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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ما عقل من طال أمله العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الكاظمي ملنتسبي الداخلية: 
مهمتكـم الدفـاع عن حق كل عـراقي 

يف التعبري عن رأيه
ص2

حتركات برملانية إلعداد مرشوع قانون جيرم السعودية والدول الداعمة لإلرهاب
نـائـب عـن تعطيـل الربملـان: العـراق بحـاجـة لتفعيـل الرقابـة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس الس�بت، تس�جيل 
76 حالة وف�اة و4293 إصاب�ة جديدة بفريوس 
كورون�ا، فيما أش�ارت إىل تماثل 2571 ش�خصاً 
مصاباً بالفريوس للش�فاء، وفيما أكدت الوزارة 
والتباع�د  بالتعليم�ات  املواطن�ن  الت�زام  ع�دم 
االجتماع�ي، أك�دت أنها تدرس ف�رض إجراءات 

جديدة للحدة من انتشار الفايروس.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »تم تسجيل 4293 إصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا كما ييل: بغ�داد الرصافة 345 
بغ�داد الكرخ 620 مدينة الطب 103 النجف 290 
الس�ليمانية 148 أربي�ل 443 ده�وك 67  كربالء 
325  كركوك 184  دياىل 67 واسط 264  البرصة 
462 ميس�ان 120  بابل 214  الديوانية 126  ذي 
ق�ار 98 األنبار 73 املثن�ى 169 نينوى 55  صالح 
الدي�ن 120 بغداد/ الك�رخ 498 مدينة الطب 90 
النج�ف األرشف 118 الس�ليمانية 25 أربيل 115  
ده�وك 39  كربالء 255 كرك�وك 107 دياىل 100 
واس�ط 33  الب�رصة 326 ميس�ان 34 بابل 188  
الديوانية 103  ذي قار 95 األنبار 56  نينوى 110 
ولفتت الوزارة اىل أنه »تم تس�جيل وفاة 76 حالة 
مصابة بكورونا كما ييل: بغداد الرصافة 4 بغداد 
الكرخ 3  مدينة الطب 1  النجف 1  السليمانية 7 
أربي�ل 13  كربالء 4  كركوك 9 دياىل 1  واس�ط 3  
البرصة 8 ميسان 1  بابل 9 الديوانية 3 ذي قار 1  
األنب�ار 1  املثنى 1  نينوى 5 صالح الدين 1 وتابع 
بي�ان ال�وزارة أن »مجم�وع الش�فاء: 122700 

)نسبة الشفاء 71,1 %(.
التفاصيل ص2

الصحة قلقة من عداد »كورونا«: نحرض لقرارات جديدة
العراق ُيسّجل )4293( إصابة جديدة و)٧٦( وفاة.. والوزارة: املواطنون ال يلتزمون بالتعليمات والتباعد االجتماعي حمافظ البرصة

 يعلن ختصيص »1500« قطعة أرض 
للمالكات الصحية

حمافظ بغداد
 يعلن رفع االنقاض وفرز ارايض 

منطقة كويريش

وزير العمل يكشف
 »التحـديـات التـي يواجههـا عىل رأس 

الوزارة واحللول املقرتحة

ص3

ص3

ص3

بومبيو يوقع اتفاقا لنقل قوات أمريكية من أملانيا إىل بولندا
مستشار األمن الوطني يبحث عالقات بغداد وباريس خالل لقاء القائم باألعامل الفرنيس
بارزانـي يدعـو القـوى الكرديـة إىل »وحـدة الصـف« لتجاوز أزمات إقليم كردستان
االتصاالت تنّسق لتشغيل »150« ألف خط ضوئي يف بغداد

تطبيع اإلمارات وإرسائيل يغضب العراق:
 فلسطني قضية مصري

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

هيأة املنافذ احلدودية: منفذ طريبيل
 حيقق إيرادات رضيبية وكمركية جتـاوزت 

» 2 » مليار دينار عراقي يف يوم واحد

الطريان املدين
 تـجـري إجـراء لـفـحـص 

»pcr« للمسافرين

الرتبية تناقش 
االستعـدادات لالمتحانات 

وسبل انجاحها

       بغداد / المستقبل العراقي

أبرم وزي�ر الخارجية األمريكية ماي�ك بومبيو اتفاق تعاون 
دفاعي مع مسؤولن بولندين سيمهد الطريق إلعادة انتشار 
قوات أمريكية من أملانيا إىل بولندا. ووقع بومبيو يف وارس�و، 
أمس الس�بت، مع وزير الدفاع البولندي ماريوس باشاكزاك 
اتفاقي�ة تعاون دفاعي معزز تح�دد اإلطار القانوني لوجود 
إض�ايف للقوات. يع�د االتفاق مكمال التفاقي�ة وضع القوات 
الحالية للناتو ويس�مح بتعزيز وتحديث الق�درات واملرافق 
الحالي�ة م�ن خالل الس�ماح للق�وات األمريكي�ة بالوصول 
إىل منش�آت عس�كرية بولندي�ة إضافية. كم�ا يحدد صيغة 

لتقاسم التكاليف اللوجستية والبنية التحتية لوجود أمريكي 
موس�ع يف البالد. يتمركز حاليا نحو 4500 جندي أمريكي يف 
بولندا، ولكن سيتم إضافة حوايل 1000 جندي آخر، بموجب 
ق�رار ثنائي تم اإلعالن عنه العام املايض. يف الش�هر املايض، 
وتماش�يا مع مطالب�ة الرئيس دونالد ترام�ب بخفض عدد 
الق�وات يف أملاني�ا، أعل�ن البنتاغون أنه س�يتم س�حب نحو 
12000 جن�دي من أملانيا م�ع انتقال ح�وايل 5600 إىل دول 
أخرى يف أوروبا، بما يف ذلك بولندا. باإلضافة إىل ذلك، س�يتم 
نقل العديد من القيادات العسكرية األمريكية من أملانيا، بما 
يف ذلك املقرات الخارجية للفيلق الخامس بالجيش األمريكي 

والتي ستنقل إىل بولندا العام املقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أثار اإلعالن عن اتفاق للتطبيع بن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وإرسائيل، ردود 

فعل غاضبة يف العراق.
وق�ال زعيم ائتالف دول�ة القانون نوري 
املالكي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن�ه »مازال�ت الخط�وات 
العملية ملرشوع كم�ب ديفيد التطبيعي 
بن الكيان الصهيوني وبعض الحكومات 

العربية تتواىل بوترية مهينة ومزرية«.
وأض�اف »لق�د تجاوز النظام الس�يايس 
العربي حدود القيم العربية واإلس�المية 

بمس�اره التطبيعي مع الصهاينة الذين 
ولغوا بدماء العرب واملسلمن واستمرأوا 

اغتصاب األرض واملقدسات«.
وأش�ار إىل أن »مس�ار التقارب السيايس 
واالقتصادي م�ع الصهاين�ة يعد خيانة 
لألمان�ة ولل�ه واملس�لمن، وعب�ورا عىل 
التضحيات والفداء الجسيم الذي قدمته 
التط�رف  غطرس�ة  مواجه�ة  يف  األم�ة 
الصهيوني واعتداءاته املستمرة وتآمره 
واس�تمرار  واملس�لمن،  الع�رب  ع�ىل 
االنتهاك الصارخ لقضايا األمة العادلة يف 

فلسطن«.
وأردف بالقول »وم�ا بروتوكول التعاون 

ب�ن دول�ة اإلم�ارات والكي�ان الغاصب 
وبمبارك�ة أمريكية إال حلقة من حلقات 
العودة إىل تثبيت مخط�ط الذل والهوان، 
وتضييع الحقوق املرشوعة التي اعرتفت 

بها الرشعية الدولية«.
ورأى املالك�ي ه�ذه الخط�وة الت�ي »لم 
تكن متوقعة م�ن دولة اإلمارات العربية 
املتح�دة« أنها تأتي »تأكي�داً عىل صفقة 
القرن التي تتغري خريطة املنطقة لصالح 
الكي�ان الصهيوني«. وتابع زعيم ائتالف 
دولة القان�ون أن »هذه الخطوة انتهاكاً 
ومخالف�ة رصيح�ة ملق�ررات الجامع�ة 
العربي�ة ومنظم�ة التع�اون اإلس�المي 

واملنظم�ات  االنحي�از  ع�دم  ومنظم�ة 
الدولي�ة األخ�رى التي اعرتف�ت بحقوق 
ش�عب فلس�طن عىل أرض�ه وعاصمته 
الق�دس الرشي�ف، كم�ا تع�د مخالف�ة 
لرابطة الدي�ن واألخوة التي تربط العرب 
واملسلمن«. واختتم بالقول: »إننا نهيب 
بال�دول العربي�ة واإلس�المية أن ترف�ع 
صوته�ا برفض ه�ذا االنهيار الس�يايس 
العربي، كما ندعو أبناء األمتن اإلسالمية 
والعربية إىل التعبري عن رفض واستنكار 
هذه الخط�وة الخطرية جدا والعمل عىل 

إيقافها«.
التفاصيل ص2

ص7

منتخب العراق
 لـلـشـبـاب يـدخـل 

معسكره الثاين

ص3
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الرافدين: التقديم عىل خدمة »سلفني« الكرتونيًا.. واستالمها فورًا وبدقائق
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين ان خدمة س�لفني للموظفني ومنتس�بي 
الداخلية بدون فوائد والتقديم عليها الكرتونيا واستالمها بشكل 
ف�وري وبدقائق معدودة ع�ن طريق فروع امل�رصف او مكاتب 

املنافذ.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان “التقديم عىل خدمة س�لفني يكون عرب الرابط 

.“https://qi.iq/loans اإللكرتوني
وأضاف البيان أنه “بعد اس�تكمال كافة إجراءات التقديم عليها 
فان النظام اإللكرتوني مبارشة يخطره بواس�طة رسالة نصية 
باستالم السلفة فورا”، مبينا أنه “تم ادخال األنظمة االلكرتونية 

الحديثة يف هذه الخدمة واملنتجات األخرى”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت وزارة الصحة، أمس الس�بت، 
و4293  وف�اة  حال�ة   76 تس�جيل 
إصاب�ة جدي�دة بف�روس كورونا، 
 2571 تماث�ل  إىل  أش�ارت  فيم�ا 
ش�خصاً مصاباً بالفروس للشفاء، 
وفيم�ا أك�دت ال�وزارة ع�دم التزام 
والتباع�د  بالتعليم�ات  املواطن�ني 
االجتماعي، أكدت أنها تدرس فرض 
إج�راءات جديدة للحدة من انتش�ار 

الفايروس.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»تم تس�جيل 4293 إصاب�ة جديدة 

بفروس كورونا كما ييل:
بغداد الرصافة 345

بغداد الكرخ 620 
مدينة الطب 103 

النجف 290
السليمانية 148 

أربيل 443
دهوك 67 

كربالء 325 
كركوك 184 

دياىل 67
واسط 264 
البرصة 462
ميسان 120 

بابل 214 
الديوانية 126 

ذي قار 98
األنبار 73

املثنى 169
نينوى 55 

صالح الدين 120
بغداد/ الكرخ 498

مدينة الطب 90
النجف األرشف 118

السليمانية 25
أربيل 115 
دهوك 39 

كربالء 255
كركوك 107

دياىل 100
واسط 33 

البرصة 326
ميسان 34
بابل 188 

الديوانية 103 
ذي قار 95
األنبار 56 

نينوى 110
ولفت�ت الوزارة اىل أنه »تم تس�جيل 
وف�اة 76 حالة مصابة بكورونا كما 

ييل:
بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3 
مدينة الطب 1 

النجف 1 
السليمانية 7

أربيل 13 
كربالء 4 
كركوك 9

دياىل 1 
واسط 3 
البرصة 8
ميسان 1 

بابل 9
الديوانية 3
ذي قار 1 
األنبار 1 
املثنى 1 
نينوى 5

صالح الدين 1
وتاب�ع بي�ان ال�وزارة أن »مجموع 
الش�فاء: 122700 )نس�بة الشفاء 
االصاب�ات:  ومجم�وع   ،)%  71,1

172583، الراقدي�ن الكيل: 44098، 
والراقدين يف العناي�ة املركزة: 590، 

ومجموع الوفيات: 5785«.
واعت�ربت وزارة الصحة أن االرتفاع 
يف أعداد اإلصابات بفايروس كورونا 
ناجم�اً عن ع�دم الت�زام املواطنني، 

داعية اىل تشديد االجراءات. 
وق�ال وكي�ل وزي�ر الصح�ة حازم 
الجمييل إنه »يجب تشديد اإلجراءات 
زي�ادة  ملواجه�ة  املخالف�ني  بح�ق 
اإلصاب�ات ب كورونا«، مش�راً اىل أن 
»وصول اإلصابات ب فروس كورونا 
إىل عتب�ة ال�� 4 آالف إصاب�ة يع�دُّ 

مؤرشاً خطراً جداً«.

أع�داد  يف  »االرتف�اع  أن  وأض�اف 
اإلصاب�ات ب كورونا ناج�م عن عدم 
التزام املواطنني يف الفرتة السابقة«، 
معت�رباً أن »ترك األم�ور عىل ما هي 
علي�ه يعن�ي أن الوض�ع الصحي يف 

البالد يسر نحو املجهول«.
بدوره، قال مدير عام دائرة الصحة 
العامة رياض عبد األمر الحلفي إن 
»املوقف مع ف�روس كورونا مقلق 
جداً بسبب زيادة األعداد، فضالً عن 
زيادة نش�اطه وانتش�ار العدوى يف 
ظل ارتفاع عدد الفحوصات املسجلة 
ضم�ن املوقف اليومي التي تجاوزت 

أكثر من 21 الف فحص يومياً«.  

الت�زام  »ع�دم  إىل  الحلف�ي  ون�وه 
الوقائي�ة،  باالج�راءات  املواطن�ني 
يطب�ق  ل�م  الحظ�ر  أن  اىل  إضاف�ًة 
متوقع�اً  الصحيح�ة«،  بالص�ورة 
»استمرار الزيادة يف األيام القادمة«، 
مضيف�اً أن�ه يف كل مناس�بة ترف�ع 
اللجنة االستشارية يف وزارة الصحة 
توصياتها اىل اللجن�ة العليا للصحة 
والس�المة الوطني�ة، وه�ي االلتزام 
بتعليم�ات وزارة الصحة من ارتداء 
االجتماع�ي،  التباع�د  الكمام�ات، 
الصارم�ة،  الوقائي�ة  واإلج�راءات 
الس�يما يف ظل عدم اتخاذ أي اجراء 

قانوني بحق املخالفني.  

