
Issue No  ( 2071 )  January Tue 28  2020    العدد )2071(  28  كانون الثاني  2020                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

فـر استعـد من تـذكـر ُبعـد السَّ العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمة االحتادية:
 »كوتا النساء« جاءت استثناًء وال يمكن 

التوسع فيها بالربملان
ص2

مصـدر سيـاسـي: )٤( اسمـاء امـام رئيـس اجلمهـوريـة لتـولـي رئاسـة الـوزراء 
مرص تتحدث عن جهود دبلوماسية »رسية« إلجالء القوات األمريكية من العراق

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت وزارة الخارجّية رفضها واستنكارها 
مل�ا وصفت�ه ب�«الع�دوان« ال�ذي اس�تهدف 
سفارة الواليات املتحدة، وفيما أصدرت عدد 
من القيادات السياسية بيانات رفضت فيها 
اس�تهداف البعثات الدبلوماس�ية يف العراق، 
ملّح�ت إىل وق�وف أط�راف غ�ر املعروف�ة يف 

الوقوف خلفها.
واعلنت وزارة الخارجّية رفضها واستنكارها 
مل�ا وصفت�ه ب�«الع�دوان« ال�ذي اس�تهدف 
س�فارة الواليات املتح�دة بالقصف بقذائف 

كاتيوشا.
وقال�ت الخارجّي�ة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إنه�ا ُتعّب عن رفضها 
القاطع، واستنكارها للعدوان الذي استهدف 
س�فارة الواليات املتحدة األمركّية بالقصف 

بقذائف كاتيوشا.
ويف الوق�ت ال�ذي ُتش�ّدد في�ه ال�وزارة ع�ن 
اس�تهجانها لهذا العمل العنفّي املُدان قانوناً 
وعرفاً، ُتؤّكد، بحس�ب البي�ان، أّنها حريصة 
أشدَّ الحرص عىل حفظ حرمة جميع البعثات 
الدبلوماسّية العاملة يف العراق؛ وذلك التزاماً 
بُبن�ود اتفاق�ّي�ة فيين�ا لتنظي�م العالق�ات 
الدبلوماس�ّية بني بلدان العالم، وحرصاً عىل 
العالقات الثنائّية، ورعاية للمصالح املُتبادلة 

للجميع.
وتابع بي�ان الخارجي�ة بالق�ول، إن العراق 
ُيؤّكد أّن مثل هذه األفعال لن تؤثر يف ُمستوى 

العالقات السرتاتيجّية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أوع�ز الرئي�س الصيني يش ج�ني بينغ، ملنظم�ات الحزب 
الشيوعي الصيني عىل جميع املستويات، بالعمل الحاسم 
عىل مكافحة انتش�ار وباء نوع جديد من فروس كورونا 
)التاج�ي(. وقال التلفزيون املرك�زي الصيني يف تقرير ان 
الرئي�س يش جني بينغ طالب بأن تتحد املنظمات الحزبية 
عىل جميع املس�تويات والكوادر الش�عبية العريضة حول 
الجماهر الواس�عة وتنفذ بش�كل حاس�م قرارات اللجنة 
املركزي�ة للح�زب الش�يوعي الصين�ي، معتمدين بش�دة 
عىل جماهر الش�عب ملكافحة الوب�اء وتحقيق نرص عىل 
الع�دو«. ئمس االثنني، وصل إىل مدينة ووهان وهي مركز 
الوباء، رئيس مجلس الدولة الصيني، رئيس الوزراء يل كه 
تش�يانغ، بتكليف من رئي�س البالد، يش جني بينغ، األمني 

الع�ام للجنة املركزي�ة للحزب الش�يوعي الصيني، لتفقد 
وتوجي�ه جه�ود منع انتش�ار الف�روس التاج�ي الجديد 
ومكافحته. وكانت سلطات الصني قد أبلغت يف 31 كانون 
األول امل�ايض، منظمة الصحة العاملية عن اندالع االلتهاب 
الرئوي غ�ر املعروف يف مدينة ووه�ان، الواقعة يف الجزء 
األوسط من البالد. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفيش 
الف�روس إىل 81 يف حني بلغ إجمايل عدد املصابني– 2744 
ش�خصاً، ومددت الحكوم�ة عطلة رأس الس�نة القمرية 
الجدي�دة. وأغلقت املزيد من الرشكات الك�بى أبوابها أو 
طلبت م�ن املوظفني العمل من املنزل يف محاولة للحد من 

انتشار املرض. 
وأكدت لجنة الصحة الوطنية، يف مؤتمر صحفي عقد أمس 
األول، أن الف�روس الجدي�د يختلف عن األنواع الس�ابقة، 

ويخىش من تسارع قدرته عىل االنتشار بني البرش.

      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد ثالثة مس�ؤولني أمني�ني غربيني 
رفيع�ي املس�توى، أم�س االثنني، بأن 
قراصن�ة يعمل�ون لصال�ح الحكومة 
الهجم�ات  وراء  يقف�ون  الرتكي�ة 
اإللكرتونية التي اس�تهدفت حكومات 
ومنظمات يف أوروبا والرشق األوسط.

وقال املس�ؤولون، بحسب رويرتز، إن 
»قراصن�ة يعملون لصال�ح الحكومة 
الهجم�ات  وراء  يقف�ون  الرتكي�ة 
اإللكرتونية التي اس�تهدفت حكومات 
وال�رشق  أوروب�ا  يف  ومنظم�ات 

األوسط«. واستهدف هؤالء القراصنة 
30 منظمة عىل األقل بما فيها وزارات 
وس�فارات وخدم�ات أم�ن فضال عن 
رشكات ومجموعات أخرى، بحس�ب 
مراجعة أعدتها وكالة رويرتز لسجالت 

اإلنرتنت العامة.
ومن ضحاي�ا الهجم�ات اإللكرتونية، 
خدم�ات البيد اإللكرتون�ي للحكومة 
اليوناني�ة والقبصي�ة ومستش�ارية 
األم�ن الوطن�ي العراق�ي، وف�ق م�ا 

كشفت عنه السجالت.
وقالت رويرتز إن الحكومة العراقية لم 
ترد عىل طلبها التعليق عىل املعلومات 

الواردة يف التقرير. وتضمنت الهجمات 
اإلنرتن�ت  م�رور  حرك�ة  اع�رتاض 
إىل مواق�ع الضحاي�ا، م�ا ق�د يمك�ن 
املتس�للني من الوصول غ�ر املرشوع 
إىل شبكات الهيئات الحكومية وغرها 

من املنظمات.
وق�ال مس�ؤوالن بريطاني�ان وآخ�ر 
يحم�ل  النش�اط  ذل�ك  إن  أمرك�ي، 
بصمات عملية تجس�س عب اإلنرتنت 
مدعوم�ة م�ن الدولة أجري�ت لتعزيز 
املصال�ح الرتكي�ة. وقال املس�ؤولون، 
إن هذا االستنتاج كان يستند إىل ثالثة 
عنارص: هوي�ات الضحايا ومواقعهم 

والت�ي ش�ملت حكومات ال�دول ذات 
والسياس�ية  الجغرافي�ة  األهمي�ة 
بالنس�بة لرتكيا، وأوجه التش�ابه مع 
الهجمات الس�ابقة التي يقولون إنها 
اس�تخدمت بنية تحتية مس�جلة من 
تركيا، إىل جان�ب املعلومات الواردة يف 
تقييمات اس�تخباراتية رسي�ة والتي 

امتنعوا عن تقديم تفاصيل حولها.
وفيم�ا ق�ال املس�ؤولون إن م�ن غر 
الواض�ح بالتحديد من ه�م األفراد أو 

املنظمات املسؤولة عن الهجمات.
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الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الـ )25( مليون دينار ملوظفي الدولة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أطل�ق مرصف الرافدين وجبة جديدة من س�لفة موظف�ي دوائر الدولة 
التي ترتواح ما بني )5، 10، 15، 20، 25( مليون دينار عن طريق بطاقة 

املاسرت كارد الدولية.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة 
لنحو 1000 موظف الذين تم توطني رواتبهم لدى املرصف وحصلوا عىل 

البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك الس�لفة تم ع�ن طريق بصمة الزبون ثم 
ابالغ املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد 
ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانوني�ة ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفضه�ا  الخارجّي�ة  وزارة  اعلن�ت 
واستنكارها ملا وصفته ب�«العدوان« 
الوالي�ات  ال�ذي اس�تهدف س�فارة 
املتح�دة، وفيم�ا أص�درت ع�دد من 
القيادات السياس�ية بيانات رفضت 
فيها استهداف البعثات الدبلوماسية 
يف الع�راق، ملّح�ت إىل وق�وف أطراف 

غري املعروفة يف الوقوف خلفها.
واعلن�ت وزارة الخارجّي�ة رفضه�ا 
واستنكارها ملا وصفته ب�«العدوان« 
الوالي�ات  ال�ذي اس�تهدف س�فارة 

املتحدة بالقصف بقذائف كاتيوشا.
وقال�ت الخارجّي�ة، يف بي�ان تلق�ت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
إنه�ا ُتع�رّب ع�ن رفضه�ا القاط�ع، 
واستنكارها للعدوان الذي استهدف 
س�فارة الواليات املتح�دة األمريكّية 

بالقصف بقذائف كاتيوشا.
ويف الوقت الذي ُتش�ّدد في�ه الوزارة 
عن اس�تهجانها لهذا العمل العنفّي 
املُ�دان قانوناً وعرفاً، ُتؤّكد، بحس�ب 
البي�ان، أّنها حريصة أش�دَّ الحرص 
عىل حف�ظ حرم�ة جمي�ع البعثات 
الدبلوماسّية العاملة يف العراق؛ وذلك 
التزام�اً بُبنود اتفاق�ّية فيينا لتنظيم 

العالقات الدبلوماس�ّية بني بل�دان العالم، وحرصاً 
ع�ىل العالقات الثنائّية، ورعاي�ة للمصالح املُتبادلة 

للجميع.
وتاب�ع بيان الخارجية بالق�ول، إن العراق ُيؤّكد أّن 
مث�ل هذه األفع�ال لن تؤث�ر يف ُمس�توى العالقات 
الس�رتاتيجّية ب�ني بغ�داد وواش�نطن التي تش�هد 

ارتق�اًء ع�ىل طري�ق تحقي�ق تطلع�ات الش�عبني 
الصديق�ني، كم�ا أّن الس�لطات األمنّي�ة املعنّية قد 
رشع�ت يف إجراءاته�ا التحقيق�ّي�ة؛ للكش�ف عن 
الُجن�اة، وتقديمهم إىل العدالة؛ ملنع تكرار مثل هذه 
االنته�اكات؛ مّما قد يجّر العراق ألن يكون س�احة 

حرب ألطراف خارجّية.
وعل�ق رئي�س تحالف الفت�ح ه�ادي العامري عىل 

قصف السفارة االمريكية يف بغداد، وقال العامري يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »نرفض 
االعتداء عىل مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية 
االجنبي�ة بالع�راق«. واض�اف ان »ه�ذه االعم�ال 
التخريبي�ة هدفه�ا خل�ق الفتنة واعاق�ة مرشوع 
الس�يادة ورحيل القوات االجنبية التي صوت عليها 
مجلس النواب العراقي«، داعيا الحكومة اىل »العمل 

الجاد يف حماية البعثات الدبلوماسية 
وكشف املتورطني بها«.

القي�ادي يف حرك�ة  أك�د  بدوره�ا، 
عصائب أهل الحق جواد الطليباوي 
عدم وقوف »فصائل املقاومة« وراء 
القصف الصاروخي الذي اس�تهدف 

السفارة األمريكية يف بغداد.
وفيم�ا أش�ار رئي�س ائت�الف دولة 
القانون نوري املالكي اىل أن »الوضع 
املت�أزم يف الب�الد وتداعي�ا العملي�ة 
ع�ىل  العم�ل  ورضورة  السياس�ية 
التهدئ�ة وتجنب التصعي�د«، أعرب 
ع�ن »رفض�ه اس�تهداف البعث�ات 
العاملة  والس�فارات  الدبلوماس�ية 

لدى العراق«.
وأص�در رئي�س ال�وزراء املس�تقيل 
عادل عبد امله�دي، األحد، بياناً حذر 
في�ه من تعرض الب�الد ل�«تداعيات 
خطرية« نتيجة هذه األعمال، مؤكداً 
الت�زام الحكوم�ة بحماي�ة البعثات 
الدبلوماسية، كما إشار إىل إصداره 
أوامر باعتقال املنفذين وتس�ليمهم 

إىل القضاء.
كما اس�تنكر رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبويس االعتداءات املتكررة 
التي تتعرض لها السفارة األمريكية 
وس�ط بغداد، معتربا هذه الحوادث 

وأمثالها تيسء للدولة العراقية.
يذكر أن خمس�ة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء 
األح�د، عىل املنطقة الخرضاء، بحس�ب م�ا أعلنته 
خلية اإلعالم األمني، فيما أفاد مصدر أمني بأن أحد 
الصواريخ أصاب مبنى السفارة األمريكية وأدى إىل 

مقتل موظف وجرح آخرين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد ثالث�ة مس�ؤولني أمني�ني غربيني 
رفيع�ي املس�توى، أم�س االثن�ني، بأن 
الحكوم�ة  لصال�ح  يعمل�ون  قراصن�ة 
الهجم�ات  وراء  يقف�ون  الرتكي�ة 
اإللكرتوني�ة التي اس�تهدفت حكومات 

ومنظمات يف أوروبا والرشق األوسط.
وقال املس�ؤولون، بحس�ب روي�رتز، إن 
»قراصن�ة يعمل�ون لصال�ح الحكوم�ة 
الهجم�ات  وراء  يقف�ون  الرتكي�ة 

اإللكرتوني�ة التي اس�تهدفت حكومات 
ومنظمات يف أوروبا والرشق األوسط«.

واس�تهدف هؤالء القراصنة 30 منظمة 
ع�ىل األقل بم�ا فيها وزارات وس�فارات 
رشكات  ع�ن  فض�ال  أم�ن  وخدم�ات 
ومجموع�ات أخ�رى، بحس�ب مراجعة 
أعدتها وكالة رويرتز لس�جالت اإلنرتنت 

العامة.
وم�ن ضحاي�ا الهجم�ات اإللكرتوني�ة، 
خدم�ات الربي�د اإللكرتون�ي للحكوم�ة 
اليونانية والقربصية ومستشارية األمن 

الوطن�ي العراقي، وفق ما كش�فت عنه 
السجالت.

وقالت روي�رتز إن الحكومة العراقية لم 
ترد ع�ىل طلبها التعليق ع�ىل املعلومات 

الواردة يف التقرير.
وتضمن�ت الهجم�ات اع�رتاض حرك�ة 
م�رور اإلنرتنت إىل مواق�ع الضحايا، ما 
قد يمك�ن املتس�للني من الوص�ول غري 
املرشوع إىل ش�بكات الهيئات الحكومية 

وغريها من املنظمات.
وآخ�ر  بريطاني�ان  مس�ؤوالن  وق�ال 

أمريكي، إن ذلك النشاط يحمل بصمات 
عملية تجس�س عرب اإلنرتن�ت مدعومة 
م�ن الدول�ة أجري�ت لتعزي�ز املصال�ح 

الرتكية.
وقال املسؤولون، إن هذا االستنتاج كان 
يستند إىل ثالثة عنارص: هويات الضحايا 
ومواقعهم والتي شملت حكومات الدول 
والسياس�ية  الجغرافي�ة  األهمي�ة  ذات 
بالنس�بة لرتكي�ا، وأوج�ه التش�ابه مع 
الهجم�ات الس�ابقة التي يقول�ون إنها 
اس�تخدمت بني�ة تحتي�ة مس�جلة من 

تركي�ا، إىل جان�ب املعلومات ال�واردة يف 
تقييم�ات اس�تخباراتية رسي�ة والت�ي 

امتنعوا عن تقديم تفاصيل حولها.
وفيما قال املسؤولون إن من غري الواضح 
بالتحدي�د من ه�م األف�راد أو املنظمات 
املس�ؤولة عن الهجم�ات، لكنهم أعربوا 
عن اعتقادهم بأنها جهات مرتبطة فيما 
بينه�ا ألنها اس�تخدمت نف�س الخوادم 

)سريفرز( وبنى أساسية أخرى.
وتشري الس�جالت إىل أن الهجمات كانت 

تنفذ منذ بداية 2018 عىل األقل.

