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عيبك مستور ما أسعدك جدك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يوجه
 بتطبيق مذكرات القبض والتعامل 

بحزم مع »الدكة العشائرية«
ص2

مكافحة اإلرهاب حيبط عددا من املخططات اإلرهابية ويستمر بتعقب التنظيم
العراق يعتزم التعاقد مع رشكة عاملية رصينة لفحص برجميات العملية االنتخابية
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعت�ر رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
االثن�ن، ان مس�توى عالق�ات الع�راق م�ع دول 
مجل�س التع�اون الخليج�ي لم تصل بع�د اىل ما 
يتطلع اليه، مؤكدا سعي بغداد اىل تحقيق تكامل 
مع ه�ذه ال�دول يف مختلف املج�االت، فيما دعا 
اىل اإلرساع بانج�از الرب�ط الكهربائي بن العراق 

ودول الخليج وتعزيز التبادل التجاري بينهما.
وأكد الكاظمي خالل اجتماعه يف بغداد مع االمن 
العام ملجل�س التعاون الخليج�ي نايف الحجرف 
والوفد املرافق له س�عي الع�راق لتمتن عالقاته 
م�ع دول مجلس التع�اون الخليج�ي و«تحقيق 
التكام�ل مع األش�قاء يف دول املجل�س بمختلف 
واالقتصادي�ة  والثقافي�ة  السياس�ية  املج�االت 
والتجارية السيما وأن تلك العالقات لم تصل بعد 
إىل ما يتطلع له العراق«، فيما ش�دد عىل رضورة 
اإلرساع بملف الربط الكهربائي بن العراق ودول 

الخليج وتعزيز التبادل التجاري بينهما.
واش�ار الكاظم�ي اىل ترحيب الع�راق ومباركته 
لجهود املصالحة الخليجي�ة، مؤكداً عىل رضورة 
أن يكون الحوار أساس�اً يف حل املش�اكل العالقة 
ب�ن دول املنطقة.وأش�ار الكاظم�ي إىل إيم�ان 
الع�راق بأهمية الح�وار، الس�يما وان التطورات 
له�ا  س�يكون  والدولي�ة،  اإلقليمي�ة  الحالي�ة، 
انعكاس�ات عىل جمي�ع دول املنطقة، األمر الذي 
يحت�م عليه�ا العمل س�وية وفق مب�ادئ الحوار 
لتالفيها. وشدد رئيس الوزراء عىل أهمية متابعة 
امللف اإلستثماري وتعهدات مؤتمر املانحن الذي 

عقد يف الكويت مطلع عام 2018.
التفاصيل ص2

العراق يتطلع إىل »عالقات تكامل« مع اخلليج
بغداد ذّكرت دول جملس التعاون بااللتزام بتعهدات مؤمتر الكويت.. والكاظمي واحلجرف ناقشا الربط الكهربائي والتبادل التجاري حكومة البرصة تؤكد
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أمريكا تعلن استعدادها للعودة لالتفاق النووي مع إيران

رئيسا اجلمهورية والربملان يبحثان ملفي االنتخابات
 املقبلة واملوازنة
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 يـطـلق مـبادرة جـديدة 

لقروض االسكان

رقابة الدولة 
عىل األعامل الفنية 

اهلابطة

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر الخارجي�ة األمريكي أنتون�ي بلينك�ن، أمس 
االثن�ن، أن واش�نطن مس�تعدة للع�ودة لالتف�اق النووي، 
مشرتطا التزام إيران به. وقال بلينكن، يف مقابلة مع شبكة 
»إن. ب�ي. يس نيوز« اإلخبارية، إن بالده تس�عى للعمل مع 
حلفائها ورشكائها للوصول التفاقية أطول وأقوى مع إيران 
تشمل قضايا أخرى.  وقال الوزير األمريكي الجديد إن إيران 
ربما تكون عىل بعد أس�ابيع من امتالك مواد لس�الح نووي 
إذا واصلت خرق االتفاق النووي، بحس�ب ما ذكرت رويرتز.  
وأض�اف بلينك�ن أن اإلدارة األمريكي�ة الجدي�دة ق�د تدرس 

فرض عقوبات جديدة عىل كوريا الشمالية.  وأوضح أنتوني 
بلينك�ن أن األدوات الت�ي تهدف إىل نزع الس�الح النووي من 
شبه الجزيرة الكورية تشمل عقوبات إضافية بالتنسيق مع 
حلفاء الواليات املتحدة، باإلضافة إىل الحوافز الدبلوماس�ية 
التي لم يحددها.  وأشار إىل أن واشنطن ربما تتخذ إجراءات 
ض�د روس�يا، وذل�ك يف إط�ار مراجع�ة ال�وزارة للسياس�ة 
الخارجي�ة.  وبش�أن االحتجاج�ات التي تش�هدها روس�يا 
وماصاحبها من عملي�ات اعتقال، عر الوزير األمريكي عن 
انزعاجه الش�ديد مما وصفه ب�«القمع العنيف« للمحتجن 
الروس واالعتقاالت يف جميع أنحاء البالد للمطالبة باإلفراج 

عن زعيم املعارضة املسجون أليكيس نافالني.  

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، 
م�ع رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلبويس، االنتخابات املقبلة واملوازنة 
املالي�ة لع�ام 2021، فيم�ا أك�دا عىل 
أهمي�ة توفري أقىص درج�ات النزاهة 
والش�فافية يف االنتخاب�ات.    وذك�ر 
اع�الم رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان، 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

ان »رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح 
استقبل يف قرص السالم ببغداد، رئيس 
مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس«، 
موضحاً انه »تم خالل اللقاء مناقشة 
التطورات الس������ياس�ية واألمنية 
حي�ث  البل�د،  يف  واالقتص�����ادي�ة 
جرى التأكيد عىل أهمية تعزيز الجهود 
اإلج�راءات  واتخ��������اذ  األمني�ة 
الخالي�ا  ع�ىل  بالضغ�ط  الكفيل�ة 
الط����ري�ق  اإلره���ابي�ة، وقط�ع 

أمام محاوالت زعزعة أمن واس�تقرار 
املواطن�ن، ودع�م األجه�زة األمني�ة 
ذل�ك«.   تحقي�ق  يف  واالس�تخباراتية 
بحس�ب  االجت������م�اع  وتط�ّرق 
ال������بيان، إىل »االنتخابات املقبلة، 
حيث نوقش�ت االس�تعدادات الجارية 
لتنظي�م االق�����رتاع، م�ع التأكي�د 
ع�ىل أهمي�ة توف�ري أق�ىص درج�ات 
يف  والش�فافي�����ة  النزاه�������ة 
مختلف مراح�ل العملي�ة االنتخابية، 

بعيداً عن التزوير والتالعب«.  واش�ار 
البي�ان اىل ان�ه »جرى بح�ث األوضاع 
الت�ي تواجه  االقتصادي�ة والصحي�ة 
البلد، وأهمية اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
ملواجهة التحديات االقتصادية، وإقرار 
املوازنة باالس�تناد ع�ىل عدم زج قوت 
املواطنن يف املسائل السياسية، ودعم 
الرشائ�ح الفق�رية وضم�ان حق�وق 

جميع املواطنن«.
التفاصيل ص2
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اجتامع لدراسة
 جاهزيـة البصـرة 

خلليجي 25

احلشد الشعبي يدمر مضافات لـ«داعش« ويعالج منزالً ملغاًم يف صالح الدين 
الداخلية تعلن خطة اسرتاتيجيـة لتأميـن االنتخابـات املقبلـة

الرافدين يبدأ بتوزيع »املنحة العاجلة« لذوي ضحايا تفجريي ساحة الطريان
الكعبي يدعو النرويج إىل إرسال خرباء لتوحيد وجهات النظر يف استثامر الغاز
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الرافدين يبدأ بتوزيع »املنحة العاجلة« لذوي ضحايا تفجريي ساحة الطريان
     بغداد / المستقبل العراقي 

بارش مرصف الرافدين، أمس االثنني، 
بتوزي�ع املنحة املال��ي�ة املخصصة 
التفجريي�ن  ضحاي�ا  لع�����وائ�ل 
الط�ريان  س�احة  يف  وقع�ا  اللذي�ن 

بالعاصمة بغداد.    
وذكر إعالم املرصف يف بيان مقتضب 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أن »امل�رصف ب�ارش بتوزي�ع 
املنح�ة املالي�ة العاجل�ة ع�ى عوائل 
شهداء ساحة الطريان بزيارة عائلة 

الشهيدين عمر وعيل يف بغداد«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعت�ر رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س االثن�ني، ان مس�توى عالق�ات العراق 
م�ع دول مجلس التع�اون الخليجي لم تصل 
بع�د اىل ما يتطل�ع اليه، مؤكدا س�عي بغداد 
اىل تحقيق تكام�ل مع هذه الدول يف مختلف 
املج�االت، فيما دعا اىل اإلرساع بانجاز الربط 
الكهربائي بني الع�راق ودول الخليج وتعزيز 

التبادل التجاري بينهما.
وأك�د الكاظمي خالل اجتماع�ه يف بغداد مع 
االمني العام ملجل�س التعاون الخليجي نايف 
الحج�رف والوف�د املراف�ق له س�عي العراق 
لتمت�ني عالقات�ه م�ع دول مجل�س التعاون 
الخليجي و«تحقيق التكامل مع األش�قاء يف 
دول املجل�س بمختل�ف املجاالت السياس�ية 
والثقافي�ة واالقتصادية والتجارية الس�يما 
وأن تلك العالقات ل�م تصل بعد إىل ما يتطلع 
ل�ه العراق«، فيما ش�دد عى رضورة اإلرساع 
بمل�ف الرب�ط الكهربائي بني الع�راق ودول 

الخليج وتعزيز التبادل التجاري بينهما.
واشار الكاظمي اىل ترحيب العراق ومباركته 
لجه�ود املصالح�ة الخليجي�ة، مؤك�داً ع�ى 
رضورة أن يك�ون الح�وار أساس�اً يف ح�ل 

املشاكل العالقة بني دول املنطقة.
وأش�ار الكاظم�ي إىل إيمان الع�راق بأهمية 
الحالي�ة،  التط�ورات  وان  الس�يما  الح�وار، 

اإلقليمية والدولية، س�يكون لها انعكاس�ات عى جميع 
دول املنطقة، األمر الذي يحتم عليها العمل س�وية وفق 

مبادئ الحوار لتالفيها.
وشدد رئيس الوزراء عى أهمية متابعة امللف اإلستثماري 
وتعه�دات مؤتم�ر املانحني الذي عق�د يف الكويت مطلع 
عام 2018 ملا لها من أثر يف تحقيق االستقرار االقتصادي 

واالجتماع�ي واألمن�ي يف الع�راق م�ا ينعك�س عى أمن 
املنطقة بش�كل عام، ولفت اىل أن ه�ذا يأتي متزامنا مع 
جهود الع�راق يف محارب�ة اإلرهاب، والحملة املس�تمرة 
ملالحق�ة فلوله. م�ن جانبه، أكد الحج�رف دعم املجلس 
للع�راق يف تحقي�ق أمنه واس�تقراره وس�يادته وهو ما 
تجس�د يف إع�الن الُع�ال الصادر ع�ن قم�ة دول املجلس 
األخ�رية، منوه�ًا اىل ان دول املجل�س تثني ع�ى تجربة 

العراق الناجح�ة يف مجال مكافحة االره�اب كما أعرب 
عن أس�فه لس�قوط ضحايا مدنيني الس�يما يف الحادث 

اإلرهابي يف ساحة الطريان وسط بغداد مؤخرا.
وب�ني الحجرف أن مل�ف الربط الكهربائ�ي قد وصل إىل 
مراحل متقدم�ة وأن دول املجلس جادة يف مواصلة عقد 

اللقاءات الثنائية من أجل امليض به قدما.
وأك�د مجلس التع�اون الخليج�ي ودوله الس�ت دعمها 

وتضامنها م�ع الع�راق يف مواجهة االرهاب 
ال�ذي يتع�رض له حي�ث كان الحج�رف قد 
دان بش�دة يف 21 من الشهر املايض التفجري 
االنتحاري املزدوج الذي رضب منطقة وسط 
بغ�داد وادى اىل مرصع واصابة 142 مواطنا 
واك�د تضامن مجل�س التعاون م�ع العراق 
يف محارب�ة اإلرهاب وتعزيز أمن واس�تقرار 
أراضيه. وكان الحج�رف قد اكد حرص دول 
املجلس عى تحقيق قفزة نوعّية يف العالقات 
م�ع العراق مل�ا ُيمّثله من أهّمي�ة وثقل كبري 
وذلك خ�الل اجتماع مع الس�فري العراقي يف 
الس�عودية قحطان طه خلف يف الثامن عرش 
من الش�هر امل�ايض حيث بحثا س�بل تفعيل 
التع�اون بني العراق واألمان�ة العاّمة ملجلس 
التع�اون ل�دول الخليج العربّية. وش�دد عى 
دع�م دول املجل�س للع�راق وحرصه�ا عى 
تحقيق قفزة نوعّية يف العالقات بني الجانبني 

»ملا ُيمّثله العراق من أهّمية وثقل كبري«.
ويس�عى العراق حالي�ا اىل رب�ط باملنظومة 
الكهربائي�ة ل�دول الخليج العربي�ة، ويف 19 
تموز يوليو اعلنت وزارة الخارجية العراقية 
ع�ن انعق�اد جلس�ة مناقش�ات ثالثية عر 
االتص�ال الفيدي�وّي جمع�ت ممثل�ني ع�ن 
ُحُكومتي الع�راق والواليات املتحدة ومجلس 
التع�اون لدول الخليج العربّية حول مرشوع 
الرب�ط الكهربائّي بني الع�راق ودول الخليج 
ه�ذه  ان  اىل  الخارجي�ة  العربي.واش�ارت 
الجلس�ة ج�اءت بتنظي�م ودعم م�ن حكوم�ة الواليات 
املتح�دة به�دف العم�ل عى إيج�اد طريق فّع�ال لتنفيذ 
م�رشوع الرب�ط الكهربائي ب�ني الع�راق ودول مجلس 
الت���ع�اون الخليجي وامليضيِ قدما يف تش�جيع التعاون 
االقتص�ادي ب�ني الجانبني العراق�ّي والخليج�ي ليكون 

أساساً للسالم والتنمية واالزدهار يف املنطقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس الجمهورية برهم صال�ح، مع رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، االنتخابات املقبلة واملوازنة املالية 
لع�ام 2021، فيم�ا أكدا ع�ى أهمية توف�ري أقىص درجات 
النزاه�ة والش�فافية يف االنتخابات.    وذكر اعالم رئاس�ة 

الجمهورية يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل يف قرص السالم 
ببغداد، رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس«، موضحاً 
انه »تم خالل اللقاء مناقشة التطورات السياسية واألمنية 
واالقتصادي�ة يف البل�د، حي�ث ج�رى التأكي�د ع�ى أهمية 
تعزيز الجه�ود األمنية واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالضغط 

ع�ى الخالي�ا اإلرهابي�ة، وقطع الطري�ق أم�ام محاوالت 
زعزع�ة أمن واس�تقرار املواطنني، ودعم األجه�زة األمنية 
واالستخباراتية يف تحقيق ذلك«.  وتطّرق االجتماع بحسب 
البيان، إىل »االنتخابات املقبلة، حيث نوقشت االستعدادات 
الجاري�ة لتنظي�م االقرتاع، م�ع التأكيد ع�ى أهمية توفري 
أق�ىص درج�ات النزاه�ة والش�فافية يف مختل�ف مراح�ل 

العملي�ة االنتخابية، بعيداً عن التزوير والتالعب«.  واش�ار 
البي�ان اىل انه »جرى بحث األوض�اع االقتصادية والصحية 
التي تواجه البلد، وأهمية اتخاذ اإلجراءات الكفيلة ملواجهة 
التحديات االقتصادية، وإقرار املوازنة باالس�تناد عى عدم 
زج قوت املواطنني يف املس�ائل السياس�ية، ودعم الرشائح 

الفقرية وضمان حقوق جميع املواطنني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزي�ر الداخلية عثمان الغانمي، أمس 
اإلثنني، اجتماعاً ضم  وكيل الوزارة لشؤون 
الرشطة ووكيل الوزارة لشؤون االستخبارات 
وقائ�د عملي�ات بغ�داد، وقي�ادات ال�وزارة 
والف�رق بالرشطة االتحادية والفرق التابعة 

لقي�ادة عمليات بغ�داد، فضالً ع�ن ممثلني 
من الدوائر األمنية واالس�تخبارية، ويف بداية 
االجتماع نقل الوزير تحيات وس�الم الس�يد 

القائد العام للقوات املسلحة للحارضين.
ويأت�ي ه�ذا االجتماع ملناقش�ة دع�م قيادة 
عمليات بغداد يف عملها، وأكد الس�يد الوزير 
ان ال�وزارة داعم�ة لقي�ادة عملي�ات بغداد 

بمفاصلها كافة، كما استمع الحارضون اىل 
توجيهات عدة من قبل س�يادته يف مقدمتها 
عدم الرتاب�ة يف العمل األمني وعدم املجاملة 
او اعطاء اي فرصة للفس�اد والقضاء عليه، 
مش�ددا عى ان الفس�اد واإلره�اب وجهان 
لعمل�ة واحدة.كما اك�د الوزير ع�ى أهمية 
دع�م الس�يطرات بش�كل فع�ال بم�ا يضم 

وجود انس�يابية يف عملها ، موجهاً بتطبيق 
مذك�رات القاء القب�ض، والرتكيز عى األمن 
املجتمع�ي وتفعي�ل دور املختارين وتحقيق 

األمن املناطقي وكسب ثقة املواطنني.
وأك�د الوزير أيض�اً خالل ه�ذا االجتماع، ان 
العاصمة بغ�داد لها خصوصي�ة من ناحية 
الرؤي�ة األمني�ة وعلي�ه يج�ب العم�ل ع�ى 

تغي�ري الخطط ب�ني الحني واآلخر وحس�ب 
املس�تجدات، داعي�اً اىل التأكي�د ع�ى وحدة 
القيادة والس�يطرة والتعام�ل وفق القانون 
)الدگ�ة  وبص�ورة حازم�ة م�ع موض�وع 
العشائرية(، مش�رياً اىل رضورة تفعيل دور 
اإلعالم األمن�ي يف إصدار البيان�ات واالخبار 

والتوعية والتثقيف.

