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املحكمة االحتادية 
تنظر دعوى عىل رئييس 

اجلمهورية واحلكومة
ص2

املتحدث العسكري: تشكيل فريق برئاسـة وزير الداخلية ملالحقة »العابثني« باألمن
نائب كردي يتحدث عن »صفقة مريبة« إلبقاء وزراء الديمقراطي يف احلكومة القادمة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انطلقت القوات العراقية، بمختلف صنوفها 
وقطاعاتها، أم�س األربعاء، يف املرحلة األوىل 
م�ن عملية جديدة باس�م »أبط�ال العراق«، 
بدعم من س�اح جو متطور يس�تخدم ألول 
م�رة، لتطهري ثلث مس�احة الباد وصوال إىل 

الحدود مع األردن وسوريا.
وبارشت القوات العراقية، باملرحلة األوىل من 
عمليات »أبطال العراق«، من خمسة محاور 
لتطه�ري محافظة األنبار، ك�رى مدن الباد 
مس�احة، واملناط�ق املحيطة به�ا يف الحدود 
الدولية، للقضاء عىل بقايا اإلرهاب، وفرص 
األمن. وأعلن نائب قائد العمليات املش�ركة، 
الفري�ق عب�د األمري رش�يد يارالل�ه، يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »بعد 
أن حقق�ت عملي�ات »إرادة النرص« أهدافها 
خال مراحلها الثمانية يف عام 2019 تنطلق 
عمليات أبطال العراق/املرحلة األوىل األربعاء 
بتوجي�ه من الس�يد رئيس مجل�س الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة وبأرشاف قيادة  
العمليات املشركة، وباشراك قيادة القوات 
الرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس 

الحدود، والقطعات امللحقة بها«.
وأض�اف يارالل�ه أن »ه�ذه العملي�ة تأت�ي 
لتفتيش، وتطهري محافظة األنبار، واملناطق 
املحيط�ة بها يف الحدود العراقية -الس�ورية  
- األردني�ة، غرب�ي الب�اد، وكذل�ك الح�دود 
الفاصلة مع  قي�ادة عمليات كل من الفرات 

األوسط. 
التفاصيل ص2

»أبطال العراق«.. الرضبة القاضية عىل بقايا »داعش«
القوات األمنية تستعمل ألول مرة »بطاريات الصواريخ«.. و)F16( حتلق على علو منخفض فوق االنبار.. والنتائج تتحقق سريعًا حمافظ النجف: سيتم حتويل 

منطقة يف منخفض البحر كمشاريع 
سياحية للشباب

حمافظ كربالء 
يفتتح اعدادية محائم السالم 

للبنات

الكهرباء تعلن
 قرب انجاز حمطة بطاقة »750« ميكاواط 

وتوقف املرشوع الشميس

ص3

ص3

ص3

توقعات بانتهاء تفيش وباء »كورونا« يف نيسان املقبل

العراق يعيد ترتيب األوراق مع »الناتو«: تشكيل وفدي تفاوض 
إلجياد نافذة جديدة للتعاون

ص3 ص3 ص3

وزير الثقافة يفتتح
 معرض الفنانة ساجدة املشاخيي 

يف دائرة الفنون

البرصة: قسم املخازن 
يبدأ بجرد االثاث واالجهزة 

املستعملة يف دوائر الدولة

النقل: األسطول الربي حيقق 
»3712« نقلة لصالح وزارات 

الدولة خالل كانون الثاين

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الصني، أمس األربعاء، أقل عدد من حاالت فريوس 
كورون�ا الجديد منذ نهاي�ة يناير، مما يعط�ي مصداقية 
لتكهن مستش�ار طبي صيني كبري بأن التفيش قد ينتهي 
بحلول أبريل املقبل. وقال تشونغ نان شان، أهم مستشار 
طب�ي يف الص�ني فيم�ا يتصل بتف�يش الف�ريوس، إن عدد 
حاالت اإلصابة الجديدة ينخفض يف بعض األقاليم، وتوقع 
أن يبل�غ الوب�اء ذروته هذا الش�هر. وقال تش�ونغ، خبري 
األوبئة، ل�«رويرز« الثاث�اء: »آمل أن ينتهي هذا التفيش 
أو هذا الحدث بحلول أبريل مثا«. وذكر مسؤولو الصحة 
الصيني�ون أن إجمايل ح�االت اإلصابة يف الص�ني بلغ اآلن 
44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة يف 11 فراير، وهو 

أقل معدل زيادة يومي يف الحاالت الجديدة منذ 30 يناير.
وعدل�ت الصني يف األس�بوع املايض تعليم�ات الوقاية من 
ف�ريوس كورون�ا ومكافحت�ه، حي�ث قال�ت إن تس�جيل 
الح�االت التي ال تظهر عليها أعراض يجب أن يقترص عىل 

تلك التي تبدو عليها مؤرشات الحاجة لرعاية رسيرية.
لك�ن لم يتض�ح إن كانت بيان�ات الحكومة الس�ابقة قد 
ش�ملت حاالت لم تظهر عليها أعراض اإلصابة. وزاد عدد 
الوفيات من جراء اإلصابة بالفريوس يف بر الصني الرئييس 
97 حال�ة ليص�ل إىل 1113 ش�خصا حت�ى نهاي�ة أم�س 
الثاث�اء. وع�ىل الرغم من أن مس�ؤويل الصح�ة يف الصني 
قال�وا إن الوض�����ع تح�ت الس�يطرة، ح�ذرت منظمة 
الصح�ة العاملية من أن الوباء يش�كل تهدي�دا عامليا ربما 

أسوأ من اإلرهاب.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الل�واء عب�د الكريم خل�ف املتحدث 
العس�كري باس�م القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة ع�ن تش�كيل وفدي�ن عراقيني 
للتفاوض م�ع حلف النات�و إليجاد نافذة 

جديدة للتعاون.
إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  خل�ف،  وق�ال 
»الحكوم�ة العراقية لديها خيارات عديدة 
لتحديد ش�كل العاقة مع حل�ف الناتو«، 

موضح�ا أن »ه�ذه الخي�ارات م�ا زال�ت 
قيد النقاش واملحادث�ات ألنها ترتبط مع 
دول عدي�دة داخ�ل الحلف وليس�ت دولة 
واحدة«. وأش�ار خلف اىل أن »العراق لديه 
تعاون مع فرنسا وكندا وبريطانيا وحتى 
الواليات املتحدة بقضايا التدريب«، مؤكداً 
أن »أفض�ل طريق�ة للتع�اون الت�ي تلبي 
احتياج�ات وزارة الدفاع العراقية هي من 
س�يتم اختيارها«. وأوض�ح أن »الرنامج 
املوج�ود مع حلف الناتو من�ذ عام 2012 

ما زال مس�تمراً لكن العراق يرغب بايجاد 
ناف�ذة جدي�دة تكون ش�كاً من أش�كال 

العاقة الجديدة مع الحلف ».
ولف�ت اىل أن »الحكومة العراقية ش�كلت 
وفدين أحدهما برئاس�ة وزير املالية فؤاد 
حسني باعتبار أنه كان متواجداً يف مؤتمر 
داف�وس وح�ر اللقاءات مع ق�ادة دول 
الناتو لكي يس�تكمل ه�ذه الحوارات مع 
االس�تخبارات«.  وأجه�زة  الدف�اع  وزارة 
وتابع أن »الوفد الثاني برئاس�ة مستشار 

األمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالح الفياض«.

وأش�ار اىل أن«الحوارات ما زالت مستمرة 
وج�زء منها يخ�ص التدري�ب ومواضيع 
أخرى بش�أن التعاون«. وقال إن »العراق 
يبحث عن آلّية تع�اون جديدة تعمل وفق 
رشاكة يحرمها الجميع وخاصة س�يادة 
الع�راق وأن يك�ون الق�رار بي�د القي�ادة 

العراقية«.
التفاصيل ص2

ص3

وحدة الرنني املغناطييس 
يف مستشفى رشكة نفط البرصة تستقبل 

يوميًا »25« حالة مرضية

عمليات بغداد هتدد بإجراءات قانونية بحق من يامرس وسائل العنف وقطع الطرق
)300( فلسطيني مهدد بالترشد.. والسلطة الفلسطينية ختاطب العراق إلنقاذهم

شمول )5( ماليني عامل بقانون التقاعد والضامن االجتامعي
»غازبروم نفط« تتوقع استقرار الوضع يف العراق واستئناف مناقصة املنصورية
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شمول )٥( ماليني عامل بقانون التقاعد والضامن االجتامعي
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكدت لجنة التخطيط االسرتاتيجي ومتابعة الربنامج الحكومي، أن مجلس النواب ضّمن قانون التقاعد والضمان االجتماعي 
يف قرار حزمة االصالحات التي أقرها املجلس لتنفيذ مطالب املتظاهرين وسيشمل خمسة ماليني عامل من القطاع الخاص. 
وقال عضو اللجنة محمد ش�ياع الس�وداني، إن »قانون التقاعد والضمان االجتماعي أحد أهم القوانني املفصلية التي تمس 
حياة املواطنني«، مبيناً انه »أثناء استيزارنا لوزارة العمل بني أعوام 2014 - 2018 أعطينا اهتماماً خاصاً للقانون، وأنجزنا 
مسودة قانون جديد تم تسليمها ملجلس الوزراء عام 2017«. وبني ان »من أهم مميزات قانون التقاعد والضمان االجتماعي 
الجديد الذي تم إعداده وجرى إرس�اله إىل مجلس الوزراء يف عام 2017، أنه ش�مل القطاع غري املنظم، ووفق إحصائية وزارة 
التخطيط فإنه يشمل خمسة ماليني عامل من القطاع الخاص من أصحاب املحال والعاملني يف األسواق«.  ولفت السوداني 
إىل أن »ش�مول ه�ذه األعداد الكبرية من القطاع الخاص يعد مكس�با مهما وضمانا لحقوق أرسه�م، إضافة اىل أن القانون 
سيسهم يف شمولهم بالتقاعد بمن يف ذلك فئات كبار السن من الرجال والنساء«. وختم السوداني إن »مسودة القانون التزال 
لدى وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها، ولم يرسل القانون اىل مجليس الوزراء 

والنواب، ولقد ضّمن مجلس النواب القانون يف حزمة االصالحات التي أقرها لتنفيذ مطالب املتظاهرين«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انطلق�ت القوات العراقي�ة، بمختلف 
صنوفه�ا وقطاعاتها، أمس األربعاء، 
يف املرحل�ة األوىل م�ن عملي�ة جديدة 
باس�م »أبط�ال الع�راق«، بدع�م من 
سالح جو متطور يستخدم ألول مرة، 
لتطهري ثلث مساحة البالد وصوال إىل 

الحدود مع األردن وسوريا.
باملرحلة  العراقي�ة،  القوات  وبارشت 
األوىل م�ن عمليات »أبط�ال العراق«، 
من خمسة محاور لتطهري محافظة 
األنب�ار، ك�ربى مدن البالد مس�احة، 
واملناط�ق املحيط�ة به�ا يف الح�دود 
الدولية، للقض�اء عىل بقايا اإلرهاب، 

وفرص األمن.
وأعلن نائب قائد العمليات املشرتكة، 
الفريق عب�د األمري رش�يد يارالله، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، »بعد أن حققت عمليات »إرادة 
مراحله�ا  خ�الل  أهدافه�ا  الن�ر« 
الثمانية يف عام 2019 تنطلق عمليات 
أبط�ال العراق/املرحلة األوىل األربعاء 
بتوجي�ه م�ن الس�يد رئي�س مجلس 
الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
وبأرشاف قيادة  العمليات املشرتكة، 
وباشرتاك قيادة القوات الربية، وقيادة 

عملي�ات بغداد، وقيادة ح�رس الحدود، والقطعات 
امللحقة بها«.

وأض�اف يارالل�ه أن »هذه العملية تأت�ي لتفتيش، 
وتطهري محافظ�ة األنبار، واملناطق املحيطة بها يف 
الحدود العراقية -السورية  - األردنية، غربي البالد، 
وكذل�ك الحدود الفاصلة مع  قيادة عمليات كل من 

الفرات األوسط، وبغداد للقضاء عىل بقايا اإلرهاب، 
وفرض األمن، وتعزيز االس�تقرار من خالل خمس 
مح�اور«. يارالله، املحاور الخمس�ة وهي : املحور 
األول، بقي�ادة ح�رس الح�دود، وقي�ادة عملي�ات 
األنبار، وتول�ت قيادة عمليات األنب�ار أيضاً، مهام 
املحور الثاني، والثالث لقيادة عمليات الجزيرة، أما 
الرابع لقيادة عمليات الفرات األوس�ط، والخامس 

لقي�ادة عملي�ات بغداد. وأك�د يارالل�ه، أن العملية 
انطلقت بإس�ناد كامل من القوة الجوية العراقية، 
وطريان الجيش، وألول مرة تش�رتك قي�ادة الدفاع 
الج�وي بفت�ح بطاري�ات الصواري�خ املتط�ورة يف 
منطق�ة العمليات لحماية األج�واء العراقية، وأفاد 
بإن عمليات أبطال العراق - املرحلة األوىل، تستهدف 
مس�احة تبلغ )26238كم2( وبمشاركة الوكاالت 

األمنية، واالستخبارية كافة.
ولف�ت يارالله، إىل أن طائ�رات القوة 
الجوية العراقية F_16، وأنواع أخرى 
س�تحلق بارتفاعات منخفضة وفًقا 

ملتطلبات العمليات.
العملي�ات  قائ�د  نائ�ب  وأختت�م 
خاص�ة  ق�وات  الفري�ق  املش�رتكة، 
الركن، منوها إىل مزيد من التفاصيل 
أول ب�أول تعلن عىل مدار 24 س�اعة 
من خ�الل خلية اإلع�الم األمني التي 
أوردت هذا البيان. وتشكل محافظة 
األنبار، ثلث مس�احة الع�راق، غرباً، 
وتحاذي الحدود مع األردن، وسوريا، 

والسعودية.
وحقق�ت الق�وات العراقي�ة جمي�ع 
املراح�ل  يف  املرس�ومة  أهدافه�ا 
الثمان�ي م�ن عملي�ة »إرادة النر« 
الت�ي انطلق�ت أولها صب�اح األحد 7 
يوليو/تموز 2019، لتفتيش املناطق 
الرابطة بني محافظات:  الصحراوية 
واألنب�ار،  الدي�ن،  وص�الح  نين�وى، 
وصوال إىل الحدود الدولية السورية، يف 

الجهة الشمالية الغربية من البالد.
وأعلن الع�راق يف كانون األول 2017، 
تحري�ر كام�ل أراضي�ه م�ن قبضة 
تنظيم »داع�ش« اإلرهابي )املحظور 
س�نوات   3 نح�و  بع�د  روس�يا(،  يف 
ونص�ف من املواجهات مع التنظي�م اإلرهابي الذي 
احت�ل نحو ثل�ث الب�الد معلن�ا إقامة ما أس�ماها 
»الخالف�ة اإلس�المية«. وتواص�ل الق�وات األمنية 
العراقي�ة عملي�ات التفتي�ش والتطه�ري ومالحقة 
فل�ول »داعش« يف أنحاء الب�الد، لضمان عدم عودة 

ظهور التنظيم وعنارصه الفارين مجددا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن اللواء عب�د الكريم خلف املتحدث العس�كري 
باس�م القائ�د العام للقوات املس�لحة عن تش�كيل 
وفدي�ن عراقيني للتفاوض مع حل�ف الناتو إليجاد 

نافذة جديدة للتعاون.
وق�ال خل�ف، يف تري�ح صحف�ي، إن »الحكومة 
العراقية لديها خيارات عديدة لتحديد شكل العالقة 

مع حل�ف الناتو«، موضحا أن »ه�ذه الخيارات ما 
زال�ت قيد النقاش واملحادثات ألنها ترتبط مع دول 

عديدة داخل الحلف وليست دولة واحدة«.
وأش�ار خلف اىل أن »العراق لديه تعاون مع فرنسا 
وكن�دا وبريطانيا وحتى الوالي�ات املتحدة بقضايا 
التدري�ب«، مؤكداً أن »أفض�ل طريقة للتعاون التي 
تلب�ي احتياج�ات وزارة الدف�اع العراقي�ة هي من 

سيتم اختيارها«.

