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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تواف�د آالف املتظاهري�ن إىل س�احة التحري�ر يف 
بغ�داد، لالنضم�ام إىل املحتج�ن هن�اك، وس�ط 
تواصل مس�اعي القوات األمني�ة بفتح الطرق يف 

محافظات بغداد والوسط والجنوب.
وصلت أفواج من املتظاهرين إىل س�احة التحرير 
وس�ط بغداد، مرددين شعارات غاضبة ورافضة 
لف�ض االعتصام�ات، مؤكدين أنهم ل�ن يغادروا 

مناطق التظاهر مهما كلف الثمن.
وانتق�ل متظاهرون من س�احة التحرير باتجاه 
س�احتي الخالني والوثبة، الس�تعادة الس�يطرة 
عليها من جديد، وسط إطالق غاز مسيل للدموع 
من قبل قوات مكافحة الشغب عىل املتظاهرين، 
الذي�ن انت�رت أعداد منه�م يف األزق�ة الضيقة، 
واس�تخدموا أس�لوب الك�ر والف�ر م�ع القوات 

األمنية.
وقام ناش�طون بنصب خيم جديدة لالعتصام يف 
محيط س�احة التحرير، بينم�ا واصلت مكربات 
الص�وت دع�وة العراقي�ن لاللتح�اق بس�احات 

االحتجاج.
ووج�ه املتظاهرون مناش�دات إىل املرجع الديني 
األعىل الس�يد ع�ي السيس�تاني، ومنظمة األمم 
املتح�دة م�ن أج�ل التدخ�ل العاج�ل إلنقاذه�م 
من قم�ع الس�لطات. وتج�ددت االحتجاجات يف 
محافظ�ة البرصة جنوب�ي الع�راق، إال أن قوات 
»الصدم�ة« منع�ت املتظاهرين م�ن الوصول إىل 
س�احة االعتصام. وقال ناش�طون باحتجاجات 
الب�رصة إّن التظاهرات س�تندلع مجدداً بش�كل 

واسع.
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النقل تساهم برفع مياه االمطار
 النسيابية حركة العجالت داخل املرائب 

يف بغداد واملحافظات

الصحة تعلن
 خلو العراق من أي اصابة 

بفايروس كورونا

التجارة تستنفر
 اسطوهلا ملناقلـة حمصولـي 

الرز واحلنطة املحلية

       بغداد / المستقبل العراقي

تتس�ابق الص�ن مع الزم�ن فيما يخص احت�واء مرض فريوس 
كورون�ا ال�ذي انتر يف إقليم ووهان ووس�ط وذل�ك عرب حزمة 
إجراءات تزداد ش�مولية كل س�اعة. فبعد توقف الحركة كليا يف 
مه�د املرض يف ووهان وغلق محطاتها للقطارات واملرتو وحركة 
الحافالت واملطارات، ذكرت وسائل اإلعالم أن الطرق سوف ُتغلق 
أمام حركة الس�يارات يف مدينة ووه�ان الصينية بدءا من األحد 
فصاعدا. ووصلت أمس السبت فرق مسعفن من مدن شنغهاي 
وجوانجدون�ج ومن جيش التحرير الش�عبي الصين�ي إىل املدينة 
املنكوبة لتقديم العون الطب�ي للمصابن. يف نفس الوقت أعلنت 
السلطات الصينية حصيلة جديدة للفريوس القاتل، حيث ارتفع 
عدد الوفيات بس�بب املرض إىل 41 ش�خصا، فيم�ا بلغت حاالت 
اإلصابة املؤكدة يف الصن وحدها قرابة 1287 شخصا وذلك يف 30 

إقليما حتى اليوم السبت، منها فقط 500 حالة يف إقليم ووهان. 
وق�ال مس�ؤول يف إقليم هوب�ي الصيني الي�وم إن وباء فريوس 
كورون�ا الجدي�د يف الصن م�ا زال ح�ادا وإن اإلم�دادات الطبية 
ش�حيحة للغاية يف مدينة ووهان التي ظه�ر فيها الفريوس أول 
م�رة. ويف هونغ كونغ أعلنت الرئيس�ة التنفيذية للجزيرة كاري 
الم حالة الطوارئ بس�بب ف�ريوس كورونا واتخاذ مجموعة من 
اإلج�راءات للحد من الصالت بن املدين�ة والرب الرئييس الصيني.  
وس�تظل امل�دارس التي ب�دأت عطلة بمناس�بة الس�نة القمرية 
الجدي�دة مغلق�ة حتى 17 ش�باط يف حن س�يتم وق�ف رحالت 
الط�ريان م�ن وإىل مدينة ووه�ان الصينية ورح�الت القطارات 
الرسيعة منها وإليها. وقالت الم إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات 
الرس�مية للرب الرئييس وكذلك احتفاالت السنة القمرية الجديدة 
عىل الفور. ووصل الفايروس إىل اس�رتاليا وأوروبا، وبدأت الدول 

تعد خط طوارئ للحيلولة دون انتشاره.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد تحالف س�ائرون بزعامة مقتدى 
اجتماع�ا  الس�بت،  أم�س  الص�در، 
ملناقشة بيان التظاهرة املليونية ليوم 
الجمع�ة، فيم�ا تبنى خارط�ة طريق 

النهاء الوجود االجنبي يف العراق.
وذكر التحالف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »اس�تجابة 
لبي�ان الصدر، عقدت رئاس�ة تحالف 
س�ائرون اجتماعا موس�عا ملناقش�ة 
بيان تظاه�رة الس�يادة املليونية يوم 
الجمع�ة 2020/1/25، وجرى خالل 

االجتم�اع دراس�ة ومناقش�ة الحلول 
املطلوب�ة لتحقي�ق الس�يادة العراقية 
اآلط�ر  وف�ق  تج�اوزات  اي�ة  ومن�ع 

والقنوات السياسية والقانونية«.
واض�اف البي�ان، ان »التحال�ف تبنى 
خارطة طريق لتحقيق ذلك عرب العمل 
عىل تبني مقرتح قان�ون يمنع تواجد 
اي قواع�د وقوات اجنبية عىل األرايض 
العراقي�ة والعم�ل ع�ىل إنه�اء عم�ل 
الركات األمني�ة األمريكية  وتنظيم 
عمل باقي ال�ركات األمنية األجنبية 
يف العراق وان يعمل تحالف س�ائرون 
عىل تبن�ي  معاه�دات واتفاقات عدم 

)تدخ�ل او اعت�داء( م�ع دول الجوار 
ومواثي�ق للتع�اون يف كاف�ة املجاالت 
وم�ن بينه�ا االقتص�ادي واإلعالم�ي 
والتكلنوج�ي وغريها، وذلك من خالل 
القن�وات  م�ع  والتنس�يق  التواص�ل 
الرسمية ذات الشأن يف الدولة العراقية 
وعىل وجه الخصوص وزارة الخارجية 
ووزارة الع�دل واألمانة العامة ملجلس 
الوزراء، بعد ان يتم اعداد مسودة لتلك 
املعاهدات  واالتفاقات من خالل فريق 

متخصص دويل«.
واش�ار اىل، ان »تحالف سائرون شكل 
ع�دد م�ن اللج�ان الفرعي�ة لتفعي�ل 

الخط�وات  تل�ك  تطبي�ق  ومتابع�ة 
النيابي�ة  الكت�ل  م�ع  وبالتنس�يق 

األخرى«.
وب�ن، ان »تحال�ف س�ائرون ينظ�ر 
بروح املس�ؤولية الوطنية ويعمل عىل 
تجني�ب الع�راق اي اختناق س�يايس 
ويحاول مع بقي�ة الكتل النيابية عىل 
ايج�اد خارطة طري�ق وطنية ترتجم 
النق�اط الجوهري�ة يف بي�ان الص�در 
لغ�رض اس�تكمال الس�يادة الوطنية 
الكاملة عىل ترابنا الوطني واملنا كبري 

ان تكون هناك بوادر ايجابية .
التفاصيل ص2
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التعليم تعلن توفر )٨٥( زمالة دراسية رومانية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، أمس الس�بت، عن 
توفر ٨٥ زمالة دراس�ية مقدمة من الحكوم�ة الرومانية للطلبة 

العراقيني.
وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»دائ�رة البعثات والعالقات الثقافية اك�دت عن توفر )٨٥( منحة 
دراس�ية مقدمة من قبل الحكوم�ة الرومانية للطلب�ة العراقيني 
للعام الدرايس 2020-2021 للحصول عىل ش�هادة املاجس�تري او 

الدكتوراه مجانا ومدفوعة التكاليف الدراسية«.
ال�روط  اىل  اضاف�ة  املطلوب�ة  »االختصاص�ات  ان  واضاف�ت 
واملستمس�كات وطريقة التقديم موضحة اعاله، وس�يكون اخر 

موعد للتقديم هو 2/2020/2٥«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف  التحري�ر  إىل س�احة  املتظاهري�ن  آالف  تواف�د 
بغداد، لالنضمام إىل املحتجني هناك، وسط تواصل 
مساعي القوات األمنية بفتح الطرق يف محافظات 

بغداد والوسط والجنوب.
وصلت أف�واج من املتظاهرين إىل س�احة التحرير 
وس�ط بغداد، مرددين ش�عارات غاضبة ورافضة 
لف�ض االعتصام�ات، مؤكدي�ن أنهم ل�ن يغادروا 

مناطق التظاهر مهما كلف الثمن.
وانتق�ل متظاهرون من س�احة التحري�ر باتجاه 
ساحتي الخالني والوثبة، الستعادة السيطرة عليها 
من جديد، وس�ط إط�الق غاز مس�يل للدموع من 
قبل قوات مكافحة الشغب عىل املتظاهرين، الذين 
انترت أعداد منهم يف األزقة الضيقة، واستخدموا 

أسلوب الكر والفر مع القوات األمنية.
وقام ناش�طون بنصب خيم جدي�دة لالعتصام يف 
محي�ط س�احة التحري�ر، بينما واصل�ت مكربات 
بس�احات  لاللتح�اق  العراقي�ني  دع�وة  الص�وت 

االحتجاج.
ووج�ه املتظاهرون مناش�دات إىل املرج�ع الديني 
األع�ىل الس�يد ع�ي السيس�تاني، ومنظم�ة األمم 
املتحدة من أجل التدخل العاجل إلنقاذهم من قمع 

السلطات.
وتجددت االحتجاجات يف محافظة البرصة جنوبي 
الع�راق، إال أن قوات »الصدمة« منعت املتظاهرين 

من الوصول إىل ساحة االعتصام. 
وق�ال ناش�طون باحتجاج�ات الب�رصة إّن التظاهرات 

ستندلع مجدداً بشكل واسع.
ويف ذي ق�ار، انضم اآلالف من أبناء العش�ائر للدفاع عن 
املعتصم�ني عىل ج�ر الفهد، بعد محاول�ة قوات أمنية 

كبرية مهاجمتهم لفتح الجر املغلق منذ عدة أيام. 
وقالت مصادر محلية، إّن أربعة متظاهرين استش�هدوا 

وأصيب ثالثة وثالثون آخرون.
كما انضمت أعداد كبرية من املحتجني إىل ساحة الحبوبي 

بمدينة النارصية.
ويف النج�ف، توافد آالف املتظاهرين إىل س�احة اعتصام 

الديواني�ة  اعتص�ام  س�احة  واكتظ�ت  الصدري�ن. 
باملتظاهري�ن الذي�ن أعلنوا ع�ن تضامنهم يف س�احات 
االحتجاج التي تتع�رض ملحاوالت التفريق يف بغداد وذي 

قار والبرصة.
وامتألت شوارع مدينة العمارة باملتظاهرين. 

بدوره�ا، أعلن�ت ممثلة االم�م املتحدة يف الع�راق جينني 
بالس�خارت ان الخط�وات املتخ�ذة بش�أن التظاه�رات 

ستبقى جوفاء يف حال عدم اكتمالها. 
وقالت بالس�خارت يف تغريدة ع�ىل موقع تويرت إن »عدم 
املس�اءلة وعدم التساهل ال يس�تحقان آمال العراقيني، 
الت�ي تم التعبري عنها بش�جاعة ملدة أربعة أش�هر حتى 

اآلن«. واضاف�ت »يف ح�ني أن ع�دد القت�ىل واإلصاب�ات 
مس�تمر يف االرتفاع، ستبقى الخطوات املتخذة حتى اآلن 
جوف�اء إذا لم تكتمل، يج�ب خدمة الن�اس وحمايتهم، 

وليس االضطهاد بعنف«.
إىل ذل�ك، نف�ت العتبت�ان الحس�ينية والعباس�ية االنباء 
املتداولة عىل مواقع التواصل االجتماعي بش�أن قيامها 
بنص�ب ع�دد م�ن الخي�ام يف س�احات التظاهر وس�ط 

العاصمة بغداد وبقية املحافظات.
وق�ال املتحدث باس�م العتبة افضل الش�امي يف بيان إن 
»االمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة نفت نصبها 
عدد من الخيام وسط س�احات التظاهرات يف العاصمة 

بغداد واملحافظات الوسطى والجنوبية«. 
واك�د الش�امي، أن »االنب�اء الت�ي تداولتها بعض 
مواقع التواصل االجتماعي عارية عن الصحة وال 

اساس لها«.
 من ناحيتها، نفت األمانة العامة للعتبة العباسية 
»صح�ة لالنب�اء املتداول�ة، ح�ول نص�ب العتب�ة 
املقدس�ة عدد م�ن الخيام يف س�احات التظاهر يف 

العاصمة بغداد وبقية املحافظات«.
 وقالت إن »األنباء املتداولة يف وسائل االعالم مواقع 
التواصل االجتماعي ال اساس لها«. وأضافت أنها 
»تدعم التظاهرات الس�لمّية التي كفلها الدستور 
العراق�ّي وأّيدته�ا املرجعّي�ُة الرش�يدة، للمطالبة 

باإلصالح والحياة الحرّة والعيش الكريم«.
وتناقل ناشطون عرب وسائل التواصل االجتماعي، 
خربا مفاده بقيام العتبتني الحسينية والعباسية، 
نصب خيم يف ساحة التحرير بعد انسحاب انصار 
التي�ار الصدري من الس�احة، عىل خلفي�ة البيان 
ال�ذي اصدره زعيم التيار الص�دري الذي عرب فيه 
عن اس�فه وعتبه ع�ىل املتظاهري�ن، مؤكدا عدم 

التدخل بشؤونهم. 
وقدم�ت العتبت�ان الحس�ينية والعباس�ية جملًة 
م�ن الخدم�ات الداعم�ة للمتظاهري�ن، ش�ملت 
إع�داد آالف الوجبات الغذائّي�ة التي ُتعّد يف مضيف 
العتبة العّباس�ية املقّدسة، وُترسل إليهم بواسطة 
عج�الٍت خاّصة وتوّزع عليهم يف أماكن تواجدهم، 
وتوزيع اآلالف من كاس�ات امل�اء الصالح للرب،  
والعصائر والفواكه والشاي يف أوقاٍت مختلفة من 
النهار، وإرس�ال عجالٍت اختصاصّية للتنظيف مع كادٍر 
للمس�اهمة يف تنظيف الس�احة وما يحي�ط بها، وفتح 
عدٍد من محّطات الس�قاية ونرها عىل محيط الساحة 
لتزويد املتظاهرين باملاء النقّي، ومعالجة كاّفة الحاالت 
س�واًء من املتظاهري�ن أو القوّات األمنّية يف مستش�فى 
الكفي�ل وباملّج�ان، وفت�ح خيم�ٍة للتدريب واإلس�عاف 
الطّبي، تأخذ عىل عاتقها تدريب املتظاهرين عىل كيفّية 
إسعاف الحاالت الحرجة، إضافًة اىل املساهمة يف إسعاف 
ومعالجة حاالت املتظاهرين، وإرسال قوافل مساعداٍت 

لوجستّية لدعم املتظاهرين يف ساحة التحرير يف بغداد.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعترب رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
اليوم السبت، أن التآخي والتعايش السلمي 
هو الطري�ق الوحيد للقض�اء عىل التطرف 
ب�كل أش�كاله، فيما أك�د البابا فرنس�يس 

رضوري امليض بدعم استقرار العراق.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »رئيس الجمهورية برهم صالح التقى يف 
الفاتيكان، قداس�ة البابا فرنسيس«، مبيناً 
أن�ه »تمت، خالل اللقاء، مناقش�ة ترتيبات 

الزي�ارة البابوبية املزمع قيام قداس�ته بها 
اىل العراق يف وقت الحق«.

وأك�د صالح، بحس�ب البي�ان، أن »التآخي 
والتعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني 
واألطي�اف األخ�رى ه�و الطري�ق الوحي�د 
للقضاء عىل التطرف بكل أشكاله وأنواعه«، 
مضيف�اً أن »جرائم اإلرهاب التي طالت كل 
املكون�ات العراقية ال تم�ّت إىل تعاليم الدين 

اإلسالمي السمحاء بصلة«.
وتاب�ع، أن »حل األزمات الت�ي تعاني منها 
املنطقة يأت�ي عرب الح�وار والتفاهم، وأنه 
م�ن امله�م تعزيز الجه�ود الرامي�ة إلحالل 

الس�الم واالس�تقرار يف املنطق�ة«، مش�دياً 
ب�«املواق�ف الصادق�ة للباب�ا يف الحث عىل 
الوح�دة وااللتئ�ام ب�ني العراقي�ني جميعاً، 
وحرص ودعوات قداس�ته من أجل ترسيخ 
االمن والس�لم، والعيش املش�رتك بني اتباع 
الديانات الس�ماوية والحيلول�ة دون املزيد 

من التصعيد إقليمياً ودولياً«.
بدوره، أكد البابا فرنسيس »رضورة امليض 
بدعم اس�تقرار العراق«، مشرياً إىل »أهمية 
وتعزي�ز  والتفاه�م  الح�وار  لغ�ة  تغلي�ب 
التعايش الس�لمي لرتس�يخ املحبة والسالم 

واالعتدال«.

