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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث رئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطف�ى 
الكاظمي، خالل الزيارة التي أجراها إىل إقليم 
كردس�تان والتي اس�تمرت ليوم�ن مجمل 
امللف�ات العام�ة ع�ى الس�احة، والتحديات 
التي تش�هدها البالد، فض�اًل عن ملف إجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة، وذل�ك خالل سلس�لة 
م�ن اللقاءات التي عقدها مع املس�ؤولن يف 

حكومة اإلقليم.
وأوض�ح املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن الكاظم�ي ق�ام خ�الل تواج�ده يف إقليم 
النازح�ن يف  كردس�تان بزي�ارة مخيم�ات 
محافظة دهوك، واطلع عى أحوال الساكنن 

يف املخيم.
كم�ا أن�ه وج�ه بمعالج�ة أه�م متطلباتهم 
الحكوم�ة  »ح�رص  مؤك�داً  اإلنس�انية، 
الش�ديد عى العمل إلعادة جمي�ع النازحن 
املناس�بة  األج�واء  وتوف�ر  مناطقه�م،  اىل 

لالستقرار«.
ول�م تقترص الزيارة عند مخيمات النازحن، 
بل تفقد الكاظمي عدداً من املنافذ الحدودية 
الخلي�ل(  )ابراهي�م  ده�وك  محافظت�ي  يف 
والس�ليمانية )باش�ماخ(، واطلع عى س�ر 
العمل فيه�ا، ووّج����ه »بتفعيل اإلجراءات 
الت�ي م�ن ش�أنها الحف�اظ عى انس�يابية 
العمل، وص�والً اىل حالة م�ن التك�����امل 
بما ينعكس إيجاباً عى اقتصاد البالد ورفاه 

املواطنن«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

اته�م رئيس الوزراء بوريس جونس�ون االتحاد األوروبي، 
بالتهدي�د بف�رض »حصار« غذائ�ي يف إيرلندا الش�مالية، 
يشكل خطرا عى »السالم« و«الوحدة« يف اململكة املتحدة. 
وكت�ب جونس�ون يف صحيف�ة »دييل تلغ�راف« أن موقف 
االتح�اد األوروب�ي يربر تقدي�م حكومته ترشيع�ا جديدا 
إلع�ادة صياغة اتفاق الخروج من االتحاد األوروبي، وهو 

مرشوع قانون يثر قلقا شديدا بن أعضاء الربملان.
وقد وصلت املحادثات بن لندن وبروكس�ل بشأن العالقة 
التجارية املس�تقبلية بن الجانبن إىل طريق مس�دود. ويف 

غي�اب اتفاق بحل�ول نهاية هذا العام، قال جونس�ون إن 
االتح�اد األوروبي عازم عى »تفس�ر متط�رف« للقواعد 

الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وتاب�ع، »قيل لن�ا إن االتحاد األوروبي لن يفرض رس�وما 
جمركية عى البضائع الت�ي تنتقل من بريطانيا العظمى 
إىل إيرلندا الش�مالية فحس�ب، بل قد يوقف نقل املنتجات 

الغذائية من بريطانيا إىل إيرلندا الشمالية«.
ويش�عر االتح�اد األوروبي بالقل�ق م�ن أن بريطانيا بعد 
خروجه�ا من االتحاد األوروبي قد تخفض معاير األغذية 
وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للرشكات إلرسال 

البضائع إىل سوقه املوحدة عرب إيرلندا الشمالية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، أمس 
الس�بت، احباط عملية ادخال أسلحة 

ونساء داعش من سوريا اىل العراق.
 وقالت الخلية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي اإلعالمية نسخة منه، إن قوة 
مش�ركة من لواء املش�اة 71 واألمن 
الوطني/ ناحية ربيعة، وضمن قاطع 
قي�ادة عمليات غ�رب نين�وى، نفذت 
واجب�اً ل�ورود معلومات أس�تخبارية 
إس�تباقية عن نية عنارص من داعش 

إدخ�ال أس�لحة وأدوي�ة ونس�اء من 
قاط�ع الف�وج الثان�ي يف لواء املش�اة 

.71
 وأضاف البيان أن القوة قامت بنصب 
كمائ�ن متعددة عى الح�دود العراقية 
الس�ورية وتتبع الكامرات الحرارية، 
األس�لحة  إدخ�ال  ج�رى  وبالفع�ل 
واألدوية والنساء من الجانب السوري 
اىل األرايض العراقي�ة، تح�ت مراقب�ة 
ومش�اهدة اإلس�تخبارات العسكرية، 
العراقي�ة  الق�وات  تحرك�ت  وف�وراً 
وتمكنت م�ن القاء القبض عى املتهم  

ال�ذي كان يري�د تس�لم األس�لحة يف 
منطقة »ابوني« ق�رب مخيم العملة، 
قري�ة عوين�ات، ناحية ربيع�ة وكان 

يستقل عجلة.
 كم�ا ألق�ت القوات العراقي�ة القبض 
ع�ى مته�م آخر يس�تقل عجل�ة نوع 
کی�ا حم�ل وبحوزت�ه مبلغ م�ن املال 
ق�دره 230 أل�ف دين�ار عراق�ي، مع 
موبایل نوع نوكيا، كما استولت القوة 
املشركة عى ثالث رشاشات متوسطة 
نوع BKC، وثالث بن�ادق نوع  AK يف 
حن تم إلقاء القبض عى أربع نس�اء 

وبصحبته�ن خمس�ة أطف�ال، الالتي 
عربن�ا الح�دود وأدوي�ة مختلفة، وقد 
تم التعامل مع املتهمن واملضبوطات 
وفقاً للس�ياقات، وتسليمهم للجهات 

املختصة.
اإلع�الم  خلي�ة  أعلن�ت  أن  وس�بق   
األمن�ي، منتص�ف ش�هر آب امل�ايض، 
إلقاء القبض عى 31 ش�خصاً سورياً 
بحوزتهم متفج�رات، خالل عبورهم 
الرشيط الحدودي قادمن من منطقة 

الرقة اىل األرايض العراقية.
التفاصيل ص2
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شمول منتسبي الدفاع بسلف وقروض مرصف الرافدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عن ش�مول منتسبي وزارة 
الدفاع الذين يتم توطني رواتبهم عىل املرصف بالس�لف والخدمات 

املرصفية األخرى من حاميل بطاقة املاسرت كارد.
 وذك�ر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، أن »منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مرصف 
الرافدي�ن يف توطني رواتبهم وحصولهم ع�ىل البطاقة اإللكرتونية 
فأنه�م مش�مولون بالس�لف والخدم�ات املرصفية األخ�رى التي 

يمنحها املرصف«.
وأش�ار البي�ان، إىل أن »الخدم�ات املرصفي�ة التي تمنح ملنتس�بي 
الدفاع تكون عن طريق بطاقة املاس�رت كارد الصادرة من مرصفنا 

تحديدا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث رئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطف�ى 
الكاظمي، خالل الزيارة التي أجراها إىل إقليم 
كردس�تان والت�ي اس�تمرت ليوم�ني مجمل 
امللف�ات العام�ة ع�ىل الس�احة، والتحديات 
التي تش�هدها البالد، فضالً ع�ن ملف إجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة، وذل�ك خ�الل سلس�لة 
من اللق�اءات التي عقدها مع املس�ؤولني يف 

حكومة اإلقليم.
وأوضح املكت�ب اإلعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن الكاظم�ي ق�ام خ�الل تواج�ده يف إقليم 
يف  النازح�ني  مخيم�ات  بزي�ارة  كردس�تان 
محافظة دهوك، واطلع عىل أحوال الساكنني 

يف املخيم.
كم�ا أن�ه وج�ه بمعالج�ة أه�م متطلباتهم 
الحكوم�ة  »ح�رص  مؤك�داً  اإلنس�انية، 
الش�ديد عىل العم�ل إلعادة جمي�ع النازحني 
املناس�بة  األج�واء  وتوف�ر  مناطقه�م،  اىل 

لالستقرار«.
ولم تقترص الزي�ارة عند مخيمات النازحني، 
بل تفقد الكاظمي عدداً من املنافذ الحدودية 
الخلي�ل(  )ابراهي�م  ده�وك  محافظت�ي  يف 
والس�ليمانية )باش�ماخ(، واطلع عىل س�ر 
العمل فيها، ووّج�ه »بتفعيل اإلجراءات التي 
م�ن ش�أنها الحفاظ ع�ىل انس�يابية العمل، 

وصوالً اىل حالة من التكامل بما ينعكس إيجاباً عىل 
اقتصاد البالد ورفاه املواطنني«.

كما ش�ملت الزيارة بحس�ب بيان املكتب اإلعالمي 
يف  طالبان�ي  ج�الل  الراح�ل  الرئي�س  »رضي�ح 
الس�ليمانية، وكذل�ك موقع إلحدى جرائ�م النظام 
املُب�اد بحق أبناء ش�عبنا الكردي«، كم�ا زار ُنصب 
ذك�رى جريم�ة حلبج�ة، والتقى بجم�ع من ذوي 
ضحايا عمليات األنفال س�يئة الصيت وأكرَب فيهم 

تضحيات ذويهم.
ويف الس�ليمانية التقى برئي�س الجمهورية، برهم 
صال�ح، وعدد من القي�ادات الكردية، وجرى خالل 
اللق�اء بحث ع�دد م�ن املواضيع والتحدي�ات التي 

يواجهها البلد، إىل جانب لقاء املسؤولني يف محافظة 
السليمانية، وبجمع من املحتجني املطالبني باستالم 

مستحقاتهم عن تسويق محاصيلهم الزراعية.
وتعه�د الكاظم�ي ب�أن »تج�ري مراجعة ش�املة 
ل�كل اإلج�راءات اإلداري�ة م�ن أج�ل تلبي�ة مطلب 
املتظاهرين، ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة واملساواة 

لكّل أبناء العراق«.
ويرى مراقبون أن الكاظمي يحاول إظهار س�لطة 
املرك�ز، كم�ا ب�ات يبحث ع�ن تحالفات سياس�ية 

مستقبلية وخلق أجواء للتهدئة بني الجانبني.
وق�ال رئي�س مرك�ز التفك�ر الس�يايس الدكت�ور 
إحسان الشمري عن زيارة الكاظمي: “هي زيارات 
املرحلة االنتقالية التي يبحث من خاللها الكاظمي 

ع�ن مس�احة للتهدئ�ة مع أربي�ل خصوص�اً وأنه 
ي�درك أن هن�اك خصومات بات�ت تتصاعد ويمكن 
أن يس�تجوب يف الربملان، ولذلك بات يبحث نوع من 
التهدئة مع إقليم كردس�تان يف ه�ذا الوقت، وأيضاً 
يح�اول أن يع�زز مكانته هن�اك بانه رج�ل يمكن 
الوث�وق به خصوص�ا أن األكراد كان�وا ينظرون إىل 
ع�ادل عبد املهدي ع�ىل أنه األقرب له�م من ناحية 
الحصول عىل ما يسمونه مكاسبهم وامتيازاتهم«.

وأضاف الش�مري “بحث الكاظم�ي قضية امللفات 
العالقة ومحاولة إظهار وتثبيت السلطة االتحادية 
يف إقلي�م كردس�تان الت�ي يب�دو أنه�ا م�ن أهداف 
الزيارة، وذهابه إىل املنفذ الحدودي مؤرش عىل ذلك، 
رغم أن إقليم كردستان له عدد من املنافذ الحدودية 

الرس�مية وغ�ر الرس�مية، ولك�ن بمج�رد 
ذهاب�ه إىل منفذ إبراهي�م الخليل، فهذا يعني 
أنه يحاول إحياء سلطة الحكومة االتحادية 
يف إقليم كردس�تان، وهي رسالة موجهة إىل 
وس�ط وجنوب العراق، بأن الكاظمي عندما 
تح�رك إىل املناف�ذ الحدودية يف تل�ك املناطق 
الجنوبي�ة، فهو أيضاً تحرك عىل منافذ إقليم 

كردستان«.
وأوضح املحلل الس�يايس أن “األمر الثالث إذا 
م�ا امتلك الكاظم�ي خالل األش�هر القادمة 
مرشوع�ًا سياس�ياً، أن يدخ�ل االنتخاب�ات، 
وس�تكون هذه الزيارة أشبه بعقد تحالفات 
أولية مع الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
تحدي�دا”، مضيف�ا: “لكن أعتق�د أن األمور 
قد ال ُتح�ل، وقد تكون ه�ذه الحلول ملرحلة 
مؤقت�ة لك�ن بالنهاي�ة العالق�ة ب�ني بغداد 
وأربي�ل معقدة نتيج�ة التأوي�ل بالنصوص 
الدس�تورية وعدم حل تلك األزمات من خالل 
ترشيع القوانني الخالفية، لذلك هي محاولة 
للتهدئ�ة وف�رض مزيد م�ن االس�تقرار بني 

بغداد وأربيل«.
من جانب�ه، قال الكاتب والباحث الس�يايس 
الك�ردي كف�اح محمود، “لس�ت م�ع فكرة 
التحالف�ات خاصة مع الس�يد الكاظمي، بل 
هناك توجه جدي ونوايا حسنة للبدء بحلحلة 
اإلشكاليات بني اإلقليم والحكومة االتحادية 
الت�ي إذا اس�تمرت أكثر فإنها س�تعمل عىل 
توس�يع البْون بينهما وتقلل فرص االنتماء للعراق 
عن�د املترضرين من س�لوكيات اإلدارة االتحادية يف 
اس�تخدام رواتب املوظفني للضغط الس�يايس عىل 
اإلقليم«.وأوض�ح أن »زيارة الكاظمي من موظفيه 
املدني�ني والعس�كريني تأت�ي كحلقة م�ن حلقات 
رضب أوكار الفساد السيايس واملايل التي يتعكزون 

