�دادات وم�ن ث�م تحديث 

النظام.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد تورتيال - x 4 معلقة كبرية مايونيز )اليت( - x 4 معلقة 
كب�رية خس )مقطع صغ�ري( - x 4 معلقة كبرية بقدونس طازج 
)مف�روم( - x 3 عدد زيتون أخر )مقطع صغري( - x 3 معلقة 
كبرية جزر )مبش�ور( - x 1 علبة تونة - x 1 معلقة كبرية عصري 
ليم�ون - x 1 رش�ة فلف�ل اس�ود مطح�ون - x 1 ع�دد طماطم 
)مقطع�ة صغري( - x 1 رش�ة كمون - x 1 ع�دد بصلة )مقطعة 

صغري(
الخطوات:

ىف وعاء عميق نخلط جميع املكونات جيدا.
نتبل الخليط بامللح والفلفل والكمون.

ثم نحر التورتيال ونضع جزء من خلطة التونة.
ث�م يلف عىل هيئة رول ويرص ىف طبق التقديم ويقس�م لنصفني 

يقدم بارد بالهنا والشفا.

لفائف التورتيال بالتونة

؟؟هل تعلم
14. يمكن أن تنمو زنابق املاء 
العمالق�ة يف األمازون بقطر 6 

أقدام.
15. هل تعلم أن أكرب املحيطات 
املحي�ط  ه�و  األرض  ع�ىل 

الهادي.
16. أك�رب زه�رة فردي�ة عىل 
وج�ه األرض ه�ي م�ن نبات 
أرنول�دي.  رافليس�يا  يس�مى 
يص�ل ط�ول أزهاره�ا إىل مر 
واح�د )3 أق�دام( وتزن حوايل 

10 كجم.
17. توجد النباتات عىل سطح 
األرض منذ حوايل 400 مليون 

سنة.
الب�رش،  عك�س  ع�ىل   .18
تن�ام األبق�ار والخي�ول أثناء 

الوقوف.
19. ع�ىل الرغم م�ن أن الدببة 
القطبية لها فراء أبيض ناعم، 

إال أن برشتها سوداء بالفعل.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2064( االحد  19  كانون الثاني  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رباعي األوملبي العراقي يلتحقون 
بالزوراء يف طشقند

الرشطة يبحث عن رد االعتبار أمام الشباب السعودي
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكمل فريق الرشطة العراقي تحضرياته 
ملواجه�ة إياب ربع نهائ�ي بطولة كأس 
محم�د الس�ادس لألندية األبط�ال أمام 
الش�باب الس�عودي، املق�ررة اإلثنني يف 

العاصمة األردنية عمان.
وتعد مهمة الرشطة معقدة بعد خسارة 
مباراة الذهاب يف الس�عودية بسداس�ية 
نظيف�ة، رغم أن الفري�ق العراقي يضم 

عدًدا من النجوم املميزين.
ويرصد  يف السطور التالية أبرز العوامل 
الت�ي تجعل من املب�اراة أم�ام الرشطة 

مهمة يجب القتال للفوز بها.
تغيري امللعب

كان مق�رًرا للمباراة أن تقام يف البحرين 
قب�ل أن تلج�أ إدارة ن�ادي الرشطة عىل 
تغيري األرض املفرتض�ة لتنقل املباراة يف 
عم�ان، األمر الذي يرج�ح كفة الرشطة 
م�ن حيث اختصار املس�افة ولس�هولة 

السفر إىل األردن.

معس�كر  يف  للدخ�ول  الرشط�ة  ولج�أ 
تدريب�ي هن�اك ويب�ارش يف التحضريات 
للمباراة بشكل أفضل وقرار نقل املباراة 

يعد إيجابًيا وفًقا للمعطيات.
عبور االنتكاسة

الرشط�ة يرك�ز ع�ىل الجان�ب النف�ي 
يف التحض�ري ك�ون الخس�ارة يف مب�اراة 
اإلياب )6-0(، أثرت بش�كل واضح عىل 

معنويات الفريق وبالتايل س�عى الطاقم 
اإلداري والطب�ي إلبع�اد الالعب�ني ع�ن 
التأث�ريات النفس�ية وتحض�ري الفري�ق 
بش�كل جيد ملباراة اإلي�اب رغم صعوبة 

املهمة.
رد االعتبار

الرشطة مطالب ب�رد االعتبار حتى وأن 
عج�ز عن املنافس�ة عىل التأه�ل بحكم 

نتيج�ة الذهاب الكب�رية، لكن عىل األقل 
يبحث عن فوز اعتب�اري يف املباراة يعيد 
الت�وازن للفريق ويحافظ عىل تماس�ك 

الفريق.
مطال�ب  الجمي�ع  س�يكون  وبالت�ايل 
بالتعويض ع�ىل األقل بالنتيج�ة، إن لم 
يك�ن بحًث�ا ع�ن املنافس�ة ع�ىل بطاقة 

املرور إىل نصف النهائي.
استمرار املدرب

العبو الرشطة أمام تحٍد آخر من نوعه� 
بع�د أن رصح ع�دد من أعض�اء الفريق 
بأن مباراة العودة تمثل الفرصة األخرية 

للمدرب الرصبي ألكسندر إليتش.
وس�يكون الفريق مطالب ب�أداء مقنع 
للحفاظ عىل م�درب الفريق من اإلقالة، 
ف�اإلدارة تبح�ث ع�ن أداء مقنع بغض 

