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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصلت الخالف�ات بني وزير املالي�ة واللجنة 
املالية الربملانية إىل مرحلة كرس العظم نتيجة 
إلج�راءات إدارية ومالية تق�وم بها الوزارة، 

ولم تطلع عليها املالية الربملانية.
وكشفت مصادر مطلعة حدوث جدال وصل 
حد املش�ادة والش�جار ب�ني رئي�س اللجنة 
املالية النيابية هيث�م الجبوري ووزير املالية 
ع�ي ع�الوي. وحصل الج�دال، األح�د، اثناء 
اجتماع ضم الطرفني بحضور رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي ورئيس مجلس النواب 
محمد الحلبويس إضافة اىل وزير التخطيط.

وأشارت املصادر اىل ان وزير املالية »تجاوز« 
بألف�اظ غ�ر مقبول�ة ع�ى اللجن�ة املالية 
النيابي�ة ومجل�س الن�واب، ما دف�ع النائب 
هيث�م الجب�وري لل�رد علي�ه، متهم�ا إي�اه 
ب�«الفش�ل وع�دم القدرة ع�ى إدارة الوزارة 
وعدم امتالكه لرؤى صحيحة تنهض بامللف 

االقتصادي واملايل«.
واتهم الجبوري وزير املالية باالعتماد عى ما 
وصفه »أدوات فاسدة« طيلة الفرتة املاضية 

يف إدارة الشؤون املالية. 
وبحس�ب املصادر، فإن الجدال بني الجبوري 

وعالوي تطور ليصل حد الشجار.
ب�دوره، رشح النائ�ب عن تحالف س�ائرون 
رياض املس�عودي نوعية الخالف بني اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة ووزي�ر املالية ع�ي عالوي، 
مش�را ان الخالف عى ش�كلني األول مهني 

واآلخر سيايس.
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حمافظ نينوى يفرض
 حظر جتوال شامل عىل قضاء بعشيقة 

بعد ارتفاع إصابات »كورونا«

الناطق الرسمي باسم
 حمافظ البرصة يفتتح املحكمة 

النموذجية يف »الفاو«

الرافدين عن سلفة 
الـ)25( مليون دينار للموظفني: 

تسدد خالل )٦( سنوات

       بغداد / المستقبل العراقي

عززت اليونان وجودها األمني والعس�كري قرب حدودها 
مع تركيا، أمس االثنني، تحسبا لحدوث ملوجة تدفق ثانية 

من الالجئني الراغبني يف دخول البالد بشكل غر قانوني.
وتخىش أثينا أن يلجا الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
إىل اس�تخدام ورقة الالجئني كوس�يلة ضغط عى اليونان 
وأوروب�ا، يف ظ�ل التوتر القائ�م بني الجانب�ني يف منطقة 
رشقي املتوسط. وتشمل القوة اليونانية الجديدة املدفوعة 
إىل الح�دود ألف رجل رشط�ة، و150 من القوات الخاصة، 
و4 طائ�رات مس�رة للمراقب�ة الجوي�ة، و10 س�يارات 

مدرعة، و5 قوارب مطاطي�ة، و3 مكربات صوت لتوجيه 
رسائل التحذير.

ووضع�ت الس�لطات اليوناني�ة يف املنطق�ة الحدودية مع 
تركيا 15 كامرا تعمل باألش�عة تح�ت الحمراء، من أجل 
ضم�ان املراقب�ة يف الليل لتف�ادي أي عملي�ات خرق غر 
قانوني�ة للحدود. وس�بق أن لوح أردوغ�ان أكثر من مرة 
باس�تخدام ورقة الالجئني يف نزاعاته مع أوروبا، كوسيلة 
ضغط و«ابتزاز« للجران الذين يخش�ون موجة مفاجئة 
من النازحني. والس�بت كش�فت وس�ائل إعالم تركية أن 
أنق�رة نقلت عرشات الدبابات م�ن حدودها الجنوبية مع 

سوريا إىل الحدود الشمالية الغربية املحاذية لليونان.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت 
لالنتخابات، التنسيق مع مديرية الدفاع 
املدن�ي لحماية مخازنه�ا من الحاالت 
الطارئ�ة.  وذك�ر بيان ملكت�ب الناطق 
االعالمي للمفوضية »إنطالقاً من مبدأ 
املس�ؤولية الوطنية للمفوضية اتجاه 
الناخبني ورشكاء العملية االنتخابية، 
ومن أجل بن�اء عالقات جي�دة مبنية 
عى مبادئ الثقة واستقطاب دعمهم 
للعم�ل االنتخاب�ي، تق�وم املفوضي�ة 
بتقديم اعمالها وانشطتها وفعالياتها 

القانوني�ة،  للمعاي�ر  املطابق�ة 
أع�ى  ذل�ك  يف  معتم�دًة  واألخالقي�ة، 
والش�فافية  االنفت�اح  مس�تويات 
وب�كل وحيادي�ة وعدالة، آخ�ذة بعني 
ومقرتحاته�م«. آرائه�م  االعتب�ار 

وأض�اف البيان انه »ولتحس�ني االداء 
التنظيمي للمفوضي�ة ناقش املجلس 
معاي�ر الس�لوك املهني وف�ق مدونة 
قواعد الس�لوك الوظيف�ي التي تحدد 
للمفوضني واملوظفني مجموعة القيم 
والس�لوكيات الت�ي ينبغ�ي اتباعه�ا 
أثن�اء أداء مهامهم الوظيفية وتنظيم 
العالق�ات البينية وم�ع رشكاء العمل 

املؤسس�ة  ثقاف�ة  وف�ق  االنتخاب�ي، 
التنظيمية االنتخابية«.

مجل�س  »وك�ون  ان�ه  اىل  ولف�ت 
الب�ت يف  املفوض�ني يتمت�ع بس�لطة 
الش�كاوى والطعون االنتخابية كافة 
املقدم�ة إلي�ه وفق ما ج�اء يف الفصل 
املفوضي�ة  قان�ون  م�ن  الخام�س 
الجدي�د رق�م )31( لس�نة 2019، لذا 
ي�درس املجل�س التعليم�ات الخاصة 
بالش�كاوى والطعون املتعلقة بالعمل 
تعليم�ات تحديث  االنتخاب�ي. وايضاً 
س�جل الناخبني للوقوف عى املشاكل 
واملعوق�ات الت�ي ق�د تراف�ق عملي�ة 

التحديث وايجاد السبل الكفيلة لحلها، 
بما يضمن تس�جيل أك�رب عدد ممكن 
م�ن الناخب�ني«. ع�ى صعي�د متصل 
عق�دت اللجن�ة املختص�ة يف مجل�س 
املفوضني اجتماعاً ملناقشة آلية ودقة 
اختي�ار الرشك�ة الفاحص�ة لألجهزة 
االلكرتوني�ة االنتخابية بحضور فريق 
األمم املتحدة ع�رب الدائرة االلكرتونية 
والجه�ات  االتص�االت  وزارة  م�ع 
األمني�ة املختص�ة. وتابع البي�ان انه 
»ولبن�اء الثقة بنزاه�ة وحيادية عمل 

املفوضية.
التفاصيل ص2
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الرافدين عن سلفة الـ)٢٥( مليون دينار للموظفني: تسدد خالل )٦( سنوات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، أم�س االثنني، ان 
سلفة ٢٥ مليون دينار للموظفني تسدد عىل 

مدى ست سنوات.
 وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان 
»من�ح الس�لفة يك�ون للموظف�ني حام�ي 
بطاق�ة املاس�ر كارد املوطن�ة رواتبهم لدى 

املرف«.
وأضاف ان »التقديم عىل الس�لفة يكون عن 

طريق الرابط االلكروني
 https://qi.iq/loans وبدون كفيل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل�ت الخالفات بني وزير املالية واللجنة 
املالي�ة الربملاني�ة إىل مرحلة ك�ر العظم 
نتيج�ة إلجراءات إداري�ة ومالية تقوم بها 

الوزارة، ولم تطلع عليها املالية الربملانية.
وكش�فت مص�ادر مطلعة ح�دوث جدال 
وص�ل حد املش�ادة والش�جار ب�ني رئيس 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة هيث�م الجبوري 

ووزير املالية عي عالوي.
وحص�ل الجدال، األحد، اثن�اء اجتماع ضم 
الطرفني بحضور رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ورئيس مجلس الن�واب محمد 

الحلبويس إضافة اىل وزير التخطيط.
املالي�ة  وزي�ر  ان  اىل  املص�ادر  وأش�ارت 
»تجاوز« بألفاظ غ�ر مقبولة عىل اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة ومجلس الن�واب، ما دفع 
النائ�ب هيثم الجبوري لل�رد عليه، متهما 
إياه ب�«الفش�ل وع�دم القدرة ع�ىل إدارة 
ال�وزارة وع�دم امتالك�ه ل�رؤى صحيحة 

تنهض بامللف االقتصادي واملايل«.
واتهم الجبوري وزير املالية باالعتماد عىل 
م�ا وصفه »أدوات فاس�دة« طيل�ة الفرة 

املاضية يف إدارة الشؤون املالية. 
وبحسب املصادر، فإن الجدال بني الجبوري 

وعالوي تطور ليصل حد الشجار.
بدوره، رشح النائب عن تحالف س�ائرون 

رياض املس�عودي نوعية الخالف بني اللجنة املالية 
النيابية ووزير املالية عي عالوي، مشرا ان الخالف 

عىل شكلني األول مهني واآلخر سيايس.
وقال املس�عودي ان »اللجنة املالية النيابية هي االن 
عىل خالفني رئيس�يني مع الحكومة ووزير ماليتها 
عي ع�الوي وان هذين الخالف�ني يركزان بجانبني 

األول مهني واألخر سيايس«.
وأض�اف ان »الخ�الف املهن�ي يرك�ز ع�ىل ثالث�ة 
املالي�ة  مواضي�ع: األول تأخ�ر الحكوم�ة ووزارة 
بتأخر ارس�ال موازنة ع�ام ٢0٢0 اىل الربملان وهذا 

يعن�ي قيام الحكوم�ة بإجراءات بعي�دة عن رقابة 
مجلس النواب واما الخالف الثاني ان رشط الربملان 
حينما سمح للحكومة باالقراض املحي والخارجي 
ارس�ال ورقة اىل الربملان خالل 60 يوما وقد مضت 
املدة والحكومة ووزارة املالية غر آبهتني بإرسالها 

للربملان«.
وتابع املس�عودي »اما املوضوع الثال�ث ان الوزارة 
ق�د اجرت عدة تغيرات يف املناص�ب العليا يف وزارة 
املالي�ة دون الرج�وع اىل اللجنة املالي�ة او اطالعها 

عىل تلك التغيرات«.
وأش�ار املس�عودي اىل أن »الخالف السيايس هو ان 

حكومة الكاظمي حكومة مش�اركة وبالتايل يجب 
ان يك�ون التواصل مع الكتل السياس�ية خاصة يف 
املجال�ني امل�ايل واإلداري وه�ذا لم يح�دث حيث ان 
ال�وزارة تعمل بش�كل متفرد دون اخ�ذ راي الكتل 
السياس�ية خاصة يف املواضيع التي تخص اقتصاد 

البالد االستثماري واملايل«.
م�ن جانبه، عد عضو اللجن�ة املالية النيابية جمال 
بإرس�ال  االتحادي�ة  الحكوم�ة  »رغب�ة«  كوج�ر 
موازن�ة العام الح�ايل، بأنه�ا »خطوة اس�تباقية« 
ته�دف للحصول ع�ىل فرصة لتقدي�م قانون جديد 

لالقراض. 

وقال كوجر، يف تريح صحفي، إن »رغبة 
الحكومة االتحادية بإرسال موازنة للعام 
الح�ايل اىل مجلس النواب، رغم ان الس�نة 
املالي�ة قاربت ع�ىل نهايتها، هي بس�بب 
حاجتها إىل قان�ون اقراض جديد«، مبينا 
ان »قانون االق�راض الداخي والخارجي 
ال�ذي ت�م ترشيع�ه داخل مجل�س النواب 
س�ابقا كان ل�ه س�قفان أحدهم�ا زمني 

واآلخر مايل«.
وأض�اف كوج�ر أن »الس�قف امل�ايل ت�م 
تحديده بخمس�ة مليارات دوالر خارجياً، 
و1٥ تريلي�ون دينار محلي�اً«، الفتاً إىل أن 
»الس�قف الزمني تمث�ل بانته�اء نفاذية 
القان�ون حني مج�يء املوازن�ة االتحادية 

الجديدة اىل قبة الربملان«.
ولف�ت إىل أنه »وفقاً لهذه الس�قوف، فقد 
ارتأت الحكومة اعتماد خطوة اس�تباقية 
وإيج�اد فرص�ة جديدة من خالل إرس�ال 
املوازنة إىل مجلس الن�واب بغية الحصول 
عىل مساحة لتقديم قانون آخر لالقراض 
والحص�ول عىل مبالغ إضافية لس�د جزء 

من العجز املايل يف موازنة العام املقبل«.
إىل ذل�ك، انتق�د عض�و اللجن�ة القانونية 
النيابية حس�ني العقابي تعم�د الحكومة 
بعدم تطبيق تعهدها بشأن اصدار قانون 

االصالح االقتصادي الشامل للبالد.
وقال العقابي ان »الحكومة تعهدت بإقرار 
ورقة االص�الح االقتص�ادي وتقديمه�ا اىل الربملان 
للمصادق�ة عليه�ا خ�الل التصوي�ت ع�ىل قانون 

االقراض الداخي والخارجي«.
واض�اف ان »الحكوم�ة وبع�د 70 يوما م�ن اقرار 
قانون االقراض لم تقدم سطر واحد او تضع خطة 

ملعالجة االزمة االقتصادية جراء جائحة كورونا«.
وأوضح العقابي ان »الحكومة مس�تمرة يف التنصل 
وخرق القانون وقد فش�لت يف التحدي الوحيد الذي 
ج�اءت من اجله وهو دفع رواتب املوظفني وتمرير 

املوازنة وانهاء االزمة االقتصادية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت 
لالنتخابات، التنسيق مع مديرية الدفاع 
املدن�ي لحماي�ة مخازنها م�ن الحاالت 
الطارئ�ة.  وذك�ر بي�ان ملكت�ب الناطق 
االعالمي للمفوضي�ة »إنطالقاً من مبدأ 
املس�ؤولية الوطنية للمفوضي�ة اتجاه 
الناخب�ني ورشكاء العملي�ة االنتخابية، 
وم�ن أجل بن�اء عالق�ات جي�دة مبنية 
عىل مب�ادئ الثقة واس�تقطاب دعمهم 
املفوضي�ة  تق�وم  االنتخاب�ي،  للعم�ل 
بتقديم اعمالها وانش�طتها وفعالياتها 
املطابقة للمعاير القانونية، واألخالقية، 
معتمدًة يف ذلك أعىل مس�تويات االنفتاح 
والشفافية وبكل وحيادية وعدالة، آخذة 

بعني االعتبار آرائهم ومقرحاتهم«.
وأض�اف البي�ان ان�ه »ولتحس�ني االداء 
التنظيم�ي للمفوضي�ة ناق�ش املجلس 
معاير السلوك املهني وفق مدونة قواعد 