عليها إلبقاء املشاكل مع اإلقليم«.
ويبدو أن الكاظمي يحاول أن يستغل وضع »الشحة 
املالي�ة« التي يعانيها الع�راق والتي تؤثر عىل إقليم 
كردستان إلصالح العالقة بني الطرفني، خاّصة وأن 
الوفرة املالية وارتفاع أس�عار النفط لم تزد العالقة 

إال سوءاً.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلي�ة اإلعالم األمني، أمس الس�بت، احباط 
عملية ادخال أسلحة ونس�اء داعش من سوريا اىل 

العراق.
 وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
اإلعالمية نس�خة من�ه، إن قوة مش�رتكة من لواء 
املش�اة 71 واألمن الوطن�ي/ ناحية ربيعة، وضمن 
قاطع قي�ادة عمليات غ�رب نينوى، نف�ذت واجباً 

ل�ورود معلوم�ات أس�تخبارية إس�تباقية عن نية 
عنارص من داعش إدخال أسلحة وأدوية ونساء من 

قاطع الفوج الثاني يف لواء املشاة 71.
 وأضاف البيان أن القوة قامت بنصب كمائن متعددة 
عىل الح�دود العراقية الس�ورية وتتب�ع الكامرات 
الحرارية، وبالفعل جرى إدخال األس�لحة واألدوية 
والنس�اء من الجانب السوري اىل األرايض العراقية، 
تحت مراقبة ومش�اهدة اإلس�تخبارات العسكرية، 
وفوراً تحركت الق�وات العراقية وتمكنت من القاء 

القبض عىل املتهم  الذي كان يريد تسلم األسلحة يف 
منطقة »ابوني« قرب مخيم العملة، قرية عوينات، 

ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة.
 كما ألقت الق�وات العراقية القبض عىل متهم آخر 
يس�تقل عجلة نوع کی�ا حمل وبحوزت�ه مبلغ من 
امل�ال ق�دره 230 ألف دين�ار عراقي، م�ع موبایل 
ن�وع نوكي�ا، كما اس�تولت الق�وة املش�رتكة عىل 
ثالث رشاشات متوس�طة نوع BKC، وثالث بنادق 
ن�وع  AK يف حني تم إلقاء القبض عىل أربع نس�اء 

وبصحبتهن خمس�ة أطفال، الالت�ي عربنا الحدود 
وأدوي�ة مختلف�ة، وق�د ت�م التعامل م�ع املتهمني 
واملضبوطات وفقاً للس�ياقات، وتسليمهم للجهات 

املختصة.
 وس�بق أن أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، منتصف 
ش�هر آب امل�ايض، إلق�اء القبض عىل 31 ش�خصاً 
عبوره�م  خ�الل  متفج�رات،  بحوزته�م  س�ورياً 
الرشي�ط الح�دودي قادم�ني من منطق�ة الرقة اىل 

األرايض العراقية.

حماوالت الستعادة »املنافذ احلدودية«.. والكاظمي وعد بـ »مراجعة شاملة« لعالقة اإلقليم واملركز.. واألحزاب الكردية رحبت

بغداد وأربيل: هل تصلح »الشحة« ما خلفته »الوفرة«؟
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اإلعالم األمني يعلن احباط عملية ادخال أسلحة ونساء لـ »داعش« من سوريا اىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 
السبت، استمرار األجهزة األمنية يف 

مالحقة املطلوبني.  
وقال املتحدث باس�م القيادة اللواء 
ترصي�ح  يف  الخفاج�ي  تحس�ني 
لوكالة األنباء الرسمية إن »عمليات 
فرض القان�ون انعكس�ت إيجابياً 
عىل الوض�ع األمني يف املناطق التي 
ت�م تفتيش�ها وإلق�اء القبض عىل 
املطلوب�ني فيه�ا«، مؤك�داً »أهمية 
اس�تمرار ه�ذه العملي�ات إلدام�ة 

الضغط عىل املجاميع املنفلتة«. 
األمني�ة  »األجه�زة  أن  إىل  وأش�ار 
ومالحق�ة  بمط�اردة  مس�تمرة 

الجريم�ة  وأصح�اب  املطلوب�ني 
املنظمة واملخدرات الذين يعرضون 

املجتمع إىل الخطر«. 
وكانت القوات األمنية قد رشعت يف 
وقت سابق بتنفيذ عمليات تفتيش 
ومطلوب�ني  س�الح  ع�ن  للبح�ث 

بمنطقتني يف بغداد.  
وذك�ر بيان لخلية اإلعالم األمني أن 
»منطق�ة حس�ينية املعام�ل رشق 
بغ�داد ش�هدت اس�تخداماً خطراً 
لألس�لحة املتوس�طة والخفيفة يف 
النزاعات التي حصلت فيها، تسببت 
بإزه�اق أرواح األبرياء من دون أي 
احرتام ألمن املواطنني ومشاعرهم، 
حيث عاش�ت العوائل رعباً نفس�ياً 

شديداً«.  

العمليات بشأن محلة »ضبط السالح«: 
رصنا نلمس نتائجها

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى البنك املركزي العراقي، أمس السبت، وجود عمليات 
غسيل أموال ممنهجة يف العراق.  

وقال مدير عام دائرة املحاسبة يف البنك املركزي إحسان 
ش�مران يف ترصيح صحفي »ال توجد عمليات ممنهجة 
لغس�يل األموال، وال توجد أس�واق مختص�ة بهذا األمر 
أيض�اً«، الفتاً إىل أن »أّي ممارس�ات يف هذا الصدد، وإن 

وج�دت فهي مح�دودة«.  وأض�اف ش�مران أن »هناك 
مؤسس�ات إعالمية تريد ال�رضر باالقتص�اد العراقي، 
وبس�معة املؤسس�ات الرقابية، وإبعاد املستثمرين من 
خ�الل خل�ق انطباع ب�أن أم�ن املعامالت واملؤسس�ات 
واألموال ضعيف حتى تجنبهم التعاطي مع املؤسس�ات 

العراقية واالقتصاد العراقي«.  
وأوضح شمران أن »عملية غسيل األموال تتم من خالل 
ممارسات تبدو من الظاهر أنها طبيعية ورشعية، مثل 

قيام شخص باستراد بضاعة إىل العراق ومن ثمَّ بيعها 
بأس�عار رخيصة وملفت�ة للنظر بهدف ايص�ال أموال 
إىل جهات معين�ة يصعب نقلها، ولكن ه�ذه العمليات 

محدودة جداً«.
ودع�ا إىل »رضورة ال�رد ع�ىل هكذا ادع�اءات تهدف إىل 
تشويه سمعة املؤسسة االقتصادية العراقية«، مبيناً أن 
»حاالت غس�يل األموال تنترش يف الدول املجاورة للعراق 

وبشكل كبر«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االنس�ان،  حق�وق  مفوضي�ة  اك�دت 
الس�بت، تقدي�م ترشي�ع قان�ون للرئاس�ات 
الث�الث لحل اكتظ�اظ الس�جون. وقال عضو 
املفوضي�ة فاضل الغراوي يف ترصيح صحفي 
ان »مفوضية حقوق االنس�ان قدمت ترشيع 

قان�ون اىل الرئاس�ات الث�الث وه�و قان�ون 
العقوب�ات البدي�ل الذي س�يكون عب�ارة عن 
حل أمثل بالنسبة ملش�كلة اكتظاظ السجون 
وتقادم االبنية واخذ السجون دورها االسايس 
يف عملي�ة االص�الح«. وأض�اف الغ�راوي ان 
»اس�اس ه�ذا القانون ه�و أبق�اء العقوبات 
عىل الجرائم االرهابية واملس�اس بأمن الدولة 

والجرائم الخطرة اما باق�ي الجرائم االخرى 
واملحكوم�ني  املوقوف�ني  رساح  اط�الق  يت�م 
ب�رشوط«. وب�ني ان »ال�رشط االول ه�و ان 
يقدم غرامات مالية لالفراد الذين وقع عليهم 
الجريم�ة ولخزين�ة الدولة وه�و احد مصادر 
التموي�ل للخزينة«، مضيفاً ان »هنالك س�نة 
يق�وم به�ا النزي�ل او املحك�وم او املوق�وف 

بتقديم خدم�ة مجتمعية يف دوائ�ر البلدية او 
دور االيت�ام او العجزة وهذه جزء من الحلول 
الواقعية لحل مشكلة االكتظاظ يف السجون«. 
وتاب�ع انه »اذا ما تم تطبيق ه�ذا القانون لن 
يبقى يف الس�جون اال بمقدار 5 اآلف ش�خص 
يف القضاي�ا االرهابي�ة والجس�مية ام�ا بقية 

االشخاص ممكن ان يأخذوا هذا الدور«.

        البصرة / محمد الجابري

أص�در قائ�د عمليات الب�رصة الل�واء الركن 
اك�رم الحميداوي، أمس الس�بت، حزمة من 

التوجيهات الجديدة بحرص السالح.

 وق�ال الحمي�داوي يف بيان، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن�ه »يس�مح بعدم 
مصادرة السالح الخفيف وترك قطعة سالح 
واحدة يف كل منزل، ومصادرة جميع األسلحة 
املوج�ودة يف اماكن تواجد وترويج املخدرات، 

وحرص الس�الح بيد الدولة والقضاء عىل آفة 
املخدرات أهم أهداف الوعد الصادق«.

وأضاف أنه »ال مكان للمطلوبني والخارجني 
ع�ن القانون بع�د عملي�ات الوع�د الصادق 
يف محافظ�ة الب�رصة«، مبين�ا أن »القيادات 

األمني�ة يف محافظة البرصة لن تدخر وس�عا 
لحماية الصحفيني وتسهيل مهام عملهم«.  
وثم�ن الحمي�داوي يف خت�ام بيان�ه »ال�دور 
اإلعالم�ي الكبر واملهن�ي يف عملي�ات الوعد 

الصادق ملحافظة البرصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات، أمس 
الس�بت، عن اإلطاحة بأحد رشعيي 
تنظيم »داعش« ومعاونه يف نينوي. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الوكال�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
»من خالل متابعة عصابات داعش 
اإلرهابي�ة و للقصاص منهم، القت 
مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة 
يف  نين�وى  اس�تخبارات  بمديري�ة 
وزارة الداخلي�ة القب�ض ع�ىل أحد 
رشعي�ي داعش ومعاون�ه يف ناحية 
حم�ام العليل و تلعف�ر واملكنى ابو 
عبيدة والذي عمل بمايسمى املعهد 
الرشع�ي التابع لعصابات داعش يف 

مدينة املوصل«.
واضافت، »املعتقالن مطلوبان وفق 
أحكام امل�ادة ٤ اره�اب النتمائهما 
لعصابات داعش اإلرهابية«، مؤكدة 
ان »من خ�الل التحقيق�ات األولية 
معهم�ا اعرتف�ا بأنتمائهم�ا لتل�ك 
العصابات اإلجرامية ومن الرشعيني 
يف مايس�مى والي�ة نين�وى، ليت�م 
تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء 

إلكمال أوراقهما التحقيقية«.

البنك املركزي يرد عىل مؤسسات إعالمية: ليس لدينا عمليات غسيل أموال ممنهجة!

بالتفاصيل.. مفوضية حقوق االنسان تقدم ترشيع قانون حلل اكتظاظ السجون

قائد عمليات البرصة يصدر حزمة توجيهات جديدة حلرص السالح

االستخبارات تعلن 
اإلطاحة بأحد

 رشعيي »داعش« 
ومعاونه يف نينوي

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، أمس الس�بت، أن مرشوع قان�ون املوازنة 
االتحادية لعام 2020 ال يملك الغطاء الكايف لعرشة أشهر.

وق�ال مقرر اللجن�ة أحمد الصفار يف ترصيح صحف�ي إن “قانون املوازنة 
االتحادية لعام 2020 ستتضمن مرشوع االقرتاض”، الفتا اىل ان “االقرتاض 

هو فشل حكومي وعبث باملال العام”.
واضاف ان  »موارد البالد تهدر والحكومة تقرتض لتوفر رواتب وهذا االمر 
خط�ر عىل االقتص�اد العراقي«، مبين�ا ان »موازن�ة 2020 ال تملك الغطاء 

الكايف لعرشة اشهر«.
وبينت اللجن�ة املالية النيابية، الخميس املايض، أن مرشوع قانون املوازنة 

االتحادية لعام 2020 هي موازنة تشغيلية بامتياز.

        بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصحة، أمس الس�بت، عن املوقف الوبائ�ي اليومي لجائحة 

كورونا املستجد يف العراق لليوم. 
وسجلت الوزارة اكثر من ٤000 اصابة بكورونا يف العراق.

كم�ا س�جلت 60 حالة وف�اة بس�بب الفاي�روس واكثر م�ن 3800 حالة 
شفاء.