وأوض�ح أن »الربنام�ج املوج�ود مع حل�ف الناتو 
من�ذ عام 2012 ما زال مس�تمراً لكن العراق يرغب 
بايجاد نافذة جديدة تكون شكالً من أشكال العالقة 

الجديدة مع الحلف ».
ولف�ت اىل أن »الحكوم�ة العراقي�ة ش�كلت وفدين 
أحدهما برئاس�ة وزير املالية فؤاد حس�ني باعتبار 
أنه كان متواجداً يف مؤتمر دافوس وحرض اللقاءات 
مع قادة دول الناتو لكي يس�تكمل هذه الحوارات 

م�ع وزارة الدفاع وأجه�زة االس�تخبارات«. وتابع 
أن »الوفد الثاني برئاس�ة مستش�ار األمن الوطني 

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض«.
وأشار اىل أن«الحوارات ما زالت مستمرة وجزء منها 
يخص التدريب ومواضيع أخرى بش�أن التعاون«. 
وق�ال إن »الع�راق يبحث ع�ن آلّية تع�اون جديدة 
تعمل وفق رشاكة يحرتمها الجميع وخاصة سيادة 

العراق وأن يكون القرار بيد القيادة العراقية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و كتل�ة املس�تقبل يف مجلس 
النواب رسكوت شمس الدين، األربعاء، أن 
رئيس اقليم كردس�تان نيجرفان بارزاني 
يبح�ث ع�ن صفق�ة م�ع رئيس ال�وزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي بالحفاظ عىل 

وزراءه يف الحكومة االتحادية.
وقال ش�مس الدين، يف بيان تلقى )عراقي 
24( نسخة منه، إنه »ليس من حق الحزب 
رئاس�ة  او  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
االقليم التحدث بالنيابة عن باقي االحزاب 
الكردستانية كما حصل امس يف االجتماع 
املش�رتك لرئيس االقليم نيجرفان بارزاني 

مع باقي الكتل السياسية الكردستانية«، 
مؤك�داً أن »بارزان�ي ومواقف�ه ال تمثلن�ا 
تمام�ا يف مفاوضات الحكوم�ة االتحادية 

بل تمثل نفسه واراء حزبه«.
ب�أن  املس�تقبل  كتل�ة  عض�و  وأض�اف 
»االح�زاب الكردية تتفاوض مع بغداد من 
اجل تطبيق الدستور وحماية املتظاهرين 

والحفاظ عىل امن واس�تقرار الس�احات، 
والتأكيد عىل سالمتهم وتقديم من يعتدي 
الح�زب  ان  العدال�ة، يف ح�ني  اىل  عليه�م 
الديمقراط�ي الكردس�تاني يتفاوض من 
اج�ل صفق�ة ابق�اء وزراءه يف الحكومة 

الفيدرالية«.
وأكد شمس الدين، أن »الحزب الديمقراطي 

يحاف�ظ  بأن�ه  مس�تمر  بش�كل  يدع�ي 
ع�ىل املصلحة العلي�ا لالقلي�م، يف حني ان 
مصالحه الش�خصية ومكتس�باته تكون 
اع�ىل وأكرب م�ن مصلحة االقليم وش�عبه 
والت�ي رماها منذ س�نوات خل�ف ظهره، 
رافضاً اية محاولة منه بالتفاوض باس�م 

االحزاب الكردستانية االخرى«.

القوات األمنية تستعمل ألول مرة »بطاريات الصواريخ«.. و)F16( حتلق على علو منخفض فوق االنبار.. والنتائج تتحقق سريعًا

»أبطال العراق«.. الرضبة القاضية عىل بقايا »داعش«
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العراق يعيد ترتيب األوراق مع »الناتو«: تشكيل وفدي تفاوض إلجياد نافذة جديدة للتعاون

نائب كردي يتحدث عن »صفقة مريبة« إلبقاء وزراء الديمقراطي يف احلكومة القادمة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الل�واء عب�د الكري�م خلف 
القائد  العس�كري باسم  املتحدث 
الع�ام للق�وات املس�لحة رئي�س 
عب�د  ع�ادل  املس�تقيل  ال�وزراء 
الهدي، أمس االربعاء، عن تشكيل 
فريق عمل برئاسة وزير الداخلية 
العابثني  اليارسي ملالحقة  ياسني 

باألمن العام. 
وقال خل�ف، يف تريح صحفي، 
إن »الحكومة ش�كلت فريق عمل 
برئاس�ة وزي�ر الداخلية ياس�ني 
العابثني باالمن  اليارسي ملالحقة 
الع�ام«، مؤك�داً »ص�دور أوام�ر 
م�ن  فوري�ة  اج�راءات  باتخ�اذ 
املناط�ق  املس�ؤولة يف  القي�ادات 
بعدم السماح بقطع الطرق وغلق 

الجسور واملدارس ودوائر الدولة، 
وب�دأ تنفيذ ه�ذا الق�رار من قبل 

قائد العمليات«.
م�ن  كب�رياً  »ج�زءاً  أن  وأض�اف 
ح�ل  أعلن�وا  باألم�ن  العابث�ني 
أنفس�هم، ولك�ن ه�ذا ال يعفيهم 
من العقوب�ات واملالحق�ة، تحت 
بند تعطي�ل عمل الدول�ة«، مبيناً 
أن »ه�ذه األفع�ال تع�د جريم�ة 
مش�هودة يعاقب عليه�ا القانون 

بقوة وعقوباتها ثقيلة«.
وأوض�ح خل�ف أن »التع�دي عىل 
جريم�ة  يع�د  الدول�ة  موظف�ي 
يعاق�ب عليها القانون وفق املادة 
العقوب�ات«،  قان�ون  م�ن   226
مؤك�دا أنه »تم اتخ�اذ االجراءات 
س�يكون  والقض�اء  القانوني�ة 

الفيصل بذلك«.

املتحدث العسكري: تشكيل فريق برئاسـة 
وزير الداخلية ملالحقة »العابثني« باألمن

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان أن 300 عائل�ة 
فلسطينية يف العاصمة بغداد مهددة بالترشد، فيما أكد 
السفري الفلس�طيني يف بغداد ان الحكومة الفلسطينية 
ستخاطب نظريتها العراقية بشأن اوضاع الفلسطينيني 

بالعراق.
وق�ال عضو مفوضية حقوق اإلنس�ان ع�ي البياتي يف 
بي�ان تلق�ى )عراقي 24( نس�خة منه، إن�ه »بعد قيام 
مفوضية ش�ؤون الالجئ�ني بقرار قطع ب�دالت االيجار 
لهم، ف�أن نحو 300 عائلة فلس�طينية يف بغداد مهددة 

بالترشد«.

وأوض�ح البيات�ي أن »هذه العوائ�ل أغلبهم من املرىض 
وكبار السن واألطفال واألرامل«.

وأش�ار البيات�ي إىل أن »هن�اك ني�ة للتوجه إىل س�احة 
التحري�ر للبح�ث ع�ن حل�ول مع أه�ل البل�د املطالبني 
بالحقوق منذ 4 أشهر«. بدوره، اكد السفري الفلسطيني 
يف بغداد احمد عقل ان الحكومة الفلسطينية ستخاطب 

نظريتها العراقية بشأن اوضاع الفلسطينيني بالعراق.
وقال عقل، يف تريح صحفي، إن »الحكومات العراقية 
قبل عام 2003، كانت قد وفرت مساكن للفلسطينيني، 
وه�ذا ناتج م�ن تعهدات الع�راق يف اتفاق ب�ريوت عام 
1953، الذي نّص عىل توفري التس�هيالت للفلس�طينيني 
والحقوق، باالتف�اق مع األمم املتح�دة، ولكن بعد عام 

2003 ُطردت غالبية األرس الفلس�طينية من مساكنها 
بسبب اتهامها بتأييد صدام حسني«، مبينا أن »الحكومة 
عادت من جديد ووفرت لهم الشقق كمساكن جديدة«.

وأضاف، أن »الس�فارة الفلس�طينية يف بغداد، كان من 
املف�رتض أن تجتم�ع م�ع األمم املتح�دة خ�الل األيام 
املاضي�ة بع�د ق�رار ايق�اف مخصص�ات برنام�ج بدل 
اإليجار للفلس�طينيني ب الع�راق، لك�ّن التصعيد األمني 
واالحتجاج�ات الجاري�ة يف الع�راق حال�ت دون إجراء 

اللقاء«.
وبني الس�فري، أن »األمم املتحدة تزعم أّن ميزانية املالية 
ج�رى تخفيضها، بس�بب تراج�ع وارداتها م�ن الدول 

املانحة، ولذلك خفضت املساعدات للفلسطينيني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نظ�رت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دع�وى 
اقيم�ت ع�ىل رئي�س الجمهوري�ة ورئي�س 
الحكوم�ة واالم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء، 
وق�ررت ردها لع�دم اختصاصه�ا الفصل يف 
الق�رارات االداري�ة. وقال املتحدث الرس�مي 
إياس الساموك، إن »املحكمة االتحادية العليا 

عقدت جلسة برئاسة القايض مدحت املحمود 
وحض�ور القض�اة االعضاء كاف�ة، ونظرت 
دع�وى خاصم املدع�ي فيها كل م�ن رئيس 
الجمهورية ورئيس مجل�س الوزراء واالمني 
الع�ام ملجلس الوزراء/ اضاف�ة لوظائفهم«. 
واضاف الس�اموك، أن »املدع�ي طلب ايقاف 
والغ�اء تنفي�ذ الق�رار املرقم )445( لس�نة 
2019 املتعل�ق بتخوي�ل ال�وزارات والجهات 

غري املرتبط�ة بوزارة واملحافظ�ات بالتعاقد 
املب�ارش لغاية 31/ 12/ 2019 اس�تثناء من 
تعليم�ات تنفي�ذ املوازن�ة االتحادية للس�نة 
املالي�ة 2019«. وب�ني، أن »املحكم�ة عقدت 
جلس�تها بحض�ور وكالء اط�راف الدع�وى، 
ووج�دت أن القرار موض�وع الطعن يعّد من 
الق�رارات االداري�ة الت�ي تصدرها الس�لطة 
التنفيذية«. وش�دد، ع�ىل أن »املحكمة أكدت 

عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم عىل 
القرارات االدارية التي رس�م القانون طريقاً 
للطعن فيها غري طريق الطعن امام املحكمة 
االتحادية العليا املح�ددة اختصاصاتها وفق 

ما ترسمه املادة )93( من الدستور«.
ومىض الس�اموك، إىل ان »املحكمة االتحادية 
العلي�ا وبناء عىل ما تقدم ق�ررت رد الدعوى 

لعدم استنادها إىل سند من الدستور«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة عمار 
الحكي�م، أمس األربع�اء، رضورة 
الع�راق  ب�ني  املش�رتك  التع�اون 
انطالق�ا  املنطق�ة والعال�م  ودول 
من »االح�رتام املتبادل«، معترباً أن 
الح�وار يمثل أفضل الس�بل إلنهاء 
أزم�ات املنطق�ة.  وق�ال الحكي�م 
يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إنه بحث خالل لقائه 
الس�فري الكويتي س�الم الزمانان 
»س�بل تعزي�ز عالق�ات بالدنا مع 
ومس�تجدات  الكوي�ت  الج�ارة 
األوضاع يف العراق واملنطقة«. وأكد 
الحكيم، »رضورة التعاون املشرتك 
واملستمر بني العراق ودول املنطقة 
والعال�م انطالقا من ثابت املصالح 
املتب�ادل«،  واالح�رتام  املش�رتكة 
مضيف�اً أن »الح�وار يمث�ل أفضل 
السبل إلنهاء أزمات املنطقة، وعىل 
الجميع تحمل مس�ؤولياته تجاه 

ذلك«.

)٣٠٠( فلسطيني مهدد بالترشد.. والسلطة الفلسطينية ختاطب العراق إلنقاذهم

املحكمة االحتادية تنظر دعوى عىل رئييس اجلمهورية واحلكومة

احلكيم للسفري الكويتي: 
احلوار أفضل السبل 

إلهناء أزمات املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، األربعاء، 
حرص العراق عىل توفري املناخات اآلمنة والجاذبة لدخول الرشكات 

االستثمارية اىل البالد.
وقال مكتب الكعبي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن “النائب األول لرئيس مجلس النواب استقبل السفرية األسرتالية 
لدى العراق جوان لوندس وجرى خالل اللقاء بحث تطورات املشهد 
السيايس يف العراق واملنطقة، اضافة اىل استعراض مجمل العالقات 
الثنائية واملوضوعات املشرتكة بني البلدين الصديقني وُسبل تفعيلها 

خالل املرحلة املقبلة”.
االقتص�ادي  التع�اون  اىل تعزي�ز  الع�راق  الكعب�ي “س�عي  واك�د 
واالس�تثماري ب�ني البلدي�ن واالس�تفادة م�ن الخربات االس�رتالية 
املتقدم�ة يف ش�تى املجاالت بما يس�هم يف توس�يع حج�م الرشاكة 

التجارية ودعم مختلف أوجه التنمية يف العراق”.
ولفت اىل أن “البلد حريص عىل توفري االجواء واملناخات اآلمنة وخلق 
الفرص الجاذبة لدخول الرشكات العاملية الرصينة بينها األسرتالية 

لالستثمار داخل البالد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت السفارة الصينية يف بغداد، أمس االربعاء، عدم وجود اي حالة اصابة 
بفريوس »كورونا« يف صفوف املوظفني الصينيني املتواجدين يف العراق. 

وقالت السفارة يف بيان لها إنها طلبت منذ اليوم الثاني والعرشين من شهر 
كان�ون الثان�ي 2020، عرب قناتها الرس�مية من كافة ال�رشكات الصينية 
العاملة يف العراق، االبالغ عن حالة كافة موظفيها الصحية بشكل يومي.