نداءات يف »التحرير« إلدامة »االعتصام«.. وذي قار تتمسك بقطع الطرق.. واألمم املتحدة تدعو إىل إكمال خطوات اإلصالح

حماوالت إلعادة »الزخم البرشي« يف ساحات التظاهر
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رئيس اجلمهورية لبابا الفاتيكان: التعايش السلمي الطريق الوحيد للقضاء عىل التطرف

        بغداد / المستقبل العراقي

إقلي�م  طال�ب رئي�س حكوم�ة 
بارزان�ي،  م�رور  كردس�تان 
أمس الس�بت، بزيادة التنس�يق 
البيش�مركة والجيش  بني قوات 
لهجم�ات  للتص�دي  العراق�ي 

داعش.
وقال بيان ملكت�ب بارزاني تلقت 
}الف�رات نيوز{ نس�خة منه، إن 
»األخري اس�تقبل يف مكتبه وزير 
الدفاع العراقي نجاح الشمري«.

وأوض�ح أن�ه »ج�رى يف اللقاء، 
بحث آخر املس�تجدات يف العراق، 
وتم التأكيد عىل أهمية التنس�يق 
والتع�اون بني الجي�ش العراقي 
وقوات البيش�مركة والس�يما يف 

خ�ارج  الكردس�تانية  املناط�ق 
إدارة اإلقليم«.

وأش�ار رئي�س الحكوم�ة، وفقاً 
للبي�ان، اىل أن »إرهابي�ي داعش 
باتوا يش�كلون خطراً جدياً عىل 
س�كان هذه املناطق، وقال: »ال 
بد من زيادة التنس�يق والتعاون 
ب�ني الجي�ش العراق�ي وق�وات 
البيشمركة لردع تهديدات داعش 
يف تلك املناطق بصورة مشرتكة«. 
م�ن جانبه، أثن�ى وزي�ر الدفاع 
العراق�ي عىل قوات البيش�مركة 
ودورها البطويل يف هزيمة داعش 
الدف�اع  منظوم�ة  م�ن  كج�زء 
العراقي�ة، كم�ا أب�دى اس�تعداد 
وزارته لتعزيز التنس�يق املشرتك 

يف مجال محاربة اإلرهاب.

بغداد وأربيل 
تبحثان »زيادة التنسيق« بني البيشمركة 

واجليش للتصدي لـ »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د تحالف س�ائرون بزعام�ة مقتدى الص�در، أمس 
الس�بت، اجتماع�ا ملناقش�ة بي�ان التظاه�رة املليونية 
ليوم الجمعة، فيما تبن�ى خارطة طريق النهاء الوجود 

االجنبي يف العراق.
وذكر التحالف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، انه »استجابة لبيان الصدر، عقدت رئاسة تحالف 
س�ائرون اجتماع�ا موس�عا ملناقش�ة بي�ان تظاه�رة 
الس�يادة املليونية ي�وم الجمع�ة 2020/1/2٥، وجرى 
خ�الل االجتم�اع دراس�ة ومناقش�ة الحل�ول املطلوبة 
لتحقي�ق الس�يادة العراقية ومن�ع اية تج�اوزات وفق 

اآلطر والقنوات السياسية والقانونية«.

واض�اف البي�ان، ان »التحال�ف تبن�ى خارط�ة طريق 
لتحقي�ق ذل�ك ع�رب العمل ع�ىل تبن�ي مق�رتح قانون 
يمن�ع تواج�د اي قواع�د وق�وات اجنبية ع�ىل األرايض 
العراقي�ة والعم�ل ع�ىل إنهاء عم�ل ال�ركات األمنية 
األمريكي�ة  وتنظي�م عم�ل باق�ي ال�ركات األمني�ة 
األجنبية يف العراق وان يعمل تحالف س�ائرون عىل تبني  
معاه�دات واتفاقات ع�دم )تدخل او اعت�داء( مع دول 
الج�وار ومواثي�ق للتعاون يف كافة املج�االت ومن بينها 
االقتص�ادي واإلعالمي والتكلنوج�ي وغريها، وذلك من 
خالل التواصل والتنس�يق م�ع القنوات الرس�مية ذات 
الش�أن يف الدولة العراقية وعىل وج�ه الخصوص وزارة 
الخارجية ووزارة العدل واألمانة العامة ملجلس الوزراء، 
بع�د ان يتم اعداد مس�ودة لتلك املعاه�دات  واالتفاقات 

من خالل فريق متخصص دويل«.
واش�ار اىل، ان »تحالف سائرون ش�كل عدد من اللجان 
الخط�وات  تل�ك  لتفعي�ل ومتابع�ة تطبي�ق  الفرعي�ة 

وبالتنسيق مع الكتل النيابية األخرى«.
وب�ني، ان »تحال�ف س�ائرون ينظ�ر بروح املس�ؤولية 
الوطنية ويعمل عىل تجنيب العراق اي اختناق س�يايس 
ويح�اول مع بقي�ة الكت�ل النيابية عىل ايج�اد خارطة 
طريق وطنية ترتجم النق�اط الجوهرية يف بيان الصدر 
لغرض اس�تكمال الس�يادة الوطنية الكاملة عىل ترابنا 
الوطن�ي واملنا كبري ان تكون هناك بوادر ايجابية تعزز 
الدور الوطني للكتل النيابية يف هذا الظرف االس�تثنائي 
املهم وتعطي رسائل ايجابية للمجتمع الدويل عىل وحدة 

العراق وتماسك قراره الوطني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أحي�ا مجلس القضاء األعىل، اليوم الخميس، 
الثالث�ة  الذك�رى   ،2020/  1  /23 املواف�ق 
الس�تقالله الت�ام »ي�وم القض�اء العراقي«، 
األع�ىل  القض�اء  بحض�ور رئي�س مجل�س 
ورؤس�اء األجه�زة القضائي�ة ونخب�ة م�ن 
القضاة وأعض�اء االدعاء الع�ام وقضاة من 
إقلي�م كردس�تان. ويف كلم�ة االفتت�اح ق�ال 
رئي�س مجلس القضاء األع�ىل القايض فائق 
زي�دان »إننا ماض�ون قدماً يف طري�ق البناء 
والتطوير املس�تمر س�واء عىل مستوى أبنية 
املحاك�م أم عىل مس�توى تطوي�ر القابليات 
العلمية للس�ادة القضاة وال�كادر الوظيفي 

املس�اند لهم«. وأكد القايض فائ�ق زيدان أن 
»أهم التحديات التي يواجهها القضاء بصدد 
ممارس�ة امله�ام القضائي�ة املوكلةاليه هو 
عدم معرفة البعض بالدور املرس�وم للقضاء 
بموجب الدس�تور والقان�ون«. ولفت رئيس 
مجل�س القض�اء األعىل اىل أن »ع�دم معرفة 
البعض لطبيعة عم�ل القضاء واالدوات التي 
يعمل بموجبها والتي تس�تند عىل االدلة التي 
تقدم يف كل دعوى هو السبب الذي يدفع هذا 
البعض إىل توجي�ه النقد أو احياناً كيل التهم 

غري الصحيحة للقضاء«.
وتاب�ع أن »البعض يطلب من القضاء القيام 
بمهام ليس�ت من اختصاصه أساس�اً وانما 
م�ن اختصاص الس�لطات األخ�رى بموجب 

الدس�تور والقان�ون«، مش�ريا إىل أن »س�وء 
الفه�م والرتويج له بخص�وص طبيعة عمل 
القضاء يؤدي بال شك إىل ضعف ثقة املواطن 
بالقضاء ومؤدى ذلك هدم اهم مؤسس�ة من 
مؤسس�ات الدولة التي يف�رتض ان يحرص 
الجميع عىل س�المتها«. ودعا رئيس مجلس 
القض�اء األع�ىل »الجمي�ع إىل ع�دم إط�الق 
الترصيحات غ�ري الصحيحة التي ال تس�تند 
إىل الواق�ع«، كما دعا إىل »تعزيز ثقة املواطن 
بالقض�اء والقان�ون ع�رب اح�رتام مب�ادئ 
الدس�تور الت�ي تؤكد عىل اس�تقالل القضاء 
وال ش�ك ان ثمرة ذلك ه�و بناء دولة القانون 
التي نس�عى اليها جميعاً«. وأكد أن »القضاء 
س�يؤدي باس�تمرار املهام املوكل�ة اليه بكل 

امان�ة واخ�الص بعيداً ع�ن اي اعتب�ار غري 
دستوري أو غري قانوني«، كما أكد »استمرار 
القض�اء يف القيام بمهامه الوطنية يف حماية 
حق�وق الدول�ة واملواط�ن ع�ىل ح�د س�واء 
ومكافحة جرائم الفس�اد واالره�اب بوترية 
متصاعدة«. واختتم رئي�س مجلس القضاء 
األع�ىل كلمته ب� “الش�كر الجزيل ملنتس�بي 
مجل�س القض�اء األع�ىل قض�اة وموظفني 
عىل م�ا قدموه من جهد ممي�ز وهم يؤدون 
مهامه�م«، ك��م�ا ش�كر »الس�ادة القضاة 
ورئي�س االدعاء الع�ام من إقليم كردس�تان 
عىل حضوره�م ه�ذه املناس�بة باعتبارهم 
ج�زءاً ال يتجزأ منه�ا، وش�كر املهنئني ومن 

بعثوا بباقات ورد احياًء لهذه الذكرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر التخطي�ط ن�وري صب�اح 
الوزارات واملحافظات  الدليمي، جميع 
إىل تقديم قائمة باملشاريع ذات األولوية 
االسرتاتيجية بعد موائمتها مع أهداف 
لتنفيذه�ا  الوطني�ة؛  التنمي�ة  خط�ة 
ضمن االتفاق العراقي – الصيني. وأكد 
الدليمي خ�الل دعوته وبحس�ب بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إىل »تقديم 
املش�اريع املقرتحة بالرع�ة املمكنة 
بعد موائمتها مع أهداف خطة التنمية 
الوطني�ة والفجوات التنموي�ة وامليزة 
املكاني�ة، وفق�اً لألنش�طة املدرجة يف 
كتاب مكت�ب رئيس املجلس الوزراء يف 
0٨-01-2020، وكتاب وزارة التخطيط 
املرسل إىل مكتب رئيس مجلس الوزراء 
قائم�ة  واملتضم�ن   2019-12-31 يف 
باملشاريع الرئيس�ية املقرتح تنفيذها 
ضم�ن االتف�اق العراق�ي – الصيني«. 
ولف�ت إىل »أهمي�ة بي�ان تفاصيل كل 
م�روع واكتم�ال متطلب�ات اإلدراج 
من عدمه، واملوقف من الخطة إن كان 
مدرجا أو غري مدرج، وااللتزامات التي 
تفضله�ا جه�ة التعاق�د إن كانت مع 
متعاق�د أو غ�ري متعاقد، مش�دداً عىل 
أهمية اختيار املش�اريع وفقاً ألولوية 

وحاجة املواطنني.

سائرون يعلن عن تبني خارطة طريق إلهناء الوجود االجنبي يف العراق

القايض زيدان: ماضون يف التطوير ومستمرون بحامية احلقوق

التخطيط تدعو الوزارات واملحافظات 
لتقديم املشاريع املقرتح تنفيذها ضمن 

االتفاق مع الصني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الس�فارة العراقية يف تركيا، أمس السبت، عدم وجود إصابات 
ب�ني أف�راد الجالية العراقية ج�راء الزلزال ال�ذي رضب رشق تركيا 

أمس.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء العراقية الرس�مية عن الس�فارة: »ال توجد 

إصابات بني أبناء الجالية جراء الزلزال يف تركيا«.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال 
الذي رضب أمس، رشق البالد إىل 21 حالة وفاة، واملصابني إىل 1030 

شخصا، يف عدد من الواليات الرتكية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحش�د الشعبي، أمس الس�بت، عن تأمني طريق الرطبة –عكاشات 
غربي محافظة االنبار.

وذكر إعالم الحش�د يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »قوات 
اللواء 17 يف الحش�د الش�عبي واصلت تأم�ني الطريق الراب�ط بني الرطبة 

وعكاشات غرب األنبار رغم قساوة الظروف الجوية«.
ونقل إعالم الحش�د عن مقاتلني يف اللواء 17 قولهم، إن »تهديدات عنارص 
تنظيم داعش اإلرهابي ماتزال مستمرة، لكن يقظة ابطال الحشد الشعبي 

تحول دون تنفيذ مخططاتهم اإلرهابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت وزارة الخارجي�ة، ع�ىل انب�اء بيعها قطع�ة األرض التي تقيم 
عليها السفارة العراقية لدى واشنطن.

وذك�ر املُتحّدث باس�مها احمد الصح�اف يف بيان، تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه« بعض مواقع التواصل االجتماعّي تداولت 
خ�رباً مف�اده قي�ام وزارة الخارجي�ة العراقية ببي�ع قطعة أرض 
مس�احتها 2٥00 مرت ُتقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، واشرتت 

بدالً عنها أرضاً بعيدة عن مركز املدينة مساحتها ٥00 مرت«.
وأض�اف« يف ه�ذا الش�أن تنفي الوزارة ه�ذه األخبار نفي�اً قاطعاً، 
وُتؤّكد أنَّ ُممتلكات العراق يف الخارج التي ُتقيم عليها بعثاتنا باقية 
كم�ا هي وم�ن دون أّي تغي�ري، ولم تُق�م ببيع أّي عق�ار، أو مبنى 
من تلك املُمتل�كات، بل أّنها مع الجه�ات العراقّية ذات االختصاص 
تت�وىل املُتاَبعة، والتنس�يق للحفاظ عىل جميع ُممتل�كات العراق يف 

الخارج«.

السفارة العراقية يف أنقرة:
 ال إصابات بني العراقيني جراء الزلزال

 يف تركيا

احلشد الشعبي يعلن تأمني طريق الرطبة  
عكاشات غرب األنبار

اخلارجية تنفي بيع ارض السفارة 
العراقية يف واشنطن

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة العراقية، أمس 
الس�بت، ع�ن اتخ�اذ اج�راءات 
واملط�ارات  املناف�ذ  يف  وقائي�ة 
الحدودي�ة للقادمني من الصني 
تجنب�ا إلنتق�ال الوب�اء املنتر 
يف تل�ك البالد اىل الع�راق. وقالت 
وزارة الخارجية يف بيان مقتضب 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه إن »ال�وزارة تتاب�ع ع�رب 

س�فريها يف بكني أحوال األعداد 
الكب�رية م�ن الطلب�ة والتج�ار 
واملس�افرين  الش�حن  ومكاتب 
العراقيني م�ع الجهات الصينية 
لتأمني سالمتهم وتسهيل مهمة 
نقلهم إىل أماكن آمنة«. واضافت 
الوزارة إن »الس�لطات الصحية 
يف الب�الد وضعت مف�ارز طبية 
يف املط�ارات واملناف�ذ الحدودية 
تق�وم بفح�ص القادم�ني م�ن 

الصني«.

جتنبًا للوباء.. العراق يتخذ »إجراءات وقائية«
 مع القادمني من الصني
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    بغداد/ المستقبل العراقي

حرصبا عبى تطويبر العمبل املختبري يف 
مجبال التحاليل وضمن املبروع الوطني 
للمخترات والتي تعد نقلة نوعية يف مجال 
مستشبفيات  يف  املختريبة  الفحوصبات 

الكرخ وهبي اربعة مستشبفيات تعليمية 
)مدينةاالمامني ، الكرامة ، الطفل املركزي 

، الريموك(«.
افتتح وزير الصحة الدكتور جعفر صادق 
عالوي املروع الوطني للمخترات والذي 
نفذته رشكة دلتا الرتكية والذي تم التجهيز 

باحدث االجهزة املخترية فضال عن تدريب 
املالكات العاملة ضمن املروع«.

ببدوره اوضبح مديبر عبام دائبرة صحة 
بغبداد الكبرخ الدكتبور جاسبب لطيبف 
عيل الحجامبي  يف بيان ورد لب«املسبتقبل 
العراقبي«،ان »املروع يعد االول يف جانب 

الكبرخ واالكبر يف العبراق وسبوف يقدم 
خدمبة طبية متميبزة من خالل الكشبف 
عن االمراض خبالل الفحوصات املخترية 
مؤكبدا ان »الدائبرة حريصبة عبى توفري 
احبدث االجهزة وذات مناشبأ عاملية والتي 
ستسبهم يف التخفيبف عن كاهبل املواطن 

العراقبي وذلبك بتوفري كافبة الفحوصات 
املجانيبة ويضم مروع املختبرات كافة 
التحاليل والتي تخص كافة االمراض ومن 

خالل برنامج الكرتوني«.
الحجامي قدم شكره لكل العاملني والذين 

ساهموا يف انجاح املروع الوطني.