املالية النيابية: املوازنة ال متلك الغطاء 
الكايف لعرشة أشهر

عّداد »كورونا«: أكثر من )٤( آالف اصابة 
جديدة و)٦٠( وفاة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء 
املقدس�ة للحشد الش�عبي عن دك 
االرهاب�ي  لداع�ش  تاب�ع  تجمع�اً 
يف  اله�اون  وقناب�ر  بالصواري�خ 
منطق�ة حويج�ة جل�وب ش�مال 

مدينة سامراء.
وذكر إعالم الحشد الشعبي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن »معلوم�ات اس�تخبارية 

وردت إىل اس�تخبارات الل�واء 313 
وج�ود  أك�دت  الش�عبي  بالحش�د 
تجمع�اً لعنارص من فل�ول داعش 

اإلرهابي يف تلك املنطقة«.
وأض�اف، أن »الق�وة الصاروخي�ة 
الش�عبي  بالحش�د   313 وبطري�ة 
التابع�ة إىل كتيب�ة املدفعي�ة قامت 
ب�دك تل�ك التجمع�ات بالصواريخ 
وقنابر الهاون مما أس�فر ذلك عن 
وقوع إصاب�ات مبارشة ودقيقة يف 

صفوف العدو«.

احلشد الشعبي يعلن »دك« جتمعًا 
لـ »داعش« شامل سامراء
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    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلن�ت محافظة نين�وى البدء بإعم�ار 1300 
من�زل يف ناحية الس�امية  كوجبة أوىل، اضافة 

اىل ثاثة فنادق كربى يف ايمن املوصل. 
وق�ال محافظ نينوى نجم الجبوري يف ترصيح 
والفنيَّ�ة يف  الهندس�يَّة  امل�اكات  إن  صحف�ي 
بلدي�ات نين�وى وبالتعاون م�ع احدى رشكات 
القط�اع الخاص، ب�ارشت إعمار نح�و 1300 
منزل مترضر داخل ناحية السامية بعد عودة 

جميع سكانها النازحني اليها.
واض�اف أن مدة إنجاز تلك املنازل ستس�تغرق 
نحو أربعة أش�هر، الفت�ا اىل ان هن�اك وجبات 
أخرى س�تتم إع�ادة إعمارها تع�ود الكثر من 

ناحية مدمرة يف املحافظة خال االيام املقبلة.
ويف الش�أن نفس�ه، اف�اد قائممق�ام املوص�ل 
زهري االعرج�ي بترصيح خ�اص ل�«الصباح« 
بان الفرق الهندس�ية بمديريت�ي بلدية املوصل 
والبلديات وبالتعاون مع اكثر من رشكة تابعة 
ل�وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة، 

رشعت بأعمال اعم�ار وترميم الفنادق املدمرة 
داخل ايمن املوصل إلعادة الس�ياحة مجددا اىل 

املدينة.
واردف: ان الفنادق هي اشور واملوصل والحياة 
الس�عيدة، والت�ي كانت ق�د تعرض�ت للتدمري 
عصاب�ات  ارهابي�ي  س�طوة  خ�ال  الكام�ل 
»داع�ش« االجرامية عىل املدين�ة، مبينا ان مدة 
االنج�از ال تق�ل عن 16 ش�هرا، مش�ريا اىل ان 
مبال�غ اعمارها خصصت من صن�دوق اعمار 

نينوى للوجبة الثانية.

حمافظ نينوى يعلن اعامر »1٣00« منزل و »٣« فنادق يف أيمن املوصل

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد مقرر اللجنة املالية النيابية أحمد الصفار، 
الس�بت، ان اللجنة ستس�تضيف رئيس هيأة 
التقاعد بسبب التقصري ومشاكل املتقاعدين. 
وقال الصفار يف ترصي�ح صحفي ان »بعض 
الن�واب قدموا مقرتحات ح�ول تعديل قانون 
التقاع�د ونحن يف اللجنة املالية ش�كلنا لجنة 

فرعية لدراس�ة املقرتح�ات لتقديمها ملجلس 
النواب ليتم التعديل عىل القانون وتايف الغبن 

الذي تعرض له بعض املتقاعدين«.
وأض�اف الصف�ار »قدمن�ا طلب اس�تضافة 
املحتم�ل  وم�ن  البتقاع�د  هي�أة  لرئي�س 
استضافته االسبوع املقبل يف اللجنة املالية«، 
مبين�اً ان »مجلس الن�واب رشع قانون وعىل 
رئيس الهيأة تنفيذ القانون ونس�تغرب انه يف 

التنفيذ تكون هناك مسائل انتقائية«.
الهي�أة  يف  تقص�ري  »هن�اك  ان  وتاب�ع 
املش�اكل  ونبح�ث  الرئي�س  وسنس�تضيف 
واالش�كاالت التي حدثت بخص�وص املكافأة 
التقاعدية ورواتب بعض املتقاعدين«، مشرياً 
اىل ان »بعض املتقاعدين لم يقدموا او يحركوا 
معاماتهم التقاعدي�ة بانتظار التعديل وهذا 

االمر خاطئ«.

متهم بـ«التقصري«.. الربملان يعتزم استضافة 
رئيس هيأة التقاعد

املالية تعلن املوافقة عىل استحداث 
»٢٥٠٠« درجـة وظيفيـة الستكامل التعيينات 

لذوي املهن الطبية

االستخبارات تضبط »٦« عجالت منها صهاريج 
حمملة بمنتوج نفطي خمالف يف مخس حمافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت وزارة املالية، أمس السبت، املوافقة عىل استحداث ٢٥00 درج�ة وظيفي�ة 
الستكمال التعيينات املركزية لذوي املهن الطبية والصحية.وأمس السبت، نظم 
العرشات من خريجي املعاهد الصحية والتمريضية تظاهرة مركزية يف العاصمة 
بغداد للمطالبة بالتعيني املركزي اس�وة بباق�ي خريجي املجموعة الطبية.وقال 
احد املش�اركني يف التظاه�رة للمربد التي نظمت امام مبنى رئاس�ة الوزراء، ان 

التظاهرة شارك فيها عدد من الخريجني يف املحافظات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكالة االس�تخبارات العاملة بوزارة الداخلية، أمس الس�بت، ضبط 
6 عج�ات 3 منه�ا صهاري�ج محمل�ة بمنتوج نفط�ي مخال�ف للضوابط 
بمحافظ�ات مختلف�ة من الباد. وذك�رت الوكالة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، أنه »من خ�ال توجيهات املراج�ع بمكافحة تهريب 
النف�ط ومش�تقاته والح�د م�ن ه�ذه الظاه�رة، تمكن�ت مف�ارز وكال�ة 
االس�تخبارات املتمثلة  باس�تخبارات رشطة الطاقة من ضبط )6( عجات 
ثاث�ة منه�ا صهاريج وإلقاء القب�ض عىل س�ائقيها يف محافظات )نينوى 
وكرك�وك وبغداد و بابل وكرباء املقدس�ة( حيث كانت ن�وع املخالفة عدم 
وجود اوراق رسمية بحمولة املنتوج وتغري خط سري الحركة«.وأضافت، انه 
»تم ضبط العجات اصواليا مع سائقيها وتسليمهم اىل مراكز رشطة النفط 

ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراعة عن تش�كيل لجان مع الجريمة 
الزراعي�ة  باملنتج�ات  املتاجري�ن  ملاحق�ة  املنظم�ة 
املس�توردة والداخل�ة للباد بصورة غري رس�مية بعد 

منع استريادها لحماية املنتج املحيل.
وقال املتحدث باس�م الزراعة حميد النايف  يف ترصيح 
صحف�ي ان “هن�اك ٢8 منت�ج زراعي حق�ق العراق 
منها االكتفاء الذاتي  ومنع اس�تريادها لحماية املنتج 

املحيل”.
واض�اف ان “بع�ض تل�ك امل�واد الزال يدخ�ل مثيلها 
املس�تورد عرب املنافذ واملعابر غري الرس�مية رغم قرار 

منعها مما ارض باملنتج املحيل.
واوضح النايف ان “الوزارة شكلت لجان مع الجريمة 
املنظمة واالمن االقتصادي ملتابعة تلك املواد املستوردة 
لدى اس�واق الجملة واملس�توردين واملنافذ الحدودية 
ومصادرته�ا ومحاس�بة املدخلني له�ا وتعقب اماكن 

دخولها”.
وتاب�ع انه “س�تكون هن�اك عقوبات صارم�ة  بحق 
املتس�ببني بدخوله�ا عرب تل�ك املعابر غ�ري النظامية 
بص�ورة غ�ري رس�مية كونه�ا ت�رض باإلنت�اج املحيل 

واالقتصاد الوطني”.

    بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت اول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية اىل 
الشعب السوداني.

 وذكرت القناة الرسمية، إن »العراق ارسل اول طائرة 
اىل السودان تحمل 1٢ طناً من املساعدات الطبية«. 

ويعي�ش الس�ودان من�ذ أي�ام كارثة طبيعية بس�بب 
فيض�ان نه�ر النيل نتج�ت عنها أزمات إنس�انية مع 
وفاة 103 أش�خاص وهدم عرشات اآلالف من املنازل 
جزئيا أو كليا، و ترضر أكثر من نصف مليون شخص 

حتى اآلن حسب الباغات الرسمية للحكومة.

الزراعة: تشكيل جلان 
مع اجلريمة املنظمة ملالحقة 
املنتجات املمنوع استريادها

إرسال أول طائرة عراقية 
حتمل مساعدات طبية 
إىل الشعب السوداين

    بغداد / المستقبل العراقي

الرصاف�ة  تربي�ة  ع�ام  مدي�ر  كش�َف 
الثاني�ة قاس�م العكييل، أمس الس�بت، 
ع�ن 1000 اىل 1٥00 درج�ة وظيفي�ة 
ش�اغرة نتيجة اإلحالة ع�ىل التقاعد أو 
االستقالة س�تكون ضمن اقرار الحذف 

واالستحداث يف موازنة العام املقبل.
وقال العكييل إن “قانون التقاعد الجديد 
أحدث درجات وظيفية يف جميع الوزارات 
وليس فق�ط يف مديريات الرتبية، ولكن 
هناك حاج�ة اىل تعليم�ات ضمن اقرار 
املوازن�ة الضافة ه�ذه الدرجات بهدف 

التعيني لسد الشواغر”.
وأض�اف أن “مديرية الرصاف�ة الثانية 

عينت 13٥٢ درج�ة العام املايض بينما 
س�يكون التعيني يف العام املقبل ضعف  
العدد اذا مرر قرار الحذف واالستحداث 

ضمن املوازنة”.
وأوض�ح العكي�يل، انه “ت�م تخصيص 
13 ال�ف درجة وفق مديريات الرتبية يف 
العام الس�ابق  ويمكن مضاعفة الرقم 
بنهاي�ة الع�ام.ويف م�ا يتعل�ق بتعي�ني 
املحارضي�ن املجاني�ني”، مش�ريا اىل أن 
“االمر يحتاج اىل ق�رار اتحادي بتوجيه 
من رئاس�ة ال�وزراء او مجل�س النواب 
بأن يك�ون التعيني حرصا للمحارضين 
علم�ا ان تفضيله�م خ�ال التعيين�ات 
الس�ابقة باضافة 1٥ نقط�ة اىل نقاط 

املفاضلة.

الرصافة الثانية »1٥٠٠« درجة 
وظيفية سيتم إطالقها قريبًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنْت هيئة اس�تثمار بغداد، أمس السبت، عن استئناف العمل بمجمع اليمامة السكني 
بعد توقف العمل به عقب انتشار جائحة كورونا، بينما اعدت هيئة استثمار بابل دراسة 

النشاء مدن سكنية استثمارية الصحاب الدخل املحدود.
وافاد رئيس هيئة اس�تثمار بغداد ش�اكر الزاميل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه إن “مجم�ع اليمام�ة الس�كني الواق�ع بمنطقة حي الع�دل، ويض�م 1٢00 وحدة 
سكنية، كان قد توقفت املرحلة الثانية منه بسبب جائحة كورونا، بيد ان الهيئة نجحت 

باستئناف العمل به للحفاظ عىل حقوق املستفيدين منه”.
وأضاف الزاميل، أن “املجمع، من أبرز مشاريع القطاع السكني االستثماري يف العاصمة، 
مذك�را انه تم تس�ليم الوجب�ة األوىل من وحداته يف وقت س�ابق،بينما س�توزع الرشكة 
املنفذة له وجبة جديدة خال األشهر القليلة املقبلة، السيما أن املرشوع وصل إىل مراحل 

متقدمة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعت عضو لجنة الخدم�ات النيابية منار 
عب�د املطل�ب، أم�س الس�بت، اىل اعتم�اد 
اس�رتاتيجية والدة امل�دن للح�د من زحف 
العش�وائيات، مبين�ة ان الع�راق بحاج�ة 
اىل بناء 600 وحدة س�كنية بش�كل عاجل 

النهاء ازمة العشوائيات.
وقالت عبد املطل�ب يف ترصيح صحفي ان 
”العراق يعاني من ازمة سكن خانقة دات 
تش�كل مش�كلة معقدة جدا يف الس�نوات 
االخ�رية وخلق�ت عش�وائيات متناثرة يف 
اغلب املحافظات”، مبينا أن “العشوائيات 
له�ا تداعيات س�لبية يف اتجاهات مختلفة 
وبدات تضغط بقوة عىل الخدمات وتخلق 

الكثري من االشكاالت”.