وأك�د الحلف�ي ع�ىل أن »التوصيات 
ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، 
بالرغم من أن تطبيقه حالياً بنسبة 
10 باملئ�ة م�ن قب�ل املواط�ن، ع�دا 
أي�ام الخمي�س والجمعة والس�بت 
سيس�تمر حظراً ش�امال«، داعياً يف 
الوقت نفس�ه إاىل »االلتزام برس�الة 
وتوصيات املرجعية العليا باالعتماد 
عىل اإلجراءات الوقائية الش�خصية 
الصارم�ة منعاً من انتش�ار العدوى 
بني املواطن�ني«، مش�دداً عىل »منع 
التجمع�ات بكل أش�كالها بعد خرق 
البع�ض م�ن املواطن�ني لتعليم�ات 

وزارة الصحة«.

العراق ُيسّجل )4293( إصابة جديدة و)٧٦( وفاة.. والوزارة: املواطنون ال يلتزمون بالتعليمات والتباعد االجتماعي

الصحة قلقة من عداد »كورونا«: نحرض لقرارات جديدة

العدد )2195(   16     آب    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

أثار اإلع�الن عن اتفاق للتطبي�ع بني دولة 
اإلم�ارات العربية املتح�دة وإرسائيل، ردود 

فعل غاضبة يف العراق.
وق�ال زعي�م ائت�الف دولة القان�ون نوري 
املالك�ي، يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إنه »مازالت الخطوات العملية 
ملرشوع كمب ديفي�د التطبيعي بني الكيان 
الصهيون�ي وبع�ض الحكوم�ات العربي�ة 

تتواىل بوترة مهينة ومزرية«.
وأض�اف »لق�د تج�اوز النظام الس�يايس 
العرب�ي حدود القي�م العربية واإلس�المية 
بمس�اره التطبيع�ي مع الصهاين�ة الذين 
ولغوا بدماء العرب واملس�لمني واس�تمرأوا 

اغتصاب األرض واملقدسات«.
وأش�ار إىل أن »مس�ار التق�ارب الس�يايس 
واالقتص�ادي م�ع الصهاين�ة يع�د خيانة 
لألمان�ة ولل�ه واملس�لمني، وعب�ورا ع�ىل 
التضحي�ات والفداء الجس�يم الذي قدمته 

التط�رف  غطرس�ة  مواجه�ة  يف  األم�ة 
الصهيون�ي واعتداءاته املس�تمرة وتآمره 
واس�تمرار  واملس�لمني،  الع�رب  ع�ىل 
االنته�اك الصارخ لقضاي�ا األمة العادلة يف 

فلسطني«.
وأردف بالقول »وما بروتوكول التعاون بني 
دولة اإلم�ارات والكيان الغاصب وبمباركة 
أمريكي�ة إال حلق�ة من حلق�ات العودة إىل 
تثبي�ت مخط�ط ال�ذل واله�وان، وتضييع 
به�ا  اعرتف�ت  الت�ي  املرشوع�ة  الحق�وق 

الرشعية الدولية«.
ورأى املالك�ي هذه الخط�وة التي »لم تكن 
متوقعة من دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
أنه�ا تأتي »تأكيداً ع�ىل صفقة القرن التي 
تتغ�ر خريط�ة املنطق�ة لصال�ح الكي�ان 

الصهيوني«.
وتاب�ع زعي�م ائت�الف دول�ة القان�ون أن 
»هذه الخطوة انته�اكاً ومخالفة رصيحة 
ملقررات الجامعة العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي ومنظمة عدم االنحياز واملنظمات 

الدولية األخرى التي اعرتفت بحقوق شعب 
فلس�طني ع�ىل أرض�ه وعاصمت�ه القدس 
الرشيف، كم�ا تعد مخالف�ة لرابطة الدين 

واألخوة التي تربط العرب واملسلمني«.
واختتم بالقول: »إننا نهيب بالدول العربية 
واإلس�المية أن ترف�ع صوته�ا برفض هذا 
االنهيار الس�يايس العربي، كما ندعو أبناء 
األمتني اإلس�المية والعربية إىل التعبر عن 
رفض واس�تنكار هذه الخط�وة الخطرة 

جدا والعمل عىل إيقافها«.

تطبيع اإلمارات وإرسائيل يغضب العراق: فلسطني قضية مصري

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت كتلة السند الوطني النيابية، 
أم�س الس�بت، ع�ن عزمه�ا إعداد 
م�رشوع قانون لتجري�م كل الدول 
الداعمة لالرهاب يف العراق، مشرة 
إىل أن الس�عودية م�ن ب�ني ه�ذه 

الدول.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة فال�ح 
الخزع�يل إن “الدول�ة عليها تحمل 
مس�ؤولياتها تج�اه كل م�ن دعم 
راح  والت�ي  الع�راق،  يف  اإلره�اب 
م�ن  اآلالف  ع�رشات  ضحيت�ه 

املواطنني”.
وأضاف الخزعيل، أن “الكتلة تعمل 

عىل إعداد مرشوع قانون، بتجريم 
يف  لالره�اب  الداعم�ة  ال�دول  كل 
الع�راق خ�الل الس�نوات املاضية، 
بم�ا فيها الس�عودية، والت�ي أعلن 
رئي�س الحكوم�ة األس�بق حي�در 
العب�ادي، يف حينها، أن الس�عودية 
أرسلت خمسة آالف انتحاري طيلة 

السنوات املاضية، إىل العراق”.
وبش�أن اإلج�راء املقبل ح�ول هذا 
امللف، أش�ار الخزع�يل إىل “التوجه 
نح�و املحاك�م واملحاف�ل الدولي�ة، 
إلقام�ة دعاوى تجاه ه�ذه الدول، 
مهما كان مصدرها، نظراً لتسببها 
للش�عب  وجس�يم  كب�ر  ب�رر 

العراقي”.

حتركات برملانية إلعداد مرشوع قانون جيرم 
السعودية والدول الداعمة لإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس حكومة اقليم كردس�تان م�رور بارزاني، أمس 
الس�بت، الق�وى واألط�راف السياس�ية يف اإلقلي�م إىل توحيد 

الصفوف لتجاوز األزمات التي يعاني منها اإلقليم.
جاء ذلك يف رس�الة تهنئة وجهها بارزاني بمناس�بة الذكرى 
74 لتاسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وميالد الزعيم 

الكردي مسعود بارزاني.
وق�ال م�رور بارزان�ي يف الرس�الة إن »تأس�يس الح�زب 
الديمقراطي الكردستان كان منعطفا يف تاريخ حركة شعبنا 
حيث اصط�ف كاف�����ة االحرار تحت قي�ادة االب الروحي 
ألمتن�ا، البارزان�ي الخ����الد الذي أحي�ا روح املق����اومة 

والدفاع يف ارواح كافة الوطنيني«.

وتاب�ع انه »خ�الل التاري�خ الطويل امل�يلء بمقاوم�ة الظلم 
واالضطهاد ومعركة حماية وصون الهوية القومية لش�عبنا 
ف�إن الح�زب الديمقراطي س�طر مالحم وتمكن م�ن انتزاع 
العدي�د م�ن املكاس�ب ف�كان قلع�ة فوالذي�ة لكافة ش�عب 
كردس�تان يف االج�زاء كاف�ة وكل االحرار عىل ط�ول منطقة 

الرشق االوسط«.
وأض�اف بارزان�ي أن »الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
والبارزاني اصبحا رمزا للدفاع عن حقوق ش�عب كردستان، 
ولذل�ك ف�إن كاف�ة مخطط�ات االع�داء ُت�دار ح�ول الحزب 
الديمقراط�ي وكل هذا لم يغر ش�يئا ولم ينحن الديمقراطي 
ب�ل دفع بأن تصبح ال�روح الكردس�تانية واقعا عىل خارطة 

السياسية الدولية«.
واض�اف أن الزعيم الكردي ورئيس الحزب مس�عود بارزاني 

»كقائد وطني سواء يف جبهات القتال ضد االعداء واإلرهابيني 
او عىل املس�توى الدبلومايس جس�د ارادة ش�عب كردس�تان 
وع�زز من ثقاف�ة التس�امح وزاد من ثقة الش�عب بحقوقه 

املرشوعة«.
وأردف، »نحي�ي اليوم هذه الذكرى يف وقت تعصف فيه أزمة 
صحية واقتصادي�ة باالقليم وباملنطق�ة«، متابعاً أن »أفضل 
السبل لتجاوز هذه األزمة هو وحدة صفنا يف الداخل، وآمل من 
كافة االطراف أن نوحد جهودن�ا لنتغلب عىل كافة الخالفات 

ونحل مشاكل املنطقة عرب الحوار وبالطرق السلمية«.
وتابع »يف هذه املناسبة اهنئ عوائل الشهداء وذوي املؤنفلني 
وش�هداء االس�لحة الكيمائية واملعتقلني السياسيني لشعبنا. 
وأتمنى يف هذه املناسبة املباركة العمر املديد لسيادة الرئيس 
بارزاني واتمنى أن تتحقق كافة اهداف شعبنا تحت رايته«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أمس الس�بت، انه لن نس�مح ألح�د كائنا 
م�ن كان أن يح�رم املواط�ن العراق�ي من 

حقوقه.
واض�اف الكاظمي يف كلمته أثناء حضوره 
حف�ل تخ�رج ال�دورة التأهيلي�ة لقطعات 
الداخلي�ة - الع�راق الجدي�د، وبحس�ب ما 
نقل مكتبه االعالم ان »دور القوات األمنية 

الحقيقي هو حماي�ة املواطنني، ألنهم هم 
العراق، وال كرامة وال عزّة للعراق من دون 
شعب حّر وكريم، يشعر بالكرامة يف أرضه، 
واألمن بني أهله، والطمأنينة يف بلد أثخنته 

الجراح واآلالم لعقود طويلة من الزمن«. 
واضاف: »مهمتكم هي الدفاع عن حق كل 
عراق�ي يف التعبر عن رأي�ه، والحفاظ عىل 
كرامت�ه، وأن تقف�وا حاجزا وس�دا منيعا 
أم�ام محاوالت البعض لإلس�اءة اىل قواتنا 

األمنية«. 

وتابع: »لن نس�مح ألحد، كائن�ا من كان، 
أن يحرم املواط�ن العراقي من حقوقه، او 

يتعدى عىل رجل األمن أثناء أداء واجبه«. 
وزاد الكاظم�ي انه »علين�ا أن نتذكر جيدا 
أن املتظاهر الذي خرج اىل الش�ارع مطالبا 
بحق مرشوع وبأسلوب حضاري وسلمي، 
هو من�ا ونحن منه، فهو إما أخ لنا، أو ابن 

عّمنا، أو واحد من أبناء عشرتنا«. 
واش�ار اىل ان »التأري�خ يراقبنا، وش�عبنا 
يتطل�ع الين�ا، وعلين�ا أن نكون ع�ىل قدر 

املس�ؤولية، وعلينا أن نجعل من كل دقيقة 
وساعة يف زمننا س�طرا ُيضاف اىل التأريخ 
امل�رّشف والعري�ق له�ذا البل�د الغ�ارق يف 

األوجاع والتحديات«. 
وبني ان�ه »بحهودكم وجه�ود كل األصالء 
يف أرض العراق سرتس�مون املستقبل الذي 
من أجله استش�هد أبطال قواتنا املس�لحة 
يف س�وح الحرب ض�د داعش، وم�ن أجله 
ب�ذل ش�عبنا الغ�ايل والنفي�س يف مختلف 

املراحل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و اللجنة املالي�ة النيابية 
جم�ال كوج�ر، أمس الس�بت، أن 
الحكومة الحالي�ة تجري تعيينات 
دون أي تخصيص مايل يف مرشوع 
موازنة 2020، داعيا رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي اىل أن يكون 

واضحا يف هذا امللف.
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح صحفي 
أي  اىل  ل�م تس�تند  »الحكوم�ة  إن 
قان�ون بتعيينه�ا الخريجني مالم 
يت�م تضمينه�ا يف موازن�ة 2020 
“، مؤك�دا أن “اس�تحداث درجات 
وظيفي�ة جدي�دة يج�ب أن تقر يف 
املوازن�ة ويخص�ص له�ا األم�وال 
املطلوب�ة”. وأض�اف، أن “قان�ون 
املوازن�ة لع�ام 2019 خ�ال من أي 
درج�ات وظيفي�ة ويس�مح فقط 
لرئيس ال�وزراء والوزي�ر املختص 
الح�ذف  درج�ات  ع�ىل  االعتم�اد 
واالس�تحداث بدال م�ن املتقاعدين 
“موازن�ة  أن  مبين�ا   ،“ واملتوف�ني 
2020 أيض�ا دون درجات وظيفية 
وبالتايل عىل رئيس الوزاء أن يكون 
أكث�ر وضوحا مع مجل�س النواب 
بشأن اس�تحداث درجات وظيفية 

جديدة دون تخصيص مايل”،

بارزانـي يدعـو القـوى الكرديـة إىل »وحـدة الصـف« 
لتجاوز أزمات إقليم كردستان

الكاظمي ملنتسبي الداخلية: مهمتكم الدفاع عن حق كل عراقي يف التعبري عن رأيه

املالية الربملانية تؤرش 
خطأ ارتكبه الكاظمي يف 

التعيينات اجلديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مستش�ار األمن الوطني قاس�م األعرجي، أمس الس�بت، القائم 
باألعمال الفرنيس يف بغداد، جان نويل بونيو.  

وذكر بيان لألمن الوطني تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »جرى 
خ�الل اللقاء بح�ث تعزيز وتطوير العالقات املتنامي�ة بني بغداد وباريس، 
ودور فرنس�ا يف تعزيز األمن باملنطقة، ودعم العراق بمواجهة ماتبقى من 

داعش اإلرهابي«.  
وأش�اد األعرج�ي وفق�ا للبي�ان، »بمواق�ف فرنس�ا الثابتة تج�اه قضايا 
املنطقة«، مؤكدا أن »عالقات البلدين تأريخية وراسخة، وأن العراق يسعى 
دوم�ا اىل تعزيز عالقاته مع دول العالم الصديقة، ملا فيه مصالح ش�عوب 

العالم املحبة للخر والسالم«.  
م�ن جهته أكد القائم باألعمال الفرنيس، »حرص بالده عىل دعم وإس�ناد 
العراق يف س�عيه لتعزيز األمن واألستقرار، وفتح آفاق أخرى بني البلدين يف 

جميع املجاالت«.  

        بغداد / اعالم القضاء

هن�أ مجلس القضاء االع�ىل رابطة القاضيات العراقية بمناس�بة املوافقة 
عىل انضمام الرابطة اىل رابطة القاضيات الدولية خاصة.