بغداد ذّكرت دول جملس التعاون بااللتزام بتعهدات مؤمتر الكويت.. والكاظمي واحلجرف ناقشا الربط الكهربائي والتبادل التجاري

العراق يتطلع إىل »عالقات تكامل« مع اخلليج
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رئيسا اجلمهورية والربملان يبحثان ملفي االنتخابات املقبلة واملوازنة

وزير الداخلية يوجه بتطبيق مذكرات القبض والتعامل بحزم مع »الدكة العشائرية«

        بغداد / المستقبل العراقي

إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  اس�تقبل 
كردس�تان م�رور بارزاني، اليوم 
االثن�ني، الس�فري الريطان�ي لدى 

العراق ستيفن هيكي.
 وذك�رت حكوم�ة االقلي�م يف بيان 
تلق�ت }الفرات نيوز{ نس�خة منه، 
ال�ذي  اللق�اء،  خ�الل  انه«ج�رى 
الريطاني  الع�ام  القنصل  حرضه 
يف أربيل جيمس ثورنتون، التباحث 
بش�أن آخ�ر تط�ورات الوض�ع يف 
الع�راق واملنطقة عموماً، كما تمت 
مناقشة س�بل تعزيز العالقات بني 

إقليم كردستان وبريطانيا«. 
إىل  الريطان�ي  الس�فري  وأش�ار 
أي  لتقدي�م  مس�تعدة  »ب�الده  أن 

مساعدة ممكنة من أجل أن تتوصل 
حكومة إقليم كردستان والحكومة 
االتحادي�ة إىل اتفاق ع�ادل وطويل 

األمد بموجب الدستور«.
»إقلي�م  أن  ع�ى  بارزان�ي  وش�دد 
بالتزامات�ه  كردس�تان أوىف دائم�اً 
الدستورية بهدف الوصول إىل اتفاق 
الحكوم�ة االتحادي�ة يضمن  م�ع 
الحقوق الدس�تورية ملواطني إقليم 

كوردستان«. 
وتاب�ع البي�ان ان«الجانب�ان بحث 
خ�الل اللقاء، آليات إنج�اح عملية 
الع�راق،  يف  املقبل�ة  االنتخاب�ات 
وأهمي�ة تطبي�ق اتفاقية س�نجار 
وبم�ا يش�مل خ�روج امليليش�يات 
والقوات املسلحة غري النظامية من 

املنطقة«.

بريطانيا تعرض مساعدة عىل بغداد وأربيل 
للتوصل إىل »اتفاق عادل« 

        بغداد / المستقبل العراقي

قال جهاز مكافحة االرهاب، أمس االثنني، إنه احبط العديد 
م�ن العمليات الت�ي كان يخطط لها تنظي�م داعش خالل 
ه�ذه الفرتة، مؤك�دا أن�ه رشع بوضع خطة اس�تخبارية 

اسرتاتيجية لتعقب عنارص التنظيم.    
وذك�ر املتحدث باس�م الجه�از صباح النعم�ان يف ترصيح 
للوكالة الرس�مية تابعه أن »جهاز مكافحة االرهاب ومنذ 
بداي�ة العام املايض 2020، رشع بوضع خطة اس�تخبارية 
وبناء اس�رتاتيجية لتعقب فلول التنظيم تس�تند اىل تحليل 
البيئة األمنية يف املناطق التي يتواجد فيها داعش بشكل او 
بآخر واملناطق التي يحتمل أن ينشط فيها هذا التنظيم«.  

وأضاف النعمان »بعد اكمال الخطة والرؤية االسرتاتيجية، 

بدأ الجهاز يف القيام بعمليات نوعية وصلت ذروتها يف نهاية 
الع�ام املايض اىل أكثر من 300 عملية اس�تطاع الجهاز من 
خاللها أن يقتل اكثر من 200 إرهابي من مستويات قيادية 
عالي�ة إضاف�ة إىل اعتقال ع�دد كبري آخر م�ن اإلرهابيني، 

وصل اىل اكثر من 300 إرهابي«.  
ولف�ت اىل أن�ه »يف بداية هذه الس�نة، اس�تمر ه�ذا الزخم 
م�ن العمليات النوعية التي تط�ارد فلول التنظيم اإلرهابي 
وس�تبقى مس�تمرة من أج�ل الضغ�ط عى فل�ول وبقايا 
التنظيم ومنعهم م�ن أن يأخذوا حرية الحركة والتخطيط 
للقي�ام بأعم�ال إرهابي�ة كم�ا ش�هدنا يف تفجري س�احة 

الطريان«.  
وتاب�ع »لذل�ك فإن ه�ذه العملي�ات الكثرية الت�ي قام بها 
الجه�از إضافة إىل العمليات التي قامت بها القوات االمنية 

االخ�رى قد حّدت من الكثري من التهدي�دات اإلرهابية التي 
كان ين�وي التنظي�م أن يق�وم به خ�الل املرحل�ة املاضية 
وجاءت ه�ذه املعلومة من االعرتافات الت�ي حصلنا عليها 

من الذين تم إلقاء القبض عليهم«.  
وأشار النعمان اىل أن »التنظيم كان يخطط للقيام بعمليات 
إرهابي�ة لكنن�ا برعة جه�از مكافحة االره�اب ورسعة 
وص�ول املعلومة ورسعة التنفيذ اس�تطعنا أن نحبط عدداً 

كبرياً من العمليات االرهابية«.  
وأكد عى أنه »سنس�تمر بهذا النهج، وعملية ثأر الش�هداء 
مس�تمرة وس�تعقبها عمليات اخرى«، مبينا أن »س�احة 
عملي�ات جه�از مكافح�ة اإلرهاب ل�م تتح�دد يف منطقة 
معينة وإنم�ا أينما يتواج�د تهديد إرهابي س�تطاله أيدي 

جهاز مكافحة االرهاب«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتم�اد  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  تعت�زم 
أتمت�ة الرمجي�ات الحديث�ة خ�الل العملية 
االنتخابي�ة املقبل�ة، يف ح�ني أكد مستش�ار 
رئيس الجمهورية لشؤون االنتخابات، كريم 
التميمي، وجود رشكة عاملية رصينة ستقوم 

بفحص تلك الرمجيات.
وقال التميمي، يف حديث صحفي إن “الوسط 

الناق�ل س�يعتمد يف نق�ل بيان�ات العملي�ة 
االنتخابية املقبلة”، مش�رياً اىل أن “املفوضية 
قطع�ت ش�وطاً كب�رياً يف التعاقد م�ع إحدى 
الرشكات العاملية الرصينة املختصة يف مجال 

الرمجيات”.
وأوض�ح التميم�ي، أن “فريقاً مش�رتكاً بني 
مفوضي�ة االنتخاب�ات وفريق األم�م املتحدة 
والجه�ات القطاعي�ة املختص�ة بالحكومة؛ 
لفح�ص  ال�رشكات  إح�دى  م�ع  يتواص�ل 

برمجي�ات االنتخابات ومن ضمنها الوس�ط 
الناقل”.

م�ن جانبه، ق�ال مستش�ار رئيس ال�وزراء 
لش�ؤون االنتخابات، عبد الحسني الهنداوي، 
إن “هن�اك اهتمام�ا كب�ريا باعتم�اد أتمت�ة 
الرمجي�ات الحديث�ة وتكنولوجيا املعلومات 
خ�الل االنتخاب�ات املق�����بلة”، ع�اداً هذا 
األم�ر “م�ن الضمان�ات املهم�ة ج�داً خالل 

االنتخابات املقبلة”.

الدولي�ة  “املراقب�ة  أن  الهن�داوي،  وأض�اف 
موجودة يف كل العالم والعراق يطالب باملراقبة 
من األم�م املتحدة”، مبين�ًا أن “موقف األمم 
املتحدة وحت�ى املجتمع ال�دويل داعم للعراق 
يف إجراء انتخابات نزيه�ة وتقديم كل الدعم 
يف املراقب�ة الدولية الت�ي ال تعني اإلرشاف أو 
اإلدارة ب�ل املراقب�ة فقط، وأن يك�ون هناك 
فري�ق دويل يتاب�ع عم�ل املفوضي�ة وكيفية 

العمل وله رأي خاص مقدم«. 

تمكنت مفارز االستخبارات العسكرية، 
أمس االثن�ني، عن اإلطاحة ب�� »مفتاح 
داع�ش« يف عملي�ة أمني�ة نوعية جنوب 
املوص�ل.  وق�ال الخب�ري االس�رتاتيجي 
فاض�ل أب�و رغي�ف إن »عملي�ة أمني�ة 
واس�عة انطلق�ت م�ن تس�عة مح�اور 
اشرتكت بها قيادة عمليات صالح الدين 
ونين�وى والجزي�رة به�دف القضاء عى 
أخ�ر ما تبقى من فل�ول داعش، وتأمني 
املناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمري 
املضافات التي يتخذها اإلرهاب ملهاجمة 
الق�وات األمنية«. وأش�ار إىل أن »مفارز 
العس�كرية تمكن�ت من  االس�تخبارات 
اإلطاحة بقيادي كبري يف داعش بمنطقة 
جسمة جنوب املوصل«، الفتاً إىل أن »هذا 
اإلرهابي يعتر احد مفاتيح التنظيم ومن 
ركائزه األساس�ية«. وتاب�ع أن »هنالك 
اس�تقرارا امني�ا كبريا متمث�اًل بمتابعة 
دقيقة من قبل اللواء الركن فائزاملعموري 
مدير االس�تخبارات العس�كرية ورجال 
اس�تخبارت الفرقة الع�ارشة التابعة اىل 
عمليات االنبار لجهودهم اللقاء القبض 
عى ما تبقى م�ن فلول داعش االرهابي 
ورضب املضافات وعثورهم عى اكداس 
ومخلف�ات الحربي�ة وتفكي�ك الخالي�ا 

االرهابية«.

مكافحة اإلرهاب حيبط عددًا من املخططات اإلرهابية ويستمر بتعقب التنظيم

العراق يعتزم التعاقد مع رشكة عاملية رصينة لفحص برجميات العملية االنتخابية

االستخبارات العسكرية 
تطيح بـ »مفتاح داعش« 

جنوب املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االثن�ني، ع�ن خط�ة اس�رتاتيجية لتأمني 
االنتخابات.

وق�ال الناطق الرس�مي للوزارة الل�واء خالد املحنا، يف حدي�ث نقلته وكالة 
االنباء الرس�مية، إن »خطة الوزارة لتأمني االنتخابات تقس�م اىل شقني ما 
قب�ل واثناء االنتخابات«، مبينا ان خطتها »تهدف اىل مالحقة ما تبقى من 
خاليا داع�ش االرهابي والجريمة املنظمة لتكون االجواء مناس�بة القامة 

االنتخابات«.
واض�اف املحن�ا، ان »هنالك خططا متحركة لتقديم االس�ناد للمرش�حني 
وحماية االنتخابات وفرق التس�جيل«، الفتا اىل ان »الخطط االخرى تكون 

ثابتة لتأمني املراكز االنتخابية واالقرتاع«.
واش�ار اىل، ان »حكومة الكاظم�ي اعط�����ت وعداً باج�راء االنتخابات 
بش�كل آمن وبالوقت املح�دد، وهنالك جه�ود كبرية مبذول�ة من االجهزة 

االمنية لتأمينها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النأي�ب االول لرٔيي�س مجل�س الن�واب، حس�ن الكعب�ي، االثنني، اىل 
االس�تفادة من خرات النرويج يف مجال النفط والطاقة واس�تثمار حقول 
الغاز، مش�رياً اىل ان املرحل�ة املقبلة من اهم املحطات الت�ي تتوقف عليها 

اعادة بناء ثقة العراقيني بالعملية السياسية.    
وذكر املكتب االعالمي للكعبي يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »النأي�ب االول لرٔيي�س مجل�س النواب اس�تقبل س�فرية مملكة 
النروي�ج لدى العراق تون�ا اليزابيث باكفولد، بحض�ور عضو لجنة النفط 
والطاقة النيابية امجد العقابي«.  وقال الكعبي، بحس�ب البيان، إن »دولة 
النروي�ج لها مواقف طيبة تجاه حكومة وش�عب العراق، حيث س�اهمت 
بارس�ال منظمات انس�انية يف مراح�ل حرجة مر بها البلد، واملش�اركة يف 
برام�ج عديدة لتعزيز الخ�رات املحلي�ة يف املجاالت االمني�ة واالقتصادية 
واالنتخابية«، مش�ريا ان »العراق ال زال بحاجة لهذا الدعم واملساعدة وهو 

محط ترحيب واعجاب من قبل العراقيني«.  

الداخلية تعلن خطة اسرتاتيجية لتأمني 
االنتخابات املقبلة

الكعبي يدعو النرويج إىل إرسال خرباء لتوحيد 
وجهات النظر يف استثامر الغاز

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت قياد العمليات املش�رتكة، أمس االثنني، امتالكه�ا قاعدة معلومات 
ثرية عن االرهابيني.

وق�ال املتح�دث باس�م القي�ادة الل�واء تحس�ني الخفاج�ي ان »االجه�ز 
االس�تخبارية تمتلك معلومات ضخمة عن االرهابيني وان هذه املعلومات 
تتضم�ن طرق تح�ركات االرهابيني والجه�ات التي تس�اعدهم والجهات 

الداعمة لهم، فضال عن امكانية تمييز بني جنسيات االرهابيني«. 
واكد الخفاجي »وجود عمليات نوعية تعتمد عى قاعدة استخبارية رصينة 
لدى القوات االمنية وتوفرت العديد من املعوملات التي تخص االرهابيني«. 

وبني ان »يف الجانب العسكري كل يش متوقع من قبل القوات االمنية والتي 
تستمر بعملها سواء يف داخل او خارج او حزام العاصمة«. 

العمليات املشرتكة تعلن امتالكها لـ »قاعدة 
معلومات ثرية« عن االرهابيني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية الحش�د الش�عبي، 
أمس االثن�ني، تدمري عدة مضافات 
لداع�ش ومعالج�ة من�زال ملغم�ا 
معدا للتفجري ضمن عملية »أس�ود 

الجزيرة«.
املديري�ة يف بي�ان تلق�ت  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»ق�وات الحش�د الش�عبي، نجحت 
يف تدم�ري مضاف�ات ع�دة لداعش 

ومعالجة منزل ملغم معد للتفجري 
الس�تهداف الق�وات األمنية ضمن 
عملي�ات أس�ود الجزي�رة يف صالح 
الدي�ن، فيما اعتقل�ت القوات أيضا 
ش�خصني مطلوبني وف�ق مذكرات 
قضائي�ة وتم االس�تيالء عى أعتدة 
واسلحة.  واضاف البيان أن »قوات 
الحش�د الش�عبي تواص�ل تقدمها 
وف�ق الخط�ط املرس�ومة لتحقيق 
كامل أهدافها ضمن عملية أس�ود 

الجزيرة يف صالح الدين«. 