اعتم�اد  املطل�ب،ان”  عب�د  واضاف�ت 
س�رتاتيجية بن�اء م�دن كب�رية ح�ل مهم 
للحد م�ن الكثاف�ة الس�كانية املرتفعة يف 
املدن الرئيس�ية منها بغ�داد وبقية مراكز 
املحافظ�ات واس�تغال م�ا موج�ود م�ن 
الع�راق   “ أن  مؤك�دة  واس�عة”،  ارايض 
بحاج�ة اىل اكث�ر م�ن 600 ال�ف وح�دة 
سكنية بالوقت الراهن للتخفيف من ازمة 
السكن و سيكون اكرب مع االرتفاع الكبري 

يف معدالت الزيادة اعداد السكان”.
ان  “رضورة  اىل  املطل�ب  عب�د  واش�ارت 
تك�ون للحكوم�ة رؤية مس�تقبلية حيال 
حل�ول ازم�ة الس�كن م�ن االن وان تكون 
س�رتاتيجية والدة م�دن جدي�دة حارضة 
باعتباره�ا الحل االمثل ملش�كلة معقدة يف 

اغلب املحافظات”.

استثامر بغداد تعلن استئناف العمل 
بمجمع الياممة السكني

اخلدمات الربملانيــة تعلـــن حاجة العــراق 
لـ »٦٠٠« الف وحدة سكنية إلهناء العشوائيات

التقى وزير الصناعة وأعلن وصول الفالتر اخلاصة مبشروع حتلية املياه يف ابي اخلصيب

حمافظ البرصة يشدد عىل رضورة إحياء املعامل والرشكات الصناعية يف املحافظة
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أك�د محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني، 
عىل رضورة اعادة الحي�اة للمعامل والرشكات 
الصناعية املتواجدة يف املحافظة، جاء ذلك خال 
لق�اءه وزي�ر الصناع�ة واملعادن مهن�ل عزيز 

الخباز.
العيدان�ي، اس�تقبلنا، وزي�ر الصناع�ة  وق�ال 
واملعادن منهل عزيز الخبار، ومستش�ار رئيس 
ال�وزراء س�هى النج�ار، والذين كان�وا يف زيارة 
لع�دد من معامل ورشكات ال�وزارة يف محافظة 
الب�رصة«، الفت�ًا اىل ان�ه بح�ث ع�دة ملف�ات 

اقتصادية وصناعية مع السيد الوزير.
وأضاف »ناقشنا عدة ملفات مهمة، منها ملفات 
ع�ن وض�ع البرصة االقتص�ادّي الس�يّما إعادة 
فتح املعامل املتوقفة وتش�غيل األي�دي العاملة 
وتوف�ري ف�رص العم�ل، وأهمها معم�ل الحديد 
والصلب املتوقف منذ فرتة طويلة، منوها اىل ان 
الحدي�ث عرج عىل بحث مرشوع إنش�اء معمل 

البرتوكيماويات)مرشوع النرباس( باالتفاق مع 
وزات�ي النفط و الصناعة، الذي س�يوفر فرص 
عمل كثرية يف البرصة واملنطقة الجنوبية فضا 
عن مس�اهمته يف تحريك الحركة االقتصادية يف 

القطاع الصناعي.
واضاف ان الحديث تطرق ايضا ال ملف تشغيل 
املعامل بالدرجة األس�اس ومنه�ا أيضاً تطوير 
معمل األس�مدة ووضع خطة تسويقّية ناجحة 

تتيح له ترصيف منتجاته.
واك�د ان الحكومة املحلي�ة يف البرصة يف جميع 
قرارته�ا الس�ابقة واالني�ة اكدت ع�ىل رضورة 
تفعي�ل قان�ون دع�م الصناعة الوطني�ة ورفع 
ش�عار ً)صن�ع يف الع�راق( حت�ى انه�ا دع�ت 
ال�رشكات املنق�ذة للمش�اريع يف املحافظ�ة اىل 
رضورة االس�تفادة م�ن املنتج املح�يل يف تنفيذ 

العمل قبل اللجوء لاسترياد.
م�ن جانب�ه، اوض�ح يف ترصيح صحف�ي وزير 
الصناع�ة واملع�ادن منه�ل عزي��ز الخب�از ان 
زيارت�ه اليوم للبرصة برفقة مستش�ارة رئيس 

مجلس الوزراء الس�يدة س�هى النج�ار، جاءت 
بسبب اهمية البرصة الصناعية واالقتصادية.

وتاب�ع، ان لق�اءه بمحاف�ظ الب�رصة اس�عد 
العيدان�ي كان مثمراً، وش�هد مناقش�ة ملفات 
صناعي�ة مش�رتكة، وتوحيد ال�روى والخطط 

بهذا املجال.
وأك�د أن ال�وزارة بذلت كل مابوس�عها من أجل 
إيج�اد الحل�ول الناجعة وتوف�ري املبالغ الازمة 
إلنج�از املش�اريع الصناعي�ة العماق�ة ومنها 
إعادة تش�غيل معمل الحديد والصلب واألسمدة 

الجنوبية.
مبيناً بأن الوزارة تتج�ه حالياً لتغطية الحاجة 
املحلية وإعتماد سياسة تس�ويقية وتصديرية 
صحيح�ة للم�واد واملنتج�ات الت�ي باإلم�كان 

تصديرها .
من جانب آخ�ر، اعلن محافظ البرصة املهندس 
اس�عد عبد االم�ري العيداني عن وص�ول الفاتر 
الخاص�ة بم�رشوع تحلية م�اء محيل�ه والذي 
تنفذه احدى الرشكات التي احيل اليها املرشوع 

يف قض�اء أب�ي الخصي�ب، مش�رياً اىل ان ه�ذا 
املرشوع من املش�اريع الرضورية التي ستخدم 

اهايل القضاء.
وقال« العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
األعامي الخ�اص ان الفاتر الخاصة بمرشوع 
تحلي�ة محطة ماء محيل�ه وصلت اىل محافظة 
البرصة بعد ان تم استريادها من خارج العراق، 
مؤك�داً اىل ان هذا املرشوع من املش�اريع املهمة 
التي ستخدم اهايل قضاء ابي الخصيب يف قضية 

ايصال املياه.
م�ن جهته، أوضح املدير املف�وض لرشكة الدير 
املتح�دة للمق�اوالت والتجارة العام�ة املهندس 
حي�در الحيدر ان فات�ر التحلية )RO( الخاصة 
بم�رشوع ماء محيله والت�ي وصلت اىل البرصة 
ه�ي بكامل الكمية حيث وصل�ت )43٢0( فلرت 
من كوريا اما فاتر محطة التصفية فقد وصلت 
من هولندا ويبلغ عددها )1800( فلرت، مبيناً ان 
الفاتر خزنت بمخازن املرشوع املربد وكش�فت 

من قبل دائرة املهندس املقيم   .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، بحس�ب وثيقة رس�مية، ش�مول العقود 
املعين�ني وف�ق الق�رار 31٥ لس�نة ٢019 املس�تمرين بالخدم�ة 
بضواب�ط تخصيص ال�دور والوحدات الس�كنية العائ�دة لوزارة 
الكهرباء وكذلك الق�روض واألرايض وكافة االمتيازات والحقوق 

التي يتمتع بها املوظف عىل املاك.

الكهرباء متنح العقود املعينني 
وفق قرار ٣1٥ مميزات كبرية

    البصرة / المستقبل العراقي 

افادت مديرية رشطة البرصة  أمس الس�بت، أنه ضمن العمليات 
النوعي�ة واملتميزة والجه�ود املتواصلة بمط�اردة الخارجني عن 
القانون لبس�ط األمن واالس�تقرار يف املحافظة وتقديم املجرمني 
للعدالة ، وبعد مح�ارصة احد املتهمني املطلوبني بقضايا الرسقة 
والس�طو املس�لح يف خور الزبري والصادر بحق�ه امر قبض وفق 
اح�كام املادة )440( م�ن قانون العقوبات واثن�اء مداهمته قام 
باطاق النار عىل القوة املداهمة وبعد محارصته وتضييق الخناق 
علي�ه ونف�اذ ذخريته قام املته�م بت�ف�جي��ر رمان�ة يدوية عىل 
نفس�ه مم�ا ادى اىل م�ق�ت�ل�ه يف الح�ال دون حصول اي اصابة 

بصفوف عنارص القوة االمنية«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد، أمس الس�بت، تنفي�ذ حملة إلزال�ة هياكل 
متجاوزة غربي العاصمة.

وذكرت األمانة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
ماكاتها »يف دائرة بلدية املنصور وباس�ناد مديرية الحراسات يف 
امانة بغداد والقوة املاسكة لارض قامت بحملة ليلية تم خالها 
ازال�ة الكثري من الهي�اكل واملح�ال التجارية مع اعم�دة كهرباء 
ش�يدت تج�اوزاً عىل ارض زراعي�ة خلف الح�ي الصناعي ضمن 

منطقة الغزالية غربي بغداد«.
وأضافت، أن »الحملة اس�تمرت عدة س�اعات وت�م خالها ازالة 
العديد من التجاوزات وانتهت باالزالة الكاملة وتس�ليم املوقع اىل 

القوة االمنية املاسكة لارض«.

خالل عملية العتقاله.. رشطة البرصة تكشف 
عن تفجري متهم لنفسه برمانة يدوية

أمانة بغداد تنفذ »محلة 
ليلية« إلزالة هياكل متجاوزة
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نرش اعالن مناقصة خارجية 

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

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

1 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل اج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني 
ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات 
الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد 
املحدد 10/28 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن اىل ما بعد العطلة ويعت�ر اليوم الذي ييل العطل�ة اخر يوم لغلق 
املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة 
مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/10/28 الساعة 

الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة  )375000( ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دوالر امريكي فقط  

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليه�ا يف الوثيقة القياس�ية املرقمة  )تعليمات  ملقدم�ي العطاءات وورقة 
بيان�ات العطاء  ( ابت�داء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختص�ة ذات العالقة  والبيانات التي تؤكد 
اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حال عدم توفر 

اي من الوثائق والبيانات املذكورة  سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك  
5 �  متطلب�ات التاهي�ل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة 

يف القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة  وجداول االس�عار املطلوبة يف القسم 

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة 
7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بف�رتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء 

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( 
ص�ادر عن م�رصف عراقي معتمد ل�دى البنك املرك�زي العراقي وبمبلغ ق�دره )7500دوالر( س�بعة االف 
وخمسمائة  دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل 

مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كت�اب االحالة بناء عىل 

اسباب مررة دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املساحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام ) 35 لسنة 
1983 ( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري 
الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور 

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

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي ابراهي�م عبد ال�رزاق  عبد 

الحسني عيدي االسدي( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة / قضاء الزبري/ محلة الشمال
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /32/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقم 
) GMN288( نوع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن مس�دس 
ع�دد )2( اثن�ان وم�رود تنظيف ع�دد )1( واحد وفرش�ات 
تنظي�ف عدد )1( واحد ومالية عتاد )قطعة بالس�تيك( عدد 
)1( واح�د وحافظ�ة مس�دس )علبة بالس�تيك( ع�دد )1( 
واحد وعتاد مس�دس عدد )30( ثالث�ون اطالقه عند غيابك 
بتاري�خ 2014/7/4 ول�م تقوم باعادة م�ا بذمتك لحد االن  
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك به�ذا االع�الن عىل ان 
تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

اىل الرشيك مرتى صالح عباس 
اقت�ى حضورك اىل بلدي�ه النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 3/54481 
ح�ي النداء خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه 
ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم طالب 

االجازه
 احمد كريم شمخي
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فقدان 

فقدت مني الهوية الدراسية بأسم) محمد 
خضري حمزة( الص�ادرة من جامعة بغداد 

كلية الطب البيطري املرحلة الثالثة 
الرج�اء من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين 
الش�اغلني للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق 
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2490

التاريخ  2020/9/10 
اىل  /املنفذ عليه / معني كاظم عبد يس�كن حي 

امليالد سابقا 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من اش�عار مختار 
منطقة حي القاس�م يف النجف ب�ان املدين كان 
يس�كن محلتن�ا وارتحل بدون علمن�ا يف الوقت 

الحايل  
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 3691/
املحكم�ة  ق�ررت   2017/11/1 يف  ب2017/5 
بالزام املدع�ى عليه معني كاظم عبد بتأديته اىل 
املدعي ياسني رحيم حس�ون مبلغ قدره اربعة 
مالي�ني ومائتي واثنا وس�تون ال�ف واربعمائة 

دينار
������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/728

التاريخ  2020/9/9 
اىل  /املنفذ عليه / املدين / رحيم كاظم شالكه 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل ورقتي 
التكليف بالحضور واشعار مختار املنطقة سنو 

عباس الغزايل   
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخايل
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة ب�داءة الديوانية بالع�دد 2953/
ب/2019 يف 2019/12/16 واملتضم�ن ال�زام 
املدع�ى علي�ه )رحيم كاظ�م ش�الكه( بتأديته 
للمدع�ي )ك�رار غضبان تي�ك( مبل�غ )ثمانية 
االف وخمس�مائة دوالر امريك�ي( او ما يعادله 

بالدينار العراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : 2020/1465
التاريخ 2020/7/26

