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لكل شيء زكاة وزكاة العقل احتمال اجلهال العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزيرا الداخلية والدفاع 
يبحثان العمل األمني املشرتك 

يف مكافحة اإلرهاب
ص2

رئيس الوزراء جيتمع بقائد بعثة »الناتو« لبحث الدعـم اللوجستي للعـراق
أربيل تـرد رسميـا عـلـى مقتـرح تشكيـل رشكـة نفـط مشرتكـة مـع بغـداد

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت وزارة الصحة، أم�س االربعاء، نرش فرق 
مش�ركة ملتابعة التوصيات الصحي�ة يف املواقع 
التجاري�ة والعامة، وذل�ك بعد أن س�جل العراق 

نحو ٤ حالة جديدة بالفايروس. 
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انها »ش�كلت فرق مشركة ملتابعة 
االلتزام بالتوصيات الصحية يف املحالت واالسواق 
واملطاع�م ومجمعات التس�وق واالماكن العامة 

ومحاسبة املخالفني وحسب القانون«.  
ب�دوره، واف�ق وزي�ر الصح�ة حس�ن التميمي، 
ع�ى »إط�الق الع�الوات والرفيعات م�ن تاريخ 
االس�تحقاق«، مؤكدا »الس�ماح لخريجي قس�م 
الصيدلة يف املعاهد الصحية الستكمال الدراسات 

العليا يف مجال تخصصهم«.  
واشار الوزير اىل انه سيتم »مفاتحة وزارة املالية 
بش�مول امل�الكات بمخصصات الخط�ورة الذين 

يكملون دراساتهم العليا يف الحقل الرسيري«.  
وكذل�ك وافق الوزي�ر عى »تعدي�ل ضوابط فتح 

املراكز والعيادات يف القطاع الخاص«.
وتمت املوافقة عى املقررات التالية:

١-الدع�م الكام�ل لجه�ود اللج�����ن�ة العلي�ا 
ملتابعة ش�ٔوون التمري�ض وذوي املهن الصحية 
الرشائ�ح  واح�����تياج�ات  مطال�ب  لتنفي�ذ 

التمريضية والصحية.
مخصص�ات  تعدي�ل  مق�����رح  ٢-متابع�ة 
الخط�ورة للمالكات الطبي�ة والصحية واإلدارية 

مع مجلس الوزراء.

التفاصيل ص2

العراق يستعني بـ »الفرق امليدانية« الحتواء »كورونا«
الصحة أصدرت )20( قرارًا بينها خمصصات وعالوات وقطع أراض لدعم كوادرها.. وعداد اجلائحة يعاود االرتفاع جمددًا 

حمافظ البرصة يوافق
 عىل إطالق عالوات وترفيعات 

العاملني يف البلديات

حمافظ بغداد بفتح ملف 
تعويض جتار الشورجة واملحال 

املترضرة من التظاهرات

أمانة جملس الوزراء تصدر
 قرارًا خيص تنفيذ التهيئة اللوجستية 

يف وسط وجنوب العراق

ص3

ص3

ص3

بومبيو حيث السعودية عىل تطبيع العالقات مع إرسائيل
سيايس إيزيدي يمتدح احلشد: محى مناطقنا وال نقبل اإلساءة له
جلنة التحقيق بملف الكهرباء: سيصدر تقرير إدانة بحق وزراء سابقني
االستخبارات تلقي القبص عىل »قايض الدم« بتنظيم »داعش« يف كركوك

العراق واليونان يوقعان مذكرات تعاون.. وأنقرة تدعم 
بغداد داخل االحتاد األوريب

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

وزارة النقل تعلن املبارشة
 بتأهيل اجلسور والقناطر املدمرة 

يف حمافظة االنبار

البنك املركزي يؤكد 
تراجع احتياطي العملة األجنبية 

ويكشف األسباب

الرتبية حتدد 
موعـدًا مبدئيـًا لبدء العام 

الدرايس اجلديد

       بغداد / المستقبل العراقي

حث وزي�ر الخارجية األمريكي مايك بومبيو الس�عودية، 
أم�س األربعاء، ع�ى بحث موضوع تطبي�ع العالقات مع 
إرسائيل. ج�اء ذلك خ�الل اجتماعه مع وزي�ر الخارجية 
الس�عودي، وقال أيضا إن واش�نطن تدعم »برنامجا قويا 

ملبيعات األسلحة« للمملكة.
وأضاف بومبيو أنه أثار ما يسمى باتفاقات أبراهام، وهي 
اتفاقات بوساطة أمريكية لتطبيع العالقات الدبلوماسية 
مع إرسائيل، مع وزير الخارجية الس�عودي األمري فيصل 
ب�ن فرحان آل س�عود يف اجتم�اع بمق�ر وزارة الخارجية 

األمريكي�ة. وق�ال بومبيو »نأم�ل أن تنظر الس�عودية يف 
مس�ألة تطبي�ع عالقاته�ا م�ع إرسائي�ل أيضا، ون�ود أن 
نش�كرهم عى املس�اعدة الت�ي قدموها لنج�اح اتفاقات 
أبراهام حتى اآلن« مضيفا أنه يأمل يف أن تش�جع اململكة 
القادة الفلسطينيني أو الس�لطة الفلسطينية عى العودة 
للمفاوضات مع إرسائي�ل. ووقعت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين الشهر املايض اتفاقيتني لتطبيع 

العالقات مع إرسائيل.
وقال بومبيو »إنها تعك�س ديناميكية متغرية يف املنطقة 
حيث ت�درك الدول بحق الحاجة لتع�اون إقليمي من أجل 

التصدي للنفوذ اإليراني وتحقيق الرخاء«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع وزي�ر الخارجي�ة اليونان�ي م�ع 
نظريه العراقي يف بغ�داد أمس االربعاء 
مذكرت�ي تفاهم يف مجاالت االس�تثمار 
والطاقة والط�ب، فقد بحثا التوترات يف 
منطقة البحر املتوس�ط وتم االعالن عن 
افتتاح اثينا قنصلية عامة لها يف مدينة 
اربيل. وخالل مؤتمر صحايف مشرك مع 
نظريه فؤاد حسني يف بغداد، اشار وزير 
الخارجي�ة اليونان�ي نيك�وس دندياس 
اىل انهما اجريا ح�وارات مهمة لتطوير 
العالقات التاريخية ب�ني بلديهما، وقال 

انهم�ا وقع�ا مذكرتي تفاهم لتوس�يع 
العالقات يف مج�االت الطاقة واالقتصاد 
يف  واملش�اركة  والصح�ة  واالس�تثمار 

اعمار العراق.
وش�دد الوزي�ر اليوناني ال�ذي وصل اىل 
بغ�داد يف زيارة قصرية ع�ى دعم بالده 
للع�راق م�ن اج�ل التكام�ل الس�يايس 
والسالم فيه كعامل استقرار يف املنطقة 
مع حفظ ت�وازن العالقات مع الجريان 
ع�ى اس�اس االح�رام املتب�ادل وف�ق 

القانون الدويل.
وفيما يتعلق بتوت�ر العالقات بني بالده 
وتركيا، اش�ار وزير الخارجية اليوناني 

اىل انه »يف ما يتعلق بالنشاطات الركية 
يف منطق�ة البح�ر املتوس�ط ويف الجزء 
املحت�ل من ق�رص فإنها تش�كل خرقا 
مليث�اق وقوانني االمم املتح�دة واليونان 
تشجب هذه الخروقات«.. منوها اىل ان 
تركيا تتس�بب بمزيد م�ن االضطرابات 
يف املنطق�ة. وم�ن جهت�ه، ق�ال الوزير 
حس�ني إن العراق بحاجة اىل االستثمار 
واالس�تناد مستقبال عى الطاقة البديلة 
وهو يتطلع لالس�تفادة م�ن الرشكات 
اليونانية يف هذا املجال، منوها اىل وجود 
العدي�د من هذه الرشكات التي تعمل يف 
الع�راق. واوض�ح انه بح�ث مع نظريه 

اليوناني التوترات االقليمية، حيث اشارا 
اىل ان الرصاع�ات والح�روب يف املنطقة 
يج�ب ان تأخ�ذ طريق الحوار الس�لمي 
باعتباره الطريق الوحي�د والبديل لحل 
املش�اكل ع�ى اس�اس القان�ون الدويل 
واحرام س�يادة ال�دول وعدم التدخل يف 
شؤونها. وثمن الوزير العراقي مساعدة 
اليونان لبالده يف محاربة تنظيم داعش 
م�ن خ�الل دوره�ا كق�وة يف التحال�ف 
ال�دويل.. منوه�ا اىل ان اليون�ان قدم�ت 
اإلسناد العس�كري والتدريب العسكري 

للجيش العراقي.
التفاصيل ص2

ص7

مدرب شباب
 العراق يوجه الدعوة

 ألربعة حمرتفني

ص2

أطلق اسم السيد جاسم الطويرجاوي على شارع يف املعقل
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الرافدين يعلن منح قروض تصل لـ)٢٥( مليون ألصحاب املحال واملهن التجارية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، عن منح قروض املشاريع الصغرية للمواطنني 
من اصحاب املحال التجارية لتصل اىل 25 مليون دينار.

وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»تماش�ياً مع سياس�ة املرصف الهادف�ة لتنويع الخدمات املقدمة م�ن قبله ودعًما 
لالقتصاد الوطني يف تمويل املش�اريع املختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل األيدي 
العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض املشاريع الصغرية اىل 25 مليون دينار«. 
ودع�ا امل�رصف »املواطنني اصح�اب املحالت وامله�ن االخرى عىل مختل�ف انواعها 
اىل االس�تفادة م�ن هذا القرض والتقدي�م عليه يف فروع امل�رصف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات«، مشريا اىل ان »مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهراً«.
يذكر ان مرصف الرافدين بارش خالل الفرتة املاضية بمنح قروض وسلف للموظفني 

واملتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س االربع�اء، نرش فرق 
مش�رتكة ملتابع�ة التوصي�ات الصحي�ة يف املواقع 
التجارية والعامة، وذلك بعد أن س�جل العراق نحو 

٤ حالة جديدة بالفايروس. 
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، انها »ش�كلت فرق مش�رتكة ملتابعة 
االلتزام بالتوصيات الصحية يف املحالت واالس�واق 
واملطاع�م ومجمع�ات التس�وق واالماك�ن العامة 

ومحاسبة املخالفني وحسب القانون«.  
ب�دوره، واف�ق وزي�ر الصح�ة حس�ن التميم�ي، 
ع�ىل »إط�الق الع�الوات والرتفيع�ات م�ن تاري�خ 
االس�تحقاق«، مؤك�دا »الس�ماح لخريجي قس�م 
الصيدلة يف املعاهد الصحية الس�تكمال الدراس�ات 

العليا يف مجال تخصصهم«.  
واشار الوزير اىل انه س�يتم »مفاتحة وزارة املالية 
بش�مول امل�الكات بمخصص�ات الخط�ورة الذين 

يكملون دراساتهم العليا يف الحقل الرسيري«.  
وكذل�ك واف�ق الوزي�ر ع�ىل »تعديل ضواب�ط فتح 

املراكز والعيادات يف القطاع الخاص«.
وتمت املوافقة عىل املقررات التالية:

١-الدعم الكامل لجهود اللجنة العليا ملتابعة شٔوون 
التمري�ض وذوي امله�ن الصحي�ة لتنفي�ذ مطالب 

واحتياجات الرشائح التمريضية والصحية.
2-متابع�ة مقرتح تعدي�ل مخصص�ات الخطورة 
للم�الكات الطبية والصحي�ة واإلدارية مع مجلس 

الوزراء.
٣-تشكيل فريق عمل برئاس�ة مديرعام دائرة املشاريع 
وعضوي�ة الدوائ�ر املعني�ة بال�وزارة وممث�ي الرشائح 
الطبية والصحية واالٕدارية والهندسية ملتابعة تخصيص 
قط�ع االٔرايض الٔبطال الجيش االٔبي�ض وتنفيذ مقررات 

هيئة الرأي بالوزارة.
٤-التاكيد عىل منح قدم بموجب كتاب الشكر من رئاسة 

الجمهوري�ة ملدة س�تة أش�هر لكافة منتس�بي الوزارة 
بتوقيع الوزير.

5-تعدي�ل ضواب�ط فت�ح املراك�ز والعي�ادات يف القطاع 
الخاص وإعطاء مساحة للعمل لذوي املهن الصحية.

6-تش�كيل لجنة مركزية الٕعادة دراس�ة توزيع املالكات 
الصحية والتمريضية يف دوائر الصحة بناء عىل االحتياج 

وأولويات العمل.
٧-التأكيد عىل شمول أطباء االٔسنان مع أقرانهم االٔطباء 

يف قانون حماية االٔطب�اء وبقية القوانني النافذة تضمن 
عمل االٔطباء ومفاتحة مجلس الدولة بذلك.

٨-توجيه دأيرة التخطيط الستكمال هيكلية وحدة ذوي 
املهن الصحية يف املستشفيات ودراسة مقرتح استحداث 

معاون مدير املستشفى لشٔوون ذوي املهن الصحية.
٩-املوافقة عىل مقرتح انش�اء أقس�ام التمريض وذوي 

املهن الصحية يف دوائر الصحة.
١0-التاكيد عىل االس�تثمار االٔمثل للمالكات التمريضية 

يف واجباته�ا ومهامه�ا االٔصلية وتقلي�ل االعتماد 
عليها يف العمل االٕداري.

١١-ارشاك ش�عب التمريض وذوي املهن الصحية 
يف توزي�ع املالكات التمريضي�ة والصحية يف دوأير 

الصحة.
١2-التاكي�د عىل االلت�زام بالعمل ضمن التوصيف 

الوظيفي ملالكات ذوي املهن الصحية.
١٣-مفاتح�ة وزارة االٔعمار واالٕس�كان والبلديات 
وامانة بغداد ومحافظات الس�تثناء املنتس�بني يف 
وزارتن�ا م�ن رشط خدم�ة )٣(س�نوات يف توزيع 

قطع االٔرايض.
١٤-متابع�ة موض�وع نس�ب االس�تقطاعات من 

راتب املوظف الناتج عن رسوم توطني للرواتب.
١5 -التوس�ع يف خطة القبول للدراس�ات العليا يف 

مجال التمريض والصيدلة والكليات التقنية.
١6-مفاتح�ة وزارة املالية بش�مول كافة املالكات 
بمخصص�ات الخطورة الذين يكملون دراس�اتهم 

العليا يف الحقل الرسيري.
١٧-التأكي�د عىل كافة الدوأير لتوفري بهو وس�كن 

معتمد للتمريضني وذوي املهن الصحية.
١٨-اشرتاك ممثي التمريض وذوي املهن الصحية 

يف اجتماعات ادارة الدوأير واملستشفيات.
١٩- اط�الق الع�الوات والرتفيع�ات م�ن تاري�خ 

االستحقاق.
20- الس�ماح لخريجي قس�م الصيدلة يف املعاهد 
الصحي�ة الس�تكمال الدراس�ات العلي�ا يف مج�ال 

تخصصهم.
إىل ذلك، أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة تس�جيل أكثر من 
٣٨5٧ إصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورونا، فيما س�جلت 

٣١٨٨ حالة شفاء.  
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، أن »عدد حاالت الشفاء املسجلة بلغت ٣١٨٨، فيما 
بلغ ع�دد اإلصاب�ات الجديدة بف�ريوس كورون�ا ٣٨5٧ 

حالة«. وأشار البيان، إىل تسجيل 5١ حالة وفاة.  

      بغداد / المستقبل العراقي

وقع وزير الخارجي�ة اليوناني مع نظريه 
العراق�ي يف بغداد أمس االربع�اء مذكرتي 
تفاه�م يف مج�االت االس�تثمار والطاق�ة 
والط�ب، فق�د بحث�ا التوت�رات يف منطقة 
البحر املتوس�ط وت�م االعالن ع�ن افتتاح 

اثينا قنصلية عامة لها يف مدينة اربيل.
وخالل مؤتمر صحايف مش�رتك مع نظريه 
فؤاد حسني يف بغداد، اشار وزير الخارجية 
اليونان�ي نيكوس دندياس اىل انهما اجريا 

حوارات مهمة لتطوير العالقات التاريخية 
ب�ني بلديهم�ا، وقال انهما وقع�ا مذكرتي 
مج�االت  يف  العالق�ات  لتوس�يع  تفاه�م 
الطاق�ة واالقتصاد واالس�تثمار والصحة 

واملشاركة يف اعمار العراق.
وشدد الوزير اليوناني الذي وصل اىل بغداد 
يف زي�ارة قص�رية عىل دعم ب�الده للعراق 
من اجل التكامل الس�يايس والس�الم فيه 
كعام�ل اس�تقرار يف املنطق�ة م�ع حفظ 
ت�وازن العالقات مع الجريان عىل اس�اس 

االحرتام املتبادل وفق القانون الدويل.