فصائل املقاومة نفت مسؤوليتها عن »الصواريخ القدمية«.. واخلارجية »تستنكر« وتشرع بـ »إجراءات حتقيقية« ملعرفة الفاعلني
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معلومات مرسبة: تركيا ضالعة بـ »هجوم سيرباين« عىل مواقع عراقية حساسة

        بغداد / المستقبل العراقي

وصلت تعزي�زات عس�كرية كبرية 
من الحشد الش�عبي، أمس االثنني، 
اىل قي�ادة عملي�ات نينوى للحش�د 

الشعبي لتعزيز التواجد.
وق�ال اع�الم الحش�د، إن تعزيزات 
عسكرية كبرية من قطعات الحشد 
الش�عبي إىل قاط�ع عمليات نينوى 
لتعزي�ز  وذل�ك  الش�عبي  للحش�د 
قطعات الحش�د املتواج�دة بقاطع 

املسؤولية.

وأضاف، أن قي�ادة عمليات نينوى 
للحشد الش�عبي نفت انسحاب أي 
ق�وة لها ضمن القاط�ع، مؤكدًة يف 
الوق�ت نفس�ه اس�تمرار عملياتها 
األمني�ة الواس�عة ومتابعة الوضع 

االمني عىل الحدود السورية.
وأش�ار إىل أن قيادة عمليات نينوى 
التواصل  للحش�د الش�عبي أك�دت 
مع وجه�اء وابناء محافظة نينوى 
ملالحقة فلول املجامي�ع  اإلرهابية 
نينوى  بالتنسيقمع قيادة عمليات 

للجيش العراقي واالجهزة األمنية.

احلشد الشعبي يرسل »تعزيزات كبرية« 
إىل نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر س�يايس، عن االس�ماء املطروح�ة امام 
رئيس الجمهوري�ة برهم صالح لتويل رئاس�ة الوزراء، 
فيم�ا اش�ار اىل ان موعد حس�م منصب رئي�س الوزراء 

قريبا جدا.
وقال املص�در ان »األس�ماء املطروحة حالي�ا لتكليفها 
رس�ميا بتش�كيل الحكوم�ة هي كل من محم�د توفيق 

عالوي، وعيل ش�كري، وعبد الغني األسدي، لكن األوفر 
حظ�اً هو رئي�س جه�از املخاب�رات الح�ايل مصطفى 
الكاظمي، الذي يحظى بتوافق أغلب الكتل السياس�ية، 
كم�ا أن عالقت�ه متزنة يف ما يتعل�ق باملعادلة األمريكية 

اإليرانية داخل العراق«.
واضاف ان »املرشح الذي يجمع أعىل عدد من املوافقات 
بني الكتل السياس�ية سيصار إىل تكليفه«، مشريا اىل ان 
»األس�ماء املطروحة لم ترفض من قبل املتظاهرين من 

قب�ل«.  من جانبه، أكد القي�ادي يف تيار الحكمة محمد 
الحس�يني، إنه »خالل ه�ذه األيام )األس�بوع الحايل(، 
س�يتم حس�م تكليف رئيس ال�وزراء املقب�ل«، الفتا اىل 
ان »هن�اك ح�راك س�يايس ع�ىل أن تكون الش�خصية 
غ�ري جدلية ومقبولة من قبل الش�ارع العراقي، ولديها 
القدرة عىل حل األزمات التي يمر بها العراق، وهذا األمر 
متفقة عليه قوى سياس�ية فاعلة، باإلضافة إىل رئيس 

الجمهورية برهم صالح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكمة االتحادية العليا أن »كوتا النس�اء« الواردة يف 
الدس�تور جاءت اس�تثناءاً من مبدأ املس�اواة ب�ني العراقيني 

الوارد يف الدستور، منوهة إىل عدم أمكانية التوسع يف فيه.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 

جلس�ة برئاس�ة القايض مدح�ت املحمود وحض�ور القضاة 
األعضاء كافة، ونظرت دع�وى خاصمت املدعية فيها رئيس 
مجلس املفوضني يف مفوضية االنتخابات/ إضافة لوظيفته«. 
وأض�اف الس�اموك، أن »املدعي�ة طلب�ت بواس�طة وكيله�ا 
إعطاءها مقعد بموجب )كوتا النس�اء( باإلضافة إىل املقاعد 
الثالثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، والتي حدد 
عدد املقاعد املخصصة لهذه املحافظة بتسعة مقاعد باعتبار 

أن أحدى النس�اء الثالثة قد فازت بأصواتها، وتعّد املدعية أن 
ذلك ال يحسب ضمن )الكوتا النسائية(«. وتابع، أن »املحكمة 
االتحادية العليا وقفت عىل املركز القانوني الذي انطلقت منه 
املدعية، فهي قد ترش�حت يف انتخابات مجل�س النواب لعام 
2018 عن تي�ار الحكمة يف محافظة ميس�ان، وحصلت عىل 
)1932( صوتاً، وكان ترتيبها بني النساء الرابع يف املحافظة، 

لذا لم تفز باملقعد الذي تريده«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�اعد وزير الخارجّية املرصّي 
الس�ابق رخا حس�ن، أم�س االثنني، عن 
وجود جهود دبلوماس�ّية مرصّية رسّية 
إلج�الء الق�ّوات األمريكّي�ة م�ن العراق، 
فيما اش�ار اىل ان القاه�رة مقتنعة تمام 
االقتن�اع ب�أّن س�بب الفرق�ة والترشذم 
يف الع�راق ومختل�ف ال�دول العربّية هو 
التدّخ�ل األجنب�ّي يف الش�ؤون العربّي�ة 

خصوصاً التدّخالت العسكرّية.
وقال حسن بحس�ب موقع »املونيتور«: 

»تواصل مس�ؤولون رسمّيون مرصّيون 
رفيع�و املس�توى م�ن وزارة الخارجّي�ة 
ومس�ؤولني  نظرائه�م  م�ع  املرصّي�ة 
سياس�ينّي يف الع�راق إلقناعهم برضورة 
طل�ب خ�روج الق�وّات األمريكّي�ة منه، 
والسبب أّن حادث اغتيال قاسم سليماني 
يف بغ�داد من قبل الق�وّات األمريكّية هّدد 
دول�ة العراق، وأّن ذل�ك التهديد يتمّثل يف 
إمكانّية تح�ّول العراق إىل س�احة حرب 
بالوكالة بني أط�راف دولّية عّدة، أبرزها 

إيران وأمريكا«.
الجه�ود  أّن  ع�ىل  حس�ن  رخ�ا  وش�ّدد 

املرصّية يف هذا الشأن جاءت من منطلق 
ح�رص القاهرة ع�ىل مصلح�ة العراق، 
ألّن م�رص والع�راق تربطهم�ا عالق�ات 
متمّيزة، خصوصاً عىل املستويني األمنّي 
واالقتصادّي، بما يشمل التبادل التجارّي 

والنفطّي بني البلدين.
وقال حس�ن: »إّن مرص ال تري�د التدّخل 
ىف ش�ؤون الع�راق، لكّنها تق�وم بدورها 
ومس�ؤولّيت�����ها كدولة عربّية كبرية 
من أجل اس�تقراره، فهي ال تريد التدّخل 
من أجل ف�رض الس�يطرة واله���يمنة 
علي�ه، لكّنه�ا حريص�ة عىل اس�تقراره 

وأمنه وعدم تحّوله إىل س�احة حرب بني 
أط�راف دولّية متصارع�ة، كما يحدث يف 

سوريا«.
وكان ال������رئيس املرصّي عبد الفّتاح 
السييس استقبل عادل عبد املهدي، يف 23 
آذار م�ن ع�ام 2019، بق�رص االتحادّية 
يف القاهرة، وأعرب ع�ن تقديره الختيار 
عب�د املهدي أن تكون م�رص أوىل زياراته 
الخارجّية، بعد تأديته اليمني الدستورّية 
رئيًس�ا لل�وزراء، فيم�ا أّكد عب�د املهدي 
ح�رص ب�الده عىل دف�ع العالق�ات بني 

مرص والعراق يف مختلف املجاالت.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا نائب رئيس مجلس النواب، حسن 
الكعبي، املدارس الدينية اىل تخصيص 
مناه�ج حديثة تدفع باتج�اه وحدة 

الصف ونبذ التطرف.
جاء ذل�ك خالل اس�تقباله يف مكتبه، 
الي�وم االثنني، رئي�س جماعة علماء 
الع�راق الش�يخ خال�د امل�ال بحضور 
رئي�س تحالف س�ائرون نبيل الطريف 

والنائب عالء الربيعي.
وذك�ر بي�ان ملكتبه، تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان« الكعبي دعا 
خالل اللقاء اىل رضورة تغليب الصوت 
والخط�اب االعالمي املعت�دل من قبل 
العلماء واملفكرين ورجال الدين الذين 
لهم ال�دور االكرب يف صناعة الحضارة 
والثقافة للمجتمع�ات واالهم يف بناء 

االنسان فكريا وعلمياً«.
وب�ني الكعب�ي، ان »الع�راق االن يمر 
بمرحل�ة خطرية جدا ومما زاد يف ذلك 
وج�ود توجه�ات ون�ربات أيدلوجي�ة 
مختلف�ة؛ لذل�ك يج�ب التأكي�د ع�ىل 
دور امل�دارس الديني�ة، وان تخصص 
مناه�ج حديثة تدفع باتج�اه وحدة 
واح�رتام  التط�رف  ونب�ذ  الص�ف 
االنظم�ة الديمقراطي�ة وان ال تكون 
الديمقراطية مجرد نهج او ش�عارات 
ب�ل يج�ب العم�ل وف�ق ه�ذا النظام 
لتأس�يس دولة عادلة يسودها االمان 

واملساواة ».

مصدر سيايس: )٤( اسامء امام رئيس اجلمهورية لتويل رئاسة الوزراء 

املحكمة االحتادية: »كوتا النساء« جاءت استثناًء وال يمكن التوسع فيها بالربملان

مرص تتحدث عن جهود دبلوماسية »رسية« إلجالء القوات األمريكية من العراق

الكعبي يدعو املدارس 
الدينية إىل ختصيص 

»مناهج حديثة« تدفع 
باجتاه نبذ التطرف

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت بعثة االتحاد االوربي االستش�ارية يف العراق، انها س�وف تس�تأنف 
كامل طاقتها االستشارية بما فيها وضع خطة جديدة لزيادة الدعم املقدم 

اىل وزارة الداخلية.
جاء ذلك خالل اس�تقبال وزير الداخلية، ياسني اليارسي، يف مكتبه ببغداد 
رئيس بعثات االتحاد االوربي حول العالم فينتشينزو كوبوال، ورئيس بعثة 

االتحاد االوربي االستشارية وكالًة بيني جينسن.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان« اليارسي رحب 
يف بداي�ة اللقاء بهذه الزيارة، مؤكداً عىل« أهمية تطوير التعاون املش�رتك 

وتبادل الخربات األمنية«.
م�ن جانبه أعرب رئيس بعث�ات االتحاد االوربي حول العالم عن س�عادته 
للق�اء اليارسي، معلن�اً ان« بعثة االتح�اد االوربي االستش�ارية يف العراق 
س�وف تس�تأنف كامل طاقتها االستش�ارية بما فيها وضع خطة جديدة 
لزيادة الدعم املقدم اىل وزارة الداخلية يف املجاالت كافة وتطوير قدراتها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه قائد رشط�ة ذي ق�ار العميد نارص األس�دي، أم�س االثنني، 
املنتس�بني بتقديم تربعات لدعم املتظاهرين »املترضرين« يف ساحة 
الحبوب�ي، فيما بينت القيادة أن ذلك يأتي ل�«إثبات حس�ن النوايا« 

من القوات األمنية ودعماً للمتظاهرين السلميني.
وقال�ت القيادة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»بإيع�از من قائ�د رشطة محافظ�ة ذي قار أطلق قس�م العالقات 
واإلع�الم مب�ادرة إنس�انية لدع�م املتظاهرين املعتصمني الس�يما 
املترضري�ن منه�م يف س�احة الحبوب�ي والذين تعرض�ت رسادقهم 
للحري�ق نتيجة دخول مس�لحني مجهولني وح�رق الخيم واالعتداء 
عليهم«، مبينًة أن »قائد رشطة ذي قار وجه، اليوم، بالقيام بحملة 

تربعات لدعم املتظاهرين املترضرين«.
وأضاف البيان، أنه »دعماً من إعالم رشطة ذي قار وإلثبات حس�ن 
النوايا من القوات األمنية وتضامنا مع أبنائنا املتظاهرين ملس�اعدة 
عائالت الش�هداء ومس�اعدة الجرحى ودعم املتظاهرين السلميني، 
نرجوا من جميع منتسبينا بكافة أقسام رشطة ذي قار وتوابعها أن 
يهبوا لتقديم التربعات املالية والعينية إىل قسمنا وبواسطة املعتمدين 
وبشكل طوعي سواء كانت التربعات مالية أو أشياء أخرى يستفاد 
منها«.  وكان مصدر أمني أفاد بأن »مجهولني هاجموا املتظاهرين 

يف ساحة الحبوبي وقاموا بإحراق خيام املعتصمني«.
وأض�اف املص�در، أن »حصيلة ه�ذه االعمال بلغت ش�هيدين و18 
مصاب�ا بعضها خطرة«، مبيناً أن »املتظاهرين قاموا بنصب الخيام 

مرة أخرى، وهناك هدوءاً نسبياً«.

االحتاد األوريب
 يبلغ وزير الداخلية باستئناف كامل طاقاته 

االستشارية يف العراق 

بارزاين يشكر أملانيا »حكومة وبرملان« 
عىل استئناف تدريب البيشمركة

قائد رشطة ذي قار
 يوجه املنتسبني بتقديم »التربعات« لدعم 

املتظاهرين املترضرين

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان 
م�رور بارزان�ي، أم�س االثن�ني، 
ش�كره ألملانيا »حكوم�ًة وبرملاناً« 
بع�د قرار اس�تئناف تدري�ب قوات 
البيش�مركة، فيما اك�د عىل أهمية 
مواصلة دعم التحالف الدويل لقوات 
العراق�ي،  والجي�ش  البيش�مركة 
فيم�ا ح�ذر أن تنظي�م »داعش« ال 
يزال خط�راً كامناً يف بعض مناطق 

العراق.
وق�ال بارزاني يف بيان إنه اس�تقبل 
م�ن  تأل�ف  أملاني�اً  برملاني�اً  وف�داً 
مفوض الحكوم�ة األملانية للحرية 
الدينية مارك�وس غروبل، والعضو 
يف لجنة الشؤون الخارجية يورغن 

هاردت.
ويف اللق�اء الذي حرضه مس�ؤول 
دائرة العالقات الخارجية يف حكومة 
دزي�ي  س�فني  كردس�تان  إقلي�م 

وممثل حكومة اإلقلي�م لدى أملانيا 
دلش�اد بارزاني والقنص�ل األملاني 
يف أربيل بارب�ارا فولف، جرى بحث 
آخر مس�تجدات الع�راق واملنطقة 
والعالق�ات ب�ني إقلي�م كردس�تان 

وأملانيا، بحسب البيان.
إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  ووج�ه 
كردستان ش�كره ل أملانيا، حكومًة 
وبرملاناً، بعد قرار اس�تئناف تدريب 
ع�ىل  مؤك�داً  البيش�مركة،  ق�وات 
التحال�ف  دع�م  مواصل�ة  أهمي�ة 
الدويل لقوات البيش�مركة والجيش 
العراقي، خاصة أن تنظيم داعش ال 
يزال خط�راً كامناً يف بعض مناطق 

العراق.
هذا وأش�ار الوف�د الربملاني األملاني 
اىل مكانة إقليم كوردس�تان كعامل 
اس�تقرار مه�م بالنس�بة للع�راق 
واملنطق�ة، كم�ا عرّب عن اس�تعداد 
أملانيا لتعزي�ز العالقات وخصوصاً 

يف التجارة واالستثمار.
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية عن 
الكمي�ات املجهزة م�ن مادة زي�ت الغاز اىل 
املولدات السكنية وكذلك مولدات القطاعني 
الخ�اص والع�ام خالل الع�ام املايض 2019 
فق�د بلغ مجم�وع ماجهزته لتل�ك الجهات 
باإلضافة اىل النازحني من منتوج زيت الغاز 

اىل املولدات الس�كنية ومولدات دوائر الدولة 
والقط�اع الخ�اص باإلضاف�ة إىل النازحني 

بأكثر من )811( مليون لرت .
وقال وكيل مدير عام الرشكة حسني طالب 
عبود يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»مجموع املولدات يف عموم املحافظات يبلغ 
) ٣00( أل�ف مول�دة، يف حني بل�غ مجموع 
الق�درات لتل�ك املول�دات ما يق�ارب ) 80( 

ملي�ون kva«، مؤكداً »ح�رص الرشكة عىل 
اإليف�اء بكاف�ة إلتزاماته�ا م�ع القطاعني 
العام والخاص واملولدات الس�كنية وحسب 
الضواب�ط والتعليمات املق�ررة من الرشكة 
موضح�اً انن�ا وع�ىل م�دار الع�ام املنرصم  
وضعن�ا خط�ة تجهيزية ش�املة نقوم عىل 
اساس�ها بتجهيز تل�ك الجه�ات بالكميات 
الش�هرية املخصص�ة ل�كل جه�ة لتغطي�ة 

حاجته�ا من من�وج زي�ن الغ�از لديمومة 
عملها«.