النظر عن النتيجة.
وبالت�ايل املس�ؤولية تقع ع�ىل الالعبني 
بالدرج�ة األوىل للحف�اظ ع�ىل مدربهم 
وكذلك عىل الجه�از الفني للحفاظ عىل 

موقعه بالرشطة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

وصل�ت بعث�ة ن�ادي ال�زوراء إىل العاصم�ة األوزبكي�ة 
طش�قند، تحضريا ملواجهة بونيودك�ور األوزبكي ضمن 
ملحق دوري أبطال أس�يا املقررة يف الثاني والعرشين من 

الشهر الجاري.
وق�ال عضو الهيئ�ة اإلدارية لنادي ال�زوراء عبد الرحمن 
رش�يد يف ترصيح�ات خاصة ل��  أن املغ�ادرة املبكرة إىل 
طش�قند، جاءت به�دف التأقلم مع األج�واء الباردة جدا 
يف هذا الوقت من الس�نة، ورفع جاهزية الالعبني بش�كل 
مناس�ب للمباراة.وأش�ار إىل العبي املنتخب األوملبي عالء 
رع�د ونجم ش�وان ومصطفى محمد ج�ر ومحمد رضا 
جلي�ل التحقوا اليوم أيضا بالفري�ق قادمني من بانكوك، 

بعد انتهاء مسرية املنتخب األوملبي ومغادرته البطولة من الدور 
األول، الفتا أن الوافد الجديد مصطفى محمود هو اآلخر التحق 
بالفريق وبالتايل الصفوف مكتملة تماما.وتمنى رش�يد لفريق 
أن يتمك�ن م�ن تحقيق نتيج�ة الفوز ويعر املحط�ة األوىل من 

امللحق اآلسيوي كون فريق الزوراء من الفرق الكبرية ويستحق 
التأهل لدوري املجموعات.يشار إىل أن الفائز من مباراة الزوراء 
وبونيوديكر األوزبكي س�يواجه فريق الع�ني اإلماراتي يف دولة 
اإلمارات، يف الدور الثان�ي من امللحق املؤهل إىل دور املجموعات 

من دوري أبطال آسيا.

إنرت ميالن يعود ملطاردة 
مودريتش

مهام طارق ينتظم يف تدريبات 
اإلسامعييل رغم جتاهل طلبه

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي، إن إن�رت ميالن عاد ملطاردة نجم ريال 
مدريد، عىل أمل ضمه يف الصيف املقبل.

وكان إنرت ميالن قد سعى لضم لوكا مودريتش )35 عاًما( 
العب وسط الريال يف صيف 2018، بعدما تعاقد يوفنتوس 
م�ع كريس�تيانو رونالدو م�ن امللكي، إال أنه ل�م ينجح يف 

ذلك.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، ف�إن أنطونيو 
كونت�ي مدرب اإلن�رت حريص عىل االس�تفادة بالس�نوات 
املتبقي�ة بُعم�ر مودريت�ش يف املالعب، حي�ث ينتهي عقد 

الالعب مع ريال مدريد بنهاية املوسم املقبل.
وأش�ارت إىل أن إنرت س�يقوم بالضغط عىل مودريتش، من 
أج�ل ضمه إىل صفوف�ه يف الصيف املقب�ل، خاصة إذا كان 
حريًص�ا عىل خ�وض تجربة جديدة، بعد 8 س�نوات داخل 

سانتياجو برنابيو.
ومن املتوقع أن يوافق ريال مدريد عىل بيع نجمه الكرواتي 
بنهاية املوسم الجاري، خاصة مع تبقي موسم واحد عىل 
نهاية عق�ده، واحتمالية تعاقده مع العب وس�ط جديد، 

هيجواين: ننافس أنفسنا يف الكالتشيو.. وهذا أكرب أحالميمثل دوني فان دي بيك أو بول بوجبا.
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د جونزالو هيجواين، نج�م يوفنتوس، 
يعت�ر  س�اري،  ماوريس�يو  مدرب�ه  أن 
األفضل بني املدرب�ني الذين تعامل معهم، 
كاشفا يف الوقت ذاته عن حلمه األبرز مع 

يوفنتوس.
وقال هيجواين يف ترصيحات نقلها موقع 
»كالتش�يو مريكات�و« اإليط�ايل: »تدربت 
تحت قيادة الكثري م�ن املدربني املمتازين 
الذي�ن تعلم�ت منه�م الكثري، لك�ن ليس 
هناك ش�ك يف أن ساري هو الشخص الذي 

ُيخرج أفضل ما لدّي«.
وأض�اف: »أحياًنا نتصادم ألنن�ا عنيدان، 

لكن�ي أعتر ذلك مي�زة، فلو لم 
تك�ن كذلك، س�تختفي وس�ط 
ع�ىل  تحص�ل  ول�ن  الحش�د، 

يشء«.
وعن املنافسة عىل لقب الدوري، 
أنفس�نا ع�ىل  »نناف�س  ق�ال: 
الكالتش�يو، نح�ن فري�ق قادر 
عىل الفوز حتى لو لعب بش�كل 

يسء«.
فري�ق  تمك�ن  »إذا  وأوض�ح: 
آخر من الف�وز باللقب بعد كل 
هذه الس�نوات، فهذا يعني أننا 
هيجواين  اس�رتخينا«.وتحدث 

عن الرشاك�ة الهجومية مع الثنائي باولو 
ديباال وكريس�تيانو رونالدو يف يوفنتوس.
وقال: »نحن نتفق تماما مع أفكار ساري، 

وهذا أمر أس�ايس، ألن�ه لم يعد 
هناك وقت الرتكاب األخطاء«.