وفيم�ا يتعل�ق بتوتر العالق�ات بني بالده 
وتركيا، اش�ار وزي�ر الخارجي�ة اليوناني 
اىل ان�ه »يف ما يتعلق بالنش�اطات الرتكية 
الج�زء  املتوس�ط ويف  البح�ر  يف منطق�ة 
املحت�ل من ق�رص فإنه�ا تش�كل خرقا 
مليث�اق وقوان�ني االم�م املتح�دة واليونان 
تش�جب هذه الخروق�ات«.. منوها اىل ان 
تركيا تتس�بب بمزيد م�ن االضطرابات يف 

املنطقة.
ومن جهته، قال الوزير حس�ني إن العراق 
بحاجة اىل االس�تثمار واالستناد مستقبال 

عىل الطاقة البديلة وهو يتطلع لالستفادة 
م�ن ال�رشكات اليوناني�ة يف ه�ذا املجال، 
منوها اىل وجود العديد من هذه الرشكات 

التي تعمل يف العراق.
واوض�ح ان�ه بحث م�ع نظ�ريه اليوناني 
التوت�رات االقليمي�ة، حي�ث اش�ارا اىل ان 
الرصاع�ات والح�روب يف املنطقة يجب ان 
تأخ�ذ طري�ق الح�وار الس�لمي باعتباره 
الطريق الوحيد والبديل لحل املش�اكل عىل 
اس�اس القان�ون ال�دويل واحرتام س�يادة 

الدول وعدم التدخل يف شؤونها.

وثم�ن الوزي�ر العراقي مس�اعدة اليونان 
لبالده يف محاربة تنظيم داعش من خالل 
دورها كق�وة يف التحالف ال�دويل.. منوها 
اىل ان اليون�ان قدمت اإلس�ناد العس�كري 

والتدريب العسكري للجيش العراقي.
واوضح حسي������ن ان الوزير اليوناني 
س�يلتقي يف وقت الحق الي�وم مع الرئيس 
وبعده�ا  صال�ح،  بره������م  العراق�ي 
سيزور اقليم كردس�تان إلفتتاح قنصلية 
اربي�ل  لب�الده يف م�������دين�ة  عام�ة 

عاصمة االقليم.

الصحة أصدرت )20( قرارًا بينها خمصصات وعالوات وقطع أراض لدعم كوادرها.. وعداد اجلائحة يعاود االرتفاع جمددًا 

العراق يستعني بـ »الفرق امليدانية« الحتواء »كورونا«
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العراق واليونان يوقعان مذكرات تعاون.. وأنقرة تدعم بغداد داخل االحتاد األوريب

وزيرا الداخلية والدفاع يبحثان العمل األمني 
املشرتك يف مكافحة اإلرهاب

رئيس الوزراء جيتمع بقائد بعثة »الناتو« 
لبحث الدعم اللوجستي للعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت حكوم�ة إقلي�م كوردس�تان أمس االربع�اء عىل مقرتح 
تقدم به وزير يف الحكومة االتحادية العراقية بتشكيل رشكة 
نفط مشرتكة بني الجانبني، معترة بأن أي حل يف هذا الشأن 

يجب أن يكون يف إطار الدستور.
وق�دم وزي�ر النفط العراقي إحس�ان عب�د الجب�ار، الثالثاء، 
يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء الرس�مية »واع« مقرتحاً يقيض 
بتأس�يس رشكة نفط مشرتكة، تتوىل إدارة شؤون استخراج 

وتصدير النفط من إقليم كوردستان.
وقال املتحدث باس�م حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »تناولت تقارير 
صحفي�ة، ُنرشت يف الفرتة األخرية، مقرتحاً طرحه مس�ؤول 

كبري يف الحكومة االتحادية العراقية بشأن اإلدارة املستقبلية 
ملجال النفط والغاز يف إقليم كردستان«.

وأض�اف، »أنن�ا ويف الوقت ال�ذي نؤكد فيه أن ه�ذه التقارير 
لن ت�رصف اهتمام حكومة إقليم كردس�تان ع�ن أولوياتها 
يف املباحث�ات املتواصل�ة والبناءة م�ع الحكوم�ة االتحادية، 
فإن تركيزنا يبقى ُمنصباً ع�ىل إيجاد حلول عملية وقانونية 
بش�أن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق ش�عب إقليم 

كردستان والعراق«.
وأردف ع�ادل بالق�ول، »نج�دد التأكي�د ع�ىل أن مث�ل حلول 
كهذه يجب أن تكون يف إطار الدس�تور من أجل توزيع عادل 
ومنصف لواردات النفط والغاز يف العراق، األمر الذي سيسهم 
يف إرس�اء أس�اس صل�ب للتع�اون والرشاك�ة الحقيقية بني 
إقليم كردستان والحكومة االتحادية، وبما يصب يف املصلحة 

العامة ملواطني كردستان وعموم العراق«.
ويع�د ملف إدارة الث�روة النفطية وتوزي�ع إيراداتها من أبرز 
املشاكل العالقة بني بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، إذ يتوىل 
إقليم كوردس�تان، استخراج وتصدير نفطه؛ وسط معارضة 

الحكومة االتحادية.
وكانت بغ�داد تدفع ش�هريا ٤5٣ مليار دين�ار عراقي )نحو 
٣٨0 مليون دوالر( كرواتب ملوظفي إقليم كوردس�تان، لكنها 
أوقفتها يف نيس�ان/أبريل املايض، بعدما اتهمت اإلقليم بعدم 
االلتزام باتفاق تس�ليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط 
الخام املنتج من حقولها لرشكة رشكة »س�ومو« الحكومية، 

وهو ما نفت صحته حكومة إقليم كوردستان.
ويخوض الجانبان مباحثات منذ أشهر لحل الخالفات العالقة 

وعىل رأسها ملف النفط وتوزيع إيراداته املالية.

        بغداد / المستقبل العراقي

س�لمت الحكومة االتحادي�ة، أمس األربعاء، 
اقليم كردستان أكثر من ٣00 مليار دينار.

وأك�د مص�در يف وزارة املالي�ة واالقتص�اد يف 
اإلقليم وصول ال��٣20 مليار دينار، إىل البنك 

املركزي يف إقليم كردستان.
وبني، إن »املبلغ املذكور وصل البنك املركزي، 
كم�ا توقع توزي�ع الرواتب ملوظف�ي االقليم 

يوم الخميس«.
وأش�ار كتاب رس�مي للحكوم�ة االتحادية، 
موق�ع م�ن قب�ل وزي�ر املالية ع�ي عالوي، 

بتاري�خ أمس الثالثاء، إىل إرس�ال ٣20 مليار 
دينار، لحكومة إقليم كردس�تان، وجاء فيه، 
أن املبل�غ مخص�ص لدف�ع روات�ب موظفي 

كردستان لشهر أيلول. 
وكان وزير املالية يف حكومة اقليم كردستان، 
أعل�ن أم�س ان الحكوم�ة االتحادي�ة أبلغت 

حكوم�ة االقلي�م ب�رورة توزي�ع روات�ب 
موظفيها بنف�س التوقيت مع توزيع رواتب 
املوظفني يف الحكومة االتحادية، وان الوزارة 
س�توزع هذا الش�هر رواتب املوظفني لشهر 
أيلول وليس الشهر نيسان املنرصم من العام 

الحايل 2020«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة االس�تخبارات، أمس االربعاء، 
القب�ص ع�ىل م�ا  يس�مى }ق�ايض الدم{ 

بداعش يف كركوك.
تلق�ت  بي�ان  يف  الداخلي�ة  وزارة  وقال�ت   

املس�تقبل العراقي نسخة منه إنه »بعملية 
استخباراتية مشرتكة نفذت من قبل مفارز 
وكالة االستخبارات بالتعاون مع مدير امن 
افراد كركوك اسفرت عن إلقاء القبض عىل 
مايسمى قايض الدم بوالية نينوى واملكنى 
ابو بكر واملطلوب وفق أحكام املادة ٤ ارهاب 

النتمائ�ه لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة«.  
واضاف�ت، ان »عملي�ة إلق�اء القبض تمت 
بعد تش�كيل فريق مختص ومتابعته الكثر 
من ش�هر واإلطاحة ب�ه يف مركز محافظة 
كركوك، ومن خالل التحقيقات األولية معه 
اعرتف بانتمائ�ه لتلك العصابات اإلجرامية 

واش�رتك بعدة عمليات إرهابية من خطف 
وقت�ل للمواطن�ني الغ�زل أثن�اء س�يطرة 

عصابات داعش عىل املحافظة آنذاك«.  
أقواله  وت�����ابع�ت: »ت�م ت���دوي���ن 
وتس�ليمه اىل جه�ه الطل�ب بم�����وجب 

وصل استالم اصويل«.

كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس 
االربعاء، ع�ن تقدي�م الحكومة ورقة 
اقرتاض بأرقام مهولة تفوق حاجتها 
لألش�هر املقبل�ة م�ن الع�ام الجاري، 
مبين�ا ان الدولة بحاجة اىل ١5 ترليون 
وقدم�ت ورق�ة باق�رتاض ٤١ ترليون 
دينار. وقال عضو الجنة املالية النيابية 
ترصي�ح  يف  س�عداوي  اله�ادي  عب�د 
صحف�ي ان “اللجن�ة املالية تس�لمت 
الورقة البيضاء من الحكومة وتتضمن 
الواردات املتوقعة للعراق خالل االشهر 
االربعة املقبلة واطلعت عىل نسخة من 
ورقة االق�رتاض الحكومية”. واضاف 
ان “الورقة االصالحية البيضاء  تشري 
اىل ان االي�رادات املتوقع اس�تحصالها 
خالل االش�هر املقبلة من 2020 تصل 
اىل ١6 ترلي�ون دينار  وحاج�ة الدولة 
لتام�ني الرواتب وباق�ي الرصفيات اىل 
االق�رتاض ١5 ترليون دين�ار اخرى”. 
واوضح س�عداوي ان “اللجنة فوجئت 
بورقة االص�الح الحكومية واالقرتاض 
تتحدث عن حاجة الدولة اىل 5٧ ترليون 
نفق�ات لألش�هر املقبلة مس�تقطعة 
منها االي�رادات ١6 ترليون ومطالبتها 
باق�رتاض ٤١ ترليون دين�ار”. وتابع 
ان “مبلغ االقرتاض مبالغ فيه وتفوق 
حاج�ة الدول�ة مم�ا يس�تدعي اعادة 
النظر به�ا ومعرفة الجه�ة التي تريد 
ان تنفق الحكومة االم�وال اليها فوق 

حاجتها”.

أربيل ترد رسميًا عىل مقرتح تشكيل رشكة نفط مشرتكة مع بغداد

بغداد تسلم االقليم )3٢0( مليار دينار لتوزيع رواتب املوظفني

االستخبارات تلقي القبص عىل »قايض الدم« بتنظيم »داعش« يف كركوك

املالية الربملانية:
 احلكومة بحاجة لـ)1٥( ترليون 
حاليًا ونفقات ورقتها االصالحية 

تصل )٥6( ترليون

        بغداد / المستقبل العراقي

انته�ت جلطة دماغية حياة نزيل مدان باإلرهاب كان ينتظر االعدام، يف 
س�جن النارصية االصالحي .  وذكرت رشط�ة املحافظة يف ترصيح، ان 
»النزي�ل والبالغ من العم�ر ٣6 عاماً تويف اليوم اث�ر جلطة دماغية بعد 
ان نق�ل اىل املستش�فى النارصية«.  وبينت ان »النزيل وهو من س�كنة 
محافظ�ة كركوك كان محكوم باإلعدام بعد ادانته بجرائم ارهابية وفق 
امل�ادة الرابعة من قان�ون مكافحة اإلرهاب« .  ولفت�ت اىل ان »الجهات 
األمني�ة وخراء األدل�ة الجنائية اتخ�ذت  اإلج�راءات القانونية الالزمة 

تمهيدا لتسليم جثة املتوىف لذويه«.

جلطة دماغية تنهي حياة ارهايب يف سجن 
النارصية كان ينتظر االعدام

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  التق�ى 
الغانم�ي يف مق�ر ال�وزارة، أم�س 
األربعاء، وزير الدف�اع جمعة عناد 
سعدون، وبحثا جملة من املواضيع 

ذات االهتمام املشرتك.
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلية تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 

الوزيري�ن ناقش�ا »أهمي�ة تواصل 
العم�ل األمني املش�رتك بني جميع 
صنوف األجهزة األمنية، بما يحقق 
ويعزز األمن يف مختلف ربوع البالد 
خاصة يف مج�ال مكافحة اإلرهاب 

والجريمة وانفاذ القانون«
كما بحث الغانمي وسعدون »سبل 
لتقدي�م  الوزارت�ني  ب�ني  التع�اون 

أفضل الخدمات للمواطنني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام للقوات املس�لحة، مصطفى 
الكاظمي، االربعاء، قائد بعثة حلف الناتو يف العراق، اللواء جيني كارينيان.  
وذكر املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء يف بيان تلقى »ناس« نسخة منه، )١٤ 
ترشين األول 2020(، أنه »جرى خالل اللقاء بحَث س�بل تقديم الدعم من 
بعث�ة الناتو اىل القوات األمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك يف مجاالت 

التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى املهنية والكفاءة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

انتقد الس�يايس اإليزيدي فهد حامد، أمس األربعاء، حديث القيادي 
يف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني هوشيار زيباري واإلساءة التي 
تكلم بها ضد الحش�د الش�عبي.وقال حام�د يف ترصيح صحفي إن 
»الحش�د الش�عبي قاتل دفاعاً عن جميع مناطق العراق، وس�اهم 
بحماية س�نجار وأبن�اء املكون اإليزي�دي، ونحن نك�ن ملقاتليه كل 
االح�رتام والتقدي�ر ونرفض اإلس�اءة له�م«. وأض�اف أن “زيباري 
وحزبه هم من س�لم س�نجار بيد داعش، وكان األوىل به أن يتحدث 
ع�ن الجرائ�م التي ارتكبته�ا الق�وات الكردية أبان س�يطرتها عىل 
س�نجار وباق�ي املناط�ق املتن�ازع عليها”.وب�ني أن “اإليزيدي�ني 
يعترون الحشد هو مؤسس�ة وطنية جامعة لكل مكونات الشعب 
العراقي، واإلس�اءة لها هي إس�اءة للعراق وللدولة باعتبار الحش�د 
يمث�ل مؤسس�ة أمني�ة وعىل رئي�س الحكوم�ة االتحادي�ة التحرك 
إليقاف أي إساءة لهذه املؤسس�ة العريقة”.وعرت رئاسة مجلس 
النواب، األربعاء، عن رفضها للترصيحات املس�يئة للحشد الشعبي 
الصادرة من القيادي يف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني هوشيار 
زيباري.وقال وزير الخارجية األس�بق، هوش�يار زيباري، يف مقابلة 
تلفزيونية، إن “اس�تهداف أربيل س�ببه اعتب�ار الفصائل أن االقليم 
قريب من الواليات املتحدة”، مضيفاً أن “الفصائل تس�تهدف بغداد 

واربيل كما استهدفها داعش اإلرهابي”.