واضافت، أنه وفقا الخر االحصائيات التي تقدمها الرشكات الصينية، حتى 
اليوم الثاني عرش من ش�هر ش�باط عام 2020، لم تسجل اي حالة اصابة 

بفريوس كورونا يف صفوف املوظفني الصينيني املتواجدين يف العراق.
 وأصدرت وزارة الصحة والبيئة يف وقت سابق، بياناً أعلنت فيه خلو العراق 
من أي إصابة بم�رض كورونا الذي انترش يف إحدى مناطق الصني مؤخراً، 
فيم�ا أك�دت أن جميع الوافدين للب�الد من جميع الدول الت�ي تحدث فيها 
أّي حال�ة وبائي�ة ومنه�ا الصني يخضع�ون للفحص يف املط�ارات واملنافذ 

الحدودية.

الكعبي للسفيـرة األستـرالية:
 العـراق حريص  عىل توفري املناخات اجلاذبة 

للرشكات العاملية

الصني: ال يوجد أي حالة اصابة بفريوس 
كورونا بني مواطنيها يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، 
أمس األربع�اء، أن عملي�ة إعادة 
فت�ح الط�رق وس�ط العاصم�ة 
تمت بالتع�اون م�ع املتظاهرين 
السلميني، وفيما دعت املتظاهرين 
»االندف�اع«  ع�دم  إىل  الس�لميني 
خارج س�احة التظاه�ر املحددة 
أنه�ا س�تتخذ  أك�دت  واملؤمن�ة، 
االج�راءات القانوني�ة بح�ق من 
يمارس »وس�ائل العنف والحرق 

وقطع الطرق«.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت  
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
إنه »بع�د تحديد منطقة التظاهر 
داخل س�احة التحري�ر بالتعاون 
م�ع املتظاهري�ن الس�لميني، تم 

افتت�اح ج�ر الس�نك والخالني 
وشارع الرشيد باتجاه شارع ابي 
الوثبة والشوارع  نؤاس وس�احة 
املحيط�ة به�ا بجه�ود مش�رتكة 
م�ن قيادة عمليات بغ�داد وامانة 
الس�لميني  واملتظاهري�ن  بغ�داد 
الكونكريتي�ة  الكت�ل  ورف�ع 
كافة،وتنظي�ف الش�وارع وعودة 
وحرك�ة  طبيعته�ا  اىل  الحي�اة 
ودع�ت  واملواطن�ني«.  العج�الت 
القي�ادة »املتظاهرين الس�لميني 
كافة لعدم االندفاع خارج ساحة 
التظاهر املحددة واملؤمنة، مؤكدًة 
أنها »ستتخذ االجراءات القانونية 
وفق القوان�ني الناف�ذة بحق من 
العن�ف والحرق  يمارس وس�ائل 
وقط�ع الطرق التي تهدد مصالح 

الناس ووظائف املجتمع كافة«.

عمليات بغداد هتدد
 بإجراءات قانونية بحق من يامرس 

وسائل العنف وقطع الطرق
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   كتب/ إنعام العطيوي 
   عدسة المصور / أدهم يوسف – حسين المليجي 

افتتح وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
عب�د األم�ر الحمدان�ي املع�رض 21 للفنانة 
ساجدة املشايخي تحت عنوان بغداديات عىل 
قاعات دائرة الفنون العام�ة بوزارة الثقافة 

صباح يوم األربعاء املوافق 2020/2/12 .
وق�ال معايل وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار 
»إن ه�ذا  الحمدان�ي  األم�ر  الدكت�ور عب�د 
املعرض حمل اس�تلهام املدرس�ة التشكيلية 
العراقية التي بدأت من�ذ األلف الخامس قبل 

املي�اد وما زالت مس�تمرة بأجي�ال متعاقبة 
منذ عرشيني�ات القرن امل�ايض، وظهر لدينا 
املدرس�ة التش�كيلية العراقية وم�ن الجميل 
االحتف�اء بفنانة مبدعة كالس�يدة س�اجدة 
املش�ايخي، ملا قدمته خال تاريخها العميق 
م�ن إب�داع متواصل من�ذ ثمانيني�ات القرن 
املايض واىل اليوم«.مؤك�داً »إن وزارة الثقافة 
من واجباتها مس�اعدة ودعم املبدعني سواء 
يف التش�كيل او باقي القطاعات وسنس�تمر 
بتقدي�م املع�ارض بش�كل أس�بوعي وضمن 
خط�ة ال�وزارة االهتم�ام بالف�ن التش�كييل 
وإخ�اء ه�ذا املبنى ليع�ود كما كان س�ابقاً 

ولتك�ون لدينا قاع�ات مؤهل�ة، واملركز هو 
مخصص للفن التشكييل فأصبح واجباً إخاء 
هذا املكان ». وأش�ار معايل وزير الثقافة عن 

مدى فرحه بجيل الشباب الحايل من خريجي 
املعاه�د أو طلبة املعاهد م�ن املبدعني الذين 
قدم�وا الفن التش�كييل.من جان�ب أخر بني 
املدي�ر العام لدائ�رة الفنون العام�ة الدكتور 
عيل عوي�د العبادي »ان الدائ�رة قدمت اليوم 
معرض�اً مختلفاً ع�ن جميع املع�ارض التي 
قدمت يف السابق فقد عرضت أعمال يف مجال 
الرسم والسراميك والخزف أو الكوالج وهناك 
ص�ورة بغدادي�ة جميلة جس�دت كل حارات 
بغداد الجميلة ومن مس�ؤولية دائرة الفنون 
العام�ة احتض�ان مبدع�ي الفن التش�كييل 
وس�اجدة املش�ايخي م�ن أه�م الفنانات يف 

مجال الس�راميك فكل املعروضات جس�دت 
الحي�اة البغدادي�ة للم�رأة والح�ارة والرتاث 
البغ�دادي«. وتضم�ن مع�رض بغداديات 84 
قطع�ة فني�ة تراوحت ب�ني الخزف والرس�م 
حمل�ت الطاب�ع البغدادي العري�ق وتضمنت 
جداري�ه أربع أمتار باللون الرتكوازي ألعمال 
فنية اس�تعادية ش�ملت معارضها السابقة 
والفنانة ساجدة املشايخي من مواليد بغداد.
واختتم االفتتاح بتقدي�م لوح اإلبداع للفنانة 
س�اجدة املش�ايخي مع بأس�م دائرة الفنون 
العامة قدمه�ا معايل وزير الثقاف�ة الدكتور 

عبد األمر الحمداني.

وزير الثقافة يفتتح معرض الفنانة ساجدة املشاخيي يف دائرة الفنون
حتت عنوان بغداديات:

    النجف / المستقبل العراقي

النج�ف  يف  املائي�ة  امل�وارد  وزارة  ك�وادر 
اس�تطاعت تأمني ناحي�ة بانيقيا)النور( من 
خط�ر الفيضانات والس�يول«.اطلع محافظ 
النج�ف األرشف لؤي اليارسي وبرفقته مدير 
ناحيه بانيقي�ا )النور( ودائرتي املوارد املائية 
وعق�ارات الدولة والبلدي�ة عىل »منطقة بحر 
النج�ف ويوج�ه بتحدي�د بتصمي�م وتنفي�ذ 
مرشوع مناطق س�ياحية للش�باب والعوائل 
لتكون اماكن ترفيهية«.وأكد اليارسي سيتم 
التصميم الس�تغال واس�تثمار منطقة بحر 

النجف وذلك بالتنس�يق والتعاون بني الدوائر 
املعني�ة نمن�ح الش�باب رخ�ص ايج�ار وفق 
ضوابط ورشوط كمرحلة أوىل ويكون انطاق 
النشاء مشاريع استثمارية رائدة يف املنطقة.
وأوضح اليارسي ان الهدف من هذه الخطوة 
ايج�اد فرص عمل للش�باب النجف�ي وايجاد 
مش�اريع س�ياحيه يف منطقه بحر النجف يف 
ناحية بانيقيا تس�توعب االع�داد الكبرة من 
العوائل والش�باب الوافدة للمنطقة عىل مدار 
االس�بوع.هذا وقد اطل�ع املحافظ عىل اعمال 
انش�اء س�اتر تراب�ي وفت�ح طري�ق محاذي 
لناحي�ة بانيقيا يرتبط بالطريق العام وصوال 

لبحر النجف ويف ترصيح صحفي بني اليارسي 
ان الهدف من هذا الس�اتر الرتاب�ي هو ابعاد 
اي خط�ر قد يحدث ج�راء ارتفاع مناس�يب 
بح�ر النجف او الس�يول والفيضانات نتيجة 
االمطار عىل مساكن املواطنني يف الناحية هذا 
وقدم املحافظ ش�كره لوزارة امل�وادر املائية 
وكاودرها يف املحافظة م�ن مديريات صيانة 
مش�اريع املاء وامل�وارد املائية وال�ري والبزل 
لتعاونه�م النج�اح االعمال يف فرتة قياس�ية 
وبمتابع�ه مدير الناحية كما اش�اد بالجهود 
الذاتية واملتواصلة يف أعمال تعميق وتوس�عه 

مبزل عني الحسن بتجاه الخسف.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك ، عن تمكن الس�لطة الكمركية يف كمرك 
ام ق�رص الجنوبي و بالتعاون مع الجهات الس�اندة من ضبط حاوية 
حج�م )40 ( ق�دم تحمل أدوية و مواد طبية برشي�ة مختلفة منتهية 
الصاحية يف محاولة لتهريبها خافاً للضوابط والتعليمات النافذة ».

واضافت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، الهيئة 
أن ذات املرك�ز قام بأعادة اص�دار حاوية حجم 40 قدم محملة بمادة 
)الكاكاو( ب�وزن اجمايل)2٥(ط�ن بواقع )1000(كارتون ذو منش�أ 
صيني ، لعدم مطابقته املواصفات وعدم وجود اوراق رسمية للشحنة 
.فيما أكدت عىل اتخاذ اإلجراءات القانونية حسب قانون الكمارك رقم 

2٣ لسنة 1٩84 النافذ.

حمافظ النجف: سيتم حتويل منطقة يف منخفض البحر 
كمشاريع سياحية للشباب

ضبط حاوية أدوية برشية ومواد طبية يف مركز كمرك ام قرص اجلنويب

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم 

افتتح محافظ كرباء نصيف جاس�م الخطابي مدرس�ة اعدادية حمائم الس�ام للبنات، 
مؤكدا عىل ان لنا خطوات وخطط يف االعمار ومش�اريع الطرق وتس�ر مع هذه الخطط 
خطط اكمال املدارس املتلكئة وبناء مدارس جديدة فأن وجود خدمات مقدمة ومشاريع 
يف االعمار وحدها التكفي مالم يكن وجود ملشاريع الرتبية والنهوض بهذا القطاع املهم«.
ومما تجدر االشارة اليه اىل ان مرشوع مدرسة الحمائم يعد من املشاريع املتلكئة والذي 

توقف العمل به الكثر من 10 سنوات«.
م�ن جانب آخر تفقد املحافظ م�رشوع تطوير مدخل النجف كرب�اء والتي رافقه فيها 
مع�اون املحافظ لش�ؤون االعمار محمد عريان مطلعا عىل رسعة س�ر العمل ونس�ب 

االنجاز واملعوقات التي قد تواجه املرشوع وتحول دون انجازه بوقته املحدد«.
مشددا عىل رسعة العمل وانجازه ضمن الفرتة الزمنية املحددة للمرشوع«.

ومما تجدر االشارة اليه اىل ان مرشوع تطوير مدخل كرباء نجف يعد من املشاريع التي 
تلكأت يف الفرتة الس�ابقة وبتوجيه من الس�يد املحافظ قد تم اعادة العمل وبه ويش�هد 
نس�ب انجاز متقدم�ة حيث يجري العمل االن يف الش�ارع الخدمي الراب�ع واكمال وبناء 

الرصيف واملقرنص والتهيئة الكساءه.

حمافظ كربالء يفتتح اعدادية محائم 
السالم للبنات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

رصحت رشكة »غازبروم نفط« الروس�ية أنها تتوقع 
اس�تقرار األوض�اع السياس�ية يف العراق واس�تئناف 

مناقصة تطوير حقل املنصورية يف العراق.
ووفقا لبيان الرشكة أنها أجرت دراس�ة جدوى أولية، 
أكدت بنتيجتها مش�اركتها يف املناقصة وجاء يف بيان 
الرشك�ة: »ما زلن�ا مهتم�ني بم�رشوع تطوير حقل 
املنصورية للغاز. بناًء عىل التقييم الفني واالقتصادي 
األويل للحق�ل، نعترب مش�اركتنا يف املناقص�ة لتطوير 

حقل غاز املنصورية جاهزة .«
وتاب�ع البيان: »نتوقع اس�تقرار الوضع الس�يايس يف 
الع�راق واس�تئناف املناقصة م�ن قب�ل وزارة النفط 

لتطوير حقل املنصورية للغاز. »
ويف حزي�ران/ يونيو املايض أعرب�ت رشكة »غازبروم 
نف�ط« عن رغبتها بتوس�يع أعماله�ا لتطوير حقول 

النفط العراقية.
وقال رئيس مجل�س إدارة الرشكة ألكس�ندر ديكوف 
يف اإلجتم�اع الس�نوي إن: »الرشك�ة الت�ي تقوم فعا 
بتطوي�ر حق�ل ب�درة النفطي ت�درس أيض�ا احتمال 
املش�اركة يف تطوير حقل غ�از املنصورية بالقرب من 

الحدود اإليرانية«.
يذكر أن الحقل يجري تطويره حاليا من قبل رشكات 
تاب�و بنس�بة ٣7.٥ باملائ�ة ورشك�ة االستكش�افات 
النفطية بنسبة 2٥ % ورشكة كوغاس بنسبة ٥.22 % 

ورشكة بيرتوناس بنسبة 1٥ %.