اعالن
 اىل املدعوه / منال عبد الخر حساني

اعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة  امري عبد الخر حس�اني  
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدع�وه )من�ال عبد الخر حس�اني( 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عامر حسني حمزة
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وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2020/194
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : م اول عيل سمري عامر عيل الشليشاوي

3 � رقم الدعوى 2020/194
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2014

5 � تاريخ الحكم : 2020/6/21
6 � املادة القانونية ) 35 اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خالصة الحكم :  تبديل مادة االحالة من املادة )32/اوال وثانيا( من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة )35/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل 

وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  عن 
التهمه املسنده اليه وفق احكام املادة )35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتتب بذمته 
10 �  الحكم عىل املجرم م اول عيل س�مري عامر عيل الشليش�اوي بالسجن  
ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 35/ اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
بداللة املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه 

املسدس الحكومي املرقم 
)FWV846(  نوع كلوك والذي استصحبه معه عند غيابه 

2014/9/6 بعد ان قام باستالمه من الرشطي مؤيد محسن خلف بموجب 
براءة ذمة اصولية قام بالتوقيع عليها  

11 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 7,000,000( س�بعة مالي�ني دين�ار  عن 
قيمة املس�دس  الحكومي املوصوف اعاله وحسب االس�عار السائدة وقت 
الحادث  اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق 

التنفيذية 
12  � ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال  باحكام املادة 
41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
13 � اعتب�ار جريمت�ه اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للم�ادة 21 /أ-6  من  

ق ع
14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام املواطنني باالخبارع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا 

من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16 � تعميم اوصاف املسدس الحكومي املوصوف اعاله وفق القانون   

17 � تنزيل املس�دس الحكومي املرقم  اعاله  من الذمة بعد تس�ديده مبلغ 
التضمني و اكتساب الحكم الدرجة القطعية  

18 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب ) خلف حمدان ش�اهني( 
البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وع�رشون ال�ف دينار عراقي ت�رصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2020/6/21
العميد الدكتور الحقوقي 

عمار ماهر عبد الحسن
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

اىل الرشيك رفل عبد املنعم عبد الحسني
 اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الق�رارك  وذل�ك  التج�ف  ف�رع  العراق�ي 
باملوافقه عىل قي�ام رشيكك منصور محمد 
حس�ن عطيه بالبناء ع�ىل القطعه املرقمه 
3/10642 ح�ي ص�دام خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2020/208

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االمن الداخلي�ة االوىل املنطقة 

الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي مصطفى هاشم محمد تبينة 

3 � رقم الدعوى 2020/208
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2006

5 � تاريخ الحكم : 2020/7/21
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 35 اوال وثاني�ا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 

 2008
7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خالص�ة الحك�م :  تبدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة )32/اوال 
وثاني�ا( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة )35/

اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل 
ص�دور تعديل قان�ون قوى االمن الداخيل واالكث�ر انطباقا وعمال 

باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املجرم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016  ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق احكام امل�ادة )35( من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لع�دم اعادة ما بذمته او تس�ديد مبلغ 

التضمني املرتتب بذمته 
10 �  الحك�م عىل املجرم الرشطي مصطفى هاش�م محمد تبينة 
بالس�جن  ملدة سبع س�نوات وفق احكام املادة 35/ اوال من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008 الختالسه املسدس الحكومي املرقم 
)H43039Z(  نوع برتا والذي استصحبه معه عند غيابه 

  2006/5/1
11 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 1,250,000( ملي�ون ومائت�ان 
وخمس�ون ال�ف دينار  عن قيمة املس�دس  الحكوم�ي املوصوف 
اعاله وحسب االسعار السائدة وقت الحادث  استنادا للفقرة ثانيا 

من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12  � ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيته ع�ن الوظيف�ة نهائيا عمال  
باحكام املادة 41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
13 � اعتب�ار جريمت�ه اعاله مخل�ة بالرشف اس�تنادا للمادة 21 

/أ-6  من  ق ع
14 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبارعن 
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من من ق 

أ د رقم 17 لسنة2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16 � تعمي�م اوص�اف املس�دس الحكومي املوص�وف اعاله وفق 

القانون   
17 � تنزي�ل املس�دس الحكوم�ي املرق�م  اع�اله  م�ن الذمة بعد 

تسديده مبلغ التضمني و اكتساب الحكم الدرجة القطعية  
18 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ) خلف حمدان 
ال�ف دين�ار  البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وع�رشون  ش�اهني( 
عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
 حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم  

بتاريخ 2020/7/21
العميد الحقوقي 

عباس نارص غريب
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   المقاطعة القطعة ت
زراعية 1200 40 20/جميلة الجزيرة 3/415 1
زراعية 1500 51 20/جميلة الجزيرة 3/415 2
زراعية 4800 8 8/قناطر ابي الحسن 87/81 3
زراعية 800 50 42/الحديد 200/18 4
زراعية   1100 15 44/المعيبدي 43/1 5
زراعية 800 90 28/ابو توينه 15/41 6
زراعية 1500 50/15 35/عين صياوي 1 7
زراعية 700 100 23/الجزيرة 14/1 8

زراعية صحراوية 600 15 11/الطالعه 8 9

زراعية صحراوية 600 15 15/البندري واالشيطح 36 10

زراعية صحراوية 700 36 15/البندري واالشيطح 36 11
زراعية صحراوية 1500 34 18/سياح مكحول 19 12
زراعية صحراوية 1600 34 18/سياح مكحول 19 13
زراعية صحراوية 600 5 17/شويش والعجاجي 93 14
زراعية صحراوية 1000 176 22/ الحصى والكوز 85 15
زراعية صحراوية 700 23 36/شمال الدور 70 16
زراعية صحراوية 1000 126 42/الحديد 18 17

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 570/ 2020   
 المرة االولى

MOBILE TANK PROVERFOR
THI-QAR LOCATION 150.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ثالث سنوات على جزء من القطعة المرقمة
12/32م23 1380م2 12/23م32 ساحة خماسية  1

سنة واحدة الشارع الفرعي/مقابل كراج ال 
بدير 18م2 14/42ـ14/43ـ14/41 حوانيت 2

سنة واحدة السوق العصري/مقابل كراج 
الشرمان  137,5م2 11/17 حانوت 3

سنة واحدة الحي الصناعي 10م2 5 كراج حرفة 
صناعية 4

سنة واحدة السوق العصري / مقابل ساحة 
بيع الفواكه والخضر  10م2

13/18ـ13/19ـ13/20ـ13/12ـ13/15
ـ13/29

ـ13/17ـ13/18ـ13/19
حوانيت 5

سنة واحدة ــــ 18م2 بلوك/3 قطعة 9
ساحة لبيع 
الفواكه 

والخضر 
6

سنة واحدة السوق العصري/مقابل كراج 
الشرمان  10م2 بلوك/3 قطعة 11 حانوت 7

سنة واحدة بداية سوق العباسية القديم  14م2 بلوك/3 قطعة 13 حانوت 8

سنة واحدة الشارع الفرعي/مقابل كراج ال 
بدير 18م2 بلوك/3 قطعة 15 حانوت 9

سنة واحدة مجاور المجلس البلدي السابق 6,25م2 بلوك/3 قطعة 17 كشك 10

سنة واحدة مقابل محكمة العباسية 6,25م2 بلوك/3 قطعة 27 كشك 11

العدد /139
التاريخ 2020/9/10

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )116(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة املقدرة 
م�ع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر 
مديري�ة بلدي�ة املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة 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 )4 بلدي و17 بلدي و23 بلدي و 30 بلدي و 32 
بلدي و85 بلدي و 88 أ بلدي و116 بلدي و 124 بلدي و 126 بلدي 
( م40 نينوى الرشقية واملش�يد عليها ) معمل نجارة ( وبمساحة 

) 225( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقمة )25 بل�دي و 80 بلدي( م40 نينوى الرشقية 
واملش�يد عليها ) معمل نجارة ( وبمس�احة ) 300( م2 وحس�ب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3  � جزء من ساحة وقوف السيارات مقابل كازينو جنائن االصيل 
يف الغاب�ات لنصب كش�ك عليها بابعاد )2*2( م2 وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )109(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوص�ل خالل ) 30( ثالثون  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
1 � انش�اء مش�تل عىل جزء من القطعة املرقم�ة )1064/7(  م 41 قره كوز 

وبمساحة )328( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � العم�ارة التجارية دكاكني وش�قق الواقعة ع�ىل القطعة )40/810( م 39 
نينوى الجنوبية ش�ارع موصل � كركوك وبمس�احة ) 240( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات .
3 � القطعة املرقمة ) 1140( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � القطعة املرقمة ) 1161( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � القطع�ة املرقم�ة ) 26و27( م 43 الخ�ان الجنوبي�ة املش�يد عليها )بائع 

سكراب( وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � جزء من  القطعة املرقمة )202/2( م 43  الجيلة بلبل تبه النش�اء مش�تل 
الواقعة يف حي املثنى  وبمس�احة )1410( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )117(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة املقدرة 
م�ع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر 
مديري�ة بلدي�ة املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القط�ع املرقم�ة )173ب و58أ و 26أ و 3ب و 2ب و 2أ و 3أ ( 
م28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب وشباك( وبمساحة )120( 

م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � موقع يف منطقة الغابات لنصب كش�ك عليه يف الجهة املقابلة 
للمخيم الكش�في بني محطة املاء وكشك رقم )3( مجاور للدرج 

وبابعاد ) 3*2( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
3  � الدكاك�ني املرقم�ة )32و33و34( الواق�ع يف منطقة س�وق 

املعاش م17 رجم حديد وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )115( 
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وف�ق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوم�ا تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي 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 � القط�ع املرقم�ة )30و21و23و29و28و20و51و22و27و24( م19 
كوكجيل   واملش�يد عليها كراج ) بائع سكراب( وبمساحة ) 225( م2 لكل 

قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � ج�زء م�ن القطع�ة املرقمة )3/138 عق�اري  ) 1 بل�دي( م40 نينوى 
الرشقية مقابل التل االثري النشاء )مشتل( وبمساحة ) 440( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � موقع يف منطقة الغابات لنصب كشك عليها مالصق لجدار مضخة املاء 
يبعد مس�افة )10( م2 كويس�ك الكهرباء بابعاد )2*2(م2  وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.
4  � ج�زء م�ن القطع�ة املرقمة )3/138 عق�اري )2 بل�دي(  م40 نينوى 
الرشقية مقابل التل االثري النشاء )مشتل( وبمساحة ) 440( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

العدد : 238
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

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 237
التاريخ : 2020/9/7

العدد : 236
التاريخ : 2020/9/7

العدد : 230
التاريخ : 2020/9/7
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ُطعن يف إحدى احلانات بسبب الكاممة
طعين رجيل يف الثالثية واألربعين 
حارسيا منعه من دخيول حانة يف 
مدينة بريسيت غربي فرنسيا ألنه 
لم يكن يضيع كمامة، مسيببا له 

إصابة بالغة يف العن.
ووقعيت الحادثية مسياء الجمعة 
قرابية منتصيف اللييل يف وسيط 
املدينة، بحسب ما أبلغت مفوضية 
الرشطة يف بريسيت وكالة فرانس 

برس.
وبعد منعيه من دخول املكان، عاد 
الزبيون بعيد نصف سياعة حامال 

سيكينا ووجيه طعنتين للحارس 
إىل  أدى  ميا  العين،  يف  إحداهميا 
سيقوطه أرضيا. وتدخيل زبائين 

الحانة عندها لنجدة الحارس.
لعمليية  الحيارس  خضيع  وقيد 
جراحيية إثر تعرضه إلصابة بالغة 
يف العين، غري أن حياته ليسيت يف 

خطر.
ولفتت رشطة مدينة بريست إىل أن 
»املعتدي الذي كان مخمورا ويعاني 
حالة فصام مثبتة يف الشيخصية، 
أوقف رهن التحقيق«، مشيرية إىل 

أنيه »من األشيخاص املعروفن« لدى 
أجهزة الرشطة.

وشهدت فرنسا يف األسيابيع املاضية 
هجميات عدة اسيتهدفت أشيخاصا 
طلبيوا مين آخرين وضيع الكمامة يف 
أماكن تفرض السيلطات عىل روادها 
التيزام هيذا التدابيري الوقائيي ضيد 

كوفيد-19.
ومطليع يوليو، تعرض سيائق حافلة 
لهجوم عنيف من أربعة رجال صعدوا 
اىل املركبية بعدميا طليب منهم وضع 

الكمامة، ما أدى إىل وفاته.

»قطة« متلبسة هترب 
بعد توجيه االهتامات هلا

الرئييس  السيجن  مين  قطية  هربيت 
خيالل  احتجازهيا  بعيد  رسيالنيكا،  يف 
محاولتهيا تهرييب مخيدرات وبطاقات 
هواتف خلوية إىل داخل السجن.وضبطت 
القطة السيبت يف 3 أغسيطس، من قبل 

مسيؤويل االسيتخبارات يف السيجن، 
مشيددة،  لحراسية  يخضيع  اليذي 
بحسيب »دويتيش فيلييه«، وكانيت 
املضبوطيات بحوزتهيا غرامين من 
الهريوين، وبطاقتي هاتف ورشيحة 
ذاكيرة يف كييس بالسيتيكي مربوط 
حول عنق القطة.وبحسيب وسيائل 
اإلعيالم فإن القطة قيد هربت األحد، 
مين غرفة االحتجاز، إال أنه لم تصدر 

أي تعليقيات مين إدارة السيجن حيول 
الرسيالنكية  الرشطية  الحادث.وكانيت 
قد صادرت يف شيهر يولييو نرًسا بتهمة 
اسيتخدامه لتوصيل املخدرات إىل إحدى 

ضواحي العاصمة كولومبو.