صحة الكرخ تعلن افتتاح املرشوع الوطني للمختربات يف مدينة االمامني الكاظمني »ع« الطبية

التجارة تستنفر اسطوهلا ملناقلة حمصويل الرز واحلنطة املحلية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن استنفار اسطول دائرة التخطيط 
واملتابعبة يف البوزارة ملناقلة محصويل البرز والحنطة من 
املنتج املحيل بني املحافظات وحسب الحاجة الفعلية لكل 
محافظة.واضافت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 

يف بيان ورد لب«املسبتقبل العراقي«، بانه »تم التوجيه من 
خالل قسبم النقبل املركزي احد تشبكيالت هبذه الدائرة 
بااليعباز اىل اقسبام النقبل يف الركات ببرورة توجيه 
شباحناتهم اىل املحباور التبي يحددها القسبم وحسبب 
الخطة التسبويقية املعدة من قبل الركة العامة لتجارة 
الحبوب.منوهة اىل املحاور التي يجب العمل عليها واجراء 

املناقبالت وهبي محور سباحة املوصبل- ديباىل ونجف- 
مواقع بغداد وبيجي - كربالء.موجهة يف الوقت ذاته لجان 
املتابعة برورة التواجد امليداني يف اقسام النقل من اجل 
انسبيابية حركة االسبطول وايصال املبواد اىل املحافظات 
املرسبوم لها واملقرر وصولها لسد حاجة تلك املحافظات 

من هاتني املادتني.
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنبت وزارة التخطيبط، عبن تراجبع نسبب األمية، 
وارتفاع معدالت االلتحاق يف الدراسبة االبتدائية خالل 

العام املايض ٢٠١٩.
وقبال املتحبدث الرسبمي باسبم البوزارة عبدالزهرة 
الهنبداوي، يف بيبان، تلقتبه »املسبتقبل العراقي«، ان 
»وزارة التخطيط تتابع مبؤرشات األمية، وغريها من 
املبؤرشات بنحو مسبتمر، مبن خالل اجراء املسبوح 
امليدانيبة وإعبداد الدراسبات والتقاريبر اإلحصائية، 

بالراكة  مع املنظمات الدولية ، ومنها اليونسكو«.
وبني ان »نسببة االميبة يف العراق بني السبكان الذين 
تزيد أعمارهم عن )١٠( سنوات، وبحسب آخر مسح 
نفذه الجهاز املركزي لإلحصاء، بلغت ١3%،« الفتا إىل 
ان »النسبة ترتفع بني اإلناث ممن تزيد أعمارهن عن 
١٠ سنوات، لتصل إىل ١8%، فيما تنخفض بني الذكور 

إىل %8«.
وأضباف، ان »87% من األفراد ممن تزيد أعمارهم عن 
١٠ سنوات فما فوق، ليسوا أميني، من بينهم 8٢% من 
النسباء، لسبن أميات، مقابل ٩٢% من الذكور، ليسو 

أميني«.
ولفبت الهنبداوي إىل، ان »نسببة االلتحاق بالدراسبة 
االبتدائية بلغت ٩3%، مقابل 57% هي نسبة االلتحاق 
بالدراسة املتوسطة وتنخفض إىل 3٠% نسبة االلتحاق 
بالدراسبة االعدادية« موضحا، ان »عدد سكان العراق 
وصل إىل اكثر من 3٩ مليون نسبمة عام ٢٠١٩ ويبلغ 
السكان الذين هم بعمر ١٠ سنوات فأكثر }وهو العمر 
الذي يتم احتسباب نسبة االمية له{ ٢8 مليون نسمة، 
وباعتببار ان نسببة األميبة ١3%، فان عدد السبكان 
األميني، بموجب هذه النسبة يصل إىل 3 ماليني و7٠٠ 

ألف نسمة من الذكور واإلناث«.
وتابع، ان »وزارة التخطيط حريصة عى اتباع املعايري 
العامليبة يف احتسباب املبؤرشات التي تتعلبق بجميع 
مفاصل الحيباة والتنمية، ولديهبا رشاكات قوية مع 

الكثري من منظمات االمم املتحدة«.
وأكد الهنبداوي ان »الوزارة، تعلن بنحو مسبتمر عن 
جميع املؤرشات والبيانات اإلحصائية التي يتم التوصل 
اليهبا من خالل اجراء املسبوح اإلحصائيبة امليدانية ، 
معلنا ، تواصل االسبتعدادات عى قدم وسباق، لتنفيذ 
التعبداد العبام للسبكان واملسباكن قبل نهايبة العام 
الجاري، الذي سبيوفر قاعدة بيانات شباملة وكاملة 

عن واقع الحياة يف العراق .

التخطيط:
 الشعب العراقي يتجاوز

الـ »39« مليون وتراجع االمية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النقل تساهم برفع مياه االمطار النسيابية حركة 
العجالت داخل املرائب يف بغداد واملحافظات

معاون حمافظ البرصة يؤكد عىل رضورة رسعة العمل 
بانجاز الفتحة املالحية يف جرس الشهيد كنعان

    بغداد / المستقبل العراقي

سباهمت الركة العامة إلدارة النقل الخاص 
)احدى تشبكيالت وزارة النقبل( بالتعاون مع 
مالكات االمانه برفع القبدرة الترصيفية ملياة 
االمطبار واملجاري لتسبهيل انسبيابية حركة 

العجالت داخل املرائب يف بغداد واملحافظات.
وقال مدير عام الركة كريم الجابري يف بيان 
ورد لب«املسبتقبل العراقبي«، انبه » بناءاً عى 
توجيهات وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي 
يف املحافظبة عبى نظافبة املرائبب ومقراتها 
واظهارهبا بمظهر الئق يتناسبب مبع دورها 
الريبادي تبم اصبدار تعليمات واوامبر مكثفة 
لكوادر الركبة بمواجهة اي اثبار ناتجة عن 
سبقوط االمطبار وذلبك حتبى نهايبة موجه 

الطقس .
كما اكبد الجابري : ان جميع اقسبام الركة 
عمبدت عى رفبع درجة التنسبيق مبع دوائر 

االمانبه الخدميبة ملواجهبة اثبار الطقس غري 
املستقر وسبحب اي كميات من مياه االمطار 
من جميبع املرائبب اول ببأول لتوفبري افضل 

الخدمات للمواطنني

يذكبر ان الركة العامبة الدارة النقل الخاص 
حريصة عى تقديم افضل الخدمات للمواطنني 
من خالل متابعة اي نواتج تحد من سبري عمل 

الركة .

    بغداد / صفاء الفريجي

اكد معاون محافظ البرصة للشبؤون الفنية 
ودوائبر االسبكان واالعمبار املهنبدس عبيل 
حسبني عزيز عبى رضورة اإلرساع يف انجاز 
العمبل بالفتحبة املالحية املوجبودة يف جرس 
الشبهيد كنعبان حتى يكبون موعبد افتتاح 
الجرس حسبب املوعد املقرر له نهاية شبهر 

شباط القادم.
الببرصة  صبوت  لجريبدة  عزيبز   « وقبال 
االلكرتونية خبالل زيارته رشكبة ابن ماجد 
العامبة ولقائه باملدير العبام املهندس حيدر 
طاهبر ومعباون املديبر العبام للركة عيل 
سبلمان ان الزيارة تأتي للتأكيد عى رضورة 
االرساع يف انجباز اعمال الفتحبة املالحية يف 
جبرس الشبهيد كنعان نهاية شبهر شبباط 
القبادم ألهمية هذا الجبرس لحركة مركبات 
املواطنبني مبن قضاء شبط العبرب باتجاه 

مركز املحافظة.
وذكر » عزيز انه قام يف الوقت نفسبه بزيارة 
ميدانية ملوقع العمل لالطالع عى سري االعمال 

يف الفتحة املالحية والتأكيد عى رسعة انجاز 
وتذليل جميع املعوقات الفنية واإلدارية التي 

تواجه املروع .

    بغداد / المستقبل العراقي

أصبدرت وزارة الصحبة والبيئبة، بيانبا 
أعلنت فيبه أن العراق خاٍل من أي اصابة 
بمبرض كورونبا البذي انتبر يف احدى 

مناطق الصني مؤخراً ودول أخرى.
وأكدت الوزارة يف البيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نسخة منه، أن »جميع الوافدين 
للبالد مبن كافة الدول التبي تحدث فيها 
أّي حالبة وبائية ومنها الصني يخضعون 
للفحص يف املطارات واملنافذ الحدودية«.

وقبال املتحدث الرسبمي باسبم الوزارة 
سبيف الببدر ان »العبراَق خباٍل تمامباً 
لغاية اآلن مبن أّي إصابة بمرض كورونا 

البذي سبجل إصاببات مؤخبراً يف دولبة 
الصني، مؤكبداً أن املركز الوطني للوقاية 
االنتقاليبة  األمبراض  عبى  والسبيطرة 
التابع لوزارة الصحة لم يسبجل اي حالة 

إصابة«.
وأضاف »كما تؤكد وزارة الصحة والبيئة 
عبى رضورة التثقيبف حبول األمبراض 

االنتقاليبة وطرق الوقاية منها ومراجعة 
أقرب مؤسسبة صحية يف حال حدوث أي 
أعراض للمرض وأن الوزارة اعدت مسلقا 
خطبط للتعامبل مبع أي طبارئ صحي 
وهيبأت ردهبات خاصة وكبوادر مدربة 
للتعامبل مبع أي متغبري ووفبرت كافبة 

االدوية واملستلزمات الطبية املطلوبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

عبزت مديرية ماء محافظة بغداد، أسبباب شبح املياه 
يف ناحيبة النهبروان والقبرى التابعبة لهبا اىل انقطباع 
نهبر الوحبدة التاببع إىل وزارة املبوارد املائيبة والتيبار 

الكهربائي.

واشبار مدير مباء محافظة بغداد رعد خبريي يف بيان، 
تلقته »املسبتقبل العراقي«، اىل ان«تشغيل نهر الوحدة 
يف فبرتات متقطعة مبن قبل وزارة املبوارد املائية عرقل 
عملية سبحب املياه مبن قبل مضخبات محطة الخام 
اضافة اىل انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مشاريع 

املاء يف ناحية النهروان«.

ودعبا خريي وزيري الكهرباء واملبوارد املائية والجهات 
املعنية اىل« اسبتثناء مشباريع املاء مبن القطع املرمج 
وتوفري الطاقة كذلك توفري املياه يف نهر الوحدة من اجل 
استمرار عملية ضخ املياه«، مؤكدا ان« جميع مشاريع 
املباء التابعة اىل ماء محافظة بغداد تعمل بصورة جيدة 

وال يوجد اي عطل او خلل فيها يسبب ازمة للمياه .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعبالم الحكومي عن، إنجاز 
وزارة املبوارد املائيبة الوجببة األوىل مبن 
مروع إسبتخدام امليباه الجوفية ومياه 
املصب العام يف تربية األسبماك واستغالل 
محرمبات النهر يف إنشباء البحبريات لهذا 

الغبرض يف محافظبات )باببل والديوانية 
و واسط(.وأشبارت البوزارة يف بيبان ورد 
لب«املستقبل العراقي«، اىل إن »هذا املروع 
يعتر من املشاريع اإلقتصادية واإلنتاجية 
الريادية يف البالد، حيث سيسبهم يف زيادة 
إنتباج لحبوم األسبماك، فضال عبن إنقاذ 
نهري دجلة والفرات من امللوثات الحاصلة 

نتيجبة تربية األسبماك بشبكل مكثف يف 
األقفباص العائمة باالنهبار والتي اّدت يف 
العام املبايض اىل كارثبة بيئية(.واعتمدت 
املبروع  هبذا  يف  املائيبة  املبوارد  وزارة 
املهبم الفحوصبات املختريبة الكيمياوية 
والبايلوجيبة بالتعباون مبع وزارة العلوم 
والتكنولوجيا ومختراتها .وتجدر اإلشارة 

اىل إن هبذا اإلنجاز قد تحقبق بفعل الدعم 
املبارش واملتواصل من السيد رئيس الوزراء 
واغنائبه بمقبرتح تربية األسبماك بنظام 
األحواض املغلقة، باعتبارها من التقنيات 
التي تسباعد عى مضاعفة إنتاج البحرية 
الواحبدة عبرات املبرات والتي سبيعود 

نفعها عى املواطن وعى إقتصاد العراق.

الصحة تعلن خلو العراق من أي اصابة بفايروس كورونا

ماء بغداد تنذر بانخفاض هنر الوحدة وتدعو املوارد املائية اىل التعاون العاجل

املوارد املائية تنتج الوجبة األوىل ملرشوع استخدام املياه اجلوفية ومياه املصب العام لرتبية األسامك

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، عن استمراره 
يف اسبرتجاع أمواله مبن قبل املتلكئني 
الذيبن امتنعوا عن تسبديد مابذمتهم 
من مبالغ او اقسباط شهرية متاخرة 
جبراء القروض التي تبم اتخاذها من 

املرصف.
وقبال املكتبب االعالمبي للمرصف يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إنه »تم وضع خطة السرتداد تلك 

األمبوال بذمة املمتنعني عن دفعها وفقا 
للروط واإلجراءات القانونية«.

وأشبار إىل »وجبود متابعبة حثيثة لهذا 

املوضبوع اسبهم باسبرتجاع اكثبر من 
١6 مليبار دينار يف عام ٢٠١٩ واملرصف 
اتخذ كافة االساليب القانونية بحق من 

تخلف عن تسديد أموال املرصف .

الرافدين يعلن استمراره يف اسرتجاع أمواله من قبل 
   بغداد / المستقبل العراقياملتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم

عثرت قوة من اللواء 56 يف الحشبد الشبعبي، عى مضافة لداعش تحوي 
اسبلحة وصواريخ غرب الحويجة يف محافظة كركوك.وذكر بيان للحشد 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه “بناء عى معلومات استخبارية 

دقيقة عثرت قوة مشبرتكة من اللواء 56 للحشبد الشعبي والجيش عى 
مضافبة لداعش يف منطقة الزاب غبرب الحويجة«، الفتا اىل ان “املضافة 
كانت تحوي اسبلحة وصواريخ لعنارص داعش االجرامية “.هذا وكثفت 
قيادة عمليات الحشبد الشبعبي يف اآلونة األخرية مبن جوالتها التفقدية 

لتعزيز وتأمني املدن املحررة وسالمة املدنيني ضمن قواطع املسؤولية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنبت وزارة التعلبني العايل والبحبث العلمي، 
موعد انتهاء التقديم لالجازات الدراسية خارج 

العراق.

وذكبر بيان للوزارة تلقت »املسبتقبل العراقي« 
نسبخة منه، »تود وزارة التعليبم العايل التنويه 
اىل انه سبيتم انهاء التقديم لالجازات الدراسية 
خبارج العبراق للعبام البدرايس ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
عبر املنظومبة االلكرتونية اعتبباراً من تاريخ 

٢٠٢٠/3/١ وذلبك تعويضاً للتاخبري الحاصل 
عى موعد التقديم ».

وأضباف البيان انه »سبيتم اكمبال االجراءات 
املتعلقبة بكافبة املعامبالت املسبتلمة قبل هذا 

التاريخ .

العثور عىل مضافة لداعش حتوي اسلحة وصواريخ غرب احلوجية

التعليم تعلن موعد انتهاء التقديم لإلجازات الدراسية خارج العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أفصببح مدير عبام رشكة البزوراء العامة إحبدى رشكات وزارة 
الصناعبة واملعبادن املهندس هبادي عيل طه عن »قيبام وفد من 
الركبة بإجبراء الفحبص الهنبديس ملحبوالت التوزيبع املجهزة 
والبالغة )١88( محولة سعة )Kva 4٠٠ ( و )١35( محولة سعة 
)٢5٠ Kva ( يف مخازن محافظة بغداد ضمن عقد تجهيز األخرية 
بمحبوالت كهربائيبة عبدد )75٠( محولبة سبعة )Kva 4٠٠ ( و 

.»)Kva ٢5٢١7( محولة سعة )٠(
واضباف يف بيبان تلقت »املسبتقبل العراقي« نسبخة منبه، ان » 
النتائج كانت جيدة جداً ، مبدياً استعداد الركة لتصنيع وتجهيز 
القطاعني العبام والخاص بمحبوالت التوزيع مختلفة السبعات 
الخاضعبة للمواصفبة العامليبة ) IEC 6٠٠76 ( وتنفيبذ أعمبال 

الصيانة والتأهيل لكافة املحوالت .

رشكة الزوراء تنفذ عقد جتهيز 
حمافظة بغداد باملحوالت

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنبت الهيئبة العامة للكمبارك عن تمكن السبلطة الكمركية يف 
كمرك ام قرص الشبمايل و بالتعاون مع الجهات السباندة العاملة 
يف املنفذ مبن ضبط  )3( حاوية حجم 4٠ قدم قدم تحتوي  )١٢( 
سبيارة دون املوديل املسبموح باسبترياده يف محاولبة لتهريبها 
خالفاً للضواببط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، عى »اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحبق السبيارات املخالفة حسبب قانون الكمارك رقم ٢3 لسبنة 
١٩84 النافذ.يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر 
عبن ضبط واعادة اصبدار مواد مختلفة يتم كشبفها يف مراكزها 
الكمركية تمنع من خاللها دخول املواد املخالفة لروط وضوابط 

األسترياد.