وقال مجلس القضاء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان هذا 
االنجاز التاريخي هو االول من نوعه عىل مس�توى القضاء يف العراق ودول 

املنطقة.
وش�كر مجل�س القضاء االع�ىل الجهود الس�اندة لهذا االنضم�ام من قبل 

سفارة اململكة املتحدة يف بغداد.

مستشار األمن الوطني 
يبحث عالقات بغداد وباريس خالل لقاء القائم 

باألعامل الفرنيس

انضامم رابطة القاضيات العراقية
 اىل الرابطة الدولية

        بغداد / المستقبل العراقي

كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  اس�تغرب 
الصادقون النيابية ثامر ذيبان، 
أمس السبت، »تعطيل« جلسات 
الربملان بس�ب فروس كورونا، 
مبينا أن البالد بحاجة إىل تفعيل 
الرقابة الربملانية يف ظل األوضاع 

الحالية.
تلق�ت  بي�ان  يف  ذبي�ان  وق�ال 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »األم�ور تتج�ه نحو األس�وأ 
فيم�ا يتعل�ق باس�تئناف عق�د 
مس�تبعدا  املجل�س،  جلس�ات 
وج�ود »صح�وة نيابي�ة تج�رب 
رئيس الربملان محمد الحلبويس 

عىل عقد الجلسات االعتيادية«. 
وأضاف قائال »ال يحق لرئاس�ة 
مجل�س النواب تعطي�ل انعقاد 
الجلس�ات”، مبين�ا أن “الب�الد 
تواج�ه أزمة مالي�ة واقتصادية 
وهناك حاجة إىل تفعيل الرقابية 

الربملانية عىل الحكومة«. 
وتاب�ع أن »األم�ور تتج�ه نحو 
األس�وأ وال توجد صحوة نيابية 
عىل إجبار رئيس الربملان محمد 
عق�د  باس�تئناف  الحلب�ويس 

الجلسات«.
 وأش�ار ذيب�ان إىل أن »تعطي�ل 
جلس�ات الربملان بذريع�ة وباء 
غ�ر  أم�ر  كورون�ا  ف�روس 

مقبول«.

نائب عن تعطيل الربملان: العراق بحاجة 
لتفعيل الرقابة
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

جاب�ر العط�ا، أم�س الس�بت، تنفي�ذ حمل�ة لرفع 
االنق�اض والنفايات للمب�ارشة بفرز ارايض منطقة 

كويريش عىل طريق بغداد_الحلة.
وق�ال املحاف�ظ، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن “املحافظ�ة ب�ارشت باعم�ال رفع 
النفاي�ات واالنقاض يف ح�ي الربيع ومنطقتي االلف 
وااللف�ن التابع�ة اىل منطق�ة كويري�ش للمبارشة 
بفرز االرايض”، مشريا اىل ان “هذه الجهود الخدمية 
تأت�ي بعد معان�اة املواطنن م�ن عدم وج�ود افراز 
الراضيهم طيلة ٢٧ عاما بسبب تراكم هذه النفايات 

واالنق�اض”. وأض�اف، أن “ه�ذه االرايض وزع�ت 
سابقا يف عام ١٩٩٥ وتقدر مساحة االرايض التي لم 
يستثمرها املواطنن للبناء بنحو ٢٥٠٠ قطعة ارض 
س�كنية”، الفتا اىل انه “يف حالة االنتهاء من الجهود 
الخدمي�ة ورفع االنقاض س�يتم تس�ليم االرايض اىل 
مديرية التسجيل العقاري ومن ثم يتوجه املواطنون 
م�ن اصح�اب الس�ندات اىل املديرية لغرض اس�تالم 

اراضيهم”.
وبن العطا، ان “املحافظة مستمرة بعملية معالجة 
الطمر غري النظامي يف اطراف العاصمة لفرز وتهيئة 
االرايض الس�كنية واملناط�ق الصناعي�ة وغريها من 

الخدمات”.

حمافظ بغداد يعلن رفع االنقاض وفرز ارايض 
منطقة كويريش

    بغداد/ المستقبل العراقي

ألق��ى وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
الدكتور عادل الركاب�ي محارضة عن مهام 
الوزارة والتحديات واملعالجات ضمن جلسة 
نقاش�ية اقامه�ا مركز الرافدي�ن للحوار يف 
النج�ف األرشف بحض�ور عدد م�ن اعضاء 
مجل�س الن�واب ونخب�ة م�ن االكاديمي�ن 
يف  ال�وزارة  اقس�ام  ومس�ؤويل  واملثقف�ن 

املحافظة.
وبن الوزير خالل الجلس�ة التي اقيمت يوم 
الجمع�ة املواف�ق ١٤-٨-٢٠٢٠ ان ال�وزارة 
تتحمل اعباء نتجت ع�ن تراكمات الظروف 
االمني�ة واالقتصادي�ة والصحي�ة الت�ي مرَّ 
به�ا البلد ورغ�م املصاع�ب الت�ي تواجهها 
والت�ي اهمها ضعف التخصيصات املالية اال 
انها ملزم�ة ان تنه�ض بواجباتها يف مجال 
خدم�ة املس�تفيدين، مش�ريا اىل ان ضع�ف  
التخصيص�ات لل�وزارة يدفعه�ا للبحث عن 
البدائ�ل م�ن خالل التع�اون والتنس�يق مع 

املنظم�ات الدولية كالبنك ال�دويل وصندوق  
االس�كان التابع لالمم املتح�دة  واملنظمات 

الدولية االخرى للحصول عىل الدعم .
وتاب�ع ان م�ن اهم املش�اكل الت�ي يمر بها 
االي�دي  وتش�غيل  البطال�ة  ه�ي  املجتم�ع 
العامل�ة لذا فان ال�رورة تقتيض االتجاه 
نح�و اقام�ة مش�اريع اس�تثمارية منتجة 
وتفعيل دور القطاع الخاص منقبل الجهات 
الحكومي�ة املختص�ة  م�ع اب�داء االولوي�ة 
بالتش�غيل للعمال�ة الوطني�ة وه�ذا بدوره 
س�يكون منطلق�اً اقتصادي�اً يحق�ق النمو 
ويعال�ج مش�كلة االقتصاد اح�ادي الجانب 
فضال عن االهتمام بش�ؤون املعاقن وتلبية 
احتياجاته�م والتكات�ف م�ن اج�ل دمجهم 
يف املجتم�ع، الفتاً اىل ان م�ن اهم املعالجات 
الواج�ب تطبيقه�ا ه�ي اص�الح املنظومة 
القانونية وتطبيق القوانن النافذة  التي من 

شأنها خدمة املجتمع بمختلف طبقاته.
هذا واش�ار الركابي اىل ان الوزارة تسعى اىل 
توس�يع برنامج االقراض وشمول الباحثن 

ع�ن العم�ل به�ذه الق�روض  وه�ي بادرة 
تس�هم يف تنشيط القطاع الخاص من خالل 
التش�غيل الذاتي للشباب وتنسجم مع رؤى 

الوزارة.
ودعا االتحادات والنقابات العمالية التي تعد 
رشي�كاً فاعالً للوزارة اىل انه�اء التقاطعات 
فيم�ا بينها داعياً يف الوق�ت ذاته اىل محاربة 
جميع اش�كال الفس�اد التي كان لها دور يف 
التأثري الس�لبي عىل قطاع�ات العمل ومنها 
القط�اع الخ�اص، مؤك�داً رضورة ش�مول 
العام�ل يف القط�اع غ�ري املنظ�م بالضمان 
االجتماعي لتحقي�ق حياة كريمة والئقة له 
والرسته اضافة اىل ضمان مستقبله مساواًة 

بالعاملن يف القطاع الحكومي.
واشار اىل ان الوزارة مهتمة بتوسيع الشمول 
بالرعاية االجتماعية وتطبيق القانون النافذ 

حن توفر التخصيص املايل.
ويف خت�ام املحارضة قدَّم الح�ارضون عدداً 
م�ن املداخ�الت واالستفس�ارات ع�ن عمل 

الوزارة ومهامها.

وزير العمل يكشف »التحديات التي يواجهها عىل رأس 
الوزارة واحللول املقرتحة

    بغداد / المستقبل العراقي

بعد ورود معلومات اس�تخبارية وتكثيف 
املراقب�ة والتحري؛ تمكن�ت قوة من جهاز 
األمن الوطني يف محافظة بابل باالش�راك 
م�ع دائ�رة صح�ة املحافظ�ة، ومديري�ة 
الجريمة املنظمة بعد استحصال املوافقات 
القانونية من ضبط مخترب اهيل للتحليالت 

املرضية يتاجر باملس�حات الخاصة بوباء 
كورونا، والقاء القبض عىل صاحب املخترب 
الذي تبن انه موظفاً يف املخترب التخصيص 
إلح�دى املستش�فيات الحكومي�ة؛ وعن�د 
تدوين افادته اعرف برسقتها، واخراجها، 
واملتاجرة بها لحسابه الخاص؛ وقد جرى 
الجه�ات  اىل  املضبوط�ات  م�ع  تس�ليمه 

القضائية املختصة لينال جزاءه العادل.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن مب�ارشة مالكاتها يف 
دائرة مجاري بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية 
الص�در الثانية باصالح التخس�ف الحاصل يف 
خ�ط الدفع الخاص بترصي�ف مياه املجاري 
واالمطار عن منطق�ة جميلة ) املحلتن ٥١6 

الدائ�رة  م�الكات  العاصم�ة  رشق   )  ٥١٨  ،
ب�ارشت باصالح الخط العم�الق ) قطر 6٠٠ 
مل�م ( وبعمق يصل اىل ٥ امت�ار تحت االرض 
وبط�ول يتج�اوز ١٠٠ مر والذي سيس�اهم 
ح�ال انجازه برسعة ترصي�ف مياه الرصف 
الصحي واالمطار من املنطقة املذكورة سيما 

خالل فصل الشتاء وموسم االمطار.

األمن الوطني يف يقبض عىل موظف 
يرسق مسحات كورونا من املستشفى

امانة بغداد : املبارشة بصيانة ختسف 
عمالق رشق العاصمة 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ع�ن مبل�غ اإليرادات 
املتحققة لخزين�ة الدولة يف منفذ طريبيل الحدودي يف 
محافظة االنبار والذي بلغ )٢,3٨٤,٧٩٤,٠٠٠( مليار 
دينار عراقي واملتحقق ليوم ١٤ آب من الشهر الجاري 
وه�و ماتم اس�تحصاله م�ن الرس�وم املفروضة عىل 
حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من 

قبل الدوائر العاملة يف املنفذ الحدودي.
 وتوزع�ت تلك اإلي�رادات بواق�ع )٠٠٠,٢,١٥٠,٢٠6( 
دين�ار عراق�ي عن قيم�ة املبالغ املتحقق�ة من املركز 
الكمرك�ي، ومبل�غ )٢3٤,٥٨٨,٠٠٠( دين�ار عراق�ي 

والتي تم استحصالها من الوحدة الريبية.
وهذا التصاعد يف األيرادات جاء نتيجة ملمارس�ة هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة واجباتها بتخطي�ط ومهنية عالية 
وفق ما نصت عليه القوانن يف احكام الرقابة والتدقيق 
والتحري األمني والتعاون املشرك بن الدوائر العاملة 
يف املنفذ الحدودي وكذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد 
رئيس الوزراء يف تعظيم وتعزيز موارد الدولة وتطبيق 
برنامج�ه الحكوم�ي ومس�ريته االصالحي�ة لتخطي 

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة.

هيأة املنافذ احلدودية: منفذ طريبيل 
حيقق إيرادات رضيبية وكمركية جتاوزت 

» 2 » مليار دينار عراقي يف يوم واحد

    بغداد / المستقبل العراقي

تنس�ُق وزارة االتصاالت مع الرشكات املختصة لتسويق وتشغيل 
١٥٠ ال�ف خط ضوئ�ي يف بغداد ضمن مرشوع الق�رض الياباني 

لخدمات الكيبل الضوئي.
وق�ال مدي�ر الرشكة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة بالوزارة 
باس�م االسدي ان رشكته “اعلنت آلية املشاركة بتشغيل وصيانة 
وتس�ويق مرشوع الق�رض الياباني لخدم�ات ال FTTH للكيبل 
الضوئ�ي، ملا يق�رب من ١٥٠ ال�ف خط يف بغ�داد”، مفصحا عن 
“التنس�يق مع ال�رشكات املختص�ة فنياً وهندس�ياً للمش�اركة 

بتسويق الخدمات املتاحة عرب الشبكة الضوئية”.
واض�اف االس�دي، ان وزارت�ه “كان�ت ق�د اعلن�ت حمل�ة الزالة 
التج�اوزات ع�ىل الش�بكة الضوئية ضم�ن عدد م�ن املحافظات 
يف الب�الد، الس�يما محافظة األنبار وبالتنس�يق م�ع جهاز األمن 
الوطني، اذ بارشت هيئة إزالة تجاوزات الكيبل الضوئي املش�كلة 
بمديرية االتصاالت واملعلوماتية يف املحافظة، ازالة ش�بكة الكيبل 
الضوئي املمتدة عىل أعمدة الكهرباء بصورة غري رسمية بمناطق 
واحي�اء الرم�ادي، مؤك�دا قط�ع وازال�ة العديد منه�ا اضافة اىل 

الكابينات التي تجهز خدمة االنرنت بشكل غري مرخص به”.

االتصاالت تنّسق لتشغيل »150« ألف 
خط ضوئي يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت س�لطة الط�ريان املدني العراق�ي ، أمس الس�بت ، تدقيق 
متواصل عرب ف�رق عمل ميدانية عىل فحص )pcr( للمس�افرين 
القادم�ن واملغادري�ن يف مطار بغ�داد الدويل، حس�ب توجيهات 

وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية .
وأكدت الس�لطة : ب�رورة الت�زام رشكات الط�ريان العاملة يف 
البالد بتبلغ جميع مسافريها الكرام إلجراء فحص  )pcr( قبل ٤٨ 
ساعة عىل موعد سفرهم سواء كانت للرحالت القادمة او املغادرة 
للمط�ارات العراقي�ة .ويذكر أن س�لطة الطريان املدن�ي العراقي 
أج�رت هذا اليوم تدقيق مس�تمر لكافة الرح�الت الجوية املنفذة 
ياتي ذلك من أجل تطبيق رشوط الس�المة والوقاية الصحية من 

فريوس »كورونا »ولتوفري أجواء السفر اآلمن للمواطنن.