احلشد الشعبي يدمر مضافات لـ«داعش« 
ويعالج منزالً ملغاًم يف صالح الدين 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط متمثل�ة برشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفط�ي، أمس االثن�ن، فتح باب ال�وكاالت لبيع الزيوت 
املحلي�ة لعم�وم املواطن�ن ممن تنطب�ق عليهم الرشوط 
والضوابط املح�ددة، مبينة ان الخط�وة تأتي ضمن دعم 

الوزارة للمنتج الوطني .
 وقال حس�ن طال�ب عبود رئي�س مجل�س إدارة رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطي�ة يف بيان تلق�ت }الفرات نيوز{ 
نس�خة من�ه، ان »الرشك�ة س�تعلن ع�ن ضواب�ط املنح 
الخ�اص بمنتجات الزيوت املحلي�ة لعموم املواطنن وفق 

ضوابط س�ُيحددها اإلعالن الحقاً يف وسائل اإلعالم املرئي 
واملق�روء«، مؤك�داً إن »الوكاالت املمنوحة س�ُتمثل رافداً 
يف دع�م املنتج الوطني الفت�ًا اىل كفاءة الزي�وت العراقية 
ومطابقتها للمواصفات العاملية ونيلها ألكثر من شهادة 

iso من مؤسسات عاملية«.
ودع�ا رئيس مجل�س إدارة الرشكة املواطن�ن اىل »اقتناء 
الزي�وت املحلية كجزء م�ن ثقافة دعم املنت�ج الوطني«، 
مؤك�داً ان »املس�تهلك املح�ي وإرض�اء الزب�ون أحد أهم 
النق�اط التي تس�عى له�ا الرشكة ووزارة النفط بش�كل 

عام«.
وتأتي ه�ذه الخطوة بمن�ح وكاالت الزيوت ضمن حملة 

الحكوم�ة ووزارة النفط والتي تهدف اىل تعظيم الواردات 
الحكومي�ة ودع�م املنتج الوطن�ي وبالتايل دع�م اقتصاد 
البل�د. كما اعلن�ت وزارة النفط عن مجم�وع الصادرات 
وااليرادات املتحققة لش�هر كانون الثاني املايض من بيع 
الخام، بحس�ب االحصائي�ة االولية الص�ادرة عن رشكة 

تسويق النفط العراقية »سومو«.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »كمي�ة الصادرات من النفط الخام بلغت )88( مليونا 
)922( الف�ا و)697( برميالً، بإي�رادات بلغت قرابة )4( 

مليار و)739( مليونا و )82( ألف دوالر«. 
واضافت ان »مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام 

لش�هر كان�ون الثاني امل�ايض م�ن الحق�ول النفطية يف 
وس�ط وجنوب العراق بلغت قرابة )85( مليون و)870( 
أل�ف و)503( برمي�ال، اما من حقول كرك�وك عرب ميناء 
جيهان فق�د بلغت الكميات املص�درة )3( مليونا و)52( 

الفا و)194( برميال«.
واش�ارت اىل ان »معدل الكميات اليوم�ي بلغ )2( مليون 
و)868( أل�ف برمي�ل يف الي�وم وان معدل س�عر الربميل 

الواحد بلغ )53.294( دوالرا«. 
يذكر ان »الوزارة ومن خالل ايمانها باطالع الش�عب عىل 
عملي�ات التصدي�ر وااليرادات املتحققة من�ه اتخذت هذا 

االجراء الشهري«.

النفط متنح وكاالت بيع الزيوت املحلية لعموم املواطنني وفق رشوط وضوابط
أعلنت صادرات وواردات الشهر املاضي

    بغداد/ المستقبل العراقي

انتقد موظفون يف مؤسسات الدولة القرارات 
املجحفة التي تضعها وزارة املالية بخصوص 
عدم رفع التسكن عن وظائفهم بحجة عدم 

مطابقتها للوصف الوظيفي.
واك�دوا ان العدي�د م�ن املوظف�ن مىض عىل 
اس�تحقاق ترفيعهم عدة س�نوات ولم تقوم 
املالي�ة برتفيعه�م وذلك بس�بب ع�دم تنفيذ 
الوصف الوظيفي بحقه�م وهو االجراء الذي 
قام�ت وزارة املالي�ة بتطبيق�ه خ�الل الفرتة 
الربمل�ان  اعض�اء  املوظف�ون  االخرية.ودع�ا 
والقانونية النيابي�ة للتدخل ومخاطبة املالية 
ووضع حد له�ذا الظلم والحيف الذي يمارس 

عليه�م والعراقيل التي تس�تخدمها املالية يف 
رفض تسكن درجاتهم الوظيفية.

ودعوا وزي�ر املالية للتدخل ش�خصيا ملعرفة 
قيام البعض يف الوزارة باستخدام املحسوبية 
واملنسوبية يف الرتفيع بعيدا عن االستحقاقات 
املنص�وص علي�ه يف قان�ون موظف�ي الدولة 
النيابي�ة مجل�س  النزاه�ة  وطالب�ت لجن�ة 
القضاء االعىل واالدعاء العام بكتاب رس�مي 
لفت�ح تحقيق بش�أن احتس�اب وزارة املالية 
ترفي�ع املوظف من تاريخ صدور االمر وليس 

من تاريخ االستحقاق.
وذك�رت اللجنة ان القانون والتعليمات تعترب 
ترفيع املوظف نافذا من تاريخ االستحقاق اال 
ان اغلب الوزارات والدوائر ما زالت تعمل عىل 

احتس�اب ترفي�ع املوظف م�ن تاريخ صدور 
االم�ر ولي�س من تاري�خ االس�تحقاق خالفا 
لتعليم االمانة العامة ملجلس الوزراء بموجب 
الكتاب املرق�م 4584 يف 2017/3/20 والذي 
اكدت وزارة املالية التزامها به بموجب كتاب 

الوزارة املرقم 4820 يف 2017/3/6 .
واضافت ان عمل الوزارة بتلك االلية مخالفة 
رصيح�ة للقان�ون وعقوب�ة ل�كل املوظفن 
املس�تحقن للرتفيع بموجب القانون ويعترب 
ضياع�ا لس�نوات الخدمة م�ن دون اي مربر 
وبدون اي تقصري من املوظف لذا نرجوا فتح 
تحقي�ق باملوض�وع بش�مل جمي�ع الجهات 
املمتنع�ة عن تنفيذ القان�ون واعادة الحقوق 

للموظفن .

موظفون ينتقدون املالية لرفضها تسكني وظائفهم بحجة 
الوصف الوظيفي

طالبوا وزيرها بالتدخل

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الزراعة، أمس االثنن، رشطا 
لبيع حصة الدولة من االرايض للمزارعن.    
وقال وزي�ر الزراعة محم�د الخفاجي إنه 
»يف قانون موازنة 2021 يس�مح للمزارع 
رشاء حص�ة الدول�ة م�ن االرايض برشط 
انش�اء مش�اريع صناعية وتحويلية مثل 
معجون الطماط�م، كما انه اليمكن تغيري 
جنس االرض الزراعية اىل اصناف اخرى«.  
وأض�اف أنه »بع�د إق�رار موازن�ة 2021 
س�يتم توزيع مس�تحقات الفالحن للعام 
2020 واللجنة املالية اعطتنا وعدا بذلك«.  
واطلق�ت وزارة الزراع�ة، أم�س االثن�ن، 
الش�عري  ملس�وقي  قديم�ة  مس�تحقات 

والحنطة يف محافظة نينوى.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »وزارة الزراعة 

املالي�ة  املس�تحقات  رصف  ع�ن  اعلن�ت 
املس�وقن ملحصويل  للفالح�ن واملزارعن 
الش�عري العلف�ي والحنط�ة يف محافظ�ة 
نينوى الوجبة السابعة والعرشون، وممن 
س�وقوا محصوله�م اىل مواق�ع الرشك�ة 

العراقية النتاج البذور«.
واكدت الوزارة »رصف املس�تحقات املالية 
املس�وقن ملحصويل  للفالح�ن واملزارعن 
للموس�م  والحنط�ة  العلف�ي  الش�عري 
الزراعين 2014-2015 اىل مواقع الرشكة 
العراقي�ة النتاج الب�ذور يف نينوى، والبالغ 
عدده�م )91( مس�وقا من الذي�ن لم ترد 
بحقهم أي مؤرشات امنية سلبية بموجب 
املعلوم�ات الواردة من مستش�ارية االمن 
القومي«.  واضافت انه »ووفقا للضوابط 
والتعليم�ات املعمول بها، ت�م تربط قوائم 
باس�مائهم ليتس�نى لهم مراجعة مواقع 

الرشكة الستالم مستحقاتهم املالية«.

الزراعة تسمح للمزارعني برشاء حصة 
الدولة من األرايض برشط واحد

أطلقت مستحقات قدمية ملسوقي الشعري واحلنطة يف نينوى

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي، ع�ن مب�ادرة جديدة 
لق�روض االس�كان. وذك�ر بيان ل�ه تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »بهدف التخفي�ف من آثار أزمة 
الس�كن التي يمر بها البلد، قرر البنك املركزي العراقي 
اس�تمرار مبادرت�ه يف دع�م س�يولة قطاع االس�كان 
)صن�دوق اإلس�كان وامل�رف العق�اري( إلق�راض 
املواطنن و املوظفن الراغبن برشاء وحدات س�كنية 
يف عم�وم العراق«.  وبن تنقس�م مناف�ذ التقديم عىل 

هذه القروض اىل نوعن:
االوىل: ق�روض صندوق اإلس�كان التي تك�ون بمبلغ 
ق�دره )75( ملي�ون دين�ار لبن�اء وح�دات س�كنية 
بمس�احة التقل عن )100( م�رت مربع أو إضافة بناء 
يف بغ�داد ومراك�ز املحافظات، وق�روض بمبلغ قدره 
)60( مليون دين�ار يف أقضية العاصمة بغداد و )50( 
مليون دينار خارج مراكز باقي املحافظات، وقروض 
بمبلغ قدره )75( مليون دينار لرشاء وحدات سكنية 
يف املجمع�ات الس�كنية االس�تثمارية التي س�بق وأن 
حصلت املوافقة عىل تمويلها من الصندوق، وسيكون 
الق�رض دون فوائد س�وى عمولة إداري�ة ملرة واحدة 
نسبتها )5%( من قيمة القرض وبمدة سداد التتجاوز 
)20( سنة، لتسهيل قيمة القس�ط الشهري. الثانية: 
قروض املرف العق�اري بمبلغ قدره )100( مليون 
دينار لرشاء وحدات سكنية خارج املجمعات السكنية 
االس�تثمارية بمس�احة التقل عن )100( مرت مربع، 
وس�تكون هذه الق�روض بفائده س�نوية متناقصة 
س�داد  وبم�دة  الق�رض  قيم�ة  م�ن   )%2( نس�بتها 
التتجاوز )20( س�نة، وقروض بمبل�غ )125( مليون 
دينار ل�رشاء وحدات س�كنية يف املجمعات الس�كنية 
االس�تثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، عىل 
أن تس�تقطع عمولة إدارية ملرة واحدة نس�بتها )%5( 
من قيمة القرض وبمدة س�داد التتجاوز )20( س�نة 
. وأش�ار البنك املرك�زي اىل »مبادرة أخ�رى من خالل 
منح قروض للموظفن املوطنة رواتبهم يف )املصارف 
الحكومية والخاصة( بمبلغ قدره )15( مليون دينار 
وبعمولة مقطوعة تستوىف ملرة واحدة وقدرها 4% من 

قيمة القرض وبفرتة سداد 5 سنوات«.

البنك املركزي يطلق مبادرة 
جديدة لقروض االسكان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة عن تحديد يوم الس�بت املواف�ق ال�20 من 
ش�هر ش�باط الحايل موعداً جديداً المتحانات الدراس�ة االبتدائية 

للعام الدرايس الحايل 2020 – 2021.
وذكر بيان صادر عن املكتب اإلعالمي ان االمتحان كان من املقرر 
إجراءُه يوم السبت املوافق ال�6 من شهر شباط، حيث تم تأجيلُه 
مراع�اًة لظروف الطلب�ة ولتهيئة األجواء املناس�بة له�م ايل يوم 

السبت املصادف ال�20 من الشهر ذاته لعام 2021.
يذكر ان امتحانات الكورس األول ونصف السنة للدراسة الثانوية 
ستبدأ أيضاً يوم السبت املصادف ال�20 من شهر شباط وتستمر 
لغاي�ة ال��8 من ش�هر آذار املقبل، عىل ان يكون يوم الس�بت من 

ضمن أيام االمتحانات أعاله.

وزارة الرتبية حتدد 20 شباط موعدًا 
لبدء امتحانات الدراسة االبتدائية

    الديوانية / المستقبل العراقي

ق�ال النائ�ب االول ملحاف�ظ الديواني�ة، ف�ارس ون�اس، معلق�اً 
ع�ىل حص�ص املحافظ�ات يف موازن�ة 2021، ان »أص�ل توزي�ع 
التخصيصات هو حسب النس�ب السكانية«، مشريا اىل ان »هذه 

الفقرة ال تخالف القانون ولكنها غري منصفة«.
وتابع وناس »بع�د اللقاء مع اللجنة املالية، تعرفت كل محافظة 
ع�ىل التخصيصات الخاص�ة بها، اال اننا نعتق�د ان االنصاف هو 
ان يت�م اعتم�اد املحرومية حيث تقارن املحافظ�ات باملحافظات 

االخرى يف جميع املجاالت«.
واضاف »وهنا يتضح النقص والحاجة، فكلكم تعرفون ان هناك 
وزراء ينتمون ملحافظات اغدقوا عليها س�ابقا بمشاريع وحرموا 

اخرى«.
واردف »طالبنا اعضاء مجلس النواب، وممثي املحافظة، بان يتم 

اعتماد هذا املعيار إلنصاف املحافظات املحرومة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرف الرافدين انه س�يبارش بإطالق الس�لف للموظفن 
بدءا من االس�بوع املقبل.وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »املرف سيبارش باطالق 
الس�لف للموظفن بدءاً من االس�بوع املقبل ووف�ق آلية وصيغة 
جديدة تضمن للموظفن الحصول عىل السلف وبانسيابية جيدة 
وعالي�ة«.وكان مدير عام مرف الرافدين حس�ن عي قد عطل 
إطالق السلف منذ أسابيع وسعط اعرتاضات وامتعاض شديدين 
للموظفن الذين عزموا عىل الخروج بتظاهرات ضد مدير املرف 

واملطالبة بإقالته اليوم.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املعه�د القضائي، أمس االثن�ن، فتح ب�اب التقديم للدورة 
)44( للعام ال�درايس 2021 /2022. وذكر بيان للمركز اإلعالمي 
ملجل�س القضاء األعىل تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»بناًء عىل ما جاء بجلس�ة املعهد القضائي يف الجلسة االوىل لعام 
2021 تق�رر فتح ب�اب التقديم اىل املعه�د القضائي للدورة )44( 
للع�ام ال�درايس 2022/2021 من تاري�خ 1 / 2 / 2021 ولغاية 
17 /3 /2021 ».واضاف ان »التقديم سيكون من خالل الدخول 
اىل موقع مجلس القضاء األعىل ملىلء اس�تمارة التقديم وسحبها 
وم�ن ثم مراجعة املعهد القضائي وفق رشوط التقديم املنصوص 
عليه�ا يف املادة الس�ابعة من قان�ون املعهد القضائ�ي رقم )33( 
لسنة 1976«.واش�ار اىل انه«عىل املتقدمن مراجعة املعهد خالل 
فرتة التقديم املش�ار اليها إلكمال إجراءات تقديمه ودفع الرس�م 

القانوني وبخالف ذلك يسقط حقه يف التقديم واالعرتاض«.