سيايس إيزيدي يمتدح احلشد: محى مناطقنا
 وال نقبل اإلساءة له

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة املكلفة بالتحقيق 
يف ملف الكهرباء، أمس األربعاء، 
سيش�هد  املقب�ل  األس�بوع  أن 
لبع�ض  إدان�ة  تقري�ر  ص�دور 
واملديري�ن  الس�ابقني  ال�وزراء 
العام�ني املتس�ببني به�در املال 

العام.
النائ�ب  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
عي س�عدون الالم�ي، يف حديث 
العراقية،  األنب�اء  نقلته وكال�ة 

عق�ودا  رص�دت  »اللجن�ة  إن 
كثرية واستعانت بمختصني من 
املعنيني به�ذا امللف بغية تفكيك 

وتحليل هذه العقود«.
وأض�اف أن�ه »خالل األس�بوع 
املقبل س�تصدر اللجن�ة تقريراً 
وإدانة لبعض الوزراء السابقني 
ومديري�ن عام�ني مم�ن ثب�ت 
تسببهم بهدر املال العام وسيتم 
النزاه�ة  إىل  القضي�ة  تحوي�ل 
إىل  فيه�ا وتحويله�ا  للتحقي�ق 

القضاء«.

جلنة التحقيق بملف الكهرباء: سيصدر تقرير 
إدانة بحق وزراء سابقني
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    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس حسن كريم الكعبي النائب األول لرئيس مجلس 
الن�واب أم�س األربعاء اجتماع�ا للجن�ة التعليم العايل 
النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها، واستضافة 
وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي الدكت�ور نبيل 
كاظم عب�د الصاحب والكادر املتقدم يف الوزارة، لبحث 
مجموعة قضايا منها »ملف القبول املركزي، والتعليم 
املوازي واس�تيعاب حملة الشهادات العلي����ا، وملف 

البعثات العراقية والدارس�ن يف الخ�ارج واهمية ثبات 
عمل وقرارات عمادة الجامعات والكليات.

ودع�ا الكعب�ي، وزارة التعلي�م الع�ايل اىل وض�ع خطة 
الجامع�ات  يف  املرك�زي  للقب�ول  وواضح�ة  رصين�ة 
الحكومي�ة واألهلي�ة له�ذا الع�ام ال�درايس واالع�وام 
الس�ابقة بما يراع الظروف االس�تثنائية التي يمر بها 
البل�د، وتلب�ي تطلع�ات الطلبة وتخفف م�ن هواجس 
عوائلهم الكريمة، مطالبا الوزارة للعمل عىل تخفيض 
اجور الكليات االهلية ومعالجة املوضوعات املتعلقة يف 

التعليم املوازي. وأكد س�يادته عىل رضورة ثبات عمل 
واستقرار عمل وقرارات رؤس�اء املؤسسات والهيئات 
التدريسية سيما عمادة الجامعات والكليات بما يضمن 
رصانة املؤسس�ة التعليمية وكف�اءة طلبتها، داعيا اىل 
وجوب تالقح االف�كار والطروحات بن الوزارة ولجنة 
التعليم العايل النيابية بما يس�هم يف النهوض يف الواقع 
التعليم�ي باعتب�اره رافدا اساس�يا للدول�ة املتطورة 
ومفاصلها. وجدد س�يادته مطالبته يف االرساع بوضع 
خط�ط وبرامج آنية وبذل قصارى الجهود الس�تيعاب 

حملة الشهادات العليا يف وزارة التعليم العايل والوزارات 
القريبة من االختصاص، وحسم جميع مشاكل الطلبة 
الدارسن يف الخارج سيما » التكاليف واعتماد الشهادة 
». وابدى النائب األول اس�تعداد مجلس النواب لترشيع 
القوانن التي تخدم املس�رة التعليمي�ة واالرتقاء بها، 
وبم�ا يعود بالفائدة عىل الكوادر التدريس�ية ورشيحة 
الطلب�ة االع�زاء، مثمن�ا جه�ود ال�وزارة وكوادره�ا 
الكريمة يف معالجة مشاكل الطلبة يف ظل ازمة جائحة 

كورونا.

الكعبي يستضيف وزير التعليم ويدعو لوضع خطة رصينة للقبول املركزي
دعا إىل االسراع باستيعاب محلة الشهادات العليا يف اجلامعات

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�ارك رئيس هيئة املناف�ذ الحدودي�ة اللواء 
الدكت�ور عمر عدنان الوائ�ي يف مؤتمر املركز 
الدويل لتطوير سياس�ات الهج�رة والذي عقد 
يف فندق بابل بحضور عدد من أعضاء مجلس 
هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة وممث�ي ال�وزارات 
والجه�ات املعنية التابع�ة للمنظمات الدولية 
والتواص�ل معه�م ع�ر الدائ�رة التلفزيونية 
املغلقة.وألق�ى الدكت�ور عم�ر الوائ�ي كلمته 
يف املؤتم�ر مبينا أهمية التواصل املس�تمر مع 
كاف�ة املراك�ز والبعث�ات االستش�ارية والتي 
يمكن أن تكون إضافة إيجابية لتطوير العمل 
وأداء الدوائ�ر العامل�ة يف املناف�ذ الحدودية يف 
إدارة الح�دود املتكامل�ة، وان هنال�ك لقاءات 
س�ابقة  ومتعددة مع الجهات الدولية املعنية 
بأمر الح�دود املتكاملة يؤكد رغبتنا باالنفتاح 
ع�ىل مختل�ف االتجاه�ات لدعم عملن�ا االني 
واملس�تقبي يف إدارة الحدود، ولك�ن كان لهذا 
املؤتم�ر خصوصي�ة بأرشاك أعض�اء مجلس 
الهي�أة يف تفاصيله لالطالع ع�ن أفكار املركز 
الدويل والتش�اور بن الجانبن للخروج برؤيا 
عملي�ة وتطبيقية يكون له�ا األثر الكبر عىل 
أرض الواق�ع لتطوير عمل املناف�ذ الحدودية 
وتحظى بموافق�ة أعضاء املجلس والتصويت 
عليها وف�ق األطر القانوني�ة الالزمة.واضاف 
الوائ�ي أن م�ن أولويات عملن�ا وتناغمها مع 
التوجهات الحكومية هو  القضاء عىل الفساد 
املسترشي يف اإلجراءات الكمركية عىل مختلف 
املناف�ذ الحدودي�ة وكان�ت هنال�ك إج�راءات 
حكومي�ة يف هذا املجال من قبل الس�يد رئيس 

الوزراء الس�يد مصطفى الكاظمي والتي اوىل 
اهتمام�ا كبرا ع�ىل تطوير املناف�ذ الحدودية 
والقض�اء عىل الفس�اد ومحارب�ة رساق املال 
العام ووضعه إجراءات علمية لتحقيق إيرادات 
غر نفطية لتفادي األزمة املالية واالقتصادية 
الخانق�ة وتعزيز موارد الدول�ة ودعم املوازنة 
االتحادية ، وكذل�ك يمكننا أن نثبت من خالل 
ه�ذا املؤتم�ر املهم الحاجة املاس�ة م�ن هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة والهيئ�ة العام�ة للكمارك 
والدوائ�ر العاملة إىل نظ�ام إلكرتوني وتطبيق 
إلنج�از  اإللكرتوني�ة  الحوكم�ة  م�رشوع 
املعام�الت الكمركي�ة وبيان م�دى اإلمكانات 
املتاح�ة ل�دى املركز الدويل لتطوير سياس�ات 
الهج�رة يف دعم هذا امل�رشوع الوطني املهم ، 
الس�يما أن هنالك إجراءات حكومية يف فرض 
هيب�ة الدولة ع�ىل كل املناف�ذ الحدودية لردع 
الجماعات الخارجة ع�ن القانون من التدخل 
بعم�ل املناف�ذ خلقت واق�ع أمن�ي جديد مما 
رس�خ وبجدية بيئة آمنة بأماكن املركز الدويل 
وغرها االس�تفادة منها والدخ�ول اىل املنافذ 

وتقديم الدعم يف تطويرها.
كما بن الدكتور عم�ر الوائي أهمية التعاون 
املشرتك بن الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية 
واملحافظ�ات املعني�ة بذلك وال�ذي خلق حالة 
م�ن التكامل يمك�ن أن  يس�اعد املركز الدويل 
وباق�ي املنظم�ات اىل تقدي�م مس�اعداتها يف 
مجاالت عدة منها  املشورة واالجهزة الساندة 
واملعدات الرضورية لتحقيق مبدأ وهدف زيادة  
اإلي�رادات الحكومية، والحاجة كذلك إىل تبادل 
الخرات والتجارب واملعلومات وأهمية تدريب 
املوارد البرشية لضمان حسن االداء مع مهنية 