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية تربية كربالء افتتاح مدرس�ة جديدة بواقع ١6 صفا 
فيما اكدت ان ٨ مدارس وصلت نسب االنجلز فيها ٩٠٪ ومن املؤمل 
افتتاحها يف الش�هرين املقبلن.وقال مدير قسم االبنية املدرسية يف 
املديرية مؤيد االس�دي ان “محافظة كربالء شهدت افتتاح مدرسة 
جدي�دة يف قضاء الحس�ينية مكونة م�ن طابقن بواق�ع ١6 صفا 
و٤ مخت�ربات ومكتبة وجناح ادارة متك�ون من 6 غرف ومجاميع 
صحية”.واضاف االسدي ان “املدرسة شيدت ضمن مشاريع تنمية 
االقاليم لعام ٢٠١٩ املمولة من قبل محافظة كربالء”.واشار اىل ان 
“هناك ٨ مش�اريع ملدارس اخرى وصلت نس�بة انجازها ٩٠ باملئة 
ضمن تنمية االقاليم من املؤمل ان تنجز خالل الش�هرين القادمن 
باالضافة اىل 3٠ مرشوع نس�بته اقل من تس�عن باملئة سيس�تأف 

العمل فيها بعد تحسن الوضع الصحي واالقتصادي”.

الطيـران املدنـي جتـري إجراء 
لفحص »pcr« للمسافرين

تربيـة كربـالء: افتتـاح مدرسـة جديـدة 
و »٨« أخرى سيتم افتتاحها خالل شهرين

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل العراقية ان مراصدنا الزلزالية يف الهيئة العامة لالنواء الجوية سجلت 
فجراليوم السبت  املوافق ٢٠٢٠/٨/١٥ عند الساعة )٥:٢3:١٧( بالتوقيت املحيل حدوث 

هزة أرضية يف محافظة ميسان   
وب�ن تقرير الهيئة :ان قوتها قد بلغت )3،٥( درجة عىل مقياس رخر ، وتبعد )٤٩( كم 
ش�مال رشق مدينة العمارة يف محافظة ميس�ان  ،مشرية، لم يثبت الشعور بها من قبل 

املواطنن كما سنوافيكم يف حال حصول أي مستجدات أخرى.
ودع�ا التقرير  نهي�ب باملواطنن الكرام بأخ�ذ الحيطة والحذر واالبتعاد عن اإلش�اعات 
واألخبار الكاذبة واإللتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة لالنواء الجوية 

والرصد الزلزايل.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، الس�بت، املبارشة 
ع�ىل  وال�رز  الطح�ن  مادت�ي  بتجهي�ز 

املواطنن ضمن الحصة التموينية.
 وذك�رت ال�وزارة، يف بيان صحف�ي، أنها 
»ب�ارشت بتجهيز مادت�ي الطحن للدفعة 
السادس�ة وال�رز ضم�ن نظ�ام البطاق�ة 
التموينية الذي يوزع عىل املواطنن«، الفتة 
إىل أن »مخازنه�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات 
ب�دأت بعملية تجهيز الطحن والرز لوكالء 
املواد الغذائية ضمن إطار تجهيز مفردات 

البطاقة التموينية للمواطنن«.

وأضاف�ت، أن »عملي�ة التجهي�ز لل�وكالء 
قد بدأت للدفعة السادس�ة مل�ادة الطحن 
أن  إىل  مش�رية  ال�رز«،  مل�ادة  والرابع�ة 
»عملي�ات رقابي�ة وتدقي�ق تج�ري لهذه 
املادتن من قبل الجهات الرقابية يف الوزارة 
بغي�ة تجهيز املواطن�ن بنوعية جيدة من 

املادتن«.
وتابعت الوزارة، أن »فروع الرقابة التجارية 
واملالية يف مركز الوزارة واملحافظات تقوم 
بالتدقيق ايضا بنوعي�ات الطحن وإجراء 
الب�الد،  محافظ�ات  كاف�ة  يف  اس�تبيان 
وخصصت خطا س�اخنا لتلقي ش�كاوى 

املواطنن والرد عىل استفساراتهم«.

النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة »3،5« درجة شامل 
رشقي حمافظة ميسان

التجارة تبارش بتجهيز املواطنني بالطحني 
والرز ضمن احلصة التموينية

الرتبية تناقش االستعدادات 
لالمتحانات وسبل انجاحها

االنبار توشك عىل اغالق ملف النازحني رشقي الفلوجة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الربية، اليوم الس�بت، ان الوزير عيل حميد الدليمي، سيرأس 
اجتماعاً يوم غٍد يضم املديرون العامون واعضاء اللجنة الدائمة لالمتحانات 
ملناقشة كل ما يتعلق بشؤون الطلبة واالمتحانات النهائية للدراسة اإلعدادية، 
بناًء عىل متطلبات االمتحانات الوزارية للس�ادس االعدادي. وذكرت الوزارة 
يف بي�ان تلقته }الفرات نيوز{ أن »وزارة الربية، س�تعقد ي�وم غٍد اجتماعا 
موس�عاً يرأس�ُه معايل وزير الربية، عيل حميد الدليم�ي، وبحضور املدراء 
العام�ون يف املديريات العامة للربية واللجنة الدائمة لالمتحانات، ملناقش�ة 
موضوع االمتحانات العامة للدراس�ة اإلعدادية التي س�تنطلق يف األول من 
ش�هر أيل�ول املقبل«. وبين�ت ان »هذا االجتم�اع يناقش اهم االس�تعدادات 
املبك�رة لالمتحانات والُس�بل الكفيل�ة بإنجاحها، وتوحيد ال�رؤى واالفكار 
التي تص�ب يف مصلحة ابنائنا الطلب�ة والعملية التعليمية وتذليل املش�اكل 

واملعوقات التي قد تعرض سريها اضافة اىل مواضيع أخرى«.

   االنبار / المستقبل العراقي

الكرم�ة  قض�اء  قائممق�ام  أعل�ن 
مخل�ف  احم�د  االنب�ار  بمحافظ�ة 
الحلبويس، أمس الس�بت، ان اللجان 
املرشف�ة اوش�كت ع�ىل اغ�الق ملف 
مدين�ة  رشق�ي  ملناط�ق  النازح�ن 
الفلوجة .وقال الحلبويس يف ترصيح 
صحف�ي ان ” قض�اء الكرمة رشقي 
مدينة الفلوجة ، ش�هد عودة معظم 
االرس النازح�ة اىل مناطق س�كناها 
املح�ررة ول�م يتبق س�وى ٥٧ ارسة 
نازحة يف مخيمات النزوح من سكان 
القض�اء يف مخيمات اب�و غريب وتم 
ارسال لجنة مختصة لجرد تلك االرس 
تمهيدا لعودتهم اىل مناطق سكناهم 

املحررة واغالق ملف النازحن ملناطق 
رشق�ي مدين�ة الفلوج�ة “.واضاف 
ان” حكومة الكرمة املحلية خاطبت 
قي�ادة عمليات بغ�داد لغرض تدقيق 
ملفاتهم االمنية واحالت كل من يثبت 
انتماءه او مساندته إلرهابي داعش 
“اللج�ان  أن  القضاء”.وأوض�ح،  اىل 
املرشفة عىل ع�ودة االرس النازحة اىل 
مناطق سكناها املحررة اوشكت عىل 
اغالق ملف النازحن يف القضاء حال 
حس�م ملفات ال�� ٥٧ ارسة املتبقية 
وهم اعداد قليلة ومن املؤمل عودتهم 
يف غض�ون االي�ام القليل�ة املقبلة”، 
مؤك�دا ان “التأخ�ري يف حس�م اغالق 
مل�ف النازح�ن يف القض�اء يعود اىل 

تطبيق اجراءات كورونا”.

أكد وصول صهاريج غاز االوكسجني املسال اىل احملافظة عرب منفذ الشالجمة

حمافظ البرصة يعلن ختصيص »1500« قطعة أرض للمالكات الصحية
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة أسعد العيداني، أمس 
الس�بت، عن تخصيص ١٥٠٠ قطعة أرض 

للمالكات الصحية.
العيدان�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن  وق�ال 
امل�الكات  ب�ن  س�توزع  األرايض  ”ه�ذه 
الصحية ،التي تعمل يف الخط األول ملواجهة 
ف�ريوس كورون�ا كوجب�ة أوىل” مبين�ا أن 
”هناك وجبات أخرى س�توزع بن املالكات 

الصحية”.
وأض�اف، أن ”الحكوم�ة املحلية طلبت من 
الجه�ات الصحية تزويدها بكتب رس�مية 

وج�داول بالخف�ارات التي تخص الش�عب 
اإلط�الع  أج�ل  م�ن  الوبائي�ة  والرده�ات 
ع�ىل أس�ماء املمرضن والك�وادر الصحية 
،الت�ي تعمل يف ردهات مستش�فى البرصة 
التعليمي”، مش�رياً إىل أنه”تم ارسال هذه 
الجداول إىل دائ�رة صحة البرصة لتزويدها 

إىل الحكومة املحلية بحسب طلبها”.
محافظ�ة  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  وكان�ت 
البرصة ق�د أعلنت يف وقت س�ابق عن آلية 
يف  للمس�تحقن  األرايض  قط�ع  توزي�ع 
املحافظة ،مشرية إىل أن آلية التوزيع ستتم 
من خ�الل تخصيص قطعة أرض س�كنية 
لكل مواط�ن برصي غري مرتب�ط بوظيفة 

حكومية ،وال يمتلك عقاراً س�كنياً مسجالً 
باس�مه ، أم�ا املوظفون غري املس�تفيدين 
،فسيتم تخصيص قطعة أرض سكنية لهم 
،وذلك بالتعاون والتنس�يق مع )مقر عمله 

الوظيفي (.
كما اعل�ن رئيس خلي�ة االزم�ة املحلية يف 
البرصة املحافظ  اسعد عبد االمري العيداني 
ع�ن وص�ول )3( صهاري�ج خاص�ة بغاز 
االوكسجن املسال اىل محافظة البرصة عن 

طريق منفذ الشالمجة الحدودي .
وقال« العيدان�ي يف بيان صحفي صدر عن 
مكتب�ه االعالمي الخاص ان هناك تنس�يق 
م�ع محافظ خوزس�تان عىل دخ�ول )3( 

صهاري�ج خاصة بالغاز املس�ال عرب منفذ 
اىل  ارس�الها  ليت�م  الح�دودي  الش�المجة 
املستش�فيات الت�ي تحتوي ع�ىل الردهات 
الوبائي�ة التي يحتاج فيه�ا مرىض كورونا 

اىل غاز االوكسجن.
وثم�ن » رئي�س خلي�ة األزم�ة املحلي�ة يف 
البرصة جهود هيئة املنافذ الحدودية وادارة 
منفذ الش�المجة واألدارة الكمركية وبقية 
الجهات الس�اندة يف تس�هيل مه�ام ادخال 
صهاري�ج االوكس�جن فض�ال ع�ن جهود 
القنص�ل االيران�ي يف البرصة الذي ش�ارك 
يف ادخ�ال كميات االوكس�جن  من الجانب 

االيراني عرب منفذ الشالمجة الحدودي.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )87(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية 
مراجعتة ستكرتري اللجنتة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمستة 
عتر  يوما تبدا من اليوم التايل لنتر االعالن يف الصحف املحلية 
لالطالع عىل الروط مستتصحبني معهم هويتة االحوال املدنية 
وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدته 

اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1ت الدكاكني  املرقمتة )487و462و522و528و530و538و534

و471و469(  الواقعتة يف ستوق الربكتة يف منطقة البورصة عىل 
جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الشتيخ فتحي وملدة ثالث 

سنوات 
2 ت الدكاكني املرقمة ) 18و19و20و21و22و23و2429و30و31( 
الواقعتة يف منطقة ستوق املعتاش م17 رجم حديد شتارع العام  

وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )92(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية 
مراجعتة ستكرتري اللجنتة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمستة 
عتر  يوما تبدا من اليوم التايل لنتر االعالن يف الصحف املحلية 
لالطالع عىل الروط مستتصحبني معهم هويتة االحوال املدنية 
وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدته 

اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1ت القطع  املرقمة )139و179و88و172و171و59و205و210( 
م40 نينوى الرقية املشتيد عليها كراجات )حداد باب وشتباك( 
وبمستاحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات 
2 ت القطعتة  املرقمتة )222( م40 نينوى الرقية املشتيد عليها 
كراج ) حداد باب وشتباك(  وبمستاحة )269( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات 
3 ت القطعة  املرقمة )15( م40 نينوى الرقية املشيد عليها كراج 
)حداد باب وشتباك( وبمستاحة )145( م2  وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )102(
تعلتن اللجنة وللمرة االوىل عتن ايجار العقارات التاليتة وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنتة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثتون يوما تبدا من اليوم التايل 
لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مستتصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1ت القطعة  املرقمة )115أ( م 28 الهرمات املشيد عليها ) حداد باب وشباك( 

وبمساحة )120( م 2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
2 ت القطتع  املرقمتة )138و135و158و137و161( م 24 وادي عتكاب 
املشتيد عليها ) وكيل ادوات احتياطية ( وبمساحة )100( م2  لكل قطعة 

وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
3 ت متنزه املشيد عىل القطعة املرقمة )202/403( م 41 نينوى االشمالية 
وبمساحة )3140( م2 الواقع يف حي النور وحسب واقع الحال  وملدة ثالث 

سنوات.
4 ت القطتع  املرقمة )129و112و111( م 24 وادي عكاب املشتيد عليها ) 
وكيتل ادوات احتياطية ( وبمستاحة )50( م2  لكل قطعة وحستب واقع 

الحال  وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )90(
تعلتن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانتون )21( لستنة )2013( فعتىل الراغبني باالشتراك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمستة عر  يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعالن 
يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية 
البالغتة )30%( متن القيمتة املقتدرة مع الترصيتح االمني 
للمشترك باملزايتدة وتجري املزايتدة يف مقتر مديرية بلدية 
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
* القطتع  املرقمة )123و124و126و137و138و146و14

7و148و150و155و158و160
 40 م  و162و164و166و167و170و174و175و184(  
نينوى الرقية املشيد عليها محل )وكيل ادوات احتياطية( 
وبمستاحة )50( م2  لكل قطعة وحستب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
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جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )98(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدية 
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االع�الن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1� القطع  املرقمة )14أو28أو49ج( م 28 الهرمات املشيد عليها معمل نجارة  

وبمساحة )112,5( م 2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
 28 م  )38و2و9و4و10و11و39و19و20و17و18(  املرقم�ة  القط�ع    �  2
الهرمات املشيدعليها معمل نجارة  وبمساحة )225( م 2 لكل قطعة وحسب 

واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقم�ة )778( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع 

سكراب(   وبمساحة )300( م2  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
4 � القطع�ة املرقمة )156/16عق�اري( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها 
)مجمع صناعي  (   وبمس�احة )600( م2  وحس�ب واق�ع الحال  وملدة ثالث 

سنوات.
5 � القطع�ة املرقم�ة )17 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )مجمع 

صناعي(   وبمساحة )50( م2  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )91(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( 
خمسة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مقر مديري�ة بلدية املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف 
الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )%2( 

من بدل االيجار 
1� الدكاك�ني  املرقم�ة )525و561و560و562و559و484و
423و454و571و523( الواقع�ة يف س�وق الربك�ة يف منطقة 
البورص�ة عىل جزء من القطعة املرقمة ) 179( محلة الش�يخ 

فتحي وملدة ثالث سنوات 
2 � ال�دكان املرق�م ) 437( الواقع�ة ضم�ن ك�راج الصيانة يف 
منطق�ة البورصة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )179( محلة 

الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )115(  الصادر يف 2020/7/27 
تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادن�اه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  القيارة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( املعدل 
وبطريقة املزايدة العلنية . فع�ىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  القيارة  
وخ�الل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة  وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش 
االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى 
واب�رام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  تصديق ق�رار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله 
ف�رق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

القيارة  .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة ما عدا املحطة ثالث سنوات 

1 / محطة تعبئة وقود البالغ مس�احتها 5250 م2 املش�يدة عىل القطعة املرقمة 
770/88 م52  رمانة 

2 / الدكاكني ) 39و46و166و 167و168و249و 250و 251و252و253 و254( 
عىل القطعة املرقمة549/16 م 52 رمانة  

3/ الدكاكني )60و61و62و70و71و72و74و76و77و78و80و81(عىل القطعة 
املرقمة 179/5 م52 رمانة

4/ الدكاك�ني )63و65و66و67و68و69( عىل القطع�ة املرقمة 520/166 م 52 
رمانة

5 / دكان ) 82( عىل القطعة املرقمة 1666/166 م 52 رمانة
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ر. مهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

اعالن 
تعلن رشكة املنصور للصناعات الدوائية عن حاجتها اىل مدير مفوض ويمتلك 

املواصفات التالية :
1 – صيديل وله خدمة التقل عن 10 سنوات .