»غازبروم نفط« تتوقع استقرار 
الوضع يف العراق واستئناف 

مناقصة املنصورية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لف 
املتقاعدين املدنيني والعس�كريني الت�ي ترتاوح مابني ٣ و٥ و 8 و 

10 مايني دينار عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعام�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »ت�م رصف دفعة جدي�دة من س�لف املتقاعدين 
املدني�ني والعس�كريني ألكثر م�ن 600 متقاعد«.وأوض�ح البيان 
ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق اباغ املتقاعد عرب إرس�اله 
رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة 
اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

الرافدين يرصف وجبة 
جديدة من سلف املتقاعدين

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

تواصل ش�عبة تعزي�ز الصحة يف دائ�رة صحة كرباء املُقدس�ة، 
نش�اطها التوع�وي والتثقيف�ي الصح�ي ، ال�ذي يأت�ي يف إطار 
الربنامج املُعد ُمس�بقاَ لتعزيز الوعي الصحي املُجتمعي للحيلولة 
دون ح�دوث إصابات برشية بف�روس كورونا الجديد ، بالتزامن 
مع اإلجراءات الوقائية اإلحرتازية املُتخذة من قبل الدائرة ملواجهة 

الفايروس الوبائي ».
التي تجري بُمتابعة ُمبارشة من قبل املدير العام للدائرة، الدكتور 
صب�اح نور هادي املوس�وي، حيث ش�هدت قاعة دائ�رة الزراعة 
، أم�س األحد ، ن�دوة توعوي�ة وتثقيفية لجمع من ُمنتس�بيها ، 
أقامته�ا وحدة املب�ادرات املجتمعية يف الش�عبة ، وحارض فيها ، 
أخصائي صحة مجتمع ، عادل س�لمان خضر ، تَطرق خالها ، 
للفروس الجديد ) أعراضه ، ومخاطر اإلصابة به ، وطرق إنتقاله 

وكيفية الوقاية منه(«.
مش�دداً يف الوق�ت عينه عىل رضورة » إتباع اإلج�راءات الوقائية، 
والحرص عىل النظافة الشخصية باستمرار ، لتفادي انتشار هذا 
املرض عن طريق إستخدام املَُطهرات واملَُعقمات بصورة صحيحة 
، والح�رص ع�ىل إتب�اع الع�ادات الصحي�ة الس�ليمة، وااللت�زام 

بالنظافة الشخصية والعامة » .
مؤكداً إنه » لم لغاية اآلن ، تس�جيل إصابات برشية بالفروس يف 
عموم العراق » ، كما ش�هدت الندوة ، توزيع الرس�ائل الصحية ، 
بموازاة تقديم هدية الشعبة ، وهي عبارة عن » جل تعقيم اليدين 

، والكمامة الطبية ، والكفوف املطاطية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن »مناقشة الرشكة العامة لتجارة املواد 
اإلنش�ائية امكانية التعامل مع بعض الرشكات الرتكية الراغبة 
بتس�ويق مواد ومنتجات انشائية بعمولة رسم الترصيف وذلك 

ضمن خططها لتفعيل نشاطها التسويقي واالسترادي«.
وأض�اف مدي�ر ع�ام االنش�ائية باس�م ص�دام س�لطان خال 
ترأس�ه اجتماع مجلس ادارة الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »هنالك بعض الرشكات الرتكية التي لديها الرغبة 
 AYHANCAN يف التعامل معها لتسويق املواد اإلنشائية كرشكة

KONSEPT ACK وبعمولة رسم الترصيف«.
الفتاً اىل ان »رشكته ستقوم بإعداد دراسة متكاملة عن املوضوع 
م�ن حيث الج�دوى االقتصادية ومدى مائمة املواد اإلنش�ائية 
مع طبيعة املوديات الحديثة التي تناس�ب مع موديات العرص 

الحايل».
مش�راً انه ويف س�ياق أخر ناقش املجلس اإلجازات االسترادية 
املتع�ددة والتي تخ�ص املواد اإلنش�ائية والتي تص�در من قبل 
الدوائ�ر الحكومي�ة وإبداء املاحظات واملش�ورة بش�أنها التي 
تس�مح للرشك�ة اإلنش�ائية ان تك�ون جهة منس�قة مع هذه 
ال�رشكات بع�د اس�تحصال مصادقة وزي�ر التج�ارة الدكتور 
محمد هاش�م العاني بغية حماية املس�تهلك للمواد االنشائية , 
فض�ا عن حماية املنتج املحيل وضمان هي�كل بناء ذات جودة 
عالية وي�دوم طويا حيث ان جميع املواد املس�توردة خاضعة 
لجهاز التقييس والسيطرة النوعية وباعتماد املقاييس العاملية 

الرصينة يف االستراد .
هذا وناقش املجلس ايضا وضمن جدول الجلسة بعض املواضيع 
اإلدارية واملالية والتسويقية التي تم طرحها من قبل األعضاء.

شعبة تعزيز الصحة يف كربالء تعقد ندوة للتعريف 
بفريوس كورونا والسبل الكفيلة لتجنبه

إنشائية التجارة: تناقش امكانية التعامل مع بعض الرشكات 
الرتكية بتسويق مواد انشائية بعمولة رسم الترصيف

    بغداد/ المستقبل العراقي

ال�ك�ه�رب��اء  وزارة  أعلن�ت 
الرميل�ة  محط�ة  ان�ج��از  ق��رب 
االس�ت�ث�م�اري�ة، بينما حققت نسب 
يف م�رشوع محط�ة  متقدم�ة  انج�از 
ليس�هم  ال�ك�ه�رب�ائ�ي��ة،  ق�ار  ذي 
امل�ش��روع�ان ب�اض�اف�ة نحو 22٥0 

ميغاواط اىل املنظومة.
وزارة  ب�اس��م  ال�ن�اط��ق  وق���ال 
ال�ك�ه�رب��اء احم�د ال��ع��ب���ادي 
ان  صحف�ي  ت��ص��ري���ح  ف����ي 
الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
يف املنطقة الجنوبي�ة، وماكات محطة 
ال�غ�ازي��ة،  الرميل�ة  ك�ه�رب��اء 
أع��م��ال��ه��م���ا  ت�واص��ان 
م��ح��ط���ة  ن��ص���ب  ف����ي 
املركبة  االس�تثمارية  ال��رم��ي��ل��ة 
املتكون�ة م��ن وحدت�ني بواق�ع 7٥0 

ميغاواط لكل وحدة.
واضاف ان نسبة االنجاز يف هذا املرشوع 
ت�ج��اوزت حاليا ٥0 باملئ�ة اذ ب��دأت 
مراحل أعم�ال الهندس�ة املدني�ة التي 
تتضم�ن نص�ب القواع�د الكونكريتية 

والهياكل الحديدية.
واش��ار العبادي ال�ى ان م��دة انجاز 
املرشوع تقدر ب�٣6 شهرا بحسب العقد 

امل�ب�رم بني الوزارة والرشكة املنفذة.
واض�اف ان املاكات الفنية والهندسية 
يف م��ش���روع م�ح�ط�ة ك�ه�رب�اء 
ذي ق��ار امل�رك�ب�ة وب�ال�ت�ن�س�ي�ق 
ج��ن���رال  ش���رك��ة  م���ع 
مس�تمرة  االمركي�ة،  ال�ك�ت�ري��ك 
بانجاز االعمال الفنية وال�ه�ن�دس�ي�ة 
وال��وص���ول ب�ه��ا ال��ى م�راح�ل 
م�ت�ق�دم�ة م��ؤك��دا ان ان��ج��از 
ه����ذه امل�ح�ط��ة سيس�هم برف�د 

املنظومة ب� 7٥0 ميغاواط.
واوض����ح ان امل��ح��ط��ة ت��ع��د 
م���ن امل��ش���اري��ع الس�رتاتيجية 
يف املحافظ�ة لكونها س�تضيف )٥00( 
و)2٥0(  االوىل،  املرحل�ة  يف  ميغ�اواط 
ف��ي امل�رح�ل�ة ال�ث�ان�ي�ة، وه��ذه 
ال����وزارة م��ن  ال�ط�اق��ة تمك�ن 
زي��ادة س�اع�ات ال�ت�ج�ه�ي�ز، ال�ى 
جان�ب اس�هامها بتوف�ر ف�رص عمل 

جديدة البناء محافظة ذي قار.
م�ن ج�ان�ب اخ���ر، اك�د ال�ن�اط�ق 
انت�اج  ارتف�اع  ال���وزارة  ب�اس��م 
املحطات الكهرومائية يف عموم ال�ب�اد 
بالرغم م��ن محدودي�ة اعتمادها من 
املحط�ات  ان  واض�اف  ال�وزارة.  قب�ل 
الكهرومائي�ة والبخاري�ة اضح�ت من 
الوسائل القديمة النتاج الطاقة وبالرغم 
من ذل�ك فالعراق لديه اع�داد منها ترفد 
املنظوم�ة بطاقات ال ب�أس بها يف حال 
ارت�ف�اع مناسيب امل�ي�اه، منوها ب�أن 
ارت�ف�اع منس�وب املياه اس�هم برفع 
انتاج الطاقة يف محطة س�د املوصل اىل 
٣60 ميغاواط بعد ان كان ال يتجاوز 60 
ب�ن�اء  ميغاواط. وب�ش�أن م�ش�روع 
منظومات ال�وح�دات الشمس�ية اك�د 
ال�ع�ب�ادي ان ال��وزارة نجحت باعان 
الجول�ة االوىل الضاف�ة 7٥٥ ميغ�اواط 
عن طريق نص�ب الوحدات الشمس�ية 
اال ان املرشوع توقف بس�بب االح�داث 
السياس�ية، وتقييد صاحية ال��وزراء 
التي تحول�ت اىل ت�ص�ري�ف ام���ور، 
اذ ك��ان م��ن امل�ف�ت�رض ان يش�هد 
الشهر املقبل اح�ال�ة ال�ج�ول�ة الثانية 
ب�م��ا  م�ي�غ��اواط   7٥٥ ب�واق��ع 
ي�س��ه�م ف�ي رف�ع االنتاج الكيل من 
الطاقة املنتجة، وينعكس عىل مستوى 

التجهيز.

الكهرباء تعلن قرب انجاز حمطة بطـاقة
 »750« ميكاواط وتوقف املرشوع الشميس

وحدة الرنني املغناطييس يف مستشفى رشكة نفط 
البرصة تستقبل يوميا »25« حالة مرضية

افتتاح دار القضاء يف احلرض غرب املوصل

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت وحدة الرنني املغناطييس يف مستشفى رشكة نفط البرصة، عن استقبال 
2٥ حال�ة مرضي�ة يومي�اً طيلة أيام األس�بوع. وقال مس�ؤول وح�دة الرنني 

حس�ني عبد العزيز نديم: »يستقبل 
املستشفى 2٥ حالة مرضية للفحص 
يف جه�از الرنني املغناطي�يس يومياً 
باستثناء يوم الجمعة«. وتابع« نديم 
»، آلي�ة تحويل املريض للفحص يتم 
عن طريق طبيب أخصائي حيث يتم 
فتح ملف للمريض، من قبل العيادة 
الخارجية للمستش�فى، بعدها يتم 

تحويله إىل وحدة الرنني للفحص«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء األع�ىل عن 
يف  القض�اء  دار  الفتت�اح  إعادت�ه 
الح�ر التاب�ع  لرئاس�ة محكم�ة 
اس�تئناف نين�وى االتحادي�ة والذي 
يضم محاكم ع�دة، الفتا اىل اكتمال 
يف  القض�اء  دور  جمي�ع   افتت�اح 
املحافظة«. وق�ال املرك�ز اإلعام�ي 
ملجل�س القضاء األعىل يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نسخة منه أن 
»الدار تضم محاكم البداءة  واألحوال 
والتحقي�ق  والجن�ح  الش�خصية 
وامل�واد الشخصية«. وأش�ار اىل ان » 
ال�دار س�بق وأن ج�رى تدمره من 
اإلرهابي�ة  قب�ل عصاب�ات داع�ش 
 بعد اس�تيائها عىل املنطقة، منوها 
انه به�ذا االفتت�اح اكتمل�ت عملية 
افتت�اح جميع دور  القض�اء التابعة 

للمحافظة.

البرصة: قسم املخازن يبدأ بجرد االثاث واالجهزة 
املستعملة يف دوائر الدولة

    المستقبل العراقي / عمار السامر

بتوجي�ه م�ن النائ�ب االداري ملحافظ الب�رصة الدكتور 
رضغ�ام األجودي، بارش قس�م املخ�ازن التاب�ع لديوان 
املكتبي�ة  امل�واد  بج�رد  الخاص�ة  بأعمال�ه  املحافظ�ة، 
واألجهزة واألثاث املس�تهلك واملستعمل، لعدد من الدوائر 
املرتبط�ة إداريا بديوان املحافظة، وطبق�ًا للمادة )4٥(، 
من القانون رقم 21لس�نة 2008 املعدل، والخاص بنقل 

الصاحيات يف املحافظات غر املنتظمة بإقليم.
ويف حديث خص به إعام ديوان املحافظة، قال مس�ؤول 
الشعبة اإلدارية يف قسم املخازن أحمد يحيي جابر: بارشنا 
عملنا من خال لجنة تم تش�كيلها بهذا الشأن، واستهل 
مش�وارنا بجرد االثاث واالجهزة املس�تعملة واملستهلكة 
يف مديري�ة الش�باب والرياض�ة.. تمهي�داً لش�طبها بعد 
اس�تحصال املوافقات الرسمية، وجرت اإلجراءات وسط 

تعاون ايجابي من قبل الجهات املعنية يف املديرية.

النقل: األسطول الربي حيقق »3712« نقلة لصالح وزارات 
الدولة خالل كانون الثاين

    بغداد / المستقبل العراقي

حق�ق إس�طول الرشك��ة العام�ة للنق��ل الب�ري 
) إح��دى تش�كي�ات وزارة النق��ل ( والرشك�ات 
املؤتلف��ة مع��ه ) ٣712 ( نقل��ة بالتنس�يق م�ع 
وزارات الدول�ة تضمن�ت نق��ل مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة م�ن ال�رز املس�تورد والس�كر ومعدات 
كهربائي�ة متنوع�ة ومناقات الش�حن الجوي مع 
من�اق�ات داخلي�ة ملادة الطحني وكذلك نق�ل وقود 
الك��از وبإتج��اه املحافظ��ات كاف��ة ».وق��ال 
مدي�رع���ام الرشك��ة مرتىض كريم الش�حماني 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »اس�تنادا 
لتوجيهات وزير النق�ل عبدالله لعيبي بالعمل وفق 
التوقيت�ات املح�ددة نفذ إس�طول الرشك��ة نقل ) 

٣10 ( الف طناً ملختلف الحموالت منها ) 12٣0( نقلة 
مل�ادة ال�رز املس�تورد م�ن مين�اء أم ق�رص الجنوبي 

بإتج��اه املحافظات كافة بحمولة بلغ�ت أكثر من ) 
4٩ ( أل�ف طناً ،فيما حقق ) 188٥ ( نقل�ة لألس�مدة 
الزراعية بحمولة بلغت أكثر من ) 7٥ ( ألف طناً ، كما 

ب�ل�غ مجمل نق�ات املع�دات الكهربائي�ة ) 221 ( 
نقل�ة بحمولة بلغت أكثر من ) 11 ( ألف طناً.وتابع 
الش�حماني انه » بلغ عدد نقات الش�حن الجوي ) 
22٩ ( نقل�ة بحمولة بلغت أكثر من ) ٩ ( األف طناً ، 
كما بلغ عدد نقات حبوب الذرة )82( نقلة بحمولة 
بلغ�ت أكثر م�ن )٣( األف طناً كذل�ك كانت حمولة 
الصبات قد بلغت أكثر من ألف طناً بعدد نقات بلغ 
)4٥( نقلة فيم�ا بلغت حمولة املن�اقات الداخلي�ة 
للحنط�ة املحلي�ة أكثر م�ن ) 162 ( ألف طناً فضا 
عن مادة الك�از حي�ث بلغ عدد نقاته ) 1٩ ( نقلة 
.وأش��اد املدير العام : بما حققه إس��طول النق�ل 
ال�ربي والدور الريادي ال�ذي تلعبه الرشكة يف تنفيذ 
العقود املربمة معها عرب نقل كافة السلع والبضائع 
السيما مفردات البطاقة التمويني�ة فضاً عن عدداً 
من املناق�ات الداخلية والتي إنج�زت بفضل التعاون 

املشرتك بني فرسان النقل الربي.
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الرشكة العامة لتجارة احلبوب 

اعالن مزايدةفرع البرصة
تعل�ن الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب / فرع  الب�رة عن بيع امل�واد املدرجة ادناه 
يف املزاي�دة العلني�ة الثالث�ة وف�ق قان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013وستجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم )2020/2/25( من 
اليوم التايل من نرش االعالن ، فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني 
مس�تصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباسم املشرتي 
حراً وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة  اجور 
خ�زن بنس�بة )2/1%( نص�ف من املئة من ب�دل البيع عن كل يوم تاخ�ر وملدة )30(  