الديوانية تطالب الربملان بإنصاف 
»املحافظات املحرومة«

الرافدين يبارش بإطالق 
السلف بدءا من األسبوع املقبل

املعهد القضائي يعلن فتح 
باب التقديم للدورة »44«

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، أمس االثنن، موعد اس�تالم الدفع�ة االوىل من اللقاحات 
املض�ادة لف�ريوس كورونا.وق�ال وزير الصحة حس�ن التميمي يف بي�ان مقتضب تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان »العراق سيستلم الدفعة األوىل من اللقاحات خالل ثالثة 
أسابيع من شهر شباط«. يشار اىل ان مدير الصحة العامة يف الوزارة، رياض الحلفي قال 
يف تري�ح صحفي  »ق�د نحصل عىل لقاح }كورونافاك{ الذي طورته رشكة س�ينوفاك 
الصينية، واللقاح }س�بوتنيك{ الرويس يف شهر ش�باط }الجاري{، ولقاحي أسرتازينيكا 
}لقاح أكس�فورد{ و }كوفاكس{ يف شهر آذار املقبل«. وعزا سبب تأخر وصول اللقاحات 
الت�ي تعاقد الع�راق عىل رشائه�ا اىل »الزخم يف الطل�ب العاملي عليها ولدين�ا تواصل مع 
رشكات لق�اح أخرى للحصول عليها بأرسع وقت ممكن«.وحددت وزارة الصحة والبيئة 
الفئ�ات املش�مولة بلقاح فريوس كورون�ا للوجب�ة االوىل. وقالت الوزارة ان املش�مولن 
ه�م »منتس�بو وزارة الصحة والجهات االمنية واالعمار فوق ال� 50 س�نة واالش�خاص 
الذين يعانون من مضاعفات االمراض«. وكان وزير الصحة حس�ن التميمي ان »العراق 

سيستلم الدفعة األوىل من اللقحات خالل ثالثة أسابيع من شهر شباط«.

    البصرة/ محمد الجابري

اعلنت خلية اإلع�الم األمني، أمس االثنن، 
الق�اء القبض ع�ىل 8 متهم�ن مطلوبن 
وفق م�واد قانونية مختلف�ة خالل عملية 
الوعد الصادق يف محافظة البرة. وذكرت 
الخلي�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن »الق�وات األمني�ة وخالل 

عملي�ة )الوعد الص�ادق( املرحل�ة الثانية 
الصفح�ة األوىل، ضم�ن قاطع مس�ؤولية 
قي�ادة عملي�ات البرة مرك�ز محافظة 
الب�رة، تمكنت م�ن الق�اء القبض عىل 
8 متهم�ن مطلوب�ن وفق م�واد قانونية 
مختلف�ه«. وتابع�ت: »كم�ا عث�رت ع�ىل 
مواد مخ�درة مخ�درات وأمبولة للتعاطي 

بندقيتن آلية نوع كالشنكوف«.

الصحة حتدد املشمولني بالوجبة 
األوىل للقاح »كورونا«

سيتسلم »3« ماليني جرعة يف شباط

اإلعـالم األمنـي يعلـن إلقـاء القبض 
عىل »٨« مطلوبني يف مركز البرصة

االتصاالت تعول عىل الكيبل الضوئي حلل ضعف االنرتنت

العراق يتعاقد مع رشكة أمنية عاملية 
متخصصة تعمل عىل إدارة املوانئ

    بغداد / المستقبل العراقي

م�ددت وزارة االتص�االت ع�روض الكيب�ل الضوئ�ي لغاي�ة الش�هر املقبل 
الس�تقطاب اكرب عدد من الرشكات لتس�ويق الخدمات، بينما تعول الوزارة 
ع�ىل هذا امل�رشوع لحل مش�كلة ضع�ف االنرتنت.وقال املتحدث الرس�مي 
باسمها رعد املشهداني يف حديث صحفي، ان »الوزارة مددت فرتة العروض 
لتش�غيل خدم�ات الكيب�ل الضوئي ال�� FTTH الس�تقطاب اك�رب عدد من 
الرشكات االس�تثمارية التي س�تعمل عىل تس�ويق الخدمات الخاصة بهذا 
املرشوع«.واكد املش�هداني ان »تش�غيل الكيبل الضوئي سيسهم يف تحسن 
خدمات االنرتنت«، الفتا اىل ان »البنى التحتية الخاصة باملرشوع مهيأة وتم 
تنصيب الخط�وط الضوئية والكابينات ورفدها باملهندس�ن واملدربن عىل 
التش�غيل«.وبن ان »ال�وزارة تنتظر اكمال الرتويج ع�ن العروض الخاصة 
بال�رشكات التي ستس�وق الخدمات الخاصة بالكيبل الضوئي، واش�رتطت 
رضورة تش�غيل االيدي العاملة املحلية، الن ذلك س�يوفر االف فرص العمل 
للعاطلن عند تش�غيله«.وتابع املتحدث الرسمي للوزارة ان »رشكات عربية 
وعاملي�ة ومحلية قدم�ت عىل املرشوع الس�تثماره وتس�ويق خدماته، وان 

الوزارة ستعمل عىل اختيار االفضل منها يف تقديم الخدمات«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق 
تعاقدها م�ع احدى ال�رشكات االمنية 
العاملي�ة لالرتق�اء بجوان�ب مكافح�ة 
عمليات الفس�اد والحف�اظ عىل الحرم 
الجمرك�ي من عمليات التجاوز س�عيا 
لرف�ع االيرادات اىل املس�توى املنش�ود.

وكش�ف مدي�ر الرشكة العام�ة ملوانئ 
الع�راق فرح�ان محيس�ن الفرطويس 
يف حدي�ث صحف�ي ع�ن »التعاق�د مع 
رشك�ة امنية عاملي�ة متخصصة تعمل 
ع�ىل ادارة املوان�ئ واالرتق�اء بالجانب 
االمن�ي والس�يطرة ع�ىل اي�ة عمليات 
الفس�اد«.واكد  تحوم حولها ش�بهات 

سيش�هدان  املقبل�ن  »الش�هرين  ان 
لحماي�ة  االمني�ة  الجهوزي�ة  اتم�ام 
املوان�ئ وممارس�ة الجه�ات املكلف�ة 
بذل�ك اعماله�ا بأت�م وجه«.ويذكر ان 
رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي قد 
اطلق خالل العام املايض حملة لحماية 
املوان�ئ يف محافظ�ة الب�رة من قبل 
ق�وات عس�كرية يف إطار س�رتاتيجية 
)مكافحة الفساد يف املنافذ الحدودية(، 
واكد ان »الحرم الجمركي سيكون تحت 
حماية القوات االمنية التي سيكون لها 
الحق بإطالق النار ع�ىل كل متجاوز«، 
واوعز ب�«الحد من اإلجراءات الروتينية 
املعق�دة، والعمل ع�ىل تدوير املوظفن 

للحد من الفساد«.

حكومة البرصة تؤكد دعمها لصحفيي املحافظة 
وتثمن تضحياهتم اجلسام

    البصرة / صفاء الفريجي

أثن�ت حكومة البرة املحلي�ة عىل دور صحفي�ي البرة ونقابة 
الصحفين يف املحافظة لتغطياتهم املهنية املهمة ملختلف األحداث.

وق�ال الناطق الرس�مي بإس�م محافظة الب�رة الحقوقي معن 
الحس�ن يف تريح خص به املركز اإلعالمي لدي�وان املحافظة، إن 
نقاب�ة البرة من النقاب�ات املهمة، خصوصاً بع�د انتهاء مرحلة 
تكمي�م األف�واه )2003(، حي�ث أعط�ت الكث�ري م�ن التضحيات 
والش�هداء م�ن اجل إيص�ال الكلم�ة الحرة بعي�داً عن التس�ويف 

واملماطلة.
وأك�د الحس�ن عىل دع�م رئيس الحكوم�ة املحلية املهندس أس�عد 
العيدان�ي، للنقاب�ة ووقوف�ه بجانب كل الق�رارات الت�ي يؤطرها 
القان�ون بعيداً عن أي تس�لق، بغية الحصول عىل مآرب ش�خصية 

تيسء إىل العمل الصحفي وهو أمر غري مقبول«. 
وتمنى الحس�ن أن تكون االنتخابات املقبلة، ح�رة ونزيهة بمعزل 

عن التأثريات.

الكهرباء: أزمة الغاز اإليراين ستحل 
خالل أسبوعني

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د املتحدث باس�م وزارة الكهرباء احمد العبادي، أم�س االثنن، ان أزمة 
الغاز االيراني ستحل خالل اسبوعن.

وق�ال العبادي يف تريح صحفي ان »هن�اك اتصاالت مع الجانب االيراني 
بش�أن الغاز وننتظر موافق�ة الحكومة االيرانية«، مؤك�داً انه »يف غضون 

اسبوعن سيتم حل هذه املشكلة«. 
واض�اف انه«ت�م تأمن العقود واالجور حس�ب ماوصلنا م�ن معلومات«، 
مبين�ا ان »املوازن�ة الخاصة بال�وزارة مؤمنة من ام�وال الجباية املركزية 

واليوجد اي مشاريع استثمارية جديدة«. 
وكان وزير الطاقة اإليراني رضا أردكانيان زار بغداد، نهاية الش�هر املايض 
وتعه�د بإط�الق الغاز إىل الع�راق، لكن لم يحصل ذلك ع�ىل األرض وما زال 
موضوع تس�ديد الديون اإليرانية املس�تحقة عىل الع�راق يمثل عائقا أمام 
قضية تجهيز الغاز.وتسببت الجهمات االرهابية األخرية يف البالد مستهدفة 
أبراج لنقل خطوط الطاقة اىل تراجع ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنن.

وبع�د تراج�ع مع�دالت تجهيز الطاق�ة الكهربائي�ة يف عم�وم املحافظات 

العراقية، لتبلغ يف بعض األحيان نحو ساعتي تجهيز فقط مقابل 6 ساعات 
إطف�اء، عاد املواطن�ون إىل صب ج�ام غضبهم عىل الس�لطات الحكومية 

ووزارة الكهرباء عىل وجه التحديد.
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1 � يرس ديوان محافظ�ة بغداد اإلعالن عن مرشوع )تنظيف املناطق الواقعة خارج 
الحدود البلدية لقضاء الراشدية وقضاء الزوراء والوحدات اإلدارية التابعة لها(

 أدناه ضمن  املوازنة التش�غيلية لس�نة 2021 ملديريه بلدي�ات محافظه بغداد فعىل 
كاف�ة  مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة تقديم عطاءاته�م لتنفيذ املرشوع 

أدناه وحسب الوثائق القياسية )وثيقة الخدمات غري االستشارية(
2  � ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهلن والراغب�ن يف الحصول ع�ىل الوثائق الخاصة 
بامل�رشوع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس�م العقود 

خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة8  صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا 
3 � تضمن  العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأسيس, عقد تأسيس , محرض 
اجتماع, هوية تصنيف بدرجة ) خامسه( إنشائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط 
,ش�هاده ممارسه مهنه , تقديم مستمسكات املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب 
البطاق�ة التمويني�ة , كتاب ع�دم ممانعة صادر م�ن الهيئة العام�ة للرضائب نافذ 
ومعنونة إىل محافظه بغداد نسخة أصلية, وصل الرشاء النسخة األصلية , يتم التوقيع 
والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة , تقديم جدول 
تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء 90 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل 
ملكتبه�ا مع أرقام الهواتف واملوق�ع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام 
مدون�ة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب ومقرتن 
بتوقي�ع مقدم العط�اء , عىل الرشكات األجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصة تقديم 
شهادة تأس�يس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد 
التأس�يس , تلتزم الرشكة بتقديم األس�عار النهائية  غري القابل�ة للتفاوض , تقديم 

جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد(
4 �  بإمكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري 
إىل العنوان التايل )محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء 

مبلغ قدره )250،000( )مئتان وخمسون إلف دينار عراقي (  غري قابله للرد 
5 � يتم تسليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية 
/الطابق األول   وأخر موعد لتس�ليم العطاءات الساعة 12 ظهرا  من التوقيت املحيل 
ملدينة بغداد يوم االثنن2021/2/15 سوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبن بالحضور يف 
محافظة بغداد / قس�م العقود الس�اعة 12 ظهرا من يوم االثنن15 / 2 /2021 او 

اليوم الذي يليه
6 � يج�ب إن تتضمن العط�اءات ضمان للعطاء عىل ش�كل ) خطاب ضمان أو صك 
مصدق أو س�فتجة(   من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي وباس�م أي 

من الرشكاء 
7 � يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرضائب املشار إليها 

يف القوانن   واألنظمة  والتعليمات  العراقية
 8 � إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل

  9 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
 10 � يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب متطلبات الوثيقة القياسية )السيولة النقدية 

والعمل املماثل( عىل ان تقدم  بصورة كامله مع تأييد انجاز العمل 
)admin@bagdad.gov.iq(  : 11 � للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني

12 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن
13 � يف ح�ال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اس�تيفاءها من قبله 
فيتم قبول العطاء املش�رتك دون النظر إىل الرشيك األخر إال إذا نص يف الوثيقة نس�ب 

ورشوط معينة ينبغي توفرها يف الرشيك عند ذلك يعتمد ما تم تثبيته يف الوثيقة
14 � اس�تمرار حمل�ه التنظي�ف يعتمد عىل التمويل الش�هري للميزانية التش�غيلية  
ملديرية بلديات بغداد  لس�نه 2021  ويف حال عدم التمويل يتم إيقاف العمل من دون 

مطالبه الرشكة بأي تعويض 
15 � كل ما يخالف ما ورد يف أعاله ال يعتد به

حمافظة بغداد/قسم العقود

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 2110 
التاريخ : 31 / 1 / 2021 

م / اعالن 
قدم املواطن ) هادي فري عزيز ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل ) لق�ب ( وجعله ) املوس�وي ( بدال من 
) الظاه�ري ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة بطلبه اس�تنادا اىل احكام امل�ادة ) 22 
( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 
2016 املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 1875 

التاريخ : 26/ 1 / 2021 
م / اعالن 

قدم املواطن ) شاكر رميض عبد الحسن ( دعوة 
قضائية لتبديل ) لقب ( وجعله ) العلياوي ( بدال 
م�ن ) الحميداوي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة بطلبه اس�تنادا اىل احكام امل�ادة ) 22 
( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 
2016 املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
اىل الرشيك / عيل جاسم جابر 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي لغرض اس�تخراج 
اجازة البناء للقطعة املرقمة 7884 / 1 سبع البور.

الرشيك 
فاضل عباس فاضل 

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض

العدد: 37/ش/2021
التاريخ: 2021/1/31

اعالن
اىل/ املفقود ) حسام نارص حسن(

اقام�ت والدت�ك املدعية ) جاس�ميه محم�د كاظم ( 
الدعوى الرشعي�ة لدى هذه املحكم�ة بالعدد )37/
ش/2021( والتي تطلب فيها )الحكم بتأييد فقدانك 
( ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض 
عليه تقرر تبليغك اعالن�ا وبصحيفتن محليتن ويف 
حال�ة علم�ك او م�ن لدي�ه معلومات عن�ك مراجعة 
هذه املحكمة خالل ف�رتة التأجيل اىل موعد املرافعة 
املصادف يوم 2021/2/10 وبعكس�ه سوف تميض 
املحكمة بالنظر بالدعوى واص�دار القرار فيها وفق 

القانون.
القايض

حيدر شاكر حميد

���������������������������������������
 مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ: 2021/1/28

إىل  / املدعو ) عامر رسول حسن(
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )س�امر رسول حسن( طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )عامر رس�ول حس�ن( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أي�ام من تاريخ نرش اإلع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

اثري فاهم محسن

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/1/28
إىل  / املدعو ) مها رسول حسن(

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )س�امر رسول حسن( طلبا 
إىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )مها رسول حسن( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرشة 
أي�ام من تاريخ ن�رش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض

اثري فاهم محسن

���������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 527
التاريخ: 2021/2/1

إىل  / املدعو ) عيل عبد الحافظ محمد رضا(
إعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة )صباح عبد الحافظ محمد 
رض�ا( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بحق املدع�و )عيل عب�د الحافظ محمد 
رض�ا( ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحضور أمامه�ا خالل عرشة أيام من تاريخ 
ن�رش اإلع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

���������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 438
التاريخ: 2021/1/27

إىل  / املدعو ) صالح الدين محمد محسن(
إعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة )كمال عيل محمد( طلبا إىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )صالح الدين محمد محس�ن( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أي�ام من تاريخ نرش اإلع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ) املف�وض صباح عب�اس فارس 

عكل(
محل العمل : مديرية حماية املنشآت والشخصيات

العنوان: النجف االرشف / شارع املدينة/قرب مركز 
رشطة الغري

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة ) 32/اوال وثانيا ( 
م�ن قانون عقوب�ات قوى االمن الداخ�يل رقم )14( 
لس�نة 2008 املعدل، وملجهولية محل اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك بواس�طة هذا االع�الن ع�ىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطق�ة الرابعة خالل 
مدة اقصاها ) ثالثون( يوم اعتبارا من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 
و 69 ( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الرابعة