تنسب طفل صديقتها لزوجها
تمكنت األجهزة األمنية بمديرية 
أمين القاهيرة، بيإرشاف اللواء 
أرشف الجندي، مسياعد الوزير 
مين  القاهيرة،  أمين  لقطياع 
ضبيط ربة منزل اسيتعارت من 
صديقتهيا طفال حدييث الوالدة 
ونسيبته لهيا بيأوراق ميزورة 
لزوجها املسيافر بالخيارج بعد 
تعرضهيا لفقدان الجنين أثناء 
حملهيا خوفيا مين الطيالق يف 

منطقة املعرصة.
وكان مأميور قسيم رشطية املعيرصة 
تلقيى بالغيا مين مواطنة سييدة تدعى 
»سيدة«، تتهم زوجة نجلها »نجوي.م«، 

مقيمية بحدائيق حلوان، بتزويير أوراق 
طفل صديقتها ونسيبه لنجلها املسيافر 
بالخيارج، وتيم تشيكيل فرييق بحيث 

وتحرى من صحة البالغ.

وبإجراء التحرييات تبن صحة 
الواقعية، حييث قاميت املتهمة 
الرئيسيية »نجوى« باالستعانة 
مين  اليوالدة  حدييث  بطفيل 
ونسيبته  »شييماء«،  صديقتها 
لزوجهيا بيأوراق ميزورة خوفا 
من الطالق بعد تعرضها لفقدان 

جنينها أثناء الحمل.
وعقب تقنن اإلجيراءات تمكن 
رئييس مباحيث قسيم رشطية 
املعرصة والقيوة املرافقة له من 
ضبط املتهمة وصديقتها وبمواجهتهما 
اعرتفتا بارتيكاب الواقعة، بحس »اليوم 

السابع«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
16 حبة طماطم متوسطة

2/1 كيلو قطع بيكون مطهية ، مفتتة
2/1 كوب مايونيز

3/1 كوب بصل أخرض مقطع
3 ملعقة كبرية جبن بارميزان مبشور

2 ملعقة كبرية بقدونس مقطع
خطوات التحضري:

قومي بقطع الجزء العلوي من الطماطم ثم ازييل البذر من الداخل.
ضعي الطماطم عىل مناديل ورقية حتى تصفى من املاء.

يف بولية صغيرية الحجم ضعيي البقدونيس و املايونيز و الجبين البارميزان و 
البيكون و البصل األخرض و قلبي جيدا.

قومي بحضو الطماطم بمزيج الجبن و البيكون ثم ضعيها يف الثالجة لساعات 
قبل التقديم.

قدمي الطماطم بالبيكون و املايونيز كمقبالت مع الدجاج و املكرونة.

الطامطم بالبيكون و املايونيز

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن علم الجرب قد تم تأسيسه 
بواسيطة العالم الشيهري أبو الحسن 
محمد بن موىس الخوارزمي، وقد قام 
هذا العالم بتأليف كتاباً هاماً يسيمى 
“الجيرب واملقابلة”، يحتيوي عىل أهم 

أساسيات ومبادئ علم الجرب؟ 
هل تعلم غياث الدين الكايش هو عالم 
الرياضييات الذي قد أضاف الكسيور 
العرشية إىل علم الرياضيات؟ هل تعلم 
أن أبو الحسين القلصيادي هو العالم 
الذي اهتم باستخدام الجذر الرتبيعي 
بشيكل كبيري يف املسيائل الحسيابية 
املختلفة، وهو أحد علماء الرياضيات 

يف األندلس؟ 
هل تعلم أن خط األعداد الحقيقية قد 
تم تأسيسه بواسطة أرخميدس وهو 
أحد علماء اإلغريق الذين تخصصوا يف 

علم الرياضيات؟ 
هل تعلم أن أبو الحسين النسوي هو 
أول من قام بتوضيح كيفية استخدام 
الجذر التكعيبي يف املسيائل الرياضية 

املختلفة؟ 
هيل تعلم أن األسيس السيالبة قد تم 
اسيتخدامها ألول ميرة عين طرييق 
السيموأل املغربيي وهيو أحيد علماء 

الرياضيات العرب؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2214( االحد  13  أيلول  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة االطباء رقم 
التسيجيل / 7692 بأسم / ماجد احمد عبد العزيز 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة االطباء رقم 
التسجيل / 44995 بأسم / مصطفى هادي يارس 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة االطباء رقم 
التسيجيل / 13140بأسيم / عامر محسن عباس 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
 فقدت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة العامة 
للرضائب فيرع النجيف االرشف ذي العدد 1٨457 
بتارييخ 9/9 / 2013 واملعنونية إىل مديرية مرور 
محافظة النجف االرشف بأسم ) عيل جواد نارص( 

/ فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء رقم التسيجيل / 29٨0 بأسم 
/ غازي حميد صادق فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء رقم التسجيل / 50450 بأسم 
/ انيس موفق زكي فمين يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء رقم التسجيل / 20٨96 بأسم 
/ شاكر احمد حاج فرحان فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء رقم التسيجيل / 6515بأسم 
/ واثق عبد القادر ابراهيم فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء رقم التسجيل / 530٨٨ بأسم 
/ زينة صالح شياكر فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء رقم التسجيل / 32409 بأسم 
/ محميد جسيام مخلف فمين يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقيدت مني الهوية الصادرة مين نقابة االطباء 
رقم التسيجيل / 39159 بأسيم / نور جاسيم 
محميد فمين يعثير عليهيا تسيليمها اىل جهية 

االصدار .

ييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
دار القضاء يف الزهور 

محكمة االحوال الشخصية يف الزهور 
العدد : 7039 

التاريخ : ٨ / 9 / 2020 
اىل / اعالن 

تحية طيبة ...
ملقتضيات اصدار حجية الوفاة الخاصة باملتويف 
) عيل سيتار حسين ( بتاريخ 20 / 10 / 2019 
اسيم والدته ) نجاة لفته ( قررت هذه املحكمة 
النرش يف صحيفتن يوميتن لغرض اصدار حجة 
الوفاة ومن تتوفر لدييه اي معلومات عن املوما 
اليه الحضور امام محكمة االحوال الشيخصية 
يف الزهيور وخالل فيرتة عرشة ايام مين تاريخ 

النرش البداء مالديه من معلومات .
مع فائق التقدير 

القايض 
وليد غالب محمد

وزارة الداخلية 
والجيوازات  املدنيية  االحيوال  مديريية 

واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 2969 

التاريخ : ٨ / 9 / 2020 
م / اعالن 

قدم املواطن ) انعام حسن وعل ( تبديل 
اسيم وجعله ) ليان ( بيدال من ) انعام ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خيالل ) 15 ( خمسية عيرش يوميا من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديريية بطلبه اسيتنادا اىل احكام املادة 
) 29 ( مين قانون البطاقة الوطنية رقم 
) 3 ( لسينة 2016 املعيدل عىل ان يكون 
النرش باسيم مدير الجنسيية املحرتم ... 

مع التقدير 
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 
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»فيفا« يعزي العراقيني بوفاته

إدارة الصقور حتجب الرقم »4« ختليدًا للراحل ناظم شاكر
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية، 
حجب الرقم »4« من النادي تخليداً لالعب 

واملدرب الدويل السابق ناظم شاكر.
وذكر النادي يف بيان تلقت السومرية نيوز 
نس�خة منه، أن »الهيئ�ة االدارية املؤقتة 
ل نادي الق�وة الجوية الري�ايض قررت ما 

ييل:
تأجي�ل املؤتمر االنتخابي اىل يوم الس�بت 
املقب�ل املواف�ق التاس�ع عرش من ش�هر 
ايل�ول الج�اري تخليدا للنج�م الكبري ابن 

القوة الجوية البار املرحوم ناظم ش�اكر الذي 
وافته املنية اليوم الجمعة بس�بب مضاعفات 

فريوس كورونا.
إعالن الحداد ملدة ثالثة أيام، وس�يقام مجلس 

عزاء يف مقر النادي اعتباراً من اليوم السبت.
دع�وة جمهور الصقور للتواجد يف مقر النادي 
الس�بت عند الساعة الثانية عرشة ظهراً حيث 

س�يكون تش�ييعاً مهيباً وكبرياً من مقر نادي 
القوة الجوية.

حجب الرقم )4( نهائياً من الفريق األول وعدم 
ارتدائه تقديرا ملسريته وتاريخه الكروي«.

يذكر أن ش�اكر تويف أمس بس�بب مضاعفات 
إصابته بفايروس كورونا.

من جانب آخر أعرب االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا« عن تعازيه بوفاة الالعب الدويل السابق 

واملدرب ناظم شاكر.
وتويف شاكر يوم امس، متأثراً بمضاعفات 

اصابته ب فريوس كورونا.
وذك�ر االتح�اد يف برقية تعزي�ة التحاد 
 FIFA الكرة العراقي، أن »االتحاد الدويل
يتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي 
ولعائلة وأصدقاء النجم الدويل السابق 

ناظم ش�اكر الذي وافت�ه املنية عن 
ُعمر 62 س�نة بع�د رصاع 

مع املرض«.
 وأوض�����ح، 

»الفقي�د  أن 
العب�اً  ك����ان 
ب����اً  ر مد و
وأح�د نج���وم 
يف  املنتخ����ب 
العال�م  كأس 

.»1986

الرصيح ينعى ناظم شاكر
             المستقبل العراقي/ متابعة

عرب نادي الرصيح األردني، 
ع�ن حزن�ه العمي�ق، بعد 
رحي�ل نج�م ك�رة الق�دم 
ش�اكر،  ناظ�م  العراقي�ة، 
ال�ذي انتق�ل إىل ج�وار ربه، 
أم�س الجمعة، بع�د إصابته 

بفريوس كورونا املستجد.
وحملت برقي�ة التعزية »ينعى 
نادي الرصيح برئاسة عمر 
العجلون�ي، بمزيد 
الح��زن  من 
واألس��ى، 
وف��اة األخ 
والصدي�ق 
 ، ل���ويف ا

ظ�����م  نا
 ، ك���ر شا
ويتق��دم 
ق  ص�د بأ

مش�اعر املواس�اة للش�عب العراق�ي 
الشقيق«.

وش�دد عدد كب�ري من خ�رباء ونجوم 
الك�رة األردني�ة، ع�ى أن ك�رة القدم 
قام�ة  خ�رت  والعربي�ة  العراقي�ة 

كروي�ة وفني�ة، أعط�ت الكثري خالل 
السنوات املاضية. 

ويعترب ناظم ش�اكر م�ن نجوم الكرة 
العراقية، حي�ث مثل منتخب بالده يف 

مونديال املكسيك عام 1986.

برشلونة يتلقى أنباء سعيدة 
قبل مباراة كومان األوىل

كونتي حيلم بخطف 
نجم تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي برشلونة، نبأ ساًرا عن الثنائي مرياليم بيانيتش 
وجان كلري توديبو، العبي الفريق الكتالوني.

وقال برشلونة، خالل بيان عرب حسابه الرسمي عى موقع 
التواص�ل توي�ر، إن الثنائي تعاىف بش�كل تام من فريوس 

كورونا املستجد.
وذك�ر البي�ان أن بيانيت�ش وتوديبو ش�اركا يف التدريبات 

باملدينة الرياضية للبارسا.
ومن املق�رر أن يلتقي برش�لونة ودًيا، الي�وم، مع نظريه 
خيمناس�تيكا، اس�تعداًدا للموس�م الجديد، لكن س�يغيب 

بيانيتش وتوديبو عن املشاركة.
يذك�ر أن بياينتش انضم لربش�لونة هذا الصيف قادًما من 

صفوف يوفنتوس خالل صفقة تبادلية مع آرثر ميلو.
أم�ا جان كل�ري توديبو عاد لصفوف البارس�ا، عقب رحلة 

إعارة قصرية رفقة شالكه األملاني.