وأضاف عب�ود أن »رشكتنا وعىل مدار العام 
املايض بذلت جهوداً كبرية يف توفري وتجهيز 
حص�ص املولدات بأنواعها حرصاً منها عىل 
توفريالطاق�ة الكهربائية للمواطنني ودوائر 
الدولة واملعامل واملنشآت والرشكات وغريها 

من املرافق األخرى«.

من جانبه، قال مدير هيأة التجهيز إحسان 
غانم ان »عام 2019 ش�هد زي�ادة كبرية يف 
كمية تجهيز زيت الغاز للجهات املعنية عن 
العام 2018 الذي بلغ فيه مجموع ماجهزته 
لتل�ك الجه�ات م�ن منت�وج زيت الغ�از اىل 
املول�دات الس�كنية ومولدات دوائ�ر الدولة 
والقط�اع الخ�اص باإلضاف�ة إىل النازحني 

بأكثر من )702( مليون لرت .

املنتجات النفطية تعلن عن الكميات املجهزة من مادة الگاز خالل 2019

صحة البرصة تنفي اصابة عامل صينيني يف املحافظة بفايروس »كورونا«
    البصرة / المستقبل العراقي

كشفت دائرة صحة البرصة، حقيقة اصابة عمال صينيني 
بفايروس كورونا يف املحافظة.

وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه 
»انترشت عرب وسائل التواصل االجتماعي انباء عن ظهور 
اعراض فايروس كورونا عىل اثنني من العمالة الصينية يف 
محافظ�ة البرصة«.واضافت ان »ه�ذه االنباء عارية عن 

الصح�ة وال يوجد اية حالة اصاب�ة بفايروس كورونا وال 
اية حالة اش�تباه باملرض يف الب�رصة«، داعية الجميع اىل 

»توخي الدقة يف نقل املعلومة«.
وأعلن�ت وزارة الصحة، الخميس امل�ايض، أن العراق خال 
من اي اصابة بمرض كورونا الذي انترش يف احدى مناطق 
الص�ني مؤخرا، فيما اش�ارت اىل أن جميع الوافدين للبالد 
م�ن كافة ال�دول ومنه�ا الص�ني يخضع�ون للفحص يف 

املطارات واملنافذ الحدودية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق عالوي 
خالل اجتماع يف مقر الوزارة عىل متابعة اتخاذ ».

واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»اإلج�راءات الوقائية ضد م�رض الكورونا بعد ظهور 
ح�االت إصابة يف الصني وعدد م�ن الدول األخرى جاء 
ذلك بحض�ور النائب جواد املوس�وي ممثال عن لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة ووكالء ال�وزارة ومدي�ر ع�ام دائرة 
الصحة العامة يف الوزارة وتم خالل االجتماع مناقشة 
اإلج�راءات الت�ي ت�ّم اتخاذها من قب�ل وزارة الصحة 
ملنع دخ�ول هذا امل�رض إىل العراق وتش�ديد إجراءات 
الرقاب�ة والوقاي�ة الصحي�ة والرتكي�ز ع�ىل التوعية 
الصحية املجتمعية، وأكد سيادته عىل تعاون وإرشاك 
كافة ال�وزارات والجهات املعنية يف تش�ديد إجراءاتها 
وحس�ب امله�ام املناط�ة بها والتنس�يق م�ع منظمة 
الصح�ة العاملية وحس�ب اللوائح الصحي�ة الدولية يف 

هذا املجال.
وأك�د الوزي�ر عىل »عدم وج�ود أي حال�ة اصابة بهذا 
الفاي�روس يف جميع مناطق الع�راق مبينا ان الوزارة 
تتبع خط�ة موضوعة مس�بقا للتعامل م�ع الحاالت 
الوبائية املحتملة والس�يطرة عىل األمراض اإلنتقالية 
واهمه�ا الرتكي�ز ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة وخصوصا 
املط�ارات واتباع اجراءات صارمة بخصوص الوافدين 
من دول معينة اعلنت االصابة بهذا الفايروس ووجود 
ك�وادر مدرب�ة للتعامل م�ع هذه الحاالت وس�يارات 
ورده�ات مخصصة لنقل ورقود الح�االت املصابة او 

املشكوك باصابتها«.
من جانبه اكد جواد املوسوي النائب عن لجنة الصحة 
والبيئ�ة النيابية دعم الس�لطة الترشيعي�ة إلجراءات 

وزارة الصحة ومتابعتها اليومية للمستجدات . 

وزير الصحة يؤكد اختاذ 
اإلجراءات الوقائية ضد مرض 

»الكورونا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الصناعات اإلنشائية جتهز وزارة النفط بحاويات 
بالستيكية خاصة بصاممات أنابيب الغاز

الزراعة: ارتفاع معدالت انتاج بيض املائدة 
يف حمافظة كربالء املقدسة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية 
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن عن 

احد عقودها مع وزارة النفط«.
وذكر مدير عام الرشكة املهندس أحمد حسني 
عب�د يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»الرشكة وم�ن خالل مصنع النعم�ان التابع 
لها قام�ت بتجهيز رشكة تعبئة الغاز التابعة 
ل�وزارة النف�ط بحاوي�ات بالس�تيكية لحمل 
الصمام�ات العلوي�ة والصمام�ات الكامل�ة 

ألنابيب الغاز«.
وأفصح ع�ن ان »للرشك�ة االمكانية لتجهيز 
بالس�تيكية  بانابي�ب  الخدمي�ة  القطاع�ات 
خاضع�ة للفحوص�ات املختربي�ة تس�هم يف 
تأهي�ل البن�ى التحتية للمحافظ�ات وتجهيز 
القط�اع الزراع�ي ببي�وت زجاجي�ة ونايلون 

زراعي ومرشات مياه ».
وأك�د ان الرشك�ة تمتل�ك طاق�ات وخط�وط 
انتاجي�ة حديث�ة وانه�ا مس�تمرة يف مواكبة 

وتخصصه�ا  عمله�ا  مج�ال  يف  التط�ور 
الصناعي.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت مديري�ة زراعة كرب�الء املقدس�ة ارتفاع 
معدالت انتاج بيض املائدة املس�وقة اىل االسواق 
املحلية م�ن خالل املش�اريع املتخصصة بانتاج 
البيض والتي تم انش�اؤها من قبل املس�تثمرين 
املحليني والتي انعكس�ت ايجاباً عىل س�د حاجة 

السوق املحلية دعماً للمنتج الوطني«.
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان » الفرتة من منتص�ف كانون االول من العام 
امل�ايض وحت�ى منتص�ف ش�هر كان�ون الثاني 
الجاري ش�هدت تس�ويق )10( مليون و)856( 
بيض�ة ،اضاف�ة اىل مش�اريع بي�ض املائ�دة يف 
املحافظة والت�ي تعمل بنظ�ام االقفاص والتي 
س�اهمت يف سد حاجة السوق املحلية بعد ان تم 
انشاء 8 مشاريع تبلغ معدالت انتاجها السنوية 
اكثر من 150 مليون بيضة تس�وق اىل االس�واق 

املحلية.

االنت�اج  يف  الداخل�ة  االف�راخ  ع�دد  بل�غ  كم�ا 
)790,9٣0( منها )2٣1,450( يف مرحلة الرتبية 
و)459,480( يف مرحلة االنتاج ،حيث استطاعت 
محافظ�ة كربالء من خالل املبادرة الزراعية من 

اقام�ة عدد من مش�اريع بيض املائ�دة وفروج 
اللحم ع�ن طريق الرتبية بنظ�ام االقفاص مما 
حقق نجاحاً كبرياً س�اهم برفد حاجة الس�وق 

املحلية من بيض املائدة ولحوم الدواجن .

    ميسان / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات ميس�ان أحكاما 
مختلف�ة عىل مدان�ني اثنني م�ع غرامات 
مالي�ة بحقه�م ع�ن جريمة حي�ازة املواد 

املخدرة بقصد املتاجرة فيها«.

ملجل�س  املركزاالعالم�ي  مراس�ل  وق�ال 
القض�اء األع�ىل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«،  إن«محكمة جنايات ميس�ان 
نظ�رت قضيتني تتعلق�ان بحيازة وتجارة 
امل�واد املخدرة،حكم�ت ع�ىل امل�دان االول 
بالسجن عرش سنوات فيما قضت بالسجن 

ست سنوات عىل املدان الثاني مع غرامات 
مالي�ة بحقهم�ا مقداره�ا ع�رشة ماليني 
دين�ار ويف حالة عدم الدفع حبس�هما ملدة 

سنة واحدة«.
وأضاف املراس�ل أن«كيسا من مادة املثيل 
امفيتام�ني وب�وزن كليو غ�رام واحد عثر 

عليها يف دشبول سيارتهما يف مدينةالعمارة 
مركز محافظة ميسان«.

وأش�ار إىل أن »االحكام بحق املدانني تأتي 
وفق�ا الحكام امل�ادة 28/اوال م�ن قانون 
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لس�نة 

. 2017

    كربالء / المستقبل العراقي

اعل�ن قس�م التنمي�ة الزراعية التاب�ع للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة عن رف�د االس�واق املحلية باصن�اف مميزة من 
األس�ماك«.وقال الخب�ري الزراعي وامل�رشف عىل املرشوع 
عدنان عوز ان »العتبة الحسينية سوقت لألسواق املحلية 

ما يقارب 9٣ طن منذ بداية موسم )2020-2019(«.
وأضاف ان العمل مستمر من قبل الكوادر الفنية واملرشفة 
برفد األس�واق باجود األنواع من األس�ماك واهمها صنف 
ال�كارب .وأوض�ح ان »هذه املش�اريع اله�دف منها دعم 
االقتصاد الوطني والحفاظ عىل القيمة الرشائية لألسماك 
العراق�ي والحفاظ عىل االس�عار ومنع عملية االس�ترياد 

التي ترهق االقتصاد العراقي«.
وأش�ار ع�وز اىل ان »العتبة الحس�ينية مس�تمرة بتنفيذ 
خططه�ا التطويرية يف املرشوع من خالل الرشوع بتنفيذ 

مفقس لألسماك ذات األنواع املقاومة لالمراض ».
الجدير بالذكر ان مساحة املرشوع تبلغ 500 دونم بواقع 

10 احواض كبرية .

أحكام خمتلفة ملدانني باملتاجرة باملخدرات يف ميسان

دعاًم للمنتوج الوطني.. البحريات التابعة للعتبة احلسينية ترفد األسواق 
بـ »93« طنًا من االسامك

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة العمل وال�ش��ؤون االجتماعية 
الي�وم ال��ث��الث���اء، م��وع���دا ل�ص�رف 
لش�هري  املضمون�ني  ال�ع�م��ال  روات���ب 

ك�ان�ون الثاني وشباط من العام الحايل .
ع���ام  م�دي��ر  م�ع�اون��ة  وق��ال���ت 
وال��ض��م���ان  ال�ت�ق�اع��د  دائ����رة 
االج��ت��م��اع��ي ب���ال���وزارة ن�ج�ل�ة 
عيىس، يف ترصيح صحفي إن دائرتها »ح�ددت 
يوم غ�د ال�ث�الث�اء، م�وع�دا لرصف روات��ب 
امل�ت�ق�اع�دي��ن  امل�ض�م�ون��ني  العم�ال 
ل�ش�ه�ري ك�ان�ون الثاني وشباط من العام 

الحايل«.
املكاف�أة  م�ع  س�يوزع  »الرات�ب  ان  وبين�ت 
دي�ن��ار  ال���ف   200 ال�ب�ال�غ��ة  املالي�ة 
ال�ي��دوي  ال�ص��رف  لفئت�ي  للش�هرين 
وح�ام�ل��ي ال�ب�ط�اق�ة الذكي�ة ب�ب�غ�داد 
وامل�ح�اف�ظ��ات«، داع��ي���ة املس�تفيدين 
ل�«مراجعة املصارف حس�ب مناطق سكناهم 
مس�تصحبني معه�م املستمس�كات والهوي�ة 

التقاعدية«.

وتابع�ت عي�ىس، أن »املتقاع�د املضمون الذي 
لدي�ه خدم�ة ٣0 س�نة فاكثر سيتس�لم 800 
ال�ف دينار لش�هرين فقط، وم�ن لديه خدمة 
اقل من ٣0 س�نة ومتقاع�دو العجز الصحي، 
سيتس�لمون 740 ال�ف دين�ار لش�هرين، اما 
اس���رة امل�ت�ق�اع�د امل�ت�وف��ى ول�دي�ه�ا 
اك�ث�ر من ثالثة مستحقني، فتتسلم 700 الف 
دينار، وامل��ك��ون��ة م��ن م�س�ت�ح�ق�ني 
اث��ن���ني، فتتس�لم 680 ال���ف دي��ن��ار، 
واس����رة امل�ت�وف��ى ول�دي�ه��ا مس�تحق 
واح���د، فتتس�لم 660 ال��ف دي�ن��ار ل�كال 

الشهرين«.
وعىل الصعي�د ذات�ه، ذك�ر مدي�ر ع�ام املركز 
الوطن�ي للصحة والس�المة املهني�ة بالوزارة 
ن��اض���ر ال��ش���م��ري، أن |ال��دائ��رة 
اج���رت اك�ث��ر م��ن 47 ال���ف ف�ح�ص 
ل�ل�ع�ام�ل��ني  وم�خ�ت�ب��ري  فس�لجي 
ب�ال�ق�ط�اع�ات: ال�ع�ام والخاص واملختلط 
خ�الل 2019 ،الس�يما ان املركز يتاب�ع تنفيذ 
رشوط الس�المة املهني�ة للعامل�ني من خالل 
الزي�ارات امليداني�ة ملواقع العمل او اس�تقبال 

العاملني الجراء الفحوص التخصصية لهم .

العمل حتدد اليوم الثالثاء موعدًا 
    بغداد / المستقبل العراقيلرصف رواتب العامل املضمونني

أك�د وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أن وزارت�ه لديها عقود مع عدة 
رشكات عاملية، وفيما أش�ار إىل حاجة االس�تخدام االمثل للطاقة، 

نفى إقصاءه وكالء عن املكون السني.
وق�ال الخطي�ب خ�الل حديث�ه يف برنام�ج »املن�اورة« ال�ذي تبثه 
الس�ومرية، إن »وزارة الكهرب�اء لديه�ا عق�ود مع ع�دة رشكات 

عاملية متخصصة بالطاقة«.وأضاف أن »وزارة الكهرباء تحتاج إىل 
االستخدام االمثل للطاقة إليصال الكهرباء إىل جميع املنازل«.

وأوض�ح الخطيب، أن »ما تحدث به النائب محمد الكربويل بش�أن 
إقصائي وكالء من املكون السني غري دقيق، والكربويل كان مشتبهاً 

عندما اتهمني«.
وشدد وزير الكهرباء، »لست مدعوماً من أية كتلة سياسية او تيار 

سيايس«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مستش�فى الريم�وك التعليمي عن 
البدء باجراء عمليات زراعة قوقعة االذنفي 
املستش�فى بعد تجهيز املستشفى بكافة 
االحتياجات واملستلزمات واملواد الالزمة يف 

اجراء هذا النوع من العمليات«.
وذكر مدير مستش�فى الريموك التعليمي 
الدكتور )مبني عيل موىس( يف بيان لصحة 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  الك�رخ 
كاف�ة  باس�تكمال  قام�ت  املستش�فى   «
امل�واد  و  املس�تلزمات  و  االحتياج�ات 
الرضورية الالزمة باج�راء حملة عمليات 

زراعة قوقعة االذن و ذلك من خالل الدعم 
املبارش و املستمر من قبل مدير عام دائرة 
صح�ة بغ�داد الك�رخ الدكت�ور )جاس�ب 
لطي�ف عيل الحجام�ي( الذي ق�ام بتذليل 
كافة الصعوب�ات و توفري كافة املواد التي 
تدخل يف اجراء عمليات زراعة قوقعة االذن 

.«
ودع�ا م�وىس امل�رىض الذي�ن يحتاج�ون 
إلج�راء ه�ذه العملي�ات مم�ن ه�م ع�ىل 
قوائماالنتظ�ار و الذي�ن تم فت�ح اضابري 
ملراجع�ة  املستش�فى  يف  له�م  س�ابقة 
مستش�فى  يف  األذن  قوقع�ة  استش�ارية 
الريموك التعليمي الكمال إجراءات العملية 

و حسب االسبقية«.
واض�اف مدي�ر ش�عبة االن�ف و االذن و 
الحنج�رة يف مستش�فىالريموك التعليمي 
الدكتور )ياس�ني أديب( » ت�م اليوم إجراء 
العملي�ة األوىل ضمن هذه الحملة و بعون 
الل�ه تكلل�ت بالنج�اح الكب�ري و م�الكات 
شعبة االذن و االنف و الحنجرةمن االطباء 
االخصائيني و املقيمني و املالكات الصحية 
و التمريضي�ة متهيئني الج�راء العمليات 
لجميع املرىض املسجلني يف قوائم االنتظار 
و تعت�رب عملي�ات زراعة قوقع�ة االذن يف 
مستش�فى الريم�وك م�ن اش�هر و انجح 

العمليات عىل مستوى القطر.