ثالثون يوم واية مصاريف اخرى اذا لم يتم رفع املواد خالل املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد 146 / 2020   
التاريخ 12 / 2 / 2020   

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل مزعل عيل

اقام�ت املدعية حوراء ابراهيم مهدي الدعوى 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة تطالبك 
فيه�ا التفريق القضائ�ي للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامتك و حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د املجل�س املحيل لذا ق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يوم اجراء البح�ث االجتماعي 
املصادف 27 / 2 / 2020 الس�اعة التاس�عة 
صباحاً ويف حالة ع�دم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً سيجري البحث االجتماعي بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول  
القايض / مهند صالح حمسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 2066/ب/2019
التاريخ: 2020/2/12 

اىل/ املدعى عليه / اياد حياوي سلوم
م/تبليغ

للدع�وى البدائية املقام�ة من قبل املدعي الس�يد )رئيس ديوان 
الوق�ف الش�يعي –إضاف�ة لوظيفت�ه( موضوعها طل�ب مبلغ 
بالدعوى االس�تمالكية املرقمة 35/اس�تمالك/2011  وبالنظر 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ 
القضائي )عيىس صالح محمد( بتاريخ 2020/1/21 املنسوب 
اىل ه�ذه املحكمة واملتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة وحس�ب 
اش�عار حي القاطول واملصدق بختم قاممقامية قضاء سامراء 
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافعة املص�ادف 2020/2/25 وعند عدم حضورك يف 
موعد املرافعة او ارس�ال من ين�وب عنك قانوناً او تقديم معذرة 

مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض 

عباس عبد الله شناك 
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 241/ش/2020

التاريخ 2020/2/12
اعالن

اىل / املدعى عليه / نارص حمزة شنان
اقام�ت زوجتك املدعية )ازهار ناظم كاظم ( امام هذه املحكمة 
الدعوى  املرقم�ة )241/ش/2020( والتي تطلب فيها تصديق 
الط�الق الخلع�ي امل�ؤرخ يف 2019/11/30 وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب كتاب مديري�ة التبليغات القضائية يف الس�ماوة 
املرق�م 96 يف 2020/2/4 ومرفقة اش�عار مخت�ار منطقة حي 
النف�ط لذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة يف الس�اعة التاسعة من صباح 
يوم 2020/2/27 وعند عدم حضورك س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 401

التاريخ 2020/2/12
اعالن

اىل املفقود ) محمد حسن عباس( 
قدم�ت زوجتك ) فريال نعيم عبود( طلبا اىل هذه املحكمة تروم 
اص�دار حجة حجر وقيموم�ة  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كت�اب مرك�ز رشطة ثورة العرشي�ن يف الرميثة ل�ذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني بمراجعة 
املحكمة خالل مده اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه سوف تقوم 

املحكمة بكافة االجراءات بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

يونس حبيب اليارسي
����������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 681

التاريخ 2020/2/12
اىل  / املدعوه / بيداء داخل عبيس 

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة  داخ�ل عبيس اتلي�ل طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوة ) بيداء 
داخ�ل عبيس( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
����������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 13582

التاريخ 2019/12/19
بن�اء عىل م�ا جاء بطل�ب املواطن )جب�ار رايض عب�د(  لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعله   )البديري ( بدال من ) الفتالوي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������������������
اىل الرشيك / زينب صبار جاسم 

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعقار املرقم 3/85266 حي امليالد بلديه النجف 

طالب االجازه
فاطمة صاحب عباس

����������������������������������������������������
اىل الرشيك حيدر عبد االمة كاظم عبود

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعقار املرقم 3/9041 حي صدام بلديه النجف 

طالب االجازه 
رائد جليل عبد الحمزة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 472 / 2020  
التاريخ 12 / 2 / 2020  

اىل املنفذ عليه / حممد عبد الرمحن سعيد يسكن احلرية م 418 ش 
18 حمل رقم 918 / 1 / د 

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كت�اب مركز رشطة 
ورشح   2020  /  2  /  10 يف   1132 املرق�م  الحري�ة 
املبلغ القضائي انك مجه�ول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالناً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية 
خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل / ثامر امحد حسني 

اوصاف املحرر :- 
ق�رار محكم�ة ب�داءة الكاظمية املرق�م 105 / ب / 
2020 يف 30 / 1 / 2020 واملتضم�ن الزام�ك بتخلية 
املحل التجاري املرقم 908 / 1 / د املشيد عىل العقار 
املرقم 20 / 2306 م 21 الس�الم وتسليمه اىل املدعية 

رسل سامي عبد الرزاق خالياً من جميع الشواغل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

الهياة االستئنافية 
العدد : 129/س/2020

اعالنالتاريخ 2020/2/11
اىل / املس�تانف عليهما ) مناضل مهدي ظاهر ومياس�ه 

محمد ظاهر( 
لوق�وع الطعن االس�تئنايف من قب�ل املس�تأنف ) رياض 
يوس�ف نجد( ع�ىل الحك�م الصادر م�ن محكم�ة بداءة 
كرب�الء بالع�دد 147/ب/2019 امل�ؤرخ يف 2019/7/4 
وق�د س�جل الطع�ن لدى ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 129/

س/2020 وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا تق�رر تبليغكما 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف التاسعة من صباح يوم املرافعة 2020/2/20 
ويف حال�ة ع�دم حضوركما او ارس�ال من ين�وب عنكما 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقكما حضوريا وعلنا
القايض
اسعد عبد مراد

إعالن
تعلن الهيئة اإلدارية لنادي الكوفة الريايض عن إجراء املزايدة 

العلنيه للمنشآءات التاليه :  
1 � املح�الت التجاري�ه والت�ى تنته�ي عقودها نهاية ش�هر 

شباط الحايل
2 � كراج الغسل للسيارات 

3 � الس�احة املكش�وفة يف نهاية امللعب  )) املخازن (( كال أو 
جزءا

.4 � قاعة تدريبات اللياقة البدنية
وذلك ي�وم الس�بت املواف�ق 2020/2/22 الس�اعة العارشة 
صباحا يف مقر النادي فعىل الراغبني يف املش�اركة الحضور يف 
الزم�ان واملكان املذكورين وعىل من ترس�و عليه املزايدة دفع 
املبلغ وتوقي�ع العقد قبل 2020/3/1 وبعكس�ه يعترب ناكال 

ويصادر منه املنشأ

فقدان 
الطال�ب  هوي�ة  فق�دت 
الكلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
باسم  املفتوحة  الرتبوية 
/ خلود حس�ن خرض – 
فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت هوي�ة الوكي�ل ) صباح 
ن�وري نعم�ه ( الص�ادرة م�ن 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد 
الب�رة مركز تموين  الغذائية 
 189  /  2 املرقم�ة  العش�ار 
رق�م الحاس�بة 31294 – فمن 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

تنويه
مديرية تنفيذ النجف 

العدد : 113/خ/2018
ل�م يذك�ر يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد ) 
2073( يف 30/كانون الثاني/2020 ووجود خطأ 
بمشتمالت العقار حيث لم يذكر )والغرف مبلطة 
بمادة الكرانيت لالرضية والسقف من الكونكريت 
املسلح مغلف بالسقف الثانوي والجدران مطليه 
باالسمنت ومادة الفابيون وكل غرفة تحتوي عىل 
صحي�ات مغلفة بم�ادة الس�راميك كما تحتوي 
الصالة عىل مس�ند معلق ب ) يس ان يس( ونوافذ 

)شبابيك( 
لذا اقتىض التنويه

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الحرية املرقم ب/446/263 يف 2020/2/5 وكتاب مديرية البلديات العامة املرقم ب/ 
ك / 1939 يف 2020/1/19 واملبل�غ بموج�ب كتاب بلديات محافظة النج�ف االرشف املرقم 1495/433 يف 2020/2/3 تعلن  
لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لبيع القطع السكنية  املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة لبلدية )الحرية( وفقا للمادة )15/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وسيجري البيع اىل 
منتسبي وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة وتكون االسبقة ملنتسبي بلدية الحرية فعىل من يرغب باالشرتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية  خالل )30( ثالثون يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 5%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب 
البلدية املذكورة استنادا اىل املادة )17/ثالثا/أ( من القانون اعاله  وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة 
)30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون 

املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � ان يكون املتقدم للمزايدة من منتس�بي الوزارة واالس�بقية اىل منتس�بي بلدية الحرية 2014/2/18 واملعطوف عىل كتاب 

مديرية التبليغات العامة املرقم ب/ك/4015 يف 2014/2/5 
2 � يقدم املش�رتك باملزايدة ما يؤيد عدم اس�تفادته وزوجته واوالده القارصين بقطعة ارض س�كنية او وحدة س�كنية من 

الدولة او الجمعيات التعاونية او دارا او شقة او ارض سكنية عىل وجه االستقالل وفقا للقرار 120 لسنة 1982 
3 � يقدم املشرتك باملزايدة اقرار عائيل وتعهد خطي مصدق من الدائرة القانونية وفقا للقرار 120 لسنة 1982

4 � يستثنى البيع من ضوابط مسقط الرأس
5 � ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا 

6 � املستمس�كات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية للمش�رتك وزوجته واوالده القارصين + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد 
سكن + شهادة الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظ�ر لنك�ول املزايدين تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدي�ة الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار 
العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وملدة )اثنان سنة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( سبعة ايام  من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا  بموجب صك مصدق وفقا 
للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من 
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل 

الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 
رئيس اللجنة

الرشوط:
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم 

من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 
6 � ع�ىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذل�ك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )12078( يف 

2012/11/21
 K-spane 7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة

بطول 4م   
8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم 

6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال

العدد /31 
التاريخ 2020/2/12

العدد : 13
التاريخ 2020/2/12

المساحة رقم القطعة والمقاطعة والحي ت المساحة رقم القطعة والمقاطعة والحي ت
300م2 78/26 م48حي السالم  8 250م2 130/12م51 حي الغدير 1

300م2 77/26 م48حي السالم  9 300م2 160/26 م48حي السالم  2

300م2 76/26 م48حي السالم  10 300م2 106/26 م48حي السالم  3
300م2 75/26 م48حي السالم  11 300م2 105/26 م48حي السالم  4
300م2 69/26 م48حي السالم  12 300م2 103/26 م48حي السالم  5
300م2 31/26 م48حي السالم  13 300م2 80/26 م48حي السالم  6
220م2 732/70 م51حي النصر  14 300م2 79/26 م48حي السالم  7

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  15 م2 751 كشك مؤقت ـ الشار  العام ـ الجانب االيسر

التأمينات  مدة الرفع موقع 
المزايدة العدد والكمية  المادة ت

765.600 الف دينار )15( يوم فرع 
البصرة 1914 قطعة صفائح جينكو مضلع 

مختلف القياسات  1

283.500 الف دينار )15( يوم فرع 
البصرة 630 قطعة جينكو مضلع 2

50.400 الف دينار )15( يوم فرع 
البصرة 63 قطعة  بليت ساقية 3

سمري رايض علوان
مدير فرع البرصة

ء/ املدير العام
قيس عبد الرضا اسامعيل
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القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين/ مقداد جاسم حسن عنوانه م /713 ز / 53   د/ 29  

اىل الكفيل  / وليد حممد سلامن عنوانه م 727 ز 23 د 8/4  
انذار 

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اع�اه وعن )س�لفه( املمن�وح ل�ك والبالغ 
)1478270( دينار )مليون واربعمائة وثمانية وسبعون الف ومائتان 
وس�بعون دينار(  عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 
لسنة 1977 وللصاحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون 
اعاه ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاه مع الفوائد 
املرتتب�ة عليه خال عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار 
وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الازمة  وفقا الحكام املادة 
الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفيذي ع�ى اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذل�ك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / كاظم عبد جلوب عنوانه / م /645  ز / 55  د/ 32  

اىل الكفيل  / عبد العاين غضبان جلوب عنونه / م / 835  ز / 21  د/3
انذار 

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن مع الكفيل اعاه وعن )التس�هيات( املمن�وح لك والبالغ 
)723926( دينار )س�بعمائة وثاثة وعرشون الف وتس�عمائة وستة 
وعرشون دينار ( ع�دا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 
لسنة 1977 وللصاحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون 
اعاه ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاه مع الفوائد 
املرتتب�ة عليه خال عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار 
وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الازمة  وفقا الحكام املادة 
الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفيذي ع�ى اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذل�ك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / كاظم هاشم حافظ عنوانه /  الدورة  م /554 ز / 9  د/ 37  

اىل الكفيل  / قاسم حسني محدان عنونه م/ 74/4/12   
الكفيل / حممد عبد احلسني عليوي عنوانه / 37/21/7

انذار 
بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبل�غ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اعاه وع�ن )التس�هيات( املمنوح ل�ك والبالغ 
)259958( دينار )مئتان وتس�عة وخمس�ون الف  وتس�عمائة وثمانية 
وخمس�ون  دينار ( عدا الفوائد واملصاري�ف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصي�ل الديون الحكومية رقم 56 
لس�نة 1977 وللصاحية املمنوحة لنا بموج�ب املادة الثانية من القانون 
اعاه ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار الي�ه اعاه مع الفوائد 
املرتتب�ة عليه خال عرشة اي�ام اعتبارا من اليوم الت�ايل لتبلغكم باالنذار 
وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الازمة  وفقا الحكام املادة 
الخامس�ة الفق�رة )1( من القان�ون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفي�ذي عى اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين 

ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / رؤى عبد الكريم كاظم عنوانه /  م /311 ز / 17  د/ 20  

اىل الكفيل  / عيل هاشم حسن اليارسي عنونه  / م / 327  ز / 63  د / 2/38
انذار 

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل 
والتضامن مع الكفيل اعاه وعن )السلفه( املمنوح لك والبالغ )4926 
$(  دينار )اربعة االف وتس�عمائة وس�تة وعرشون دوالر( عدا الفوائد 
واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من 
قان�ون تحصي�ل الديون الحكومي�ة رقم 56 لس�نة 1977 وللصاحية 
املمنوحة لنا بموجب املادة الثاني�ة من القانون اعاه ننذركم بوجوب 
تس�ديد مبلغ الدين املش�ار الي�ه اعاه مع الفوائ�د املرتتبة عليه خال 
عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف 
تتخذ االجراءات القانونية الازمة  وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة 
)1( م�ن القانون املذك�ور وذلك بوضع اش�ارة الحج�ز التنفيذي عى 
اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر 

من انذر 
مع التقدير

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 632

التاريخ 2020/2/11
اىل / املدعوه / برشى حسن مدلول

اعان
ق�دم طال�ب حجة الوفاة  امل عباس س�لمان طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة ) برشى حسن مدلول( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خ�ال عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 198/ج2020/2
التاريخ : 2020/2/11

اىل املتهم الهارب / ريسان سعدون كاظم
اعان غيابي

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )198/ج2020/2( والخاصة باملش�تكية )االء 
ري�اض حاتم ( وفق احكام امل�ادة 1/413 من قانون  العقوبات وملجهولية محل 
اقامتك  حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2020/3/22 وعند عدم 

حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا  حسب االصول
القايض 

عدنان كريم عبد عيل 
������������������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية  
العدد :4522

التاريخ : 2019/3/25
اعان

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفيذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره من قانون التسجيل العقاري 
رقم )1971( املعدل فقد تقرر االعان عن مبارشة التس�جيل باجراءات التسجيل 
املج�دد للعقارات املبينة اعاه وفق احكام املادة )3( من املادة )45( من القانون 
املذك�ور فعى من يدعي امللكية او اي حقوق عقاري�ة يف هذه العقارات املذكورة 
اع�اه تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خال ثاثني يوم�ا من تاريخ 
الن�رش االعان والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم التايل 
النته�اء مدة االع�ان وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثب�ات عند اجراء 
الكش�ف املوقعي ع�ى العقار من قبل لجن�ة تثبيت امللكية وبحض�ور املجاورين 

الذين تقرر  اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 6812 / ش / 2019 

التاريخ : 12 / 2 / 2020 
اعان 

اىل املدعى عليه ) يوس�ف حس�ني محم�د ( اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ 30 / 
12 / 2019 قراره�ا بالدعوى املرقم�ة 6812 / ش / 2019 حكما غيابيا بحقك 
يقيض بتصديق الطاق الخلعي الواقع  بينك وبني املدعية ) س�ماح ثائر جاسم ( 
واملؤرخ بتاريخ 5 / 7 / 2018 وملجهولية محل اقامتك حسب ماورد برشح املبلغ 
القضائ�ي لذا ق�ررت املحكمة تبليغك اعان�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االع�رتاض والتمييز خال املدة القانونية اعتبارا من تاريخ النرش وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد شهيب احمد
������������������������������������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 45/ب/2020 

التاريخ: 2020/2/11
اعان 

اىل املدع�ى عليهم / 1- محمد إبراهيم عبدالواحد 2- ناهض ياس�ني إبراهيم 3- 
خال�د ناهض ياسني

4- أسام�ة ناهض ياسني 5- بش�ار ناهض ياسني 6- ري�ا ناهض ياسني 
اق�ام املدعي�ان اثري عدنان حبيب واس�يل عدنان حبيب الدع�وى البدائية املرقمة 
45/ب/2020 يطالب�ون فيها إزالة ش�يوع العقار املرقم 98 مقاطعة 20 ش�يخ 
ابراهي�م، وحي�ث انك�م مجهولني مح�ل االقامة حس�ب ما ج�اء يف رشح القائم 
بالتبلي�غ واملؤي�دة من مخت�ار املنطقة. عليه تق�رر تبليغكم اعان�اً بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني لغرض الحض�ور اىل ديوان ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املواف�ق 2020/2/18 وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقكم غيابا وعلنا حس�ب 

االصول.
القايض / مصطفى شاكر عيل

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية  تنفيذ الخالص 

رقم االضبارة : 865 / 2019  
التاريخ : 11 / 2 / 2020 

اعان 
تبيع مديرية تنفيذ الخالص سهام املدينني العقار تسلسل 818 / 3 نفس الخالص 
الواق�ع يف الخال�ص / الرشقية العائد للمدين صباح مهدي جاس�م– وداد مهدي 
جاس�م - زينب مهدي جاس�م املحج�وز لقاء طلب الدائن ايم�ان صالح حمودي 
والبال�غ ) 000 ، 820 ، 23 – دين�ار فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�ال مدة ثاث�ني يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

املواصفات
1-موقعه ورقمه:- الخالص/ الرشقية 3/818/ نفس الخالص 

2-جنسه ونوعه:- / دار سكن  ملك رصف 
3-حدوده واوصافه  :-  رشقا طريق عام  ش�ماال 2/818/ غربا 1/816 جنوبا 
4/818 دار س�كن مك�ون م�ن طابق�ني يحتوي ع�ى  هول واس�تقبال ومطبخ 

وصحيات  وغرف نوم عدد/2 وملحق مشتمل
4-مش�تماته:-   الطاب�ق  االول )5( مح�ات تجاري�ة زائدا 4 غ�رف  مع صالة  
الطاب�ق الثان�ي  ) 5( واح�د مش�غولة  فقط  الطاب�ق الثالث  غرف�ة واحدة زائد 

سطح
5-مساحته:-  287/5م

6-- درجة العمران :- متوسط
7-الشاغل:-  املدين 

8-القيمة املقدرة    :- ) 75000000( خمسة وسبعون مليون
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 55 / بحث / 2020 
التاريخ : 12 / 2 / 2020 

اعان 
اىل / املدعى عليه / ماهر احمد حسن / مجهول محل االقامة .

بن�اء ع�ى الدعوى الرشعية املرقمة 55 / بح�ث / 2020 والتي اقامتها املدعية ) 
س�جى عيل حس�ن ( والتي تطلب التفريق للهجر وقد حددت املحكمة يوم 17 / 
2 / 2020 الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا للبحث ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك باملوعد اعاه بواسطة صحيفتني محليتني وبعكسه سوف تستكمل 

املحكمة اجرائاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 76 / ش / 2020 

التاريخ : 12 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه ) وسام رحيم محمد ( 

م / تبليغ موعد مرافعة 
بن�اء ع�ى الدع�وى املرقم�ة 76 / ش / 2020 واملقامة امام ه�ذه املحكمة من 
قب�ل املدعي�ة ) منى جميل محم�د ( والتي تطلب فيها التفري�ق القضائي للهجر 
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور اىل 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 1 / 3 / 2020 ويف حالة عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون .
القايض 

محمد جميل الفياض 
������������������������������������������������������������������

دائرة كاتب العدل يف البرصة الصباحي 
العدد : 4778 

التاريخ : 12 / 2 / 2020 
اعان 

اىل املحامي ) عيل قاسم التميمي ( 
ق�دم املنذري�ن كل من ) جعف�ر باقر محمد غال�ب وصباح عبد الحس�ني محمد 
غالب ونجاح عبد الحسني محمد غالب االنذار والعزل وحيث يتضمن عزل والغاء 
الوكال�ة املرقمة 10222 رقم الس�جل 52 يف 28 / 8 / 2014 والصادرة من كاتب 
عدل املعقل ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع ورقتي التبليغ بواس�طة مركز رشطة 
املعق�ل اتض�ح انك مجهول مح�ل االقامة وحس�ب رشح املبلغ الخ�اص باملركز 
ورشح مجل�س البلدي ملنطقة الجبيلة وامليثاق لذا تقرر تبلغك بواس�طة الصحف 
اليومية اس�تنادا اىل قان�ون املرافعات املدنية وبناءا عى الطل�ب زود بهذا االعان 

بتاريخ 12 / 2 / 2020 .
كاتب العدل البرصة االول

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعان 
العدد : 638/ب2020/3

التاريخ : 2020/2/12
اعان

اىل املدعى عليه / )عبد الزهرة محمد حمزة(
اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضاف�ة لوظيفته ( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاه ضدك والتي يطلب فيها الحكم )بابط�ال كافة قيود العقار املرقم 
3/76141 ح�ي الس�ام ( واع�ادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي اع�اه ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك   حس�ب رشح املبل�غ القضائي واس�تنادا لكتاب مكتب 
املعلومات بالع�دد 372 يف 2020/2/11 عليه قررت هذه املحكمة تبليغك  اعانا  
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم  2020/2/17 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2247 / ب1 / 2019 

التاريخ : 11 / 2 / 2020 
اعان 

تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاه والقايض بازالة ش�يوع 
الس�يارة املوصوفة ادناه بيعا والعائدة للس�يد ) عمار خماس خزعل ( ورشكائه 
والكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية تق�رر االعان عن بيع�ه يف الصحف املحلية 
مل�دة عرشة اي�ام اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعى من ل�ه الرغبة مراجعة هذه 
املحكمة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 10 % ( من القيمة املقدرة 
ل�ه البالغ�ة ) 000 ، 000 ، 6 س�تة ماي�ني دين�ار ( بصك مصدق لحس�اب هذه 
املحكمة ان لم يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عى 

املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – السيارة املرقمة 205639 بغداد خصويص لونها كيا ريو موديل 2007 لونها 
رص�ايص رمادي الس�يارة تعم�ل ناقل الحرك�ة اتوماتيك يوجد فط�ر يف الجامة 

االمامية الكشنات وسط االطارات وسط صدمة يف الجاملغ االمامي .
2 – القيمة التقديرية : ) 000 ، 000 ، 6 ستة مايني دينار ( 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة املعقل

العدد : 90 / ب / 2020 
التاريخ : 12 / 2 / 2020 

اعان 
اىل املدع�ى عليه ) س�الم عيل خضري ( اق�ام املدعي ) حيدر عب�د الجبار جعفر ( 
الدعوى البدائية املرقمة 90 / ب / 2020 لدى هذه املحكمة يطالبك فيها بتسديد 
مبلغ االقس�اط املرتتب بذمتك البالغ تس�عة عرش مليون دين�ار عراقي وقد عني 
يوم 23 / 2 / 2020 موعدا للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتاييد املختار يف منطقة محيلة الس�وق انتقال�ك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حالة عدم حض�ورك اىل املرافعة فانه 

سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض االول 

علوان بربوت البزوني 
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 5 / حجة / 2020 
التاريخ : 12 / 2 / 2020 

اعان 
اىل / املدعى عليه – منيب عبد الرزاق عبد الستار – مجهول محل االقامة 

بناء عى طلب حجة تاييد الحضانة املقدم من قبل املستدعية ) عذراء حسن عيل 
( والتي تطلب فيها تاييد حضانة االطفال كل من ) حمزة وراجي وعيناء واسماء 
( وق�د ح�ددت املحكمة ي�وم 17 / 2 / 2020 الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا 
الج�راء البحث االجتماعي ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك باملوعد 
اعاه بواس�طة صحيفتني محليتني وبعكسه سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها 

القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 174 / ش / 2020 
التاريخ : 11 / 2 / 2020 

اعان 
اىل / املدعى عليها ) ارقام قاسم خضري ( 

اقام�ت املدعية ) منتهى ش�امل ضامن ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة بالعدد 174 
/ ش / 2020 تطل�ب فيه�ا نفي نس�ب واثبات نس�ب وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب الرشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطق�ة ) الرباط الكبري ( 
علي�ه قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني للحض�ور امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف البرصة يف الس�اعة التاس�عة من صباح ي�وم 24 / 2 / 2020 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

نوري قادر حنون
������������������������������������������������������������������

اعان  
اىل الرشيكني كل من / :- 

طارق محمد احمد 
عامر فياض ابراهيم   

اقت�ى حضوركم�ا اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن ق�رب مجمع النهضة 
وذلك لتثبيت 

 اقراركم باملوافقة عى قيام رشيككما السيد ) حسام جسام محمد ( بالبناء عى 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة ) 3 / 4718 ( مقاطعة ) 19 غزالية ( لغرض 

تسليفه قرض االسكان .
وخ�ال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 

تاريخ نرش هذا االعان وبعكسه سوف يسقط حقكما يف االعرتاض مستقبا.

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية 
الهيئة االوىل 

العدد : 374 / س / 2017 
التاريخ : 12 / 2 / 2020 

اعان 
تبليغ االشخاص الثالثة كل من / 1 – سارة عادل عيدان 2 – ميثاق واحمد ومؤيد 
وشرين وسهري اوالد حكمت عادل . 3 – نضال وزينب وكوثر والهام وجواد وعبد 
الل�ه وفاض�ل اوالد جبار عي�دان 4 – عماد وجهاد وامل وصديق�ة وغنية وايمان 
ومنري وقدوة اوالد جعفر عيدان 5 – نجاء واس�ماء وهديل واس�يل واكرو وملياء 
اوالد بهجت عادل 6 – نجية عباس عاش�ور و 7 – س�امية وعاء وصفاء وثورة 
اوالد لفته عبد الواحد 8 – اعتبار وهيلة ونعيمة اوالد حمد عبد العايل 9 – قاس�م 
محمد جبار 10 – قاس�م وس�مية وكريم اوالد جبار سالم 11 – رشي عيل محمد 
12 – فوزي�ة عليان عيل 13 – رافد وفهيمة وطعمة اوالد منصور حس�ون 14 – 

زهرة عاتي 15 – نسيمة مهدي عباس . 
اس�تانف املدعي ) امني وهاش�م وجنس�ية اوالد عبد الواحد محمد ( قرار الحكم 
الص�ادر من محكمة ب�داءة املدينة بالعدد 8 / ب / 2017 بالدعوى االس�تئنافية 
املرقم�ة 374 / س / 2017 والتي اعيدت منقوض�ة من محكمة التمييز بالقرار 
املرقم 4986 / الهيئة االستئنافية – منقول / 2019 يف 30 / 10 / 2019 ولتعذر 
تبليغكم بالحض�ور امام هذه املحكمة وملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر تبليغكم 
اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 27 
/ 2 / 2020 او م�ن ينوب عنكم ويف حالة عدم حضوركم س�وف تجري املرافعة 

بحقكم حضورا وعلنا وفق القانون .
القايض 

محسن جميل جريح 
رئيس الهيئة االستئنافية االوىل يف البرصة

������������������������������������������������������������������
اىل الرشيك فرحه محمد كاظم 

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازة بن�اء للعقار املرقم 
3/86446 حي النداء بلديه النجف 

طالب االجازه 
جميل رسول محسن

������������������������������������������������������������������
اىل ال�رشكاء / ري�اض وعم�اد وكوث�ر ورائد وفاض�ل وملياء اوالد وبن�ات محمد 

خضري 
توج�ب عليكم الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اج�ازة بناء للعقار املرقم 

75/3835 براق جديدة بلديه النجف 
طالب االجازه

تغريد صاحب عبد الهادي
������������������������������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 2512

التاريخ 2019/10/21
اعان

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية للعقار املوصوف ادناه 
و العائد للراهن املقرتض  ) فاضل عيدان كاظم ( والكفيل ) فاضل عيدان كاظم(  
لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ قدره 
)18000000( دينار  عدا الفوائد  فعى الراغبني باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة 
خال مدة )15(  يوم اعتبارا من اليوم التايل التاريخ نرش هذا االعان مستصحبني 
معه�م تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للبيع البالغة )35000000( دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرش ظهرا 

من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 744/1
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م 51 اللهيبات

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف
5 � املساحة 200م2

6 � املشتمات  استقبال وصالة وغرفتني ومطبخ وحمام  
7 � مقدار البيع : 35000000 خمسة وثاثون مليون  

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

������������������������������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري
العدد / 2514

التاريخ 2019/10/21
اعان

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية للعقار املوصوف ادناه 
و العائ�د للراهن املقرتض  ) محمد رايض عبد الحس�ني( والكفيل ) محمد رايض 
عبد الحس�ني (   لق�اء طلب الدائن املرته�ن املرصف الزراع�ي التعاوني فرع ابو 
صخري والبالغ قدره )12500000( دينار  عدا الفوائد  فعى الراغبني باالش�رتاك 
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خال مدة )15(  يوم اعتبارا م�ن اليوم التايل التاريخ نرش 
ه�ذا االعان مس�تصحبني معهم تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املقدرة للبيع البالغ�ة )25000000( دينار وان املزايدة 