وعن حلمه األكر مع يوفنتوس 
هذا املوسم، أكد: »حلمي الوحيد 
هو الف�وز ببطولة دوري أبطال 
أوروبا، مس�ريتي كان�ت رائعة، 
لق�د لعبت وس�جلت يف دوريات 

كرى«.
يشء  أي  ل�دي  »لي�س  وأت�م: 
إلضافته أو تحس�ينه بعيًدا عن 
هذا الحلم، أعل�م أنه ال يجب أن 
أق�ول ذلك، لكن�ه يف النهاية هذا 
أم�ر منطق�ي، كلنا نري�د الفوز 

بدوري األبطال«.

صفقة مانشسرت يونايتد مهددة بالفشل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن انتقال الرتغايل 
برونو فرنانديز العب وسط سبورتينج لشبونة، 

إىل مانشسرت يونايتد مهدد بالفشل.
وسبق أن أشارت تقارير صحفية إىل أن الصفقة 
ع�ىل أعتاب الحس�م مقاب�ل 60 ملي�ون جنيه 

إسرتليني خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الريطانية، فإن 
الصفق�ة بات�ت مهددة بالفش�ل، بس�بب نزاع 

الطرفني يف االتفاق عىل قيمة املكافآت.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن امل�ان يونايت�د يريد 
جني�ه  ملي�ون   34 مقاب�ل  الصفق�ة  إب�رام 
إسرتليني، باإلضافة إىل 25.5 مليون إسرتليني 

كإضافات.
وأوضحت أن لش�بونة يخ�ى أال تقرتب قيمة 
الصفقة م�ن 60 مليون إس�رتليني، ألن الكثري 
من املدفوعات مرتبطة بإنجازات غري مضمونة 
مثل تتويج اليونايتد بالدوري اإلنجليزي ودوري 

أبطال أوروبا.
كما أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي ملانشس�رت 

يونايت�د، وض�ع دفع�ة م�ن املكاف�آت، إذا فاز 
فرنانديز بجائزة الكرة الذهبية.

وش�ددت الصحيفة عىل أن سبورتينج متخوف 
من مدى قوة الشياطني الحمر، ويرى أن هناك 
فرصة ضئيلة بتتويج اليونايتد بأي يشء خالل 
مدة عقد فرنانديز، ولذلك يطلب النادي الرتغايل 

زيادة قيمة األموال املدفوعة مقدًما.

صدام زيدان وجوارديوال يغري املشجعني العرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يكون عش�اق كرة القدم األوروبي�ة عىل موعد 
م�ع اإلثارة من جديد، حني تعود منافس�ات دوري 
أبطال أوروبا بمباريات دور ال�16 فراير/ ش�باط 

املقبل.
وترتقب الجماهري القمة األوروبية بني ريال مدريد 
ومانشسرت سيتي، أهم مباريات ثمن النهائي لهذا 

املوسم.

ويلتقي الفريقان يف مباراة الذهاب يوم 26 فراير/ 
ش�باط املقبل بملعب س�انتياجو برينابيو، عىل أن 
تكون مباراة الحس�م يوم 17 مارس/ آذار بمعقل 

مان سيتي »ملعب االتحاد«.
وس�تكون الجماهري العربية عىل موعد مع فرصة 
فريدة للسفر إىل إنجلرتا، وحضور مباراة اإلياب من 
املدرجات من خالل رشكة 7tickets، املتخصصة يف 
بيع تذاكر املباريات األوروبية الكرى، والس�ياحة 

الرياضية.

وبخالف األجواء الحماس�ية مللعب االتحاد، فإن ما 
يجذب املشجعني العرب للسفر إىل مدينة مانشسرت 
ملتابع�ة لقاء تحدي�د املتأه�ل إىل دور الثمانية، هو 
املواجهة الس�اخنة خارج الخط�وط بني اثنني من 
أفضل مدرب�ي العالم، الفرني زي�ن الدين زيدان، 

واإلسباني بيب جوارديوال.
وتبادل املدربان اإلشادات يف الترصيحات اإلعالمية 
بع�د نتيجة القرعة، فمن سيحس�م تأهله، ويثبت 

تفوقه عىل اآلخر؟

نجم برشلونة السابق عىل رادار مانشسرت يونايتد

خطوة جديدة تقرب ألكاسري 
من الليجا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي، إن العب 
وسط بايرن ميونخ، قد ينضم إىل مانشسرت 
الج�اري. املوس�م  يونايت�د عق�ب نهاي�ة 
وبحس�ب صحيفة »ذا ص�ن« الريطانية، 
فإن عق�د تياجو ألكانت�ارا )28 عاًما( مع 
بايرن ميونخ، ينتهي عقب املوس�م املقبل، 
وفشلت محاوالت النادي البافاري إلقناعه 
بالتجديد.وأش�ارت إىل أن الوجه�ة املقبل�ة 
لنجم برشلونة السابق، قد تكون إىل الدوري 
اإلنجلي�زي، خاص�ة مع حاجة مانشس�رت 
يونايتد لضم العب وس�ط ذو قيمة كبرية.
ويرغ�ب أويل جون�ار سولس�كاير، املدي�ر 
الفن�ي ملانشس�رت يونايت�د، يف بن�اء فريق 
قادر عىل إعادة الش�ياطني الحمر ملنصات 
التتويج من جديد.ومع إمكانية رحيل بول 
بوجبا بنهاية هذا املوس�م، سيكون تياجو 