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

تنفيذ/30
رقم االضبارة : 2011/480

التاريخ : 2021/1/28 
اىل  /املنفذ عليه ) حيدر جابر شاكر (

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن  خ�الل رشح مبلغ 
املجتبى ومختار الس�الم 4 ) عيل كاظم الحسناوي( 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ  علي�ه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوص�اف املحرر:- قرار محكمة االحوال الش�خصية 
يف  4569/ش2013/6(   ( بالع�دد  النج�ف  يف 
2013/9/26 املتضمن اجرة حضانة ) مريم وزهراء 
( وكذل�ك نفقة مس�تمرة للبنتن ) مئت�ان واربعون 

الف دينار شهريا( .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 33590 /  3 السالم
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: دار و هيكل
النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : -   غرفت�ن – صال�ة – اس�تقبال – 
صحيات –  ط 1مسلح

غرفتن – صحيات فوقانية شيلمان
الشاغل : صاحب العقار

مق�دار البي�ع : 100000000 دين�ار  مائ�ة ملي�ون 
دينار

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف الثانية يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
) االء رحم�ن يوس�ف ( لقاء طلب الدائ�ن املرتهن ) 
م�رف الصناعي / الكرار( البال�غ ) 18000000( 
ثمانية عرش مليون ديناراً فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
) 100000000( مائ�ة ملي�ون دين�اراً وان املزاي�دة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 

���������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ: 2021/1/28

إىل  / املدعو ) حسن مدلول خفاجي(
إعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة )امل عباس س�لمان( طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )حسن مدلول خفاجي( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أي�ام من تاريخ نرش اإلع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عامر طعمة الحار

إعالن
م/ مناقصة رقم )6( لسنــــــــة 2021 

تنظيف املناطق الواقعة خارج احلدود البلدية لقضاء الراشدية وقضاء الزوراء والوحدات اإلدارية التابعة هلا

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة /

اليوم الكلفة اسم 
المناقصة

رقم 
المناقصة 

 49,000,000
تسعة واربعون 
مليون دينار 

عراقي

ضمن 
الموازنة 
التشغيلية 

لسنة 
 2021
لمديرية 
بلديات 
محافظة 

بغداد

 270
يوم

4.822.560.000
اربعة مليار وثمنمائة 

واثنان وعشرون 
مليون وخمسمائة 

وستون دينار عراقي 

تنظيف 
المناطق 
الواقعة 
خارج 
الحدود 
البلدية 
لقضاء 

الراشدية 
وقضاء 
الزوراء 

والوحدات 
االدارية 
التابعة لها
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تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :  

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش 
ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  
) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف 
املوعد املحدد 3/8 /2021 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد 
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغب�ني بالحض�ور يف العن�وان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � 

محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/3/8 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )90000$( تسعون الف دوالر امريكي

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العط�اء ( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل 
الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر 

اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادل�ة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من 

الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان تكون وموقعة 

ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار 

العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر عن مرصف  عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي العراق�ي ويكون بمبلغ قدره  
)1,800$( الف وثمانمائة دوالر امريكي  والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ 

انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 

وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 

13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات
قسم الرشكات املسامهة

قرار دمج رشكتني
قدمت الينا رشكة مجموعة زاكي للتجارة العامة والصناعات الغذائية 
املحدودة قرار الهيئة العامة املؤرخ يف 2020/6/29 املتضمن دمجها 
برشكة بغداد للمرشوبات الغازية /املس�اهمة الخاصة التي وافقت 
هي االخ�رى عىل هذا الدم�ج بموجب قرار الهيئ�ة العامة املؤرخ يف 

2021/1/14 لتبقى رشكة بغداد محتفظة باسمها ونشاطها .
اني مسجل الرشكات صادقت عىل دمج الرشكتني وبالكيفية املشار 
اليها يف القرارين اعاله عىل ان ينرش القرار طبقا الحكام املادة )150( 

من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل.
كتب ببغداد يف اليوم الس�ابع عرش من ش�هر جمادي االخرة لس�نة 

1442ه�
املواف�ق للي�وم الح�ادي والثالث�ني من ش�هر كان�ون الثاني لس�نة 

2021م�

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 274 رشادية  
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرشادية 

الجنس: دار 
النوع : ملك رصف 

املساحة : 74، 88 م2 
املشتمالت : استقبال وهول ومطبخ وصحيات

الشاغل : املالك 
مقدار البيع : خمسة وعرشون مليون دينار  

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة يف املزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن )مجيد 
اس�ماعيل مجي�د ( لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ) املرصف 
الصناع�ي / الك�رار ( البال�غ ) 16000000( س�تة عرش 
مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغة ) 25000000( خمس�ة وعرشون مليون 
دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مدير عبد النارص جواد كاظم

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 4387 /  2 حي االنصار

املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 120 م2 

املشتمالت : طابقني مسلح الطابق االول / غرفة – صالة 
– مطبخ – استقبال – صحيات 

الطابق الثاني / 3 غرف – صحيات – صالة 
الشاغل : 

مقدار البيع : 44000000 اربعة واربعون مليون دينار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف الثانية يف 
املزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن ) 
محم�د منهل نعمه ( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) مرصف 
الصناعي / الكرار( البالغ ) 27000000( سبعة وعرشون 
مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 44000000( اربع�ة واربع�ون مليون 
دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3192 / 19  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 علوة الفحل
الجنس: دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة :     260 م2 

املشتمالت : ثالثة غرف نوم واستقبال ومطبخ وصحيات 
الشاغل : املالك 

مقدار البيع : مائة وخمسة وسبعون مليون دينار  
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )هنوه عبيد 
محم�د ( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) امل�رصف الصناعي 
/ الك�رار ( البال�غ ) 31000000( واح�د وثالثون مليون 
ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30( يوم�ًا اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 175000000( مائة وخمس�ة وسبعون مليون 
دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مدير عبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 497 / 70 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 51 حرية 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 300 م2 

املش�تمالت : داري�ن  1- غرفت�ني و مطب�خ 
وصحيات

2- غرفتني و مطبخ وصحيات
الشاغل : املالك 

مقدار البيع : خمسة وعرشون مليون دينار 
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن )كريم عباس حسن ( لقاء طلب الدائن 
املرته�ن ) املرصف الصناعي / الكرار ( البالغ 
) 3000000( ثالثة ماليني ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 25000000( 
خمس�ة وعرشون مليون دين�اراً وان املزايدة 
س�تجرى يف الس�اعة )12( ظه�راً م�ن اليوم 

األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مدير عبد النارص جواد كاظم
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 303  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرشادية
الجنس: دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة :    48/ 95م2 

املشتمالت : دار تحتوي عىل مطبخ وصحيات 
وكليدور وغرفتني ن�وم وثالثة غرف بالطابق 

العلوي
الشاغل : املالك 

مقدار البيع : ثالثون مليون دينار  
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن )مجيد اس�ماعيل مجي�د ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) املرصف الصناعي / الكرار ( 
البالغ ) 16000000( ستة عرش مليون ديناراً 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 30000000( ثالث�ون مليون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مدير عبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

 3  /  38640  : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 
الجامعة

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة :  4جزي�رة 
النجف 

الجنس: دارين 
النوع : ملك رصف 
املساحة : 260 م2 

املش�تمالت : -   استقبال – صالة – مطبخ – 
صحيات – وغرفة فوقانية 

الشاغل : صاحب العقار
مق�دار البي�ع : 107500000 دين�ار  مائ�ه 

وسبعه مليون وخمسمائة الف دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
الثاني�ة يف املزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف 
اعاله العائد للراه�ن ) عبد الهادي حميد عبد 
الهادي ( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) مرصف 
الصناع�ي / الك�رار( البال�غ ) 23000000( 
ثالث�ة وعرشون ملي�ون ديناراً فع�ىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )107500000( 
مائه وس�بعه مليون وخمس�مائة الف ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالح�ظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

الثانية 
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 11 / 10 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 46 عباسية
الجنس: عرصة

النوع : ملك رصف 
املساحة : 400 م2 

املش�تمالت : عرص�ة ودار مف�رز من�ه ثالث 
محالت مسقفة بالشيلمان والدار تتكون من 

غرفة وصالة واستقبال و مطبخ وصحيات
الشاغل : املالك 

مقدار البيع : اربعون مليون دينار  
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن  )غس�ان كامل جاس�م محمد( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناعي / 
الك�رار ( البال�غ ) 13000000( ثالث�ة عرش 
ملي�ون ديناراً فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 40000000( اربعون 
مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مدير عبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 5347 /  3 حي 
الزهراء

املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : اريض -   غرفت�ني – صال�ة – 
استقبال – صحيات – مطبخ – ط1

اربع�ة غ�رف ن�وم – صحيات – صال�ة   ط2 
مسلح

الشاغل : 
مق�دار البي�ع : 150000000 دين�ار  مائ�ة 

وخمسون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
الثاني�ة يف املزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف 
اع�اله العائد للراهن ) حس�ني عاي�د جليل ( 
لق�اء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي 
/ الكرار( البالغ ) 43000000( ثالثه واربعون 
ملي�ون ديناراً فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبي�ع البالغة ) 150000000( مائة 
وخمسون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى 

يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالح�ظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

الثانية 
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 5723 /  3 حي 
االنصار

املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف 
الجنس: دارين

النوع : ملك رصف 
املساحة : 250 م2 

املش�تمالت : غرف�ة – صال�ة – اس�تقبال – 
صحيات – مطبخ  – ط1

ثالثة غرف – صحيات – صالة   ط2
الشاغل : 

مق�دار البي�ع : 101250000 دين�ار  مائة و 
واحد مليون و مائتان وخمسون الف دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
الثاني�ة يف املزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف 
اع�اله العائد للراه�ن ) حميد مجي�د عبود ( 
لق�اء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي 
/ الك�رار( البال�غ ) 12000000( اثن�ى عرش 
ملي�ون ديناراً فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغ�ة )101250000( مائة 
و واحد مليون و مائتان وخمسون الف ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالح�ظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

الثانية 

فقدان 
فق�د الوصل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية رقم 
997906 يف 25 / 10 / 2017 بمبل�غ 103500 
مائة وثالثة الف وخمسمائة دينار باسم / عيل 
ح�ازم فاضل والوصل رق�م 1012925 يف 17 / 
10 / 2018 بمبل�غ 60000 س�تون ال�ف دينار 
باس�م / ع�يل ح�ازم فاض�ل – فعىل م�ن يعثر 

عليهما تسليمهما لجهة االصدار.
���������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 6275 / 3 القدس
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: دارين
النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : استقبال – صالة غرفتني – مطبخ 
– صحيات 

الشاغل : 
مقدار البيع : 40000000 اربعون مليون دينار 

فقط 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
يف املزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن ) كاظم طوير بنهان ( لقاء طلب الدائن 
املرته�ن ) م�رصف الصناعي / الك�رار( البالغ 
) 2000000( مليون�ني دين�اراً فع�ىل الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 40000000( اربعون 
ملي�ون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 

الثانية 
���������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 6369 /  2 االنصار
املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف 

الجنس: دار 
النوع : ملك رصف 
املساحة : 120 م2 

املش�تمالت : -   اس�تقبال – غرف�ة – صحيات 
– صال�ة – مطب�خ – وغرف�ه فوقاني�ة البن�اء 

شيلمان
الشاغل : صاحب العقار

ثماني�ة  دين�ار    28000000  : البي�ع  مق�دار 
وعرشون مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
يف املزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن ) عبد العباس كاظم حس�ن ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) م�رصف الصناع�ي / الكرار( 
البالغ ) 25000000( خمس�ه وعرشون  مليون 
دين�اراً فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 28000000( ثمانية وع�رشون مليون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 

الثانية

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 624 /2021/ E
اعالن للمرة االولى  LAB . INSTRUMENTS 100.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : ش/هـ

جماهد حممد شايف العيفان
مسجل الرشكات وكالة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

إعالمي يف قناة العراقية
حرف جر )م(، مرادف توثيق.

للحدي�ث  املصب�اح)م(،  يخ�رج م�ن 
مضارع.

اداة رشطي�ة لالمتناع، م�رادف جمع 
نملة.

مفرد عنادلة، ضمري للمخاطبة.
حرف جر، اسم مؤنث.

اغنية ملحمد عبد الجبار.
فاكهة، يف السماء.

مرادف طيف، قاتل + نون )م(.
ممثلة عراقية.

مغني عراقي.
مرادف ضوء، احد األنبياء.

ضمري للمتكلم، دين ونمل )مبعثرة(
نرشب�ه كل يوم )م(، ضم�ري للمتكلمني، 

أداة نافية.
ذراع، مصدر مضنون.

أصغ�ر من الجبل، متصف�ح النت، مدينة 
عربية.

معدن صلب، مرادف الفتى)م(.
اطار من حديد للتثبيت، اململة )مبعثرة(.

انها + يا )مبعثرة(، رب املنزل.
َصَن�ع النِّب�ال وأَْحَس�ن إعداده�ا، جمع 

الّتي.

عموديأفقي

هذا ما يمكن انتظاره من آبل يف 2021
يؤك�د بع�ض الخ�راء التقني�ني، أن آبل 
س�تطلق أول جه�از للواقع املع�زز )إيه 
-آر(، هذا العام، إىل جانب بعض املنتجات 

األخرى ك� »إير تاغ«، وغريها.
ورغم كثرة الشائعات حول موعد إصدار 
» AirTags »، إال أن آب�ل تلت�زم الصم�ت 
حي�ال األم�ر، يف ظ�ل تأكي�دات الخراء 
أنها س�تصدر ه�ذا الع�ام، وتمكن األداة 
املس�تخدمني من إرفاق متتبع »إير تاغ« 

ب�يء مثل حقيب�ة الظه�ر أو املفاتيح، 
 Find وتحدي�د موقعه من خ�الل تطبيق
التقن�ي  والخب�ري  املحل�ل  وأش�ار   .My
»مين�ج- يش كو«، إىل أن الجيل األول من 
نظارات ال� AR، س�يعتمد بش�كل كبري 
ع�ى هوات�ف آيف�ون، بحيث تس�تخدم 
النظارات كشاش�ات فقط مع استخدام 
تقني�ات االتصال باإلنرتن�ت واملوقع من 
الهوات�ف. وأضاف كو، أن آبل س�تواصل 

االنتق�ال إىل Apple Silicon يف تش�كيلة 
أيًض�ا  وس�تقوم   .2021 ع�ام  يف   Mac
باالنتق�ال إىل شاش�ات mini LED ع�ر 
تشكيلة iPad Pro و Mac. وفيما يتعلق 
بمنتجات »آي باد«، ق�ال الخبري التقني 
إنه م�ن املتوقع أن يك�ون »آي باد برو« 
12.9 بوصة، ه�و أول جهاز iPad يقوم 
بالتغي�ري إىل mini-LED، م�ع إمكاني�ة 

اإلعالن عنه يف الربع األول من 2021.