السلوك الوظيفي التي تحدد للمفوضني 
واملوظفني مجموعة القيم والسلوكيات 
الت�ي ينبغي اتباعها أثن�اء أداء مهامهم 
الوظيفية وتنظيم العالقات البينية ومع 
رشكاء العم�ل االنتخاب�ي، وف�ق ثقافة 

املؤسسة التنظيمية االنتخابية«.
ولفت اىل انه »وك�ون مجلس املفوضني 
الش�كاوى  يف  الب�ت  بس�لطة  يتمت�ع 
والطعون االنتخابي�ة كافة املقدمة إليه 
وف�ق م�ا ج�اء يف الفص�ل الخامس من 
قانون املفوضية الجديد رقم )31( لسنة 
٢019، ل�ذا ي�درس املجل�س التعليمات 
املتعلقة  الخاصة بالش�كاوى والطعون 
تعليم�ات  بالعم�ل االنتخاب�ي. وايض�اً 
تحدي�ث س�جل الناخبني للوق�وف عىل 
املشاكل واملعوقات التي قد ترافق عملية 
التحديث وايجاد الس�بل الكفيلة لحلها، 
بما يضمن تسجيل أكرب عدد ممكن من 
الناخب�ني«. ع�ىل صعيد متص�ل عقدت 
اللجن�ة املختص�ة يف مجل�س املفوضني 

اجتماع�اً ملناقش�ة آلي�ة ودق�ة اختيار 
الرشكة الفاحص�ة لألجهزة االلكرونية 
االنتخابية بحض�ور فريق األمم املتحدة 
وزارة  م�ع  االلكروني�ة  الدائ�رة  ع�رب 
االتص�االت والجهات األمني�ة املختصة. 
وتاب�ع البيان انه »ولبن�اء الثقة بنزاهة 
املفوضي�ة؛ واس�تنادا  وحيادي�ة عم�ل 
اىل قان�ون املفوضي�ة الفق�رة رابعاً من 
امل�ادة )10( الفص�ل الثال�ث املتضم�ن 
صالحي�ات  املفوض�ني  مجل�س  من�ح 
اعتماد فرق املراقبني واملنظمات الدولية 
املختص�ة يف مجال مراقب�ة االنتخابات، 
ش�كل املجلس لجنة املراقب�ني الدوليني 
برئاس�ة أحد أعضائه ال�ذي عقد العديد 
م�ن االجتماع�ات بحضور فري�ق األمم 
آلي�ة  ملناقش�ة   )UNAMI( املتح�دة 
التنس�يق والعمل لتفعيل دور املنظمات 
الدولي�ة التثقيف�ي والرقاب�ي لضم�ان 

نزاهة وشفافية االنتخابات املقبلة«.
مفوضي�ة  تعم�ل  آخ�ر  جان�ب  م�ن 

االنتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
/ مديري�ة الدفاع املدن�ي العامة لتأمني 
ملكات�ب  وتنظيمه�ا  الحماي�ة  وس�ائل 
مفوضي�ة االنتخاب�ات واملراك�ز التابعة 
له�ا وتأم�ني الحماي�ة للمخ�ازن م�ن 
الح�االت الطارئ�ة واملخاط�ر املحتم�ل 
وقوعها وعليه أوعزت االدارة االنتخابية 
ب�رورة  كاف�ة  املحافظ�ات  ملكات�ب 
ممارسة السالمة الوقائية بالتعاون مع 
مديريات الدفاع املدني ألخذ االحتياطات 
االحرازية املطلوبة«. ولتفعيل دور املرأة 
يف املجتمع ش�اركت املفوضية يف مؤتمر 
إط�الق مرشوع تعزي�ز مش�اركة املرأة 
السياس�ية ال�ذي ناق�ش رضورة رف�ع 
مس�توى الوع�ي الس�يايس واالنتخابي 
ملشاركة املرأة، ونظام الكوتا والتحديات 
التي تتعرض لها املرأة عند املش�اركة أو 
الرشيح لالنتخابات باإلضافة إلجراءات 
تحدي�ث س�جل الناخب�ني يف املفوضي�ة 
وأهمية التسجيل البايومري بما يضمن 

مشاركتها الفاعلة يف االنتخابات
وأك�د مجل�س املفوض�ني ان�ه »يكرس 
جهده مح�اوالً تثبيت موظف�ي العقود 
واملس�تبعدين منهم ضمن آلي�ة اختيار 
ُرس�مت بطريق�ة تخطيطي�ة ممنهجة 
بحس�ب تواف�ق االف�راد م�ع الوظائف 
الخدم�ة والتحصيل  الش�اغرة وس�نني 
ال�درايس ومعطي�ات امله�ارات االدارية 

والفنية التي توجه أدائهم الوظيفي«.
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  ودع�ت 
لالنتخاب�ات »الرشكاء كاف�ة بالحضور 
أو إرس�ال ممث�اًل عنه�م للمش�اركة يف 
اللق�اءات الدورية الش�هرية التي أقرها 
مجل�س املفوضني بالتنس�يق مع دائرة 

االعالم واالتصال الجماهري«.
الزي�ارات  »إج�راء  اىل  تدع�و  كم�ا 
االس�تطالعية ملراكز تس�جيل الناخبني، 
التوعي�ة  فعالي�ات  يف  واالش�راك 
والتثقي�ف االنتخاب�ي خدم�ًة للعملي�ة 

الديمقراطية«.

خالفات على »اإلنفاق املالي« وطريقة إدارة »األزمة« وحتذير من املطالبة بـ »االقرتاض اخلارجي«.. وتساؤل: أين برنامج اإلصالح املالي

خالفات الربملان واملالية: سببان مهنيان وآخر سيايس
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مفوضية االنتخابات تعلن التنسيق مع الدفاع املدين حلامية املخازن من أي طارئ

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجية فؤاد حس�ني 
والس�فر االمريك�ي ماثي�و تولر، 
يف  امل�ي  أهمي�ة  االثن�ني،  أم�س 
تتس�م  فاعل�ة  رشاك�ة  تحقي�ق 
باحرام س�يادة العراق والتكريس 

ملصالح مشركة. 
وقال�ت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
الخارجّي�ة ف�ؤاد  من�ه ان »وزي�ر 
الوالي�ات  بس�فر  التق�ى  حس�ني 
املتح�دة األمركّية لدى بغداد ماثيو 

تول�ر«، مبين�ة ان »الجانب�ني بحثا 
العالق�ات  بآف�اق  االرتق�اء  ُس�ُبل 
الثنائّي�ة والس�راتيجّية بني بغداد 
وواش�نطن، وأهّمي�ة تفعيل ُس�ُبل 
التعاون الثنائ�ّي ُوُصوالً إىل تحقيق 

مصالح كال البلدين الصديقني«.
واضاف�ت ان »الجانب�ني تطرقا إىل 
نتائج زيارة رئي�س الوزراء والوفد 
املُراِفق له إىل واشنطن«، مشرة اىل 
انه »ت�م التأكيد ع�ىل أهمية املي 
يف تحقي�ق رشاك�ة فاعل�ة تتس�م 
باحرام س�يادة العراق والتكريس 

ملصالح مشركة«.

وزير اخلارجية يبحث مع السفري األمريكي 
»الرشاكة الفاعلة« بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

رف�ع مجلس الن�واب، أمس االثن�ني، جلس�ته اىل اليوم 
الثالثاء، بعد تصويت وقراءة لعدد من مشاريع القوانني، 

وإصدار توجيهات مختلفة.  
وذكرت الدائ�رة االعالمية للمجل�س، يف بيان مقتضب، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »مجلس 
الن�واب قرر رفع جلس�ته اىل ي�وم غٍد الثالثاء الس�اعة 

الثانية عرشة ظهراً«. 

وكان مجل�س النواب قد عقد جلس�ته برئاس�ة محمد 
الحلبويس.  

وانه�ى املجلس الق�راءة االوىل مل�رشوع قانون الحقوق 
التقاعدي�ة للمتوف�ني من ذوي امله�ن الطبية والصحية 
نتيج�ة التص�دي لف�روس كورون�ا، كما انه�ى تقرير 
ومناقش�ة مقرح قانون معادلة الشهادات والدرجات 
العلمي�ة، باالضاف�ة اىل االنته�اء من تقرير ومناقش�ة 

مقرح قانون األندية الرياضية.  
وايضاً تضمنت الجلس�ة االنتهاء من تقرير ومناقش�ة 

مق�رح قان�ون س�امراء عاصم�ة الع�راق للحض�ارة 
اإلسالمية.  

ويف سياق متصل، وجه نائب رئيس مجلس النواب بشر 
الح�داد لجن�����ة االقتصاد واالس�تثمار باس�تضافة 
وزير التج�ارة ح�ول ت����أمني مف�ردات الب���طاقة 

التموينية.  
وتخلل الجلسة، انتخاب النائب عن كتلة النهج الوطني 
ح�ازم الخالدي رئيس�اً للجن�ة مراقبة تنفي�ذ الربنامج 

الحكومي والتخطيط االسراتيجي باالجماع.  

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت اللجن�ة القانونية اجتماعا برئاس�ة 
النائب ريبوار ه�ادي رئيس اللجنة وحضور 
أعضائها، أمس االثنني، إلكمال مناقش�اتها 
بش�أن الصيغ�ة النهائي�ة مل�رشوع قان�ون 

املحكمة االتحادية العليا. وواصل املجتمعون 
مناقش�ة املقرح�ات املقدم�ة م�ن اعضاء 
اللجن�ة بش�أن م�رشوع قان�ون املحكم�ة 
االتحادي�ة العلي�ا، حي�ث تن�اول االجتم�اع 
مناقش�ة الزام املؤسس�ات بتنفي�ذ االحكام 
والقرارات الت�ي تصدرها املحكمة االتحادية 

والتأكي�د عىل نرشه�ا يف الجريدة الرس�مية 
خالل خمسة عرش يوما باالضافة اىل تحديد 
الجه�ات التي من حقها طلب تفس�ر لنص 

دستوري.
واكدت اللجن�ة عىل انها بصدد حس�م املواد 
الخالفية املتعلق�ة بالقانون ومن ثم عرضه 

عىل مجلس النواب ليأخذ مساره الترشيعي 
والتصوي�ت علي�ه باعتب�اره اح�د القوانني 
املهم�ة ملواك�����ب�ة ما ورد م�ن تغيرات 
واملؤسس�ات  الديمقراط���ي�ة  العملي�ة  يف 
الدس�تورية ومل�ا اف�رزه التطبي�ق العم�ي 

الحكام القانون النافذ.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائ�ب ع�ن كتل�ة صادقون 
النيابية احم�د الكناني، أمس االثنني، 
ع�ن تأيي�د أغل�ب الكت�ل السياس�ية 
مل�رشوع الدوائ�ر املتع�ددة يف قان�ون 

االنتخابات.
وقال الكناني، يف تريح صحفي، إن 
»اولوي�ات مجلس الن�واب يف املرحلة 
املقبلة هي اس�تكمال الدوائر املتعددة 

الستكمال قانون االنتخابات«. 
وأضاف أن »هناك توجه كبر وشامل 
من قبل اغل�ب الزعامات السياس�ية 
القانوني�ة  االج�راءات  باس�تكمال 

الخاصة بالقانون«.
وكان�ت كتل�ة النهج الوطن�ي، أعلنت 
ب�ني  يت�داول  مق�رح  ع�ن  االح�د، 
الكتل السياس�ية لجعل ع�دد الدوائر 

االنتخابية بعد املقاعد لكل محافظة.

الربملان يناقش عددًا من القوانني ويتساءل عن البطاقة التموينية 

القانونية الربملانية تعلن عزمها حسم »املواد اخلالفية«
 بقانون املحكمة االحتادية 

نائب عن صادقون:
 أغلب الزعامات السياسية 

مع الدوائر املتعددة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القض�اء االعىل فائق زيدان، أم�س االثنني، رئيس 
ش�بكة اإلعالم العراقي نبيل جاس�م.  وقالت إعالم القض�اء يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
فائ�ق زيدان، اس�تقبل يف مكتبه الي�وم االثنني املواف�ق 7 /9 /٢0٢0 نبيل 
جاس�م رئيس ش�بكة االعالم العراقي«.  وتابع، أنه »بحث الطرفان آليات 

التعاون بني القضاء والشبكة إلشاعة الثقافة القانونية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشطة البرة،  القاء القبض عىل متهم مطلوب وفق املادة الرابعة 
من قانون مكافحة االرهاب يف سيطرة السدرة.  وذكر بيان لرشطة البرة 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »ابطال سيطرة الشهيد العميد حسن 
جل�وب مارد )الس�درة( وهي إحدى الس�يطرات املهمة التابع�ة اىل مديرية 
رشط�ة محافظة البرة واملنش�آت من إلقاء القبض ع�ىل متهم مطلوب 
قضائي�ا وفق امل�ادة ٤/ارهاب وذلك م�ن خالل تدقيق اس�ماء الوافدين اىل 
املحافظة باس�تخدام أجهزة الحاسوب«. وأضاف انه »تمت إحالته اىل جهة 

الطلب مكافحة إرهاب ذي قار الستكمال االجراءات القانونية بحقه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس االثنني، املوقف الوبائي اليومي لجائحة 
فروس »كورونا« املس�تجد يف العراق.  وذك�رت الوزارة يف إحصاء مجدول 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن عدد الفحوصات املختربية التي 
تم إجراؤها بلغ ٢٤318 نموذج�اً، ليصبح املجموع الكي للفحوصات منذ 
بداية الجائحة )176٥٢٤7(.   وس�جلت الوزارة ٤31٤ إصابة جديدة، و77 

حالة وفاة، فضال عن تسجيل ٤٢99 حالة شفاء جديدة.

القايض زيدان يبحث مع شبكة اإلعالم تفعيل
 نرش الثقافة القانونية

رشطة البرصة تلقي القبض عىل مطلوب 
بقضايا ارهابية يف سيطرة السدرة

جدول اجلائحة: )4314( إصابة جديدة
 بـ »كورونا« و)77( حالة وفاة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام 
يحي�ى  الل�واء  املس�لحة  للق�وات 
رس�ول، أمس االثنني، تنفيذ جهاز 
مكافحة االرهاب عملية مباغتة يف 
كركوك أدت إىل مقتل واعتقال عدد 

من عنارص داعش.
تلق�ت  بي�ان  يف  رس�ول،  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
رئي�س  توجيه�ات  »بحس�ب  إن�ه 
الع�ام  القائ�د  ال�وزراء  مجل�س 
ق�وة  نف�ذت  املس�لحة،  للق�وات 

خاصة من جهاز ُمكافحة اإلرهاب 
عملي�ة ُمباغتة إس�تندت عىل ُجهد 
استخباري كبر، أسفرت عن مقتل 
إرهابيني إثنني م�ن قادة عصابات 
داع��ش أثناء ُمحاولتهم�ا الهرب، 
وإلق�اء القبض عىل إثن�ني آخرين 
يف قضاء داقوق جنوب�ي ُمحافظة 

كركوك«.
وتابع، »يف ح�ني نفذت قوة خاصة 
أُخرى واجباً نتج عنه القاء القبض 
عىل ُعنرين خطرين من عصابات 
داع��ش يف قض�اء الكرمة ش�مال 

رشقي مدينة الفلوجة«.  