ستجري الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 114
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : البدرية

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف

5 � املساحة 180م
6 � املشتمات  غرفتني واستقبال ومطبخ وصحيات مكشوفة  

7 � مقدار البيع : 25000000 خمسة وعرشون مليون  
عباس فاضل عبيد 

مدير الفرع

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 2513

التاريخ 2019/10/21
اعان

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية للعقار 
املوص�وف ادن�اه و العائد للراه�ن املقرتض  ) ابراهيم مس�ليم عبود( 
والكفي�ل ) عب�ود مس�لم عب�ود(  لقاء طل�ب الدائن املرته�ن املرصف 
الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ قدره )6850000( دينار  عدا 
الفوائد  فعى الراغبني باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خال مدة )15(  
يوم اعتبارا من اليوم التايل التاريخ نرش هذا االعان مستصحبني معهم 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للبيع البالغة )30000000( دينار وان املزايدة س�تجري الثانية 

عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 480/1
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : 51 م اللهيبات

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف
5 � املساحة 200م2

6 � املشتمات  استقبال وصالة وغرفتني ومطبخ وحمام  
7 � مقدار البيع : 30000000 ثاثون مليون  

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

������������������������������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 2515

التاريخ 2019/10/21
اعان

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية للعقار 
املوص�وف ادناه و العائد للراهن املقرتض  ) حس�ن نجم عبد رسداح( 
والكفي�ل ) فاطم�ة كاظم حس�ن(  لقاء طلب الدائ�ن املرتهن املرصف 
الزراع�ي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ ق�دره )30000000( دينار  
ع�دا الفوائد  فعى الراغبني باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خال مدة 
)15(  يوم اعتبارا من اليوم التايل التاريخ نرش هذا االعان مستصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للبيع البالغة )20000000( دينار وان املزايدة س�تجري 

الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 180/3
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : 

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف

5 � املساحة 247م
6 � املش�تمات  ث�اث غ�رف نوم  وصالة واس�تقبال وحم�ام ومرافق  

ومطبخ 
7 � مقدار البيع : 20000000 عرشون مليون  

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

������������������������������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 2511

التاريخ 2019/10/21
اعان

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية للعقار 
املوص�وف ادن�اه و العائ�د للراه�ن املق�رتض  ) حي�در كم�ر خضري( 
والكفي�ل ) حي�در كم�ر خض�ري(  لقاء طل�ب الدائن املرته�ن املرصف 
الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ قدره )5500000( دينار  عدا 
الفوائد  فعى الراغبني باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خال مدة )15(  
يوم اعتبارا من اليوم التايل التاريخ نرش هذا االعان مستصحبني معهم 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للبيع البالغة )20000000( دينار وان املزايدة س�تجري الثانية 

عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 51/20
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م / البدرية

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف

5 � املساحة 150م
6 � املشتمات  صالة وغرفتني ومطبخ وحمام  
7 � مقدار البيع : 20000000 عرشون مليون  

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / رياض فرج ارحيمة عنوانه /  م /529 ز / 7  د/ 10  

اىل الكفيل  / ستار جبار كاطع عنوانه / م / 529  ز / 21  د/ 10
الكفيل/ سعدي باسل بنيان    م 527  ز25  د7

انذار
بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن مع الكفيل اعاه وعن )التس�هيات( املمن�وح لك والبالغ 
)1168473( دين�ار )مليون ومائة وثمانية وس�تون ال�ف واربعمائة 
وثاثة وس�بعون  دين�ار ( عدا الفوائد واملصاري�ف وامللزمني بدفعه اىل 
مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم 56 لسنة 1977 وللصاحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من 
القانون اعاه ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاه مع 
الفوائد املرتتبة عليه خال ع�رشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم 
باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات القانوني�ة الازمة  وفقا 
الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( م�ن القانون املذكور وذلك بوضع 
اش�ارة الحجز التنفي�ذي عى اموالك�م املنقولة والغ�ري املنقولة وذلك 

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / كاطع صعصع عنان عنوانه  مجيلة  /  م /514  ز / 40  د/ 183/16  

اىل الكفيل  / حامد بشار جواد عنوانه مجيلة  / م / 516  ز / 49  د/ 17
جاسب حميسن سبهان  م569  ز 45  د13 

انذار
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن 
مع الكفيل اعاه وعن )تس�هيات( املمنوح ل�ك والبالغ )1897599( دينار 
)مليون وثمانمائة وس�بعة وتس�عون الف وخمس�مائة وتس�عة وتسعون 
دين�ار ( ع�دا الفوائد واملصاري�ف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل 
امل�ادة الثالثة م�ن قانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 
فاني وحسب الصاحية املمنوحة يل بموجب املادة الثانية من القانون اعاه 
انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاه مع الفوائد املرتتبة عليه 
خال عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف 
تتخ�ذ االج�راءات القانونية الازمة  وفق�ا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة 
)1( م�ن القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عى اموالكم 

املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2083( الخميس  13  شباط  2020 اعالنات6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 101/ج/2020
التاريخ : 2020/2/9

اىل املتهم الهارب / بريس عداي كشاش خليف القرييش
تبليغ

ق�ررت هذه املحكم�ة تحديد ي�وم 2020/3/15 موعدا  
للمحاكم�ة  يف الدعوى الجزائية املرقمة 111/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 446 ق .ع ولكون�ك هارب ق�ررت املحكمة 
تبليغك من خالل الن�ر يف صحيفتني محليتني يوميتني 
يف موع�د املحاكمة اع�اله وخالل ثالثون يوما اس�تنادا 
لن�ص املادة 143/ ج االصولي�ة  ويف حال عدم حضورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

اسامة علوان شلش
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى / 496/ج/2020
التاريخ 2020/2/10

اعالن
اىل املتهم الهارب / ارشف عويد معله س�لمان البيجاوي 

يسكن كوت � انوار الصدر 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك 
مته�م يف القضي�ة املرقم�ة 496/جن�ح/2020 م  وفق 
اح�كام املادة )384( عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طري�ق الن�ر يف الصحيفت�ني املحليت�ني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2020/3/15  ويف حالة عدم 
حض�ورك س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى / 449/ج/2020

التاريخ 2020/2/10
اعالن

اىل املتهم الهارب / محمد عبد الله ندى مرعي الربيعي
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك 
مته�م يف القضي�ة املرقم�ة 449/جن�ح/2020 م  وفق 
اح�كام امل�ادة )1/413( عقوب�ات فق�د تق�رر تبليغك 
باالع�الن ع�ن طري�ق الن�ر يف الصحيفت�ني املحليتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف ي�وم 2020/3/18  ويف 
حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 130/ج/2020

التاريخ : 2020/2/10
اىل املتهم الهارب / سجاد رحيم رسن مهنا ال فرج 

تبليغ
ق�ررت هذه املحكم�ة تحديد ي�وم 2020/3/15 موعدا  
للمحاكم�ة  يف الدعوى الجزائية املرقمة 130/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 431 ق .ع ولكون�ك هارب ق�ررت املحكمة 
تبليغك من خالل الن�ر يف صحيفتني محليتني يوميتني 
يف موع�د املحاكمة اع�اله وخالل ثالثون يوما اس�تنادا 
لن�ص املادة 143/ ج االصولي�ة  ويف حال عدم حضورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

اسامة علوان شلش
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح النعمانية

العدد: 142/ج/2020
التاريخ : 2020/2/10

اىل املتهم الهارب / سجاد رحيم رسن مهنا ال فرج 
تبليغ

ق�ررت هذه املحكم�ة تحديد ي�وم 2020/3/15 موعدا  
للمحاكم�ة  يف الدعوى الجزائية املرقمة 142/ج/2020 
وف�ق امل�ادة 431 ق .ع ولكون�ك هارب ق�ررت املحكمة 
تبليغك من خالل الن�ر يف صحيفتني محليتني يوميتني 
يف موع�د املحاكمة اع�اله وخالل ثالثون يوما اس�تنادا 
لن�ص املادة 143/ ج االصولي�ة  ويف حال عدم حضورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

اسامة علوان شلش
قايض محكمة جنح النعمانية 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى / 503/ج/2020
التاريخ 2020/2/10

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / لي�ث عب�ر عب�د الكاظ�م حم�زة 

الجبوري/ يسكن محافظة النجف االرشف
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك 
متهم يف القضية املرقمة 503/جنح/2020 وفق احكام 
امل�ادة )432( عقوب�ات فقد تقرر تبليغ�ك باالعالن عن 
طريق النر يف الصحيفتني املحليتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/15  ويف حالة عدم الحضور 

سوف تجري املحاكمة غيابيا بحقك  وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
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كيف تنتقل عدوى فريوس »كورونا«؟
اتض�ح للخ�راء أن�ه يف ع�دة ح�االت تظهر 
أعراض اإلصابة بفريوس »كورونا« عىل شكل 
اضطراب�ات يف الجه�از الهضمي وإس�هال، 

والفريوس يف هذه الحالة ينتقل عر الراز. 
 Journal of the American مجل�ة  وتفي�د 
Medical Association، بأنه يعتقد أن عدوى 
فريوس »كورون�ا« nCov-2019، تنتقل عن 
طري�ق رذاذ التنف�س، بالدرجة األول س�عال 
الشخص املصاب وملس األسطح امللوثة. لذلك 
يج�ري الرتكي�ز اآلن عىل األع�راض املرتبطة 
بأمراض الجهاز التنف�ي.  ولكن بعد إجراء 
تحالي�ل رسيري�ة، اتضح أن العدوى تس�بب 

اضطرابات يف عمل الجهاز الهضمي.
ووفقا لبيانات مستش�فى ووهان، لوحظت 
إصابة 14 مريض�ا من مجموع 138 مريضا 

باإلس�هال والغثي�ان قبل ي�وم أو يومني من 
ظهور أع�راض الحمى وضيق التنفس. وهذا 
م�ا لوحظ عند أول مري�ض مصاب بفريوس 
»كورونا« يف الواليات املتح�دة أيضا، وبعدها 

اكتشف الفريوس يف برازه. 

ويذكر أنه خالل وباء االلتهاب الرئوي الش�اذ 
الذي س�ببه ف�ريوس SARS، ن�رت بيانات 
عن اكتش�اف الفريوس يف بول وبراز املرىض. 
وأن انتق�ال فريوس SARS ع�ر املراحيض، 
أدى ع�ام 2003 إىل إصابة املئات من س�كان 
املجم�ع الس�كني Amoy Gardens يف هونغ 

كونغ بهذا الفريوس.
وبم�ا أن nCov-2019 و SARS ينتمي�ان إىل 
عائلة فريوس�ات واحدة، لذل�ك يحذر الخراء 
م�ن انتق�ال ع�دوى الف�ريوس الجدي�د عر 
املراحي�ض أيض�ا. ولكنه�م ال يعلم�ون ك�م 
يعيش هذا الفريوس خارج جس�م اإلنس�ان، 
فمث�ال فريوس م�رض نقص املناع�ة يعيش 
30 دقيقة فقط خارج الجسم. فيما ال تعرف 

حدود درجات الحرارة التي ال يتحملها.

ق�ال علماء يف »تحذير لإلنس�انية« إن نحو نصف 
مليون م�ن األنواع الحيواني�ة والنباتية املوجودة 
ع�ىل األرض، التي تواجه خط�ر االنقراض، يمكن 
أن يكون اختفاؤها كارثيا عىل البرية.  وأوضح 
بيدرو كاردوسو، عالم األحياء يف املتحف الفنلندي 
للتاريخ الطبيع�ي، واملعد الرئيس للدراس�ة: »إن 
أزم�ة انقراض الحرات الحالية تبعث عىل القلق 

العميق«. ويع�د اختفاء الح�رات التي تطري أو 
تقفز أو تميش عىل املاء، جزءا من حدث انقراض 
جماع�ي، وهو س�ادس حدث خ�الل 500 مليون 
عام األخرية. ووقع آخر حدث قبل 66 مليون سنة، 
عندما قضت صخرة فضائي�ة عىل الديناصورات 
الرية ومعظم أش�كال الحياة األخرى. ويف حديثه 
م�ع AFP، ق�ال كاردوس�و: »النش�اط الب�ري 

مس�ؤول عن جميع حاالت انخف�اض وانقراض 
الدواف�ع  وتتمث�ل  تقريب�ا«.  الح�رات  أع�داد 
الرئيس�ية يف تراج�ع املوائ�ل وتدهوره�ا، تليه�ا 
امللوث�ات- وخاص�ة املبيدات الحري�ة- واألنواع 
الغازي�ة. كم�ا أن االس�تغالل املف�رط - أكثر من 
2000 نوع من الحرات جزء من النظام الغذائي 

البري - وتغري املناخ له تأثري كبري.

أعلنت رشكة SDK عن تطويرها لتقنية جديدة ستساعد عىل زيادة سعة 
التخزين يف أقراص التخزين الصلبة املوجودة يف الحواسب. 

وق�ال الخ�راء يف الركة أنهم ط�وروا جيال جديدا من أق�راص التخزين 
الصلب�ة HDD تعتم������د عىل تقني�ة HAMR للتس�جيل املغناطيي 

بمساعدة الحرارة.
وصنع�ت SDK مح�ركات أق�راص التخزين الجدي�دة م�ن األلومينيوم، 
وزودتها بطبقات رقيقة مصنوعة من حبيبات مغناطيس�ية ناعمة جدا 
م�ن الحديد والبالتني، وفق ألي�ة معينة تتحكم بدرجة ح�رارة النواقل يف 
املع�ادن. وتبعا للخراء فإن التقني�ة الجديدة التي توصل�وا إىل تطويرها 
س�اعدت يف تحس�ني أداء أق�راص HDD ورسع�ة تعاملها م�ع البيانات، 
وبفضله�ا أصبح�ت س�عات التخزي�ن يف هذه األق�راص أك�ر بكثري، إذ 
س�تتمكن م�ن تخزين حت�ى 6 تريابايت يف اإلن�ش املربع الواح�د، أي أن 
األقراص الجديدة ستكون قادرة عىل تخزين بيانات أكثر بمقادر 5 مرات 

من مثيالتها الحالية.

علامء يطلقون »حتذيرًا صارخًا لإلنسانية«: أوقفوا قتل احلرشات!

تقنية جديدة ستغري عالـم ختزين
 البيانات يف احلواسب

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

اربعينية املهندس واخوتهاإلنسانية مع اهلها وغري اهلها..