ألكانتارا بدياًل مناس�ًبا ل�ه يف أولد ترافورد.
ورح�ل ألكانت�ارا ع�ن برش�لونة يف صيف 
2013، لينض�م إىل بايرن ميونخ، الذي لعب 
بألوانه 7 أعوام، ومن املرجح أن يكون هذا 
املوس�م هو األخري له، حيث يسعى لخوض 

تحٍد جديد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات اإلس�باني باك�و ألكاس�ري، مهاجم 
بوروس�يا دورتموند، عىل أب�واب الرحيل 
ع�ن ملع�ب س�يجنال إيدونا ب�ارك خالل 

األيام القليلة املقبلة.
يف  اإلس�باني  ال�دويل  ف�رص  وتضاءل�ت 

املشاركة أساس�ًيا مع أسود الفيستيفال، 
خاص�ة بعد تعاق�د ناديه م�ع النرويجي 
إيرلين�ج هاالن�د يف يناير/كان�ون الثاني 

الجاري.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورت أملانيا«، 
فإن ألكاس�ري ل�م يس�افر رفق�ة زمالئه 
إىل أوجس�بورج، ما يعن�ي غيابه عن أول 

مباراة لفريقه يف عام 2020. 
ويستعد دورتموند ملواجهة أوجسبورج يف 
عق�ر داره، غًدا الس�بت، يف الجولة ال�18 

من الدوري األملاني.
وأفادت الش�بكة، بأن غياب ألكاسري عن 
رحل�ة دورتمون�د يؤكد بما ال ي�دع مجااًل 
للش�ك أن�ه يف طريق�ه للرحي�ل والع�ودة 
إلسبانيا مجدًدا.وتشري التقارير إىل وجود 
اهتمام م�ن جانب نادي�ي أتلتيكو مدريد 
وإش�بيلية؛ ملحاولة إعادة العب برشلونة 

السابق إىل الليجا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

انتظ�م ال�دويل العراق�ي هم�ام ط�ارق يف م�ران العب�ي 
اإلس�ماعييل املس�تبعدين م�ن قائمة لقاء س�موحة، بعد 

عودته من السفر خارج البالد.
وطالب الالع�ب الدويل العراقي بالرحيل عن اإلس�ماعييل، 
إال أن مس�ؤويل الدراوي�ش رفض�وا الرد عىل طلبه، س�واء 

بالرفض أو باملوافقة.
وحصل الالعب عىل راحة عدة أيام، يف ظل تعدد مشاركاته 
املحلية والقارية عىل عكس باقي الالعبني، وهو س�اهم يف 

معاناته من اإلرهاق.
ويواجه اإلسماعييل سموحة السكندري، يف الجولة 14 من 

مسابقة الدوري.
ويحتل اإلسماعييل املركز العارش برصيد 17 نقطة، جمعها 
م�ن 5 انتصارات وتعادلني و6 هزائم، خ�الل مبارياته ال� 

13 بالدوري املمتاز.

قرار الكاف يفجر غضب كلوب
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، قرار 
ال�كاف بإقام�ة بطولة كأس األم�م األفريقية يف 

الشتاء من جديد.
وأقيمت النس�خة املاضي�ة لبطول�ة كأس األمم 
يف  املوس�م  انته�اء  عق�ب  بم�رص،  األفريقي�ة 
الدوري�ات األوروبي�ة، لك�ن الكاف ق�رر مؤخرا 

إعادة النهائيات للشتاء.
وس�تعانى العديد من أندية ال�دوري اإلنجليزي، 
مع إقام�ة البطولة يف الفرتة م�ن يناير/ كانون 
الثاني وحتى فراير/ ش�باط، خاص�ة ليفربول 
الذي يمل�ك الثالثي محمد صالح وس�اديو ماني 

ونابي كيتا.
نفس األمر بالنس�بة آلرس�نال الذي يملك الجابوني 

بيري أوباميانج واإليفواري نيكوالس بيبي.
وعل�ق كلوب عىل هذا األمر خ�الل املؤتمر الصحفي 
التقديم�ي ملب�اراة مانشس�رت يونايت�د، قائ�ال: »ال 
يمكنني أن أح�رتم كأس األمم األفريقي�ة أكثر مما 

أفعل، أحبها وشاهدتها كثريًا«.

وأك�د: »إقامة البطولة يف منتصف املوس�م مش�كلة 
كبرية«.

وأض�اف: »املش�كلة أن الفيفا كان س�يلعب بطولة 
يف صيف 2021 بعد أس�بوع أو أكثر من بداية كأس 

األمم وذكرت ذلك سابقا«.
وأكمل: »لن نبيع صالح أو ماني أو نابي كيتا، ألنهم 
لن يتواجدوا معن�ا يف يناير / كانون الثاني، بالطبع 
ال، لك�ن إذا فك�رت يف رشاء الع�ب أفريق�ي، فأن�ت 

بحاج�ة للتفكري يف أنه لن يك�ون متاحا بعد ذلك 
يف هذه الفرتة«.