مكافحة اإلرهاب ينفذ عملية »مباغتة« 
ويطيح بـ)4( عنارص من »داعش« 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
االثن�ن، أم�راً بق�ي بإنه�ا تكلي�ف عضوي�ن يف مجلس 
مفويض هيئة االع�ام واالتصاالت وتعين آخرين باملنصب 

نفسه.
 وبحس�ب كتاب رس�مي صادر عن مكت�ب رئيس مجلس 
ال�وزراء حصلت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منه، فإن 
الكاظم�ي وافق عىل انهاء تكليف عضوي مجلس مفويض 

الهيئ�ة واحالتهم�ا عىل التقاع�د، وهما: )رسك�وت نامق 
عبدالله(، و)سالم ضياء نوري مشكور(.

وق�رر الكاظم�ي تكليف بعضوية مجل�س مفويض الهيئة 
وهم كل من: امري عريان خضري البياتي، مجاهد ابو الهيل 

بدر، آفا فائق نادر.
وكان رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، أج�رى منذ 
تس�لمه املنصب يف 7 آيار املايض سلس�لة تغيريات واس�عة 
ش�ملت القيادات األمنية ومس�ؤولن بقطاع�ات مختلفة 

بينها اقتصادية ومالية.

رئيس الوزراء حييل عضوين يف االعالم واالتصاالت 
إىل التقاعد ويعني بدالء عنهم

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اإلثنن، بافتتاح 
دورة الضباط العالية ال� 52.

 وقال الغانمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إن »الشجعان من أبناء الوطن يتساقون لخدمة 
الع�راق ومنهم من يطمح ان يكون أحد ضباط وزارة 

الداخلية«.
واض�اف الغانمي »وعلي�ه وجهنا بافتت�اح دورة 52 

الضباط العالية، وايضاً وجهنا بمراعاة املتقدمن من 
ذوي الشهداء ألنهم أمانة يف اعناقنا واالهتمام بذويهم 
من واجبنا، كما وضعنا للمؤهل العلمي نس�بة أيضاً 
لكي نعزز م�ن القدرات األكاديمية والعلمية يف رصح 
وزارة الداخلية، فضاً عن مراعاة القدم العسكري«.

وتاب�ع الغانم�ي »نأم�ل لجميع املس�توفن للرشوط 
النج�اح وان يكون�وا ضباطاً يفخر به�م العراق، كما 
وجهنا بمراعاة رشوط اللجنة العليا للصحة السامة 

الوطنية«.

وزير الداخلية يوجه بافتتاح دورة 
الضباط العالية الـ »52«

    البصرة / محمد الجابري

اكد الناطق الرس�مي ملحاف�ظ البرصة معن 
الحس�ن أن افتتاح عدد م�ن املحاكم يف املركز 
واالط�راف يس�اعد القضاء يف انج�از ملفات 
املطلوب�ن قضائيا، جاء ذلك خ�ال افتتاحه 
املحكم�ة النموذجية يف الف�او، بحضور عدد 

من الشخصيات الحكومية واملحلية.
وقال الحسن أنه بتوجيه من محافظ البرصة 
املهن�دس اس�عدالعيداني افتتحن�ا املحكم�ة 
النموذجية يف قضاء الفا، وياتي هذا املرشوع 
ضمن مش�اريع تطوير قطاع االمن والعدالة 

يف البرصة.
واضاف أن الحكومة املحلية يف البرصة اهتمت 
بمش�اريع القضاء من خال إنش�اء عدد من 
املحاك�م النموذجي�ة والت�ي تصل اىل تس�عة 
محاكم، الس�يما وان لدينا أربعة محاكم قيد 
االنش�اء واحدة يف قضاء االم�ام الصادق )ع( 
وقضاء الزبري وناحية السيبة ومحكمة أيضاً 
يف املعق�ل، منوها اىل ان الخطة تضمنت أيضاً 

إنش�اء احدى عرش مركزاً للرشطة يف عدد من 
مناطق البرصة.

ويأتي اهتمام محافظ البرصة بهذه املشاريع 
لتوفري االمن واحقاق الح�ق ليتمكن القضاء 
من اداء رس�الته النبيلة وبث االطمئنان لدى 

املواطنن.
واوص�ل الحس�ن الش�كر اىل رئي�س محكمة 
االسئناف يف البرصة القايض عادل عبد الرزاق 
وقائ�م مق�ام قض�اء الف�او ولي�د الرشيفي 

والشكر أيضاً لقايض الفاو معتز الحسن.

الناطق الرسمي باسم حمافظ البرصة يفتتح املحكمة 
النموذجية يف »الفاو«

أدوية سامراء تستعد 
إلنتاج »مستحرض« لعالج 

فريوس »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

قالت الرشكة العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات الطبية يف سامراء 
احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، انها تستعد إلنتاج مستحرض 

لعاج فريوس كورونا املتفيش يف العراق.
 ونقل بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، عن مدير عام 
الرشك�ة عبد الحمي�د عبد الرحم�ن الس�الم، قوله ان »االس�تعدادات 
الجاري�ة إلنت�اج مس�تحرض }أفافريا{ لع�اج ف�ريوس كورونا فضاً 
عن إنتاج فيتامن }C{ ومس�تحرض الزن�ك قريباً جداً بعد تهيئة كافة 
املس�تلزمات اإلنتاجية من مواد أولي�ة ومواد التعبئة والتغليف لغرض 

رفد املستشفيات واملؤسسات الصحي�ة«.
ولفت اىل »الربنامج اإلنتاجي للرشكة يف ش�هر آب املايض الذي س�يتم 
بموجب�ه تجهي�ز وزارة الصحة وال�وكاالت التس�ويقية التخصصية 
بمختلف املس�تحرضات الصيدالنية والدوائية من الحبوب واملضادات 
الحياتي�ة واألرشب�ة واملراه�م وبقيمة بل�غ ٣ ملي�ارات و٣٣٤ مليون 

دينار«.
وبن ان »الرشكة أعدت خطة إنتاجية لش�هر آب وفقاً للعقود املربمة 
م�ع وزارة الصحة والوكاالت التس�ويقية التخصصية« مش�رياً إىل أن 
»الربنامج اإلنتاجي تضمن إنتاج كميات كبرية من الحبوب التي تعالج 
مختل�ف األمراض واألمراض املزمنة واملضادات الحياتية التي تش�مل 
الكبس�ول واملعلقات كما س�يتم إنتاج كميات من املراهم والكريمات 

فضاً عن إنتاج قطرات للعيون والفم«.
وكان�ت وزارة الصح�ة والبيئة، س�جلت حتى أمس األح�د، 260 ألفاً 
و٣70 حالة إصابة بفريوس كورونا بينها198560 حالة شفاء بنسبة 

}76.٣ %{، وبلغ مجموع الوفيات 7512 حالة.

    بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، أم�س 
االثن�ن، إنه�ا أع�ادت افتتاح 7 مش�اريع 
ومصانع وخطوط إنتاجية يف ٤ محافظات، 
فيما كش�فت ع�ن خطط إلعادة تش�غيل 
جمي�ع املعام�ل املتوقفة.  وق�ال املتحدث 
باس�م ال�وزارة مرتىض الص�ايف يف حديث 
للوكالة الرس�مية، »وزي�ر الصناعة تبنى 
خطط�اً طموح�ة إلعادة تأهيل وتش�غيل 
املصان�ع واملعام�ل والخط�وط اإلنتاجية 
يف  املنت�رشة  ال�وزارة  ل�رشكات  التابع�ة 
عم�وم الب�اد«.  وأض�اف، أن�ه ت�م إعداد 
خط�ط قصرية ومتوس�طة وبعي�دة املدى 
حس�ب حالة ووضع كل معمل«، مبينا أن 
»املعام�ل وخطوط اإلنت�اج التي ال تحتاج 
اىل تأهيل بنس�ب إنجاز ال تتجاوز ال� ٣0% 
أو متوقفة ألس�باب باإلم�كان معالجتها 
بامل�وارد الذاتية س�تكون ضم�ن الخطط 

الرسيعة وقصرية املدى«.  

وأش�ار اىل أن »املعام�ل وخط�وط اإلنتاج 
التي تحتاج اىل عمليات تأهيل بنسب أكثر 
من ٣0% ستدرج ضمن الخطط متوسطة 
املدى، أما املصانع الكبرية املدمرة ستكون 
ضمن الخط�ط البعيدة األم�د«.  وأوضح، 
أنه خال األش�هر الس�تة املاضية تم البدء 
بالخطة الرسيعة أو القصرية املدى إذ تمت 
إع�ادة افتتاح س�بعة مش�اريع ومصانع 
وخط�وط إنتاجي�ة يف محافظ�ات بغ�داد 
ودي�اىل وبابل ونينوى.  ون�وه الصايف بأن 
الوزارة »مس�تمرة باجتماعاته�ا املكثفة 
تنفي�ذ  يف  للم�ي  الحثيث�ة  ومتابعاته�ا 
الخطط املتوسطة والبعيدة املدى لافتتاح 
وتش�غيل مش�اريع ومصانع أخرى والتي 
ستس�هم كذلك بتش�غيل األي�دي العاملة 
وتوفري منتجات جديدة تحتاجها الس�وق 
واملواط�ن«، مبين�ا أن »م�ن ضمن الخطة 
س�يتم تش�غيل املعام�ل املتوقف�ة كاف�ة 
تحت ش�عار رفعه الوزير وه�و »صنع يف 

العراق«.

الصناعة تعلن افتتاح »7« مشاريع ومصانع وخطوط 
إنتاجية يف »٤« حمافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة الدف�اع املدني، أم�س االثنن، عن اقي�ام املواد 
املنق�ذة للقطاع العام والخاص واملختل�ط يف عموم املحافظات 
لش�هر آب املايض.وبلغ�ت مجموع اقيام امل�واد املنقذة للقطاع 
العام واملختلط والخاص وبحس�ب بيان رسمي للمديرية تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه »)٣5،51٣،750،000( خمسة 
وثاث�ون مليار وخمس�مائة وثاث�ة عرش مليون وس�بعمائة 
وخمس�ون ألف دينار عراقي انقذت من قبل فرق الدفاع املدني 
لش�هر اب يف عموم املحافظات العراقية عدا اقليم كردس�تان«.
يف ح�ن بلغت »أقيام امل�واد املنقذة للقطاع الع�ام واملختلط ب� 
نحو )٤،185،000،000( أربع مليارات ومئة وخمس وثمانون 
مليون دينار عراقي، ام�ا أقيام املواد املنقذة يف القطاع الخاص 
بلغ�ت )٣1،٣28،750،000( واح�د وثاث�ون ملي�ار وثاثمائة 
وثماني�ة وعرشون مليون وس�بعمائة وخمس�ون أل�ف دينار 
عراقي«.فيما اوعزت املديرية »اس�باب تك�رار حوادث الحريق 
اىل حدوث التماس كهربائي واالهمال بتطبيق رشوط الس�امة 
واالمان، اذ يشهد العراق ارتفاع بمعدالت حوادث الحريق نتيجة 
ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي 
لألساك الكهربائي يف املولدات االهلية من جهة اخرى«.وتابعت 
املديرية انها »تبذل جهود كبري للحد من انتشار حوادث الحريق 
م�ن خال نرش الوعي الوقائي ب�ن املواطنن للحث عىل اقتناء 
مطافئ ومستلزمات الوقاية من الحريق، مع استمرار كوادرها 
بإج�راءات الكش�ف املوقع�ي للمبان�ي واملش�اريع وتس�جيل 
املاحظات السلبية وتحديد مستلزمات اإلطفاء الواجب توفرها 
ملنع حدوث الحرائق وتحيل املخالفن منها اىل املحاكم املختصة 

وفق قانون الدفاع املدني«.

الدفاع املدين: 
هذا ما أنقذناه من أموال 

خالل شهر آب

    المستقبل العراقي / زهراء علي

وجه محافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري بفرض حظر التجوال 
الشامل، عىل قضاء بعشيقة، إثر ازدياد حاالت اإلصابات بفريوس 

كورونا بشكل كبري.  
وحصل�ت املس�تقبل العراقي ع�ىل وثيقة خاطب فيه�ا املحافظ 
قيادة عمليات نينوى، جاء فيها: »بناء عىل ما ورد بكتاب املجلس 
الروحان�ي األيزي�دي األعىل / مكتب رئي�س القوالن بالعدد ) ۲۷ 
( يف ۲۰۲۰/ ۹ / ۱ واملتضم�ن تفيش انتش�ار فاي�روس كورونا ) 
covid19 ( يف ناحي�ة بعش�يقة وازدياد حاالت اإلصابات بش�كل 
كبري التي قد تصل اىل مئات الحاالت، حصلت موافقتنا عىل فرض 
حظر تجوال تام ملدة ) أس�بوع ( قابل للتجديد واتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق املخالف�ن، للتفضل باالط�اع واتخ�اذ ما يلزم 
حفاظا عىل الصحة والس�امة العامة وفق الضوابط والتعليمات 

واعامنا«.

حمافظ نينوى يفرض حظر جتوال شامل عىل قضاء 
بعشيقة بعد ارتفاع إصابات »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف موقع وكالة بلومبريغ، أمس االثنن، أن االردن سيستأنف 
اس�ترياد النفط الخ�ام من العراق املجاور هذا الش�هر بعد تعليق 
الشحنات بس�بب فريوس كورونا.ونقلت الوكالة عن مدير إدارة 
الغ�از والنف�ط ب�وزارة الطاقة والث�روة املعدنية االردني حس�ن 
حي�اري قول�ه يف اتصال هاتفي إن ”ال�واردات التي تبلغ نحو 10 
آالف برميل يوميا س�تعاود هذا الش�هر”، مضيفا أن ” الشحنات 
كان�ت قد توقفت طوال ش�هر آب بس�بب وباء فاي�روس كورونا 
“.واشار الحياري اىل أن ” لسلطات األردنية والعراقية اتفقتا عىل 
تمديد اتفاق توريد النفط حتى ترشين الثاني املقبل ، وستناقش 
قريبا تجديده لس�نة إضافية بعد ذلك”.يذكر انه وبموجب اتفاق 
مبدئي تم توقيعه يف ش�باط عام 2019 اس�تورد األردن 10 آالف 
برميل يومًيا من العراق ، وهو ما يكفي لتلبية 7% من احتياجاته، 

حيث ال يملك األردن موارد نفطية خاصة به.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة التحقيقات يف هيئ�ة النزاه�ة االتحادية عن 
نه�ا من ضب�ط مدير محطة وق�ود يف محافظة صاح  تمكُّ
الدي�ن؛ لوج�ود نقٍص يف كمي�ات مادتي البنزي�ن والگاز يف 
املحطة، وقيامه باخت�اس مبالغهما.وقالت الهيئة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن “فريق عمل من 
مكت�ب تحقي�ق صاح الدي�ن التابع للهيئة ال�ذي انتقل إىل 
محطة تعبئة وقود س�امراء الجدي�دة برفقة لجنة القياس 
واملعاي�رة التابع�ة إىل رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطيَّة – 
ن بعد إجراء التحرِّي األصويل والتدقيق  الهيأة الغربيَّ�ة، تمكَّ
ال�ازم، واالطاع عىل التقري�ر الفني املُعدِّ م�ن قبل اللجنة 
حول )تكييل( مسدس�ات التجهيز من كش�ف وجود نقٍص 

يف كميات البنزين والگاز”.
وأضاف البي�ان أن “نتائ�ج التدقيق وتقري�ر اللجنة الفني 
أفضي�ا إىل وج�ود نق�ص )٣6,582( لرتاً من م�ادة البنزين 

و)9,089( لرتاً من مادة الگاز التي تمَّ اختاس مبالغها”.
ن الفريق ال�ذي انتقل إىل مديريَّة  ويف عملي�ٍة منفصلٍة، تمكَّ
زراع�ة صاح الدين م�ن ضبط موظٍف يف املديريَّة ُمتلبِّس�ًا 
بالجرم املشهود بتسلم رشوٍة من أحد املواطنن؛ لقاء إنجاز 

معاملة إبرام عقٍد زراعيٍّ جديٍد خافاً للقانون.
واوضحت الهيئة، أنه ت�مَّ تنظيم محرضي ضبط أصوليَّن 
تا بناًء عىل مذكرتي ضبٍط قضائيَّتن،  بالعمليَّ�تن اللتن تمَّ
وعرضهم�ا رفق�ة املُتهم�ن ع�ىل الس�يِّد ق�ايض محكمة 
ة بقضايا النزاه�ة، الذي قرَّر  تحقيق صاح الدي�ن املُختصَّ
توقيفهما، استناداً ألحكام املادَّتن )٣16 و٣08( من قانون 

العقوبات”.