بسمة النسورمنهل عبد األمير المرشدي

افع�ل خ�ريا حتى وان لم يكن يف غ�ري اهله، فأن لم يك�ن هو اهال له 
فأنت اهال له. هكذا قرأت حديثاً رشيفاً ولم اكن اعرف معنى الحديث 
يف فح�واه ومغ�زاه يف ما يعني من س�ماح وتس�امح وح�ب وطيبة 
وكرم يعتمر النفس والذات. البعض ال يؤثر بهم فعل خري او طيب او 
صدقة او حس�ناً مهماً كان تفعل�ه لكننا نالقي منهم كثرياً يف حياتنا 
من األقارب واألصدقاء والج�ريان والعامة من الناس فال يكتفي بأن 
يعض األصبع الذي يطعمه وال يمس�ك لسانه عن استغابته واالفرتاء 
عليه وتشويه صورته وسمعته بل ال يكتفي حتى ان يغل خنجر الغدر 
يف خارصته. اتذكر ما قاله احد الش�عراء يف شعر الدارمي: )آخ شكثر 
يا ناس ظلمتني دنياي. البيه كان يلوذ يرفس�ني بجالي(. كنت اتألم 
واحك�ي عما نواج�ه يف حياتنا من امثال هؤالء ألح�د اصدقائي الذي 
كان يس�معني ويف بريق عيني�ه تفاعل كبري ال يخلوا من اإلبتس�امة 
ول�م اع�رف فح�واه اإل بع�د ان توقفت عن ال�كالم وطلب�ت منه ان 
يس�معني ما عنده فقال يل: يا صديقي دعك من موضوع اإلنس�انية 
واإلرساف فيها واس�مع ما حصل معي قبل يومني. لقد ذهبت للترع 
بالدم ألحد االصدقاء وكنت واقفا باملستش�فى الجمهوري قرب باب 
صال�ة العمليات انتظ�ر ان ينادون�ي فرأيت طفالً صغ�ري ترتقرق يف 
عينيه دمعة بريئة ينظر يف وجوه كل من يمر من األطباء كأنه يبحث 
ع�ن يشء. س�ألته عما يريد وعن م�اذا يبحث فقال يل )أش�و باباتي 
ط�ّول بصالة العملي�ات؟(. تأثرت عليه كثريا وتألم قلبي له وس�الته 
مل�اذا انت وحدك هنا يا حبيبي فأجابني قائال: )أبوي بالعمليات وآني 
گاع�د انتظره عنده عملية قلب( ثم دمعت عيناه وحينها وبرصاحة 
تحركت املشاعر اإلنسانية بداخيل واحرتت ماذا افعل كي اني الطفل 
هّم�ه وغمه فأرسعت وجلب�ت له عصري برتق�ال طبيعي ولفة گص 
وحلويات وچبس وبعض الحلوى الغالية. بعد نص ساعة جاء دكتور 
يرتدي قميص العمليات ومسك هذا الطفل من يده وقال له ماذا جاء 
بك هنا. الم اقل لك ان تبقى باملكتب وال تخرج وتنتظرني! هنا تدخلت 
ان�ا وقلت للدكتور.. ارج�و ان تطمأني دكتور كيف هي حالة ابو هذا 
الطف�ل؟ اجابن�ي الدكتور.. م�اذا تقصد؟ قلت له انه يق�ول ان ابوه 
عن�ده عملي�ة قلب واكيد ان�ت الدكتور اليل أجري�ت العملية؟ ضحك 
الطبيب وقال يل هو لم يكذب عليك آنا فعالً ابوه وأنا مدير املستشفى 
وفع�اًل كان عندي عملية قلب ألحد املرىض والحمدلله تكللت بالنجاح 
.. أم�ا صديق�ي وكم�ا قال فق�د اصابه يشء م�ن األغم�اء ولعن ابو 
اإلنس�انية إلتي لم ترتك له يشء اال اش�رتاه له وبالنهاية يطلع أبوه 
مدير املستشفى وحتى كلمة شكراً لم يقلها له بل أخذ ابنه وانرصف 
وع�ني صديقي عىل لفة الگ�ص والعصري والچب�س والحلويات. ولو 

كان قد تأخر ابوه قليال لكان اشرتى له )بايسكل(!

كان وما زال وحتماً س�يبقى العراقيون يغتنم�ون الفرص ويبحثون 
ع�ن املنايا من اجل تقديم ارواحهم قرابين�اً لوطنهم، فما زالت قافلة 
الشهداء مستمرة منذ االزل واىل اللحظة، وهذه القافلة لم تستثن أحد 
ول�م تقترص عىل طبق�ة دون اخرى او جهة دون اخ�رى او فئة دون 

أخرى.. فكل العراقيني يركبون القافلة دون استثناء.
ومم�ن التحق بركب ش�هداء العراق قب�ل اربعني يوم�اً )قائد املعارك 
ومهن�دس الن�رص( الحاج اب�و مهدي املهن�دس هو وثلٌة م�ن رفاقه 
املجاهدين الذين رافقوه يف س�احات الوغى ورسموا معه االنتصارات 

لتستمر مرافقتهم له حتى يف املوت.
ل�م يكن املهن�دس واخوته نهاي�ة قصة التضحية واالستش�هاد، فقد 
س�بقهم العديد عىل مر الس�نني وااليام وتالهم ايض�ا العديد فما زال 
ش�باب العراق ينزف�ون دمائهم من اجل االص�الح والتغيري ومحاربة 
الفس�اد واملفس�دين واالرتق�اء بالع�راق اىل الدرجات الس�امية التي 

يستحقها )وتستمر التضحية(.
املهن�دس القائ�د كان عراقي�ا خالصاً ال تش�وبه ش�ائبة ال يحس�ب 
نفس�ه عىل جهة او طائفة او أحد، فقد نذر نفس�ه للدفاع عن العراق 
والعراقيني من ش�ماله اىل جنوبه وجاب الصحارى والوديان والجبال 
مقات�ال ق�وى االرهاب الظالمية م�ن اجل اس�تعادة االرض املغتصبة 
وحقق هو وكل املقاتلني عىل مختلف املس�تويات والتشكيالت النرص 

املؤزر الذي اعاد االرض وصان العرض وحفظ الكرامة.
العراقيون بدورهم لم ينسوا هذا البطل واخوته وعندما سقط شهيداً 
هبوا مئ�ات االالف لحمله ع�ىل االكتاف وليجوبوا ب�ه مناطق العراق 
مشيعني ممتنني ملا قدمه وما ضحى به، وكلهم حزن والم وحرسة عىل 

فقده ووصفوا خسارته باملصيبة الكبرية عىل العراق والعراقيني.
ان الحدي�ث ع�ن الجه�اد واملجاهدي�ن والتضحية واملضح�ني طويل 
جدا وال تس�تطيع أس�طر قليلة احتوائه او تفس�ريه ألنه طريق غري 
منتهي وقافلة لن تتوقف، ولهذا س�يبقى ابن�اء العراق عىل العهد مع 
قافلة الش�هادة فلن يرتكوها وعىل العهد مع وطنهم فلن يبخلوا عليه 

بدمائهم وارواحهم.
ويف اربعيني�ة املهن�دس واخوته يتج�دد الحزن وتتج�دد الحرسة عىل 
الفق�د الكبري ونبلغه�م ان العديد من الش�هداء املجاه�دون من اجل 
الوط�ن التحق�وا بعدكم وس�يلتحق غريه�م فال تستوحش�وا وكونوا 
عىل اهبة االس�تعداد لتستقبلوا الشهداء من بعدكم وتخروهم كم ان 
املوت يف سبيل الوطن جميل وال مرارة بطعمه ابدا الن من اجل الوطن 

واهله.
)س�الماً عىل العراق، س�الما عىل املهندس واخوته، سالما عىل شهداء 

العراق(.

فلسطينيو العراق
عادل الشمري

سؤال: كم مرة تربون الشاي يف اليوم؟
س�ؤال ثان�ي: كم م�رة يف األس�بوع تتناولون 

الرز؟
هذان س�ؤاالن طرحهما موظف�ون عراقيون 
يعمل�ون لحس�اب مفوضي�ة الالجئ�ني التي 
كانت س�اهمت يف توفري ب�دالت اإليجار ملئات 
الع�راق،  يف  يعيش�ون  الذي�ن  الفلس�طينيني 
ويتفرقون بني أحياء العاصمة العتيدة منذ ان 
مرت عليهم النكبات وه�ي تتواىل وال تنقيض 
وال تتوق�ف، وال تدخل معهم يف هدنة وكأنهم 

كتب عليهم العذاب ما داموا الجئني.
تم إبالغ الفلس�طينيني م�ن املعاقني واملرىض 
والنس�اء واالطف�ال ب�ان مفوضي�ة الالجئني 
ل�ن تدفع له�م ب�دالت اإليجار مس�تقبال وان 
عليه�م االنش�غال بأموره�م دون دعم يذكر، 
وهذا يعني إن آالف الفلس�طينيني سيكونون 
يف الش�وارع خالل ايام او اسابيع خاصة وإن 
اغلبهم ق�د انقطعت بهم الس�بل وال يملكون 
املال وال العم�ل عدا عن إن اغلبهم من املرىض 

وااليت�ام واملعاقني الذين ال يجدون من يتكفل 
بهم.

ماذا يرتت�ب عىل الحكوم�ة العراقية ان تفعل 
خاصة وإن الفلس�طينيني ه�م ضيوف علينا 
وهم اخوة لنا كما إن موقف العراق الرس�مي 
املساند للش�عب الفلس�طيني واضح وراسخ 
ول�م يتغري، وق�د اثبتته الحكوم�ات املتعاقبة 
واكده رئي�س الرملان يف اجتماعات الرملانات 

العربية واإلسالمية للرد عىل صفقة القرن؟
ه�ل يعجز الع�راق عن اس�تيعاب 300 عائلة 
فلس�طينية معدم�ة وهو وضع ل�ه ارتداداته 
السياس�ية والقومي�ة والدينية واإلنس�انية؟ 
وهل يتوق�ف دور مفوضية حقوق اإلنس�ان 
ووزارة الهج�رة واملهجرين ع�ىل التضامن أم 
أن هناك موقف اكثر حيوية وشجاعة وتأثريا 
يتوج�ب القي�ام ب�ه لتعزيز انتفاض�ة رئيس 
الرملان الس�يد محمد الحلب�ويس الذي طالب 
بعقد جلسة للرملانات العربية يف فلسطني ردا 

عىل صفقة القرن؟
نحن ننتظر موقفا منكم.

 أنقذوا اخواننا فهم امانة يف رقابكم.

الديمقراطية  العرجاء
المهندس سعد المحمداوي

بني الحني واالخر نس�مع ونرى تغي�ري الحكومات يف 
اغل�ب دول العالم منها من يتغري بالقوة العس�كرية 
ومنها من خ�الل األلي�ات الديمقراطية حيث يصبح 
الشعب مصدر للس�لطة وهذا مايهمنا يف هذه الرؤيا 
فالحكوم�ات الديمقراطية تكون ناتجة من صناديق 
االق�رتاع واختي�ار املواط�ن لذل�ك تس�تمد قوتها من 
الشعب ومن ممثلني الشعب داخل الرملان الذي يفرز 
بدوره لن�ا رئيس حكومة ذات قاع�دة نيابية داعمة 
وموجه�ة له من اج�ل نجاحه بقيادة الس�لطة كون 
النجاح يس�اعد يف بقاءه وتصدر كتلته النيابية لذلك 
يمسك بزمام الس�لطة واالستمرار بها  واما فشله يف 
بن�اء منظومة م�ن االنجازات التي تخ�دم ابناء االمة 
وعدم القدرة بقي�ادة الوطن باتجاه التطور والعيش 
املطمنئ فتنتهي به وبكتلتة بعدم انتخابهم ملرة اخرى 
وتب�دأ بفق�دان قواعده�م الجماهريي�ة واألنتخابية 
وهذه ه�ي النتائج املنطقي�ة واالعتيادي�ة يف جميع 
بل�دان الديمقراطية التي تعتمد عىل صناديق االقرتاع 

والتداول السلمي للسلطة  .
لذلك نقول :

ماهي الديمقراطية العرجاء
الديمقراطية عبارة عن مجموعة من الثوابت تتقدمها 
حكم االغلبية االنتخابية والتي تبنى عىل جمع الرصيد 
ال�كايف من اع�ىل االص�وات االنتخابية وبذل�ك يكون 
اس�تحقاقها الرتبع ع�ىل املنص�ب االول لحكم البالد 
وهذا يعطي املعنى الحقيق�ي للديمقراطية والتداول 

السلمي للسلطة .
اال اننا نرى ظهور حاالت شاذة التنسجم مع الجسم 
الديمقراطي مثل التوافق الحزبي والتنازل عن حقوق 
الصوت االنتخابي والتي تنتهي باملحاصصة والفساد 
وغريه�ا م�ن الح�االت التي تفق�د املواط�ن حقه يف 

االختيار الديمقراطي وتمثيلة يف الرملان والسلطة .
واالكث�ر م�ن ذل�ك فاننا ق�د رأين�ا يف الع�راق تنتهي 
االنتخاب�ات ويظهر بوض�وح رأي الناخ�ب العراقي 
باالختيار كذلك يظهر التوجه العام لالختيار االنتخابي 
ع�ر النتائ�ج النهائي�ة وبي�ان الرغب�ة الجماهريية 
الختي�ار الص�ورة السياس�ية لحك�م الع�راق  اال انه 
وبالرغ�م من ذلك ف�أن مخرجات نتائ�ج االنتخابات 
تذه�ب عك�س ارادة الناخ�ب حيث ان أه�م منصب 
للسلطة وهو رئاسة الحكومة يذهب اىل شخص ليس 
له اي قواعد جماهريي�ة او اي رصيد انتخابي وبذلك 

يعت�يل حكم الع�راق بعيدا ع�ن ثواب�ت الديمقراطية 
الناصع�ة والحقيقية .. وبذل�ك تذهب جهود املواطن 
وجهود مؤسسات الدولة الخاصة باالنتخابات هباءأ 
منثورا  لتصبح  ديمقراطية عرجاء فاقدة لجزء مهم 

من جسمها الديمقراطي السليم ..
بذل�ك تك�ون ديمقراطيتن�ا عرج�اء النها ال تس�تند 
اىل الثواب�ت العام�ة مما تجعل الجس�م الديمقراطي 
العراقي مشوه ومريض والتي بدورها تفرز  حكومة 
مريضة غري قابل�ة لالنت������اج والعطاء والتمتلك 
الدع�م الش�عبي والرملان�ي فتصبح حكوم�ة تهزها 
الرياح من كل صوب واتجاه فتذهب حقوق املجتمع 
من التطور والعيش املطمنئ وتكون يف دوامة االزمات 

املستمرة .
  نتمن�ى ان ينع�م الل�ه تع�اىل ع�ىل الع�راق وأهل�ه 
بالديمقراطي�ة الحقيقي�ة التي تنتهي بحكم رش�يد 
نابع م�ن روح الديمقراطية الكاملة لتحقق تطلعات 

الشعب وطموحاته . 
وان تعال�ج الديمقراطي�ة العرجاء بال�دواء الصالح 
وبنهاي�ة يس�تحقها م�ن يحص�د قل�وب واص�وات 
الغالبي�ة من العراقيني ممايجع�ل العراق وأهله اكثر 

امنأ واستقرارا .

بأس�مي وبأس�م كاف�ة العاملني يف 
مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة 
والنر ) صحيفة املستقبل العراقي 
و وكال�ة أنب�اء املس�تقبل( أتق�دم 
بأزكى التهاني وأعطر التريكات إىل 
الزميل�ة العزيزة ) فرح( بمناس�بة 
عيد ميالدها متمنياً لها دوام الصحة 
والحي�اة  العي�ش  وس�المة 
الس�عيدة  املدي�دة 
وع�ق��بال )100( 

سنة.
علي الدراجي

رئيس مجلس االدارة
      رئيس التحرير

عيد ميالد سعيد
»فرح«