وزير الكهرباء: لدينا عقود مع رشكات عاملية ونحتاج االستخدام االمثل للطاقة

صحة الكرخ تعلن البدء باجراء عمليات زراعة قوقعة االذن يف مستشفى الريموك التعليمي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العامة للكم�ارك عن ضبط حاوي�ة حجم 20 قدم 
محملة بأدوية برشية مس�توردة منتهي�ة الصالحية يف كمرك ام 

قرص الشمايل )الرصيف 11(.
وأكدت الهيئة يف بيان لها تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ع�ىل »اتخاذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق املخالفة وفق�ا لقانونها 

النافذ رقم 2٣لسنة1984املعدل.

ضبط ادوية برشية منتهية الصالحية 
يف مركز كمرك ام قرص الشاميل

    ذي قار / المستقبل العراقي

أفاد مصدر حكومي، بإستئناف العمل يف حقل النارصية النفطي 
غربي محافظة ذي قار بكامل طاقته بعد توقف دام ثالثة أيام.

وكان العمل يف الحقل قد توقف لثالثة أيام بعد ان قطع محتجون 
الطريق ومنع دخول املوظفني له.

وتش�ري التقدي�رات األولوي�ة إىل أن االحتياط�ي النفط�ي يف حقل 
النارصية يقدر بأكثر من 16 مليار برميل.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكم�ارك، عن احباطه�ا عملية تهريب 11 
سيارة مخالفة لرشوط االسترياد يف جمرك بوابة البرصة«.

وقال�ت الهيئ�ة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الس�لطة الكمركي�ة يف محط�ة بوابة الب�رصة وبالتعاون مع 
الجهات الس�اندة العاملة يف املنفذ تمكنت من ضبط ثالث حاوية 
بداخلها 11 س�يارة دون املوديل املس�موح باسترياده يف محاولة 

لتهريبها خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة«.
وأضاف�ت انه »ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق الس�يارات 

املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 2٣ لسنة 1984 النافذ .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجي�ة، ع�ن تخصي�ص طائرة لنق�ل الطلبة 
العراقيني من مدينة ووهان الصينية.

وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة احمد الصح�اف يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان » الحكومة العراقي�ة تتابع بأجهزتها 
الرس�مية كاف�ة، ومنه�ا وزارة الخارجي�ة باهتم�ام، وح�رص 
بال�غ أوضاع الطلب�ة، والجالي�ة العراقية املقيم�ة يف جمهورية 
الصني الشعبية إثر انتش�ار فايروس كورونا«، مبينا ان »رئيس 
مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً لل�وزارات ذات العالقة، ووكاالت 

الوزارة».
واضاف ان »الحكومة وّفرت طائرة خاّصة من الخطوط الجّوية 
العراقية عىل متنها طاقم طّبي إلجالء الطلبة، والجالية املُقيمني 

يف مدينة ووهان إىل بغداد مبارشة«.
وكان وزي�ر الخارجّي�ة قد وّجه س�فارة جمهورّي�ة العراق لدى 
الص�ني بتش�كيل غرف�ة عملّي�ات برئاس�ة الس�فري، وعضوّية 
امللحق�ّي�ة الثقاف�ّية، وبارشت بمهامها فور تش�كيلها، وقامت 
بح�رص، وإحصاء أع�داد الجالي�ة العراق�ّية يف مدين�ة ووهان، 
وإعداد ُمذّكرة إىل مكتب وزارة الخارجّية الصينّية يف املدينة التي 

ُيقيم فيها الطلبة العراق�ّيون للسماح لهم بُمغاَدرة املدينة.

استئناف العمل يف حقل 
النارصية بكامل طاقته

احباط عملية هتريب »11« 
سيارة يف كمرك بوابة البرصة

اخلارجية ختصص طائرة لنقل الطلبة 
العراقيني من مدينة »ووهان« الصينية
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مديريـة التسجيـل العقـاري يف البرصة األوىل
العدد: 1106

اعــالنالتاريخ:2020/1/23
طلـب تسجيـل جمـدد

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من مديريـة بلديـة البصـرة 
لتسـجيل تمام العقـار تسلسـل 507 الربــاط الصغري باعتبار 
حائـزاً له بصفـة املالك للمدة القانونية، ولغـرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيداً للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري 

رقم 43 لسنة 1971 املعدل. قررنا اعـالن هـذا الطلــب.
 فعـىل كل من يدعي بوجـود عالقة او حقـوق معينـة عىل هذا 
العقــار تقديم ما لديه من اثبات اىل هـذه الدائرة خـالل مـدة 
ثالثيــن يوماً اعتباراً مـن اليوم التايل لنرش هـذا اإلعالن وكذلك 
الحضور يف موقـع العقـار يف الساعة العارشة صباحاً من اليوم 
التـايل النتهــاء مدة اإلعالن وذلـك إلثبات حقوقــه موقعيـاً يف 

الكشـف الذي سيجـرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
احلقوقي / دريد سامي كشكول 
مدير التسجيل العقاري االوىل يف البرصة

)االعالن(
املناقصة : ) مناقصة عامة لرشاء ادوية(  

مناقصة رقم :                              عىل املوازنة الجارية 
رقم الكتاب : 15

2ـ تدعـو )وزارة الصحة/البيئـة /الرشكة العامة لتسـويق االدوية واملسـتلزمات 
الطبيـة )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة واملوقعة 

للتعاقد ) لتجهيز االدوية( 
3 ـ  سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة 
لجميـع مقدمـي العطاءات من الـدول املؤهلة قانونيـا كما تم تحديـده يف وثيقة 

املناقصة 
يمكـن ملقدمـي العطـاءات املهتمـني ومـن ذوي االهليـة القانونيـة الحصول عىل 
معلومـات اضافيـة من )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتسـويق االدوية 
واملستلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة  ـ الطابق 
الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكرتوني dg@kimadia.iq واملوقع االلكرتوني 
لكيماديـا www.kimadia.iq واالطالع عىل وثائق املناقصـة عىل العنوان ادناه من 

الساعة الثامنة والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
4ـ  عـىل مقدمـي العطاءات ان يسـتوفوا متطلبات املؤهالت بمـا يف ذلك املتطلبات  

القانونية  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة : 
وسوف يعتمد« هامش افضلية للسلع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني 
ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30/االفضلية 
املحليـة مـن تعليمـات اىل مقدمـي العطـاءات والفقـرة ) 30 ( من ورقـة بيانات 

العطاء 
5 ـ يمكـن ملقدمي العطـاءات املهتمـني رشاء املجموعة الكاملـة لوثائق املناقصة 
باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد 

تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ ـ مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر

ب ـ مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر وبخالفه 
فان العروض سوف تهمل 

 طريقة دفع هذا الرسـم سـتكون )نقدا( سوف يتم ارسـال وثائق املناقصة وكما 
مشار اليها يف تعليمات مقدمي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف 

املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل  الرشاء السابق  لها مع وثائق العطاء
6  ـ  تاريـخ اعـالن املناقصة يـوم 2020/1/28 وسـيكون تاريخ انعقـاد املؤتمر 
الخاص باالجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة يـوم 2020/2/17 يتم 
تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل ) 2020/2/23( لغاية نهاية الدوام 
الرسمي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني 
عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور شـخصيا عىل العنوان ادناه ويكون 
موعـد فتـح العطاءات اليوم التايل من يوم غلق املناقصـة يف مقر كيماديا وبصورة 

علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء ) املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أـ  ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب ـ تقدم التأمينات االولية من قبل مقدم العطاء او )اي من املساهمني يف الرشكة 
او الـرشكات املشـاركة بموجـب عقد مشـاركة( ملصلحـة  جهة التعاقـد وكما يف 

النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع 
ج ـ  تعفـى الـرشكات العامة مـن تقديم التأمينات االولية وخطاب ضمان حسـن 

التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د ـ تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
هــ  تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة 

لتسويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و ـ ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتسـويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز ـ ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح ـ يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترسـو عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع 
العقـد بعد التبليغ بأمـر االحالة وتتخذ بحقـه كافة االجـراءات القانونية االخرى 
املنصـوص عليها يف هذه التعليمات ويتم مصـادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند سـحب مقدم العطاء لعطاءه خالل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عىل اخطائه الحسـابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة 
وتتخـذ بحقـه االجـراءات القانونية املنصـوص عليهـا يف تعليمات تنفيـذ العقود 

الحكومية 
ط ـ تكـون مدة نفاذية التأمينات االولية سـارية اىل ما بعـد انتهاء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
1 ـ العناويـن املشـار اليها سـابقا هي بغـداد   ـ  باب املعظـم  ـ وزارة الصحة  / 
البيئة  / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق 
السـادس  / القسـم املايل  لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض 

لتقديم العطاءات 
هاتف ـ : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

رشكة مدينة الشالالت السياحية / مسامهة خمتلطة 
اىل السادة مسامهي رشكة الشالالت السياحية / املسامهة املختلطة 

م / اعالن 
استنادا اىل احكام املادة ) 87 ( ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة بجلسـته الثالثة املنعقدة بتاريخ 15 / 11 / 2018 ولقرار مجلس االدارة بجلسـته االوىل يف 23 / 4 

 . 2019 /
تقرر دعوة الهيئة العامة لالجتماع يف تمام السـاعة العارشة صباحا من يوم الخميس املصادف 20 / 2 / 
2020 يف مقـر الرشكـة الوطنيـة لصناعات االثاث املنزيل الكائن يف طريق موصل – دهوك / حي بيسـان – 
مفرق حي املاليني لتوفر املكان املالئم ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني لالجتماع يؤجل االجتماع اىل 

االسبوع الذي يليه ويف نفس الزمان واملكان املعينني ملناقشة ماييل: 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 . 

2 – مناقشـة تقرير ديوان الرقابة املالية االتحادي والحسـابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 
. 2013 /

3 – االطالع عىل كتاب ديوان الرقابة املالية االتحادي / املوصل املرقم 13 / 29 / 68 / 2907 املوافق ليوم 
6 / 2 / 2018 بخصوص البيانات والحسـابات املالية للسـنة املنتهية يف 31 / 12 / 2014 واملصادقة عىل 

ماجاء فيها . 
4 – مناقشـة كتـب ديوان الرقابة املاليـة االتحادي املرقمـة 13 / 29 / 68 / 17286 يف 14 / اب / 2018 
املتضمـن االعتـذار عن ابداء الرأي للسـنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2015 وكتـاب ديوان الرقابة املالية 
املرقم 13 / 29 / 68 / 17445 يف 16 / اب / 2016 املتضمن االعتذار عن ابداء الراي للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2016 .
5 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / لالعوام 2017 و 2018 واملصادقة 

عليها .
6 – مناقشـة تقرير ديوان الرقابة املالية االتحادي / منطقة املوصل والحسـابات الختامية للسـنة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 لالعوام 2017 و 2018 .
7 – االطالع عىل تقرير الخاص بكشـف االرضار ملوجـودات الرشكة الثابتة واملخزنية التي لحقت بالرشكة 

من جراء االحداث من الفرتة 10 / 6 / 2014 ولغاية تحرير املدينة للمناقشة واملصادقة عليها .
8 – مكافئة رئيس واعضاء مجلس االدارة واتخاذ القرار الالزم .

9 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة . 
10 – مناقشـة زيادة راس مـال الرشكة من ) 00000000 4 ( دينار اربعمائـة مليون دينار – اىل مليارين 
دينار وفقا الحكام املادة 55 من قانون الرشكات رقم 21 لسـنة 1997 املعدل وتعديل العبارة خامسـا من 

عقد التاسيس للرشكة من ) 00000000 4 ( اربعمائة مليون اىل مليارين لتقرأ كاالتي : 
املادة خامسـا : راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 000 ، 2 ( دينار عراقي مقسـمة اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 

2 ( سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .
راجني حضوركم اصالة او انابة بموجب سند انابة او وكالة مصدقة من كاتب عدل عىل ان تودع لدى هيئة 

االوراق املالية قبل ثالثة ايام من املوعد املحدد استنادا الحكام املادة 91 من القانون . 
ويف حـال عـدم الحصول عىل النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االسـبوع القادم يف نفس املكان والزمان 

املعينني يوم الخميس 27 / 2 / 2020 .
حسن ابراهيم امحد 
رئيس جملس االدارة

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن / عدنان محمد داود

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 16438/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة الحسينية 
الجنس : مشتمل 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )5125,000( دينارا 
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية 2009/122 اب

محل االقامة املبني بالعقد
بنـاء عـىل اسـتحقاق الدين املبـني اعاله وطلـب الدائن 
تحصيلـه وبالنظر لعـدم اقامتك يف املحل املبـني بالعقد 
وانـه ليـس لك محـل اقامة معلـوم غريه فتعتـرب بذلك 
مجهـول محل االقامـة فعليه قررنا تبليغـك بلزوم دفع 
الديـن وتوابعه خـالل 15 يومـا اعتبارا من اليـوم التايل 
لتاريخ نرش االعالن واال فسـيباع عقارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف الزبري

اعالن
اىل / السيد خضري زاير مريح / مجهول محل االقامة

سـبق وان سـري اليك االنذار املرقم 9642 يف 2019/8/6 من 
قبـل رشكة مصايف الجنوب والذي اعيد الينا غري مبلغ لكونك 
مرتحـل اىل جهة غري معروفة مجهول محل االقامة حسـب 
كتاب مركز رشطة خور الزبري املرقم 8442 يف 2019/10/24 
عليه تقرر تبليغك باالنذار اعاله املتضمن تخلية الشـقة رقم 
12 عمارة 45 العمارات السـكنية يف خـور الزبري عن طريق 
النـرش بصحيفتني رسـميتني يوميتـني للغـرض اعاله مع 

التقدير
الكاتب العدل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف دياىل 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ابي 

صيدا 
العدد : 22 / ش / 2020 

التاريخ : 27 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعى عليها ) افراح حكمت 
محمد ( مجهولة محل االقامة . 