بعد توقف الشحنات بسبب كورونا.. االردن 
يتسأنف استرياد النفط العراقي 

النزاهة: ضبط مدير حمطة وقود 
اختلس مبالغ مالية يف صالح الدين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أمس االثنن، حرص الوزارة عىل االهتمام 
بقطاع االستكشاف النفطي وفق االساليب والتقنيات الحديثة، الهميته يف تعزيز معدالت 
االحتياط�ي النفطي والغازي يف الباد. وقال وزير النفط خال ترؤس�ه اجتماعا حرضه 
وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية حامد يونس و مدير عام رشكة االستكش�افات النفطية 
وع�دد من امل�دراء العامن وامل�اكات القيادية يف الرشكة، ان »قطاع االستكش�اف حقق 
طفرات نوعية كبرية يف مجال املس�ح الزلزايل بطريقة او اسلوب الثنائي والثاثي االبعاد، 
وكانت نتائج تلك املس�وحات كبرية ومؤثرة ع�ىل الواقع النفطي العراقي، من حيث رفع 
حجم االحتياطي النفطي للعراق«.واش�اد الوزير ب�� »جهود العاملن يف الرشكة وحثهم 
ع�ىل ب�ذل مزيد من الجه�ود يف مجال املس�ح الزل�زايل وعمليات االستكش�اف االخرى«، 
مؤك�دا عىل »مواكبة التطور العاملي عىل الصعيدين الفني واالداري ، واهمية انش�اء بنك 
معلوم�ات وطني يتضم�ن قاعدة معلومات وبيانات لنش�اط وفعاليات القطاع النفطي 
ومنها الرشكات االس�تخراجية واعتباره مرشوعا وطنيا يهدف اىل التخطيط السليم من 
اجل االس�تثمار االمثل للثروة الوطنية«.من جانبه قال مدير عام رشكة االستكش�افات 
النفطي�ة نش�وان محمد ن�وري ان »م�اكات الرشكة تعمل عىل انش�اء قاع�دة بيانات 
ومعلومات متكاملة وفقا لاس�اليب الحديثة«، مشريا اىل »تنفيذ برامج تدريبية ملاكات 
هيئة املعالجة وتقنية املعلومات لهذا الغرض، فضا عن انتشار واسع للفرق الزلزالية يف 

عدد من املواقع االستكشافية يف املحافظات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدي�ر امل�رور العام، الل�واء زهري 
س�ري  بخص�وص  ق�رار  ع�ن  عب�ادة، 

املركبات كافة يف عكس اتجاه السري.
 وق�ال عب�ادة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »استناداً ألحكام 
الفق�رة )ثاني�اً( م�ن امل�ادة )٤7( من 
قان�ون املرور رقم )8( لس�نة )2019( 
وبناء عىل توجيه وزير الداخلية املحرتم 

قررنا إصدار ما ييل:

1- يمنع منعاً باتاً سري جميع املركبات 
س�واء أكان�ت عس�كرية او مدني�ة او 

حكومية بعكس أتجاه السري.
2 - يعاق�ب املخالف بحجز املركبة مدة  
التزيد عىل خمس�ة أيام استناداً للمادة 
}28/سادس�اً{ من قانون املرور أعاه 
م�ع فرض غرام�ة مقداره�ا 200 ألف 
دينار إس�تناداً للم�ادة }25/اوالً/ه�{ 

من القانون أعاه.
تاري�خ  م�ن  البي�ان  ه�ذا  ينف�ذ   -  ٣

إصداره.

وزير النفط: حريصون عىل تطوير قطاع االستكشاف 
النفطي وفق االساليب والتقنيات احلديثة

املرور تصدر تعليامت مشددة بخصوص السري 
عكس االجتاه

الكاظمي عقد اجتماعًا مع العيداني ووزراء ومسؤولني خبصوص املشاريع يف الفيحاء

حمافظ البرصة: لن يكون هناك أي ربط سككي مع الكويت اال بعد اكامل ميناء الفاو الكبري
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اكد محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد االمري 
العيداني، أمس االثنن، انه يس�عى اىل ان تكون 
الف�او مدينة عاملية محورية م�ن خال اكمال 
م�رشوع مين�اء الفاو الكبري ال�ذي اصبح حلم 

كل العراقين وابناء الشعب البرصي.
وقال العيداني، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، عقب سلسلة لقاءات رسمية قام 
بها مع مسؤولن بالحكومة االتحادية يف بغداد 
كثر، أ«نه يف اآلونة االخرية بن اوساط املجتمع 
الب�رصي والعراق�ي فضاً عن وس�ائل االعام 

وش�بكات التواصل االجتماع�ي املختلفة حول 
موضوع الربط الس�ككي م�ع الجارة الكويت، 
ونؤك�د ان�ه ال يوج�د أي يشء يتعل�ق بالرب�ط 
الس�ككي وما أثري من قب�ل البعض هي عبارة 
عن حديث م�ن دون دراي�ة بحيثيات موضوع 

الربط السككي«.
واضاف محافظ البرصة ان »رئيس الجمهورية 
برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي يدعمان اكمال انجاز مرشوع ميناء 
الفاو الكب�ري والطريق الرسيع بن ميناء الفاو 
واملحافظ�ات االخ�رى فض�ًا ع�ن تخصي�ص 
ج�زء من املوازنة إلكمال م�رشوع ميناء الفاو 

الكبري.
ودع�ا العيداني كافة ابناء الش�عب البرصي اىل 
ع�دم التصدي�ق بالترصيحات االعامي�ة التي 
تص�در م�ن قبل البع�ض بخص�وص موضوع 
الرب�ط الس�ككي، مؤك�داً انه لن يت�م اي ربط 
س�ككي اال بع�د اكمال م�رشوع مين�اء الفاو 

الكبري والربط السككي للميناء.
ب�دوره، عقد رئي�س مجلس ال�وزرا مصطفى 
الكاظم�ي اجتماعا م�ع كل م�ن وزراء النفط 
واإلعم�ار واالس�كان واملوارد املائي�ة ومحافظ 
املس�ؤولن  م�ن  ع�دد  اىل  إضاف�ة  الب�رصة، 
تنفي�ذ  مناقش�ة  خال�ه  تم�ت  الحكومي�ن، 

الب�رصة،  محافظ�ة  يف  الخدمي�ة  املش�اريع 
ومشاريع اإلعمار فيها.

ووّج�ه الكاظمي بإدراج م�رشوع قناة البدعة 
اإلنبوبي ضمن موازنة عام 2020، مع اإلرساع 
بوت�رية العمل فيه�ا إلنجازها، فيم�ا وّجه بان 
يدرج مرشوع ماء البدعة اإلس�رتاتيجي ضمن 

موازنة عام 2021.
بتعدي�ل  املعني�ة  الجه�ات  الكاظم�ي  ووّج�ه 
التصمي�م األس�ايس ملحافظ�ة الب�رصة، بم�ا 
يمّكن الحكومة من إضافة املزيد من املش�اريع 
التنموي�ة، ويحق�ق أفض�ل الخدم�ات أله�ايل 

البرصة.
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حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

الشعبة القانونية
وحدة العقود واملقاوالت 

م / اعالن رقم )3( لعام 2020 للمرة االوىل 
تعلن مديرية بلدية املوصل عن اجراء مناقصة رسية للمرشوع املدرجة تفاصيله يف الجدول 
ادناه املحسوب ضمن مشاريع امليزانية لعام 2020 ’ فعىل الراغبني باالشرتاك بهذه املناقصة 
والذي�ن تتوفر فيه�م الرشوط ال�واردة يف )تعليمات مقدم�ي العط�اءات ( املرفقة باالعالن 
مراجع�ة )مديري�ة بلدية املوصل ( للحص�ول عليها لقاء مبلغ قدره ) 50,000( خمس�ون 
الف دينار غري قابلة للرد عىل ان تس�تكمل كافة املستمس�كات املطلوبة وتقدم داخل ظرف 
مغلق ومختوم ويسجل عليه رقم االعالن واسم املرشوع ورقمه واسم مقدم العطاء وعنوانه 
الكام�ل وتوضع يف صندوق العط�اءات يف )مديرية بلدية املوصل / قاعة االجتماعات يف حي 
املثن�ى ( ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )االربعاء( املوافق 2020/9/16 الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا.

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد : 43 / ش / 2020 
التاريخ : 10 / 8 / 2020 

اىل / املدعى عليه / احمد اكرم عزال 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) اش�واق 
عط�ا حس�ني ( الدع�وى الرشعي�ة 
/ 2020 طالب�ة  43 / ش  املرقم�ة 
للهج�ر  القضائ�ي  التفري�ق  فيه�ا 
من�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
واسعتي االنتشار عىل موعد املرافعة 
املص�ادف 14 / 9 / 2020 ويف ح�ال 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
������������������������������

فقدان 
 ( املرق�م  التامين�ات  وص�ل  فق�د 
327605 ( والعائ�د للمحل رقم ) 17 
( يف م�رأب الكاظمي�ة االول – هيئ�ة 
النقل الخاص ) وزارة النقل ( باس�م 
/ ولي�د حس�ن رايض تاري�خ الوصل 
7 / 3 / 2018  - فم�ن يعث�ر علي�ه 

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

فقدان 
 ( املرق�م  التامين�ات  وص�ل  فق�د 
0393517( والعائد للمحل رقم ) 17 
( يف م�رأب الكاظمي�ة االول – هيئ�ة 
النقل الخاص ) وزارة النقل ( باس�م 
/ ولي�د حس�ن رايض تاري�خ الوصل 
7 / 3 / 2018  - فم�ن يعث�ر علي�ه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان 
فق�د وص�ل التامين�ات املرق�م ) 426670( 
والعائد للمحل رقم ) 17 ( يف مرأب الكاظمية 
االول – هيئ�ة النقل الخ�اص ) وزارة النقل 
( باس�م / وليد حس�ن رايض تاريخ الوصل 
11/ 3 / 2019  - فمن يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار .

������������������������������
فقدان جواز سفر 

فقد جواز س�فر يف محافظة البرصة، بأسم 
/ احم�د عبدالرزاق باق�ر الخفاجي واملرقم 
A3943711 والصادر م�ن مديرية جوازات 
بغداد. فم�ن يعثر عليه ان يس�لمه اىل جهة 

اإلصدار.

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة  

العدد : 105/ج / 2020
التاريخ 2020/9/2

اعالن
اىل املتهم / )حسن غازي عناد( 

اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك بخصوص الشكوى املقامة ضدك 
من قبل املش�تكي ضمري عل�وان يارس وفق 
املادة 432 عقوبات  وملجهولية  محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالنا يف مح�ل اقامتك ومركز 
رشطة العسكري وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/9/29 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف  

العدد : 368/ 2020
التاريخ 2020/9/6

اعالن
اىل املته�م اله�ارب/ )محم�د رزاق مندي�ل 

املحمودي( 
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وفق 
اح�كام امل�ادة 36/اوال م�ن قان�ون امل�رور 
وملجهولية  محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامت�ك ومرك�ز رشط�ة ميس�ان 
وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

 2021/4/6
الرئيس 

حليم نعمة حسني

الرشكة العامة لتجارة احلبوب 
القسم القانوين

اعالن متديد مزايدة
تعل�ن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع / النجف عن تمدي�د بيع املواد املدرجه ادناه يف املزايدة العلنية 
للمرة )الثالثة ( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 يف الساعة العارشة من صباح يوم 
)الخامس عرش( التايل لنرش االعالن فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
معهم التامينات املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباس�م املش�رتي ح�رصا والبطاقة التموينية او 
بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خزن بنس�بة )2/1( % 
نص�ف م�ن املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة )30( ثالثون يوم واية مصاريف اخرى ورفع املواد 

خالل املدة املحددة علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ) 5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون ) 35 
لس�نة 1983( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املع�دل ( فعىل الراغبني بالتأجري 
الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الساعة )10( صباحا مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري 

املزايدة يوم الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   المقاطعة القطعة ت
زراعية  1800 164,12 71/سديرة الوسطى 306/328/327 1
زراعية  700 40 51/المجره تل الرجم 161/103 2
زراعية 1200 19/49 18/الرمضانية 31/106 3
زراعية 1200 49,12 18/الرمضانية 31/106 4
زراعية  700 8,5 2/معيجل الركه 112 5
زراعية 900 200 36/العكوز 64/10 6
زراعية 900 200 36/العكوز 64/10 7
زراعية  800 10 36/العكوز 64/10 8
زراعية 350 100 70/البرصه 3/28 9
زراعية  800 64 68/الحدادية 31/151 10
زراعية 450 500 42/الحديد 20/18 11
زراعية 450 300 42/الحديد 20/18 12
زراعية 450 500 42/الحديد 20/18 13
زراعية 700 100 14/الفرحاتية  256/1 14
زراعية 900 60 21/ديوم تكريت 17 15
زراعية 1500 90 51/نوجول 59 16
زراعية 1200 50 51/نوجول 120 17
زراعية 4800 20 14/الفرحاتية  256/3 18
زراعية 4800 4 14/الفرحاتية  256/1 19
زراعية 900 100 23/نهر الحديد 17 20
زراعية  1000 187 73/وادي الناعمة 187/144 21
زراعية 4800 4 14/الفرحاتية  256/1 22
زراعية  4800 2 14/الفرحاتية  256/1 23
زراعية 1000 240 24/المعيبدي 157/12 24

احلقوقي
عامر جاسم محود

مدير القسم

التامينات بالدينار مدة الدفع موقع المزايدة الكمية المادة ت

5400000 دينار خمسة ماليين واربعمائة الف دينار  15  يوم سايلو الكوفة 64 طن سحالة 1

7500000 دينار سبعة ماليين وخمسمائة الف دينار 15  يوم سايلو الكوفة 98 طن دكة 2

العدد: 17860
التاريخ: 2020/9/3

املهندس
رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

التامينات 
االولية

مدة العمل / 
يوم  درجة التصنيف اسم المشروع رقم المشروع 

1% من مبلغ 
العطاء 

30/ ثالثون 
يوما العاشرة / انشائية

تبليط الشارع الواقع بجوار نهر 
الخوصرالرابط بين جسر المثنى الجديد 

والقديم 
3
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )111(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة 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 الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة 
وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*الدكاكني املرقمة : 