2 – له ممارسة يف الصناعة الدوائية او ادارة مؤسسة دوائية ) مذخر ، مكتب 
علمي ، صيدلية ( 

3 – متفرغ للعمل بدوام صباحي كامل .
4 – اليزيد عمره عن ) 50 ( عاما .

mansoor _ co@ للمراجعة : تقديم سرية ذاتية مفصلة عىل الرابط االلكرتوني
yahoo.com أو تس�ليمها اىل مقر رشكة املنص�ور يف موقع نقابة الصيادلة يف 

املنصور خالل اسبوع من تأريخ االعالن .

اعالن
تعلن ادارة وقف املرحوم مصطفى خان يف النجف االرشف عن 
اجراء املزايدة العلنية لالمالك املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل 
الراغبني يف االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية وخالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري 
املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا يف مقر املديرية من 
اليوم االخري من املدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فاليوم الذي يليه يكون موع�دا للمزايدة وكذلك اذا 
صادف تعطيل رسمي او حظر من قبل خلية االزمة يف النجف 
بس�بب ظروف جائحة كورونا فيكون يوم املزايدة  بعد رفع 
الحظر مبارشة وعىل املزايد دفع التأمينات القانونية البالغة 
20% من بدل التقدير بوصل اىل متويل الوقف وبراءة ذمة من 
الرضيبة واملستمس�كات الثبوتية كاف�ة االصلية واملصورة  
مع مضبطة تأييد س�كن حديثة وان يجلب املتقدم ) الجديد 
( يف املزايدة هوية ممارسة املهنة صادرة من جهة حكومية 
او نقابية تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة التي يس�تغلها 
يف املل�ك وكذل�ك جلب املوافقات االمني�ة للراغبني يف الدخول 
باملزاي�دات لالوق�اف الكائنة يف املدين�ة القديمة حرصا بناء 
ع�ىل التعليمات النافذة وال يجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم 
حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و 
عليه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما 
ان تسديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من 

تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

فقدان 
فق�دت الوثيقة املرقم�ة 1898530 تاريخ الوثيقة 3 / 
12 / 2019 الع�دد ) 49 ( باس�م الطالبة زينب عباس 
حس�ني خضري والصادرة من وزارة الرتبية ومعنونة اىل 
جامع�ة الكوفة – كلية الرتبية االساس�ية – فمن يعثر 

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

اعالن / اىل الرشيك ) فرقان يحيى جواد ( 
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النجف االرشف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشي�كك) حيدر حبي�ب كش�مر ( بالبناء ع�ىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة)3672/1( حي القادس�ية 
رقم املقاطعة )3 ( جزيرة النجف لغرض تسليفه قرض 
اإلس�كان. خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
الع�راق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ ن�رش اإلعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
���������������������������������������������

اعالن / اىل الرشيك ) هناء مرتى حسون  ( 
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك) ضياء ن�ور نويرص ( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة) 84267/3 ( حي النداء 
رقم املقاطعة )4 ( جزيرة النجف لغرض تسليفه قرض 
اإلس�كان. خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
الع�راق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ ن�رش اإلعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

بدل التقدير مساحته موقعه رقمه اسم 
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اقتصاد بال نفط
           صادق كاظم

كشفت أزمة انخفاض أسعار النفط املعروفة التي حدثت 
خالل العام 2014 خطورة بقاء اقتصاديات الدول النفطية 
ومن ضمنها العراق معتمدة عىل هذه السلعة الحساسة 
وحدها كأس�اس يف اقتصادياتها وتدعي�م مواردها، وقد 
عانى العراق عىل وجه الخصوص أكثر من غريه من دول 
املنطق�ة البرتولية من تداعيات ه�ذه األزمة وخطورتها 
عىل اقتصاده وأمنه الوطني.أموال كثرية س�نويا تحصل 
عليه�ا موازنة البالد من عوائد تصدير البرتول، لكن هذه 
األموال ال توظف بشكل يسمح بتطوير االقتصاد وزيادة 
العائ�دات الربحي�ة غري البرتولي�ة من خ�الل الدخول يف 
مج�االت صناعية مضمونة الربح كقطاع الغاز الطبيعي 
والبرتوكيمياوي�ات، فالعراق ومنذ اكتش�اف البرتول عىل 
أرض�ه منذ ثالثينيات القرن املايض يهدر وبش�كل غريب 
أكثر من خمسة مليارات دوالر سنويا من الغاز الطبيعي 
املصاح�ب للبرتول يف مختلف مواق�ع حقوله النفطية، يف 
ح�ن نج�د أن دولة مثل قط�ر باتت تناف�س الروس عىل 
زعام�ة تصدير الغاز الطبيعي كأكرب املنتجن واملصدرين 
ل�ه، مما جعلها تفك�ر يف تخزين انتاجه�ا النفطي وعدم 
بيع�ه واالعتم�اد عىل مبيع�ات الغ�از الطبيع�ي وحدها 
كمص�ادر للدخ�ل الوطني، بل هي توظف نس�بة ال بأس 
به�ا من مداخيلها من مبيعات الغاز الطبيعي الكتش�اف 

وتطوير حقول غاز عمالقة جديدة.
الحدي�ث التقلي�دي عن وجود م�وارد طبيعي�ة يف العراق 
يمك�ن أن تحل بديال عن البرتول كمصادر للدخل الوطني 
يمك�ن الوق�وف عن�ده وتحليل�ه، فالعراق م�ن الناحية 
النظري�ة يمتل�ك الكثري من امل�وارد كالس�ياحة بمختلف 
أنواعها، فضالً عن املعادن املختلفة واملساحات الشاسعة 
القابلة لالس�تثمار الصناعي والزراعي، واملوارد البرشية 
الت�ي يمكن أْن تدخ�ل يف منظومة التطوير واالس�تثمار، 
لكن�ه باملقاب�ل يفتقر اىل البن�ى التحتي�ة الرضورية من 
الش�بكات الحديثة والواس�عة من طرق املواصالت الربية 
الرسيع�ة الت�ي تغطي مختل�ف أنحاء الب�الد، واملطارات 
الدولية املتطورة التي تربط الع�راق بمختلف دول العالم 
واملنطق�ة، ع�الوة عىل نقص امل�الكات البرشي�ة املؤهلة 
واملتقدمة. بنية االستثمار تحتاج أيضا اىل القرار الشجاع 
الذي يسمح بوجود رؤوس األموال املحلية واالجنبية التي 
ترغب بتوظيف أموالها يف العراق وبشكل يخدم البالد من 
دون أن يضايقه�ا أي موظ�ف حكومي واحد او تهديد او 
ابتزاز من أحد من خالل حماية قانونية وسياس�ية تمنح 
الثقة لرؤوس األموال هذه للبقاء يف البالد واالس�تمرار يف 

أعمالها فيه.
الب�الد بحاجة اىل رؤوس أم�وال كبرية واىل جه�از إداري 
ناج�ح ونزي�ه لك�ي يضم�ن عملي�ة التطوي�ر ملفاص�ل 
اقتصاده املختلفة وتقليل االعتماد عىل البرتول كس�لعة 
اقتصادية وحيدة تؤمن مصادر الدخل له، فمن دون ذلك 
س�يبقى الفس�اد واحدا من أخطر التهديدات التي تعاني 
منها البالد وبس�ببه أيضا تس�تنزف موارد الب�الد املالية 
الكب�رية وتتبدد من قب�ل مافيات ورؤوس الفس�اد التي 
تق�ف عائقا خط�ريا أمام أي مح�اوالت حقيقية إلصالح 

األوضاع وترميمها.
استثمار املوارد وتنويعها أمر ليس بالصعب لكنه بحاجة 
اىل خط�ط ورؤوس أموال توظ�ف يف هذه القطاعات واىل 
بيئة مشجعة قوامها االسايس األمن واالستقرار، إذ انه من 
دون ذلك س�تبقى البالد أسرية لعقلية اقتصادية تقليدية 
تكتفي بواردات البرتول كم�ورد وحيد لالقتصاد، وتلهث 
خلف األزمات التي تتسبب بها قوى الفساد الظالمية التي 
تعمل عىل تخريب االقتص�اد العراقي وتدمريه من خالل 
إيق�اف عمل املصانع العراقية املختلفة، فضال عن تهديم 
القطاع الزراعي وإفشاله عرب فتح األسواق العراقية امام 
الس�لع الزراعية املس�توردة من مختلف الدول واملناشئ 
واغ�راق الس�وق به�ا مع العمل ع�ىل محارب�ة املزارعن 
واملنتج�ن العراقين وارهاقهم بالديون والرضائب وعدم 
توفري املي�اه إلرواء أراضيهم من خ�الل إهمال هذا امللف 
بالكام�ل واالكتفاء باملن�ح املائية والهب�ات التي تقدمها 
دول الجوار لنا.إن العراق بإمكانه الحصول عىل عوائد قد 
تصل اىل 50 مليار دوالر س�نويا يف غضون خمس�ة أعوام 
م�ن بداية ال�رشوع بتأهيل قطاع�ات الصناعة والزراعة 
والس�ياحة املتعثرة، فض�ال عن الغ�از الطبيعي وادخاله 
ضم�ن خطط تطوي�ر ته�دف اىل التصدير والق�درة عىل 
املنافسة والدخول اىل االس�واق الخارجية، وهذا بالتأكيد 
بحاجة اىل إدارات ومالكات تستطيع النهوض بهذا الهدف 
وان تس�عى اىل تحقيقه. دولة مجاورة للعراق مثل تركيا 
كان�ت يف ثمانين�ات القرن املايض دول�ة ضعيفة وتعاني 
من مشاكل وانقس�امات سياسية حادة واقتصاد بطيء 
النمو ومتعثر، لكنها ويف غضون عرش سنوات ومن خالل 
االس�تثمار يف قطاعي الزراعة والس�ياحة استطاعت أن 
تتعاىف اقتصاديا وتطور نفسها لتقوم بتصدير بضائع اىل 
مختلف دول العالم بقيمة 250 مليار دوالر، لكنها تطمح 
لرف�ع هذا الرق�م اىل 500 ملي�ار دوالر س�نويا وهو رقم 
طموح، بالتأكيد يعطينا درس�ا بأن األش�ياء التي تكون 
يف البداية صعبة لكنها ليس�ت مس�تحيلة يف النهاية كما 

يقول الصينيون.

  تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العق�ارات(   املدرجة اوصافها ادناه وذلك 
بع�د م�رور ) 30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية  فعىل الراغبن باالش�رتاك باملزايدة 
الحض�ور يف ديوان املديرية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبن معهم وصل التامين�ات القانونية البالغة 
30% من القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  او البطاقة الوطنية املوحدة  وبطاقة 
السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ 
االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول 
باملزاي�دة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما 
من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان 

تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبن مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة  
 

الرشوط :
1 � يتم تس�ديد بدل االيجار حس�ب امل�ادة 20 اوال من قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 12 لس�نة 2013 املعدل 
ولكامل فرتة االيجار ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة لتسديد البدل 

عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية
 2 � املحافظة عىل نظافة املحالت وعدم االرضار بها وعدم اجراء اي تغيريات او تحويرات الىبعد استحصال موافقة 

البلدية وااللتزام باملساحات املحددة
3 � يتحم�ل املس�تاجر اجور املاء والكهرباء والصيانة وتوزع بالتس�اوي عىل مس�تاجري املح�الت ويتم ايداع مبلغ 
1,000,000 ملي�ون دينار بش�كل س�نوي كأمانات عن االجور املش�ار اليه�ا اعاله ويف حالة عدم كفاي�ة املبلغ يتم 

استيفاء مبلغ اضايف وعىل ان ال يتحمل املستاجر الجديد قيمة االرضار الناتجة من قبل املستاجر السابق للعقار

م.رمهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 1 1
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 2 2
ثالث سنوات 30000000 ثالثون مليون دينار سنويا  20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 3 3

ثالث سنوات 30000000 ثالثون مليون دينار سنويا  20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 4 4
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 5 5
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 6 6
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 7 7
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 8 8
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 9 9
ثالث سنوات 27000000 سبعة وعشرون مليون دينار سنويا   45م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 10 10
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   22,5م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 11 11
ثالث سنوات 27000000 سبعة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 12 12

ثالث سنوات 1240000 مليون ومائتان واربعون الف دينار 
سنويا 25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 13 13

ثالث سنوات 1440000 مليون ومائة واربعة و اربعون الف 
دينار سنويا  25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 14 14

ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 15 15
ثالث سنوات 30000000 ثالثون مليون دينار سنويا  25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 16 16
ثالث سنوات 30000000 ثالثون مليون دينار سنويا  25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 17 17
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 18 18
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   22م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 19 19
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   22م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 20 20
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   31م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 21 21
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   36م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 22 22
ثالث سنوات 30000000 ثالثون مليون دينار سنويا  49م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 23 23
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   43م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 24 24
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   38م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 25 25
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   35م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 26 26
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   27م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 27 27
ثالث سنوات 27000000 سبعة وعشرون مليون دينار سنويا   41م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 28 28
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   22,5م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 29 29

ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   22,5م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 30 30

ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 31 31

ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 32 32
ثالث سنوات 27000000 سبعة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 33 33
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 34 34
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 35 35
ثالث سنوات 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار سنويا   20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 36 36
ثالث سنوات 30000000 ثالثون مليون دينار سنويا  25م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 37 37
ثالث سنوات 12000000 اثنى عشر مليون دينار سنويا  38م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 38 38
ثالث سنوات 10000000 عشرة مليون دينار سنويا  20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 39 39
ثالث سنوات 10000000 عشرة مليون دينار سنويا  20م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 40 40
ثالث سنوات 20000000 عشرون مليون دينار سنويا  50م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 182 41
ثالث سنوات 40000000 اربعون مليون دينار سنويا  53م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 183 42
ثالث سنوات 40000000 اربعون مليون دينار سنويا  78م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 184 43
ثالث سنوات 40000000 اربعون مليون دينار سنويا  65م2 محل تجاري في مجمع الكوثر الطابق االرضي والمرقم 185 44

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار

العدد : 19340
التاريخ 2020/8/12

اعالن 
)وفق قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء 
مديري�ة االنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة املنطق�ة 
الوسط بأسم ) اياد عبد حافظ  صكر ( من يعثر 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/3133

التاريخ : 2020/8/11 
اىل  /املنفذ عليه / حسن عيل حميد

لق�د تحقق لهذه املديرية من ان�ك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل س�تون يوم تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف النجف بالع�دد 6399/
بتس�ديد  الزام�ك  واملتضم�ن   2015/11/26 يف  ش2015/6 

النفقات املستمرة للدائنة اشواق طالب عبد

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2015/41
التاريخ : 2020/8/11 

اىل  /املنفذ عليه /املدين  عيل عبد حمودي
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل كتاب مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة بالعدد 
ص1/ خ/ 2015 يف ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر :

1 � ق�رار محكمة اح�وال النجف بالع�دد 5022/ش/2014 يف 2014/11/30 
واملتضم�ن الزام املدين ) عيل عبد حم�ودي( بتأديته للدائنة )زينب محمد عيل( 
مهرها املؤجل البالغ خمس�ة مالين وثالثمائة واربعة واربعون الف وس�تمائة 

وخمسة وعرشون دينار 
2 � ق�رار محكمة اح�وال النجف بالع�دد 5024/ش2014/1 يف 2014/12/7 
واملتضم�ن ال�زام املدين ) عيل عبد حمودي( بتأديت�ه للدائنة )زينب محمد عيل 
( اجرة حضانة مبلغ وقدره خمس�ة وعرشون الف دينار ش�هريا عن حضانة 

االطفال كل من حسن ومريم من 2014/9/25

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 80346/3 عروبه 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 
الجنس : دارين بصورة غري رسمية 

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 200م2
املشتمالت : صالة واستقبال وغرفة ومطبخ وصحيات سقوفه شيلمان 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : حصة / سوسن كشيش عباس 
مقدار املبيع : حصتها من العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن حصة /  سوس�ن كش�يش عب�اس لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ظاف�ر حبيب كاظم البالغ ) 16,000,000(  س�تة عرش مليون 
دين�ارا فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع 
البالغة ) 35,000,000( خمسة وثالثون مليون  دينارا  وان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
محمد فالح حسن 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح غماس 
العدد / 89/ ج/2020
التاريخ 2020/8/11

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) اكرم هادي كريم(

التهام�ك يف الدع�وى الجزائية املرقم�ة ) 89/ج/2020( 
املش�تكي فيه�ا عدنان جحيل ش�دود وفق اح�كام املادة 
459/ 1 م�ن قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
فق�د تقرر تبليغك اعالن�ا يف صحيفتن محليتن  يوميتن 
بالحضورام�ام هذه املحكمة  يف موع�د املحاكمة املوافق 
يوم  2020/9/27  ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة بحقك غيابا وحسب االصول
القايض

محمد صالل حمزة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح غماس 
العدد / 131/ ج/2020

التاريخ 2020/8/11
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) اكرم هادي كريم(
التهام�ك يف الدعوى الجزائي�ة املرقمة ) 131/ج/2020( 
املش�تكي فيه�ا عدنان جحيل ش�دود وفق اح�كام املادة 
459/ 1 م�ن قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
فق�د تقرر تبليغك اعالن�ا يف صحيفتن محليتن  يوميتن 
بالحضورام�ام هذه املحكمة  يف موع�د املحاكمة املوافق 
يوم  2020/9/27  ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة بحقك غيابا وحسب االصول
القايض

محمد صالل حمزة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح غماس 
العدد / 448/ ج/2019

التاريخ 2020/8/11
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) اكرم هادي كريم(
التهام�ك يف الدعوى الجزائي�ة املرقمة ) 448/ج/2019( 
املش�تكي فيه�ا محمد جحيل ش�دود وفق اح�كام املادة 
459/ 1 م�ن قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
فق�د تقرر تبليغك اعالن�ا يف صحيفتن محليتن  يوميتن 
بالحضورام�ام هذه املحكمة  يف موع�د املحاكمة املوافق 
يوم  2020/9/27  ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة بحقك غيابا وحسب االصول
القايض

محمد صالل حمزة
�����������������������������������������������

فقدان
فق�د من�ي الوصل الص�ادر م�ن بلدي�ه النج�ف واملرقم 
428392 باس�م  احم�د محمد عب�د عىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
�����������������������������������������������

اىل الرشيك ثائر حسن عبد الساده 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار 

اجازه بناء للعقار املرقم 3/52227 حي النداء  
طالب االجازه 

جامل مشكور عكن
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منتخب العراق للشباب يدخل معسكره الثاين
             المستقبل العراقي/ متابعة

يدخ�ل منتخ�ب الع�راق للش�باب، مس�اء 
الس�بت، معسكره التدريبي الداخيل الثاني 
يف محافظ�ة كرب�اء، ضم�ن تحضريات�ه 

لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاًما.
وكان منتخب الش�باب قد اختتم معسكره 
التدريب�ي األول، خ�ال األس�بوع امل�ايض، 
والذي ت�م الرتكيز فيه، ع�ى رفع جاهزية 
الاعبني البدنية، بخوض تدريبات صباحية 

ومسائية.
وس�يتم الرتكي�ز يف املعس�كر الثان�ي، عى 
تحض�رًيا  والفني�ة،  الخططي�ة  الجوان�ب 
لخ�وض املباري�ات الودي�ة خ�ال الش�هر 

املقبل. 
يشار إىل أن معس�كر كرباء، يشهد تواجد 

25 العًبا وهم كاآلتي:
حراسة املرمى: محمد حسن وأحمد شاكر 

وحسن حبيب
الدفاع: أحمد حس�ن مكنزي وزيد تحسني 
وعبد الله محمد وليث نجم وحسني جاسم 

وعبد الله خلف ومصطفى س�عدون وكرار 
سعد وأمري غانم

الوس�ط: عبد الرزاق قاس�م وعيل ش�وقي 
وعباس ع�يل ومنتظر عبد األم�ري ومنتظر 
محمد جرب وزي�ن العابدين قحطان وكرار 

محمد املخت�ار وأمري أحمد 
ونهاد محمد

أحم�د  س�الم  الهج�وم: 
وحس�ني عب�د الل�ه ورضا 

فاضل وحسني زياد.

الكامريوين جاكوب يعزز صفوف الكهرباء
             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الكهرباء 
العراق�ي، مع املح�رتف الكامريوني 
نف�ط  م�ن  قادًم�ا  جاك�وب، 

الجنوب.
اإلعام�ي  املنس�ق  وق�ال 
خي�ام  للكهرب�اء، 
الخزرجي، يف ترصيحات 
»اإلدارة  لك�ووورة 
اس�تكمال  يف  نجح�ت 
قائم�ة املحرتف�ني، من 
م�ع  التعاق�د  خ�ال 
الكامريوني جاكوب«.

وأضاف »جاكوب يعد 
الاعب املحرتف الرابع 
ضم�ن قائمة الفريق 

للموسم املقبل«.
ون�وه أن جاك�وب تف�اوض م�ع نادي 
الطلب�ة يف وقت س�ابق، قب�ل أن يتعاقد 
الطلب�ة مع الع�ب محرتف م�ن بوركينا 

فاسو.
وأش�ار إىل أن املح�رتف الكامريون�ي الجدي�د يلع�ب يف منتصف 

امللعب، بمركز االرتكاز، ليعوض رحيل عيل محسن. 
يش�ار إىل أن الكهرباء سبق وتعاقد مع 3 محرتفني وهم الغاني 

منساه والعاجي أبو بكر كونيه والكامريوني مونجي.

كشف املدى الزمني 
النطالق الدوري العراقي

دورمتوند يقرتب من ضم 
العب ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�عى الهيئ�ة التطبيعية لاتح�اد العراقي لك�رة القدم، 
لتحديد موعد أويل لبدء الدوري املمتاز، بعدما قررت تأجيل 
االنطاق�ة التي كان�ت مفرتضة، يوم 20 س�بتمرب/أيلول 

املقبل.
وقال مصدر مقرب من الهيئة ل�«كووورة«، اليوم السبت، 
إن األندية اعرتضت عى املوعد السابق، بسبب عدم قدرتها 
عى خ�وض التدريب�ات الجماعية، جراء انتش�ار فريوس 

كورونا املستجد، ولعدم وجود وقت كاف إلعداد الاعبني.
وأشار إىل أن التطبيعية تسعى لتحديد موعد انطاق بديل، 
لكنها بذات الوقت تنتظر الرد من خلية األزمة، يف حال كان 
هناك موعد محدد ملن�ح األندية الضوء األخرض، لانخراط 

يف التدريبات الجماعية.
وأوض�ح املص�در أن املوعد ال�ذي من املؤم�ل اإلعان عنه، 
يرتاوح ب�ني 20 أكتوبر/ترشين األول و1 نوفمرب/ ترشين 

الثاني.

فليك عن »فوز القرن«: قلياًل ما أنظر خلفي

هاالند يعود لتدريبات دورمتوند

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب هانزي فليك، املدير الفني لبايرن 
ميونخ، عن سعادته بالفوز التاريخي 
لفريقه عى برشلونة، بثمانية أهداف 
مقابل هدفني، يف دور الثمانية بدوري 

أبطال أوروبا.
وقال فليك، يف مؤتمر صحفي افرتايض، 
بعد املب�اراة: »أعتقد أنك�م تعرفونني 
جيدا، وتعرفون أن�ي قليا ما أنظر إىل 
ال�وراء. يمكننا اليوم أن نفرح بمباراة 
رائع�ة، لكنن�ا جميع�ا نع�رف، وه�ذا 
كان ملموس�ا أيضا داخ�ل غرفة تغري 
املابس، أن الفرح كان بالطريقة التي 

خرجت بها املباراة بهذه النتيجة«.
بع�ض  أمامن�ا  ي�زال  »ال  وأض�اف: 
األش�ياء لنفعلها، وتعرفون جميعكم 

رسع�ة س�ري األم�ور يف ك�رة الق�دم. 
ول�ذا، فالواجب هو أن ننظر إىل األمام، 
س�نحمل هذا الفوز معن�ا وكذلك أداء 
الفري�ق، لك�ن يج�ب تجمي�ع القوى 

لنصف النهائي«.
ويف رده ع�ى س�ؤال حول م�ا إذا كان 
لديه ش�عور بأن�ه حقق ف�وز القرن، 
باعتبار أن هذا الفوز س�يخلد إىل األبد 
يف كتب تاريخ بايرن، علق: »كذلك فوز 
ثاث�ة أهداف مقابل هدف س�يدرج يف 
كت�ب التاريخ، نعم، الواض�ح أنه فوز 
مبهر، وما وضعناه هو عامة مميزة 

صغرية«.
وزاد: »لكننا جميعا، وخاصة أصحاب 
الخربة من الاعب�ني، نعرف أنه يتعني 
تقديم نف�س األداء يف املب�اراة التالية. 
وه�ذا م�ا نس�تعد ل�ه. امله�م اآلن هو 

االس�تعداد للمب�اراة التالية بالش�كل 
ال�ذي يجعلن�ا ننج�ز ما نري�ده، وهو 
أن نبق�ى دائم�ا يف القم�ة، وهذا عمل 
ش�اق«. ورد فلي�ك ع�ى س�ؤال عم�ا 
إذا كان وج�د بع�ض النق�اط التي لم 
تعجب�ه: »بع�د الفوز بثماني�ة أهداف 
مقابل هدفني، ال أود الحديث عن هذه 
األمور بشكل كبري، وبعد مباراة كهذه 
يمك�ن للم�رء أن يس�تخلص الجانب 
اإليجابي، ففريقن�ا ضغط املنافس يف 
النص�ف األول م�ن املباراة م�ا أجربه 
عى ارتكاب أخطاء، واآلن نحن سعداء 

بالتأهل لنصف النهائي«.
وأردف: »ما أس�عدني ه�و أن الاعبني 
الذين دخل�وا إىل امللعب )الب�دالء( بنوا 
بساس�ة ع�ى م�ا فعل�ه الاعبون يف 
وقت س�ابق، وه�ذا يظه�ر أن الفريق 

قري�ب ج�دا من بعض�ه البع�ض، كل 
واح�د يريد املش�اركة، وكل واحد لديه 
قناعة داخلية بوضع نفس�ه يف خدمة 
الفري�ق«. وعن وج�ود 3 مدربني أملان 
يف ال�دور نصف النهائي للبطولة، وهم 
يولي�ان ناجلس�مان م�درب اليبزيج، 
وتوم�اس توخيل مدرب باريس س�ان 
جريمان، وهو كم�درب لبايرن، ختم: 
»بطبيع�ة الح�ال أنا س�عيد لتوماس 
وكذل�ك ليوليان، وأعرف ما يش�عر به 
املرء عندم�ا يصل إىل نص�ف النهائي. 
وهذه ه�ي أفضل ف�رق وأفضل أندية 
يف أوروب�ا، ول�ذا فأن�ا س�عيد للغاية، 
لك�ن يولي�ان وتوم�اس يس�عيان إىل 
الوص�ول إىل النهائ�ي مث�يل بالضبط، 
وس�نحاول أن نلتقي واحدا من اإلثنني 

يف النهائي«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد النرويجي الش�اب إيرلينج هاالن�د 20/ عاما/ اليوم 
الس�بت، إىل تدريبات فريقه بوروس�يا دورتموند، بعدما 

غاب عن مران أمس الجمعة بسبب التهاب بالحلق.
ويقيم دورتموند معس�كره التدريبي حاليا يف باد راجاز 
بس�ويرسا، كما يخوض الفريق املب�اراة الودية غدا أمام 
أوسرتيا فيينا النمساوي رغم املخاوف من وباء »كورونا«.