اقام املدعي ) فاضل مهدي علوان ( 
الدعـوى املرقمة 22 / ش / 2020 
لـدى هـذه املحكمة والتـي يطلب 
فيهـا تصحيـح القسـام الرشعي 
25 يف 28 / 1 / 2007 وملجهوليـة 
محل اقامتك حسب اشعار املختار 
ورشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
نرشا بصحيفتني محليتني يوميتني 
لغرض حضـورك اىل هذه املحكمة 
صبـاح يوم املرافعـة املصادف 11 
/ 2 / 2020 وبعكسـه سـتجري 
املرافعـة بحقك غيابـا وعلنا وفقا 

للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني 
ــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت الوثيقة املرقمة 00035625 
 2019  /  6  /  26 بتاريـخ   25  –
الصـادرة من ثانوية القمة االهلية 
الكليـة  اىل  ومعنونـة  للبنـني 
العسـكرية االوىل بأسـم / محمـد 
الصدر عبد الهـادي تركي كريم – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

Med 15/ 2019

جهـة التعاقـد : )وزارة الصحـة /البيئـة/ الرشكـة العامة لتسـويق االدوية 
املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنصـب : )مدير عام الرشكـة العامة لتسـويق االدوية واملسـتلزمات الطبية 

)كيماديا(  
التوقيع )   موقع  (

التاريخ )   /  /2020    (

العدد :39
التاريخ 2020/1/12



www.almustakbalpaper.net العدد )2071( الثالثاء  28  كانون الثاني  2020 اعالنات5
حمافظة النجف االرشف

اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة  مراجعة بلدية 
الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية 
ع�رة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

الروط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائ�دة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل 
)15( يوم�ا تب�دء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  
م�دة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النر واملصاريف 

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

الروط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية 
لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( 
فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الروط املطلوب�ة  مراجعة بلدية 
الكوف�ة او اللجنة خ�الل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لن�ر االعالن يف احدى الصحف 
املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا 
اىل م�ا ج�اء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف الي�وم التايل النتهاء  مدة االع�الن البالغة )15( يوما يف 
الساعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

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

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

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوم�ا( من تاريخ تصديق قرار االحالة 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري 
االم�الك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الروط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% م�ن القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب 
محافظة النجف مكتب  الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف 
دي�وان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

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

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوم�ا( من تاريخ تصديق قرار االحالة 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت
عمارة البلدية / شارع السكة )3*3(م 2/2 حانوت 1

شارع السكة )3*3( م 142/1 كشك 2
حي ميسان /على القطعة 

3/14265 )3*4( م 702/5 حانوت 3

حي ميسان /على القطعة 
3/31409 )3*4( م 766/18ـ767/16ـ768/14ـ769/12ـ6

/772ـ773/4ـ774/2ـ777/25 حوانيت 4

العدد /238 
التاريخ 2019/12/16

العدد /8 
التاريخ 2020/1/13

العدد /237 
التاريخ 2019/12/16

العدد /7 
التاريخ 2020/1/13

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت
شارع الجسر )3*6(م )129ب/42(358ـ)42/133(/362ـ)133أ/42(/363 حوانيت 1

شارع الكورنيش )3*4( م+195م2 7أ/380 كشك 2
شارع الكورنيش )3*3( م+195م2 382/4 كشك 3
عمارة البلدية )6*3( م 8/8 حانوت 4
عمارة البلدية )3*3(م 80/102 حانوت 5
عمارة البلدية )4,7*3(م 83/105 حانوت 6
شارع السكة  )7,5*7,5(م 101/6 شقة 7
شارع السكة  )8,5*2,6(م 120/)1/62( حانوت 8
شارع السكة  )3*3,6(م 144/)1/205( حانوت 9
شارع السكة  )3*8( م 6أ/153 حانوت 10
شارع السكة  )3*4(م 7أ/154 حانوت 11

واجهة مخزن البلدية )3*4(م )63/15(/502ـ)63/7(/506 حوانيت 12

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

سوق ميثم التمار 
)رض( )2,5*3(م

583/10ـ584/11ـ586/13ـ587/14ـ588/15ـ17
/590ـ595/22ـ600/27ـ28/ 601 ـ 605/32ـ

606/33ـ615/42ـ623/50ـ628/52
حوانيت 1

حي ميسان / 
على القطعة 
3/14265

)3*4( م 716/19 حانوت 2

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت
حي ميثم التمارعلى جزء من القطعة 19/4350 200م2 بال/635 فرن صمون 1

شارع السهلة على القطعة 13/1268 100م2 بال/661 فرن صمون 2
حي الشرطة على القطعة 19/3722قرب سيد ابراهيم 200م2 بال/ 664 فرن صمون 3

حي المتنبي على القطعة 19/2366 130م2 بال/ 667 فرن صمون 4
حي ميسان على القطعة 3/31410 200م2 بال/ 752 فرن صمون 5
حي ميسان على القطعة 3/82009 100م2 بال /816 مخبز 6

حي ميسان على القطعة 3/22556 شارع عوده 100م2 بال/ 817 فرن صمون 7
حي كنده /قرب مستوصف كندة )50*30(م بال  ملعب خماسي 8

حي ميسان / مجاور مدرسة العباس بن علي وطوعة 
المرادية )60*25(م بال  ملعب خماسي 9

حي ميثم التمار /مقابل دور معمل االسمنت  )30*50(
م بال  ملعب خماسي 10

حي ميسان / منطقة الشريط بعد امتداد شارع البوريات )30*50(م بال  ملعب خماسي 11

خلف محطة السهلة 1050م2 بال/660 مشتل لبيع 
الزهور 12
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )139(  والصادر يف 2019/11/26 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  ربيعة  وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريقة املزاي�دة العلنية . فع�ى الراغبني بااليجار 
مراجع�ة مديرية بلدية  ربيع�ة وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعى حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 

باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية ربيعة .   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة ما عدا الزراعية للموسم الزراعي 

2022/2019

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 2053 / 2017 

التاريخ : 26 / 1 / 2020 
اعالن 

تبيع مديري�ة تنفيذ البرصة االس�هم البالغة ) 
237 ( سهم يف العقار تسلسل 41 / 18 الرباط 
الكب�ري الواق�ع يف الرباط الكب�ري العائد للمدين 
) مصطف�ى احمد ع�ي ( املحج�وز لقاء طلب 
الدائن ) حيدر حس�ني ع�وده ( البالغ ) 000 / 
500 / 41200 ( اربعمائ�ة واثن�ا عرش مليون 
وخمس�ة ال�ف دين�ار – فعى الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 
تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية ع�رشة باملائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

فردوس حسني شاوي 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : 41 / 18 الرباط الكبري .
2 – جنس�ه ونوع�ه : ارض الدار م�ع ابنيتها / 

ملك رصف . 
3 – ح�دوده واوصاف�ه : طريق ع�ام 41 / 16 
– 41 / 17 – 41 / 1 العق�ار مك�ون من ثالث 
طوابق مبنية بالطابوق والكونكريت . والجدار 

مطلية بالبورك والصبغ واالرضية كايش .
4 – مساحته : 92 / 27 م2 / 3 أولك .

5 – الش�اغل : احمد عي حس�ني وعباس احمد 
ع�ي ومصطف�ى احم�د ع�ي ومحمد حس�ني 
ن�ارص وحس�ني ع�ي احم�د يرغب�ون بالبقاء 

كمستاجرين يف العقار اعاله .
6 – القيمة املقدرة : / 30700 / 332 ثالثمائة 
واثنان وثالثون مليون وثالثون الف وسبعمائة 

دينار .

���������������������������
فقدان 

فقد وص�ل امانة صادر من بلدية 
البرصة مبلغه ) 1 مليون ( رقمه 
) 237904 ( تاريخ�ه 7 / 10 / 
2012 باس�م / يوس�ف داح�س 
رخيص – فمن يعثر عليه تسليمه 

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

فقدان 
الوزارية الصادرة  فقدت الهوي�ة 
من الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب باسم / عي عيدان حاتم 
– فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فقد وصل قبض حكوم�ي امانات من بلدية البرصة 
برق�م ) 470589 ( مؤرخ 23 / 10 / 2017 بمبلغ ) 
000 / 170 / 1 ( مليون ومائة وسبعون الف دينار 
باسم ) محمد تقي حمزه ( فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

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

فقد وصل قبض حكوم�ي امانات من بلدية البرصة 
برقم ) 470596 ( املؤرخ 23 / 10 / 2017 بمبلغ ) 
000 / 170 / 1 ( مليون ومائة وسبعون الف باسم 
/ عي حسن لفته – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 428/ب2019/5
التاريخ 2020/1/27

اعالن
اىل / املدعى عليها / فليحة حسن داخل

/428 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب2019/5  يف 2019/3/3 واملتضمن الحكم بالزام 
املدع�ى عليهما كل من احس�ان عن�رب نجم وفليحة 
حس�ن داخل بتأديتهما للمدع�ي مدير عام مرصف 
الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا ق�دره مليونان 
واربعمائة وس�بعة وثالثون الف وخمس�مائة دينار 
عن متبقي مبلغ الق�رض وكذلك الزامهما بالتكافل 
والتضام�ن بينهم�ا بتأديتهم�ا الفوائ�د االتفاقي�ة 
املرتتب�ة عليهم�ا لغاي�ة 2019/2/17 مبلغ�ا قدره 
مليون وس�تمائة واربعة وثالثون الف وخمس�مائة 
دين�ار وتأديتهم�ا  الفائ�دة االتفاقي�ة والتأخريي�ة 
م�ن تاري�خ 2019/2/18 ولح�ني التأدي�ة الفعلية 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعارمختار الشقق السكنية عي كاظم 
الحميداوي  لذا تق�رر تبليغك اعالنا  بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق الطعن عى 
القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2047/ب2018/4
التاريخ 2020/1/27

اعالن
اىل / املستأنف عليه / )نارص عبد الكريم مهدي( 

/2047 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب2018/4  امل�ؤرخ 2019/10/3 واملتضمن الحكم 
ب ) رد دع�وى املدع�ي مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفته( وتم الطعن به اس�تئنافا بموجب الالئحة 
ولثب�وت    2019/10/10 املؤرخ�ة  االس�تئنافية 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الريموك 2 أ اسعد طالب الزيادي  
لذا تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام محكمة استئناف النجف االتحادية يف 
موعد املرافع�ة املص�ادف يف 2020/2/9 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 684/ب2019/3
التاريخ  :2020/1/19

اعالن
بن�اءا ع�ى القرار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 2/14258 حي االمري  يف النج�ف عليه تعلن 
هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمته ادناه فعى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خالل )خمس�ة عرش( يوم�ا من اليوم الثان�ي لنرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق الم�ر  محكمة بداءة 
النج�ف وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعى املشرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:

العق�ار املرق�م 2/14258 ح�ي االمري يف النج�ف عبارة عن 
دار مف�رزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية يقع عى ش�ارع 

بعرض 12 مرت 
مقابل شارع ايضا حرف 

مس�احته االجمالية 300 مرت يتكون من غرفة نوم وساحة 
امامية وغرفتني نوم يف T الطابق العلوي وصحيات وكلدور 
ومطبخ عدد 1 مشغول من قبل عامر داخل اما الجزء الثاني 
يتكون من غرفتني نوم وصحيات واستقبال وصالة وساحة 
امامي�ة مش�غول من قب�ل عامر داخ�ل وان العق�ار مبني 
بالطاب�وق مس�قف بالكونكريت ت�م تصليحه بالش�يلمان 
كون�ه مترضر درج�ة عمرانه دون الوس�ط مبلط بالكايش 
القدي�م ان الش�اغلني يرغب�ون بالبقاء يف العق�ار بعد البيع 
بصفة مستاجرين وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
)320,000,000( ثالثمائة وعرشون مليون دينار ال غريها

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

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2/ 2020

التاريخ : 2020/1/26 
اىل  /املنفذ عليه / ناظم هويدي لفتة

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي 
لتنفي�ذ غم�اس ومخت�ار معيد عب�دوش الش�بي الديوانية 

غماس الطبكة السالم 1   
  ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفي�ذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف غم�اس  بالع�دد 418/
الزام�ك بتادي�ة  ش/2019  يف 2019/12/19 واملتضم�ن 
نفق�ة مس�تمرة ومقدارها خمس�ة وس�بعون ال�ف دينار 
لالطفال )حي�در وارساء وزهراء واحم�د( اىل صالح الدائنة 

رجاء جابر غايل 

�������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك )عليه عودة عبد الحس�ني  (و ) حس�ن 
عبد الحس�ني جريو( توجب علي�ك الحضور اىل مقر 
بلدي�ه النجف لغرض اصدار اج�ازة بناء للعقار رقم  
25290/3  ح�ي املي�الد خالل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 احمد عبد الرزاق بهلول

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

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 24/ 2020

التاريخ : 2020/1/23 
اىل  /املنف�ذ علي�ه املدي�ن/ حس�ني ري�اض عن�ون /كوفة 

كاسب
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل كتاب مديري�ة تنفيذ 
الكوفة بالعدد بال يف 2020/1/22 واش�عار مختار املنطقة 

املؤرخ يف 2020/1/21  
  ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ العباس�ية خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

قاسم جبري كاظم الجميالوي
اوصاف املح�رر : ق�رار املحكمة املرق�م 745/ب/2019 يف 
2019/12/1 والق�ايض بالزام�ك بتس�ليم املركب�ة املرقمة 
178482 اربيل خص�ويص نوع كيا ريو موديل 2011 اللون 
ابيض اىل املدعي حسن رسول فليح املباعه من قبله بموجب 
مقاول�ة البيع الخارجية املؤرخ�ة يف 2019/9/21 وتحميل 
املدع�ي علي�ه والرس�وم واملصاريف ومنها اتع�اب محاماة 

الوكيل املدعي مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 4/ش/2020

التاريخ 2020/1/26
اعالن

اىل املدعى عليها / حميده عايد جهادي
اق�ام املدع�ي / عي عبد الحس�ني رشيف 
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م بمطاوعتك 
ل�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  وحس�ب 
اش�عار مخت�ار منطق�ة الب�و حس�ني يف 
قض�اء الس�ماوه واملرف�ق ط�ي كت�اب 
مديرية التبليغ�ات القضائية املرقم 57 يف 
2020/1/26 لذا ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بوج�وب حضورك�م امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املصادف 2020/2/5 
او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا حس�ب 

االصول ووفقا للقانون
القايض

يونس حبيب اليارسي

�������������������������������
تبليغ

نظرا ملجهولية اقامة املدعو ) خرض علدين 
حج�ي( املدي�ر املف�وض لرشك�ة اضواء 
سنجار تقرر تبليغك بالحضور ومراجعة 
مديرية بلدية ربيعة وخالل )30( يوم من 

تاريخ نرش التبليغ يف الجريدة الرسمية

�������������������������������
فقدان وثيقة تخرج

فقدت وثيقة التخرج صادرة من اعدادية 
تج�ارة الغ�ري معنون�ة اىل وزارة التجارة 
باس�م ) يوسف محمد امني( رقم الوثيقة 
166894/33 يف تاريخ 2015/7/25 من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

�������������������������������
فقدان

يف  املهندس�ني  نقاب�ة  هوي�ة  فق�دت 
النج�ف رق�م االنتس�اب 175018 تاريخ 
االنتس�اب 2014/10/11 تاريخ االصدار 
ميكاني�ك   / االختص�اص   2018/1/2
املرتب�ة / ح�ارس  االس�م / ليث مس�لم 
مغيض من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 11/ج/2020

التاريخ : 2020/1/20
اىل املتهم الهارب / عي حس�ن عباس عبد 

عي البوجاسم
تبليغ

ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
يف  للمحاكم�ة   موع�دا    2020/2/22
الدع�وى الجزائية املرقم�ة 11/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 32 مخ�درات ق .ع ولكون�ك 
هارب ق�ررت املحكمة تبليغ�ك من خالل 
الن�رش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  
ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 12/ج/2020

التاريخ : 2020/1/20
اىل املته�م اله�ارب / س�تار جب�ار مجيد 

سعدون السعدي
تبليغ

ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
يف  للمحاكم�ة   موع�دا    2020/2/22
الدع�وى الجزائية املرقم�ة 12/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 28 مخ�درات ق .ع ولكون�ك 
هارب ق�ررت املحكمة تبليغ�ك من خالل 
الن�رش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  
ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 47/ج/2020

التاريخ : 2020/1/20
اىل املته�م اله�ارب / ع�ي عباس حس�ني 

عويد
تبليغ

ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
يف  للمحاكم�ة   موع�دا    2020/2/22
الدع�وى الجزائية املرقم�ة 47/ج/2020 
وفق املادة 5/10 مخ�درات ق .ع ولكونك 
هارب ق�ررت املحكمة تبليغ�ك من خالل 
الن�رش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  
ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

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

االتحادية
محكمة جنح النعمانية

العدد: 52/ج/2020
التاريخ : 2020/1/20

اىل املتهم الهارب / حسن رزوقي عفيت
تبليغ

ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
يف  للمحاكم�ة   موع�دا    2020/2/22
الدع�وى الجزائية املرقم�ة 52/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 238 مخ�درات ق .ع ولكونك 
هارب ق�ررت املحكمة تبليغ�ك من خالل 
الن�رش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  
ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 43/ج/2020

التاريخ : 2020/1/21
اىل املته�م اله�ارب / مجي�د مزهر محمد 

طاهر الرسويل
تبليغ

ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
يف  للمحاكم�ة   موع�دا    2020/2/28
الدعوى الجزائي�ة املرقمة  43/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 28 مخ�درات ق .ع ولكون�ك 
هارب ق�ررت املحكمة تبليغ�ك من خالل 
الن�رش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  
ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 50/ج/2020

التاريخ : 2020/1/23
اىل املتهم الهارب / ن�ارص كاظم صكبان 

عباس الربكاوي
تبليغ

ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
يف  للمحاكم�ة   موع�دا    2020/2/24
الدع�وى الجزائية املرقم�ة 50/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 453 ق .ع ولكون�ك ه�ارب 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك من خ�الل النرش 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني يف موعد 
املحاكم�ة اع�اله وخ�الل ثالث�ون يوم�ا 
اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  
ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