)540و425و401و449و458و547و549و548و550و4
يف  الواقع�ة  81و510و574و576و578و577و569و490( 
سوق الربكة يف منطقة البورصةعىل جزء من القطعة املرقمة 

)179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )110(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية  عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( 
خمس�ة 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 للمش�رتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مق�ر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف ح�ي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )%2( 

من بدل االيجار 
1 � الدكاك�ني املرقمة )558و551و563و516و445و521و45

يف  الواقعة  0و496و564و566و557و567و486و565و529( 
س�وق الربكة يف البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( 

محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات 
2 � نصب كشك حديدي عىل جزء من القطعة املرقمة )4/5( م 
16 املحطة )جزء من الرصي�ف( وبابعاد  )2*2( مجاور دائرة 

الجوازات والجنسية يف الجانب االيمن وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )112(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية  عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرتك 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 نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقم�ة )661( م24 وادي عكاب املش�يد عليها )حداد معامل حصو(  

وبمساحة )375( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطعة املرقمة )44ب( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )حداد معامل حصو(  

وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات..
3 � الدكاك�ني املرقم�ة )438و439و440( الواقعة ضمن ك�راج الصيانة يف منطقة 
البورص�ة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتح�ي  وملدة ثالث 

سنوات.
4 � القطع املرقمة )34و41( وادي عكاب املشيد عليها محل )بيع ادوات احتياطية(  

وبمساحة )50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 �  القطعة املرقمة )411( وادي عكاب املش�يد عليها محل)بيع ادوات احتياطية(  

وبمساحة )100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � القطع املرقمة )1238أو3( وادي عكاب املشيد عليها محل)بيع ادوات احتياطية(  

وبمساحة )50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7 � القطع املرقمة )169و4و182( م 28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب وشباك 

( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
8 � القطع املرقمة )1ب و22أو22ب( م28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب وشباك( 

وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )113(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( خمس�ة 
ع�رش يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية 
لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )7 بلدي و7و27و34و40و41و42و47و50و5
1و52و61و63و74و76و77و78و79و84( م40 نينوى الرشقية 
املشيد عليها )وكيل ادوات احتياطية ( وبمساحة )50( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القط�ع املرقم�ة )208و206و211و212و213و214و215و
216و218و222و224و225و226و227( م 40 نين�وى الرشقية 
املش�يد عليها )وكيل ادوات احتياطية (  وبمساحة )50( م2 لكل 

قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات..

العدد : 233
التاريخ : 2020/9/7

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 232
التاريخ : 2020/9/7

العدد : 234
التاريخ : 2020/9/7

العدد : 231
التاريخ : 2020/9/7

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 010-SC-20  
Provision of International Healthcare service for EBS expatriate staff 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of International Healthcare service for EBS expatriate staff 
Tender No.: 010-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of International 
Healthcare service for EBS expatriate staff. For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Tan 
Li tanli@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to 
purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document  
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM September 30th, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM September 28th, 2020 for the purpose of swift answering 
before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/102

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشط�ي مروان نارص محمود 

عبد الواحد
3 � رقم الدعوى 2018/102

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/8/4
5 � تاريخ الحكم : 2018/2/12

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل

7 � خالص�ة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامس�ة ع�ى املتهم الغائ�ب ) الرشطي 
م�روان نارص محمود عبد الواحد( بالحبس الش�ديد ملدة 
)خمس س�نوات(  وفق اح�كام املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/

اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه م�ن تاريخ 
2014/8/4 ولحد االن

 8 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38/ثانيا(  من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008  
9 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبارع�ن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
10 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
11 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ) عبد 
الرحم�ن الحلفي( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون 
ال�ف دين�ار عراق�ي ترصف ل�ه م�ن خزينة الدول�ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 12 � حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/2/12
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/274
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اسم املتهم الغائب : الرائد كامل هاشم حسني غويث 
العبيدي

3 � رقم الدعوى 2019/274
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/9/16

5 � تاريخ الحكم : 2019/4/1
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشات  
8 � خالص�ة الحكم :   عدم ش�مول املته�م اعاله بقاون 
العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 كون�ه ما زال ماكثا يف 

الغياب ولحد االن 
 9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه  القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املع�دل وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق ا 
د رق�م 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه م�ن تاريخ 9/16 

/2015 ولحد االن
10 � اخراج�ه  من الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة  42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كون القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعدل بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 

2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبارع�ن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار 
عات�ي جرب( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف 
دين�ار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/4/1
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/148
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشطي عيل جاس�م قاس�م 
نعمة

3 � رقم الدعوى 2018/148
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/2/4

5 � تاريخ الحكم : 2018/3/5
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل
7 � خالص�ة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة عى املتهم الغائب ) الرشطي عيل 
جاس�م قاس�م نعمه( عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�نده 
اليه وفقد احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
ذل�ك لع�دم التحاقه لحد االن وعدم ص�دور امر طرده او 
استقالته وحسب كتاب مديريةرشطة محافظة البرصة 
واملنشات / مديرية الشؤون االدارية واملالية قسم االدارة 
املرق�م 5851  يف 2017/12/7 وكت�اب مديرية ش�ؤون 

افراج الطواريء املرقم 496 يف 2017/1/17 
8 � الحب�س الش�ديد ملدة )خمس س�نوات(  وفق احكام 
املادة )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة 
املواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 

لغيابه من تاريخ 2015/2/4 ولحد االن
 9 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38/ثانيا(  من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008  
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبارع�ن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
12 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني 
عبد االم�ري جابر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون 
ال�ف دين�ار عراق�ي ترصف ل�ه م�ن خزينة الدول�ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 13 � حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/3/5
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 1267

التاريخ 2020/9/1
اعالن

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن ) 
س�جاد منع�م حس�ناوي( والكفيل ) نفس�ه(  لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع 
ابو صخري والبالغ قدره )18000000( مليون دينار  
عدا الفوائد  فعى الراغبني باالش�رتاك مراجعة هذه 
الدائرة خالل م�دة )15(  يوم اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة للبيع البالغ�ة )   20000000 ( 
دينار وان املزايدة س�تجري الثاني�ة عرشا ظهرا من 

اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 68/46
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م /18 السوارية

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف

5 � املساحة 360
6 � املش�تمالت  غرفتني نوم ومطب�خ وحمام البناء 

من الشيلمان  
7 � مقدار البيع : 20000000  مليون 

ع� . مدير الفرع
�����������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 1266

التاريخ 2020/9/1
اعالن

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن ) 
محم�د ناه�ي محيس�ن( والكفي�ل ) خريي�ة ناهي 
محيس�ن(  لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن امل�رصف 
الزراع�ي التعاون�ي فرع اب�و صخ�ري والبالغ قدره 
)15000000( دين�ار  ع�دا الفوائ�د  فع�ى الراغبني 
باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل م�دة )15(  
يوم اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مس�تصحبني معه�م تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او 
كفالة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة 
للبي�ع البالغ�ة )   25000000     ( دينار وان املزايدة 

ستجري الثانية عرشا ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 2/46
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م /18 املشخاب 

3  �الجنس : دار
4 � النوع  ملك رصف

5 � املساحة 2 اولك 
6 � املشتمالت  غرفتني نوم وهول من الشيلمان  

7 � مقدار البيع : 25000000  
ع� . مدير الفرع

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

للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري
العدد / 1270

التاريخ 2020/9/1
اعالن

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن ) 
حس�ني عبد هادي ش�ناوه( والكفي�ل ) حاكم عبد 
الهادي ش�ناوه(  لقاء طل�ب الدائن املرتهن املرصف 
الزراع�ي التعاون�ي فرع اب�و صخ�ري والبالغ قدره 
)10000000( ملي�ون دين�ار  ع�دا الفوائ�د  فع�ى 
الراغبني باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 
)15(  ي�وم اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للبي�ع البالغ�ة )55000000( مليون دينار 
وان املزايدة س�تجري الثانية ع�رشا ظهرا من اليوم 

االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 63/26
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م /18 املشخاب 

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف
5 � املساحة 2 اولك 

6 � املشتمالت  غرفتني  
7 � مق�دار البيع : 55000000 خمس�ة وخمس�ون 

مليون   
ع� . مدير الفرع

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

للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري
العدد / 1272

التاريخ 2020/9/1
اعالن

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن ) 
خال�د رياح عبد نور( والكفيل ) نفس�ه(  لقاء طلب 
الدائن املرته�ن املرصف الزراع�ي التعاوني فرع ابو 
صخري والبالغ قدره )3500000( دينار  عدا الفوائد  
فعى الراغبني باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل 
م�دة )30(  يوم اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبني معهم تأمين�ات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للبي�ع البالغ�ة )   220000000     ( مليون 
دينار وان املزايدة س�تجري الثاني�ة عرشا ظهرا من 

اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 3/7
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م /38 

3  �الجنس : ارض زراعية
4 � النوع مملوكة للدولة

5 � املساحة 97 دونم 
6 � املشتمالت ارض  زراعية  

7 � مقدار البيع : 220000000  
ع� . مدير الفرع

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

رقم االخطار 
2015/716

م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب / )الرشط�ي مق�داد مؤن�س 
عب�د العايل(  املنس�وب اىل مديري�ة رشطة محافظة 

البرصة 
مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة /35/ من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقمة 
  ن�وع كلوك مع كافة ملحقاته مع 030 اطالقه من 

GNV789 نوعه
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ى ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامس�ة يف البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا  االعالن  يف محل اقامتك وتجيب 
عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز اموال�د املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة  
69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008
 رئيس محكمة

وزارة العدل
دائرة كتاب العدول

دائرة كاتب العدل يف شمايل النجف
العدد : 7426/انذار / 2020

التاريخ : 2020/9/7
اعالن

اىل املنذر اليه ) مهدي صالح يوسف ( 
س�بق وان وجه�ت الي�ك االن�ذار املرق�م 7426 يف 
2020/9/6 ع�ن طريق كاتب عدل ش�مايل النجف 
وذلك لغرض تخلية املحلني املس�تاجرين من قبلك 
املف�رزة  من العقار املرقم 3/10813 حي الضباط 
يف النج�ف ولع�دم دفع�ك مس�تحقات االيجار من 
تاريخ االستحقاق قررت توجيه االنذار اليك لغرض 
تخلية املحلني وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مرك�ز رشطة املجتبى املرقم 6235 يف 2020/9/6 
حسب اشعار مختار املنطقة حي الغري يف النجف 
قررت هذه املديري�ة تبليغك عن طريق صحيفتني 
يوميتني رس�ميتني حيث انك تعت�رب متبلغ باالنذار 
املرق�م اعاله بعد خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ 

النرش
الكاتب العدل االول
رافد رسول الزريف

�����������������������������������������
مديرية زراعة واسط

انذار
اىل الفالح ) ثامر خضري عناد ( 

نظ�را الرتحالكم عن االرض امل�وزع عليك والبالغة 
)30( دون�م ضم�ن الس�لف 1/1 مقاطع�ة 13/ 
هوي�رة الله  بموجب ق�رار التوزي�ع املرقم 4927 
 117 القان�ون  وف�ق  وامل�ربم   1977/1/31 يف 
لس�نة 1970 لذا نن�ذرك بوجوب العودة والس�كن 
واالس�تغالل وخالل فرتة )30( يوم من تاريخ نرش 
هذا االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليك اسرتداد 

االرض وتأجريها وفق الضوابط والتعليمات 
�����������������������������������������

اىل الرشيك فردوس محمد جاسم 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 3/56324 حي 

النداء خالل مدة  عرشه ايام  
طالب االجازه 

حال عبد الحسني
�����������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهويه الصادره من نقابه املهندس�ني 
العراقي�ني فرع النجف باس�م )كام�ل عبد الهادي 
عبد الحسن( عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
�����������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 1271

التاريخ 2020/9/1
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن 
) خال�د ري�اح عبد ن�ور( والكفيل ) نفس�ه(  لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن امل�رصف الزراع�ي التعاوني 
فرع ابو صخري والبالغ ق�دره )3500000( دينار  
ع�دا الفوائ�د  فعى الراغب�ني باالش�رتاك مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة )15(  يوم اعتب�ارا من 
الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبني 
معهم تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للبيع البالغة 
) 150000000      ( دين�ار وان املزاي�دة س�تجري 

الثانية عرشا ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 2/8
 38/ م   : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  و  �املحل�ة    2

املشخاب 
3  �الجنس : ارض زراعية
4 � النوع مملوكة للدولة

5 � املساحة 82 
6 � املشتمالت  ارض زراعية  

7 � مق�دار البيع : 150000000  مائة وخمس�ون 
مليون 

ع� . مدير الفرع
�����������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 1269

التاريخ 2020/9/1
اعالن

املن�اذرة  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
باملزاي�دة العلنية للعقار املوص�وف ادناه و العائد 
للراه�ن ) منترص عب�د الجليل( والكفيل ) باس�م 
محم�د ظاهر(  لقاء طل�ب الدائن املرتهن املرصف 
الزراع�ي التعاون�ي فرع ابو صخ�ري والبالغ قدره 
)20000000 ملي�ون ( دين�ار  ع�دا الفوائد  فعى 
الراغب�ني باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
مدة )15(  يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبني معه�م تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من 
القيمة املق�درة للبيع البالغة )50000000 ( دينار 
وان املزايدة س�تجري الثانية عرشا ظهرا من اليوم 

االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 68/26
 18/ م   : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  و  �املحل�ة    2

املشخاب 
3  �الجنس : دار

4 � النوع ملك رصف
5 � املساحة 2 اولك 

6 � املش�تمالت  طابق�ني غرفت�ني ن�وم وصال�ة 
واستقبال كونكريت  

7 � مق�دار البي�ع : 50000000  خمس�ون مليون 
دينار

ع� . مدير الفرع
�����������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
العدد / 1268

التاريخ 2020/9/1
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن 
) خال�د ري�اح عبد ن�ور( والكفيل ) نفس�ه(  لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن امل�رصف الزراع�ي التعاوني 
فرع ابو صخري والبالغ ق�دره )3500000( دينار  
ع�دا الفوائ�د  فعى الراغب�ني باالش�رتاك مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة )15(  يوم اعتب�ارا من 
الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبني 
معهم تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للبيع البالغة 
)   170000000     ( دين�ار وان املزاي�دة س�تجري 

الثانية عرشا ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 3/8
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م /38 املشخاب 

شالل  
3  �الجنس : ارض زراعية
4 � النوع مملوكة للدولة

5 � املساحة 724دونم 
6 � املشتمالت  زراعية  

7 � مقدار البيع : 170000000  
ع� . مدير الفرع

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 1744

التاريخ : 2020/9/7
اىل / )احمد سهر حمود( 

اصدرت هذه املحكمة حجة اذن باس�تصدار جواز 
س�فر املرقم بالع�دد 4 يف 2020/8/25 املتضمنة 
الق�ارص املدع�وه ) وج�دان  من�ح االذن لوال�دة 
ابراهيم عزي�ز( بمراجعة دائ�رة الجوازات لغرض 
استصدار جواز س�فر لولدك القارص ) ارشف( لذا 
اقتىض تبليغ�ك بصدور الحجة املذكورة اعاله ولك 
ح�ق التظلم من الحجة خالل املد القانونية البالغة 
س�بعة ايام من تاريخ تبلغك بجريدتني رس�ميتني 