وش�دد: »هذه كارثة، لو قررنا أن العب لدينا لن 
يش�ارك فسيتم إيقافه، واملدهش أن النادي الذي 
يدف�ع راتب الالع�ب ال يمكنه أن يق�رر مثل تلك 

األمور«.
وزاد: »إن أصي�ب وقلن�ا إن�ه ال يمكن�ه اللع�ب، 
فاللوائح تقيض برضورة س�فره إىل أفريقيا من 

أجل الكشف عليه«.
وأردف: »ع�ىل الفيف�ا أن يتدخ�ل حت�ى ال يكون 

متورطا يف األمر«.
 وواص�ل: »إنه موقف غري�ب، إن أردت مباريات 
أقل س�تحصل عىل أموال أقل، س�أقول حسنا أنا 

مستعد لذلك«.
وق�ال: »أش�عر جدا بم�ا حدث لهاري ك�ني، ألنه قد 
يغيب عن بطولة اليورو بسبب خوض عدد كبري من 

املباريات«.
وخت�م: »األمر ليس س�هال، ال أحد يفكر يف الالعبني، 
كل الس�لطات يج�ب أن تلتق�ي إليج�اد ح�ل لتل�ك 

األمور«.

أتلتيكو مدريد يضغط بعرض جديد لضم كافاين
              المستقبل العراقي/ متابعة

اقرتب إدينس�ون كافاني، نجم باريس سان جريمان، من 
االنضم�ام إىل أتلتيكو مدريد، يف فرتة االنتقاالت الش�توية 
الجارية.وينتهي عقد كافاني مع سان جريمان يف يونيو/ 
حزيران املقبل، ويحق له التفاوض مع أي ناٍد خالل الشهر 

الجاري.وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ريي ديلو س�بورت« 
اإليطالي�ة، فإن أتلتيكو مدريد رف�ع عرضه لضم كافاني 
إىل 15 ملي�ون ي�ورو، وبالتايل ب�ات قريًبا م�ن االنضمام 
إىل س�ان جريمان.وكان أتلتيكو قد ق�دم عرًضا يف البداية 
بقيم�ة 5 مليون يورو، رفضه مس�ؤولو س�ان جريمان، 

حيث تمسكوا باستمرار الالعب لنهاية املوسم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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التاريخ بأقالم البرصيني.. اصبوحة احتاد األدباء والكتاب يف البرصة 

البصرة / مصطفى حميد جاسم 

وسط حضور ثقايف واسع ، شهد نشاط اتحاد 
أدباء وكت�اب البرصة، إقامة  اصبوحة ثقافية  
ع�ن تاريخ البرصة، وقد ح�ارض فيها الدكتور 
» حام�د الظاملي»، وقد أدار الجلس�ة الش�اعر 
واإلعالمي » محمد صالح عبد الرضا  الذي قال 
:  إن املح�ارض  يعد واحدا من أس�اتيذ جامعة 
البرصة، وعرف عنه تواضعه الجم ، فضال عن 
كونه قد  أصدر أكثر من عرشين كتابا، توزعت 
ب�ن التأليف  واإلع�داد والتحقي�ق . ماذا يقال 
ع�ن البرصة؟ غري عش�قنا فيها الشناش�يل.. 
وهي عشق مدينة تاريخية عميقة يعبق فيها 
طل�ع النخيل  ورائحة الحناء، وإذا ماتصفحت 
تاريخه�ا  كأنك تدخ�ل  اىل متحف كبري ، حيث 
في�ه ديوان  الش�عر العربي الكب�ري من » مالك 
ب�ن الريب إىل كاظم الحجاج وتالقي فيه  النثر 

الكث�ري  م�ن » الجاح�ظ إىل محم�د خض�ري »  
وتالق�ي في�ه اللغةمن« الفراهي�دي إىل  كاظم 
الخليف�ة ».  وابت�دأ املحارض الدكت�ور » حامد 
الظامل�ي«، محارضته بالتأكيد  ع�ى أن عائلة  
بيت« باش�ا  أعيان«، تخصص�ت بالكتابة عن 
تاري�خ مدين�ة،  ولع�ل   » أحمد باش�ا  أعيان، 
وث�ق موس�وعة ع�ن تاري�خ الب�رصة  كتب�ه 
بخمسة  مجلدات، وهي عائلة امتهنت الكتابة 
التاريخي�ة، وم�ن املفارق�ات  ل�م يكت�ب عن 
اللهجات يف العراق، كما كتب  عن لهجات اهل 
الب�رصة،  وهو موضوع ث�ري  ومحط اهتمام  

الباحثن .  
وأض�اف الظامل�ن، كذل�ك كت�ب ع�ن تاري�خ 
الرياض�ة يف الب�رصة وقد ق�ام به�ذا الجهد  » 
كريم عالوي« ، أما يف الجانب الس�ياحي ، فقد 
كت�ب » محمد ع�ي الدفرت«، كت�اب عام١٩٦٧  
وهي رحلة  إىل العراق الش�مايل،باعتبار أنه قد 

زار شمال البرصة قرية قرية،فضال عن زيارته 
خمس محافظات أخرى. ويعد كتابه وثائقيآ.  
وتابع الظامل�ي:  ان الدكتور« منذر البكر كتب  
عن فن العمارة يف البرصة، سيما  عن الجوامع 