    بغداد / المستقبل العراقي

أوقبف وزارة العمل والشبؤون االجتماعيبة، البشببمبول ببراتبب 
املبعبني املبتبفبرغ لحني اقبرار موازنة العام الحايل، بينما نسقت مع 
وزارة التعليبم البعبالبي والبببحبث العلمي لفتح باب البتبقبديبم 
عبلببى الببدراسبببات العليبا لفئبة ذوي االعاقبة واالحتياجبات 
الخاصة. وقال رئيس هيئبة ذوي االعاقة واالحتياجات البخباصبة 
فبي الببوزارة عبصبام عبد اللطيف، يف ترصيح صحفي، إن دائرته 
»اوقفت الشبمول براتب املعني املتفرغ اىل حبني اقبرار موازنة العام 
الحبايل ٢٠٢٠ »، عازيا االجراء اىل »عبدم وجود تخصيصات مالية يف 
دائرتبه بالوقبت الحايل«. وأكبببد ان »البهبيبئببة تبعبمبل عبلبى 
تبطبويبر واقببع هبذه البشببريبحبة، وال سبيما تطوير العملية 
الخاصة بالتقديم من اجل الشمول براتب املعني املتفرغ وفقا لخطة 
اسبتباقية اعبدت ببهبذا الببصبببدد«. ونوه ببببأن »البتبقبديبم 
عليها سبيبكبون البكبتبرونبيبا ببغبيبة شببمببول اكبببر عببدد 
مبمبكبن مببن املبتبقبدمببني«، واصببفببا هبذه البطبريبقبة 
ببأنبهبا »سببتبقبضبي عبلبى البفبسبباد االداري بشكل كامل، 
كمبا انها تواكب اخر التطورات التكنولوجية الحاصلة يف العالم بهذا 
الشبأن«. واردف عبببد البطبيبف ان »البهبيبئبة نسقت مع وزارة 
التعليم البعبالبي والبببحبث العلمي من اجل استقبال طلبات ذوي 
االعاقة للتقديم عى الدراسات العليا وفقا للمادة )١5 ( من قبانبون 
ذوي االعباقبة رقبم 38 لسنة ٢٠١3 »، منوها بأنه »تم االيعاز البى 
القسم الرتبوي يف دائرة التاهيل الطبي بغية توفري جميع املستلزمات 
اضافة اىل تبسبيط االجببراءات الروتينية وزيبببادة عبدد املوظفني 
االداريببني، ببغبيبة انبجباز املبعبامببالت بباقبصبر مببدة، بما 
يبسبهبم فبببي البتبخبفبيبف مببن الببزخببم اثبنباء التقديم، 

وذلك لكونه مركزيا«.

ضبط »١٢« سيارة خمالفة لرشوط االسترياد 
معدة للتهريب يف كمرك ام قرص الشاميل

العمل تعلن إيقاف الشمول براتب املعني 
املتفرغ حلني إقرار موازنة ٢0٢0
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رئاسة محكمة استئناف بغاد الرصافة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية 

العدد : 11/ ادن/2019
التاريخ 2020/1/21

اعالن
اىل املدير املفوض لرشكة 

 افن�ان املح�دوة لالنش�اءات والتصني�ع والتجاري�ة 
 EFNANاملحدودة /اضافة لوظيفته

اق�ام طال�ب االذن ) امني بغداد / اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى املرقمة اعاله والذي يطل�ب فيه منح دائرته 
االذن القضائ�ي لجرد املوجودات يف موقع معميل فرز 
النفاي�ات يف منطق�ة التاجي اس�تنادا الح�كام املادة 
)2/65( من رشوط املقاولة العمال الهندس�ة املدنية 
وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
عليه تقرر تبليغك بالنرش اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة عىل موعد املرافعة 
املواف�ق 2020/1/29 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن 

)وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(
 بالنظر لحصول حالة كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  
ع�ن ايج�ار )العقارات(   املدرج�ة اوصافها ادناه وذل�ك بعد مرور ) 7( ي�وم تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية  فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف 
ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية 
البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة 
الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور خدمة 2%  من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري 
املزاي�دة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخ�ول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او 
من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 
2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع املصاريف وخالل 
30 يوم�ا م�ن تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط ب�دل االيجار يتم 
تقدي�م كفالة عقاري�ة ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن امل�دة القانونية وعىل الراغبني 

مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة  
 

ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء املقدسة

مديريـــة بلديــــة البصـــرة
العدد: 24780

التاريخ: 2019/8/8
اىل املستثمر / رضـا إبراهيـم صالـح / العنوان – البصـرة – اخلليلية حملة 87/319

انـــــذار
الحق��ًا لقرارن�ا ذي العدد 939 امل�ؤرخ يف 2018/1/10 واملتضم�ن حج�ز 
اموالكم املنقول�ة وغي�ر املنقول�ة عن الغرام�ات التأخريي�ة املرتب�ة بذمتكم 
ج�راء عدم تنفي�ذ املرشوع االس�تثم�اري الذي احي��ل بعهدتكم )مدين��ة 
الشناش�ي��ل الس�كني��ة( املفرض تنفي��ذه عىل العقاري��ن تسلس��ل 
)3/2393 و6/2393( الرب��اط الكبي��ر خ��الل مدة أقصاه�ا )خم��س 
سن��وات( وبالرغم من منحكم امل��دد اإلضافي��ة حس�ب قان�ون االستثمار 
رقم 13 لسنة 2006 وتعديالت�ه حيث وصل�ت نسب�ة اإلنج���از اىل 6.25 % 
مم�ا أدى اىل س�ح�ب االجازة االستثمارية الخاصة باملرشوع أعاله بموجب 
كتاب هيئة استثمار البرصة ذي العدد 1736 يف 2018/4/23 ، وبالتايل ترت�ب 
بذمتك�م غرام��ات لصال��ح مديريتن�ا للفت�رة م�ن 2016/8/31 ولغاية 
تاريخ س�ح�ب االج��ازة االستثماري��ة يف 2018/7/8 ق�درها 6968753 
س�ت�ة ماليي��ن وتسعمائ�ة وثماني��ة وس�ت�ون الف وسبعمائ�ة وثالث�ة 

وخمس�ون دوالر .
علي��ه ننذركم برضورة تسدي�د املبل�غ أعاله خ�الل مدة أقصاه��ا )عش�رة 
أي�����ام( م�ن تاري��خ تبلغكم بإنذارن��ا ه�ذا وبعكس��ه س�وف تتخ�ذ 
االج�راءات القانوني��ة بحقكم وف�ق احك�ام قان��ون تحصي��ل الدي�ون 

الحكومي���ة رقم 56 لسنة 1977 املعدل.
ر. املهندسيـن االقدم 
عيل إسامعيـل جاسم
مديــر بلديـــة البصـــرة

مرصف الرافدين 
االدارة العامة

جلنة بيع واجيار االموال املنقولة وغري املنقولة 
اعادة اعالن

يعل�ن م�رصف الرافدي�ن / االدارة العام�ة ع�ن بي�ع امل�واد 
املستهلكة والفائضة عن حاجة املرصف واملوجودة يف مخازن 
بناية الوثبة وفق الجداول املثبتة فيها تفاصيل املواد باملزايدة 
العلني�ة وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 املعدل ومل�دة 15 يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش 
االعالن بالصحف الرس�مية فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة 
مراجعة مرصف الرافدين / شعبة االمالك مستصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة وبصك 
مصدق وستجري املزايدة يف الساعة العارشة من صباح اليوم 
االخري من نرش االعالن  واذا صادف عطلة رسمية فاليوم الذي 
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور اللجان البالغة %2 

عىل ان يتم تسديد القيمة بعد املصادقة مبارشة

املدير العام

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 115 

التاريخ 23 / 1 / 2020  

نرش فقدان  
للطلب املقدم من قبل املدعوه ) رفل مدلل حس�ن ( التي تروم فيه 
نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجها املفق�ود ) وليد خالد نصيف جاس�م ( 
قررت هذه املحكمة نرش فقداد املدعو ) وليد خالد نصيف جاس�م 
( الذي فق�د يف محافظة صالح الدين بتاريخ 28 / 5 / 2015 ولم 
يعرف مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف ) محافظة صالح الدين / ناحية 
االسحاقي ( او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل 

لنرش االعالن ... مع التقدير   

القايض / حازم حممد امحد

اعالن 
قدم املدعي ) ياسني خضري نعمه ( 
طلبا ي�روم فيه تبديل ) لقبه ( من 
) البيضان�ي ( اىل ) العزاوي ( فمن 
لديه اعراض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) 
خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������
تنويه

يف   املنش�ور   االع�الن   اىل  اش�ارة 
صحيف�ة املس�تقبل الع�دد 2047 
رق�م  ورد   2019/12/23 يف 
الدع�وى 2788/ش/2019 خطاء 
والصحيح هو 5191 /ش2019/1  
يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة .

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2020/114

اىل/ املنف�ذ عليه /زه�راء حكمت عبد 
املنعم

لقد تحق�ق لهذه املديرية من اش�عار 
مرك�ز رشط�ة بس�ماية ورشح املبلغ 
القضائي يف املركز املذكورانك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
موق�ت او مختار  يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا  للمادة) 27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية  التنفيذ بعقوبة خالل  خمسة 
عرش يوما تبداء من اليوم التايل للنرش  
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
الجربي  التنفي�ذ  املديري�ة باج�راءات 

فوق القانون
املنفذ العدل  االقدم

جاسم محمد سلطان
اوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
املرق�م 1438/ش2019/4يف  بعقوبة 
باس�قاط  والخ�اص   2019/6/20
حضانة الطفلة ) نرجس الزهراء عيل 

عبد الستار

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/472/ب/2019

اعالن  بيع عقار
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
/472 بلدروزبالع�دد  ب�داءة  محكم�ة 

املتضم�ن   ب/2019وامل�ورخ2019/12/8 
ازالة ش�يوع العقار املرقم1624/1مقاطعة 
قض�اء   يف   منصورالواق�ع  أم�ام   14
بلدروزواملوص�وف  ادن�اه تق�رر وضع�ة يف 
املزايدة  العلنية  ملدة ثالثون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل  للن�رش فعىل الراغب�ني بالرشاء 
الحضور يف ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش ظه�را مس�تصحبني معه�م 
التامين�ات القانوني�ة وق�دره )10%( م�ن 
القيم�ة املق�درة والبالغ�ة ) 750000000( 
خمسة وسبعون مليون ديناران لم يكن  من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري  
االحال�ة القطعية وفق االص�ول مع العلم ان 
الدف�ع  مقدم�ا والداللية عىل املش�ري  واذا 
ص�ادف ي�وم االحال�ة عطلة رس�مية يكون 
اليوم ال�ذي  يليهموعدا لذلك وعىل املش�ري 
ان  يس�تصحب مع شهادة الجنسية وهوية 

االحوال املدنية
القايض

عيل سلمان ابراهيم
االوصاف

ان القطع�ة املذك�ورة  عبارة عن دار س�كن 
تقع يف الحي العرصي مساحتها ) 240( م2  

ملك رصف 
م2   4X5ن�وم غرف�ة  ع�ىل  تحت�وي  ال�دار 
6x4م2  م2وه�ول   4X6واس�تقبال
وتوالي�ت  ومطبخ5x4م2وحم�ام1x2م2 
خارج�ي1x1/5م2 الطاب�ق الثان�ي يحتوي 

عىل غرفة  نوم بابعاد 4X5م2
درجة العمران دون املتوسط ومجهزة باملاء 

والكهرباء
 ( للعقاراع�الة  املق�درة  القيم�ة   ان 
ملي�ون  وس�بعون  خمس�ة   )750000000

دينار.
������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 

بتاريخ  6 / 12 / 2017  لتسجيل
تمام العقار تسلسل   55 محلة السوق بأسم  
العراقي ناظم عمران عيىس  باعتباره حائزا  
ل�ه بصف�ة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري  رقم)43   ( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل 
ه�ذا العقار تقديم مالدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش 

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 

بتاريخ  14 / 8 / 2019     لتسجيل
تمام العقار تسلسل   46 محلة الرميلة بأسم  
العراقية رش�ا خليل ابراهيم باعتباره حائزا  
ل�ه بصف�ة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري  رقم)43   ( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل 
ه�ذا العقار تقديم مالدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش 

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 488 / ب / 2019 
التاريخ : 23 / 1 / 2020 

اعالن 
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة باالضب�ارة 
املرقمة 488 / ب / 2019 املكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار 
املرق�م 21 / 1473 م 27 ال�ركاع املوص�وف 
ادناه بيعا باملزاي�دة العلنية ملدة ثالثون يوم 
اعتبارا من الي�وم التايل للنرش فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة والبالغة 10 % 
م�ن القيمة املقدرة ان ل�م يكن من الرشكاء 
وس�تجري املزايدة العلني�ة يف اليوم الثالثون 
م�ن تاريخ الن�رش يف الجريدة الرس�مية ويف 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را واذا ص�ادف 
موعد املزايدة عطلة رسمية ففي اليوم الذي 
يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

الداللية .
االوصاف : 

1 – قطعة ارض مشيد عليها محالت .
2 – املساحة / 380 م2 .

 200 / 000/ 000 : املق�درة  القيم�ة   –  3
مائتان مليون دينار . 

القايض 
خضري عباس التميمي 

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

رئاسة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة املقدادية 

العدد : 489 / ب / 2019 
التاريخ : 23 / 1 / 2020 

اعالن 
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة باالضب�ارة 
املرقمة 489 / ب / 2019 املكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار 
املرق�م 21 / 1470 م27 ال�ركاع املوص�وف 
ادناه بيعا باملزاي�دة العلنية ملدة ثالثون يوم 
اعتبارا من الي�وم التايل للنرش فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة والبالغة 10 % 
م�ن القيمة املقدرة ان ل�م يكن من الرشكاء 
وس�تجري املزايدة العلني�ة يف اليوم الثالثون 
م�ن تاريخ الن�رش يف الجريدة الرس�مية ويف 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را واذا ص�ادف 
موعد املزايدة عطلة رسمية ففي اليوم الذي 
يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

الداللية .
االوصاف :

1 – قطع�ة ارض مش�يد عليه�ا مح�الت يف 
الطابق االريض والطابق الثاني شقتني .

2 – املساحة : 400 م2 .
3 – القيم�ة املق�درة : 000 / 000 / 250 

مائتان وخمسون مليون دينار .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي

العدد : 2347
التاريخ 2020/1/23

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

ثالث سنوات
46057500 ستة واربعون  
مليون وسبعة وخمسون الف 
وخمسمائة الف دينار سنويا

225,29م2
بناية تجارية في شارع االمام 
علي تحتوي على 9 محالت 
والمرقمة 1224/باب النجف

1

سنة واحدة
1955000 مليون وتسعمائة 
وخمسة وخمسون الف دينار 

سنويا
8,122م2 كشك مؤقت رقم 58 في متنزه 

الحسين الكبير 2

القيمة التقديرية للبيع نوع المواد

 10,000,000
دينار ) عشرة 
ماليين دينار ( 

1 ـ اثاث مختلفة تعود للقسم االداري
2 ـ مواد مختلفة تعود الى قسم العقارات 

والشؤون الهندسية
3 ـ اجهزة مختلفة تعود للقسم الفني

4 ـ حاسبات تعود الى قسم تكنولوجيا 
المعلومات
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االتفاق العراقي الصيني ومصلحة البناء
           عبدالزهرة محمد الهنداوي

كُث�ر الحدي�ث عن االتف�اق ال�ذي أبرمه 
العراق مع الصني قب�ل عامني، وتقاطع 
املتحدثون يف مواقفهم وآرائهم بشأن هذا 
االتفاق، ففريق خائف متطيرّ حدَّ الذعر، 
�ا اذا كان هذا الخوف  برصف النظ�ر عمرّ
حقيقيا نابعا م�ن الحرص عىل مصلحة 
البلد، او انه خ�وف مدفوع الثمن، وبني، 
من يتحدث عن مخرجات االتفاق مرحبا 
مهلال، راس�ما صورة ورديرّة ملا سيحدثه 
االتف�اق يف الواقع العراق�ي، ولكن اذا ما 
أردنا ان نجري مقايسة بني وزن وحجم 
الفريق�ني »املختلف�ني«، نج�د ان صوت 
الط�رف املهاج�م الخائ�ف، أش�د تأثيا، 
وبني الطرفني، ثمة طرف ثالث، ذهب اىل 
التقليل من اهمية وشأن االتفاق، واصفا 
اياه بالزوبع�ة االعالمية التي القيمة لها 