محليتني 
القايض

عامر حسني حمزة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة / 1719

التاريخ 2020/8/31
اعالن

 اىل املدعو / مسلم عقيل وحيد 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  عقيل وحيد عبد نور طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )مس�لم عقيل وحي�د( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

اثري فاهم محسن 
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 4/خ/2020

التاريخ 2020/9/3
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة العق�ار تسلس�ل 
3/24356 ح�ي ميس�ان الواق�ع يف الكوفة  العائد 
للمدين اس�عد عبد الله ابراهيم املحجوز لقاء طلب 
الدائن نبيل س�عدون راهي البالغ )60,000,000( 
ستون مليون دينار   فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عى املشرتي
املنفذ العدل

عماد بجاي حمود
املواصفات :

ميس�ان  /ح�ي  كوف�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
 3/24356

2 � جنسه ونوعه : عرصة
3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة

4 � مش�تمالته :العقاريقع عى ش�ارع فرعي 10 
مرت ويتالف من س�احة امامي�ة بضمنها صحيات 
مش�رتكة ومطب�خ وصال�ة وغرفت�ني نوم وس�لم 
معلق يودي  اىل البيتونة والسطح الجدران ملبوخة 
باالس�منت االرضية مع الس�احة االمامية مبلطة 
والش�يلمان  الطاب�وق  الس�قف م�ن  باالس�منت 
والس�طح اليحت�وي ع�ى تش�اريف ومجه�ز ماء 

وكهرباء 
5 � مساحته : 200م2

6 � درجة العمران  حديث غري مكتمل  
7 � الش�اغل : غص�ون مكي و ترغ�ب بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستاجر
دين�ار   ملي�ون  س�تون   : املق�درة  القيم�ة   �  8

60,000,000 مليون دينار عراقي
9 � موع�د املزاي�دة الي�وم االخري لالعالن الس�اعة 

الثانية عرشة ظهرا 
10 � مكان املزايدة داخل مديرية تنفيذ الكوفة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف  
العدد : 367/ 2020
التاريخ 2020/9/6

اعالن
اىل املتهم الهارب/ )رحيم كاطع عبود الغزايل( 

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق احكام 
امل�ادة  28/اوال م�ن قان�ون املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة  وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف مح�ل اقامتك وقس�م ش�ؤون املخدرات 
املحكم�ة  النج�ف وه�ذه  العقلي�ة يف  واملؤث�رات 

بالحضور امامها صباح يوم 2021/4/6 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد : 264/ ب2020/5

التاريخ 2020/9/7
اىل املدعى عليه ) احمد عبد الجبار شاكر (

اقام املدعي ) حيدر خرض جالب ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م ) بمنع 
معارضة كال من املدعى عليهما وهم كل من حسن 
مصحب خضري واحمد عبد الجبار شاكر ( للمدعي 
املذكور اعاله يف االنتفاع بالعقار املرقم 48026/3 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي الغ�ري 2 كاظم 
محمود االس�دي ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2020/9/29 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 498/ب/2018

التاريخ 2020/9/7
اعالن مزايدة 

تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 
638/1  مقاطع�ة 3 الحص�وة  فع�ى الراغب�ني 
بال�رشاء الحضور اىل هذه املحكم�ة خالل ثالثون 
ي�وم من الي�وم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل  املشرتي اجور االعالن 
مع فائق التقدير

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

االوصاف /
العقار عبارة عن دار مف�رزة اىل ثالث دور بصورة 
غري رس�مية وبمس�احة 594 مرت مرب�ع ويقع يف 
الح�ي الجمهوري  عى الش�ارع الع�ام الرابط بني 
نج�ف � مناذرة ال�دار االوىل مكونة من ثالث غرف 
ن�وم ومطبخ وحم�ام ومرافق صحي�ة وان درجة 
عمرانه دون املتوسط اما الدار الثانية فتتكون من 
ثالث غرف واس�تقبال وصال�ة ومطبخ ومجموعة 
صحية الدارين مش�غولة من قب�ل الرشكاء والدار 
الثالث�ة فتتك�ون من غرفة ن�وم واح�دة ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة قيم�ة مش�يدات ال�دار 
االوىل )21000000( واح�د وعرشون مليون دينار 
 )20000000( الثاني�ة  ال�دار  مش�يدات  وقيم�ة 
عرشون مليون دينار وقيمة مشيدات الدار الثالثة 
)5300000( خمس�ة ماليني وثالثمائة الف دينار 
) 326700000( ثالثمائ�ة وس�تة  قيم�ة االرض 
وع�رشون مليون وس�بعمائة الف دين�ار والقيمة 
التقديرية للعقار ) 373000000( ثالثمائة وثالث 

وسبعون مليون مليون دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف  
العدد : 372/ 2020
التاريخ 2020/9/7

اعالن
اىل املتهم الهارب/ )سجاد عدي حاتم مال الله( 

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق احكام 
امل�ادة 1/406/أ من قان�ون العقوبات وملجهولية  
محل اقامت�ك تقرر تبليغك اعالن�ا يف محل اقامتك 
وش�عبة الغ�ري ملكافحة االجرام  وه�ذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2021/4/8 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف  
العدد : 371/ 2020
التاريخ 2020/9/7

اعالن
اىل املتهم الهارب/ )حول منديل غاطي الشمري( 

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق احكام 
امل�ادة  43 من قانون االثار والرتاث رقم 55 لس�نة 
2002  وملجهولي�ة  مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
اعالن�ا يف مح�ل اقامت�ك ومركز رشط�ة الرضوية  
وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

 2021/4/8
الرئيس 

حليم نعمة حسني
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة  
العدد : 105/ج / 2020

التاريخ 2020/9/2
اعالن

اىل املتهم / )فؤاد حسن غازي( 
اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك بخصوص الش�كوى املقامة ضدك من 
قبل املش�تكي ضمري علوان ي�ارس وفق املادة 432 
عقوب�ات  وملجهولي�ة  محل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف مح�ل اقامتك ومركز رشطة العس�كري 
وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

 2020/9/29
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/370

التاريخ 2020/9/6
اعالن

اىل املتهم�ني الهاربني / كل من حس�ني عبد االمري 
حرجان ورحيم عبد االم�ري حرجان ومحمد كامل 
غثي�ث وحيدر كام�ل غثيث وحس�ني عيل حرجان 
واياد عيل حرجان ويحيى كاظم حرجان وحس�ني 
عجم�ي كاظم وع�يل عجمي كاظ�م ووادي كاظم 
حرج�ان وس�عد يحيى كاظم وعقي�ل وادي كاظم 

وعيل يحيى كاظم  
اقت�ىض حضورك�م ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتكم حول التهمة املسندة اليكم وفق احكام 
املادة  31/405 من قانون العقوبات وبداللة مواد 
االش�رتاك 47 ، 48 ، 49 من�ه  وملجهولي�ة  مح�ل 
اقامتك�م تق�رر تبليغك�م اعالنا يف مح�ل اقامتكم 
ومركز رشطة ميس�ان  وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2021/4/7 
الرئيس 

حليم نعمة حسني



جريزمان يهزم مييس يف سباق أجمل هدف
تمكن الفرنيس أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، من التفوق عىل زميليه ليونيل مييس ولويس سواريز، ليتوج بجائزة أجمل هدف للفريق الكتالوني.

وذكر املوقع الرسمي للبارسا، اليوم االثنني، أن جريزمان فاز بجائزة أفضل هدف للبلوجرانا يف املوسم املنرصم، بناًء عىل تصويت الجماهري، عن هدفه الذي سجله يف شباك فياريال، ضمن الجولة 34 من الليجا.
وأحرز جريزمان هدفه أمام الغواصات الصفراء بطريقة رائعة، بعدما استقبل تمريرة بالكعب من مييس، ليلعب الكرة ساقطة من فوق الحارس، من عىل حدود منطقة الجزاء.

ولفت النادي إىل أن هدف جريزمان، تفوق عىل هديف مييس يف شباك كل من غرناطة وإيبار، باإلضافة لهدف لويس سواريز ضد سيلتا فيجو.

رياضة7
العدد )2211( الثالثاء  8  أيلول  2020

إعالن موعد عودة النشاط الريايض يف العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنلت اللجنلة العليلا للصحلة والسلامة 
الوطنية يف العراق، السلماح بعودة األنشطة 
الرياضيلة اعتبلارا ملن اللل12 ملن شلهر 
سلبتمرب/ أيلول الجاري بعد توقفها بسبب 

جائحة كورونا.
وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
الرياضيلة  األنشلطة  إن  رسلمي  بيلان  يف 
والشبابية ستستأنف اعتبارا من يوم السبت 
املقبلل، مع مراعلاة أهمية االلتلزام بتدابري 
الصحة الوقائيلة وقواعد التباعد االجتماعي 

بشأن الوقاية من فريوس كورونا املستجد.
وحث الجميع عىل مواصلة اتباع اإلرشلادات 
الصحيلة الرسلمية حفاظلا عىل سلامتهم 

وسامة أرسهم واملجتمع.
وبني درجال أن األيام التي ستسلبق انطاق 
األنشلطة، سلتكون فرصلة أملام األنديلة 
واالتحلادات الرياضيلة للتهيئة واالسلتعداد 

لهذا الحدث.
وسبق لوزارة الشلباب والرياضة أن أرسلت 

خطابلا موقعلا ملن قبلل وزيلر الشلباب 
والرياضلة عدنان درجلال معنونلا إىل وزير 
الصحة بشأن املوافقة عىل انطاق األنشطة 
والفعاليات الشلبابية والرياضية يف مختلف 
املجلاالت ولجميلع املحافظات، ملع التأكيد 

عىل االلتزام بتعليمات خلية األزمة.

ويأتلي هلذا اإلجلراء تزامنا مع 
انطلاق األنشلطة والفعاليات 
الرياضيلة والبطوالت العربية 

واآلسليوية والدولية، وألجل 
الشباب  أمام  إفساح املجال 

األنديلة  يف  والرياضيلني 

جبار: تلقيت عروضًا عامنية.. وعالقتي 
وطيدة بجمهور السلطنة

             المستقبل العراقي/ متابعة

يملك العلب منتخب العراق سلابقا واملدرب 
الحلايل مظفر جبلار ذكريلات رائعة مع 
أندية سللطنة عمان حيث قلاد العديد 
من األندية لتحقيق اإلنجازات ومارس 
مهنة التدريب يف السللطنة لسلنوات 
طويلة لكن املاعب العمانية افتقدت 

هذا املدرب يف السنوات األخرية. 
كلووورة تواصلل مع جبلار ملعرفة 
إمكانية عودته لتدريب أحد أندية 
السلطنة يف املوسم الكروي الجديد.
وحول ذلك أجلاب املدرب العراقي: 
»نعلم أفتقد ملاعب السللطنة حيث 

الذكريات التي أحملها مع مختلف األندية«.
وأضلاف: »تلقيت أكثلر من عرض ملن أندية 
السللطنة لكن كان ذلك قبلل جائحة كورونا، 

وإيقلاف النشلاط الريايض، واآلن املسلابقات 
متوقفلة يف ُعمان«.واسلتطرد: »اعتلذرت عن 
علدم قبول العروض بسلبب التزامي بعقد مع 
نادي الحدود العراقي«.وختم جبار ترصيحاته 
قائلا: »الجمهلور العمانلي عزيز علىل قلبي 

وتربطنلي عاقلة وطيدة بهم، وحتلى اآلن أنا 
متواصل مع الجميع والسلطنة داخل قلوبنا«.

وكان جبلار قد قاد عددا ملن األندية العمانية 
لكلن أبلرز إنجازاتله كانت مع نلادي العروبة 

عندما حقق معه ثنائية الدوري والكأس.

ماكنرو: ديوكوفيتش غري مسؤول.. 
ولن ينسى ما فعله

نيوكاسل يضم نجم 
بورنموث

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى أسلطورة التنس األمريكي، جون ماكنرو، امتعاضه 
من ترصف بطل العالم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش خال 
مباراتله أمس يف الدور الرابع من بطولة أمريكا املفتوحة، 

الذي أدى إىل طرده من البطولة.
وكان نوفلاك ديوكوفيتلش قد رمى الكلرة بمرضبه، عىل 
حكملة الخط، واصطدملت الكرة بوجههلا، فاعترب حكم 
املبلاراة العلام أن هلذا الترصف غلري ريايض، ليسلتدعي 
املراقلب العلام للبطوللة، الذي قلرر اعتبلار ديوكوفيتش 

مهزوما وفقاً لقواعد بطوالت الجراند سام.
وقلال ماكنرو يف ترصيحات لشلبكة ESPN اليوم اإلثنني: 
»رد فعلل نوفلاك كانت سليئة، كيلف سلينظر الاعبون 

الصغار إىل ما أقدم عليه ؟ لقد ترصف دون مسؤولية«.
وتابع: »لن ينىس نوفاك هذا اليوم أبدا، وسليبقى عالقا يف 
ذاكرته، لقد ارتكتب عدة أخطاء يف امللعب، وأنا ال أفهم ملاذا 
رفض الظهور يف املؤتمر الصحفي، بعد املباراة، كان يجب 

عليه أن يكون أكثر شجاعة«.
وأتلم ماكنلرو: »هلذه األحلداث ال نراهلا بكثلرة يف عالم 
التنلس، من الصعب أن يتقبل الجمهور هذا األمر من بطل 

العالم«.

برشلونة يعرض صفقة تبادلية لضم ديباي

مييس يظهر يف تدريبات برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

الفرنليس  ليلون  أوملبيلك  نلادي  يرتقلب 
وصلول علرض رسلمي يف األيلام القليلة 
املقبلة لنجم الفريق، ممفيس ديباي، من 
إدارة برشللونة.وذكرت صحيفلة ليكيب 
الفرنسلية أن مسلؤويل ليلون يتطلعلون 
للحصول عىل عرض من النادي الكتالوني 
بقيملة 30 مليون يلورو لبيع عقد ديباي 

الذي يتبقى فيه عام واحد.
وتعاىف الاعب صاحب الل 26 عاما مؤخرا 
من إصابة بقطع يف الرباط الصليبي، وقاد 

ليون لنصف نهائي دوري األبطال.
وأشلارت إىل أنله رغم قلرار ليونيل مييس 
بالبقاء يف برشللونة، إال أن رونالد كومان 

املدير الفني الجديد للفريق يضع ممفيس 
عىل رأس أولوياته.من جانبه كشف جان 
ميشليل أوالس رئيلس نلادي ليلون عرب 
برنامج تيليفلوت بقناة TF1 الفرنسلية 
أن نلادي روما اإليطايل يرغب أيضا يف ضم 
النجلم الهولندي.كما لفتلت ليكيب إىل أن 
إدارة برشللونة تحاول إغلراء نظريتها يف 
ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها 
صامويلل أومتيتلي إىل صفلوف الفريلق 

الفرنيس.
لكلن إدارة ليلون ال تضملن نجلاح هلذا 
الخيار العتبارات عديلدة منها طموحات 
أومتيتي ومدى ترحيبه بالعودة مجددا إىل 
صفوف ليون إضافة إىل راتبه الضخم مع 

البارسا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

علاد األرجنتيني ليونيلل مييس نجم وقائد برشللونة، إىل 
تدريبلات الفريلق الكتالوني مسلاء أمس اإلثنلني، ليبدأ 

التحضريات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة »سلبورت« اإلسبانية، فإن مييس كان 
أول ملن وصلل إىل ملعلب التدريلب، قبلل 90 دقيقة من 
انطلاق املران.وأضافت: »قبل العودة للتدريبات كان عىل 
ميليس الخضوع الختبار فريوس كورونا، وبعدما ظهرت 
النتيجة سللبية، إذ ينص بروتوكلول الليجا عىل أنه يجب 

أن يتدرب بمفرده هذا األسبوع«.وعاد مييس بعدما أعلن 
اسلتمراره ضمن صفوف البارسلا حتى صيلف 2021، 
وحلال لم يوقع علىل عقد جديد مع البلوجرانا، سليكون 
حلرًا للتفاوض ملع األندية األخرى اعتبلاًرا من 1 يناير/

كانون الثاني املقبل.