 فق�دت مني بطاقة الس�كن الصادرة من 
مديرية الجنسية العامة / النجف االرشف 
/ مكتب معلومات الكرار بأس�م ) باس�م 
هات�ف خضري( / فع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 4823

التاريخ :2019/12/12
اعالن

اىل / املدعوه / فهيمة جاسم رشيف
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة رائ�د عبد عي 
مريان رشيف طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوه 
)فهيمة جاس�م رشيف( ق�ررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 
االع�الن وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

�������������������������������
فقدان هوية

فق�دت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة 
قسم الخدمات بأسم / حسني عبد الرضا 
محس�ن من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار

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

فق�د وص�ل قب�ض حكومي امان�ات من 
بلدية البرصة املرق�م ) 470593 ( املؤرخ 
23 / 10 / 2017 بمبل�غ ) 000 / 170 
/ 1 ( مليون ومائة وس�بعون الف باس�م 
/ مك�ي جواد كاظ�م – فمن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

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

فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرباء باس�م )ماهر عبدامللك حس�ني( 
الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

مجلس القضاء االعى
 رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2140 / ب1 / 2019 

التاريخ : 21 / 1 / 2020 
م / اعالن 

اىل املدعى عليه / عي غازي زيد 
اق�ام عليك املدع�ي ) وزي�ر الداخلية اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقم�ة اع�اله وطلب 
الحكم بابط�ال قيد املركب�ة املرقمة 26834 
أ ن�وع هين�و ل�وري مودي�ل 1993 لونه�ا 
رص�ايص رمادي واعادته�ا اىل ماكانت عليه 
قبل التس�جيل بالرقم 36137 فحص مؤقت 
التس�جيل وتحميل�ك املصاري�ف القانوني�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب تبليغك عن 
طريق مركز رشطة س�ومر يف كتابهم املرقم 
34 امل�ؤرخ يف 8 / 1 / 2020 ورشح القائ�م 
بالتبلي�غ املبلغ عماد م�وىس عجيل يف 8 / 1 
/ 2020 واملص�دق م�ن املجل�س املحي لحي 
البيض�اء املختار ثائر س�عيد ع�الوي مختار 
محل�ة 215 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
ام�ام ه�ذه  االنتش�ار للحض�ور  واس�عتي 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املواف�ق 11 / 2 
/ 2020 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك يف املوعد اعاله س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 255 / ش5 / 2020 
التاريخ : 27 / 1 / 2020 

اىل / املدعى عليها / رانية عي حمد 
م / اعالن 

اق�ام املدع�ي ) قاس�م خزع�ل اس�ماعيل ( 
الدعوى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعاله امام 
ه�ذه املحكم�ة ومضمونه�ا اس�قاط نفقة 
ولكون�ك مجهولة محل االقام�ة وعدم توفر 
املعلوم�ات عنك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
املفرق / قس�م رشطة بعقوبة ولعدم وجود 
مختار يف املنطقة حسب اشعار قائممقامية 
بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر  بعقوب�ة  قض�اء 
صحيفت�ني محليت�ني بالحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 10 / 2 / 2020 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال ماينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكيي�ل العائ�دة للس�يارة 
 ) حم�ل  س�ليمانية   71609  ( املرقم�ة 
مالكها ) بشتيوان توفيق حسني ( ونوعها 
مارس�يدس مودي�ل 2006 والص�ادرة من 
رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطي�ة / هيأة 
توزيع الجنوب – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

���������������������������
جمهورية  العراق

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 5218 / ش / 2019 

التأريخ  30 / 12 / 2019
تش�كلت محكمة األحوال الش�خصية يف البرصة بتاريخ 30 / 12 / 
2019  برئاس�ة القايض السيد راغب محمد حس�ن املظفر املأذون 
بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل : املدعية : أرواء سالم 

مايض  / وكيلتها املحامية إرساء محيبس
املدعى عليه : أباذر  محمود عريف القرار : لدعوى املدعية وللمرافعة 
الغيابي�ة العلني�ة ، وإلطالع املحكم�ة عى عقد ال�زواج الصادر من 
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 2484  يف 15 /7 / 2010  واملتضمن زواج 
املتداعيني ، وللورقة العرفية الصادرة عن رجل الدين الس�يد حكيم 
املوس�وي املورخ�ة يف 30 / 7 / 2019  واملتضمنه طالق املتداعيني 
طالق�ًا خلعياً للمرة االوىل وفق املذه�ب الجعفري وبحضور الزوجة 
املطلق�ة لقاء بذله�ا كافة حقوقه�ا الرشعية ، والس�تجواب هذه 
املحكم�ة للمدعية عن حالتها النس�ائية وقت وق�وع  االطالق وعن 
فرتة افرتاقها واجابتها بانها كانت بحالة طهر  وقت وقوع الطالق 
ومفارق�ة للمدع�ى عليه لفرتة س�نة كم�ا انها م�ن ذوات الحيض 
املنتظم  وليس�ت بحامل وقد بذلت كافة حقوقها الرشعية وللبينة 
الش�خصية املس�تمعة ضبطاً وموقعي�ا واملؤيدة لالدع�اء ، وحيث 
أن الخل�ع ه�و إزالة قيد ال�زواج بلفظ الخلع أو م�ايف معناه ويقع 
بايج�اب وقبول الطرفني ، عليه ولكل ما تقدم وبالطلب قرر الحكم 
بتصدي�ق الطالق الخلعي الواقع خارج املحكم�ة بتأريخ 30 / 7 / 
2019 ب�ني املدعية رواء س�الم مايض واملدعي علي�ه اباذر محمود 
عريف واعتباره طالقاً بائناً بينون�ه صغرى واقعاً للمرأة االوىل وفق 
املذه�ب الجعفري ال يحق فيه للمدعي عليه�ا الرجوع  للمدعية إال 
بحق ومهر جديديني ، وتحمل املدعى عليه الرسوم واملصاريف ، ولم 
تحكم املحكمة بأتعاب محاماة لعدم وجود رابح يف دعوى الطالق ، 
وصدر القرار اس�تناداً الحكام املواد 46 و 47 و 48 و49 من قانون 
االحوال الشخصية و22 و76 و125 من قانون االثبات و154 و156 
و 161 و166 و177 و203 . م�ن قان�ون املرافع�ات املدني�ة حكماً 

غيابياً قابالً لالعرتاض والتمييز  وافهم علناً يف 30 / 12 / 2019 
القايض

راغب محمد حسن املظفر

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 2140 / ب1 / 2019
التاريخ : 21 / 1 / 2020 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / محمد اكرب محمد صالح 

اقام عليك املدعي ) وزي�ر الداخلية اضافة لوظيفته 
( الدع�وى املرقمة اعاله وطلب الحك�م بابطال قيد 
املركب�ة املرقم�ة 26834 أ نوع هينو ل�وري موديل 
1993 لونه�ا رصايص رمادي واعادته�ا اىل ماكانت 
علي�ه قبل التس�جيل بالرق�م 36137 فحص مؤقت 
التس�جيل وتحميلك املصاريف القانونية وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب تبليغك عن طريق مركز رشطة 
كالر يف كتابه�م املرق�م 4755 امل�ؤرخ يف 19 / 11 / 
2019 ورشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ عب�اس عمر 
ابراهي�م يف 19 / 11 / 2019 ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
واس�عتي االنتش�ار للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق 11 / 2 / 2020 الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا ويف حالة عدم حض�ورك يف املوعد 
اعاله س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

رقم القطعة والمقاطعة 66 
السعدة نوع العقار  ت

2217/5 بمساحة 1168م2 منتزه 1
جزء من 2966/5 بمساحة 

1269م2 انشاء ملعب خماسي وفقا للشروط 2
بالمساحات بالدونم / 

5و15و50و52 قطع زراعية 3



رياضة7
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سحب قرعة الدوري العراقي املمتاز لؤي صالح: جمموعة القوة اجلوية متوازنة
             المستقبل العراقي/ متابعة

للق�وة  املس�اعد  امل�درب  وص�ف 
الجوية، ل�ؤي صالح، قرعة فريقه 
يف ال�دوري العراقي املمت�از، بأنها 

متوازنة نسبًيا.
وقال ص�الح يف ترصيحات خاصة 
ل »القرع�ة وضعتن�ا يف مجموع�ة 
متوازنة ومريحة نس�بيا، لكن من 
ال�روري التحضري للمنافس�ات 

بشكل جاد ومثايل«.
وأض�اف »املهم�ة ليس�ت س�هلة، 
هناك ف�رق منافس�ة يف املجموعة 
ولديه�ا طم�وح التأه�ل وبالت�ايل 
يجب علينا التحضري الجيد واحرتام 

الخصوم«.
وتاب�ع »فريقن�ا مس�تعد بش�كل 
جي�د وتدريباتن�ا منتظم�ة بحكم 

مش�اركة الن�ادي يف بطول�ة كأس محمد 
الس�ادس لألندية العربي�ة األبطال، والتي 
منحتنا فرصة االستمرار يف التدريب بدون 

انقطاع«.
وأوضح لؤي »هناك استقرار يف التشكيل، 
لم يغادر أي العب يف االنتقاالت الش�توية، 
الثبات يف التش�كيل والحفاظ عىل الفريق، 

مصدر قوة لنا«. 
يش�ار إىل أن القوة الجوية سيلعب ضمن 
املجموع�ة الثاني�ة بجانب أندي�ة الحدود 
والصناع�ات الكهربائي�ة وأمان�ة بغ�داد 

والنفط.
نف�ط  م�درب  ق�ال  جهت�ه،  م�ن 
الوس�ط، رايض شنيشل، إن دوري 
املجموعات دائًما ما يش�هد الكثري 

من املفاجآت.
وق�ال شنيش�ل ل »ال يوج�د فريق 
قوي وآخر ضعي�ف، جميع األندية 
لديه�ا الحظ�وظ، مب�اراة واح�دة 
ق�د تقل�ب موازي�ن املنافس�ة، كل 

الخيارات مفتوحة«.
وأض�اف »البعض وصف املجموعة 
أن  أرى  األق�وى،  بأنه�ا  الثالث�ة 
الفريق الذي يرغب يف املنافس�ة، ال 

بد أن يخوض مباريات قوية«.
وأشار إىل أن تدريبات نفط الوسط 
كان�ت متفاوت�ة بس�بب تعطي�ل 
املنافس�ات رغ�م أن بداية املوس�م 

كانت مميزة للفريق.
يش�ار إىل أن نفط الوس�ط سيلعب ضمن 
املجموع�ة الثالثة بجان�ب أندية الرشطة 

وأربيل ونفط ميسان والطلبة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أقيم�ت صب�اح اليوم اإلثنني، مراس�م 
قرعة مباريات الدوري العراقي املمتاز 

لكرة القدم، يف مقر االتحاد املحيل.
وأسفرت قرعة البطولة التي ستنطلق 
يف 16 فرباير/شباط املقبل، عن تقسيم 

الفرق إىل 3 مجموعات. 
أو  )الس�ليمانية  األوىل   املجموع�ة 

زاخو(
ال�زوراء - نف�ط الجن�وب - املين�اء - 

النجف - الكهرباء 
املجموعة الثانية )دهوك( 

الق�وة الجوية - الح�دود - الصناعات 
الكهربائية - أمانة بغداد - النفط 

املجموعة الثالثة )أربيل( 
الرشطة - أربيل - نفط ميسان - نفط 

الوسط - الطلبة 
ويشهد الدور األول، 3 مواجهات، حيث 
يالقي ال�زوراء نظريه نف�ط الجنوب، 
وامليناء ضد النجف، وسيكون الكهرباء 

باالنتظ�ار يف املجموع�ة األوىل، فيم�ا 
يواجه القوة الجوية نظريه الحدود.

أما الصناعات الكهربائية يالقي أمانة 
بغداد، وس�يكون النف�ط باالنتظار يف 

املجموعة الثانية، أما املجموعة الثالثة 
س�يواجه فيه�ا أربي�ل نظ�ريه نف�ط 
ميس�ان، ويواجه نفط الوسط نظريه 

الطلبة، ويكون الرشطة يف االنتظار.

إريكسن حيط رحاله 
يف ميالنو

مانشسرت يونايتد ينسحب 
من سباق كافاين

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل الدنماركي كريس�تيان إريكسن نجم وسط توتنهام 
هوتس�بري، منذ قليل إىل مدينة ميالنو، استعداًدا لالنضمام 
إىل صف�وف إنرت مي�الن، خالل ف�رتة االنتقاالت الش�توية 

الجارية.
ون�رش موقع »توتو مريكاتو«، مقطع فيديو لكريس�تيان 
إريكس�ن عق�ب وصول�ه مب�ارشة إىل املط�ار، ع�ىل متن 
طائ�رة خاصة، وكان ماتيا تاجليكارن مدير فريق إنرت، يف 

استقباله باملطار بجانب مجموعة من الصحفيني.
وم�ن املنتظ�ر أن يخضع النج�م الدنمارك�ي للفحوصات 
الطبي�ة يف وق�ت الح�ق اليوم، ع�ىل أن يس�تكمل بعد ذلك 
إجراءات االنضمام بشكل رسمي للفريق وتوقيع العقود.

وكان إن�رت مي�الن قد واف�ق عىل الرشوط الش�خصية مع 
الالع�ب منذ ف�رتة، إال أن توتنهام رفض الرتاجع عن قيمة 

الصفقة وطلب الحصول عىل 20 مليون يورو.

فيدرر يتطلع لتجنب مفاجآت ساندجرين »املحظوظ«
              المستقبل العراقي/ متابعة

املخ�رم  الس�ويرسي  النج�م  يواص�ل 
روجر فيدرر مس�ريته يف بطولة أس�رتاليا 
املفتوحة للتنس، س�عيا لحصد لقبه رقم 

21 يف البطوالت األربع الكربى.
وسيلتقي السويرسي يف دور الثمانية غدا 
الثالثاء مع األمريكي تينيس ساندجرين، 
الذي حالفه الحظ يف الكثري من مواجهاته 

السابقة.
وأمىض س�اندجرين، الذي يتشابه اسمه 
م�ع اللعبة الت�ي يحبها، معظم مس�ريته 
مش�اركا يف بط�والت مغم�ورة، وقال بعد 
ف�وزه عىل اإليط�ايل فابي�و فونيني أمس 

األحد إنه ربما »ال يفرتض أن يكون هنا.«
وق�ال س�اندجرين )28 عام�ا( »لم يكن 
من املفرتض أن أكون هنا.. هناك العبون 
أفض�ل من�ي ش�اركت معه�م يف بطوالت 
مغم�ورة وق�د توقف�وا عن اللع�ب ألنهم 
تعرض�وا  أو  امل�ال  يملك�ون  ال  أصبح�وا 
لإلصاب�ة أو أي يشء من ه�ذا القبيل، وأنا 
محظ�وظ فعال لتمكني م�ن الحفاظ عىل 
حلم�ي ومحاول�ة تحقيق�ه والنج�اح يف 
تحقيق�ه والحفاظ ع�ىل قدرت�ي البدنية 

وعىل فريص. بالتأكيد محظوظ«.
وطوال مس�ريته ف�از س�اندجرين بلقب 
واح�د ع�ىل مس�توى بط�والت املحرتفني 
وكان يف بطول�ة أوكالن�د يف الع�ام املايض 

وكثريا ما فجر مفاجآت يف املالعب.
وتأت�ي املواجه�ة املقبل�ة مع في�درر بعد 
ف�وز الالعب األمريكي املصنف 100 عامليا 
خم�س مرات يف س�بع مواجهات خاضها 
ض�د العبني من قائم�ة أفضل 20 مصنفا 
يف البط�والت الكربى، وه�و يف ذلك يتفوق 

عىل فيدرر.
وق�ال فيدرر مازح�ا إنه لع�ب الكثري من 
التن�س لكنه لم يس�بق أن واج�ه تينيس، 
لكنه ي�درك أن املواجهة لن تكون س�هلة 

رغم الفارق يف املستوى واإلنجازات.
وأض�اف في�درر ال�ذي ف�از ع�ىل املجري 
ل�دور  ليصع�د  فوتش�وفيتش  مارت�ون 
الثمانية أمس األحد »نعم أنا أتطلع إىل هذه 

املباراة، ش�اهدته يلعب كثريا، األمور ربما 
تك�ون مختلفة عرب شاش�ة التليفزيون.. 