وال اثر ..،
والالف�ت للنظر، ان هذا االنقس�ام الحاد 

بش�أن ه�ذا االتف�اق، ل�م يقت�رص عىل 
الطبق�ة السياس�ية مث�ال، انم�ا رضب 

الواقع العراقي بجميع مفاصله. 
ولذلك يف ظل هذا املشهد بزواياه الحادة، 
قد نحتاج اىل الكثي من التوضيح، س�واء 
بما يتعلق بتفاصيل ومخرجات االتفاق، 
او بما يتعل�ق بآليات وتقني�ات التنفيذ، 
وم�ا ق�د يرتتب ع�ىل االتف�اق م�ن آثار 
إيجابي�ة كان�ت أم س�لبية  .. وهنا نريد 
أن نتح�دث عن االتفاق من حيث تقنيات 
وآليات التنفيذ، عىل وجه التحديد، فهناك 
من يقول إنرّ الصني التي يحكمها الحزب 
الش�يوعي،  س�تقوم باحت�كار عملي�ة 
التنمي�ة، ومن ث�مرّ ربما تف�رض إرادتها  
السياس�ية فيما بعد يف الع�راق، ومن ثمرّ 
فإنرّهم سيفرضون رشوطا قاسية علينا، 
ويف واق�ع الحال، انه اليوجد يشء اس�مه 
االحتكار، فاالتفاق مع الصني، ليس هو 
االتف�اق االول او االخ�ي ولي�س الوحيد 
الذي يربمه العراق مع بلد اجنبي، فهناك 

العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
مع دول ورشكات عاملية معروفة، فضال 
ع�ن ذل�ك، ف�إنرّ االتف�اق، يتي�ح للعراق 
التعاقد م�ع رشكات عاملية غي صينية، 
لتنفيذ املشاريع التي يتفق عليها البلدان 
.. ولذلك اقول ان االتفاق مع الصني، ربما 
ل اكثر من طاقته، مدحا وقدحا، قبوال  ُحمرّ
او ورفضا.. ولكن، هنا ثمة سؤال ُيطرح 
بقوة، هو، ملاذا الصني عىل وجه التحديد، 
ه�ي من كانت وجهة الع�راق البرام مثل 
هذا االتف�اق، دون غيها من البلدان؟!!، 
هنا ويف معرض االجابة عن هذا التساؤل 
املنطق�ي،  ثمة قضية، ينبغ�ي االلتفات 
اليه�ا، ونحن نخ�وض يف أبع�اد واهمية 
االتفاق مع الصني، ونتس�اءل ايضا، ملاذا 
ل�م نذهب باتجاه رشكات عاملية رصينة 
م�ن جنس�يات مختلفة، وم�ن املؤكد ان 
سياس�ة من ه�ذا النوع، من ش�أنها ان 
تحق�ق لن�ا هدف�ني مهم�ني، االول ، هو 
اننا سنحقق توازنا سرتاتيجيا اقتصاديا 

وسياسيا مع العالم، وفق شبكة عالقات 
اقتصادية متكافئة، وبذلك نضمن وقوف 
تل�ك البلدان معنا وفق مب�دأ )اطعم الفم 
تستحي العني( والعالم كله، يعمل اليوم 
وف�ق ه�ذا املب�دأ ،«املصالح املش�رتكة«، 
اما اله�دف الثان�ي، فهو اننا س�نضمن 
تنفيذ املشاريع، وفق آليرّة تنافس تستند 
اىل رصان�ة وكف�اءة وق�درة ال�ركات 
ع�ىل التنفيذ، وف�ق التوقيت�ات والجودة 
املطلوب�ة، وه�ذا امر يف منته�ى االهمية 
.. وم�ن هنا أع�ود اىل النقطة الجوهرية، 
التي ربما كانت احد االسباب االساسية، 
التي دعت العراق اىل ارتقاء س�ور الصني 
العظي�م، وهي أنرّ الصيني�ني اكثر اقداما 
وش�جاعة م�ن ال�دول االخ�رى، ولديهم 
اس�تعداد ع�اٍل للدخ�ول واالس�تثمار يف 
مناطق االحداث الس�اخنة، فيما تتهيرّب 
ال�دول االخ�رى الدخ�ول يف مث�ل ه�ذه 
املناطق، ومنها العراق، ولدينا من االمثلة 
عىل تردد الكثي من الركات والدول من 

الدخول اىل الع�راق، بل وتلجأ تلك البلدان 
اىل وض�ع قي�ود مش�ددة ع�ىل رشكاتها 
ومواطنيه�ا ومنعه�م م�ن الذه�اب اىل 
الع�راق.. ام�ا الصيني�ون فال ي�رتددون 
وال يتهيرّب�ون، فض�ال عن ذل�ك، فإنرّهم - 
بوصفهم دولة عظمى - يمتلكون قدرات 
التنموي�ة،  املفاص�ل  اغل�ب  يف  ممت�ازة 
وهذه قضية مهمة، نحن بأمس الحاجة 
اليها ازاء ماتش�هده التنمي�ة من ترٍد يف 
جمي�ع مفاصله�ا.. وم�ن املؤك�د ايضاً، 
ان دخ�ول الصيني�ني بق�وة اىل الع�راق 
س�يفتح باب التنافس بق�وة، مع بلدان 
ورشكات عاملي�ة اخرى، ويش�جعها عىل 
الدخول اىل العراق؛ النهم سيزيلون عقدة 
الخوف ل�دى االخري�ن، وهذا ام�ر مفيد 
بالنس�بة لنا، هذا من جانب، ومن جانب 
اخ�ر، ونحن نتحدث ع�ن تقنيات وآليات 
االتف�اق، فيمكن القول، ان�ه يمثل يمثل 
اط�ارا عام�ا للتعاون وفق مب�دأ )النفط 
مقابل االس�تثمار(، وهذه اآلليرّة ليس�ت 

جدي�دة، انم�ا تنتهجه�ا بل�دان اخ�رى، 
وتعد وسيلة ناجعة وذات آثار اقتصادية 
رسيع�ة، وعندم�ا ج�رى التوقي�ع ع�ىل 
االتف�اق يف بكني ع�ىل مرحلت�ني يف عهد 
حكومتي السيد حيدر العبادي، ثم السيد 
عادل عب�د امله�دي، كان االتف�اق عاما، 
اتف�ق خالل�ه الطرف�ان ع�ىل االط�ارات 
واملس�ارات التنموية العامة، فيما ُتركت 
التفاصيل التي تتضمن املشاريع اىل حني 
دخول االتفاق حيز التنفيذ والتي ستحدد 
الع�راق،  يف  التنمي�ة  اولوي�ات  حس�ب 
البداي�ة  تك�ون  ان  االتف�اق  كان  لذل�ك 
من البن�ى التحتية، ومن ث�مرّ تأتي باقي 
القطاع�ات.. طي�ب، إذا كان األمر كذلك 
وبهذا الوض�وح، فلماذا الخوف إذن، هل 
ثم�ة ما هو مخفي، من بنود االتفاق، ما 
يدفع الخائفني إىل توجيه س�هام نقدهم 

له بهذه القسوة؟
يف الحقيق�ة، ال يب�دو أنرّ هن�اك م�ا هو 
خاف او تمرّ اخفاؤه ألغراض مريبة، ألننا 

نتحدث ع�ن اتف�اق، او مذك�رة تفاهم، 
تدخ�ل يف صالحي�ات الحكوم�ة  ممثل�ة 
بوزارات ومؤسس�اتها الدول�ة املختلفة، 
اما يف ما يتعلق بقانونية االدراج واالنفاق 
عىل املش�اريع الت�ي س�يتم تمويلها من 
األم�وال املتحققة من ه�ذا االتفاق، فإنرّ 
القاع�دة تق�ول: أن ال إنف�اق  م�ن دون 
قان�ون، لذل�ك س�يتم تضمني املش�اريع 
املمول�ة من )النفط مقابل االس�تثمار(، 
يف قان�ون املوازنة، التي س�يصورّت عليها 
مجل�س النواب، واعتق�د ان هذه االلية، 
م�ن ش�أنها تبدي�د املخ�اوف، وضم�ان 
تنفي�ذ املش�اريع، م�ن دون طع�ون او 
اش�كاالت قانوني�ة. خالصة الق�ول، إنرّ 
وضع العيص امام العجالت من شأنه ان 
يربك ويؤخر تنفيذ املشاريع، نحن اليوم 
بأمس الحاجة اىل انطالق تنفيذ املشاريع 
التنموي�ة بق�وة، بعي�دا ع�ن التأث�يات 
والش�عارات السياس�ية، التي لم نقبض 

منها سوى الركام..

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل / املدعوه / معصومة مال كاظم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  محمد كاظم اس�د الله 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة ) معصوم�ة م�ال 
كاظ�م( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل عرة 
ايام م�ن تاريخ ن�ر االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

صفاء ناجي املوىل
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة  
العدد / 2899/ش/2019

التاريخ 2020/1/20
اعالن

اىل املدعى عليه  / عباس فاضل حسني
س�بق وان اصدرت هذه املحكم�ة بحقك قرار 
2899/ش/2019  املرق�م  الغياب�ي  الحك�م 
الحك�م  يق�ي  وال�ذي     2019/12/31 يف 
بتصدي�ق الزواج الواقع خارج املحكمة بتاريخ 
2006/12/12 بين�ك وب�ني زوجت�ك املدعي�ة 
)فلوري�ن محم�د عب�د الله( عىل مه�ر معجله 
ثالثة مالي�ني دينار ومؤجله ثالثة ماليني دينار 
واثبات نس�ب الولد )عبد الله( منك  وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مديري�ة التبليغات 
القضائية املرق�م 50 يف 2020/1/20 ومرفقه 
اش�عار مختار منطقة الغرب�ي لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
الحض�ور  لغ�رض  اع�اله  بالق�رار  يوميت�ني 
واالع�رتاض عىل الق�رار خالل امل�دة القانونية 
من تاريخ تبلغك ويف حال عدم حضورك سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

ميثم عبد عيل كاظم
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/1114

التاريخ 2020/1/20
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة س�هام املدينة 
مليحه مكي جاس�م العقار تسلسل  609/89 
م6 ابو محار الواقع يف الس�ماوة العائد للمدين 
مليحه مكي جاس�م املحجوز لقاء طلب الدائن 
)فرات محمد صادق ( البالغ )خمسة وعرون 
ملي�ون دينارم�ع الرس�وم واتع�اب املحاماة(  
فع�ىل الراغب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة ثالث�ني يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنر مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
ع�رة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : س�ماوة / قرية سيد جبار 
شارع املستوصف الرئييس 609/89 ابو محار 
2 � جنسه ونوعه : دار سكنية ومحليني مفرزة 

بصورة غي رسمية / ملك رصف 
3 � ح�دوده واوصافه : دار س�كنية ومحليني 
تحتوي عىل غرفتني واس�تقبال وهول ومطبخ 
ومراف�ق صحي�ة الطاب�ق واح�د ومبن�ي من 
الطابوق والحديد املس�لح ومساحة البناء 120 

مرت مربع 
4 � مشتمالته :  

5 � مس�احته : 249/6 مرتمرب�ع � مس�احة 
املدينة 149 مرت مربع 

6 � درجة العمران :جيدة 
7 � الش�اغل : املدين�ة مليح�ة مك�ي جاس�م 

وعائلتها 
تس�عة   29919672  : املق�درة  القيم�ة   �  8
وعرون مليون وتس�عمائة وتسعة عر الف 

وستمائة واثنان وسبعون دينار

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة التخطيط باسم / 
رشكة نخيل الدوح للمقاوالت العامة املحدودة رقم 
الهوية 6832 – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 

العدد : 3/مجدد/2018
التاريخ 2020/1/12

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل 1031 
محلة الحويش والبالغ مس�احته )32م2( اىل )عيل 
حمي�د عيل املؤم�ن ( بموجب قرار تثبي�ت العائدية 
الصادر بالعدد 3/ مجدد/2018 بتاريخ 2020/1/9 
والصادر من رئاس�ة لجنة تثبي�ت امللكية يف النجف 
ل�ذا نعلن هذه الق�رار فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل 
مضمون�ه الطع�ن به تميي�زا لدى رئاس�ة محكمة 
استئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية خالل 
م�ده ثالثني يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنر هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم 
طعن ستبارش مديرية التسجيل العقاري يف النجف 

وفقا القرار تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 44/ش2020/5
التاريخ : 2020/1/23

اعالن
اىل املدعى عليه / )طارق يونس حسن(

اقام�ت املدعي�ة ) اخ�الص ن�ارص كري�م( الدعوى 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  440/ش2020/5  بالع�دد 
تطل�ب فيه�ا التفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
محل�ة حي الن�ور / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة  
صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موع املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2020/2/2 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عامر طعمه الحار

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

محكمة استئناف النجف االتحادية 
الهيئة االستئنافية 

العدد / 12/س/2020
التاريخ 2020/1/22

اىل / احمد عباس حسن
تبليغ

تحية طيبة ..
لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكمة م�ن قبل 
املس�تأنف اياد جاس�م حمادي  عىل القرار الصادر 
من محكمة بداءة النجف املرقم 1758/ب2019/5 
املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح  و ملجهولي�ة مح�ل 
القضائي يارس جبار محس�ن املؤرخ 2020/1/13  
وحسب اش�عار مختار حي الشهيد الصدر 3/أ  لذا 
تق�رر تبليغك اعالنا  بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة 
املصادف 2020/2/11 الس�اعة التاسعة والنصف 
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك حضوريا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خضي سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 13582
التاريخ 2020/12/19

بن�اء ع�ىل ما ج�اء بطل�ب املواط�ن )جب�ار رايض 
عب�د(  لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه   )البدي�ري ( 
بدال م�ن ) الفتالوي ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى
 التجارية يف البرصة 

العدد : 104 / ت / 2019 
التاريخ : 22 / 1 / 2020 

اعالن 
اىل / رائ�د كامل حنش – املدير املفوض لركة 
هندسة االزدهار للنقل العام املحدودة / اضافة 

لوظيفته .
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 104 / 
ت / 2019 قراره�ا امل�ؤرخ يف 1 / 12 / 2019 
الذي يق�ي بالزام�ك بتاديتك للمدع�ي املدير 
العام للرك�ة العامة لتجارة املواد االنش�ائية 
اضاف�ة لوظيفته مبلغ قدره س�تمائة واربعة 
وس�بعون ملي�ون وس�بعمائة وثالث�ون ال�ف 
دينار عراق�ي ، مع تحميلك املرصوفات واجور 
محام�اة وكيل املدعي الحقوقي كامل جاس�م 
س�لطان مبلغ مق�داره خمس�مائة الف دينار 
ولتع�ذر تبليغك ملجهولية عنوان�ك – عليه قرر 
تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك�م ح�ق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 

الحكم درجة البتات .
القايض 

جعفر كاظم املالكي 
��������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالبة ) س�ارة اسماعيل غانم ( 
الصادرة من املعهد التقني الطبي برصة قس�م 
الصيدلة – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة م�ن وزارة 
النقل – الرك�ة العامة للنقل البحري باس�م 
/ ر . مهندس�ني صبيح نجم عبد الله واملرقمة 
05784 – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن 
اىل املتهم الغائب ) الرطي سعد هاشم عاشور 

عيل الحلفي ( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشات .
العنوان / محافظة البرصة – القبلة .

بما انك متهم وفق املادة 32 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي الذي 
بذمت�ك وملحقاته ولم تق�وم باعادته لحد االن 
وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69 
( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

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

اىل املته�م الغائ�ب ) الرائ�د قتيبة عب�د الرزاق 
موالن ثجيل املالكي ( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات .

العن�وان / محافظ�ة الب�رصة – ك�وت الجوع 
االوىل .

بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة ) 5 (  م�ن ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل لغياب�ك عن مقر 
االن  ولح�د   2019 /  9  /  23 بتاري�خ  عمل�ك 
وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
محل اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و 69 ( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 لس�نة 

. 2008
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة : 180 / 2015 

التاريخ : 23 / 1 / 2020 
اىل / املنفذ عليه / سيف رياض عبد الرزاق 

لقد تحقق لهذه املديري�ة من رشح القائم بالتبليغ 
ع�ىل مذكرة االخب�ار بالتنفي�ذ عىل ام�وال املنقولة 
وحس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة ح�ي املثن�ى العدد 
19068 يف 26 / 12 / 2019 وتايي�د مختار املنطقة 
انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة 
ع�ر يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للن�ر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

دينا هادي احمد 
اوصاف املحرر :

نخربك�م بانه تقرر حج�ز االموال املنقول�ة العائدة 
ل�ك والبالغ�ة ) 53523300 / 4 ( اربع�ة مالي�ني 
وخمسمائة وخمس�ة وثالثون الف ومائتان وثالثة 
وثالثون دينار لقاء طل�ب الدائنة ) ندى عبد القادر 
عب�د ال�رزاق ( البال�غ ) 954 / 598 / 19 ( تس�عة 
عر ملي�ون وخمس�مائة وثمانية وتس�عون الف 
وتس�عمائة واربعة وخمس�ون دينار فيجب عليكم 
اداء املبلغ املذكور ادناه خالل 3 ايام من اليوم التايل 
لتاري�خ تبلغكم به�ذه االخبارية واال ف�ان االموال 
املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا للقانون 

وذلك استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ . 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرخ 

رقم االضبارة : 180 / 2015 
التاريخ : 23 / 1 / 2020 

اىل / املنفذ عليه / زيد رياض عبد الرزاق 
لقد تحقق لهذه املديري�ة من رشح القائم بالتبليغ 
عىل مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة وحسب 
كتاب مركز رشطة املثنى العدد 19070 يف 26 / 12 
/ 2019 وتاييد مختار حي املثنى انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ الكرخ خالل خمسة عر يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

دينا هادي احمد 
اوصاف املحرر : 

نخربكم بانه تقرر حجز االم�وال املنقولة العائد لك 
والبالغة ) 535233 / 4 ( اربعة ماليني وخمسمائة 
وخمس�ة وثالث�ون الف ومائت�ان وثالث�ة وثالثون 
دين�ار – لق�اء طل�ب الدائن�ة ) ن�دى عب�د الق�ادر 
عب�د ال�رزاق ( والبالغ�ة ) 598954 / 19 ( تس�عة 
عر ملي�ون وخمس�مائة وثمانية وتس�عون الف 
وتس�عمائة واربعة وخمس�ون دينار فيجب عليكم 
اداء املبل�غ املذكور ادناه خالل مدة 3 ايام من اليوم 
الت�ايل لتاريخ تبلغكم بهذه االخبار واال فان االموال 
املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا للقانون 

وذلك استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ .

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى 

التجارية يف البرصة 
العدد : 67 / ت / 2019 

التاريخ : 22 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل / عباس عريبي جاس�م – املدير املفوض لركة 
نخيل الفيحاء للتج�ارة واملقاوالت العامة املحدودة 

/ اضافة لوظيفته .
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 67 / ت / 2019 
قراره�ا امل�ؤرخ يف 21 / 11 / 2019 ال�ذي يق�ي 
بالزامك بتاديتك للمدعي املدير العام للركة العامة 
لتجارة املواد االنشائية اضافة لوظيفته مبلغ قدره 
س�تمائة وعرة ملي�ون واربعمائة وس�بعون الف 
دينار عراقي – م�ع تحميلك مع املدعي املرصوفات 
وتحميلك اجور محاماة وكيل املدعي الحقوقي فؤاد 
ش�اكر عيىس مبل�غ مقداره خمس�مائة الف دينار 
ولتع�ذر تبليغك ملجهولية عنوانك عليه قرر تبليغكم 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولكم حق 
االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الحكم درجة البتات .
القايض 

جعفر كاظم املالكي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 20 / 1 / 2020 
اعالن وفاة 

اسم املتويف ) سادر احمد محمد الزيدي ( 
قدم�ت املدع�وة ) مرات�ب صاحب حمي�د ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة الصدار حجة وف�اة لزوجها ) 
سادر احمد محمد ( عليه قررت املحكمة االعالن 
عن ذل�ك بواس�طة صحيفتني محليت�ني وملن له 
ح�ق االع�رتاض تقديم�ه للمحكمة او م�ن لديه 
اي معلوم�ات عن حياته او ممات�ه بدليها لهذه 
املحكم�ة خالل مدة عرة ايام من تاريخ االعالن 

الجراء الالزم وفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
املديرية العامة لرطة محافظة بغداد 

املديرية رشطة بغداد / الكرخ 
مديرية رشطة الطارمية 

مركز رشطة املشاهدة 
العدد : 755 

التاريخ : 21 / 1 / 2020 
م / فقدان شخص 

تنفيذا لقرار السيد قايض تحقيق الطارمية يف 19 
/ 12 / 2019 واملتضم�ن تعميم اوصاف املفقود 
) محمد هادي عيل صال�ح الدليمي ( تولد 1991 
اس�م االم ) غزال�ه مهدي صالح ( يعمل كاس�ب 
يس�كن ناحية املش�اهدة تاريخ الفقدان 17 / 2 
/ 2014 طويل القامة هزيل البنية اسمر البرة 
اس�ود الش�عر يرتدي بنط�رون اس�ود اللون مع 
تشيت جوزي يرجى نر اوصافه يف صحيفتكم 
وتزويدنا بنسخة من الصحيفة املعمم فيها مدار 
البح�ث اع�اله .. ش�اكرين تعاونكم معن�ا . مع 

التقدير 
املرفقات : 

نسخة من قرار القايض 
العقيد 

خضي عباس عطية 
ضابط مركز رشطة املشاهدة 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرخ 

رقم االضبارة : 180 / 2015 
التاريخ : 23 / 1 / 2020 

اىل / املنفذ عليه / نهى عبد الفتاح احمد 
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 
ع�ىل مذكرة االخب�ار بالتنفي�ذ لالم�وال املنقولة 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة ح�ي املثن�ى العدد 
19069 يف 26 / 12 / 2019 وتاييد املختار / حي 
املثنى انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ 
الك�رخ خالل 3 ايام تب�دا من الي�وم التايل للنر 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

دينا هادي احمد 
اوصاف املحرر :

نخربكم بان�ه تقرر حجز االموال املنقولة العائدة 
لك والبالغة ) 000 ، 468 ، 070 ، 9 ( تسعة ماليني 
وسبعون الف واربعمائة وثمانية وستون دينار ( 
لقاء طل�ب الدائنة ) ندى عبد الق�ادر عبد الرزاق 
( والبالغ ) 598954 / 19 ( تس�عة عر مليون 
وخمس�مائة وثمانية وتس�عون ال�ف وثمانمائة 
واربع�ة وخمس�ون دين�ار . فيجب عليك�م اداء 
املبل�غ املذكور ادن�اه خالل ثالثة اي�ام من اليوم 
الت�ايل لتاريخ تبلغكم واال ف�ان االموال املحجوزة 
بموج�ب هذا القرار س�تباع وفق�ا للقانون وذلك 

استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ .
��������������������������������������

اىل الريك / حسني عباس نارص
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
اق�رارك  لتثبي�ت  النج�ف االرشف  وذل�ك  ف�رع 
باملوافقة عىل  قيام رشيكك )فاضل عباس س�عد 
كاظ�م(  بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 4838/1 املن�اذرة  رق�م املقاطع�ة )3( 
اس�م املقاطع�ة الحصوة لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان خالل م�دة اقصاها خمس�ة عر يوم 
داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نر 
االعالن  وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: ال تحاول اس�تدراج اآلخرين اىل الهاوية، 
ألن األدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما.

عاطفياً: ال ترتك الرشيك يفرض رأيه باستمرار، 
فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه.صحياً: كن عىل 
تواصل دائم مع أصحاب االختصاص للمراجعة 

بشأن الحمية التي تتبعها.

مهنياً: تزداد الحاجة إىل الرغبة يف إنشاء معارف 
جدي�دة، والرغب�ة يف التفاهم املتب�ادل، وتكون 
قدرتك عىل اتخاذ قرارات كبرية وال تتأثر بسبب 

شكوك اآلخرين وترددهم .
عاطفياً: ق�د تتحمل طبعاً س�يئاً لحبيب لك أو 

زوج أو مقرب

مهنياً: تجّنب التدخل يف مش�اكل اآلخرين حتى 
تج�د راحتك، وكن عىل حذر م�ن بعض الزمالء 

الذين يضمرون لك الرّش.
عاطفياً: ي�وم زاخر باآلم�ال واإليجابيات، أنت 
متواضع، ما يجعلك عرضة ألنظار من حولك .

مهني�اً: دع األم�ور كم�ا هي علي�ه حالياً حتى 
َتتوّص�ل إىل َبْعض النتائِج. الثقة هي من االمور 
املهم�ة يف الحي�اة. لذا ح�اول ا تتمت�ع بها بدل 

فهمها.
عاطفي�اً: ق�د يطلب منك الي�وم أن تقوم بعمل 

اضايف كمساعدة للرشيك، فال ترتدد.

مهنياً: تواجه الكثري م�ن ضغوط العمل، حاول 
أن تطلب املساعدة من الزمالء األوفياء .عاطفياً: 
تح�ر ملفاج�أة رومانس�ية للحبي�ب. لقاء قد 
يعيد الذكريات الجميلة إىل الواجهة.صحياً: أنت 
صاح�ب إرادة صلب�ة، وق�د بدأ ظه�ور ذلك من 

خالل انكبابك عىل ممارسة الرياضة بانتظام.

مهنياً: أنت عنيد بطبع�ك وتذهب حتى النهاية 
وال تقيم وزناً لبعض التحذيرات، ال تستمر عىل 

هذا النحو وإال حصدت الخيبة.
عاطفياً: حذار النزاعات الش�خصية فقد تطرأ 
م�ع الحبيب، ق�د يؤخذ عليك إغراء ش�خص ال 

يناسبك ظرفه ووضعه، أو تالم ألنه ال يالئمك.

مهني�اً: ع�ارض أي خطوة إذا لم تك�ن مقتنعاً 
بها، العشوائية لن تكون يف مصلحتك.

عاطفي�اً: دع�وة من الرشي�ك للخ�روج معاً يف 
س�هرة رومانس�ية، تقبله�ا ب�رور، أو قوما 
برحلة س�فر.صحياً: كما تب�ذل يف العمل جهداً 

لتحصل عىل النتائج املرجوة

مهنياً: تم�ر باختبار جدي�د يتعلق برصاع عىل 
مركز يف العمل، وقد تجد نفسك أمام استحقاق 

مهم. تمالك أعصابك وال تشّوه سمعتك.
عاطفياً: تذهب يف أحالمك العاطفية بعيداً، وقد 
تع�ود إىل ال�وراء لك�ي تتذكر م�ا كان، وتحدث 

تصحيحات يف أخطاء ارتكبتها.

مهنياً: التغيري الحاصل يف وضعك املهني يشري إىل 
فرص جيدة وإىل نجاحات تنمو وحلول وانتعاش، 
إبق عىل حذرك وأّجل مواعيدك.عاطفياً: يغرّي هذا 
اليوم قدرك العاطفي نحو االفضل فتعيش اوقاًتا 
عذبة وحل�وة عىل الصعي�د االجتماعي، والوعود 

الفلكية كثرية عىل الصعيد الرومانيس.

مهني�اً: عام�ل الوق�ت يك�ون يف مصلحت�ك، ل�ذا 
يستحسن أن تبادر فوراً إىل إنهاء كل األمور العالقة.

عاطفي�اً: ك�ن حاس�ماً يف املواقف الت�ي تواجهها، 
لئ�ال تتعرّض الحقاً للمضايق�ات من الرشيك، ألّنه 
يراقبك بدقة.صحياً: كن عىل ثقة أن ما من نش�اط 

ريايض تمارسه بعد العمل وإال يكون مفيداً.

مهنياً: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا 
اليوم امام خيار لكنه ال يثري البلبلة يف حياتك.

عاطفي�اً: كن أكثر ثق�ة بمش�اعر الحبيب وال 
تش�كك فيها عىل اإلطالق، فه�و مخلص لك إىل 
أبعد الح�دود. .صحياً: تكثر من حولك الدعوات 

إىل رحالت ترفيهية، لّبها فهي تنعشك صحياً.

مهني�اً: تدخل مرحلة من االس�رتخاء يف العمل 
تجعل�ك قادراً عىل التفكري يف مس�تقبلك املهني 
الناجح.عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر 

له املزيد من الحب فال تبخل عليه بمشاعرك.
صحياً: ال تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس 

عىل الصعيد الرياضة، أنت الخارس يف النهاية .

العذراء

احلوت

حياول استعادة ذئبه »األليف«
يس�عى رج�ل أمريك�ي يف والي�ة آي�وا 
الس�تعادة ح�ق رعاي�ة ذئب، ق�ال إنه 
دعم�ه عاطفيا من�ذ أن تبن�اه كجرو 

صغري خالل الربيع الفائت.
وق�ال ماثي�و س�توكس »إن ه�ذا 
ذئ�ب«،  جس�د  يف  كل�ب  الحي�وان 
وقد تركت�ه عائلته التي س�كنت يف 
الخلفية ملنزل س�توكس  الحديق�ة 
خ�الل الربي�ع يف ضواح�ي مدين�ة 
واترلو.وأض�اف س�توكس »وجدت 
الذئب )وقد س�ماه الحقا دريفرت( 
يبحث ع�ن مجموعة ينتم�ي إليها 

وأصبحت أنا هذه املجموعة!«.
وأوضح الرجل لوسائل إعالم محلية أنه 
كان يعاني من التهاب عظمي يف قدمه 

وكان يخ�ى أن يقرر األطب�اء برتها، 
لكن الذئب، وهو م�ن فصيلة القيوط، 

ساعده يف التغلب عىل مرضه.
وأضاف »كان عيل أن أعتني بنفيس، 
ول�م يك�ن هن�ا أح�د غ�ريي ليهتم 
بالذئب الصغ�ري، فأنقذ حياتي وأنا 

بدوري أنقذت حياته«.
لك�ن أحد جريان س�توكس لم يرقه 
األم�ر، فح�ارص الذئ�ب يف أكتوب�ر 
وس�لمه  علي�ه  وقب�ض  امل�ايض، 
للسلطات لتعمل عىل تأهيله بهدف 
إعادت�ه إىل الرباري.وقال�ت تري�يس 

بييل، وهي مختصة بتأهيل الحيوانات 
الربي�ة، إن دريفرت »ليس حيوانا للدعم 
العاطفي، بل هو ذئب بري أخذه الرجل 
م�ن بيئت�ه الطبيعية وق�رر أن يجعله 
حيوانا أليفا«.وأضاف�ت بييل أن الذئب 
ال يزال طيعا لصغر س�نه، لكن غريزته 
االفرتاسية لن تلبث أن تظهر للعيان يف 
وق�ت الحق.لكن س�توكس، يف املقابل، 
حصل عىل وثيقة م�ن طبيبه تقول إن 
ذلك الذئب سانده عاطفيا ألنه ساعده 
يف التغلب عىل مرض�ه وحالة االكتئاب 

التي أصابته.

الوضع الداكن يف واتساب جاهز
أصبح�ت ميزة الوض�ع الداكن التي 
ط�ال انتظارها يف واتس�اب جاهزة 
لإلص�دار، حي�ث تفي�د التقارير أن 
اإلص�دارات  مس�تخدمي  بع�ض 
لنظ�ام  التطبي�ق  م�ن  التجريبي�ة 
أندرويد ق�د اختربوها بالفعل، وذلك 
املراس�لة  تطبي�ق  اس�تمر  أن  بع�د 
اململوك لرشكة فيس�بوك بالتشويق 
لها منذ ش�هور، بالرغم م�ن أنه لم 
يعل�ن بعد عن تاريخ إصدار امليزة أو 

حتى التعليق رسمًيا عليها.
وكش�ف موقع تتبع ميزات واتساب 
الوض�ع  مي�زة  أن   WABetaInfo
الداك�ن جاه�زة لإلصدار بالنس�بة 
لنظام أندرويد، كما أوضح أن امليزة 
يق�رتب ظهوره�ا بش�كل رس�مي 
ضم�ن تطبيق واتس�اب لنظ�ام آي 

أو إس iOS، وذل�ك بالرغ�م من أنها 
ال ت�زال تحتاج إىل بع�ض التعديالت 
الطفيف�ة قب�ل أن طرحه�ا ألجهزة 

آيفون وآيباد.
وق�ال موق�ع WABetaInfo: يمكن 
لواتس�اب إنج�از ه�ذه التعدي�الت 
الطفيف�ة خ�الل 15 دقيق�ة، لك�ن 
املش�كلة الحقيقية هي أننا ال نعرف 
متى س�يفعلون ذلك.وجرى تصميم 
ميزة الوضع الداكن لتقليل س�طوع 
الشاشة من خالل استبدال الخلفية 
وفقاع�ات  الفاتح�ة  األل�وان  ذات 
بأل�وان أغم�ق، ويس�هل  الرس�ائل 
الوضع الداكن التعامل مع الرس�ائل 
يف ظ�روف اإلض�اءة املنخفضة، كما 
تمنع املي�زة التطبيق من اس�تنزاف 

أكرب قدر ممكن من البطارية.

هل البيض يرفع الكوليسرتول؟
كشف تقرير علمي أمريكي أن األبحاث 
الت�ي تّدع�ي أن تناول البي�ض ال يعمل 
عىل رفع معّدالت الكوليسرتول يف الدم، 
كان�ت ممولة م�ن رشكات له�ا عالقة 

بإنتاج البيض وتسويقه.
وبنّي تقرير وضعه باحثون مختّصون 
لط�ب  األمريكي�ة  املجل�ة  ونرشت�ه 
الحي�اة، أّن�ه قبل الع�ام 1970 لم يكن 
لرشكات إنتاج البيض وتس�ويقه دور 
يف األبح�اث املتعلق�ة بالكوليس�رتول، 

غ�ري إن تلك الرشكات ما لبث�ت أن بدأت 
تعم�ل عىل تموي�ل الدراس�ات واألبحاث 
املتعلق�ة بتن�اول البي�ض وأث�ره ع�ىل 
مع�ّدل الكوليس�رتول يف ال�دم، بحس�ب 

»يورونيوز«.
وأوضح التقرير أنه يف خمسينيات القرن 
املايض لم تكن رشكات البيض تعمل عىل 
تمويل الدراسات املتعلقة بالكوليسرتول، 
إال أن أنه�ا بع�د ذل�ك أخ�ذت تس�هم يف 

تمويل األبح�اث بنس�بة متصاعدة إىل 
أن أصبحت نسبة تلك املساهمة ما بني 

عامي 2010 و2019 نحو 60 باملائة.
وقال مؤل�ف التقرير ني�ل بارنارد: »يف 
العقود املاضي�ة، لعبت صناعة البيض 
دوراً بس�يطاً يف أبحاث الكوليس�رتول، 
وأظهرت نتائج الدراس�ات بوضوح أن 
البي�ض يرفع الكوليس�رتول«، غري إنه 
»يف الس�نوات األخرية، س�عت رشكات 
تحيي�د  إىل  البي�ض وتس�ويقه  إنت�اج 
ص�ورة البي�ض غ�ري الصحي�ة كمنت�ج 
يعمل عىل رفع الكوليسرتول يف الدم، عن 
طريق تمويل الدراسات التي )بالنتيجة( 

تشّوه الحقائق«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 300 جرام سكر

x 160 جرام دقيق ذرة
x 15 عدد فستق )للتزيني(

x 4 معلقة كبرية زهور ياسمني
x 2 لرت عصري بطيخ

x 2 عود قرفة
¼ x كيلو شيكوالتة )مبشورة للتزيني(

الخطوات:
ىف حلة هنخلط عصري البطيخ والس�كر ونغليهم وبعدين نصبهم ىف حلة آخرى 

عىل زهر الياسمني
هنسيب الخليط منقوع حواىل 15 دقيقة وبعدين نصفى العصري بمصفاه.