وتقام املباراة غدا يف النمس�ا ع�ى الرغم من إصابة اثنني 
م�ن العبي أوس�رتيا فيينا بف�ريوس »كورونا« املس�تجد 
حيث جاءت جميع اختبارات الكش�ف عن الفريوس التي 

أجريت بعد ذلك عى العبي أوسرتيا فيينا سلبية.

ذهبيتان للعراق بالقوس والسهم يف األندية العربية للسيدات
              المستقبل العراقي/ متابعة

العقدة الفرنسية تهدد سعي جوارديوال ملعادلة رقم مورينيو
تختتم مساء السبت، مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
عندما يواجه مانشسرت سيتي نظريه ليون، عى ملعب خوسيه 

الفاالدي بالعاصمة الربتغالية لشبونة.
ويواج�ه الفائز من تلك املباراة يف نصف النهائي، بايرن ميونخ، 

الذي اكتسح برشلونة أمس بنتيجة 2-8.
وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بني مانشس�رت سيتي وليون يف 
دوري أبط�ال أوروبا، وال يوجد فريق واجهه الس�يتي أكثر من 
لي�ون يف املس�ابقة، دون أن يحق�ق أمامه أي انتص�ار )تعادل 

وحيد- هزيمة وحيدة(.
وبعدما فش�ل لي�ون يف تحقي�ق أي انتص�ار يف أول 6 مباريات 
خاضه�ا يف دوري أبط�ال أوروب�ا أم�ام الف�رق اإلنجليزية )3 

تع�ادالت- 3 هزائم(، ل�م يخرس ليون يف آخ�ر 4 مباريات أمام 
أندية الربيمريلي�ج )انتصاران - تعادالن(، وم�ن بينها انتصار 
وتعادل أمام مانشس�رت س�يتي يف مرحلة املجموعات املوس�م 

املايض.
وتمكن السيتي من الوصول إىل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
للم�رة الرابع�ة يف آخر 5 مواس�م )االس�تثناء الوحي�د الخروج 
م�ن دور ال��16 يف موس�م 2016- 2017(، وم�ع ذلك لم يصل 

إىل نصف النهائي س�وى مرة واحدة فقط، وكان ذلك يف موسم 
.2016-2015

وحال تخطى مانشسرت سيتي عقبة ليون اليوم، سيكون هناك 
ممثل للك�رة اإلنجليزية يف نصف النهائي للموس�م الثالث عى 
التوايل، وهي السلس�لة األط�ول من نوعها، من�ذ وصول ممثل 
للكرة اإلنجليزية لنصف نهائي دوري األبطال 6 مواسم متتالية 

بني 2003- 2004 و2008- 2009.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات برش�لونة الذي فش�ل خاله يف تحقيق أي 
بطولة محلية أو قارية، مهدًدا بخس�ارة أموال 
جديدة هذا املوس�م.ووفًقا لصحيفة »مريور« 
الربيطاني�ة، فإن برش�لونة س�يضطر لدفع 5 
مايني يورو لصال�ح ليفربول، إذا نجح فيليب 
كوتيني�و يف الف�وز ب�دوري أبط�ال أوروبا مع 
باي�رن ميونخ.ويلعب كوتيني�و مع بايرن عى 

س�بيل اإلعارة حتى نهاية دوري األبطال، لكنه 
مرتب�ط بعقد مع برش�لونة حتى 2023.وكان 
كوتيني�و انتق�ل م�ن ليفربول إىل برش�لونة يف 
شتاء 2018 نظري 160 مليون يورو باملتغريات.
ويوج�د بن�د يف العقد املش�رتك بني برش�لونة 
وليفرب�ول ينص عى تق�ايض الريدز 5 مايني 
يورو، إذا فاز كوتيني�و بلقب دوري األبطال يف 
أحد موس�مي 2018-2019 أو 2020-2019.
وأشارت الصحيفة إىل أن البند لم يحدد الفريق 

الذي يحصد معه الاعب 
الربازي�يل لق�ب دوري 
أن  األبطال.يذك�ر 
الربازييل نجح  الاعب 
هدف�ني  تس�جيل  يف 
الفوز  لباي�رن خ�ال 
عى برش�لونة بنتيجة 

8-2، أم�س الجمعة، يف 
ربع نهائي البطولة األوروبية.

اجتامع استثنائي بربشلونة 
استعدادا الختاذ قرارات مصريية

              المستقبل العراقي/ متابعة

دع�ا جوس�يب ماري�ا بارتومي�و، رئيس 
برش�لونة، إىل اجتم�اع عاج�ل يف الن�ادي 

الكتالوني، اإلثنني املقبل.
كان برش�لونة، قد تعرض، أمس الجمعة، 
لخس�ارة مذل�ة بنتيجة 2-8 أم�ام بايرن 

ميونخ، يف ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا.

كتالوني�ا،  لرادي�و  ووفًق�ا 
فإن بارتوميو دعا الجتماع 
اإلثن�ني،  ي�وم  اس�تثنائي، 
ق�رارات  اتخ�اذ  وسيش�هد 

مصريية.
وأش�ار إىل أن أهم القرارات، 
ستكون إقالة كيكي سيتني 
م�ن مقع�د املدي�ر الفن�ي، 
اس�م  ملناقش�ة  باإلضاف�ة 

املدرب الجديد.

األرجنتين�ي  إن  كتالوني�ا  رادي�و  وق�ال 
ماوريس�يو بوكيتين�و، امل�درب الس�ابق 
لتوتنه�ام، يع�د أب�رز املرش�حني لقي�ادة 

البارسا يف املوسم الجديد.
وأوض�ح أن�ه لي�س مس�تبعًدا يف اجتماع 
اإلثنني، أن تتم الدعوة من خاله النتخابات 

مبكرة يف النادي الكتالوني.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات نادي بوروس�يا دورتموند عى مش�ارف التعاقد مع 
أح�د العبي ريال مدريد، قبل غلق باب االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
 ووفًقا لصحيفة »بيل�د«، فإن دورتموند بصدد ضم العب 
الوس�ط الربازي�يل رينري جيس�وس، البالغ م�ن العمر 18 

عاًما، هذا الصيف.
 وأش�ارت إىل اق�رتاب دورتموند من اس�تعارة الاعب ملدة 
ع�ام، م�ع وضع بن�د يتيح له فرص�ة تمديد عق�ده لعام 

إضايف.
 يأت�ي ذل�ك، يف ظل رغبة إدارة دورتمون�د يف جلب ُمعوض 
لقائ�د الفريق، مارك�و رويس، الذي يعان�ي من إصابة يف 
العضل�ة الضامة أبعدت�ه عن املاعب منذ فرباير/ش�باط 

املايض.
ويجيد رينري اللعب يف وسط امللعب وكذلك الجناح، وهو ما 
سيمنح املدرب السويرسي لوسيان فافر، خياريات عديدة 

حال الظفر بتوقيعه.
وانض�م رينري إىل الن�ادي امللك�ي يف يناير/كان�ون الثاني 
امل�ايض، قادًما م�ن فامنج�و الربازييل مقاب�ل حوايل 30 
مليون يورو، لكنه ظهر مع الفريق الرديف »كاستيا« يف 3 

مباريات فقط، سجل خالها هدفني.

هازارد تلقى عرضًا للعودة إىل تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني، أن البلجيكي 
إيدين هازارد، نجم ري�ال مدريد، تلقى عرًضا 

للعودة إىل تشيليس، خال املوسم املقبل.
وع�اش هازارد، موس�ًما صعًبا عى املس�توى 

الف�ردي يف ريال مدريد، إث�ر تعرضه ألكثر من 
إصابة قوية.

ووفًقا ملوقع »ديفنس�ا س�نرتال« اإلس�باني، 
فإن مسؤولني من تشيليس تحدثوا مع هازارد 
أثناء املوس�م، حيث كانوا قلقني عى إصاباته 
وس�ألوه عن العملي�ة والتعايف ومش�اعره يف 

إس�بانيا.كما عرض مس�ؤولو تش�يليس عى 
هازارد، الع�ودة إىل »س�تامفورد بريدج« مرة 

أخرى.ووفًقا للمقربني من تشيليس، فإن 
ه�ازارد ال يفكر مطلًق�ا يف مغادرة ريال 
مدري�د؛ ألن�ه كان يحلم بارت�داء قميص 

النادي امللكي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب هيزم المبارد يف رصاع مميز
            المستقبل العراقي/ متابعة

حصد األملاني يورجن كل�وب، املدير الفني لليفربول، 
جائزة جديدة هذا املوسم يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وأعل�ن الحس�اب الرس�مي للربيمريلي�ج، ع�ى موق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي تويرت، ف�وز كلوب بجائ�زة مدرب 

املوسم يف الدوري اإلنجليزي.
وناف�س كلوب ع�ى الجائ�زة، مع كل م�ن: فران�ك المبارد 

)تش�يليس( - بريندان رودجرز )ليسرت س�يتي( - كريس وايلدر 
)شيفيلد يونايتد(.

وغاب اإلس�باني بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت سيتي، 
عن قائمة املرشحني، رغم قيادته السماوي، لحصد املركز الثاني 
يف ج�دول ترتيب البطولة بفارق 15 نقطة عن صاحبي املركزين 

الثالث والرابع.
يذك�ر أن ليفرب�ول حصد لق�ب ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز هذا 

املوسم، ألول مرة منذ 30 عاًما.

كوتينيو هيدد البارسا بصفعة جديدة.. وليفربول ينتظر
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تناقضات عراقية صارخةيا أعراب.. االنتداب عىل األبواب

اسعد عبد الله عبد عليضياء محسن االسدي

إن األحداث العصيبة التي تمر بها منطقة الرشق األوس�ط وبالخصوص 
الدول العربية يف مرشقها ومغربها عام ) 2020( ميالدية خطرية املنحنى 
وفيه�ا كثريا من التقلبات السياس�ية واألمنية ش�هدت خاللها رصاعات 
دامي�ة أودت بحياة اآلالف من الضحايا األبرياء وما زالت التوترات قائمة 
ع�ى قدم وس�اق تتالعب بها أي�ادي خفية ُتقاد من الخ�ارج معروفة يف 
مضمونه�ا ومتغرية يف ش�كلها كل حني وزمان والخ�وف من القادم وما 
يحمله من أحداث جس�يمة تملئ جعبتها يف منطقة أهلكتها الرصاعات 
الداخلي�ة والح�روب األهلية والرصاعات عى املصال�ح البعيدة عن األمن 
القوم�ي العربي ووحدة اإلس�الم وش�عبه وتقطع�ت أوصالهم وترشذم 
ونخرت الحروب أجس�ادهم وأصبحت أراضيه�م مرسحا ومرتعا خصبا 
لرصاع وكرس اإلرادات السياسية مما أهلها أن تكون طعاما شهيا يسيل 
لع�اب القوى االس�تعمارية املرتبصة بهم وبمقدراته�م وثرواتهم لتلبية 
مصالحهم . لذا نرى يف األفق الكثري من التطورات الخطرية جدا وتحوالت 
سياس�ية وتغيري جغرايف لرس�م خارطة الرشق األوس�ط بشكله الجديد 
بقيادة كل من فرنس�ا – أمريكا – بريطانيا ع�ى ضوء األحداث الجارية 
اآلن وبحس�ب م�ا تجده هذه الدول من مناطق رخوة يس�هل اقتحامها 
وتنفيذ برامجها لضعف هذه الدول العربية كالعراق – وسوريا –ولبنان 
– واليمن – وليبيا واش�تعال نريان مواقد الحروب والرصاعات السياسية 
عى ق�دم وس�اق يقابلها غض الط�رف عنها م�ن قبل الدول الس�اعية 
واملخططة ملشاريع التقس�يم املناطقي الجديد وعندما نقلب األحداث يف 
س�وريا وهذا الهدوء الح�ذر والفتور يف الحرب التي كانت مس�تعرة بعد 
التضحي�ات والدماء التي أريقت عى أرض هذا البلد وبقاء الس�لطة عى 
اله�رم الدولة وكأن ش�يئا لم يكن نش�م رائحة وملس�ة القرار الس�يايس 
األمريك�ي في�ه بالتع�اون مع املحرك الس�عودي الخليجي ال�ذي كان له 
التأثري الواضح يف الرصاع الدائر يف س�وريا فأن هذا الهدوء كأنه يصب يف 
مصلحة األمريكان ودول الغرب وكذلك املش�هد يف العراق من خالل تربع 
أس�ياد القرار يف الحكومة العراقية برئاساتها الثالثة ال يخرج من عباءة 
الحكومة الربيطانية وانتماءه�م الثانوي لها وأصابعها الخفية ودورها 
كالع�ب رئي�ي يف تحريك عجل�ة األحداث يف العراق وكذل�ك ما ظهر عى 
الس�طح يف اآلونة األخرية يف بريوت وفاجع�ة التفجري وتدخل املبارش من 
الحكومة الفرنس�ية واالهتمام الرصيح يف مس�تقبل لبنان تحت مسمى 
مد العون واملس�اعدة وحرصها املفاجئ عى وحدة لبنان وشعبه وكذلك 
ال�رصاع اليمني ال�ذي لن تظهر مالمحه لحد اآلن والتس�ويات األخرية يف 
املش�هد الس�يايس الغربي والنظام الس�عودي اإلماراتي واأليام القادمة 
س�وف تكشف خيوط اللعبة وال تفوتنا ليبيا بعد ما اختلطت األوراق فيه 
وأصبح املشهد السيايس معقد ومربك والرصاع عى أشده بني املتصارعني 

كل ذلك من وراءه أجندات استعمارية بأسلوب جديد والعبني جدد .