تتواف�ق مع التط�ور العامل�ي يف إدارة الحدود، 
مضيف�اً أن مجل�س الهيأة أبواب�ه مرشعة يف 
تقبل أي دعم يدعو إىل نجاح مهامنا يف املنافذ 
الحدودي�ة م�ع التأكي�د ع�ىل الحاج�ة امللحة 
الختصار الروتن والتوقيتات الزمنية الطويلة 
املع�دة لتحقي�ق الدع�م واالنج�از الن حج�م 
التحدي كبر يحت�اج إىل حلول آنية لتطبيقها 
للحص�ول ع�ىل مخرج�ات إيجابي�ة ، وخت�م 
الس�يد رئي�س الهي�أة كلمته بتقديم الش�كر 
والتقدي�ر الكبري�ن لخط�وات املرك�ز يف هذا 
املؤتمر معترا إياها بالخطوات الحقيقة ، وان 
مجل�س الهيأة بأعضاءه س�يكون لهم الدور 
الكب�ر يف تحديد األولوي�ات واملتطلبات امللحة 
لعمل املنافذ الحدودية وس�تأخذ مس�ارها إىل 
األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء للحصول عىل 
املوافق�ات والغط�اء القانون�ي للعم�ل ع�ىل 
ضوءها.وكان�ت هنال�ك اوراق عمل قدمت يف 
املؤتم�ر ومحارضات من خراء يف مجال إدارة 
الح�دود املتكامل�ة ع�ر الدائ�رة التلفزيونية 
املغلقة ومن جهات عدة كالبعثة االستشارية 
لالتح�اد األوروب�ي ومح�ارضة الس�يد مدير 
مرشوع إدارة الحدود املتكاملة وبعثة االتحاد 
األوروب�ي والت�ي جمعت رؤيته�ا  عىل أهمية 
الرشاك�ة والتع�اون وتحديد األط�ر القانونية 
الكافل�ة ل�كل التح�ركات وان يك�ون هنال�ك 
برنامج تدريبي شامل يعزز مهارات العاملن 
يقدم من مدربن عىل مستوى عاملي يمتازون 
باملهني�ة واإلختصاص والخرة يف عمل املنافذ 
الحدودي�ة وتحديد الفج�وات وترمي�م البنى 
التحتي�ة مؤكدي�ن أن العم�ل التكامي يحقق 
االنجاز واألهداف الحيوية لكافة القطاعات .

املنافذ احلدودية تشارك يف مؤمتر املركز الدويل لتطوير 
سياسات اهلجرة

اجرام بغداد تلقي القبض عىل )22( مطلوبًا 
خالل )2٤( ساعة 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية مكافح�ة اجرام بغداد، أمس االربع�اء، القبض عىل 22 
متهما ومطلوباً خالل ال�2٤ ساعة املاضية.

 وذك�ر بيان للمديرية تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »مفارز 
مكافح�ة اجرام بغداد الق�ت القبض عىل 8 متهم�ن لقيامهم برسقة 
دراج�ات ناري�ة ودراج�ات التكتك يف مكات�ب مكافحة اجرام الش�عب 
وبغ�داد الجدي�دة وحس�ينية املعام�ل والكرام�ة والحبيبي�ة والقدس 

والنهروان والكاظمية وفق املادتن ٤٤٦ ، ٤٦١ ق.ع«.
وأضاف البيان ان »املفارز القت القبض عىل ٤ متهمن لقيامهم بتزوير 
س�ندات عقارية وأرقام وأوراق عجالت ضم�ن مكاتب مكافحة اجرام 
االعظمي�ة واملنص�ور واملدائن ومكتب مكافحة رسقة س�يارات الكرخ 

وفق املادتن  2٩8 ، 28٩ ق.ع«.
وتابع البيان ان »املفارز تابعت تنفيذ اوامر القبض القضائية الصادرة 
بح�ق عدد م�ن املتهمن املطلوب�ن ومنها تنفي�ذ ١0 أوامر قبض بحق 
متهمن لقيامه�م برسقات مختلفة ومطلوبن ضمن مكاتب مكافحة 
اجرام الكرادة والبياع وحي العامل والتاجي والغزالية والحرية والدورة 
والصالحي�ة وابي غري�ب واملحمودية وف�ق امل�واد ٤٤٣ ، ٤٤٦ ، ٣١٦ ، 
2٤8 ق.ع ». وأشار اىل انه »تم ضبط عجلة والقاء القبض عىل حائزها 
لوجود إش�ارة ضب�ط عليها يف قاعدة البيانات ضم�ن مكاتب مكافحة 

رسقة سيارات الرصافة وفق املادة ٤٤٦ ق.ع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل / الرشك�ة العام�ة  التق�ت وزارة 
لسكك حديد العراق، محافظ االنبار السيد 
عي فرحان، يف ديوان املحافظة، ملناقش�ة 
يف  املدم�رة  والقناط�ر  الجس�ور  تأهي�ل 

املناطق املحررة.
وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم 
الحس�يني: تأكيداً لتوجيه�ات وزير النقل 
الكابتن نارص حسن الشبي ، تمت مقابلة 
محاف�ظ االنبار يف اطار التعاون املش�رتك 
ب�ن املالكات الهندس�ية والفني�ة من كال 
الجانبن لتأهيل الجس�ور والقناطر التي 
تعرضت للتدمر من قبل عصابات داعش 
االرهابية وحررتها قواتنا االمنية البطلة .

وأض�اف الحس�يني : ج�رى خ�الل اللقاء 
مناقش�ة موض�وع اآللي�ة املقرتح�ة بن 
الجانب�ن ملتابعة تأهيل جس�ور الس�كك 
والقناطر عىل )خط سكة بغداد � القائم( 
والتي تعرضت للتدمر منذ عدة س�نوات ، 
واالتفاق عىل دراسة طلب املحافظة إلعادة 
تشغيل قطار ) بغداد � فلوجة( للمساهمة 
يف تقدي�م خدم�ة النق�ل أله�ايل الفلوجة 
.يذك�ر انه ت�م االتفاق يف وقت س�ابق بن 
رشك�ة الس�كك ومحافظ�ة االنب�ار ع�ىل 
تأهيل خمس�ة جسور رئيس�ة وقنطرتن 
جرسية عىل خط الس�كة من تخصيصات 
املحافظة والتي س�يتم املبارشة بها خالل 
االيام القليل�ة املقبلة خدمًة ألهايل املناطق 

الغربية .

وزارة النقل تعلن املبارشة بتأهيل اجلسور والقناطر 
املدمرة يف حمافظة االنبار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الرتبية، ترشين الثاني املقبل موعداً مبدئياً لبدء 
العام الدرايس الجديد باالعتماد عىل التعليم املدمج.وقال وكيل 
الوزارة للشؤون اإلدارية فالح القييس يف ترصيح صحفي انه 
»من املؤمل أن تتم مناقش�ة موعد بدء العام الدرايس 2020 - 
202١ مع املختصن بالوزارة وخلية االزمة يف وزارة الصحة، 
إذ تم وضع موعد محدد باسبوعن مطلع الشهر املقبل لغاية 
منتصف الش�هر، وس�يتم اختيار موعد بدء الس�نة الدراسية 
خالل املدة املذكورة حال عدم حدوث أية مشكلة تعرتض هذا 
املوعد من أجل انطالق الس�نة الدراس�ية واس�تئناف التالميذ 
والطلبة مس�رتهم التعليمية«.واك�د القييس انه »تم االتفاق 
ع�ىل ان يك�ون التعليم املدمج هو املعتمد للس�نة الدراس�ية، 
باالعتم�اد عىل فضائية العراق الرتبوية التابعة للوزارة لكون 
بثه�ا ال يحتاج اىل انرتنت وس�تبث دروس�ًا للطلب�ة باملناهج 
االنس�انية اىل جان�ب العلمي�ة، فض�ال ع�ن اعتم�اد التعليم 
التقليدي للمناهج العلمية حرصاً«.وتابع انه »سيتم التوجيه 
باعتم�اد املنصات االلكرتونية اىل جان�ب الفضائية الرتبوية، 
وتم التنس�يق مع منظمة اليونيس�يف الفتت�اح ثالث قنوات 
تلفزيوني�ة تربوي�ة تخص�ص كل واح�دة منه�ا ملرحلة من 
املراحل الدراسية؛ االوىل لالبتدائية والثانية للمتوسطة والثالثة 

لإلعدادية من اجل تغطية البث لجميع املناهج الدراسية«.