املواي تاي أول احتاد ريايض يعلن انطالق أنشطته املحلية بعد قرار خلية األزمة

برشلونة خيطط لصفقة مستقبلية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد العراقي للم�واي تاي، عن 
انطالق انش�طته املحلية بعد ق�رار خلية 
األزم�ة باس�تئناف النش�اط الري�ايض يف 
البالد.وذك�ر االتحاد يف بي�ان، أن »االتحاد 
العراقي املركزي للمواي تاي عقد اجتماعه 
ال�دوري ي�وم أم�س يف مقره الرس�مي، 
بعد اس�تئناف عودة األنش�طة الرياضية 
اث�ر ق�رار خلية األزم�ة بعودة األنش�طة 
الرياضي�ة وف�ق مب�دأ الس�المة العام�ة 
والوقاي�ة وال�ذي توق�ف ألكثر من س�تة 
أشهر بعد جائحة وباء كورونا«.وأوضح، 
أن »االجتم�اع ح�ره جمي�ع أعضائ�ه 
ممثال برئيسه مصطفى جبار علك ونائبه 
ع�يل حمي�د تويل وام�ن الر حي�در عبد 
الواحد البهاديل واألمن املايل محمد الجواد 

واألعض�اء س�امي البياتي م�ن محافظة 
البرصة وك�رار محمود من محافظة بابل 
وس�ريوان مينه من محافظة السليمانية 
واحمد س�الم م�راد من محافظ�ة بغداد، 
كما استضاف االتحاد املش�اور القانوني 
ل�ه امحم�د الن�رصاوي للتباح�ث يف عدة 

قضايا تخص عمل االتحاد«.
وتاب�ع، أن »رئي�س االتحاد ق�دم يف بداية 
االجتماع ش�كره وتقديره لوزير الشباب 
والرياض�ة الكابتن عدنان درجال ورئيس 
الربملاني�ة  والرياض�ة  الش�باب  لجن�ة 
النائ�ب عب�اس علي�وي لزيارته�م ملق�ر 
االتح�اد واللقاء بالعبي�ه ومدربيه والثناء 
الكبري لعم�ل االتحاد الس�يما يف الجوانب 

التنظيمية )اإلدارية والفنية(«.
وأشار إىل أن »املجتمعن وافقوا عى إقامة 
األنش�طة املحلية وف�ق تواري�خ وامكان 

مبينة كاالتي:
1- إقامة اختبارات مركزية لجميع العبي 
امل�واي ت�اي للفرة من التاس�ع عرش من 
ايل�ول الحايل وتس�تمر ملدة س�بعة أيام يف 
قاعة املركز التدريبي للمنتخبات الوطنية 
يف العاصمة بغ�داد واملحافظات إذا تطلب 

األمر.
محافظ�ة  يف  تدريبي�ة  دورة  إقام�ة   -2
الس�ليمانية يح�دد تاريخها خ�الل األيام 

املقبلة.
3- إقام�ة بطول�ة أندي�ة بغداد للش�باب 
وللف�رة من 13 ولغاي�ة 17-10 يف املركز 
التدريب�ي لتدري�ب املنتخب�ات الوطنية يف 

بغداد.
4- إقامة بطولة اندي�ة املنطقة الجنوبية 
للشباب واملتقدمن للفرة من 20 ولغاية 

24-10 يف محافظة البرصة.

5- إقامة بطولة األندية الش�مالية للفرة 
من 4 ولغاية 7-11 للشباب واملتقدمن يف 

محافظة السليمانية.
6- إقام�ة بطولة أندية بغ�داد للمتقدمن 
للف�رة م�ن 25 ولغاي�ة 28-11 يف املركز 
التدريبي للمنتخبات الوطنية يف العاصمة 

بغداد.
7- إقام�ة بطولة لالحراف ويكلف رئيس 
لجنة األح�راف رياض حمزة ألعداد هذه 
البطول�ة وب�أرشاف مب�ارش م�ن االتحاد 

املركزي«.
واكد رئي�س االتحاد مصطفى جبار علك، 
ع�ى رضورة »االلت�زام باألم�ور الوقائية 
وإجراءات الس�المة عند اقامة األنش�طة 
الرياضية وبالتعاون مع الجهات الصحية 
يف املحافظ�ات اع�اله الت�ي تق�ام عليها 

األنشطة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن صفقة مس�تقبلية يف 
الدفاع يرغب برشلونة يف إبرامها خالل الصيف املقبل.ووفًقا 
لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن مس�ؤويل 

برش�لونة معجب�ون بالتعاق�د مع ج�ول كون�دي، مدافع 
إش�بيلية، خالل الصيف املقبل.أشارت إىل أن كوندي يجذب 
أنظار برش�لونة لكن من املس�تحيل ضمه هذا الصيف؛ ألن 
الرشط الجزائي يف عق�ده يبلغ 75 مليون يورو، باإلضافة 
للس�عي وراء حس�م صفقة إريك جارس�يا من مانشسر 

س�يتي.وأوضحت أن كوندي ظهر بش�كل ممي�ز يف نهائي 
بطول�ة ال�دوري األوروبي أم�ام إنر، حيث قل�ل كثريًا من 
خطورة الثنائي الوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.وذكرت 
أن ط�ول كوندي يبلغ 1.78 مر، لكنه رغم ذلك يهيمن عى 

األلعاب الهوائية.

ماكينة صفقات ريال مدريد تعود للعمل يف 2021
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطان�ي، عن تطور جديد بش�أن 
صفقات ريال مدريد خالل املوسم الجديد.

وكان فلورنتين�و بريي�ز رئي�س ري�ال مدري�د، رصح ب�أن 
املرينج�ي لن يربم أي صفقة كبرية هذا الصيف، وبالفعل لم 

يتعاقد امللكي مع أي العب حتى اآلن.

ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا صن«، ف�إن ريال مدري�د قام بصيف 
مزدح�م يف 2019، قب�ل أن يلت�زم الصم�ت يف 2020، لكن�ه 
سيعود بقوة لس�احة املنافسة يف مريكاتو العام املقبل ب� 3 

صفقات ضخمة.
وأش�ارت إىل أن ريال مدري�د يعمل عى التعاق�د مع كيليان 
مبابي )باريس سان جريمان( ودايوت أوباميكانو )اليبزيج( 

وإدواردو كامافينجا )رين( خالل الصيف املقبل.

وأوضحت أن ريال مدريد س�يضغط بقوة لحسم الصفقات 
الثالث، لكن مبابي سيكون الالعب الرئييس للفريق امللكي.

وذك�رت أن عقد مبابي ينتهي يف صيف 2022، وإذا اس�تمر 
الالعب يف رفض التجديد حتى نهاية املوسم الجديد، ستكون 

فرص املرينجي متاحة لالنقضاض عى الصفقة.
وقال�ت الصحيف�ة إن تخوف امللك�ي يأتي من أنب�اء تقديم 
باري�س ع�رض خرايف، إلقن�اع مبابي بالتجدي�د نظري راتب 

أسبوعي يقدر ب� 900 ألف إسرليني.
وأضافت أن كامافينجا هدف أكثر وضوًحا لريال مدريد، ألن 

الالعب مستعد للرحيل عن رين يف الصيف املقبل.
وكش�فت أن باي�رن ميون�خ وباري�س س�ان جريم�ان 

ينافس�ان ري�ال مدريد ع�ى صفق�ة كامافينجا، 
واألم�ر كذل�ك ع�ى أوباميكانو ال�ذي يعد من 

أفضل املدافعن الشباب يف العالم.

توتنهام يفشل يف إبرام صفقة هجومية
              المستقبل العراقي/ متابعة

فش�ل توتنهام، يف التعاقد مع أحد الالعبن 
املميزين بال�دوري اإليطايل، خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورت إيطاليا«، 
ف�إن توتنه�ام تقدم بع�رض لض�م أندريا 
بيلوتي، مهاجم تورين�و ومنتخب إيطاليا، 

ع�ى س�بيل اإلع�ارة م�ع أحقي�ة ال�رشاء 
بإجمايل 50 مليون يورو.

ع�رض  رف�ض  تورين�و  أن  إىل  وأش�ارت 
الس�بريز، ول�ن يس�مح برحي�ل بيلوتي إال 
ع�ن طريق البيع املب�ارش أو عرب إعارة مع 

إلزامية الرشاء.
وذك�رت أن بيلوت�ي لدي�ه رشط جزائي يف 
عقده مع تورينو املمتد حتى صيف 2022 

بقيم�ة 100 مليون يورو، لكنه 
لألندي�ة خ�ارج  فق�ط  صال�ح 

إيطاليا.
أن  اإليطالي�ة  الش�بكة  وكش�فت 

توتنهام يبحث ع�ن مهاجم يف املريكاتو 
الصيف�ي الجاري، وس�بق أن ح�اول أيًضا 
التعاقد م�ع البولندي أركاديوس ميليك من 

نابويل.

شجار بني العبي آرسنال 
قبل لقاء فوهلام

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل العب�ان م�ن صف�وف آرس�نال، يف 
ش�جار قبل انطالق مباراة فولهام، اليوم 

السبت، يف إطار الجولة 
األوىل من عم�ر الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ون�رشت قن�اة »بي تي 
من  مقاطع  س�بورت« 
إحماءات العبي آرسنال 
والت�ي  املب�اراة،  قب�ل 
أظه�رت دخ�ول دان�ي 
وإدوارد  س�يبايوس 

نيكيتاه يف شجار.
ويعود األمر إىل مش�ادة 
يف ك�رة مش�ركة أثناء 
اإلحم�اءات، ثم تكررت 
الالعبان  ليدخل  اللعبة، 
يف شجار، قبل أن يفصل 

الزمالء بينهما.
الفن�ي  املدي�ر  أرتيت�ا،  يذك�ر أن ماي�كل 
آلرس�نال، وضع الالعبن خارج التشكيل 

األسايس للجانزر خالل مباراة اليوم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن أنطونيو كونتي، مدرب إنر، 
يحلم بالتعاقد مع أحد الالعبن من تشيليس.

وس�بق أن طلب كونتي من إدارة إن�ر، التعاقد مع نجولو 
كانتي وأوليفييه جريو من صفوف تشيليس هذا الصيف.

ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليط�ايل، فإن كونتي 
يحلم بالتعاقد مع ماركوس ألونس�و، نجم تشيليس، لدعم 

مركز الظهري األير بالعب جديد.
وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل، إىل أن طريقة رحي�ل كونتي عن 
قيادة تشيليس، صنعت بعض الحساسية لدى إدارة البلوز 

عند املوافقة عى انتقال أي العب إلنر.
وأوض�ح أن إن�ر ج�دد محاوالته لض�م ألونس�و، بعد أن 
حس�م تشيليس التعاقد مع بنجامن بن تشيلويل يف املركز 

نفسه.
وتابع املوقع اإليط�ايل، أن إنر درس أيًضا إمكانية التعاقد 
مع الظهري إيمرسون باملريي، لكن تشيليس يرفض رحيل 

األخري عن طريق اإلعارة.

الرشطة يبدأ تدريباته يف الدوحة 
استعدادًا للمعرتك اآلسيوي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تدريبات�ه  الرشط�ة  فري�ق  ب�دأ 
الدوح�ة  القطري�ة  العاصم�ة  يف 

ج�دة  أه�يل  ملواجه�ة  اس�تعداداً 
السعودي بعد غد االثنن يف الجولة 
الثالث�ة م�ن بطول�ة دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رقم فريد لالكازيت يف الربيمريليج
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ص الفرن�يس ألكس�ندر الكازيت، مهاجم آرس�نال، 
رشيط أهداف الربيمريليج باملوس�م الجديد، يف املباراة 
املدفعجية وفولهام عى ملعب كرافن كوتاج، بافتتاح 

مباريات الجولة األوىل.
وتمك�ن آرس�نال م�ن افتت�اح التس�جيل يف الدقيقة 
التاس�عة، عندما س�دد تش�اكا كرة من ع�ى حدود 

منطق�ة الج�زاء اصطدمت بدفاع�ات فوله�ام، لتتمهد أمام 
ويلي�ان قرب املرمى، لكن الحارس روداك تصدى لتس�ديدته، 

قبل أن يتابعها الكازيت يف الشباك.
ونج�ح الكازي�ت بالتايل يف افتت�اح التس�جيل يف الربيمريليج 
يف موس�من مختلفن، حيث س�جل اله�دف األول يف الدوري 
اإلنجليزي موس�م )2017-2018( يف ش�باك ليس�ر سيتي، 
قبل أن يسجل اليوم للمرة الثانية، ليصبح بالتايل أول العب يف 

عرص الربيمريليج يسجل الهدف األول يف املوسم مرتن.
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الش�عب العراقي والوس�ط الريايض لهذا املصاب 
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العراق قائمة واحدة مكافحة الفساد الوظيفي

المهندس سعد المحمداوي اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني 

الفس�اد الوظيفي ظاهرة قديمة يف فحواها، حديثة يف أس�اليبها، 
وه�ي ظاهرة عاملية ش�ديدة االنتش�ار ومتجذرة واتخ�ذت إبعاداً 
واس�عة تتداخل فيها عوامل عديدة ومختلفة التمايز، وقد تختلف 
من مجتمع إىل آخر من خالل تعدد أساليبها وتنوع البيئة الوطنية 
وق�د تتخذ أش�كاالً مختلف�ة، منه�ا اإلداري، واملايل، والس�يايس، 

واالجتماعي، والقانوني، واالقتصادي، واالمني.
وذلك كونه يصيب الجهاز اإلداري بالش�لل، ويجعله غري قادر عىل 

أداء املهام والواجبات التي نشأ من أجلها.
ونظ�راً لألثار املدم�رة التي ترتتب عن الفس�اد االداري وخاصة يف 
نطاق الوظيفة العامة وبالشكل الذي ينعكس عىل االدارة واملواطن 
من خ�الل الخدم�ة املقدمة له م�ن الدائرة املختص�ة والتي تلقي 
بضاللها ع�ىل الواقع الخدمي للفرد الب�ل تتعداها ايضاً اىل الرضر 