وفجأة أجد نفيس يف مواجهته«.
وتاب�ع »س�تكون مب�اراة كب�رية وقوية، 
جي�دا،  كان  فونين�ي  مواجه�ة  يف  أداؤه 

أتوقع مباراة قوية«.
وعرب ساندجرين الذي صعد لدور الثمانية 
يف ملب�ورن بارك قبل، ع�ن ثقته يف قدرته 
ع�ىل تقديم أفض�ل ما لديه أم�ام جمهور 

كبري يف ملعب رود ليفر.
وق�ال الالعب املنحدر من أصول س�ويدية 
»مواجه�ة )في�درر( ع�ىل هذا املس�توى 
الكب�ري يف دور الثماني�ة يف بطول�ة كربى 

سيكون مصدر متعة هائلة للغاية«.

جوارديوال يتمسك براية الكفاح
              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب بيب جوارديوال املدير الفني ملانشس�رت 
س�يتي، الجماه�ري بالحض�ور املكث�ف لدعم 
الفريق يف الديربي املرتقب أمام جاره يونايتد، 
بعد غ�د األربعاء يف إياب نص�ف نهائي بطولة 

كأس رابطة املحرتفني اإلنجليزية.

وكان مانشسرت سيتي قد تغلب عىل مانشسرت 
يونايت�د يف عقر داره 3-1 يف مب�اراة الذهاب، 
ويتطل�ع إىل تأكي�د تفوقه عرب مب�اراة اإلياب 

املقررة عىل ملعب االتحاد.
وج�اء نداء جوارديوال، بعد أن ش�هدت املباراة 
الت�ي انته�ت بف�وز مانشس�رت س�يتي ع�ىل 
فوله�ام 4-0 يف ال�دور الرابع من بطولة كأس 

االتحاد اإلنجليزي، حضور نحو 39 ألف و200 
مشجع، علًما بأن استاد االتحاد يسع 55 ألف 

مشجع.
وقال جوارديوال يف ترصيحات نرشتها ش�بكة 
ملواجه�ة  نس�تعد  »اآلن  س�بورتس  س�كاي 
مانشسرت يونايتد. أتمنى أن يتمكن مشجعونا 

من الحضور«.

وأض�اف أن الحماس دائما م�ا يكون حارضا 
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، مؤكدا أن الفريق 
ال ي�زال داخل إط�ار املنافس�ة ويكافح يف كل 

يوم«.
وتاب�ع »اآلن، طموحنا للمب�اراة املقبلة، وهي 
مباراة اإلياب يف كأس الرابطة، ونهدف للتأهل 

إىل النهائي، هذا هو ما نسعى إليه«.

أدريان ينتقد تراخي ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى أدريان كاس�تيو ح�ارس مرم�ى ليفربول، 
خيبة أمل شديدة، إثر تعادل الفريق مع رشوزبري 

تاون 2-2، يف كأس االتحاد اإلنجليزي.
»أنفيل�د«  ملع�ب  ع�ىل  بذل�ك  املب�اراة  وس�تعاد 
معق�ل ليفربول، لحس�م بطاقة التأه�ل إىل الدور 

الخامس.
وكان ليفربول قد تقدم بهدفني سجلهما كورتيس 

جون�ز ودونالد لوف العب رشوزب�ري، بالخطأ يف 
مرمى فريقه، يف الدقيقتني 15 و46، لكن الخصم 
أدرك التع�ادل ع�ن طري�ق جاس�ون كومينجز يف 

الدقيقتني 65 و75.
وق�ال أدري�ان يف ترصيحات ملوقع ناديه »نش�عر 
حق�ا بخيبة أمل، ألننا كان بإمكاننا تقديم ما هو 

أفضل بكثري مما قدمناه«.
وأض�اف »النتيجة كان�ت عادل�ة يف النهاية، لكن 
رضب�ة الجزاء التي حصلوا عليها كانت من تدخل 

خ�ارج حدود منطق�ة الجزاء. وم�ع ذلك، صنعوا 
العديد م�ن الف�رص واالنف�رادات، كان بإمكاننا 

الدفاع بشكل أفضل من ذلك«.
واع�رتف أدريان، الذي تألق يف التصدي لعدة كرات 
خالل مباراة أمس، ب�أن أداء ليفربول تراجع بعد 

التقدم بهدفني.
وأت�م »يف كرة القدم ال يجب علي�ك أبدا الرتاخي يف 
اللع�ب. أعتق�د أننا تراجعنا ش�يئا م�ا بعد هدفنا 

الثاني، واستطاع املنافس الضغط بقوة«.

صفقة يوفنتوس وراكيتيتش يف يد دورمتوند

روما يرتقب رد العب برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغ�ب يوفنت�وس يف التعاقد م�ع الكرواتي 
إيف�ان راكيتيتش، العب وس�ط برش�لونة، 
ليع�زز م�ن صف�وف البيانكون�ريي خ�الل 
فرتة االنتقاالت الش�توية الجارية.وبحسب 
ف�إن  اإلس�بانية،  »س�بورت«  صحيف�ة 
راكيتيت�ش قري�ب ج�ًدا م�ن خل�ع قميص 
برشلونة والرحيل يف الشتاء الحايل.وأضافت 
أن يوفنت�وس ه�و أب�رز املهتم�ني بالتعاقد 
مع راكيتيتش، مش�رية إىل أن انضمام العب 
الوسط الكرواتي إىل السيدة العجوز يتوقف 
عىل رحيل إيمري كان. ونوهت أن بوروسيا 
دورتمون�د ح�ال نجح يف إتم�ام مفاوضاته 
مع يوفنتوس بشأن ضم إيمري، فإن اليويف 
س�يخصص أموال بيع إيمري ملحاولة رشاء 
راكيتيتش.وكانت تقارير صحفية أش�ارت 
إىل أن دوتمون�د قدم عرًضا لنظريه اإليطايل، 

للحص�ول عىل خدم�ات إيم�ري )26 عاًما( 
وال�ذي وصل إىل يوفنتوس يف صيف 2018 يف 
صفقة انتقال حر.جدير بالذكر أن راكيتيتش 
)31 عاًما( يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي 
يف 30 يونيو/ حزيران 2021، وال يس�تهدف 

النادي الكتالوني التجديد لالعب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرتق�ب ن�ادي روم�ا اإليط�ايل، رد العب 
برشلونة اإلس�باني، بشأن الحصول عىل 
خدماته خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

وذكرت صحيف�ة مون�دو ديبورتيفو أن 
كارلي�س بريي�ز العب برش�لونة، س�ريد 

اليوم اإلثنني، عىل ناديه الكتالوني بشأن 
اهتمام روما بضمه.

ونوهت أن الالعب ووكيل أعماله يعطيان 
يف  يلع�ب  لفري�ق  لالنضم�ام  األولوي�ة 

املسابقات األوروبية.
ويفض�ل كارلي�س بريي�ز، الرحي�ل عن 
برشلونة دون وجود خيار يسمح للبارسا 

بإعادة رشائه يف املستقبل.
ونوه�ت الصحيفة أن برييز 
لدي�ه العدي�د م�ن العروض 
أن�ه  الطاول�ة، حي�ث  ع�ىل 
بوروس�يا  باهتمام  يتمت�ع 
ميونخ  وباي�رن  دورتمون�د 
أن  إال  وأتالنت�ا،  وإش�بيلية 
الالعب يض�ع روما يف املقام 

األول.
ب�رتايش  جيانل�وكا  وكان 
املدي�ر الري�ايض لروم�ا، قد 
نفى وج�ود أي ني�ة لوضع 
بن�د يف عقد الالعب، يس�مح 
لربش�لونة بالحص�ول ع�ىل 

خدماته يف املستقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير صحف�ي بريطاني، إن مانشس�رت يونايتد تخىل 
عن اهتمامه بالتعاقد مع األوروجواياني إدينسون كافاني، 

مهاجم باريس سان جريمان الفرنيس.
واقرتب كافاني من مغ�ادرة صفوف النادي البارييس خالل 
فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية، بعدما خرج من حسابات 
توم�اس توخيل، مدرب باري�س، يف ظل االعتماد عىل ماورو 

إيكاردي.
وبحس�ب موق�ع »فوتبول لن�دن«، فإن مانشس�رت يونايتد 
انس�حب م�ن س�باق التعاق�د م�ع كافان�ي، رغ�م حاجة 
الش�ياطني الحمر للتعاق�د مع مهاجم، خاص�ة بعد إصابة 

ماركوس راشفورد.
ونوهت بأن يونايتد س�أل بالفعل ع�ن إمكانية التوقيع مع 
كافان�ي، إال أن النادي تم إبالغ�ه أن املهاجم األوروجواياني 

يفضل االنتقال إىل الدوري اإلسباني.
وكان مانشس�رت يونايتد وتشيليس يرغبان يف الحصول عىل 
خدمات كافان�ي، إال أن الالعب يبدو يف طريقه إىل االنضمام 
لصف�وف أتلتيك�و مدريد.وخرج�ت تقاري�ر صحفية أمس 
األح�د، تؤكد اقرتاب كافاني من أتلتيكو، بل وأش�ارت إىل أن 
الالعب اجتاز بالفعل الكش�ف الطب�ي، فيما من املحتمل أن 

تتم الصفقة يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري.

كلوب ينفجر غضبًا ويضحي بكأس االحتاد
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال يورج�ن كلوب مدرب ليفرب�ول، إنه لن يرشك 
أي العب م�ن الفريق األول يف مباراة اإلعادة بالدور 
الرابع ل�كأس االتحاد اإلنجليزي، ضد رشوس�ربي 
ت�اون، ألنها تتعارض مع عطل�ة الربيمريليج التي 

تطبق ألول مرة.
وف�رط ليفرب�ول بتش�كيلة ش�هدت العدي�د م�ن 
التغي�ريات، يف تقدم�ه بهدف�ني ليتع�ادل 2-2 مع 
رشوس�ربي املنتم�ي للدرج�ة الثالث�ة، يف مواجهة 

مثرية بستاد نيو ميدو أمس األحد.
وأبل�غ كل�وب، الغاض�ب، الصحفي�ني »يف أبري�ل/ 
نيس�ان 2019 تلقين�ا خطاب�ا من رابط�ة الدوري 
املمتاز حي�ث طلبوا من�ا احرتام العطلة الش�توية 
وع�دم تنظيم أي مباري�ات ودية أو رس�مية، قلت 
لالعب�ني بالفعل قبل أس�بوعني إننا س�نحصل عىل 

عطلة شتوية«.
وأكم�ل »هذا يعني أنن�ا لن نك�ون موجودين هنا، 
الالعبون الصغار هم من سيخوضون هذه املباراة 
ألن�ه ال يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة وكأن ال 

أحد يهتم بنا«.
وأض�اف »أعرف أنه�ا بطولة ش�عبية للغاية، لكن 
ه�ذه ه�ي الطريقة الت�ي أرى بها األم�ور، طلبت 
منا رابطة الدوري املمتاز احرتام العطلة الش�توية 
وهذا ما س�نفعله، إذا لم يح�رتم االتحاد اإلنجليزي 
ذلك فه�ذا يشء ال يمكننا تغي�ريه، لكننا لن نكون 
هن�اك«. ولم يصل كل�وب مطلقا م�ع ليفربول إىل 
ال�دور الخام�س يف كأس االتح�اد اإلنجلي�زي منذ 
تعيينه يف أكتوب�ر/ ترشين األول 2015، لكنه يبدو 
اآلن مس�تعدا للتضحية بفرصة إنهاء هذا الس�جل 
الس�يئ. واحتفل العبو رشوس�ربي وجماهريه يف 
أرض امللع�ب، بع�د التع�ادل الذي منحه�م فرصة 
اللعب يف س�تاد أنفيلد، لكن كل�وب لم يكن يف مزاج 

جيد.
ال�دوري  يف  الجدي�دة  الش�توية  العطل�ة  وتعن�ي 
اإلنجليزي املمتاز أن كل األندية ستحصل عىل راحة 

ملدة تصل ألسبوعني.
ول�ن يلعب ليفرب�ول، الذي يتص�در الرتتيب بفارق 
ضخم يبل�غ 16 نقط�ة، أي مب�اراة يف الدوري بني 
مواجهتي�ه ض�د س�اوثهامبتون يف أول فرباي�ر/ 

شباط ونورويتش سيتي يف 15 فرباير.
لكن يتعني اآلن عىل ليفربول استضافة رشوسربي 

يف الرابع أو الخامس من فرباير/ شباط.
كما أكد كلوب أن نيل كريتش�يل مدرب فريق تحت 

23 عاما هو من سيقود الفريق يف هذه املباراة.
وت�وىل كريتش�يل قي�ادة ليفرب�ول يف مباراته بدور 
الثمانية لكأس رابطة األندية أمام أستون فيال هذا 
املوس�م عندما كان الفريق األول يف قطر للمشاركة 

يف كأس العالم لألندية، وفاز فيال 5-صفر.
ويبدو أن كل�وب، الذي يعتق�د أن مباريات اإلعادة 
يف ال�كأس يج�ب إلغاؤها، س�يلتزم بكلمته ألقىص 
درج�ة. وق�ال »األمر يتعل�ق براح�ة الالعبني وهم 

بحاجة لراحة.. راحة ذهنية وراحة عقلية«.
وتابع »ه�ذا ما تعنيه العطلة الش�توية، وبعد ذلك 
تأتي مس�ابقة أخ�رى وتقول لنا إن ه�ذه العطلة 
ليس�ت مهمة، كان علينا اتخ�اذ هذه القرارات من 
قب�ل، ألن الالعب�ني لديه�م عائ�الت والدوليني مثل 
ج�وردان هندرس�ون وفريجيل فان داي�ك وجيني 
فينال�دوم وترينت ألكس�ندر-أرنولد ومحمد صالح 

وساديو ماني لم يحصلوا مطلقا عىل راحة«.

ناتشو يكشف دور زيدان يف هدفه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب ناتش�و فرينانديز، مدافع ريال مدريد، عن س�عادته 
بتس�جيل ه�دف االنتصار ع�ىل بل�د الولي�د )1-0(، ضمن 
الجولة ال��21 من الليجا.وقال ناتش�و، خ�الل ترصيحات 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيف�و« الكتالونية: »واجهنا 

الق�وة الدفاعي�ة لبلد الولي�د، لكن يف الحقيق�ة عرفنا كيف 
نحق�ق االنتصار رغ�م املعاناة«.وعن عناق�ه ملديره الفني 
زي�ن الدين زي�دان بعد اله�دف، أجاب: »امل�درب طلب مني 
قب�ل الهدف أن أتقدم إىل األمام، بجان�ب القائم األول، وأتت 
يل الكرة وسجلت، لذلك ذهبت إليه واحتفلت معه«.وواصل: 

»صحيح أنني عىل مستوى الدقائق التي أحصل عليها.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احذر اإلفراط يف تناول اللحوم احلمراء هلذه األسباب!
عىل الرغ�م من أهميته�ا وفوائدها 
املتعددة للجس�م، فإن بعض خرباء 
التغذي�ة قد ح�ذروا م�ن اإلفراط يف 

تناول اللحوم الحمراء.
وأفاد املوقع اإللكرتوني »مرصاوي«، 
صب�اح الي�وم الجمعة، ب�أن خبرية 
التغذية األملانية، زيلكه ريس�تماير، 
قد أك�دت أن اللح�وم تتمتع بفوائد 
جمة لصحة اإلنس�ان، غ�ري أنها ال 
تخل�و من املخاطر يف ح�ال اإلفراط 

يف تناولها.
وأوضحت ريستماير أن اللحوم تمد 

الجس�م بعنارص غذائية مهم�ة؛ كونها غنية 
بالربوتين�ات ومجموع�ة فيتامين�ات B بما 
يف ذل�ك فيتام�ن B12، باإلضاف�ة إىل الحديد 

والزنك والسيلينيوم.
ونق�ل املوقع اإللكرتوني عىل لس�ان الخبرية 
األملانية أن اإلف�راط يف تناول اللحوم الحمراء 
والنقان�ق يرف�ع خط�ر اإلصاب�ة برسط�ان 

م�ع  باالش�رتاك  س�يما  ال  القول�ون، 
الِسمنة املفرطة وقلة الحركة.

وتمهد اللحوم الغنية بالدهون الطريق 
لإلصاب�ة باضطرابات أي�ض الدهون، 
بس�بب محتواها العايل م�ن األحماض 
الدهني�ة والكوليس�رتول، مم�ا يرف�ع 
القلبي�ة  باألزم�ات  اإلصاب�ة  خط�ر 

والسكتات الدماغية والكبد الدهني.
وقدمت خبرية التغذية األملانية روشتة 
طبية لتجنب هذه املخاطر الجس�يمة، 
حيث تنص�ح بتن�اول اللح�وم بمعدل 
يرتاوح بن 300 و600 غرام أس�بوعيا 
ع�ىل األكثر، م�ع مراع�اة اختي�ار األصناف 
القليل�ة الدهون، وتحضريها بش�كل صحي 

كالشواء والطهي بالبخار أو يف الفرن.