الرتبية حتدد موعدًا مبدئيًا 
لبدء العام الدرايس اجلديد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م األمانة العامة ملجل�س الوزراء حيدر مجيد، 
أمس األربعاء، موافق�ة األمانة، عىل قرار لتنفيذ مرشوع التهيئة 

اللوجستي يف املحافظات الوسطى والجنوبية.
وقال مجيد، يف ترصيح صحفي، إن »األمن العام ملجلس الوزراء، 
 ،)WFP(وافق ع�ىل تعزيز الرشاكة م�ع برنامج األغذي�ة العاملي
والتجم�ع اللوجس�تي العامل�ي)GLC(، لتنفيذ م�رشوع التهيئة 

اللوجستي يف املحافظات الوسطى والجنوبية«.
وبن أن »الرشاك�ة تهدف إىل بناء اإلمكاني�ات املحلية والوطنية، 
والتخطي�ط للط�وارئ وتقوية اإلمكاني�ات الوطني�ة، للتحضر 

واالستجابة للكوارث واألزمات«.
ولفت إىل أن »املركز املش�رتك للتنس�يق والرصد يف األمانة العامة 
ملجل�س الوزراء )JCMC(، س�يتوىل اإلرشاف ع�ىل تنفيذ املرشوع 
والتنس�يق م�ع الجهات املعني�ة، ليبارش العمل بش�كل وثيق مع 

مكاتب املركز يف املحافظات كافة«.

أمانة جملس الوزراء. تصدر قرارًا خيص تنفيذ 
التهيئة اللوجستية يف وسط وجنوب العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الداخلي�ة عثمان الغانم�ي، أمس األربعاء، بتش�كيل 
لجان للتدقيق يف الدعاوى املتأخر إنجازها يف مراكز الرشطة.

وذك�ر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي للغانمي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »وزي�ر الداخلية عقد يف مق�ر الوزارة، 
اجتماع�اً ضم ع�ددا من ضباط وكالة ش�ؤون الرشط�ة وقيادة 

رشطة بغداد ومدراء املراكز واألقسام«.
وأك�د الغانمي، بحس�ب البيان، أن »مراك�ز الرشطة هي مفصل 
مهم وتعد واجه�ة للداخلية مع املواطن«، مش�دداً عىل »التعامل 
الحس�ن م�ع املراجعن وتقدي�م أفضل الخدمات له�م، وقد وجه 
بتش�كيل لجان للتدقي�ق يف الدع�اوى املتأخر إنجازه�ا يف مراكز 

الرشطة والتعامل وفق القانون«. 
وأوض�ح، ان »هناك خطوات كبرة وجدي�ة تقع عىل عاتق وزارة 
الداخلية تتمثل بمتابعة الجريمة املنظمة، والتعامل معها بشكل 

فوري«.

    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحب�وب اح�دى رشكات وزارة 
التجارة اس�تمرار مناقلة الحنطة املحلية والرز املحي و املستورد 

بن مواقعها العديدة .
اك�د ذلك املهن�دس عبدالرحمن عجي طوفان مدي�ر عام الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب . 
وق�ال ان مخ�ازن الرز يف تكري�ت واصلت مناقل�ة كمية ) ٥٥٩( 
طن من الرز املس�تورد  لفرع الرشكة يف كركوك عر اسطول نقل 
وزارة التج�ارة ، فيم�ا واصل ف�رع الرشكة النج�ف بمناقلة الرز 
املحي نوع ياس�من لفرع الرشكة يف بابل وبلغت الكمية التي تم 
مناقلتها وتحويله�ا )28٤( طن ليصبح اجمايل الكمية املحولة ) 

١٤8٥( طن . 
وبخص�وص مناقل�ة الحنط�ة املحلية ب�ن مواق�ع الرشكة بن 
»طوفان » اىل فرع الرشكة يف الديوانية بدء اليوم بمناقلة الحنطة 
املحلي�ة من صومعة الش�امية اىل فرع الرشك�ة يف النجف وبلغت 
اوىل الكمي�ات )١8٥( طن من اصل الكمية املقررة والبالغة س�ت 

االف طن .
مش�را اىل االس�تمرار بمناقلة الحنطة املحلية من مركز تسويق 
غماس اىل فرع البرصة حيث بلغت الكمية املناقلة )2202١ ( طن 
من اصل الكمية البالغة )28800 ( طن ، مع االس�تمرار بمناقلة 
الحنطة املحلية من مركز تسويق املهناوية اىل مواقع بغداد حيث 
بلغ�ت الكمية املناقلة اىل صومعة خ�ان ضاري )8000 ( طن من 

اصل الكمية الكلية البالغة )١0000( طن .
واختت�م مدير عام تج�ارة الحب�وب اىل املكالت الفنية يف س�ايلو 
بعقوب�ة واصلت عملي�ة م�داورة  الحنطة يف البن�زات وبمتابعة 

وحدة السيطره النوعية بالفرع للمحافطة عىل سالمة الخزين.

وزير الداخلية يوجه بتشكيل جلان للتدقيق
يف الدعاوى املتأخر إنجازها يف مراكز الرشطة

جتارة احلبوب : استمرار مناقلة احلنطة 
املحلية والرز  بني مواقعها

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت رشكة املنتجات النفطية يف وزارة النفط، أمس االربعاء، أسباب تخفيض أسعار 
البنزين املحسن فقط.

وقال مدير عام الرشكة حس�ن طالب إن »االسعار الحالية يف السوق ٤٥0 دينار للبنزين 
الع�ادي، و8٥0 للمحس�ن«، مبيناً بأنه إىل »االن ل�م يدخل ق�رار وزارة النفط بتخفيض 

املحسن اىل 7٥0 حيز التنفيذ«. 
وأضاف ان »البنزين العادي اساساً هو مدعوم من الدولة وال يمكن تخفيضه النه منتج 
مص�ايف محي اما البنزين عايل االوكتن }املحس�ن{ كونه مس�تورد وم�رصوف بالنرشة 

العاملية وبما انه هناك هبوط باالسعار العاملية فقد تم تخفيضه«. 
واكد انه »خالل االيام القليلة القادمة سنعلن متى يتم خفض األسعار«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�كا محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي 
مصطف�ى غال�ب مخي�ف، األربع�اء، من 
»تراجع« احتياط�ي العملة األجنبية لديه، 
عازياً السبب إىل زيادة تمويل االسترادات 
وتراج�ع العائ�دات الدوالري�ة م�ن وزارة 

املالية. 
وقال مخيف، إن »الرتاجع يف س�عر النفط 
عاملًي�ا والتخفي�ض ال�ذي ش�هده االنتاج 
يف الع�راق اس�تناداً اىل اتفاق اوب�ك اديا اىل 
انخف�اض اي�رادات النفط الخ�ام وبالتايل 
تراج�ع املبالغ الدوالري�ة التي كانت وزارة 
املالي�ة تق�وم ببيعه�ا إىل البن�ك املرك�زي 
ال�ذي  العراق�ي  الدين�ار  لق�اء  العراق�ي 
تس�تخدمه يف تموي�ل نفقاته�ا محلًي�ا«، 
»الصب�اح«  صحيف�ة  نقل�ت  حس�بما 

الرس�مية.واضاف ان »ذلك أدى إىل تراجع 
الكميات املرتاكمة من العملة األجنبية لدى 
البن�ك املرك�زي، فضاًل ع�ن عملية خصم 
األوراق املالي�ة الصادرة ع�ن وزارة املالية، 
لغرض س�د العجز الذي شهدته الحكومة 
يف تموي�ل إنفاقه�ا وبالخص�وص اإلنفاق 
الجاري من قبل املرك�زي العراقي لصالح 

املصارف الحكومية«.
واش�ار مخي�ف، اىل ان »غالبي�ة اإلنف�اق 
الج�اري س�يتحول اىل طل�ب اس�تهالكي 
يمثل يف النهاية طلباً عىل الدوالر األمركي، 
وبقيام البن�ك املركزي بتلبي�ة هذا الطلب 
لتموي�ل االس�ترادات ف�إن االحتياطيات 
األجنبي�ة يتوقع أن تش�هد تراجعاً يضاف 
إىل الرتاجع الناجم عن انخفاض االيرادات 
املعطي�ات  ل�م تتغ�ر  النفطي�ة يف ح�ال 

الحالية«.