هنضيف الدقيق والقرفة للعصري ونقلب كويس.
هنغىل الخليط عىل النار لحد ما قوامه يتماسك شوية

هنصب الخليط ىف أطباق التقديم وهنزينه بالش�وكوالته املبش�ورة والفس�تق 
ويدخل الثالجة ويقدم بارد.. بالهنا والشفا

جييل البطيخ

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن االفراط يف أخذ 
بع�ض أن�واع الفيتامينات 

يؤدي اىل التسمم
هل تعل�م أن الفي�ل يبكي 

عندما يكون حزين
هل تعلم أن الحصان يموت 

اذا قطع ذيله
ه�ل تعل�م أن الس�لحفاة 
هي الحي�وان التي يحفظ 

عظمه يف لحمه
هل تعل�م أن الدلفني يغلق 

عني واحدة عندما ينام
ه�ل تعل�م أن الس�لحفاه 
والذبابة واالفعى ال تمتلك 

حاسة السمع
هل تعلم أن أقوى عضلة يف 
اإلنسان هي عضلة  جسم 

الفك

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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كافاين يرفض إغراءات صفاء هادي مطلوب يف روسيا
مانشسرت يونايتد              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى الع�ب ن�ادي الرشط�ة واملنتخب 
الوطن�ي صفاء ه�ادي، عرض�ا من أحد 

االنتق�االت  الروس�ية، يف ف�رة  األندي�ة 
الشتوية الجارية.

وق�ال مص�در مق�رب م�ن الالع�ب، إن 
صفاء تخلف عن بعثة الرشطة يف العودة 

إىل العاصمة بغ�داد، وبقي يف عمان، بعد 
انته�اء مهم�ة الفريق يف بطول�ة محمد 
الس�ادس لألندية األبطال، مش�را إىل أنه 
طلب م�ن الجهاز الفني أكم�ال تعاقده 

مع أحد األندية الروسية.
وب�ن املص�در، أن مدي�ر أعم�ال صفاء 
بصدد إكم�ال الصفقة النتق�ال الالعب، 
خالل فرة االنتقاالت الش�توية، الفتا إىل 
أن إدارة الرشط�ة ل�م تع�ارض احراف 
الالعب، وس�تمنحه البطاق�ة الدويل حال 

إتمام االتفاق بشكل رسمي.
وأوض�ح أن صف�اء تلق�ى ع�دة عروض 
احرافي�ة، لك�ن العرض ال�رويس يبقى 
األفضل، نظرا ألنه من أحد أندية املقدمة 

يف روسيا.
يش�ار إىل أن صف�اء هادي انتق�ل، بداية 
املوس�م الحايل، من ال�زوراء إىل الرشطة، 
وشارك مع الفريق يف بطولة كأس محمد 
الس�ادس لألندي�ة األبطال، الت�ي ودعها 
الفري�ق يف رب�ع النهائ�ي، عىل حس�اب 

الشباب.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن رد 
األوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم 
باري�س س�ان جرم�ان، ع�ىل ع�رض 

مانشسر يونايتد.
ووفًق�ا لصحيفة »م�رور« الربيطانية، 
فإن مس�ؤويل الش�ياطن الحمر حاولوا 
إغراء كافاني لالنتقال إىل »أولد ترافورد«، 
بتقدي�م رات�ب س�نوي يبل�غ 10 مالين 

إسرليني، باإلضافة إىل مكافأة توقيع.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن كافاني رفض 
عرض يونايتد، بسبب تمسكه باالنتقال 
املركات�و  خ�الل  مدري�د،  أتلتيك�و  إىل 

الشتوي الجاري.
وأوضح�ت »م�رور« أن س�ان جرمان 
ملي�ون   20 ع�ىل  بالحص�ول  يتمس�ك 

إس�رليني، للس�ماح برحيل كافاني هذا 
الشهر.

يذكر أن عقد كافاني مع س�ان جرمان، 

ينته�ي يف الصي�ف املقب�ل، وبالتايل يحق 
لالعب التوقيع مجان�ا مع أي فريق بدًءا 

من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

رسميًا.. 
برشلونة خيرس 

صفقة مميزة

             المستقبل العراقي/ متابعة

خرس نادي برش�لونة، صفقة مميزة كان 
يراقبه�ا هذا املوس�م، ويهدف لحس�مها 

خالل فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ووفًقا للحس�اب الرس�مي لنادي اليبزيج 
عىل موقع التواصل االجتماعي توير، فإن 
النادي األملاني أعلن التعاقد مع اإلس�باني 
داني أوملو نجم دينامو زغرب، بعقد يمتد 

حتى صيف 2024.
وي�ردد أن اليبزيج دفع يف هذه الصفقة، 
نح�و 20 مليون ي�ورو، ويمكن أن ترتفع 
القيم�ة إىل أكث�ر من 30 مليون�ا إذا ما تم 

احتساب املكافآت.
وق�ال أومل�و عق�ب التوقي�ع ع�ىل العقد 
»اليبزيج فري�ق جذاب ويهتم بالش�باب، 
بفلس�فتهم  هن�ا  املس�ؤولون  وأقنعن�ي 
املوهوب�ن وزي�ادة  الالعب�ن  يف تطوي�ر 

ثقتهم«.
وأض�اف »أود أن أس�اعد النادي بكل قوة، 
وأساهم يف مواصلة سر الفريق يف املسار 

الصحيح«.
أيًض�ا كان أح�د أكث�ر  يذك�ر أن مي�الن 
املهتم�ن بض�م دان�ي أومل�و، ووص�ل إىل 
مراحل متقدمة يف املفاوضات، لكن تأخر 
الروسونري يف حس�م الصفقة، ألنه كان 

يف حاجة إىل بيع أحد نجومه أواًل.
وخ�اض أوملو، جمي�ع مباري�ات منتخب 
بالده للناش�ئن، وأحرز يف مباراة إسبانيا 
أم�ام أملاني�ا العام امل�ايض، ه�دف الفوز 

ببطولة أوروبا تحت 21 عاًما.

دورمتوند يعاكس 
رغبة يوفنتوس

ريال مدريد حيدد ثمن 
إيسكو إىل ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

يكثف نادي بوروس�يا دورتموند، مفاوضاته مع مسؤويل 
يوفنتوس، م�ن أجل الظفر بتوقيع العب الوس�ط األملاني 

إيمري كان، قبل نهاية فرة االنتقاالت الشتوية الجارية.
 وأكدت شبكة »سكاي سبورت أملانيا« املفاوضات الجارية 
بن النادين، إذ يرغب دورتموند يف حسم الصفقة رسيًعا، 

لتعزيز وسط الفريق يف النصف الثاني من املوسم.
 وأفادت الش�بكة بأن الس�يدة العجوز طلب الحصول عىل 
مقاب�ل مادي ي�راوح ب�ن 30 إىل 35 مليون ي�ورو، لكن 
دورتموند يفضل ضم الدويل األملاني عىل سبيل اإلعارة مع 

بند خيار الرشاء.
 ويرغب دورتموند يف جلب العب باير ليفركوزن السابق إىل 
ملعب سيجنال إيدونا بارك، لتعويض رحيل جوليان فيجل 

إىل بنفيكا الربتغايل مؤخرًا.
 يذك�ر أن دورتمون�د ع�زز صفوف�ه هذا الش�تاء بصفقة 
هجومية من العيار الثقيل، بتعاقده مع النرويجي إيرلينج 
هاالند من ريد بول س�الزبورج النمساوي، لينجح الالعب 
يف تسجيل 5 أهداف يف أول مباراتن خاضهما مع الفريق.

رايوال يعيد حلم يوفنتوس بشأن بوجبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعاد مينو رايوال وكيل أعمال بول بوجبا نجم مانشس�ر 
يونايت�د، رب�ط النج�م الفرن�ي بالع�ودة إىل صف�وف 

يوفنتوس.
وقال رايوال يف ترصيحات أبرزها موقع كالتشيو مركاتو 
»عودة بوجبا إىل يوفنتوس؟ عىل عش�اق اليويف أن يحلموا 

بذلك، ألنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت«.
وأضاف »أن�ا ال أعمل يف األحالم، ولك�ن عىل أرض الواقع 
التخ�اذ الخي�ارات الصحيحة لعمالئ�ي. اآلن ليس الوقت 

املناسب لتحديد مستقبل بوجبا«.
وتاب�ع »عودة إبراهيموفيتش إىل مي�الن؟ إنه يحاول بذل 
قصارى جهده من أجل الفريق. آمل أال تنتهي مس�رته، 
ولك�ن إذا انتهت، فعليه القيام بذل�ك يف أحد أعظم الفرق 

بأوروبا«.
وواصل »ال أعرف مدى تفكر إبرا قبل قرار العودة مليالن، 

لكن�ه حصل عىل الوقت الطبيعي للتف�اوض، ويف النهاية 
سارت األمور عىل ما يرام«.

وأكم�ل »مرشوع ميالن؟ ال أحب ذل�ك، ألنني ال أعتقد أن 
ه�ذا هو الروس�ونري ال�ذي يعرفه العال�م. ال أعتقد أنه 
الفري�ق الذي يحلم به مالديني وبوبان. ال أعتقد حتى أن 

إليوت يفكر يف أن هذا ميالن الحقيقي«.
وأردف »ل�م أتحدث مع جازيدي�س أو مع اآلخرين، ولكن 
إذا كان ه�ذا هو ميالن، فيجب ع�ي أن أنصحهم بإيجاد 

من يشريه يف أقرب وقت ممكن«.
واستطرد »ما زلت أنتظر اعتذار املشجعن الذين هددوني 
بس�بب دوناروما، ثم س�ارت األمور يف الن�ادي كما قلت 

سابًقا، ولكني ال أريد إثارة أي ضجة«.
وأت�م »دوناروما يعجب يوفنتوس؟.. إذا لم يعجبهم فهذا 

يعني أنهم ال يفهمون شيًئا عن كرة القدم«.

مولر: لـم أتوقع ما فعله كوفاتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

رغ�م أن نيكو كوفات�ش، أقيل م�ن تدريب بايرن 
ميون�خ قبل ح�وايل 3 أش�هر، إال أن توماس مولر 
نج�م الفريق البافاري، لم يتقبل بعد املعاملة التي 

تلقاها عىل يد املدرب الكرواتي.
وعان�ى مولر كثرًا تح�ت قيادة نيك�و كوفاتش، 

حي�ث جل�س عىل دك�ة الب�دالء يف أكثر م�ن مرة، 
وحصل عىل دقائق لعب قليلة للغاية.

بي�د أن األم�ر تغ�ر م�ع امل�درب الح�ايل للن�ادي 
الباف�اري، هان�ز فليك، إذ اس�تعاد توم�اس مولر 
مكانته الطبيعية وع�اد إىل هوايته املفضلة يف هز 

الشباك.
وذكر موقع »شبورت بيلد« األملاني أن مولر ال زال 

يتأل�م كونه لم يك�ن الخيار األول يف ف�رة املدرب 
كوفاتش.

وق�ال مولر »لم أس�تطع يف ذلك الوقت اس�تيعاب 
ذلك وال اليوم أيًضا، ألنني جلس�ت عىل دكة البدالء 

يف 6 مباريات متتالية«.
وأكد توماس مولر أنه كان يرى نفس�ه قادًرا عىل 
مس�اعدة فريقه باي�رن ميون�خ، إال أن وضعيته 

تحت قيادة كوفاتش لم تكن تس�مح بذلك، مشرًا 
إىل أن�ه ل�م يكن يتوقع أن يجلس ع�ىل دكة البدالء 

بصورة دائمة.
يش�ار إىل أن توماس مولر، دخل قب�ل أيام تاريخ 
ال�دوري األملاني من أوس�ع أبواب�ه، إذ أصبح أول 
العب يف البطولة يهز ش�باك الفرق املنافسة يف 12 

موسًما عىل التوايل، وذلك منذ سنة 2009.

نادال: لـم أستطع النوم بسبب فيدرر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د رافائيل نادال املصن�ف األول عامليا، 
أنه لم يستطع النوم قبل مشاهدة املباراة 
املاراثونية بن منافس�ه التقليدي روجر 
في�درر وج�ون ميلمان، يف ال�دور الثالث 

لبطولة أسراليا املفتوحة للتنس.
وتغل�ب في�درر ع�ىل ميلم�ان، يف مباراة 
و3  س�اعات   4 اس�تغرقت  ماراثوني�ة 

دقائ�ق، مس�اء أم�س الجمع�ة يف الدور 
الثالث للبطولة.

ورغ�م ارتباط نادال بمباراة صباح اليوم 
الس�بت يف نفس ال�دور، ح�رص الالعب 
اإلسباني عىل مشاهدة املباراة بن فيدرر 
وميلمان والتي امت�دت حتى قبل دقائق 
قليلة من الواحدة بعد منتصف ليل أمس 

بالتوقيت املحي مللبورن.
وعلق نادال عىل ه�ذه املباراة املاراثونية 

قائال »ش�اهدت املب�اراة حت�ى الواحدة 
صباح�ا. ل�م يك�ن م�ن املمك�ن أن أنام 
قبل مش�اهدة املب�اراة. كان�ت مواجهة 
حماس�ية ومثرة يف نهايته�ا، وكان من 

املمكن أن يحدث أي يشء«.
وقط�ع نادال، خط�وة جديدة عىل طريق 
الف�وز بلقب�ه الثاني يف بطولة أس�راليا 
املفتوح�ة بف�وزه الكب�ر ع�ىل مواطنه 

بابلو كارينو بوستا.

هازارد جاهز لديريب مدريد

فوز جديد لديوكوفيتش 
يف بطولة أسرتاليا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات البلجيكي إيدين ه�ازارد، نجم ريال 
مدري�د، ع�ىل أعتاب الع�ودة للمش�اركة 
يف املباري�ات م�ن جديد.وابتع�د ه�ازارد 

ري�ال  م�ع  املش�اركة  ع�ن 
مدري�د، بس�بب معانات�ه من 
اإلصاب�ة بالت�واء يف الكاح�ل، 
الثاني  نوفمرب/ترشي�ن  من�ذ 

املايض.
»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
ف�إن ري�ال مدري�د ال يرغ�ب 
املخاط�رة به�ازارد، ولذلك  يف 
املباري�ات  إىل  عودت�ه  س�تتم 

بشكل تدريجي.
ق�د  ه�ازارد  أن  إىل  وأش�ارت 
يشارك لبعض دقائق، األربعاء 

املقبل، ضد ريال رسقسطة، يف ثمن نهائي 
كأس مل�ك إس�بانيا.وأوضحت أن هازارد 
س�يحصل بع�د ذل�ك ع�ىل مس�احة أكرب 
للمش�اركة ض�د أتلتيكو مدريد، الس�بت 

املقبل، يف الجولة ال�22 من الليجا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

نوف�اك  الرصب�ي  التن�س  الع�ب  تق�دم 
ديوكوفيت�ش، خطوة جدي�دة عىل طريق 

أس�راليا  بطول�ة  يف  لقب�ه  ع�ن  الدف�اع 
املفتوحة، بتغلبه عىل الياباني يوش�يهيتو 
نيشيوكا 6-3 و6-2 و6-2، اليوم الجمعة، 

يف الدور الثالث للمسابقة.
ساعة  ديوكوفيتش  واس�تغرق 
ليطي�ح  دقيق�ة،  و25  واح�دة 
بمنافسه الياباني ويتأهل لدور 

ال� 16.
م�ع  ديوكوفيت�ش  ويلتق�ي 
األرجنتيني دييجو ش�وارتزمان 
الذي واص�ل انطالقته الناجحة 
يف البطولة وتأه�ل بجدارة عىل 

حساب دوشان اليوفيتش.
مارت�ون  املج�ري  وتغل�ب 
األمريك�ي  فوس�وفيكس ع�ىل 
توم�ي ب�ول 6-1 و6-1 و4-6 
يف مباراة أخرى الي�وم، ليواجه 
الفائ�ز م�ن لقاء روج�ر فيدرر 

وجون ميلمان.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر تقرير صحفي بريطاني، اليوم الس�بت، أن مس�ؤويل 
ريال مدريد حددوا سعر بيع الالعب إيسكو إىل ليفربول.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن ريال مدريد رفض عرض 
ليفربول البالغ 50 مليون جنيه إس�رليني، للحصول عىل 

خدمات إيسكو.
وأش�ارت صحيفة »ذا صن« إىل أن فلورنتينو بريز رئيس 
ري�ال مدري�د، يش�رط الحص�ول ع�ىل 60 ملي�ون جنيه 
إسرليني، للس�ماح برحيل إيس�كو الذي ينتهي عقده يف 

صيف 2022.
وأوضحت أن إيس�كو اس�تعاد الكثر من مس�تواه خالل 
الف�رة األخرة تح�ت قيادة الفرن�ي زين الدي�ن زيدان، 

مدرب ريال مدريد.
وذكرت الصحيفة الربيطانية أن فابيان رويز العب وس�ط 
ناب�ويل، املقدر ب� 76 ملي�ون جنيه إس�رليني يعد الخيار 

الثاني يف اهتمامات ليفربول.