أسباب وطرق عالج تشقق الشفاه
يعان�ي الكثري م�ن األش�خاص يف فصل 
الشتاء جفاف الشفاه املصاحب لتساقط 
وانكماش جلدها الرقيق، أو خدوش عى 
هيئة خطوط طولية بس�يطة، أو نزيف 
دموي خفيف أو كدمات دموية مع تورم 
الش�فاه، وهو ما يمكن تعريفه بتشقق 
الش�فاه، فم�ا أس�باب ذل�ك وم�ا طرق 

عالجه؟
األسباب

قد يكون انتش�ار االلتهاب�ات الطفيلية 
الفطري�ة يف الج�و خالل فصل الش�تاء، 
وع�دم االهتم�ام ب�رشب كمي�ات وفرية 
م�ن املاء )الكمي�ة الطبيعي�ة هي من 6 
إىل 8 أكواب م�اء(، أو خلل يف إفراز الغدد 
اللعابية املوجودة يف الفم، التي وظيفتها 

ترطيب الشفاه، أسباًبا رئيسية لحدوث 
أيًض�ا  التش�قق  يح�دث  التش�قق.وقد 
بس�بب تناول األطعمة املالحة والحارة، 
والتعرض للهواء الجاف دون وضع كريم 
مرطب عى الش�فاه، وضغط الس�نتني 
العليوين عى الش�فاه لنزع الجلد امليت، 
والتغ�ري الج�وي املفاجئ من ب�رودة إىل 

حرارة أو العكس.
إضافة لسوء التغذية وعدم تناول الغذاء 
الصح�ي املت�وازن، أو الضع�ف النات�ج 
عن فرتت�ي الحم�ل وال�والدة، واإلصابة 
باألنيميا )فقر الدم(، ونقص فيتامينات 

)ب، د، ج(.
وق�د يكون التش�قق لس�بب م�ريض أو 
دوائ�ي، كاإلصاب�ة بالفش�ل الكلوي، أو 

لتناول األدوية التي تحتوي عى فيتامني 
إضاف�ة  والليثي�وم،  الرتينوي�دات  أو 

للخضوع للعالج الكيميائي للرسطان.
 العالج

أفضل الحلول هي دهن الش�فاه بمرهم 
طب�ي مرط�ب، أو يمكنك�م اس�تخدام 
والتغذي�ة  املرط�ب،  الطب�ي  الفازل�ني 
الس�ليمة بتناول األطعم�ة التي تحتوي 
ع�ى كافة املعادن لرف�ع معدالت عملية 
األي�ض التي تس�اعد يف تنش�يط الدورة 
الدموية.ومن الحلول البسيطة رشب املاء 
م�ن 6 إىل 8 أكواب يومياً ينش�ط الدورة 
الدموية يف جس�م اإلنس�ان ويس�اعده 
ع�ى التخلص من مش�اكل صحية منها 

جفاف الشفاه.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 ثمرة باذنجان كبرية

4 طماطم - 1 فلفل أخرض
1 فلفل أصفر

1 فلفل أحمر - رأس ثوم
1 معلقة صغرية ملح - 2 معلقة صغرية زعرت

¼ ملعقة صغرية فلفل أسود - 5 معلقة كبرية زيت زيتون
خطوات التحضري

اغسيل الباذنجان جيداً، وقطعيه رشائح، دون تقشريه.
اشوي الطماطم والفلفل والباذنجان والثوم والبصل يف الفرن عى درجة حرارة 

متوسطة ملدة 5 دقائق.
يخرج الخضار من الفرن، ويغطى بورق نايلون حتى ترد.

يقرش البصل والثوم، ويقطع قطع متوسطة الحجم.
يقطع الباذنجان، وتقطع الطماطم.

يوضع زيت الزيتون وامللح والفلفل األسود والزعرت ويخلط جيداً.
يضاف الدريسنج عى الخضار وتقلب جيداَ

سلطة اخلضار املشوي

كيف حتافظني عىل مجال برشتك
تهتم العديد من الفتيات والس�يدات بصح�ة وجمال برشتهن، 
وتؤثر نوعية النظام الغذائي الذي تتبعه املرأة عى برشتها، كما 

أن األجواء أيضا يكون لها تأثري عى البرشة ونضارتها.
وهن�اك نصائ�ح يفض�ل اتباعه�ا للحص�ول عى برشة ش�ابة 
وصحية وخالية من التجاعيد، ووفقا ملوقع »webmd« فتتمثل 

هذه النصائح فيما ييل:
تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة

ينصح بتناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة، مثل األسماك 
والفواكه والخرضاوات لكونها تس�اعد يف حماية الجلد، وتشري 
بع�ض الدراس�ات إىل أن تن�اول الكربوهي�درات املعق�دة مث�ل 
الحبوب الكاملة واملعكرونة والروتني الصحي يساعد يف تجنب 

انتشار الحبوب.
 تناول األطعمة الغنية بفيتامينات »ج أو ه�«

يس�اعد تناول األطعمة الغنية بهذه الفيتامينات باإلضافة إىل 
معدن السيلينيوم، يف حماية برشتك من أرضار أشعة الشمس. 
كما تس�اعد يف تأخر عالمات الشيخوخة، مثل التجاعيد وتغري 

لون الجلد.
 ممارسة التمارين الرياضية

تعمل التمارين عى تحسني الدورة الدموية وتساعد عى تغذية 
الب�رشة، حيث يجل�ب تدفق الدم األفضل املزيد من األكس�جني 
واملواد املغذية، وقد يس�اعد برشتك عى إنت�اج الكوالجني الذي 
يق�ي من التجاعي�د، أما بالنس�بة للعرق الناتج عن ممارس�ة 
التماري�ن فيمك�ن التخل�ص منه بغس�ل الوجه مب�ارشة بعد 
التمري�ن وتجن�ب عصاب�ات الرأس املش�دودة الت�ي يمكن أن 

تحبس العرق وتهيج الجلد.
 النوم لساعات كافية

الحصول عى 7 أو 8 س�اعات من النوم يف الليلة سيحافظ عى 
جسمِك وبرشتِك يف أفضل حاالتها.

ويفضل تجنب وضع الوجه عى الوس�ادة وتكرار نفس الوضع 
لسنوات ألن ذلك يؤدي لظهور التجاعيد لكون هذه الطريقة يف 
النوم تجعل الوس�ادة تضغط عى الجلد، كما يجب تجنب النوم 
ع�ى البطن ألن ذلك يؤدي إىل تفاق�م االنتفاخ تحت العني، لذلك 

ينصح بالنوم عى الظهر.
معالجة عالمات التمدد وحب الشباب

تظهر عالمات تمدد الجلد وحب الشباب لدى املرأة الحامل، وقد 
تتالىش هذه العالمات بعد الوالدة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
� 25( يف 2017/10/7    00249863(
بانيقي�ا  متوس�طة  م�ن  والص�ادرة 
االهلي�ة واملعنونة اىل مدرس�ة فاطمة 
بنت اسد باس�م الطالبة / لبابه رشاد 
جواد فعى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
�������������������������������

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
املرقم�ة )419594( يف 2020/12/2  
والصادرة من مدرسة القائم االبتدائية 
واملعنون�ة اىل مدرس�ة دارك االبتدائية 
االهلية  باسم الطالب / عبد الله حيدر 
تكي  فعى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 1980
التاريخ 2020/2/18

قدم املواطن   )عبد االمري محمد جاس�م (  
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله )الدغريي 
( بدل من )املرش�دي(  فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة بداءة السدة
العدد : 199/ب/2020

التاريخ 2021/2/1
اعالن

تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة املرق�م 199/
ب/2020  املتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 
762/3 م10 علكاي�ة بيع�ا علي�ه تبي�ع هذه 
املحكم�ة العق�ار املوصوف ادن�اه عن طريق 
املزاي�دة العلنية فع�ى جميع م�ن لديه رغبة 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املحكمة مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم 
الثالث�ون الذي ييل ن�رش االع�الن واذا صادف 
االخري عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه علما 

ان اجور الداللية والتسجيل عى املشرتي
االوصاف : 

العقار عبارة عن عرصة خالية من املش�يدات 
مس�احتها ) 300م2( وان القيم�ة التقديرية 

للعقار هي )عرشون مليون دينار( 
القايض

ثامر جواد كاظم

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد /ج/ش/ 1340
التاريخ 2021/1/31

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املستدعي 
)جاس�م حس�ني جاس�م (  طلب�ا لغرض 
تبديل لقبه وجعله )العبس�اوي ( بدل من 
) عي�ى(  فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

إىل الرشيك زهراء حميد سكر 
اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه 
 73813 املرق�م  للعق�ار  بن�اء 
/3حي املي�الد خالل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
االء قاسم مطر

��������������������������
اىل الرشيك�ة حوراء عزيز كاظم 

عزيز 
مديري�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
بلدية النجف وذلك الصدار اجازة 
بن�اء والخاص�ة بالعق�ار املرقم 
3/57703 ح�ي النداء مناصفة 
م�ع اقب�ال مناض�ل فليح خالل 
اي�ام وبخالف�ه س�وف  ع�رشة 
تص�در االجازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة
��������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية 

واملالية
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االحوال املدنية /
الواقعات

العدد /ج/ش/ 1342
التاريخ 2021/1/31

بناء عى الدعوة املقامة من قبل 
املستدعي )عايد حسني جاسم (  
طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعله 
)العبس�اوي ( بدل من ) عيى(  
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية 
واملالية

املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االحوال املدنية /

الواقعات
العدد /ج/ش/ 1237
التاريخ 2021/1/28

بناء عى الدعوة املقامة من قبل 
املستدعي )سعد حسني جاسم (  
طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعله 
)العبس�اوي ( بدل من ) عيى(  
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات

العدد /ج/ش/ 1344
التاريخ 2021/1/31

بن�اء عى الدع�وة املقام�ة من قبل 
املس�تدعي )وعد الله حسني جاسم 
(  طلب�ا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله 
)العبساوي ( بدل من ) عيى(  فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������
اىل الرشي�ك الذي ال يحرض )ايه اياد 

بشار( 
اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البن�اء للقطعة املرقم�ة 3/59947  
ح�ي النداء يف النج�ف خالل عرشه 
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضورك
طاب االجازة

حيدر جبار عوده

��������������������������
إىل الرشي�ك محس�ن عب�د الزه�ره 

محسن
 توجب عليك الحض�ور إىل صندوق 
االسكان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى قيام 
رشي�ك خضري داخل كاظ�م بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه 
املرقمه 50194 /3حي النداء خالل 
مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش 
االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعرتاض مستقبال

��������������������������
اعالن 

تعل�ن االمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدس�ة عن بيع املواد املس�تهلكة 
)االجه�زة  م�ن  واملس�تخدمة 
وم�واد  وااللكرتوني�ة  الكهربائي�ة 
قان�ون  (  وف�ق  اخ�رى مختلف�ة 
بي�ع وايج�ار ام�وال الدول�ة املرقم 
)21( لس�نة 2013 فعى من يرغب 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
قس�م الش�ؤون القانونية يف العتبة 
العلوي�ة املقدس�ة وذل�ك لالط�الع 
ع�ى تفاصيل امل�واد املذكورة اعاله 
وخ�الل م�دة )30(  ي�وم  تب�دأ من 
اليوم التايل لن�رش االعالن بالجريدة 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانونية البالغة )20%( من القيمة 
املقدرة وس�تجري املزايدة يف مجمع 
املق�داد املخزن�ي الواق�ع يف ش�ارع 
نجف / كربالء مقابل عمود ) 235(  
التاب�ع للعتب�ة العلوية املقدس�ة يف 
يوم الخميس املصادف 2021/3/4 
الس�اعة العارشة صباحا  ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالعالن البالغ�ة )2%( واذا صادف 
ي�وم امل�زاد العلن�ي عطلة رس�مية 
فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه من ايام 

العمل الرسمي.
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اجتامع لدراسة جاهزية البرصة 
خلليجي 25

             المستقبل العراقي/ متابعة

ي�درس االتحاد الخليجي لك�رة القدم، 
ملف�ات بطول�ة كأس الخليج رقم 25، 
يف اجتماع�ه ي�وم الثام�ن من الش�هر 

الحايل.
وقال االتحاد العماني لكرة القدم اليوم 
عرب حسابه الرسمي عىل موقع تويرت، 
إن جاسم الشكييل النائب الثاني لرئيس 
مجلس إدارة االتح�اد العماني، ونائب 
رئي�س اتحاد كأس الخليج، س�يرتأس 
االجتم�اع يف الثامن من الش�هر الحايل.
وس�يتم تقيي�م ملفات خليج�ي 25 يف 
االجتماع، كما س�يتم دراس�ة التقرير 
املق�دم من فري�ق التفتيش ال�ذي قام 
بزي�ارة ملدينة الب�رة العراقية، خالل 
الفرتة من 25 اىل 28 من ش�هر يناير/ 

كان�ون الثاني املايض.وس�يتم الوقوف 
عىل جاهزي�ة االتح�اد العراق�ي لكرة 
القدم الس�تضافة البطول�ة الخليجية، 

املتوقع إقامتها نهاية العام الحايل.
وس�رتفع لجنة دراس�ة امللف العراقي 

توصياتها اىل املكتب التنفيذي 
التح�اد كأس الخلي�ج لك�رة 
الق�دم ال�ذي س�يجتمع يوم 
التاس�ع من فرباير/ ش�باط 

الحايل.

قاسم يعلن التمرد عىل الطلبة
               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن الع�ب الطلبة، عيل قاس�م، 
نادي��ه،  التم����رد ع�ىل 
وانقطع عن حضور 
التدريب����ات، 
اعرتاض�ا عىل 
تسديد  عدم 
مستحقاته 

املالية.
مصدر  وقال 
م�ن  مق���رب 
الن�ادي«، إن الالعب طال�ب إدارة 
النادي، بمنحه بطاقة االس�تغناء 
مقاب�ل التن�ازل عن مس�تحقاته 
املالية، لكن اإلدارة رفضت طلبه، 
وهو ما دفعه لإلرضاب التام عن 

التدريبات.
وأض�اف أن قاس�م يراه�ن عىل 
ق�رار االتح�اد العراق�ي، ال�ذي 
يق�ي بأحقي�ة إنه�اء الالعب 

عقده، يف حال استمر ملدة ثالثة أشهر 
مع أي فريق، دون استالم مستحقاته 

املالية.
وأش�ار املصدر إىل أن الالعب، سيتقدم 
بش�كوى إىل الهيئ�ة التطبيعي�ة، وإن 

اقتضت الرضورة قد يلج�أ إىل االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم.

يذك�ر أن الطلب�ة يم�ر بأزم�ة مالي�ة 
خانقة، أث�رت عىل نتائج�ه يف الدوري 

العراقي.

التطبيعية تعلن فتح باب 
االنتقاالت الشتوية

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن�ت الهي�أة التطبيعية فت�ح فرتة االنتقاالت الش�توية 
وتسجيل الالعبني.

 وذك�رت الهي�أة يف بي�ان ان« ف�رتة االنتق�االت الش�توية 
وتس�جيل الالعبني س�تكون من الي�وم االثن�ني املصادف 
2021/2/1 ولغاي�ة 2021/2/28 ألندي�ة الدوري املمتاز 

ودوري الدرجة االوىل للموسم 2021-2020«.
ودعت التطبيعية جميع األندية املشاركة يف بطوالت االتحاد 
إىل« رضورة إرس�ال الكش�وفات وعقود الالعب�ني بكتاٍب 

مييس األعىل دخاًل يف تاريخ الرياضةرسمي مع مخول من النادي ألمور إدارية وتنظيمية«.
              المستقبل العراقي/ متابعة

أثب�ت الترسي�ب األخري لعق�د األرجنتيني 
ليونيل مييس، قائد برشلونة، أن أسطورة 
البارس�ا ه�و صاحب أكرب عق�د يف تاريخ 
الرياض�ة العاملية.وكش�ف الترسيب الذي 
نرشت�ه صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، عن تقايض مييس راتًبا قدره 
555 مليون يورو عىل مدار 4 مواس�م، أو 
م�ا يع�ادل 673,919,105 دوالر، بواق�ع 

167 مليون دوالر يف املوسم الواحد.

وأوض�ح الترسيب، أن عقد مييس يش�مل 
راتًب�ا ثابًتا وحق�وق الص�ور الخاصة به 
واملتغ�ريات، باإلضاف�ة إىل الرضائب التي 

يتعني عىل برشلونة دفعها.
وتضم�ن العق�د مكاف�أة قب�ول التجديد 
دوالر،  ملي�ون   139,854,228 بقيم�ة 
إىل  قيمته�ا  تص�ل  »والء«  ومكاف�أة 

94,587,405 مليون دوالر.
وبحسب صحيفة »صن« الربيطانية، فإن 
مييس يعت�رب صاحب أكرب عق�د يف تاريخ 

الرياضة العاملية عىل اإلطالق.

وجاء ترتيب أعىل 10 عقود عىل مس�توى 
العالم يف جميع اللعبات كالتايل:

1- ليونيل مييس )نجم برش�لونة( – 674 
مليون دوالر

2- باتري�ك ماهوم�ز )نج�م ك�رة الق�دم 
األمريكية( – 552 مليون دوالر

3- مايك ت�راوت )محرتف البيس�بول( – 
468 مليون دوالر

4- كانيل�و ألفاريز )مالكم مكس�يكي( - 
400 مليون دوالر

5- نيم�ار دا س�يلفا )نجم باريس س�ان 

جريمان( - 382 مليون دوالر
6- برايس هاربر )محرتف البيس�بول( – 

363 مليون دوالر
7- جيانكارل�و ك�روز ماي�كل س�تانتون 

)محرتف البيسبول( - 357 مليون دوالر
8- جريي�ت كول )محرتف البيس�بول( – 

354 مليون دوالر
9- ماني ماتشادو )محرتف البيسبول( - 

327 مليون دوالر
10- نوالن أرينادو )محرتف البيسبول( – 

284 مليون دوالر.