واملزارات  وخص جامع الكواز  بالذكر .  
امل�ؤرخ« حامد البازي«، اهت�م  باملرويات، ولم 
يك�ن مؤرخ�ا  تاريخي�ا ، وكل  ماكتب�ه كان 
مصدره  ش�فويا ، وللب�رصة   وجوه متعددة  
ثقافية  ومعمارية  وصحفية ولهجية، وتجدر 
اإلش�ارة يف هذا الصدد   ، ان تاريخ الدراس�ات 
القرآني�ة يف   ه�ذه املدين�ة   يش�ري  إىل وج�ود 
أكثر  من ».٥٠ » تفسري حيث   لم تقوم مدينة 
بتفسري القرآن  كما  قامت به  البرصة. وقدمت  
مداخ�الت  س�اهم فيه�ا كل م�ن.. الش�اعر 
عب�د الزه�رة خال�د،  الدكت�ور  حس�ن فالح، 
الناق�د خالد خضري ، القاص باس�م القطراني   

والكاتب ضياء الدين أحمد.

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتاصبع على الجرح

سالمات أبا العراقسالمًا أهيا القلب والبصرية والعقل ..

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

املتابع للشأن العراقي منذ عام 2٠٠3 واىل االن يعرف جيداً مدى 
تأثري املرجعية العليا يف النجف االرشف املتمثلة بآية الله العظمى 
السيد عي الحسيني السيستاني عى هذا الشأن وعى االصعدة 
واملستويات كافة. وكان دور السيد املرجع واضحاً منذ البداية، 
فقد دفع وس�ط غياب تام للدولة بكل مسمياتها ومفاصلها إىل 
تأس�يس الدولة املدنية وكتابة دس�تور للبالد وإجراء انتخابات 
عاجل�ة تتمخ�ض منها حكوم�ة عراقية تس�تطيع إدارة البالد 

والخروج من تحت عباءة املحتل.
واس�تمرت التوجيهات من عى منرب الجمعة إىل أن تمت األمور 
التي أرش�د إليها املرجع األع�ى ليتحول بعدها إىل ُمراقب للعمل 
ولوضع البالد العام، ولم تخلوا خطبة من الخطب من إرشاداته 
وتوجيهات�ه وَحثِه. وبعد بروز هذا الدور الكبري للس�يد املرجع، 
وم�ا ُلمَس منُه من ق�راءة ثاقب�ة للوضع العراق�ي وما ُيحيط 
ب�ِه إقليمياً ودولي�اً أصبح قبلة لجميع الوافدي�ن إىل العراق من 
سياسين ودبلوماسين وهيئات وبعثات أممية ودولية وعربية 

ومحلية.
لم يكن الس�يد السيس�تاني مرجعاً لطائفة معين�ة بالعراق أو 
غريه، بل كان وما يزال أباً لجميع العراقين بمختلف طوائفهم 
وإنتماءاتهم وقومياتهم، فقد إستطاع، ويف أحلك الظروف التي 
مر بها العراق والعراقين، أن يخمد نار الفتنة ويؤد مخططات 

األعداء بحكمته وأبوته وإطالعه الواسع عى مجريات األمور.
وتح�ول املرج�ع األع�ى بعد فش�ل السياس�ين ب�إدارة الدولة 
وإتخاذهم ألس�لوب بغيض يف تقاسم السلطات إىل داٍع ملحاربة 
الفساد املسترشي وإدارة البالد بطرق صحية سليمة تستطيع 
النه�وض بالعراق من تحت ركام ما مر به ودعا إىل الرضب بيد 

من حديد عى جميع الفاسدين مهما عال شأنهم ومكانتهم.
ولك�ن كان ظرف الع�راق من يسء إىل أس�وء حتى ج�اء اليوم 
ال�ذي صعق العراقين باحتالل داع�ش اإلرهابي ألكثر من ثلث 
الع�راق يف ليل�ة وضحاه�ا، فربز املرج�ع األعى مج�دداً ليطلق 
فتواه العظيمة بالجهاد الكفائي للدفاع عن العراق ومقدساته 
واسرتجاع ما تم احتالله من قبل اإلرهابين وتدمري مخططات 
املس�تعمر الت�ي كان�ت ترنوا إىل تقس�يم العراق، فل�م يجد من 
العراقين شعبا وجيش�ا وقوى أمنية إال السمع والطاعة ومنذ 
اللحظ�ة األوىل إنطلقت جم�وع املجاهدين إىل س�احات القتال 
ومراكز التطوع التي اغتصبت بهم ولم تعد تحتويهم لكثرتهم، 
فتوال�ت االنتصارات االنتص�ار بعد اآلخر حتى ُح�رر كل ما تم 

احتالله وعودة اغلب األهايل إىل مناطقهم.
إن الحديث عن املرجع األعى الس�يد عي الحسيني السيستاني 
)دام ظل�ه ال�وارف وبركات�ه( ودوره يف الحف�اظ ع�ى العراق 
يط�ول ويط�ول وال يمكن ألس�طر قليلة أن تحتوي�ه ألنه كان 
بح�ق )أباً للع�راق والعراقي�ن جميعاً( وما زال يرش�د ويوجه 
ويدفع إىل عراق حر يحكمه أبنائه خاٍل من الفس�اد والطائفية 