بعد تفجري بريوت انقس�م العراقيون اىل فئات يف توزيع الس�بب بتفجري 
بريوت, بعضهم مبارشة س�ارع اىل اتهام “حزب الله” وعلق برقبته كل 
ما يجري من مصائب يف الس�احة اللبنانية, م�ع انه بعيد بأالف االميال 
عن قصة االنفجار, فمسبباته سعودية وارسائيلية مع ذيولهم يف الداخل 
اللبناني, والبعض االخر اتهم مافيات الفس�اد اللبنانية التي تتاجر بكل 
يشء متاح, حتى بمصري الشعب اللبناني, فاالهم عندها كمية الدوالرات 

التي تدخل لحسابها.
والغري�ب ان “البعض” س�ارع الته�ام ايران بتفجري بريوت, س�ريا مع 
عادته بتعليق كل مصيبة تحدث يف الرشق االوس�ط برقبة طهران, حتى 
ان بعضه�م علق خس�ارة املنتخ�ب الس�عودي يف كاس الخليج االخرية 

برقبة طهران!
ومن الغرائب التي تحص�ل يف العراق ان اللصوص الكبار معروفون لكل 
العراقي�ني, لكن اي�اك والترصيح بأحد االس�ماء فتصيب�ك لعنة الرعاع 
والجهل�ة, فهنالك االالف من العبيد الذي يتقربون لله بطاعة اللصوص! 
نع�م ال تتعج�ب كل يشء ممك�ن الح�دوث يف الع�راق, فالبل�د مص�اب 

بفايروس منذ الف عام ولم يصله اللقاح لحد االن.
قبل ايام نرشت منش�ور يف صفحتي عى الفيس�بوك ع�ن كتاب )البيان 
يف تفس�ري القران( للمرجع الكبري الخوئي )رحم�ه الله(, وهو من اهم 
التفاس�ري يف الق�رن االخري بش�هادة املختص�ني, لكن يف الع�راق االمور 
تختل�ف, ف�اذا بالعرشات يقوم�ون بحظ�ري! والبعض االخ�ر اتهمني 
بالعمال�ة إليران, واخرين قالوا يل انك رجعي! اما الرعاع فال يجيدون اال 

اطالق الشتائم واللعنات بحق من يخالفهم.
وال تتوق�ف الغرابة يف العراق, فمع ان صدام كان ظاملاً وجالدا للش�عب, 
قتل االالف, ودمر البالد بحروب عبثية لم تخدم اال دول االستكبار العاملي, 
والتي كان يدعي انه يحاربها, لكن كل افعاله كانت يف خدمة اسياده يف 
واشنطن وتل ابيب, لكن الغريب ان نجد االالف من العراقيون يرتحمون 
ع�ى الطاغية املقبور! ويصفوه بالحاكم القوي, كأن فيهم حنني لزمن 
ال�ذل, بل يطلقون عى زمن�ه بالزمن الجميل, مع ان�ه كان زمناً للقبح 
الشديد. واخرى من الغرائب العراقية وهي قيام مجموعة بالتهجم عى 
ضابط ومحارصته ومحاولة دفعه الستخدام سالحه, كي يتم تصويره 
بهدف تس�قيط املنظومة االمني�ة يف العراق, س�احات التظاهر الحالية 
يتجمع فيها مجاميع كبرية من سفلة االمة واملنحطني, ممن يتحركون 
حس�ب ارادات خبيثة, تحافظ عى تجمعهم, النهم يقدمون لها خدمات 
كب�رية. ام�ا اكثر الغرائب العراقية التي اس�توقفتني ه�و ادعاء الالعب 
رضغام اس�ماعيل ان�ه االفضل عراقيا, مع ان ع�ام 2020/2019 كان 
عام س�لبي عى املستوى الش�خيص له, والكل اشار اىل تراجع مستواه, 

لكن امر طبيعي ان نسمع هكذا ترصيح يف بلد الجنون والتناقضات.

مؤسس رشكة عمالقة حيدد بالتاريخ موعد انتهاء جائحة كورونا
املؤس�س لرشكة  الرشي�ك  ق�ال 
بي�ل جيت�س  »مايكروس�وفت« 
أن العالج�ات املقرتحة لفريوس 
كورون�ا املس�تجد س�تعمل عى 
خفض معدالت الوفاة بالفريوس، 
لكن النهاي�ة الحقيقية لكوفيد-

19 س�تأتي من انتش�ار العدوى 
الطبيعية واكتشاف لقاح يمنحنا 

مناعة القطيع.
 وتوق�ع امللياردي�ر األمريكي« يف 
ترصيح�ات لوكال�ة »بلومربج«، 
ح�دوث ذلك خ�الل النصف األول 
من ع�ام 2021 بالنس�بة للدول 
الغني�ة، متوقع�اً أن تنتهي هذه 

األزمة بحلول نهاية 2021. 
م�ن  تعجب�ه  األمريك�ي،  امللياردي�ر  وأب�دى   
الش�ائعات ونظري�ات املؤامرة التي تش�ري إىل 
اهتمام�ه بالتوصل للقاح ض�د الوباء من أجل 
التحك�م يف الن�اس م�ن خالل موجات ش�بكة 

الجيل الخامس. 
 وق�ال: »ه�ذا غري�ب، ه�م يحول�ون حقيقة 
مشاركتي يف جهود التوصل للقاح إىل النقيض، 
فب�دالً م�ن من�ح أم�وال إلنق�اذ حي�اة الناس 

يجعلونني أس�عى لتحقيق أرباح للتخلص من 
البرش«. 

 وتاب�ع متخوفاً: »إذا أوقفت هذه الش�ائعات 
الن�اس عن تلق�ي اللق�اح أو النظ�ر يف أحدث 
البيان�ات بش�أن ارت�داء قن�اع الوج�ه، فإننا 

سنواجه حينها مشكلة كبرية«. 
 يأتي رد جيتس بالتزامن مع انتشار العديد من 
املقاالت والصور املزّيفة عرب وس�ائل التواصل 

االجتماعي والتي توجه االتهامات له. 
 ويف أح�د مقاطع الفيدي�و املنترشة عرب موقع 

يوتي�وب توجه االتهام�ات إىل بيل 
جيت�س بأن�ه »يري�د التخلّص من 
15% م�ن الس�كان« تح�ت س�تار 
تلقيحهم، وقد ش�اهد املاليني هذا 
املقطع عرب موقع »يوتيوب«، وفقا 

ملا نقلته فرانس برس. 
 ويف مقابلة له خالل األسبوع األخري 
م�ن ش�هر يوليو/تم�وز امل�ايض، 
األمريكي نظرية  امللياردير  نس�ف 
املؤام�رة التي تحوم حول ش�ائعة 
وقوفه وراء انتشار كورونا، قائال: 

»الحقيقة ستظهر يوما ما«. 
 أض�اف: »لق�د قّدمت مؤسس�تنا 
مبال�غ مالية أكثر من أي مجموعة 
أخرى لرشاء اللقاح�ات بهدف إنقاذ األرواح«. 
مؤكدا أنه يأمل أال تؤدي نظريات املؤامرة هذه 
إىل تنف�ري الناس من اللقاح عندما يتم التوصل 

إليه. 
 وعن ترويج البيت األبيض لعقار »هيدروكي 
كلوروك�ني« كع�الج للفريوس رغم اكتش�اف 
ع�دم فعاليت�ه وخطورته عى م�رىض القلب، 
يوضح بيل جيتس مؤس�س »مايكروسوفت« 

أن هيدروكي كان يبدو جيداً. 

نجدة بغداد: اعتقال شخصني اطلقا العيارات النارية 
والقبض عىل خمالفني

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، ممارساتها 
االمني�ة خالل ال�� 24 س�اعة املاضي�ة ضمن 
مناطق متفرق�ة من العاصم�ة، منها اعتقال 

شخصني اطلقا العيارات النارية يف الفضاء.
 وقالت املديرية يف بيان تلقت »االخبارية« نسخة 
منه، إنها ضبطت »5 س�يارات مطلوبة )عليها 

اشارات حجز ( ضمن مناطق متفرقة«. 
كم�ا الق�ت القب�ض » ع�ى ش�خصني قام�وا 

بأط�الق الن�ار يف الفض�اء مم�ا ادى لرتوي�ع 
املواطنني ضمن مناطق )رسيع محمد القاسم 
.. الوش�اش(«.  وتابعت انها القت القبض عى 
»5 مخمورين يعرتضون سبيل املارة«. مشرية 

اىل انها »اعتقلت 8 متسولني«. 

كش�ف علماء من جامعة والية إلينوي األمريكية، أن من األحداث األخرية 
الت�ي يمكن أن يش�هدها الكون أثناء موت�ه هو انفجار األقزام الس�وداء 

)بقايا نجوم(.
والح�ظ العلماء، أن النجوم الت�ي تتجاوز كتلتها كتلة الش�مس بأقل من 
10 مرات ال يمكن أن تنفجر عى ش�كل مس�تعرات أعظم، وهذا يرجع إىل 
حقيق�ة أن هذه النجوم لي�س لديها كثافة كافية إلنتاج الحديد يف نواتها، 

كما تفعل النجوم فائقة الكتلة، بحسب ما نقله موقع “فيز أورغ”.
ونتيج�ة لذلك، تتحول هذه النجوم إىل أق�زام بيضاء، والتي تربد عى مدى 
تريليون�ات الس�نني، ثم تتحول تدريجياً إىل أقزام س�وداء مس�اوية حجم 

األرض ومتكونة من الكربون واألكسجني، فاقدة طاقتها.
توص�ل العلم�اء األمريكيون إىل اس�تنتاج مف�اده أن تفاع�الت االندماج 
النووي قد تس�تمر داخ�ل األقزام الس�وداء ما س�يؤدي إىل تراكم الحديد. 
ونتيج�ة لذلك، س�وف تنفجر النج�وم املنطفئة. قدر العلم�اء أن أول قزم 

أسود قد يظهر ما بني 10 إىل 1100 سنة قادمة.

العلامء يكشفون ما سيحدث أثناء 
موت الكون

جائحة كورونا أرضت بـ70% من شباب العالـم
أصدرت منظمة العم�ل الدولية تقريرا تناول 
تأثري جائحة كورونا ع�ى الوظائف والتعليم 
والحق�وق والرفاهية العقلية، مش�ريا إىل أن 
نح�و 70% من الش�باب ح�ول العال�م تأثروا 
س�لبا. وجاء يف التقري�ر أن “تأثري الوباء عى 
الشباب كان عميقا وغري متناسب، كما شهد 
42% من شباب العالم يف السن ما بني 18 و29 
سنة تراجعا يف دخولهم منذ بداية الجائحة”. 
وأش�ار التقرير إىل أن نحو 65% من الش�باب 
تعلموا أقل منذ بداية الوباء، بس�بب االنتقال 
من الفصل ال�درايس إىل اإلنرتنت والتعلم عن 
بعد أثناء اإلغالق. وأوضح التقرير أن الوضع 
كان أسوأ بالنسبة للشباب الذين يعيشون يف 
البل�دان منخفضة الدخل الذين لديهم وصول 
أق�ل إىل اإلنرتنت ونقص املع�دات. وقال غاي 

رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية: “األمر 
ال يقترص عى تدمري الوظائف وفرص العمل 
بالنسبة للشباب، ولكن التأثري يؤدي أيضاً إىل 
تعطي�ل تعليمهم وتدريبهم، وه�و ما له آثار 
خطرية ع�ى صحتهم العقلي�ة”. وبات %38 

من الش�باب غري متأكدين م�ن آفاق حياتهم 
املهنية يف املستقبل، حيث من املتوقع أن تؤدي 
األزم�ة إىل خل�ق مزيد من العقبات يف س�وق 
العم�ل وإطالة فرتة االنتقال من املدرس�ة إىل 
العمل. وذكر التقرير الدويل أن البعض ش�عر 
بالفعل بتأث�ري مبارش لألزم�ة، حيث اضطر 
واح�د من كل 6 ش�باب إىل التوقف عن العمل 
منذ بداية الوباء، كم�ا أنه من املرجح أن يتم 
توظيف كثري من العمال األصغر سنا يف مهن 
ش�ديدة التأثر مثل الدع�م والخدمات والعمل 
املتعلق باملبيعات، مم�ا يجعلهم أكثر عرضة 
للعواق�ب االقتصادية للوب�اء. وحذر التقرير 
من تأثري الجائحة عى الصحة العقلية، حيث 
وج�د االس�تطالع أن نحو 50% من الش�باب 

ربما يتعرضون للقلق أو االكتئاب.

أطلق تطبيق الرتاس�ل الفوري »تيليغرام« 
تس�مح  جدي�دة  مي�زة  الس�بت،  ،الي�وم 
للمستخدمني بإجراء مكاملات فيديو فردية 

مشفرة.
لتطبي�ق  الرس�مية  املدون�ة  وبحس�ب 
»تيليغرام«، ف�ان امليزة الجديدة س�تكون 
متاح�ة ع�ى األجه�����زة الت�ي تعم�ل 

بنظام�ي آندروي�د و »ios«، وأضاف�ت، إن 
املكامل�ات املرئي�ة س�تدعم وض�ع ص�ورة 
داخل صورة، األمر الذي سيس�مح بقراءة 
املحادث�ات والقي�ام بأم�ور أخ�رى أثن�اء 

املكاملات.
ووع�د التطبي�ق، بطرح املزيد م�ن امليزات 
والتحديثات يف اإلص������دارات الالحقة، 

ومنها إط�الق مكاملات مرئي�ة جماعية يف 
األشهر املقبلة.

ويوج�د ل�دى »تيليغ�رام« أكثر م�ن 400 
مليون مس�تخدم يف جميع أنح�اء العالم، 
وتق�ول املنصة إنها واحدة م�ن أفضل 10 
تطبيقات ت�م تنزيلها حول أنحاء العالم يف 

مجال التواصل االجتماعي.

تيليغرام يتيح امكانية اجراء مكاملات فيديو مشفرة

عى ما يبدو أن فيس�بوك بدأت بخطوة إضافية لدمج وتكامل تطبيقاتها 
معاً، هذه املرة من خالل الدردشة. حيث ظهرت شاشة منبثقة أثناء فتح 
انستغرام تفيد بوصول تحديث يدمج ماسنجر معها من حيث الدردشة.

وضّمن�ت فيس�بوك مجموعة م�ن املزايا الجديدة يف دردش�ة انس�تغرام 
مث�ل مظهر مل�ون للمحادثات والتفاعل مع الرس�ائل بالرموز التعبريية 
والس�حب لل�رد – وكلها مزاي�ا يوفرها ماس�نجر – واأله�م التحدث مع 

أصدقاءك عى فيس بوك.
وبمجرد تحديث انس�تغرام فإن الواجهة الجدي�دة له تالحظ فيها تحول 

أيقونة الرسائل الخاصة لتصبح عى شكل شعار ماسنجر.
وه�ذه أول خط�وة نحو تحقيق رؤي�ة مارك زوكرب�ريغ الجديدة لتوحيد 
منصات التواصل معاً بحيث يمكن للمستخدم الدردشة مع أي مستخدم 
آخر عى باقي تطبيقات فيس�بوك، وذلك سيش�مل واتس�اب وانستغرام 
وماس�نجر. كما يعد زوكربريغ أن يكون تواصل املستخدمني مشفراً بني 

كافة التطبيقات. 

فيسبوك تبدأ بدمج حمادثات 
ماسنجر مع انستغرام