حمرتف برازييل عىل اعتاب االنضامم للرشطة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكمل فريق الرشطة إجراءات تأش�رية الدخول 
وحج�وزات الط�ريان لالعب الربازي�يل رافائيل 
لاللتحاق بالفريق مع استمرار محاوالت اإلدارة 
إلنه�اء صفق�ة أخرى خ�الل ف�رتة االنتقاالت 
الش�توية.وقال مصدر م�ن داخل الن�ادي، إن 
»الالع�ب الربازي�يل رافائي�ل الذي ت�م التعاقد 
معه مؤخرا من املنتظر أن يصل خالل اليومني 

املقبل�ني وس�يلتحق بتدريب�ات الفريق تحت 
إليتش«.واض�اف  الرب�ي  امل�درب  إرشاف 
املص�در ان »إدارة الرشط�ة وصلت ملراحل 
متقدمة باملفاوضات مع الالعب السوداني 
ومن املنتظر حس�م الصفق�ة خالل األيام 
املقبلة«.يش�ار إىل أن فريق الرشطة تعاقد 
مع محرتف واحد فقط منذ بداية املوسم 

النيج�ريي  املهاج�م  الح�ايل ه�و 
أوسوجونا.

أرتيتا يتوقع صفقات شتوية جديدة آلرسنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرس�نال، إنه ال يتوقع أي مفاجآت 
غري س�ارة يف أخ�ر أيام ف�رتة االنتقاالت الش�توية الحالية، 
اليوم، يف ظل إمكانية انتقال العبني اثنني ش�ابني من النادي 

اللندني عىل سبيل اإلعارة.
وتعاقد آرس�نال مع العب الوس�ط املهاجم مارتن أوديجارد 

وح�ارس املرمى م�ات رايان حتى نهاية املوس�م الحايل من 
ريال مدريد وبرايتون آند هوف ألبيون عىل الرتتيب.

كما استغنى النادي عن خدمات مسعود أوزيل وسوكراتيس 
باباستاثوبولوس، بينما انتقل سياد كوالسيناتش إىل شالكه 

األملاني عىل سبيل اإلعارة.
ولم يس�تبعد أرتيتا أن يس�تمر نش�اط النادي اللندني حتى 
اليوم األخري، وقال إن النادي يسري يف طريق خططه الخاصة 

بإع�ادة بن�اء الفريق.وق�ال أرتيتا يف مؤتم�ر صحفي اليوم 
اإلثن�ني »عندما تع�رف ما تريده وتعرف م�ا تريد القيام به 
فإن األمور تكون أكثر س�هولة، نأمل أال نواجه أي مفاجآت 

سيئة وأن نتمكن من التحكم فيما نريد القيام به«.
وأض�اف املدرب اإلس�باني »نح�ن نبحث بع�ض األمور مع 
عدد م�ن الالعبني ومع بعض األندية وإذا أنجزنا ش�يئا قبل 
املوع�د النهائي فهو ألننا نعتقد أن�ه الترف الذي يصب يف 

صالح الفريق«.وبعد إغالق باب االنتقاالت، اليوم س�يتحول 
اهتمام أرتيتا إىل مواجهت�ه املقبلة يف الدوري االنجليزي مع 

ولفرهامبتون واندرارز عىل أرض األخري.
واس�تبعد أرتيت�ا إمكانية مش�اركة كريان ترين�ي وبوكايو 
ساكا يف املباراة لعدم اكتمال التعايف من اإلصابة.كما يتوقع 
اس�تمرار غياب القائد بيري إيمرييك أوباميانج بعد حصوله 

عىل تريح لزيارة والدته املريضة.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحديد موقف إريكسن من مغادرة إنرت
كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، موق�ف الدنماركي 
كريستيان إريكس�ن، نجم خط وسط إنرت ميالن، من 
الرحيل عن صفوف النرياتزوري، خالل فرتة االنتقاالت 

الشتوية.
إريكسن ارتبط بالرحيل عن إنرت يف املريكاتو الشتوي، 

بعدم�ا أك�د مس�ئولو النريات�زوري، أن الالعب خارج 
حسابات املدرب أنطونيو كونتي.

وبحس�ب فابريزيو رومانو، الصحفي الشهري بشبكة 
س�كاي س�بورت إيطالي�ا، فإن�ه ليس هن�اك فرصة 
لرحيل إريكس�ن عن إن�رت، مؤكًدا أن الالعب س�يبقى 

داخل صفوف النرياتزوري.
م�ع  التعاق�د  أراد  هوتس�بري  توتنه�ام  أن  وأض�اف 
إريكس�ن، ليكون بديل دييل آيل القريب من الرحيل، إال 

أن الطرفني لم يتوصال إىل اتفاق.
وتابع أن ليس�رت س�يتي تواصل مع وكالء إريكسن يف 
الس�اعات املاضية، ملحاولة جلبه للن�ادي اإلنجليزي، 
مشدًدا عىل أن النجم الدنماركي لن يذهب إىل أي مكان 

بعيًدا عن إنرت.
يش�ار إىل أن إريكسن شارك أساس�ًيا يف آخر مباراتني 
إلن�رت مي�الن، ونج�ح يف تقديم مس�تويات جي�دة قد 

تساهم يف تغيري قناعة مدربه كونتي.

نجل بريكامب يلتحق بواتفورد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن واتف�ورد، إن�ه تعاق�د مع ميتش�ل 
بريكامب نجل أس�طورة آرسنال دينيس، 

بعقد مبدئي يمتد ستة أشهر.
املهاج�م )22  الوس�ط  وسيس�ري الع�ب 
عاما(، الذي كان بال فريق منذ ترك أملريي 
س�يتي بدوري الدرجة الثاني�ة الهولندي، 

الصي�ف املايض، عىل خطى 
والده باالنتقال إىل إنجلرتا.

وحقق دينيس والد ميتشل 
7 ألق�اب ك�ربى خ�الل 11 
آرس�نال، منها  عام�ا م�ع 
اإلنجلي�زي  ال�دوري  لق�ب 
املمت�از دون أي خس�ارة يف 

موسم 2004-2003.
موق�ع  ميتش�ل  وأبل�غ 
اإلنرتن�ت  ع�ىل  واتف�ورد 
»عندم�ا كن�ت أصغر س�نا 
كان م�ن الصع�ب أن أدخل 
يف مقارنات ولكنني اعتدت 

ذلك اآلن«.

وأضاف »التش�ابه يف االس�م فق�ط ولدي 
أسلوبي يف اللعب وأتمنى أن أترك بصمتي 
الخاصة«.وتاب�ع »إن�ه مذه�ل وه�و أول 
مش�جع يل دائم�ا وم�ن املمي�ز أن يكون 
أب�ي وأن أعمل معه عىل تحس�ني أدائي«.
وأوضح واتفورد أن هناك إمكانية لتمديد 
عق�د ميتش�ل اذا قىض ف�رتة ناجحة مع 

فريق تحت 23 عاما.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن الفرصة األخرية لزين 
الدي�ن زيدان، املدي�ر الفني لريال مدري�د، لتأمني وظيفته 
كم�درب للفريق.وابتعد ريال مدريد عن س�باق املقدمة يف 
الليجا، بعدما تلقى خس�ارة هي الرابعة هذا املوسم، أمام 
ليفانتي بنتيجة 2-1، بملعب ألفريدو دي س�يتفانو.يأتي 
ذلك عقب أيام قليلة من خس�ارة كأس الس�وبر اإلسباني 
ومل�ك إس�بانيا، لتصب�ح بطول�ة دوري أبط�ال أوروب�ا، 
هي األم�ل األكرب هذا املوسم.وبحس�ب موقع »ديفينس�ا 
س�ينرتال« اإلس�باني، واملقرب من ريال مدريد، فإن إدارة 
املرينج�ي تضع آماله�ا املتبقية عىل بطول�ة دوري أبطال 
أوروبا، لعدم الخروج من املوس�م بدون أي ألقاب.وأوضح 
التقري�ر، أنه يف الوقت نفس�ه، ال تث�ق اإلدارة املدريدية يف 
ق�درة الفريق بأداءه الح�ايل عىل التتويج باللقب.وأش�ار 
التقرير، إىل أن زيدان يعلم بالفعل أنه لن يستمر يف منصبه 
حال ع�دم تخطي أتاالنت�ا اإليطايل يف دور ال��16 والتأهل 
لل�دور رب�ع النهائي.ووفًقا مل�ا جاء يف التقري�ر، فإن قرار 
إقال�ة زيدان س�يخرج فوًرا حال فش�له يف قيادة املرينجي 
لدور ال�8، وس�يكون األقرب لخالفت�ه إما ماكس أليجري 
أو ناجلسمان، بعد تعاقد ماوريسيو بوكيتينو مع باريس 

سان جريمان.

مانشسرت يونايتد يتأهب لضم هدف السيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى مانشس�رت يونايتد، للتعاق�د مع نجم 
إش�بيلية، خ�الل ف�رتة االنتق�االت الصيفية، 
لتعزي�ز صف�وف الفري�ق يف املوس�م املقب�ل.
وبحس�ب صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، فإن 
النرويج�ي أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 

مانشس�رت يونايتد، معج�ب للغاية بالفرنيس 
جيولي�س كوندي مدافع إش�بيلية، حيث يرى 
أن�ه الرشيك املث�ايل له�اري ماجواي�ر يف خط 
الدفاع.وأضاف�ت أن مانشس�رت س�يتي حاول 
التعاق�د م�ع كوندي يف الصي�ف املايض، وقدم 
عرًض�ا بقيمة 55 مليون ي�ورو، إال أن الفريق 
أن  إىل  الصحيف�ة  رفضه.ولفت�ت  األندل�يس 

اليونايت�د مس�تعد اآلن لتقديم ع�رض بقيمة 
70 مليون يورو لضم املدافع الفرنيس الشاب، 
مشرية يف الوقت ذاته إىل أن الرشط الجزائي يف 
عقد الالعب ه�و 90 مليون يورو.ونوهت بأن 
مونيش، املدير الريايض بإش�بيلية، تحدث بعد 
رفض عرض الس�يتي الصيف املايض، وأكد أن 

ناديه لم يتلق العرض املناسب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إيسكو يطلب اخللع فورًا من ريال مدريد
         المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب إيس�كو، العب وس�ط ري�ال مدري�د، يف الرحيل 
عن صف�وف النادي امللكي يف الس�اعات املتبقية من 
املريكاتو الش�توي الجاري، م�ن أجل الحصول عىل 
فرصة اللعب بش�كل أكرب.وذك�رت قناة »كواترو« 
اإلس�بانية، أن إيس�كو يش�عر باإلهانة من قرار 
مدربه زي�ن الدين زيدان، بإجالس�ه املتكرر عىل 
مقاعد البدالء، وعدم منحه أي دقائق للمشاركة 
أم�ام ليفانت�ي باملب�اراة األخرية.وأضاف�ت أن 

إيسكو رأى كيف شارك ماريانو دياز وسريجيو أريباس العب 
فري�ق الش�باب، يف الدقائق األخ�رية أمام ليفانت�ي، بينما هو 
ظل يش�اهد املباراة من عىل مقاع�د البدالء.وتابعت القناة أنه 
بالرغم من أن س�وق االنتقاالت الش�توي سيغلق مساء اليوم 
اإلثنني، إال أن إيس�كو طل�ب مغادرة ريال مدري�د عىل الفور، 
حيث يريد الالعب املش�اركة بش�كل أكرب من أج�ل االنضمام 
لقائم�ة املنتخ�ب اإلس�باني واملش�اركة ببطولة أم�م أوروبا 
املقبلة.ولفت�ت إىل أن مص�ادر قريب�ة م�ن الالع�ب أكدت أن 
العملية ليس�ت سهلة، وأن النادي امللكي يرى أن رحيله معقد 

للغاية يف ظل تبقي ساعات قليلة فقط عىل نهاية املريكاتو.

أتاالنتا حيسم مصري زيدان 
مع ريال مدريد
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مساكني أطفالنا!رقابة الدولة عىل األعامل الفنية اهلابطة

ثامر مراد

إن املحافظ�ة ع�ى النظام العام واجباً اساس�ياً م�ن واجبات الدولة 
وه�و من الثوابت حت�ى وان لم يرد بنص وعليه ال يجوز التنازل عنه 
أو إحالت�ه إىل غريه�ا، وألن من ضمن اركان ه�ذا النظام هي اآلداب 
العام�ة والتي تس�تمد بعض خصائصه�ا من هذا النظام س�واء تم 
ذلك بمنظور قضائي بن�ص ترشيعي فإن حمايتها وصونها من كل 
ما يدنس�ها واجباً ال اختالف ع�ى أهميته إذ أن املحافظة عى الدولة 
وحمايته�ا لقيمها ومبادئها واخالقها ه�و تأكيد لوجودها وضمان 

لبقائها.
وُتعت�ر قواعد اآلداب العامة قواعد نس�بية متغرية تختلف باختالف 
املكان والزمان واملجتمع وكذلك من جيل إىل جيل اخر لذات املجتمع، 
والت�ي ق�د تكون مباح�ة يف مجتمع ما ومخالف�ة يف مجتمع اخر او 
ق�د يكون غري املقبول يف املجتمع الواح�د يف مرحلة زمنية معينة قد 

يصبح مقبوالً يف مرحلة الحقة.
ولعلنا اذا ما توس�عنا يف قواعد اآلداب العامة فأننا س�نكون يف نطاق 
مت�وازي مع قواع�د األخالق العامة ذلك ان قواعد اآلداب من ش�أنها 
الزام الفرد تجاه مجتمعه، ام�ا قواعد األخالق فإنها باإلضافة لذلك 
ُتلزم الفرد بس�لوكه الش�خيص، والتي تدخل فيها األصول االخالقية 
الجوهري�ة التي ُتعتر األس�اس يف اس�تقامة املجتم�ع لذلك نجدها 
جاءت واضحة ورصيحة يف القوانني العراقية ومنها ما جاء يف الباب 
التاس�ع من الفص�ل الثاني من قانون العقوبات رقم )111( لس�نة 
1969 املع�دل والتي وردت بعبارة )الجرائ�م املخلة باألخالق واآلداب 

العامة(.
وبالرغ�م م�ن ذلك فإن ما نش�هده اليوم من س�لوكيات جديدة عى 
مجتمعاتن�ا يف ظل املتغ�ريات الثقافية واالجتماعية والتي س�اعدت 
عى ذلك انتش�ار الفضائيات واالس�تخدام غري املُسيطر عليه ملواقع 
التواصل االجتماعي ساهمت وبشكل كبري يف اندثار بعض السلوكيات 

وظهور غريها والتي اثرت وبشكل واضح عى الواقع.
ولعلن�ا هن�ا ُنركز ع�ى موضوع الفضائيات الس�يما تل�ك التي غري 
ُمس�يطر عليه�ا كونها تُبث م�ن خارج الع�راق والت�ي تعرض عى 
شاش�اتها برامج ومسلس�الت قد تمس الحياء وتنقل صورة سلبية 
عن مجتمعنا يف الداخل والخارج ال بل قد ُتس�اهم يف انتش�ار العنف 

واالنحالل عى اساس ان كل سلوك مشابه مباح.
لذلك اصبح من الواجب األسايس للسلطات املختصة يف التصدي لذلك 
وفقاً للقوانني العراقي�ة يف متابعة االعمال الفنية قانوناً ونقابياً الن 
مجتمعنا ال يزال بخري والركة بش�بابنا وان ما ُينقل عن املجتمعات 
الطالبية ما هو اال ُمبالغ فيه غايته عكس صورة س�لبية بعيدة عن 

الواقع الفعيل.