واملحاصصة والتدخالت الخارجية.
تعرض املرجع األعى قبل أيام قالئل إىل عارٍض صحي استوجب 
تداخ�اًل جراحي�اً عاجالً ولل�ه الحمد تكللت العملي�ة الجراحية 
بالنج�اح وع�اد )األب( إىل بيت�ه يف النج�ف االرشف وق�ال عنه 

األطباء انه بصحة جيدة ويف طور التأهيل وال خوف عليه.
هنا تتجسد األبوة التي اتخذها هو لنفسه ولم يفرضها عى أحد 
م�ن العراقين عى أرض الواقع فم�ا أن أعلن عن إصابته حتى 
ض�ج العراق بأكمله وم�أت النفوس خوفاً ع�ى صحة صمام 
أمان العراق واش�تعلت مواق�ع التواص�ل االجتماعي بعرشات 
اآلالف الص�ور للمرج�ع والدعوات والترضع للس�يد بالش�فاء 
والعافي�ة، وأطلق عليه الناس ع�رشات األلقاب والصفات التي 

يرونها فيه.
املرجع األعى بدورِه وحتى يف هذه الحالة لم يرتك شعبه وأهله 
وكان يدع�و للع�راق والعراقين يف أثناء إج�راء العملية له وهو 
تح�ت التخدي�ر املناطق�ي )املوضعي( فاس�تحق ب�كل املعاني 
لق�ب )العراق وصمام األم�ان واألب( وغريها الكثري، ونقول له 
بش�غف وصدق متناهي عد معاىف فنحن بحاجتك و)س�المات 

أبا العراق(.

لم يكن خرب اصابة املرجع الديني األعى سماحة السيد عي الحسيني السيستاني 
بكرس يف عظم الفخذ األيرس  كباقي األخبار او حدث كباقي األحداث التي يتلقاها 
الناس فمن دون س�ابق موعد وعى غري ذي توقع وخارج كل الحس�ابات تفاجئ 
العراقيون جميعا بخرب ينرش عى وس�ائل التواصل األجتماعي عن تعرض الس�يد 
عي السيستاني للكرس يف عظم فخذه اثناء الوضوء للصالة وإنه يرقد يف املستشفى 
ألج�راء العملية . البعض قال انه خرب غري صحيح وانه خرب )مزّور( والبعض قال 
ان�ه كذبة لي�س اال  والبعض قال هو خرب صحيح لكنه قدي�م ليس اال وربما كان 
قبل س�نن . البعض من املأزومن واملأس�ورين ومرىض القل�وب نفى وينفي ذلك 
فعقله الواهم املوهوم العليل  املعلول ال يس�توعب اصال ان السيد عي السيستاني 
موجودا يف األصل فهو برأيه وهم ش�يعي ليس اال .  كان خرب ليس ككل األخبار يف 
فح�واه ومعناه ومغزاه وأثره وتأثريه وم�دى ردود الفعل عليه وكيفية التعامل 
مع�ه . خرب م�ا ان تم التأكد من�ه والتيّقن من حدوثه  يف الص�ورة والصوت حيث 
تم نرش صورة س�ماحته وهو عى فراش الش�فاء يف رسيره بمستش�فى الكفيل 
حت�ى توالت وتواترت وتعاقبت وانهالت اخب�ار نرش الخربومتابعة التفاصيل عى 
جميع وسائل التواصل األجتماعي ووكاالت األنباء والقنوات التلفزيونية وتعددت 
الطرق والوسائل والسبل والعناوين وطرق التداول والتعبري فمنهم من نقل الخرب 
عى س�بيل الس�بق ومنهم م�ن تباهى وافتخر بنرش صورة الس�يد السيس�تاني 
وهو يف فراش�ه عى رسير املستش�فى ومنهم م�ن اراد ان يضيف فأضاف ومهما 
اض�اف فكأن�ه لم يبدء بعد  ومنهم م�ن اراد ان يقلل من ش�أن الخرب فحاول من 
دون ان يفل�ح وكل إناء بما فيه ينض�ح . كل تناول الخرب وفق ما يراه ويرتأيه .. 
ابيات ش�عر بلغة القلب للق�ب وقصائد بقافية املقفى وقالئ�د النثر ومقاالت من 
محاس�ن األلفاظ وادعية بدموع العش�ق وآيات من القرآن الكريم . رؤس�اء دول 
وملوك وامراء وغريهم . سيدي يا من كنت ولم تزل سكنا ومسكّنا لكل اآلم العراق 
وأوجاعه وش�جونه وهموم�ه .. يا ايه�ا العافية الوحيدة الت�ي ترسي يف رشاين 
الوطن العليل وتغذيه بمفردات الحياة ونبض القلب ونور البرص ونرباس البصرية 
, س�يدي ابا محمد الرضا يا من ال يملك الناس منه اال الرضا فال عربي وال كردي 
وال س�ني وال ش�يعي وال تركماني وال ايزيدي او صابئي كلهم جميعا يس�توطن 
يف ذات�ه وقلبه ونفس�ه وروحه منك الرض�ا كل الرضا فأنت عافي�ة العراق العليل 
ون�ور عيونه وصوت صمته وصم�ت صوته وعن حكمته ولب عقله وبراءة ذمته 
وصفاء نواياه وطيبة نفسه ومالذه وأمنه وسكينته وصمام امان وحدته ووحدة 
ارضه وماءه وسماءه ورايته . سيدي وموالي وامامي وحكمتي وحكيمي يا من 
ال تلف�ط اال خريا وال تهم�س اال برا وال تقول اال حكمة وال تويص اال إحس�انا وال 
تحكم اال  عدال جئناك نبتهل بدمع عيوننا ونبض قلوبنا وشهيقنا وشغف وجداننا 
وكلن�ا وبعضنا اىل الله الع�ي العظيم ان يّمن علينا بك ويعفوا عّنا بك ويرحمنا بك 
فانت عافيتنا وشفائنا وسالمتنا فنحن وطن يشكوا من علة العافية وانت سيدي 
كل عافيتنا فال عافية فينا اال انت دمت وسلمت وبقيت ذخرا وعقال ونورا وحكمة 