أول تعليق من حمرز بعد إصابته بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

عللق الجزائلري ريلاض محلرز، نجم 
علىل  اإلنجليلزي،  سليتي  مانشسلرت 
إصابته بفريوس كورونا، بعدما جاءت 

نتيجة املسحة إيجابية.
وكان مانشسلرت سليتي قلد أعلن منذ 
قليل، إصابلة محرز والبورت بفريوس 

كورونا.

وشلدد النلادي، علىل أن الاعبلني ال 
يظهلر عليهما أعلراض الفريوس 
حتى اآلن، لكنهما يخضعان لفرتة 

من العزل الذاتي.
وكتب محرز عرب حسابه بموقع 
التواصل تويرت »شلكرًا للجميع 

عىل رسائلكم الجميلة«.
وتابلع »أنلا بحالة جيلدة، ابقوا 
آمنني واعتنوا بأنفسكم جميًعا«. 

ويسلتعد مانشسلرت سيتي 
لبدايلة املوسلم الجديلد 
ملن الربيمريليج، الذي 
السلبت  سلينطلق 
املقبل، لكن السماوي 
أوىل  سليخوض 
مبارياتله بدايلة ملن 
ملن  الثانلي  األسلبوع 

املسابقة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نيوكاسلل يونايتلد اإلنجليزي، تعاقلده مع املهاجم 
كالوم ويلسلون من بورنموث املنتملي للدرجة األوىل، ملدة 

أربع سنوات.
ولم يكشلف نيوكاسلل عن قيملة الصفقة، لكن وسلائل 
إعلام بريطانيلة ذكلرت أن النادي دفلع 20 مليون جنيه 
إسلرتليني )26.30 مليون دوالر(، لضم الاعب البالغ من 

العمر 28 عاما.
وسلجل ويلسلون 67 هدفلا وقلدم 30 تمريرة حاسلمة، 
يف 187 مبلاراة ملع بورنملوث بجميع املسلابقات، عقب 

انضمامه من كوفنرتي يف 2014.
وقال ويلسون ملوقع نيوكاسل عىل اإلنرتنت »منذ الدقيقة 
التلي علمت فيها باهتمام نيوكاسلل، شلعرت باالنجذاب 

بالتأكيد«.
وأضلاف »إنله ناد كبري ويحظلى بتاريخ هائلل، وعىل مر 
السنني امتلك مهاجمني رائعني، وإذا كان يمكنني محاكاة 

نصف ما قدموه، سأسعى لذلك«.
وأنهى نيوكاسلل املوسلم املايض من الدوري يف املركز 13، 
وسليبدأ املوسلم الجديد بمواجهة وست هام يونايتد، يوم 

12 سبتمرب أيلول الجاري.

دراكسلر مرشح للعودة
إىل البوندسليجا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكلر تقريلر صحفي أن جوليان دراكسللر، العب باريس سلان 
جريملان الفرنليس، مرشلح للعلودة إىل اللدوري األملانلي هلذا 

الصيف.
وكتبلت صحيفلة »لو 10 سلبورت« أن باير ليفركوزن يسلعى 
بإرصار كبري، لضم دراكسلر، الذي اقترص دوره مؤخرًا يف سان 

جريمان عىل اللعب كبديل.
وكان يواخيلم لوف، املديلر الفني للمنتخلب األملاني، قد حث 

الاعب عىل تغيري ناديه يف هذه األيام.
وكان دراكسللر قلد رصح أمس األحد، بإنله ال يدري ما إذا 

كان من املمكن أن يحدث يشء يف هذا الصيف.
وملن املمكلن أن يكلون دراكسللر، املحلرتف السلابق يف 
فولفسلبورج، بديًا يف ليفركوزن، للكاي هافريتز الذي تم 

بيعه إىل تشيليس اإلنجليزي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يتواصل مع تياجو ألكانتارا
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشلف تقرير صحفلي أملاني، علن تواصل إدارة برشللونة مع 
وكاء تياجلو ألكانتارا العب خط وسلط بايلرن ميونخ األملاني، 

تمهيًدا لضمه هذا الصيف.
ويضع برشلونة يف خططه لتدعيم خط الوسط، جورجينيو 
فيناللدوم نجم ليفربول وألكانتلارا، واألخري بدأت تزداد 

أسهم ضمه يف الساعات األخرية.
وبحسلب صحيفة »بيلد« األملانية، فإن ألكانتارا ينوي 
تجاهل عرض ليفربول لضمه للعودة إىل فريقه السلابق 

برشلونة.
وأضافت: »برشلونة بالفعل تواصل مع وكاء ألكانتارا إلباغهم 

بالرغبة يف التعاقد مع الاعب«.
وأشلارت الصحيفلة، أن مسلتقبل ألكانتارا بات خلارج النادي 
البافاري، حيث ودع الاعب زمائه يف النادي األملاني عقب التتويج 
بدوري أبطال أوروبا مؤخرًا، وأن منزله سيكون معروًضا للبيع، 

مع رحيله الوشيك.
وينتهلي عقلد ألكانتارا مع بايلرن ميونخ علام 2021، ويرتبط 
برشللونة بعاقلة قوية مع النلادي األملاني، مما قد تسلهل من 

إتمام الصفقة.

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االماك املدرجة اوصافها 
يف ادنلاه والعائلدة اىل مديرية بلدية جصان وفق قانون بيلع وايجار اموال الدولة رقم 
)21(  لسلنة 2013 فعىل الراغبني باالشلرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
جصان خال فرتة )15( خمسلة علرش يوما تبدأ من اليوم التلايل لنرشها يف الصحف 
اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من قيمة الضم االخري 
بصك مصدق او نقدا وسلتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديرية  
البلدية اعاه يف تمام الساعة )العارشة صباحا ( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املسلتأجر جلب هويلة االحوال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االماك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية بدرة وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية بدرة خال فرتة )15( خمسلة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل من 
صدور هذا االعان  مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة التقديرية  بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وسلتجري املزايدة 
يف اليلوم االخلري من مدة االعان يف مقر مديرية  البلدية اعاه يف تمام السلاعة 
)العارشة صباحا ( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسلمية تكون املزايدة يف يوم 
العمل  الذي يليه  ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور النرش واالعان وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املسلتأجر جلب هويلة االحوال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

العدد 1263
التاريخ 2020/8/23

العدد 1266
التاريخ 2020/8/23

الموقع مدة االيجار مساحته  رقم 
الملك نوع الملك ت

جصان الجديدة / حي 
الزهراء

ثالث 
سنوات 400م2 186 قطعة ارض 

خضراء 1

جصان الجديدة / حي 
العباس سنة واحدة 12م2 102 محل   2

جصان الجديدة / حي 
العباس سنة واحدة 12م2 100 محل   3

جصان الجديدة / حي 
العباس سنة واحدة 12م2 103 محل   4

جصان القديمة / التلة  سنة واحدة 12م2 28 محل   5

جصان الجديدة / حي 
العباس سنة واحدة 13م2 77 ارضية 

كشك   6

جصان القديمة / التلة  سنة واحدة 18م2 82 ارضية 
كشك   7

جصان القديمة / التلة  سنة واحدة 18م2 88 ارضية 
كشك   8

جصان الجديدة / داخل 
السوق  سنة واحدة 12م2 138 ارضية 

كشك   9

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة 
االيجار مساحة الملك  رقم 

الملك نوع الملك ت

حي الحسين  سنة واحدة 12م2 48 حانوت 1
حي الحسين  سنة واحدة 12م2 51 حانوت 2

حي الحسين  سنة واحدة 12م2 55 حانوت 3
بساتين بدرة 

الجنوبية سنة واحدة 1 دونم 60 كازينو   4

حي الرسول سنة واحدة 8م2 77 حانوت 5

حي الرسول سنة واحدة 9م2 95 حانوت 6

حي الرسول سنة واحدة 4176,5م2 105 متنزه  7

حي الرسول سنة واحدة 7,5م2 111 كشك 8

حي الرسول سنة واحدة 385م2 150 دار سكن  9

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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امـضـاءاتمساحة للرأي

التطرف الثالثالطاقة النظيفة يف العراق

محمد جواد المياليصالح لفتة

العال�م كله بدأ يس�تثمر الطاقة النظيفة إلنتاج جزء مم�ا يحتاجه من كهرباء، 
واختلفت تلك املصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة امواج البحر وبدأ 
يعتمد بشكل كبري يف استهالكه اليومي للطاقة من الطاقة النظيفة.. حتى دولنا 
العربية كاملغرب مثالً بدأت يف استثمار هذا املورد املهم وستكون يف سنوات قليلة 

رائداً يف هذا املجال وستصدر الطاقة إىل أوروبا وأفريقيا.
ملاذا علينا يف العراق ان نتأخر يف كل خطوة جديدة يخطوها العالم نحو التقدم؟ 
ما زلنا يف البداية ولدينا فرصة كبرية يف املنافس�ة والتفوق يف هذا املضمار بربكة 
شمس العراق فقط علينا ان نبدأ من االن ورسيعاً وسيكون العراق مصدراً مهماً 

للطاقة النظيفة.
لنس�تثمر ونبن�ي محط�ات طاقة شمس�ية بالتوازي م�ع املحط�ات التقليدية 
املعتمدة عىل البرتول او الغاز، لن يكلفنا الكثري وستكون ذا فائدة أكرب خصوصا 

إذا كانت استثمارية ستخلق فرص عمل جديدة ولن تكلف الدولة فلس واحد.
ش�مس الع�راق ليس لها مثي�ل يف كل العالم بقوتها التي تس�تطيع ان تش�وي 
جمل، وال بد لنا من اس�تثمار هذه الهب�ة الربانية برسعة ونتجه لتوليد الطاقة 
النظيف�ة. وع�ىل وزارة الكهرب�اء أن تتجه للطاقة الشمس�ية وبن�اء محطاتها 
وتضع خطة للتحول التدريجي للطاقة النظيفة لقد تطورت الوس�ائل املعتمدة 
بتحويل طاقة الشمس إىل كهرباء ويمكن اآلن حتى يف الليل أن يستمر التوليد يف 
تلك املحطات، ولرياجع من لديه شك ذلك، وليقرأ عن املحطة املوجودة يف املغرب 
العربي التي يس�تمر فيها توليد الطاقة لس�اعات عدة بعد مغيب الش�مس بعد 
أن ت�م ابتكار طرق جديدة لخزن أش�عة الش�مس وتحويلها بع�د املغيب لطاقة 

كهربائية بمساعدة عنارص ومواد موجود يف خزانات خاصة.
املحط�ات الكهربائي�ة التقليدية املعتم�دة عىل الغاز والبرتول س�تنقرض يف كل 
العالم بعد س�نوات قليلة والعالم يتجه لفك ارتباطه بالبرتول رسيعا اغلب دول 
اوروبا وضعت سقف للتخلص من البرتول نهائيا يف سنوات ال تزيد عن ٢٥ سنة 
واملراقبون يرون ان هذا االمر سيتم أرسع من ذلك بكثري حتى السيارات سيكون 
االنت�اج مخترصا فقط عىل الس�يارات الكهربائية والتي يمك�ن إنتاجها بطرق 

كثرية دون االعتماد عىل النفط.
الطاق�ة الكهربائية الشمس�ية تتمي�ز بما هو مه�م جداً وهي قل�ة االنبعاثات 
الكربونية التي تش�كل معضلة بالنس�بة للكوكب وقلة االعطال قياس�اً بطاقة 
الكهربائي�ة املتولدة م�ن البرتول او الغ�از، وكذلك قلة االيدي العاملة بالنس�بة 
لألنواع االخرى وسهولة الرتكيب والتنصيب يف اي موقع حتى عىل أسطح املنازل 

والتي يمكن للمواطنني بيع الطاقة الفائضة عن االنتاج للدولة.
الوقت الذي نحتاجه لبناء محطة طاقة شمس�ية مقارب للوقت التي تبنى فيه 

املحطات التقليدية إن لم يكن أقل من ذلك.
ل�و أردنا ان نتجه للطاق�ة النظيفة، فعلينا أن نبدأ م�ن اآلن دول عدة بدأت قبل 
سنوات عدة وباتت اليوم تشكل الطاقة النظيفة أكثر ٣٠ باملئة من الطاقة املنتجة 
واملس�تخدمة وستزداد هذه النسبة رسيعا وستعتمد كليا عىل الطاقة النظيفة. 
بالت�وازي مع بناء محطات تعتم�د عىل البرتول والغاز يج�ب أن نبني محطات 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وننشئ مراكز بحث للطاقة النظيفة.
ايض�اً ع�ىل وزارة التعليم أن تب�دأ بتوفري تخصص�ات ومراكز بحثي�ة بالطاقة 

النظيفة ومصادر الطاقة البديلة.