توصل باحثون إىل نتائ�ج مثرية بخصوص 
عالق�ة النش�اط البدن�ي بالصح�ة العامة 
وطول الُعمر فقد تبن أن املزيد من التمارين 
بم�ا يف ذلك امل�ي والحرك�ة الخفيفة تقلل 

خطر الوفاة.
وقال الباحثون  ان  الجلوس ملدة 9 ساعات 
ونصف يومي�اً يف منتصف الُعمر يزيد خطر 

الوفاة املبكرة بش�كل كبري وأظهرت نتائج 
الدراس�ة الت�ي اعت����م�دت ع�ىل تحليل 
رشيحة واس�عة من البيان�ات أن التمارين 
مهما كانت خفيفة وحتى لو اقترصت عىل 
املي تحدث فارقاً يف خفض مخاطر الوفاة 

املبكرة وإطالة العمر”.
واضاف الباحثون ان ” اإلنسان يحتاج كحد 

أدنى إىل 150 دقيقة أس�بوعياً من التمارين 
دق���يق�ة   75 أو  كامل�ي  الخفيف�����ة 
مت����وس�طة  التماري�ن  م�ن  أس�بوعياً 
الشدة وحّثت توصيات الدراسة عىل تفادي 
الجل�وس 9 س�اعات ونص����ف يف الي�وم 
علماً بأن وقت النوم ليس محس�وباً ضمن 

هذه الساعات”.

خلصت دراسة حديثة إىل أن ما يسمى “النوم املتقدم” الذي يصيب البعض 
ويدفعهم للنوم باكرا واالستيقاظ قبل ساعات الفجر هو حالة غري نادرة 
وذلك عىل عكس ما يعتقد. وتبن من خالل الدراسة التي أجريت يف جامعة 
كاليفورنيا )س�ان فرانسيس�كو( األمريكية أن هذه الحالة سببها طفرة 

جينية ، غالبا ما تصيب عدة أفراد من العائلة نفسها.
ه�ذا وربم�ا يج�د معظ�م الن�اس صعوب�ة يف الخل�ود للن�وم باك�را جدا 
واالس�تيقاظ قبل بزوغ الفجر. إال أن األمر طبيعي  بل رضوري بالنس�بة 

إىل البعض ممن يعانون ما يسمى بالنوم املتقدم.
وبحس�ب الدراسة أجريت عىل مدار  9 س�نوات وشارك فيها نحو  2400 
ش�خص فإن هذه الحالة ليس�ت ن�ادرة بقدر ما يعتق�د فواحد من 300 
شخص يف العالم يجد نفسه مضطرا للخلود إىل النوم نحو الساعة الثامنة 

مساء ليبدأ نهاره قرابة الساعة الرابعة فجرا.
ويرجع العلماء ذلك إىل إفراز مبكر لهورمون امليتالونن املسؤول عن تنظيم 

اإليقاع الحيوي لدى اإلنسان وبالتايل تنظيم دورة النوم واالستيقاظ.

ن�ر الفيزيائي الربيطاني، تيم برينرز يل يف CERN بس�ويرسا أول موقع 
إلكرتوني عىل اإلطالق ) WorldWideWeb( يف 6 أغسطس عام 1991.

وبحلول نهاية عام 1992 أُطلقت 10 مواقع عىل شبكة اإلنرتنت. 
وبعد أن أتاحت CERN تقنية W3 للجمهور عىل أس�اس خال من حقوق 
امللكي�ة يف ع�ام 1993 ب�دأ اإلنرتن�ت يف النم�و تدريجي�ا ليصبح ش�امال 

للجميع.
 ويف ع�ام 1994 وصل عدد املواقع اإللكرتونية إىل 3 آالف موقع بما يف ذلك 
»ياهو« الذي أسس�ه كل من جريي يانغ وديفيد فيلو باس�م »دليل جريي 
وديفيد للش�بكة العاملية« حي�ث كان عبارة عن دليل للمواقع اإللكرتونية 

األخرى وُنّظم يف تسلسل هرمي.
 ومع ظهور موقع »غوغ�ل« كان هناك أكثر من مليوني موقع إلكرتوني 
أم�ا اليوم فيوجد 1.71 مليار موقع وع�ىل الرغم من انخفاضه عن 1.76 
ملي�ار يف ع�ام 2017 فإن ه�ذا ال������رق�م يتزايد ح���الي�ا، وفقا ل� 

. Internet Live Stats

اجللوس أكثر من 9 ساعات يف اليوم خطر هيدد احلياة

دراسـة تـكـشـف سـر الـنـوم 
واالستيقاظ املبكر

هل تعلم كم يبلغ عدد املواقع
 اإللكرتونية عامليًا؟

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

املرأة العراقية ايقونة الثورات ورحلت املراهقة ماجدة

حال محسن هنيهنسما حسن

كان�ت تنطق عبارته�ا الرقيقة ب�رباءٍة خطف�ت قلوبنا »عّم�و عزيز« يف 
فيلمه�ا »أي�ن عمري؟«، وه�و من أص�دق األفالم التي طرحت مس�اوئ 
الزواج املبّكر وفارق العمر الشاس�ع بن الزوجن، وقد استدر هذا الفيلم 
دموعنا، عندما ش�اهدناه يف سنن مراهقتنا حقا، فال أحد يشعر بشعور 
املراهق�ة التي كانت تعتقد أن الزواج يف س�نٍّ مبك�رة يعني التخلص من 
الواجبات املدرس�ية، والنوم حتى وقت متأخر من النهار، وارتداء األحذية 
ذات الكعب العايل، والتزين باملجوهرات، ثم فوجئت حن زواجها برجٍل يف 
عم�ر أبيها أنها قد دفنت حية، وأن ف�ارق العمر بينها وبن »عّمو عزيز« 
الكب�ري قد حّول حياتها إىل س�جٍن من جحيم، ف�إْن كانت هناك عربة من 
فيلٍم يعترب من روائع الراحلة ماجدة الذي يجب أن يعاد عرضه باستمرار، 
فه�ي أن علينا أن نكون قادرين عىل توفري حي�اٍة آمنٍة ومتكاملة األركان 
م�ن رفاهية وأم�ان ألوالدنا وبناتنا، قب�ل أن نفكر بإنجابه�م إىل الحياة، 
لك�ي ال يأت�ي الوقت الذي ترى في�ه مراهقٌة صغ�ريٌة أن الزواج حتى من 
»عّم�و عزيز« ه�و الحل والخالص م�ن حياٍة بائس�ٍة يف كن�ف الوالدين. 
رحل�ت املراهق�ة ماج�دة ع�ن عاملن�ا بعد عم�ر طوي�ل، تارك�ة أدوارها 
الجميل�ة، عالوة عىل دورها يف فيلم »أي�ن عمري«؛ فدورها الخالد يف فيلم 
»جميلة« ال ُين�ى، وقد اعتقدنا أن ماجدة هي فع�ال املناضلة الجزائرية 
لص�دق أدائها، وقد س�اد لدي ه�ذا االعتقاد فرتة حت�ى رصت أرى صوراً 
حقيقي�ة لجميلة بوحريد، وهذا يدّل عىل ص�دق األداء، والذي وصلت إليه 
ماج�دة بعد س�نواٍت من العم�ل الفني، فأصبحت ق�ادرًة عىل التخيل عن 
املبالغة واالفتعال والقيام بحركاٍت تمثيليٍة لتوصيل شعورها مثل تحريك 
رموش�ها الصناعية املس�توردة من »هوليود« يف بدايات السينما، للتعبري 
عن املفاجأة أو الخجل. ماجدة الصباحي مثل كثريين من أهل الفن الذين 
طالتهم اإلش�اعات، ومنها أنها يهودية، وهي التي أقامت مسجدا يف أحد 
أرقى أحياء القاهرة، وقد أيد هذه الش�ائعة إشادة املتحدث باسم الجيش 
اإلرسائي�يل، أفيخ�اي أدرعي، عىل صفحته يف »فيس�بوك« باإلش�ادة بها 
ونعيه�ا، التنويه الكاذب أن التلفزي�ون اإلرسائييل، الناطق بالعربية، كان 
يخ�ّص أفالمها بالعرض يف مس�اءات الجمعة من زمن مىض، وحيث كان 
فيلم الجمعة يس�تقطب املشاهد اإلرسائييل، قبل املشاهد العربي، قبل أن 
يويّل زمن تلفزيون األبيض واألس�ود خصوصا، والبث س�اعات قصرية يف 
اليوم. كنا ننتظرها بشوق ولهفة. ولكن أحد أفالمها لم يتناول قصة حبٍّ 
بن بطلة مش�هورة رائعة الجمال وممثل من الدرجة الثانية ال يمتلك أي 
وس�امة، مثلما حدث مع ماجدة يف الحقيقة، حيث فوجئ الوسط الفني 
بخطوبتها لش�يبوب السينما، سعيد أبو بكر، عدة شهور ثم فسخت، من 
دون أن تفرس أية أس�باب للحب ثم البعد، لرتوي ظمأ النس�اء وشغفهن، 
خصوص�ا له�ذه العالقة املتناقض�ة، فماجدة س�بق أن تزوجت من دون 

جوان عرصه الوسيم، إيهاب نافع.

س�جلت املرأة العراقية ومن�ذ بدايات فج�ر التاريخ واثناء 
الحض�ارة االش�ورية والبابلية واالس�المية وتاريخ العراق 
الحديث حضوراً متميزاً يف الحروب والثورات الشعبية التي 
شهدها وما زال يشهدها لتؤكد بقوٍة أنها ال تقلُّ ثورية عن 
الرجال رغم أنها تعي�ش يف مجتمعات يغلب عليها الطابع 
الذك�وري، يحدثنا التاريخ عن الس�يدة طوعة التي وقفت 
مع مس�لم بن عقي�ل )ع( ولم تخاف م�ن جيوش وغربان 
عبي�د الله بن زي�اد والتاريخ نفس�ه يتكلم عن اس�طورة 
الس�يدة زينب )عليها الس�الم( التي هزت عروش الظاملن 
ابن زياد يف الكوفة وفاجر الزمان يزيد بن معاوية يف الشام 
ونقلت ثورة االمام الحس�ن من ساحات القتال اىل مسمار 
انهى حكم بني امية والبطوالت النس�وية تستمر اىل غزالة 
الشيبانية التي وقفت مع زوجها يف وجه الحجاج  وهزمته 
يف اكثر من )20( معركة حتى استش�هدت وهكذا ينقل لنا 
التاري�خ. اما يف وقتنا هذا ويف تاريخ العراق املعارص وقفت 
السيدة والشهيدة بنت الهدى يف وجه طغاة البعث ودافعت 
وساندت اخيها الس�يد الصدر االول ولم تتنازل او تتهاون 
ام�ام قضيتها حتى استش�هادها رضوان الل�ه عليها، اما 
ثورة اكتوبر فش�هدت مش�اركات كبرية وفعالة للنساء لم 
يش�هدها الع�راق من قبل حيث نش�اهد طالب�ات املدارس 
والكلي�ات واملوظفات وربات البي�وت واالمهات والفنانات 
ابنائه�ن  مس�اندة  يف  البط�والت  اروع  س�طرن  الالت�ي 
وازواجهن واخوتهن يف املطالبة بوطن واملطالبة بالحقوق 
املس�لوبة ولع�ل اب�رز رموز النس�اء ه�ي بائع�ة املناديل 
الورقي�ة هذه املرأة الفقرية والت�ي عىل الرغم من مواجهة 
املتظاهرين السلمين بالعنف والتي ادت اىل سقوط املئات، 
اال ان هذه املرأة الفقرية شاهدناه تركض بن املتظاهرين 
وت�وزع عليهم مناديلها التي تبيعها من اجل الحصول عىل 
لقمة العيش مجاناً ليمس�حوا بها دماءهم ووجوههم بعد 
استنشاقهم الغاز املسيل للدموع وكانت كلما فرغت علبة 

فتحت أخرى.
هذا املثال من النساء ال يسعنا اال ان نرفع له القبعة ونقول 
ان امل�رأة س�ند الرج�ل ومكملة للمه�ام والواجب�ات التي 
يقدمها الرجل اي انها جزء رئييس يف الواقع العراقي، ألنها 
ه�ي البنت التي يضحي من اجلها ابيه�ا وهي االخت التي 
يواسيها اخيها وهي الزوجة التي تحمي ظهر زوجها وهي 

االم التي تربي االجيال.

دائرة الفنون العامة ستذكر الراحل جواد سليم يف معرض فني وجلسة نقدية
المستقبل العراقي/ إنعام العطيوي 

تصوير/ ادهم يوسف - حسين المليجي 

ش�هدت قاعة عش�تار يف دائ�رة الفن�ون العامة 
إحدى تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
حف�ل االس�تذكار التاس�ع والخمس�ون لرحيل 
الفن�ان الكب�ري جواد س�ليم صباح ي�وم االثنن 
املواف�ق 27 كانون الثاني م�ن عام 2020 . وبن 
املدير الع�ام لدائرة الفنون العام�ة الدكتور عيل 
عوي�د العب�ادي إن اس�تذكار القام�ات العراقية 
الفنية من بن أهم واجبات دائرة الفنون العامة 
اذ يمتل�ك ج�واد س�ليم ثقاف�ة برصي�ة كب�رية 
أضافه�ا للف�ن التش�كييل العراق�ي وجعلها من 
الس�مات العاملية التي تميز بها الفن التش�كييل 
العراق�ي ع�ن باقي الفن�ون العاملي�ة عرب نصب 
الحرية يف ساحة التحرير وتمثال أالم، كما تعنى 
دائ�رة الفنون بعرض نتاج�ات الراحل يف متحف 
الفن الحديث داخل الدائرة. وابتدأ الحفل بافتتاح 
معرض تشكييل حمل أهم وابرز محطات الراحل 
جواد س�ليم فضالً عن عرض فلم وثائقي لسرية 
الفنان . وقال الفنان صالح عباس أن جواد سليم 
ظاهرة فني�ة فهو يعد ذاكرة مدين�ة بغداد وهو 
الصيغة األمثل للفن إذ نالحظ كيف تحتضن اليوم 

الجماهري نص�ب الحرية فهو لي�س ذاكرة ثورة 
لش�عب ناضل وانترص وإنما اخذ امتداد ابعد من 
العاطفة حتى أصبح ابسط انسان عراقي يعرف 
نص�ب الحري�ة ووحداته الصوري�ة. يف حن ذكر 
الفنان عيل الدليمي جانب مخترص لحياة الراحل 
مش�يداً بدوره يف ريادة الفن التش�كييل العراقي 
لريتقي للعاملية.  وعرب الفنان سعد نعمة بافتخار 
دائرة الفن�ون العام�ة بأقتنائها أعم�ال الراحل 
والحفاظ عليها يف متحف الفن الحديث. مع رسد 
مفص�ل ألهم مراحل اقتناء األعمال س�واء له أو 
لبقية الفنانن الرواد.  ويف ختام الجلسة افتتحت 
أبواب الحوار للمش�اركن س�اهم فيها الدكتور 
عقي�ل املهدي ع�رب عن فخ�ره بتقديم مرسحية 

عن الراحل جواد س�ليم قبل ث�الث عقود بعنوان 
جواد س�ليم يرتقي برج بابل إشارة إىل أن الفنان 
يرتقي إىل املعارصة والتاريخ وانفراده بأس�لوب 
التجري�د كما ذك�ر ابرز اهتمام�ات الراحل منها 
افتتاح�ه للجمعيات وذكر منه�ا جمعية إنعاش 
الفن الربيطاني عىل صعيد متصل أشار الدكتور 
ع�يل إن دائ�رة الفن�ون العامة وع�رب توجيهات 
معايل وزير الثقافة الدكتور عبد األمري الحمداني 
س�يكون لها الدور البارز هذا العام بتخليد عر 
قامات عراقية بنصب وتماثيل تذكارية. وحرض 
الحفل املستشار القانوني مع نخب من املثقفن 
والفنانن التشكيلين واملهتمن بالفن التشكييل 

وعدد من اإلعالمين والصحفين.

ننعى بألم وح�زن كبريين الزميلن 
)ع���ماد م�ك�ي(  الع��زي���زين 
و)ناظ�م العكي�يل( الذي�ن وافتهما 
املني�ة إث�ر م�رض أل�م به�م وبهذا 
املص�اب نع�زي أنفس�نا ونتقدم إىل 

األرسة الصحفية جمعاء بخالص العزاء واملواساة والتعزية موصولة 
إىل عوائ�ل الفقيدين العزيزين ، س�ائالً املوىل عز وج�ل ان يتغمدهما 
بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وان يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم 

وزمالئهم جميل الصرب والسلوان .
علي الدراجي 

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر 

تعزية