ومالذ ورحمة .. آميين رب العاملن .

منتس�بو  يتق�دم 
رشك�ة املش�اريع 
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ع�زوجل  امل�ول�ى 
امل�وف�ق�ية  دوام 
والنجاح بمسريته 
الوظيف��ية خدمة 

لعراقنا الحبيب.
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هتنئة هتنئة

معراج امُلتَّقني... يف حرضة القائد
أبو تراب كرار العاملي

ذاك الصوت
القادم من أرض عزيزة
وبلغة »الّضاد« الجميلة

يف جم�ٍع من املصلن... وحش�د 
من األحباب

نقاط عى الحروف
باتجاهها  البوصل�ة  وتصوي�ب 

الصحيح
يف هكذا قالع شامخة... ال سبيل 

لولوج أعداء األّمة
فسالم عى القائد الحبيب

الس�اجدين  الراكع�ن  وع�ى 
القانتن خلفه

وعى بالد فارس الشامخة
وتحية والئية... وبعد:

س�ؤال ألهل العش�ق... وجموع 
املوالن

يف جبل عامل... وغريه
متى س�يؤّم بنا س�ماحة األمن 

تلك الصالة؟!
من بقاع الض����احية... إىل ما 

شاء الله
عى مّد عينيك والّنظر

فرتتفع أصوات الدعاء من أرض 
طهران... وبالد األرز

لتزّين فضاء بالد الّشام
فريتعد العدو... يطمنّئ الصديق

وترتف�ع  القل�وب...  تس�كن 
األيادي مبتهلة

ويا له من ابتهال!!

ني أيتها املالئكة َفلُْتؤمِّ
ح����ن يص���دح ذل�ك النداء 

املهيب:
اللهم عّجل لولّيك الفرج والّنرص 

والعافية
ة وللحكاية َتِتمَّ

]َولََق�ْد َكَتْبَنا يِف الزَُّب�وِر ِمن َبْعِد 
الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَه�ا ِعَباِدَي 

الُِحوَن[ الصَّ

شعبة النشاط املدريس يف تربية البرصة تقيم املهرجان
 الفني السنوي ملدارس قطاع حي احلسني الرابعة

البصرة / صفاء الفريجي

اقامت شعبة النشاط املدريس يف تربية البرصة املهرجان 
الفني الس�نوي مل�دارس قاطع حي الحس�ن الرابعة يف 
مدرس�ة حليمة الس�عدية للبنات بحضور العميد باسم 
حنون مدير اعالم قيادة رشطة البرصة واالستاذ يوسف 
صالح الدين مس�ؤول النش�اط املدريس واالستاذ باسم 
القطراني مس�ؤول عالقات واع�الم تربية البرصة وعدد 
م�ن املدعوين . ويف بداية افتتاح املهرج�ان القى العميد 
باس�م حنون كلمة ش�كر فيها تربية البرصة عى اقامة 
هكذا انش�طة فاعلة لتعميق الجوانب الثقافية والفنية 
لدى اجيالنا واعرب عن امله يف تعاون اوس�ع مع قيادة 
الرشطة يف برامج متطورة وفاعلة . ويف كلمة اخرى ثمن 
مس�ؤول شعبة النشاط املدريس ابداع املدارس املشاركة 

والحرص عى تقديم االفضل دائما حيث يسعى النشاط 
امل�دريس ألض�اءة جوان�ب مرشق�ة يف مس�رية طلبتن�ا 
وتالميذن�ا . وق�د تضم�ن املهرج�ان فعالي�ات متنوعة 
اش�تملت ع�ى قصائ�د واناش�يد باالضافة اىل مش�اهد 
مرسحية تعليمية ضمن تجربة املرسح التطبيقي والذي 
يت�م تنفيذه يف عدد كبري من مدارس�نا بأرشاف املرشف 
الفني  األس�تاذ فاضل صال�ح  . كما تم افتتاح معارض 
فنية للمدارس املش�اركة اظهرت  قابليات فنية متميزة 
للم�الك والتلمي�ذات يف مجال الرس�م والح�رف اليدوية 
والوس�ائل التعليمية . وقد اعرب الحضور عن اعجابهم 
بما ش�اهدوه وقدم�وا ش�كرهم الدارات امل�دارس عى 
جهوده�م الرائع�ة يف اقام�ة هذا املهرج�ان ، يف حن تم 
تكريم املدارس املش�اركة بشهادات تقديرية مقدمة من 

شعبة النشاط املدريس يف تربية البرصة .