ص�ار التط�رف الفكري أوس�ع انتش�اراً عاملي�اً، نتيج�ة تغذيته املس�تمرة من 
القنوات ومواقع التواصل، وأكثر رواج له يف بيئة الش�باب، وهذا تهديد لتماس�ك 
املجتمع�ات، وينذر بانهي�ار مجتمعي وأمني إذا تداخل بني القضايا السياس�ية 

واالجتماعية.
هذا التطرف س�ينتج ظواهر كالعنف واإلرهاب والعدوان عىل األبرياء، واملساس 

باملعتقدات الدينية وسيعزز الفوىض األمنية.
االنتق�اد الذي يحدث تجاه الطق�وس املذهبية يف العالم صار محدوداً جداً، لكنه 
وبش�كل غريب يتوس�ع فيما يخص طقوس عاشوراء العراق كل سنة، ليتحول 

إىل تطرف عنيف!
العال�م يعج بالعديد من املقدس�ات وميثولوجيا الدين، الت�ي يقف اإلعالم دائماً 

بجانبها أو يكن لها االحرتام، وال يقرتب أحد من نقد طقوسها أو شعائرها..
م�ن ه�ذه املعتقدات م�ا يحدث يف الهن�د، فماليني الن�اس تحج س�نوياً ألحياء 
مراس�يم إل�ه الذهب لديه�م، فيقوم�ون برمي القط�ع الذهبية يف ب�ر تكريماً 
ل�ه، كذلك االحتفال الس�نوي باإلله ش�يفا، وه�و أحد أعظم اآلله�ة يف الطائفة 
الهندوس�ية، ويجب عليك أن ال تمس ش�يفا ولو بحرف س�وء، ألنك س�تقتل يف 

سبيل املحافظة عىل قدسيته..
الصني أيضا تعترب بلدا تتعدد فيه اآللهة، وعندما تدخل حدودها عليك أن تحرتم 
جميع التماثيل يف الش�وارع، ويف بعض مناطقها يتوجب عليك أن تقدس »فأراً« 
فبعضه�م يعب�د الحيوانات، لك�ن هناك ما يتف�ق عليه كافة الش�عب الصيني، 
وهو ش�به تقديس�هم للزعيم “ماو” وهو ثوري يعد مؤسسا لجمهورية الصني 
الشعبية وعرف بماركسية، واس�رتاتيجيته العسكرية السياسية، هذه األفكار 
تش�كلت لتنتج طائفة تعرف باملاوية.. يقومون بأحياء هذه الطقوس س�نوياً 
عند رضيحه وس�ط بكني، وال يمكن إلعالم أو شخص، أن يتجاوز عىل عاداتهم 

أو مهاجمة طريقة عبادتهم تلك، وتصل عقوبة عدم االحرتام ربما إىل اإلعدام!
أوروبا وديانتها املس�يحية املقدس�ة، طقوس اآلحاد لديه�ا تعترب خط أحمر، ال 
يقرتب منه أي شخص مهما كان منصبه، فنجد أن بعض رؤساء الدول، ينحنون 
ليقبلوا يد “البابا” كذلك يف أمريكا يمكنك أن تعتدي عىل ذوي البرشة الس�مراء، 
لك�ن إي�اك أن تق�رتب أو تهاجم أو حتى ترف�ع الفته ضد املثليني، وس�تتعرض 

للسجن إذا تجاوزت ولو بكلمة بحقهم..
املتطرفني يف الرشق األوس�ط، ومحركيهم من دول الغ�رب، وأذرعهم يف العراق، 
دائم�اً ما يكون تطرفهم ضد الش�عائر الحس�ينية فقط، فالحرية الش�خصية 
وحري�ة اعتناق األديان، مباحة للجميع يف نظره�م، لكنها يجب أن تكبل وتقيد 
لدى الش�يعة.. من الطبيعي أن تقتدي وتحتفل سنوياً “بالكرسمس”، وتفتخر 
أن هناك شعوبا تحرتم “اللوطيني”، ويعبدون “املاو” و “شيفا” فهذا يف نظرهم 
تط�ور، لكنهم يس�تنكرون للش�يعة أن يقيم�وا العزاء، ويقدم�ون الطعام لكل 
الناس، ويهملوا الدموع عىل ش�هيد كربالء، ابن بنت الرس�ول، فهذا يف منطقهم 
ماهو إال تخلف؟! الحق دائما محارب والزمان لم يتغري، فالحسني مازال ينبض 
يف مواك�ب ولط�م محبيه، ويزي�د رافعاً س�يفه وإعالمه ليحارب أنصار س�بط 
النبي.. لكن هيهات أن ينتهي هذا العزاء، فقد قالت زينب عليها الس�الم “والله 
ل�ن تمح�وا ذكرنا” وكما أن هناك ط�رف ثالث يثري القتل يف بالدن�ا، هناك أيضاً 

متطرف ثالث يحاول أن يهدم أهم مقدساتنا..

باحثون جيربون عالج »كوفيد 19« من األجسام املضادة للخيول!
 م�ن املق�رر أن يب�دأ باحث�ون يف كوس�تاريكا 
تج�ارب عىل عالج غري مكلف لفريوس كورونا 
يعتم�د عىل األجس�ام املض�ادة املأخ�وذة من 
الخيول املحقونة ب� SARS-Cov-٢، املس�بب 

ل� »كوفيد-19«، وفقا للعلماء.
روم�ان  ق�ال  »روي�رتز«،  م�ع  حديث�ه  ويف 
ماكاي�ا، رئيس صندوق الضم�ان االجتماعي، 
ال�ذي يدي�ر مراكز الصح�ة العام�ة، إن عالج 
األجس�ام املضادة للخيول، الذي طوره معهد 
»كلودوم�ريو بي�كادو« بجامعة كوس�تاريكا 
)ICP(، س�ُيخترب عىل ٢6 مريض�ا اعتبارا من 

منتصف سبتمرب.
وتأمل السلطات الكوستاريكية أن تكون قادرة 
ع�ىل البدء بتطبيق العالج عىل نطاق أوس�ع يف 
املستش�فيات، إذا كانت نتائج دراس�ة املرحلة 
الثانية مشجعة. وهناك 471 مريضا بفريوس 

كورونا يف املستشفيات يف كوستاريكا.
وقال ألربتو أالبي، منس�ق املرشوع يف برنامج 
املقارنات الدولية: »نحن فخورون بمعرفة أن 
هذا املنتج س�ينقذ األرواح حت�ى يصل اللقاح 
إىل الس�كان. نحن نفع�ل ذل�ك بمواردنا، دون 
الحاج�ة إىل الوقوف يف طاب�ور أو التنافس مع 
البل�دان األخ�رى، كم�ا يتضح م�ن اللقاحات 

املمكنة«. كما ُتبذل جهود مماثلة يف األرجنتني 
والربازيل، بينما يس�تخدم العلم�اء يف بلجيكا 

الالما.
ويقول باحثون من كوس�تاريكا إن طريقتهم 
يف ع�الج SARS-Cov-٢، تعتم�د ع�ىل تجربة 
استخدام األجس�ام املضادة للحصان، لتطوير 

مضادات لسموم الثعابني.
 واس�توردوا بروت�ني الف�ريوس م�ن الص�ني 
واململك�ة املتحدة، وحقنوه يف س�تة من أصل 

11٠ خي�ول يس�تخدمها ICP لالختبار.وبع�د 
أس�ابيع، عندما ط�ورت الحيوانات أجس�اما 
مض�ادة كافية، اس�تخرج الدم واس�تخدمت 
األجس�ام املض�ادة م�ن البالزما كم�واد خام 

للمصل القابل للحقن.
وإذا نج�ح األمر، يقول الباحثون إنهم يريدون 
مش�اركة العالج غري املكلف م�ع دول أمريكا 
الوس�طى األخرى، والتي ه�ي يف الغالب أفقر 

من كوستاريكا.

دراسة: القمر يصدأ واألرض هي »املتهم األول«

كشفت ورقة بحثية جديدة عن ظاهرة غريبة 
تح�دث يف أقط�اب القم�ر تجعل م�ن تركيبة 
األج�زاء يف تل�ك املناط�ق مختلف�ة تماما عن 

املواد والجزيئات األخرى يف باقي أجزائه.
ورص�دت ه�ذه الظاه�رة الغريب�ة املركب�ة 
املداري�ة “Chandrayaan-1، التابعة ملنظمة 
أبح�اث الفض�اء الهندية، حيث ق�ام الباحث 
من جامعة هاواي، شاي يل، بدراسة انعكاس 
الضوء يف قطب�ي القمر، والذي أش�ار لوجود 

طي�ف للهيماتي�ت )مع�دن أكس�يد الحدي�د 
الثالثي(. ويعترب الهيماتيت شكل من أشكال 
أكس�يد الحدي�د، املعروف باس�م الصدأ، ومع 
ذل�ك، لتتش�كل هذه امل�ادة، يج�ب أن يكون 
األكس�جني متوف�را، وه�و أم�ر يفتق�ر إليه 
القمر، فكيف حدثت هذه الظاهرة الغريبة يف 

قطبي القمر؟
لإلجابة عىل هذا الس�ؤال الكبري، اتصل العالم 
يل بمخترب الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء 

األمريكية “ناس�ا”، حيث صدم الخرباء بهذه 
النتائج، بحسب صحيفة “اإلندبندنت”.

قال أبيجيل فريمان، أحد علماء مخترب الدفع 
النف�اث: “يف البداية، لم أصدق ذلك.. ال ينبغي 
أن توجد هذه املادة يف الظروف املوجودة عىل 

القمر”.
وأض�اف: “لك�ن منذ أن اكتش�فنا امل�اء عىل 
القمر، كان الن�اس يتكهنون بإمكانية وجود 
مجموع�ة متنوعة من املعادن أكثر مما ندرك 

إذا تفاعلت تلك املياه مع الصخور”.
واكتش�ف العلماء أن وج�ود الصدأ عىل القمر 
يمك�ن تفس�ريه بثالث ط�رق، وع�ىل الرغم 
م�ن أن القمر ليس له غالف ج�وي خارجي، 
إال أن�ه يحتوي ع�ىل كميات ضئيل�ة جدا من 

األكسجني، لكن من أين يأتي األوكسجني؟
األوكس�جني  ذرات  أن  إىل  الدراس�ة  أش�ارت 
تس�افر إىل القمر من األرض محمولة باملجال 
املغناطييس الخاص بكوك�ب األرض يف رحلة 
تقطع فيها مس�افة ٣8٥ أل�ف كيلومرتا عرب 

الذيل املغناطييس لألرض.
وهذا التفس�ري، يفرس س�بب تواج�د كميات 
كبرية من الهيماتيت عىل جانب القمر املواجه 

لألرض أكثر بكثري من جانبه البعيد.

هل حيمل التوت العالج السحري لوباء كورونا؟
ي�درس باحثون كنديون منافع 
توت األس�اي، حس�بما كش�ف 
أحد هؤالء الخرباء. وقد أظهرت 
الثم�رة  أّن  س�ابقة،  دراس�ات 
العنبي�ة لنخل�ة األس�اي الت�ي 
أصله�ا م�ن أم�ريكا الجنوبي�ة 
أن تخفف  والوس�طى، يمكنها 

من حّدة االلتهابات.
أّن ف�ريوس  الخ�رباء،  والح�ظ 
كورون�ا الذي تنت�رش عدواه يف 
أنحاء العالم أجمع، قد يتس�بب 

بالتهابات حاّدة تؤدي إىل مضاعفات صحية. 
وقد قّرر الباحث ماي�كل فاركو، الذي يدرس 
من�ذ ٥ س�نوات تأث�ري ه�ذه الفاكه�ة ع�ىل 
االس�تجابة االلتهابية، أن يخت�رب مع زميلته 

آن�ا أندرياتس�ا فعالي�ة هذه الثم�ار يف عالج 
م�رض كوفيد 19. وق�ال فارك�و ل�«فرانس 
برس«: »إّنها مجرد تجربة. فهذه الفواكه ال 
تكلّف كثرياً، وه�ي آمنة ويف متناول الجميع، 

لذا يستحق األمر عناء التجربة«.

ألغ�راض  الخب�ريان  وجم�ع 
مريض�اً   ٥8٠ نح�و  البح�ث 
ُش�ّخصت إصابته�م ب ف�ريوس 
والربازي�ل،  كن�دا  يف  كورون�ا 
حي�ث تنترش زراعة ه�ذا النوع 
م�ن النخيل. وأوض�ح الباحث، 
تس�تهدف  الفاكه�ة  ه�ذه  أّن 
املجموعة عينها من الربوتينات 
»الجس�يم  بإس�م  املعروف�ة 
االلتهاب�ي إن إل آر ب�ي ٣« التي 
يس�تهدفها الفريوس، وتس�هم 
ه�ذه الربوتين�ات عن�د تفعيله�ا يف التصدّي 
لاللتهاب�ات. ومن املرتقب أن تس�تغرق هذه 
الدراس�ة ٣٠ يوماً، عىل أن ُتن�رش نتائجها يف 

نهاية العام الجاري.

قام فريق من الباحثني بكوريا الجنوبية بتطوير 
جيل جديد من البطاريات، غري قابلة لالشتعال 
أو االنفجار.ويؤكد الباحثون عىل أن البطاريات 
الجدي�دة آمنة وتصنع من ألياف مرنة، وبالتايل 
يمكن اس�تخدامها يف املستقبل لتغذية األجهزة 
اإللكرتونية، بحس�ب موق�ع “فيز” املختص يف 
الش�ؤون التقنية.وتزايد الطلب عىل البطاريات 

اآلمنة يف الفرتة األخرية ال س�يما يف ظل حوادث 
انفج�ار أو اش�تعال بطاري�ات داخ�ل أجه�زة 
أو  إلح�اق أرضار  إلكرتوني�ة مم�ا تس�بب يف 
إصابات.وتحاف�ظ البطاري�ات الجدي�دة ع�ىل 
كفاءتها بشكل شبه كامل حتى بعد ألف دورة 
شحن، بفضل تصميمها واس�تقرار مكوناتها 

من الناحية الكهروكيميائية.

باحثون يبتكرون بطاريات غري قابلة لالشتعال أو االنفجار

يرتقب مستخدمو هواتف “آيفون” شهر أكتوبر املقبل، بشغف كبري، حتى 
يج�ري اإلعالن عن األجهزة الجديدة، لكنهم قد يجدون أنفس�هم مطالبني 

بدفع “أسعار باهظة”، بحسب ما كشفته ترسيبات يف مجال التقنية.
وبحس�ب صحيفة “نيويورك بوس�ت”، فإن هواتف “آيفون 1٢” املرتقبة 
س�تكون م�زودة بش�بكة الجيل الخامس م�ن االتصاالت، وه�و ما يعني 
ضم�ان رسعة وتجاوب متقدمني، مقارنة بنظام “LTE” املعتمد يف الوقت 
الحايل. وبما أن رشكة “أبل” ستقوم بطرح ثالثة هواتف متفاوتة من حيث 

املزايا، فإن األكثر تقدما سيكون الوحيد املزود بشبكة الجيل الخامس.
والسبب وراء هذا هو أن هاتف آيفون الذي تصل مساحته إىل 6.7 بوصة، 
هو الوحيد الذي سيستطيع أن يسع لرتكيب الهوائي القادر عىل استقبال 

موجات الجيل الخامس.
أما الهاتفان املتبقيان من “آيفون 1٢” فسيجري تزويدهما برسعة تفوق 
نظ�ام “LTE”، لكنهم�ا ل�ن يكونا قادرين عىل اس�تقبال موج�ات الجيل 

الخامس.

هواتف آيفون املرتقبة.. األرسع واألغىل 
عىل اإلطالق

أعل�ن الطبيب ال�رويس فالديس�الف محم�د، أن اس�تخدام الهواتف غري 
صحي، فيما يش�ري بع�ض األطباء إىل أن حمل الهات�ف يف الجيب قد يؤثر 

عىل الجهاز التناسيل.
وق�ال الخبري »يف هذه املناس�بة، ت�م إجراء عدد كبري من الدراس�ات ذات 
النتائ�ج املتضارب�ة، وم�ع ذل�ك، لم يت�م الحصول ع�ىل بيان�ات مقنعة. 
النصيح�ة العام�ة ال تزال صالحة - يجب عىل الش�خص، ق�در اإلمكان، 

تقليل وقت اتصال الجسم بهاتف محمول«. 
واضاف ان »هناك نظرية مفادها أن جس�منا هو جهاز كهرومغناطييس 
مثل الهاتف، وكل خلية يف مجرى حياتها تخلق مجااًل كهرومغناطيس�ًيا 
حول نفسها، والتفاعل مع مجال مغناطييس آخر يمكن أن يشوه املظهر 

الجانبي األسايس، وبالتايل يؤثر عىل العمليات الكيميائية الحيوية«. 
وتابع انه »ومع ذلك، تم إجراء عدد كبري نس�بًيا من الدراسات حول تأثري 
املجاالت الكهرومغناطيس�ية عىل البرش، والت�ي أظهرت أن وجود التأثري 

ليس دائًما موجوًدا، وإذا كان موجودا، فهو ليس دائًما سلبيا«.

ملاذا ال جيب محل اهلاتف الذكي
 يف اجليب