مبايب »صداع« يف رأس كلوب
              المستقبل العراقي/ متابعة

اقتح�م فابينيو العب وس�ط ليفربول 
بش�أن  الدائ�ر  الج�دل  اإلنجلي�زي، 
إمكانية انتقال كيليان مبابي مهاجم 

باري�س س�ان جرم�ان إىل صف�وف 
الريدز مستقبال.

وقال فابيني�و يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيف�ة مرور »إذا انض�م مبابي إىل 
ليفرب�ول يف الفرة الحالية، سيس�بب 

صداع�ا ليورج�ن كل�وب، ألن الثالثي 
الهجومي لليفربول رائع للغاية«.

ويعتمد الفريق اإلنجليزي عىل كل من 
املرصي محمد صالح والسنغايل ساديو 

ماني والربازيي روبرتو فرمينو.
وأضاف فابينيو »أعلم إمكانيات 
كيليان مبابي جي�ًدا، فهو واحد 
م�ن أفض�ل الالعب�ن يف العالم، 
ل�ذا س�يكون إضاف�ة قوية ألي 

فريق«.
وأتم فابيني�و ترصيحاته بقوله 
»كيلي�ان يلعب حالي�ا بصفوف 
باريس س�ان جرمان، لذا يجب 

احرام ذلك«.
كيلي�ان  فابيني�و م�ع  وتزام�ل 
مبابي يف صف�وف موناكو، قبل 
أن ينتقل األخر إىل البي إس جي 
يف صي�ف 2017، وبعده�ا بعام 
رح�ل العب الوس�ط الربازيي إىل 

صفوف ليفربول.

جلنة املسابقات حتدد آلية الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�ى اجتماع لجنة املس�ابقات يف اتحاد الك�رة العراقي، مع 
أندية الدرجة املمتازة، إىل اتفاق بإقامة الدوري يوم 20 فرباير/ 
شباط املقبل. وتتضمن اآللية التي اعتمدتها لجنة املسابقات، 
أن تكون انطالقة الدوري يف كردستان، بواقع 3 مجموعات كل 

مجموعة تضم 5 أندية بعد انسحاب كل من الديوانية والقاسم 
وزاخ�و والكرخ والس�ماوة م�ن املنافس�ات.  ويتأهل فريقان 
من املجموعات الث�الث، لتلعب الفرق الس�تة بطريقة الدوري 
لتحدي�د املراكز األوىل، باإلضافة إىل ع�دم اعتماد هبوط أي ناٍد 
للدرجة األدنى هذا املوس�م، عىل أن يتأهل فريقان من الدرجة 

األوىل يف املوسم املقبل، وتهبط يف املوسم الالحق أربعة أندية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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أدباء البرصة .. حيتفون  بتجربة  الشاعر   عبد الرزاق حسني

البصرة/ مصطفى حميد جاسم

  يتواصل اتحاد االدباء والكتاب يف البرصة  يف، 
إقامة نشاطاته الثقافية واإلبداعية  املتنوعة  
أس�بوعيا، حيث كرس جلس�ة هذا االس�بوع 
لالحتف�اء بتجرب�ة الش�اعر  الكب�ر » عب�د 
الرزاق حس�ن »   وبمشاركة نقدية  سلطت 
الض�وء ع�ى ش�عرية املحتفى ب�ه ، وقد أدار 
الجلس�ة  الش�اعر واإلعالمي » محمد صالح 
عبد الرضا » الذي اس�تهل تقديم�ه بالقول : 
التفاتة حس�نة من اتحادنا ان يقيم جلس�ة 
طامل�ا كان وما ي�زال يف الظل، رغ�م الحاحه 
عى النرش  وهو يف ظله ، قد نرش  مجموعاته 
وكراريسه الش�عرية عى حسابه الشخيص، 

والبد من اإلشارة،  إىل أنه كان عضوا يف الهيئة 
التأسيسية التحاد االدباء والكتاب يف البرصة  
ع�ام ١٩٥٩  ، وهو يعد من جيل الس�تينات، 
وه�و اقدم صحفي  ح�ي يف البرصة ، ويطلق 
عليه  ش�يخ الصحفين يف البرصة ، وقد كان 

ماهرا يف كتابة الشعر العمودي والحر .
 وقدم�ت قراءات نقدية   عن تجربة الش�اعر 
املحتف�ى ب�ه بدأه�ا الناق�د » فه�د محس�ن 
فرحان » الذي اش�ار إىل أن الش�اعر  قد تميز 
بكتاب�ة املط�والت يف زمن مبك�ر، فضال عن 
كون�ه  قد ادخل ال�رد يف القصيدة الحديثة ، 
ويف قصائده التي جعل فيها من الش�خصية 
موضوعا  شعريا، وقد وردت أسماء  » زرياب  

وسقراط واالستبداد » يف بعض قصائده.

الناق�د جميل الش�بيبي، أكد عى ان الش�اعر  
واكب  الحركة الشعرية واألدبية والصحفية، 
وأعماله الشعرية  تمثل سجال  أدبياً  وتاريخيا  

للفرتة األدبية يف البرصة والعراق .
الدكت�ور حس�ن فال�ح نج�م،  أش�ار إىل  أن 
قصائد هذا الش�اعر   تحف�ل بالدراما، ولغته 
الشعرية التمت بصلة إىل لغة الشعر القديمة، 

وهو شاعر قرائي اليتوسل البالغة .  
وقد  قدمت مداخالت   ساهمت  بتعزيز أهمية  
الجلس�ة  وقد ش�ارك فيه�ا  ، الناق�د  مقداد 
مس�عود ، والناق�د خال�د خض�ر  ، والكاتب 

ضياء الدين أحمد. والكاتب حسن زبون.
ويف ختام الجلسة،  تسلم بالنيابة عن الشاعر    

عبد الرزاق حسن حفيده درع اإلبداع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة املغفور له )والد( االستاذ )صباح البزوني( رئيس 
مجلس محافظة البرصة وبهذا املصاب الجلل اتقدم بأس�مي وجميع منتسبي مؤسسة املستقبل 
العراقي للصحافة والنرش )جريدة املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املس�تقبل(  بعظيم املواس�اة 
وخالص التعازي س�ائال املوىل جل وعال ان يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته ورضوانه وان 

علي الدراجييسكنه فسيح جناه وان يلهم اهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
رئيس مجلس االدارة 

رئيس التحرير

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحـافة والنرش 
يعزي رئيس جملس حمافظة البرصة بوفاة والده

أتق�دم بأس�مي وجمي�ع منتس�بي مؤسس�ة 
املس�تقبل العراقي للصحاف�ة والنرش ) جريدة 
املس�تقبل العراق�ي و وكال�ة أنباء املس�تقبل(  
بخالص التعازي واملواس�اة اىل االستاذ ) احمد 
موىس العبادي ( املتحدث الرسمي بأسم وزارة 
الكهرباء بوفاة املغفور لها ) ش�قيقته ( سائال 
املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ومغفرته وان يس�كنها فسيح جنانه وان يلهم 

اهلها وذويها الصرب والسلوان.
علي الدراجي

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

تعزية

كشفت دانييال كريل أخصائية التغذية يف مركز املستهلك يف بافاريا، قائمة 
باملواد الغذائية املفيدة التي يسبب اإلفراط بتناولها أرضارا للجسم. ويفيد 
موقع Focus.de، بأنه وفقا للخبرة، تحتوي املعلبات عى مادة الليكوبن 
املضادة لألكس�دة، التي تس�اعد ع�ى تعزيز منظومة املناعة يف الجس�م، 
وتخفي�ض خطر اإلصابة بالرط�ان، ولكن العلبة بح�د ذاتها قد تكون 
خطرة عى الصحة. وقالت موضحة، غالبا توجد يف الغالف الداخيل للعلبة 
مادة بيسفينول А )ثنائي الفينول أ(، التي عند اختالطها باملادة الغذائية، 
تس�بب اضطرابات هرمونية يف الجس�م. لذلك تقرتح الخبرة اس�تخدام 
معلبات يف مرطبانات زجاجية فقط لتجنب هذا الرضر. وتش�ر الخبرة، 
إىل أن األسماك وخاصة التونة، تحتوي عى عنرص الزئبق، إضافة إىل املواد 
الغذائي�ة املفيدة للجس�م. كما تضاف املضادات الحيوية يف تغذية س�مك 
السلمون. وتضيف الخبرة األملانية، أنه يوجد يف األرز عنرص الزرنيخ، وأن 
نسبة صغرة منه مرضة لألوعية الدموية وتسبب أمراض القلب واألوعية 

الدموية، وأما نسبة كبرة منه فتزيد من خطر أمراض الرطان. 

ما املواد الغذائية التي تسبب
 اضطرابات هرمونية؟

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

مليونية.. عراقية.. سياديةمليونية الثورة..

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي

خرجت السيول الجماهرية صبيحة يوم الجمعة منددة 
ومس�تنكرة ورافض�ة لكل ش�كل م�ن أش�كال التدخل 
الخارجي يف الشؤون العراقية واالمالءات وخرق السيادة 
الس�افر، وكذلك مطالب�ة بإصالح املنظومة السياس�ية 
الت�ي تدي�ر الع�راق والتخلص من الفس�اد املس�ترشي 
كمرض خبيث ينخر جسد العراق ويهتك قواه يوماً بعد 

يوم.
إن التظاهرات واالحتجاجات التي يش�هدها العراق عى 
مدى أكثر من ثالثة أش�هر ما ه�ي إال نتيجة طبيعية ملا 
يعانيه البلد والش�عب م�ن س�وء إدارة وتغليب مصالح 
فئوي�ة وحزبي�ة ومناطقي�ة وقومي�ة ع�ى املصال�ح 
العام�ة للش�عب والوطن باع�رتاف الطبقة السياس�ية 
الحاكمة بمختلف مسمياتها وتوجهاتها، فالكل يعرتف 
بالفس�اد،والكل أي�د االحتجاج�ات املطالب�ة بالتغي�ر 

وتحس�ن أوضاع البلد كافة.
بدوره�ا، طالب�ت املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا يف النج�ف 
االرشف باالس�تماع إىل مطالب املتظاهري�ن وتحقيقها 
ألنها من مسلمات الحياة الطبيعية وراحت يف كل خطبة 
وم�ن عى منرب الجمعة ترش�د وتوض�ح وتضع خارطة 
طريق لكال الطرفن محتجن وسياسين ورفضت ايضاً 
اس�تعمال القوة التي ليس لها مربر وتغليب لغة العقل، 
كما ش�جبت التدخالت الخارجية بكل مسمياتها وتحت 
أي ذريعة، وأكدت إن الش�عب هو مصدر السلطات وهو 
مانح الرشعية الوحيد وهو س�يد نفس�ه ال أسياده من 

الخارج أو الداخل حتى.
وبع�د تكرار خرق س�يادة البلد، واس�تهداف مقاتليه يف 
الجبهات وقياداته بش�كل علني س�افر دون رادع ودون 
اح�رتام للعراق وش�عبه وقواته املس�لحة ودون مراعاة 
لألع�راف الدولية واألممية، ووصل الح�د إىل التظاهرات 
فق�د حاول�ت القوى الخارجي�ة أن تدف�ع باملتظاهرين 
إىل االنح�راف عن املطالب الحق وعن الس�لمية ووضعت 
وس�ط  االلكرتوني�ة  وجيوش�ها  وعمالئه�ا  خططه�ا 
الجماه�ر، إال أن وع�ي العراقي�ن وحبه�م لوطنه�م 
املطالبن به حال دون إن تصل تلك الجهات إىل أهدافها.

بعد كل ه�ذا وبعد خروج التدخالت م�ن الغرف املظلمة 
إىل العلن ، دعت القوى الوطنية وعى رأسها زعيم التيار 
الصدري مقت�دى الصدر إىل الخ�روج بتظاهرة مليونية 
تندد بالوجود األجنبي بكافة أشكاله ومسمياته وأسباب 
وج�وده يف الع�راق، مطالب�ن ب�رتك الع�راق للعراقين 
إس�تناداً إىل التظاه�رات الك�ربى املطالبة ب�ذات اليشء 
وتكميالً لق�رار الربملان القايض بخ�روج جميع القوات 

األجنبية من العراق.
التظاه�رات واملطالب�ات كغره�ا الق�ت تأيي�د  ه�ذه 
املرجعي�ة وأك�دت بخطبته�ا عى إن الح�ق -كل الحق- 
للش�عب العراقي أن يع�رب عن رأيه بالط�رق التي يراها 
مناس�بة ب�رشط الس�لمية يف جمي�ع األم�ور التي تهم 
البالد والعباد وعى رأسها التدخالت الخارجية ومحاربة 
الفساد، فكانت تظاهرات مليونية هادئة منددة شاجبة 
مس�تنكرة لكل الس�لبيات مطالبة بمعالجتها وبأرسع 

وقت ممكن.
العراق بحاجة إىل هذه الوقفة الكبرة وبحاجة أيضاً إىل 
استمرار زخم التظاهرات السلمية حتى ال تذهب جهود 
األش�هر الس�ابقة هدراً من اجل الوصل إىل بلد خاٍل من 
الفساد واملفسدين واملنتفعن وخاٍل من الوجود األجنبي 
واألجندات الخارجية التي عاثت يف األرض فس�اداً. نحن 
بحاجة إىل مليونية ثابتة تدحر الدمار الذي حل بنا وتأتي 
باالعمار والنهوض والحياة الكريمة لنا وألبنائنا ولتكن 

دوماً )مليونية عراقية(.

حس�ب املعلوم�ات ال�واردة من عملي�ات بغداد ف�أن اعداد 
التظاه�رة الجماهرية الكربى يف بغ�داد واملطالبة بخروج 
الق�وات األجنبي�ة وغل�ق القواع�د األمريكي�ة يف العراق قد 
تج�اوزت املليون�ن ش�خص. لق�د توافد املتظاه�رون من 
جمي�ع محافظات العراق بما فيها األنب�ار وكركوك ودياىل 
وص�الح الدي�ن اضاف�ة اىل الب�رصة وميس�ان والنارصية 
والك�وت واملثنى وبغداد التي فرغت ش�وارعها وس�احاتها 
حي�ث كانت بحق ثورة العرشي�ن الثانية بعد ١00 عام عى 
ث�ورة العرشين الخال�دة بوج�ه االحت�الل الربيطاني التي 
عمدتها دماء العراقين األبطال يف الرميثة والنجف وكربالء 
والديواني�ة وبقي�ة محافظات العراق وها ه�ي اليوم ثورة 
كربى ومعجزة اخرى من ابداع العراقين حيث تجمع مئات 
اآلالف من محافظات ش�تى ليلتق�وا يف موقع واحد وهدف 
واحد ومساحة األرض التي وسعوها ولم تسعهم وأطورها 
بحب العراق ونخوة العراق وثورة العراق ضد الطغاة والكل 

تنادي كال كال كال أمريكا. 
لقد وص�ل اكثر من مليوني متظاه�ر اىل منطقة الجادرية 
م�ن مداخله�ا األربع�ة يف الس�اعة األوىل للفج�ر والتقوا يف 
موقع واحد بال حرق اطارات وال عبور تقاطعات او صبات 
وال رج�ل اصيب وال رجل م�ات.. مظاهرة مليونية واضحة 
ش�فافة رصيحة كاملة مكملة وصلوا وقت الفجر ونصبت 
الخي�ام قب�ل صالة الصبح لرتف�ع عند الثاني�ة عرش ظهرا 
هتافاتها واضحة وباللغتن العربية واالنكليزية كلها تنادي 
أمري�كا بره ب�ره كال كال امريكا. كانت الرس�الة واضحة 
مقروءة م�ن الجميع املبرص والبصر والس�ليم والس�قيم 
اال م�ن كان خ�ارج الزم�ان واملكان كقن�وات األدلجة التي 
لم تنقل التظاهرة ول�م تنتقل اليها بل راح البعض يحرض 

للفتنة من استهداف ساحات التظاهر اىل غر ذلك. 
أخ�را وليس آخرا نقول ش�كرا لكل من دع�ا ولكل من لبى 
ولكل من ش�ارك وس�اهم فكلك�م كنتم عراقي�ن بامتياز 
جنوبين س�ومرين او فراتين او انباري�ن او بغدادين او 

من كركوك وتكريت وبرتقال دياىل.. 
وش�كرا ال يشبه الش�كر واألمثال ترضب وال تقاس لألرعن 
ترامب وفوضويته التي اعادت لنا لحمتنا ووحدتنا واعتقد 
ان ق�ادم األيام غر م�ا كان وثمة صحوة وط�ن يزهوا بها 
الوطن وينتفض عى كل تداعيات الضيم والبؤس والفس�اد 

وبردا وسالما يا عراق.