القصص األنس�انية يف هذا العال�م منذ بدء الخليقة حت�ى هذه اللحظة 
قص�ص وحكاي�ات كثرية ال ُتع�د والُتحىص . يف كل حكاي�ة عرة ودرس 
ربما تثري تلك اللحظات أش�جان أو شجون البعض ممن تحدث أمامه أو 
يطلع عليها عن طري�ق الصدفة. تظل تلك الصور أو الحكايات عالقة يف 
ذهن البعض حت�ى نهاية الحياة العامة أو الخاص�ة. من تلك الحكايات 
التي شاهدتها بالصدفة حكاية تلك الطفلة التي حاولْت أن تصافح أمري 
من أم�راء أحدى الدول العربية لكنها لم تفلح ع�ى الرغم من محاولتها 
املضني�ة للوص�ول اىل صف املس�تقبلني وم�ّدت يدها لكن ش�يخ أو أمري 
تل�ك الدولة لم ينتبه لها ومىض يف طريق�ِه دون أن تلمس يدها الصغرية 
الرائع�ة يد ذلك األمري. الحكاية هنا – الت�ي هزت كياني وجعلت الدموع 
الحارة تنس�اب من عينيَّ كصنبور ماء مكس�ور يجري بأستمرار- ليس 
حكاية االمري مطلقا لكنها حكاية تلك الطفلة املكسورة القلب. من يريد 
ان يعرف حكاية تلك الطفلة يكتب يف اليوتيوب عبارة ) الشيخ محمد بن 
زايد يزور طفلة بمنزلها ويقبل يدها النه لم يتمكن من مصافحتها أثناء 
استقبال ويل العهد( وسيشاهد املنظر املأساوي الذي مرت به تلك الزهرة 
الجميلة. شاهدت الفلم القصري عرشات املرات لكنني يف كل مرة أشاهدُه 
تتفجر عين�اي بالدموع ليس ليشء اال ألنها كانت قد ركضت بش�جاعة 
من الصف الذي كانت تقف فيه اىل الصف اآلخر كي تكون يف صف األمري 
الذي كان ُيَس�لّم عى األطفال. حاولْت أن تدخ�ل تاريخ العالقات الدولية 
عن طريق لحظة خاطفة تسجلها الكامريات املنترشة يف كل مكان لكنها 
يف اللحظ�ة الت�ي مدت يدها لتلمس يد األمري س�حب ي�ده دون أن ينتبه 
له�ا وبذلك ظلّت يده�ا ممدودة يف الفضاء بخذالن وش�عور بالهزيمة اىل 
األب�د وغاب�ت تلك اللحظ�ة التاريخية مع فش�لها الطفويل وس�تظل تلك 
اللحظ�ة – لحظ�ة الفش�ل – تطارها مادام�ت عى قي�د الحياة…وربما 
تنس�ل لحظة الفش�ل تلك اىل عقله�ا الالواعي وبذل�ك تجعلها تحقد عى 
دولتها وامريها الغافل اىل االبد ..او ربما تتحول اىل كاتبة يوما ما وتكتب 
ع�رشات الحكاي�ات عن خذالن النف�س البرشية يف حقب�ة زمنية معينة 
أو ربم�ا تتح�ول اىل مخلوق برشي يمقت كل تاريخ العالقات األنس�انية 
مهم�ا كان�ت انواعها. الغريب يف أألم�ر – وال أعرف كي�ف حدث هذا- يف 
ييوم آخر س�ارع االمري اىل منزلها ليلتِق بها ويصافحها بطريقة تجعلها 
تدخل التاريخ اىل االبد ويكتب عنها كتاب كثريون وتنرش صورها وسائل 
الحرص لها من وسائل االعالم. عى املستوى الشخيص سأصارح التاريخ 
يف هذه اللحظة وس�أكون صادق الكلمة ب�كل ماتعنية هذه العبارة من 
معنى. مررُت بأحداث خالل فرتة الخمسني او الستني من عمري تقشعر 
له�ا األب�دان َبْيَد أنني ل�م اذرف دمعة واح�دة ولكن هنا ب�ذرُت او ذرفُت 
دموعاً س�خية لصورة طفلة ال أعرف أين تعيش وال أعرف اسمها لكنني 

شعرت انني امام حدث انساني تقشعر له االبدان.

55 مليون دوالر مقابل رحلة إىل حمطة الفضاء الدولية
يف حال كان لديك 55 مليون دوالر وتريد السفر 
إىل محط�ة الفضاء الدولية ع�ى متن صاروخ 
س�بيس إكس، فق�د أصبح ذل�ك ممكًنا، حيث 
جرى الكشف عن طاقم الفضاء الخاص األول 
– املك�ون م�ن ثالثة رج�ال – ال�ذي يدفع كل 

منهم 55 مليون دوالر للسفر إىل املحطة.
 Mike س�وفريديني(  )ماي�ك  ويقوده�م 
Suffredini، املدي�ر الس�ابق لرنام�ج محطة 
الفض�اء يف وكال�ة ناس�ا والرئي�س التنفيذي 
لرشك�ة Axiom Space، وه�ي الرشك�ة التي 

رتبت الرحلة يف شهر يناير املقبل.
وقال س�وفريديني: هذه أول رحلة خاصة إىل 
محط�ة الفضاء الدولية، ول�م يتم القيام بذلك 
من قبل، ويف حني أن قائد املهمة معروف جيًدا 
يف دوائر الفضاء، إال أن الرجال الثالثة اآلخرون 
ه�م مجرد أش�خ����اص يري�دون أن يكونوا 
قادري�ن عى الذهاب إىل الفض�اء، ونحن نوفر 

هذه الفرصة.
ويقيض الطاق�م األول ثمانية أي�ام يف املحطة 
الفضائية، ويس�تغرق يوًما أو يومني للوصول 
إىل هن�اك ع�ى مت�ن كبس�ولة س�بيس إكس 
Dragon بعد اإلقالع من كيب كانافريال.وتعمل 
روسيا يف مجال الس�ياحة خارج الكوكب منذ 

سنوات، حيث تبيع الرحالت إىل محطة الفضاء 
الدولية منذ عام 2001.

 Virgin :وتخط�ط رشكات فضاء أخ�رى، مثل
العم�الء  لج�ذب   ،Blue Origin و   Galactic
الذين يدفعون أموااًل يف الرحالت التي تستغرق 

دقائق فقط، التي يمكن أن تبدأ هذا العام.
وم�ن بني عم�الء Axiom Space األوائل )الري 
كون�ور( Larry Connor، رجل أعمال يف مجال 
الكن�دي  واملم�ول  والتكنولوجي�ا،  العق�ارات 
)م�ارك باث�ي( Mark Pathy، ورج�ل األعمال 

.Eytan Stibbe )إيتان ستيب(

وقال س�وفريديني: هؤالء الرجال يفعلون ذلك 
من أجل تحسني مجتمعاتهم وبلدانهم، ولذا ال 
يمكننا أن نكون أكثر س�عادة مع هذا التكوين 
للطاق�م األول بس�بب دافعه�م واهتمامه�م، 
ويعت�زم ه�ؤالء العمالء إجراء بح�ث علمي يف 

املدار، جنًبا إىل جنب مع التوعية التعليمية.
وت�م ذكر )ت�وم ك�روز( Tom Cruise يف العام 
امل�ايض كأح�د أف�راد الطاق�م املحتم�ل، وأكد 
كبار مس�ؤويل ناس�ا أنه مهت�م بتصوير فيلم 
يف املحط�ة الفضائي�����ة، لكن ل�م ت����رد 
أي مع���لوم�ات ح�ول م�ا إذا كان كروز قد 

يلتح����ق برحلة Axiom Space القادمة.
ويج�ب ع�ى رواد الفض�اء الخاص�ني اجتياز 
االختبارات الطبية والحصول عى 15 أس�بوًعا 
من التدريب، ومن املفرتض أن يصبح كونور – 
البالغ من العمر 70 عاًما – ثاني أكر ش�خص 
 John )يط�ري يف الفض�اء، بعد )ج�ون جل�ني
Glenn ال�ذي طار يف الفضاء يف عام 1998 عن 

عمر يناهز 77 عاًما.
وتخط�ط Axiom Space ملهمت�ني خاصتني يف 
الس�نة إىل املحط�ة الفضائية، كم�ا أنها تعمل 
عى إطالق مقصورات للعيش إىل املحطة ابتداًء 

من عام 2024. 

أش�ارت صيدالني�ة أمريكية إىل عوارض جديدة غ�ري اعتيادية، تظهر لدى 
األش�خاص الذين يعانون م�ن نقص يف فيتامني “د”. ن�رشت الصيدالنية 
األمريكية سوزي كوهني، عى موقعها الشخيص عى اإلنرتنت قائمة بهذه 
العالمات منها: “حب الش�باب، عدم انتظام رضبات القلب، ارتفاع ضغط 
الدم، البكاء، التعب، القولون العصبي، االنتفاخ، التهاب القرنية وامللتحمة 
الجاف، آالم الجس�م ضعف العضالت، ضعف الوظائف اإلدراكية، االعتالل 
العصب�ي، التنكس البقع�ي، تفاقم أمراض املناعة الذاتية، الحساس�ية”. 
ودعت كوه�ني، جميع املرىض الذي�ن يراجعون عي�ادات األطباء، بوصف 
جمي�ع م�ا يعانونه دون خجل، حتى يس�اعد ذلك عمل األطب�اء يف تحديد 
نوعية العالج. قائلة: “يحتاج العديد من األطباء إىل معرفة جميع األعراض 
الت�ي تعاني منها لفهم م�ا إذا كانت مرتبطة بها. وهذا س�يضمن العالج 
الصحي�ح. ال ح�رج يف ذك�ر جمي�ع األع�راض الت�ي تتعامل معه�ا. ربما 

سيالحظ طبيبك أن نقص فيتامني “د” وسينصحك بالحبوب والحقن.

لفت بيل غيتس مؤس�س رشكة “مايكروسوفت” األمريكية لصحيفة “زود 
دويتش�ه تس�ايتونغ” األملانية، إىل الدروس املس�تفادة م�ن جائحة كورونا، 

محذرا من أن الوباء التايل قد يكون أسوأ ب� 10 مرات.
وأع�رب غيتس يف الوقت ذاته عن تفاؤله بحدوث تحس�ن يف الوضع الوبائي 
عى مس�توى العال�م بحلول فصل الصيف، معرا أيضان عن األس�ف لزيادة 

أعداد الوفيات بكورونا يف العديد من البلدان.
ورأى أن الوض�ع الح�ايل الصعب سيس�تمر لعدة أش�هر إىل أن يحل الطقس 
الداف�ئ، وبفضل توف�ر اللقاح�ات والتطعيم س�يكون من املمك�ن تحقيق 

انخفاض يف معدل الوفيات.
وأشارت الصحيفة األملانية إىل أن مؤسس رشكة “مايكروسوفت” يعمل منذ 
عدة س�نوات بنش�اط عى تحس�ني الرعاية الصحية يف جميع أنحاء العالم، 
الفت�ة إىل أن�ه أصبح ع�دوا يف نظر أنص�ار نظريات املؤامرة بس�بب جهوده 

النشطة يف دعم حمالت التطعيم ضد الفريوس التاجي.

الكشف عن أعراض غري عادية 
لنقص فيتامني »د«

بيل غيتس حمذرًا: الوباء التايل قد يكون 
أسوأ بعرش مرات

كوارث صحية تنتج عن تسخني اخلبز
حذر خبري التغذية املرصي، س�عيد متويل، 
م�ن خط�ورة تس�خني الخب�ز س�واء يف 

امليكروويف أو عى النار.
ونقل�ت بوابة “أخب�ار اليوم” ع�ن متويل 
قول�ه ب�أن “تس�خني الخب�ز ع�ى الن�ار 
يعرضه لغازات سامة عديدة منها وأهمها 
غاز امليثان. وألن الخبز من املواد النشوية، 
فإن�ه عن�د تعرض�ه لدرجة ح�رارة عالية 
يتغري لون الخبز نتيجة لهدم مكوناته من 
النشا متحوال إىل مواد ذات تأثري ضار عى 
الجسم قد تصل إىل الرسطان إذا كان الخبز 

مدعم�ا بالده�ون . وأضاف أن�ه عند تعرض 
الخبز لدرجة حرارة النار العالية يجعل بعض 
الغازات الس�امة مثل ثاني أوكس�يد الكريت 
تت�رسب بداخل�ه لتصبح م�ن مكوناته وهو 

ما يؤثر بشكل س�لبي عى الجهاز الهضمي، 
مسببا اإلصابة بقرحة املعدة، القولون، عرس 
الهضم وأيضا يتسبب بخلل يف الجهاز املناعي 
للجسم، فيكون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 
الروماتيزم والروماتيود والفريوسات الكبدية 

أن  إىل  الخب�ري  وأش�ار  أ.  ف�ريوس  مث�ل 
تسخني الخبز داخل امليكروويف، يعرضه 
لبعض اإلش�عاعات الضارة ومنها “أشعة 
البايلول�ري”، وه�ي م�ن أس�باب اإلصابة 
بالرسطان وهنا ترجع خطورة اس�تخدام 
امليكرووي�ف يف التس�خني أو الحفاظ عى 

حرارة الغذاء “باإلشعاع”.
وأوض�ح مت�ويل أن أفضل طريق�ة لتناول 
الخب�ز ه�ي عندم�ا يك�ون طازج�ا، وإذا 
ت�م تجميده، يجب ترك�ه تماما حتى يتم 
االنته�اء م�ن التجمي�د بص�ورة طبيعية 
بعدها يس�خن ع�ى الن�ار بعد وج�ود حائل 
معدن�ي غري ص�دىء “مثل س�تانلس” ويتم 
التقليب املستمر لكي نحافظ عى عدم تغيري 

لونه وحرق أي مكوناته.

ال أح�د يح�ب مراقب�ة حالت�ه الصحي�ة مث�ل 
منقبيض النفس. مع أن هذا رضوري. وأحيانا 
ال يتطل�ب األم�ر إج�راء تحالي�ل وفحوص�ات 
معقدة، بل يكف�ي مالحظة التغريات الحاصلة 

يف الوجه والجسم.
وتش�ري الروفيس�ورة أولغا ياكوب، أخصائية 
أم�راض القل�ب، إىل أن جس�م اإلنس�ان وحدة 

متكاملة، لذلك فإن مشكالت أي عضو يف الجسم 
تظهر يف أعضاء وأنظمة الجسم األخرى. فمثال 
عن وجود مش�كلة يف القلب، يصبح الجلد أكثر 
ش�حوبا، وقصور القلب يسبب التعرق املفرط، 
والت�ورم يظه�ر ليس فقط بس�بب ال�كى، بل 

وبسبب مشكلة يف القلب أيضا، وهكذا.
1- زرق�ة األظاف�ر- عالمة تش�ري إىل انخفاض 

مستوى األكسجني يف الدم. وإذا شملت الزرقة 
الجل�د املحيط باألظاف�ر، يجب ف�ورا مراجعة 
أخصائ�ي أم�راض القلب. لذلك نالح�ظ انتباه 
طبي�ب القل�ب إىل نهاي�ات األصابع وش�حمة 
األذن والش�فتني وداخ�ل الجفن الس�فيل. ألنه 
عند انخفاض مستوى األكسجني فإن املترضر 

األول تكون الشعريات الدموية الطرفية.

عالمات خارجية تشري إىل أمراض القلب

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ثالث جامعات عراقية حتصل عىل »براءة اخرتاع« لعالج رسطان املبيض

حصل فري�ق بحثي م�ن ث�الث جامعات عى 
براءة اخ�رتاع بعد نجاحه بتحض�ري مركبات 
جدي�دة لتثبيط نم�و خاليا رسط�ان املبيض، 
بالتزامن مع ذلك، احتل�ت جامعة بابل املركز 
الثان�ي بني الجامعات املحلي�ة يف تصنيف أداء 
املواقع اإللكرتوني�ة. وقال مدير اعالم جامعة 
كربالء يحي�ى ردام الطائي يف حديث صحفي، 
ان »فريق�ا ضم اربعة باحث�ني من جامعات: 
كربالء والتكنلوجية وباب�ل، حصل عى براءة 

اخرتاع من الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعي�ة عقب نجاحه بتحض�ري مركب جديد 
لتثبيط نمو خاليا رسطان املبيض لدى املرأة«. 
ونوه ب�ان االكتش�اف، »اخرتاع مه�م يف علم 
مكافحة االم�راض الرسطاني�ة«، الفتا اىل أن 
»الفري�ق نجح بتحضري خمس�ة )بوليمرات( 
جدي�دة اثبت�ت  فعاليته�ا بقت�ل وتثبيط نمو 
الخاليا الرسطانية«، عادا االكتش�اف »طفرة 
نوعية بمجال معالجة الخاليا الرسطانية التي 

تصيب املبيض، وهو ما يعني ان الجهد العلمي 
العراقي يواكب التط�ورات العاملية«. وازدادت 
نسب الحاالت الرسطانية يف العراق عقب العام 
2003، نتيج�ة الس�تخدام الق�وات االمريكية 
لقذائف )اليورانيوم املنضب( يف رضب االليات 
العس�كرية اضاف�ة اىل املنش�آت املختلفة، ما 
تس�بب بظه�ور ام�راض رسطاني�ة مختلفة 
تصاع�دت معدالته�ا، الس�يما يف املحافظات 

الجنوبية وخاصة محافظة البرصة.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