بجميع نواحي الحياة األخرى.
وقد تعددت اس�باب انتش�ار ظاهرة الفس�اد الوظيف�ي فبعضها 
يرج�ع إىل س�يطرة األجه�زة اإلداري�ة ع�ىل مختل�ف األنش�طة 
االقتصادي�ة، والبعض يرجع إىل س�وء التنظي�م اإلداري والروتني 
املعقد يف اإلجراءات اإلدارية وعدم اس�تحداث إجراءات مبس�طة يف 
دوائر الدولة واتباع املركزية اإلدارية، او س�وء اختيار األش�خاص 
املناس�بني ألش�غال املناصب القيادية مما يؤدي اىل خش�ية هؤالء 
ع�ىل مناصبهم مما يدفعهم الختي�ار معاونيهم ونوابهم ممن هم 
عىل ش�اكلتهم للس�يطرة عليهم، وهذا حتماً سيدفع هؤالء بجلب 
موظف�ني ممن هم بمس�توى تفكريه�م مما ي�ؤدي اىل الجهل او 
التقصري يف تنفي�ذ القوانيني واألنظمة الوظيفية والعمل بالكيفية 
وفق�اً للصالحيات الوظيفية الواس�عة، املخولة لهم وهذا كله عىل 

حساب املصلحة العامة.
وهذا س�يؤدي حتم�اً اىل ضعف وس�ائل الرقابة واملحاس�بة، التي 
ُتطب�ق عىل املوظف�ني، بدافع املجامالت أو املقاب�ل املادي، ويكفي 
العل�م بأن غالبية الترشيعات تمنح الرئيس اإلداري األعىل س�لطة 
إحال�ة املخالف إىل التحقيق، باإلضافة إىل س�لطة حفظ التحقيق، 
وس�لطة توقيع العقوبة الذي ال يتناس�ب مع املخالف�ة او الجرم 
اإلداري، بس�بب مب�دأ املرشوعي�ة اإلدارية »ال عق�اب إداري بدون 

نص«.
وهذا حتماً سيؤدي اىل رفع تقارير مغالطة للحقيقة اىل املافوق أو 
حتى عدم تزويدها بتلك التقارير أصالً لتفادي أي إصالح مستقبيل. 
لذلك يس�توجب اس�ناد الوظائف الحكومي�ة اىل ذوي االختصاص 
ممن تتوافق مؤهالتهم وخرباته�م مع األعمال املناطة بهم والتي 
ستس�هم إىل حد كبري عىل انجاح األجهزة اإلدارية يف الدولة، والحد 
من الفس�اد اإلداري بش�كل تدريجي وانح�دار أخالقيات الوظيفة 
العام�ة، ويؤدي بالتايل إىل تحويل عملي�ات التخطيط بمجملها إىل 
عمليات هالمية وشكلية ال قيمة لها، ويجعل عملية التنمية اإلدارية 
برمتها صورية وبال مضمون، كما ويساهم إىل حد كبري بمقاومة 
أي إصالح ترشيعي أو مؤسيس للجهاز اإلداري، أمالً يف بقاء املنافذ 
التي يتس�لل منها مفتوحة، وذلك من خالل قيام الفاسدين يف تلك 
األجه�زة بإبقاء جهود التنظيم واإلصالح اإلداري حبيس�ة األدراج 
وحرباً عىل ورق. كونه س�ُيحرف بمقاصد القرارات اإلدارية مبتعداً 
به�ا عن املصلح�ة العامة، لتحقيق مكاس�ب ش�خصية، وهذا ما 
يس�مى باالنحراف الوظيفي يف استخدام الس�لطة، وهو وجه من 
اوجه الفساد الوظيفي، ويوقع عىل من يرتكبها عقوبة منصوص 

عليها يف قانون العقوبات.
ونرى ان هناك تحرك دائم من قبل السلطتني الترشيعية والتنفيذية 
والقضائي�ة للس�عي الدائم من اج�ل مكافحة الفس�اد الوظيفي 

بجميع اشكاله واساليبه.
لذل�ك نجد اليوم تش�كيل لجنة دائمية للتحقيق يف قضايا الفس�اد 
والجرائ�م الهام�ة وذات صالحي�ات واس�عة وهذا ضم�ن التوجه 
الحكومي الذي يقوده الس�يد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
املس�لحة الس�يد مصطفى الكاظمي يف مكافحة الفس�اد اإلداري 

واملايل.
واصبحت هناك ثورة ادارية يقودها الس�يد وزير الداخلية عثمان 
الغانم�ي م�ن خ�الل التوج�ه االداري يف االس�تفادة م�ن حمل�ة 
الشهادات العليا يف ممارس�ة اختصاصاتهم الوظيفية يف مفاصل 
ال�وزارة كافة وفق�اً ملبدأ النزاهة واملهنية وكان لكلمة س�يادته يف 
مؤتم�ر املرور »بأنن�ا نريد ان تكون وزارة الداخلي�ة بيضاء« األثر 

ِين. الكبري يف نفوس الخريرَّ

يتناهى اىل أس�ماعنا بني الحني واآلخر انتق�ادات الذعة للمحاصصة 
والتفرق�ة والطائفي�ة كونه�ا مصدرا للفس�اد والخ�راب الحاصل يف 
جمي�ع مفاصل الحي�اة والتي يدف�ع ثمنها املواطن يف الع�راق.. نعم 
الجميع يرفض الفس�اد وقد ترجمها العراقي�ون وخرج ابناء الوطن 
بمظاهرات واس�عة وبفئات عمرية مختلفة طلباً لإلصالح والحقوق 
ورفض�ا لتمزيق العراق مقدمني عنوان الوحدة يف حب وطنهم الواحد 
وص�وال النتخابات نزيه�ة تعكس رغبات الناخ�ب العراقي يف الحياة 
الح�رة الكريمة. واتفق الكثري من العراقي�ني عىل البحث عن مصادر 
املواقف والقوانني الوطنية التي تجمع شتات االمة وتعيد األمل للحالة 
الوطني�ة املفق�ودة، واصبح واقعا ع�ىل الطبقة السياس�ية محاربة 

الفساد والطائفية واملحاصصة قوال وفعال.
لذا نتساءل: اين الحالة الوطنية يف االنتخابات القادمة؟

من املقوم�ات املهمة يف الق�رار الوطني توحي�د اراء املواطن باتجاه 
تكثيف عمل مؤسس�ات الدولة النجاح املوق�ف الوطني واالنتخابات 
مثال لتلك املواقف ولكي تكون قريبة من الحالة الوطنية جعل العراق 
قائمة واحدة او دائرة انتخابية واحدة تجمع الناخب العراقي وتجعل 

خارطة العراق تتحرك عىل ايقاع االصبع البنفسجي الواحد. 
نتمنى ان نرى الحمالت االنتخابية وصور املرش�حني من كل االطياف 
واملكونات يف الوس�ط والجنوب ونرى بنفس الوقت صور السياسيني 
واملرشحني الشيعة والسنة يف إقليم كردستان.. أليست هذه الوطنية 

بحد ذاتها؟ 
أليس هذا كرا للمحاصصة الخبيثة؟

لنمتل�ك الج�رأة ونتق�دم ونضع خط�وة مهمة باتج�اه القضاء عىل 
املحاصص�ة والطائفي�ة والوص�ول اىل الحال�ة الوطني�ة الت�ي توحد 
العراقي�ني والتي يطمح لها الجميع ويتكل�م بها وأولهم املتظاهرون 

واملطالبون باإلصالح الوطني املنشود.
أنني اعلم بان هناك رأياً اخر سيعرتض عىل رأينا هذا ويذهب باتجاه 
الدوائ�ر املتعددة ومهما كان عددها ان كانت واحدة لكل محافظة او 
أكث�ر فأنها تتناقض م�ع الحالة الوطنية التي ت�ربز بتوحيد الناخب 
العراق�ي من خالل صناديق االقرتاع الت�ي يجب ان تقدم رمزا موحدا 
للوطن وهذا ما يهمنا، مع عدم الخوض بنظام النقاط )س�انت ليغو 

او غريه( والتفاصيل الفنية األخرى لالنتخابات.
ل�ذا عىل القائم�ني عىل الق�رار الوطن�ي وكل املرجعي�ات وعناوينها 
دع�م مصادر القوانني وأوله�م الربملان والقوى السياس�ية ان تجعل 
االنتخاب�ات يف كل الوط�ن العراق�ي بقائم�ة واح�دة تش�مل جميع 
محافظات الع�راق وان نعتمد عىل الحس الوطني الذي يجمع أبناءه 

ولكي نعطي نموذجاً جديداً يعكس حب الوطن.. ان كنا صادقني.

علامء يبتكرون بروتينات حتمي من فريوس كورونا املستجد
تمك�ن علماء من ابت�كار بروتينات مصممة 
بالحاس�وب، تحم�ي م�ن ف�ريوس كورون�ا 

املستجد املسبب ملرض “كوفيد 19”.
ولفت تقرير منش�ور يف موق�ع “تايمز نيوز 
ن�او” إىل أن الباحثني تمكن�وا من العثور عىل 
بروتين�ات صغرية مصممة بالحاس�ب اآليل، 
والت�ي ثبت أنه�ا تحمي الخالي�ا البرشية من 

فريوس كورونا.
واكتش�ف العلماء أن املرشح الرئييس املضاد 
للفريوسات املسمى “LCB1، املعادل لألجسام 
املضادة التي تواجه ف�ريوس كورونا، يمكنه 

أن يكون مقاوما طبيعيا لعدوى كورونا.
والح�ظ العلم�اء أن بني�ة ف�ريوس كورون�ا 
املس�تجد مرصعة بربوتني “س�بايك”، وهذه 
الربوتنيات الشائكة هي التي تلتصق بالخاليا 

البرشية، وتمكن من اخرتاق جس�م اإلنسان 
وإصابته.

اس�تخدم باحثون من معهد تصميم الربوتني 
يف كلي�ة الط�ب بجامع�ة واش�نطن أجه�زة 
الكمبيوتر، إلنش�اء بروتين�ات جديدة ترتبط 

بش�دة بربوتني الفريوس، وتمنعه من إصابة 
الخاليا البرشية.

املض�ادة  الربوتين�ات  ه�ذه  إنش�اء  وت�م 
للفريوس�ات باس�تخدام طريقت�ني. أوالً، تم 
دمج جزء من مستقبل ACE2، نقطة دخول 
فريوس كورونا املستجد يف الجسم يف سلسلة 

من الربوتينات الصغرية.
هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تصنيع 

الربوتينات بالكامل من الصفر.
كان للطريق�ة الثانية تأث�ريات أفضل، حيث 
أنتج�ت مض�ادات فريوس�ات أكث�ر فعالية. 
كانت هذه األجسام أقوى بست مرات تقريًبا 
ع�ىل أس�اس الكتل�ة م�ن األجس�ام املضادة 
وحيدة النس�يلة األكثر فعالية التي تم اإلبالغ 

عنها حتى اآلن.

أعل�ن رئيس رشكة ه�واوي، ريتش�ارد يو، أن 
رشكته س�تطلق هوات�ف ذكية م�زودة بنظام 
التش�غيل Harmony 2.0 اعتب�ارا م�ن الع�ام 
 Huawei Developer القادم. وخ�الل مؤتم�ر
Conference ال�ذي عقد ع�رب اإلنرتنت مؤخرا  
قال يو: “اعتبارا من العام القادم س�يتم طرح 
Harmony 2.0 لجمي�ع الهواتف الذكية، نظام 

التش�غيل ه�ذا س�يعزز أداء وكف�اءة أجهزتنا 
املحمولة”. وأشار رئيس الرشكة إىل “أن نسخة 
نظام التش�غيل الجدي�دة س�تكون متاحة بال 
قيود ملطوري التطبيقات والخدمات الرقمية”.

وأض�اف “ب�دءا م�ن الي�وم س�تكون أنظم�ة 
امل�زودة   IoT Harmony OS متاح�ة ألجه�زة 
بذواك�ر ت�رتاوح ما ب�ني 128 كيلوبايت و128 

ميغاباي�ت، والتي منها أجه�زة التلفاز الذكية، 
واألجهزة املحمولة والسيارت وغريها.. واعتبارا 
م�ن أبري�ل 2021 س�نتيح ه�ذه الربمجي�ات 
لألجه�زة امل�زودة بذواكر ترتاوح م�ا بني 128 
ميغاباي�ت و4 غيغابايت، ويف أكتوبر الذي يليه 
س�تتوفر أيضا لألجهزة املزودة بذواكر سعاتها 

تزيد عن 4 غيغابايت”.

هواوي تعتزم اطالق هواتف مزودة بنظام تشغيل »بديل أندرويد«

ح�از بحث عراقي نرشه خمس�ة أطباء م�ن محافظة البرصة 
ضم�ن مبادرة الجمعي�ة العراقية للبحوث والدراس�ات الطبية 
بالتع�اون مع دائرة صح�ة البرصة عن م�رض كوفيد 19 عىل 

موقع متقدم يف منصة البحوث العاملية 
ResearchGate حي�ث س�جل البح�ث 4.1 نقط�ة يف م�ؤرش 
Research interest score وتعت�رب اع�ىل اهتمام من  % 92 من 

البحوث املنشورة يف  ResearchGate  لعام 2020.

يعلن برملان التحدي للشباب ضمن برنامجه التطويري 
يف بناء قدرات الشباب يف وسائل اإلعالم 

وبالتعاون مع االكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا 
عن عقد دورة تدريبية حول 

) اعداد و تقديم البرامج ( 
والتسجيل متاح لطلبة وخريجي الصحافة واإلعالم 

واملهتمني بالعمل اإلذاعي واإلعالمي
وتكون مدة الدورة يومان تبدأ بتاريخ  18 / 9 / 2020 
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