املنتجات النفطية تعلن موعد 
ختفيض اسعار البنزين املحسن

البنك املركزي يؤكد تراجع احتياطي العملة 
األجنبية ويكشف األسباب

أطلق اسم السيد جاسم الطويرجاوي على شارع يف املعقل

حمافظ البرصة يوافق عىل إطالق عالوات 
وترفيعات العاملني يف البلديات

     المستقبل العراقي/خ صفاء الفريجي

واف�ق محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عب�د االمر 
العيداني، أمس الثالثاء، عىل اطالق عالوات وترفيعات 
الخاصة بالعاملن يف البلديات اسوة بباقي املحافظات 
العراقية االخرى.وق�ال املكتب اإلعالمي للمحافظ يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن محافظ 
الب�رصة املهندس اس�عد عب�د االم�ر العيداني وافق 
عىل اطالق عالوات وترفيع�ات الخاصة بالعاملن يف 

البلديات اسوة بباقي املحافظات العراقية االخرى.
وأشار املكتب اإلعالمي، من جانب آخر، إىل أن محافظ 
الب�رصة وافق عىل إدراج افراز قطعة منطقة البيبان 
الخاصة ب�كل رشائح املحافظة بكافة البنى التحتية 
املتضمن�ة )م�اء، مج�اري، كهرباء، تبلي�ط( ضمن 
خطة ع�ام 202١.يف الغضون، اعلن�ت مديرية بلدية 

البرصة، إطالق اس�م }ش�ارع جاس�م الطويرجاوي{ عىل الش�ارع 
الواق�ع يف منطق�ة املعق�ل، ق�رب الس�اعة، تخليداً لذك�رى الراحل 

وتكريما ملا قدمه من حكم ومواعض يف خدمة املنر الحسيني.

وتويف الس�يد جاس�م الطويرجاوي فجر األحد املايض يف املستشفى 
األم�ري يف دول�ة الكويت عن عمر 7٣ عاماً بع�د رصاع مع املرض، 
فيما دف�ن جثمان الطويرج�اوي يف الصحن الحس�يني الرشيف يف 

العتبة الحسينية املقدسة بمدينة كربالء.

حمافظ بغداد بفتح ملف تعويض جتار الشورجة 
واملحال املترضرة من التظاهرات

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

دع�ا محافظ بغ�داد محم�د جابر العط�ا، أمس 
األربعاء، لتعوي�ض التجار يف منطقة الش�ورجة 
وغرها من املناطق الذين ترضروا من التظاهرات 
االخرة يف العاصمة.وذكر إعالم املحافظة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »محافظ 
بغداد محم�د جابرالعط�ا اس�تقبل رئيس غرفة 
تج�ارة بغ�داد ف�راس الحمداني ونائب�ه حكمت 
الدقاق وعض�و الغرفة عالء النوري ومستش�ارة 
الغرف�ة مها العبيدي، ملناقش�ة تعوي�ض التجار 
واصحاب املحال الذين تعرضوا اىل خس�ائر مادية 
جراء التظاهرات االخرة«.واش�ار بيان املحافظة 
اىل »االتفاق عىل عدد من املحاور املهمة لإلس�هام 
بإنص�اف التاج�ر العراق�ي واالرتقاء بمس�توى 
الحرك�ة التجاري�ة يف العاصم�ة بغداد«.وتابع أن 
»االتفاق تضمن مخاطبة رئاسة الوزراء لتعويض 
ع�د م�ن التج�ار واصح�اب املح�ال يف منطق�ة 
الش�ورجة وغرها من املناطق الذين تعرضوا اىل 
خسائر مادية جراء االحتجاجات االخرة وتعرض 

امالكهم اىل عمليات حرق«، الفتا اىل »االتفاق عىل 
تش�كيل لجنة مش�رتكة للنظر بملفات تعويض 
التج�ار واصح�اب املح�ال م�ن املترضرين«.كما 
تضمن االجتماع، »مناقشة انشاء منافذ حدودية 
يف مناط�ق حزام بغ�داد تعتمد للتب�ادل التجاري 

للحد م�ن دخول الش�احنات املحمل�ة بالبضائع 
اىل العاصم�ة والتقلي�ل م�ن االختن�اق امل�روري، 
فيم�ا عرض وفد غرف�ة التجارة مق�رتح تضمن 
منح فرص اس�تثمارية القام�ة كراجات متعددة 

الطوابق يف املناطق التجارية«.
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية الهيئة األوىل 

العدد: 644 /س هـ 1 /2019
التاريخ: 2020/10/12

اعالن 
اىل املستأنف عليه / عيل محمود كريم

اسـتأنف املدعي )مدير بلدية البرصة– إضافة لوظيفته( قرار 
الحكـم الصادر مـن محكمة بـداءة البرصة بالعـدد 2118/

ب/2019 بالدعوى االستئنافية املرقمة 644/س هـ 2019/1، 
ولتعذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية محل 
اقامتـك، تقـرر تبليغك اعالنـاً بصحيفتني محليتـني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمة صباح يـوم 2020/10/22 او 
مـن ينوب عنـك قانوناً ويف حالة عدم حضورك سـوف تجري 

املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.
القايض/ محسن جميل جريح 

رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة / 1120 /2020

التاريخ  / 2020/10/14
اعالن 

تبيـع مديريـة تنفيذ الكـوت العقـار املرقم 
)797/3( م 38 الخاجيـة   الواقع  يف الكوت 
العائـد للمديـن )احمـد سـلمان جميـل   ( 
املحجـوزة لقاء طلب الدائن )ابراهيم شـنني 
ابـو الهيـل ( البالـغ )33,000,000( مليون 
دينـار فعىل الراغـب بالـراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مـدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التـايل للنـر مسـتصحبا معـه التأمينـات 
القانونيـة عـرة مـن املائـة مـن القيمـة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف 
املواصفات :- 

1-موقعـة ورقمه :- كوت / قرب مؤسسـة 
 38 م   797  /  3 العقـار   رقـم  الشـهداء 

الخاجية       
2-جنسه ونوعه :- بستان ملك رصف

3-حدود واوصافه :- حدوده حسب مامثبت  
يف صـورة قيد العقار بسـتان يقع يف منطقة 
الخاجية قرب مؤسسة الشهداء وهي خالية 
مـن الشـواغل بالنسـبة للقطعـة والقطعة 
بصـورة عامة مشـيد عليها عدد مـن الدور 

السكنية املتناثرة 
4-مشتمالته .

5-مساحته :-  194م    
6-درجة العمران :- 
7-الشاغل : الركاء

8-القيمة املقـدرة :-  37,248,000 سـبعة 
وثالثون مليون ومئتان وثمان واربعون الف 

دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الريك / صادق خليل عابد 

اقتـى حضـورك اىل بلديـة الكاظميـة 
لغرض استخراج اجازة بناء للقطعة 1 / 

118 مقاطعة 28 تاجيات 
الريكة 

ساجدة مهدي نارص

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 483/ب/2019
التاريخ 2020/10/13

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة شـيوع العقار تسلسل )202/19( 
محلـة ) 18 علوة الفحل( يف النجف  عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اعـاله واملبينـه اوصافه وقيمتـه املقدرة 
ادنـاه فعـىل الراغبـني بالـراء مراجعة 
هذه املحكمة  خالل )خمسة عر(  يوما 
من اليوم التايل لنر االعالن مسـتصحبا 
معـه التامينـات القانونيـة البالغة %10 
مـن القيمة املقـدرة بموجب صك مصدق 
المـر هذه املحكمة بـداء الكوفة  وصادر 
مـن مـرصف الرافديـن فـرع مسـلم بن 
عقيـل )ع( يف الكوفة  وسـتجري املزايدة 
واالحالة يف الساعة الثانية عر ظهرا من 
اليوم االخـري من االعالن يف قاعة املحكمة  
وعىل املشـرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : 

عبارة عن دار سـكن مسـاحته 360 مرت 
يقـع يف حـي الصحة يف الكوفـة وهو دار 
مفـرزه منه مشـتمل بمسـاحة 90 م تر 
يحتـوي عىل صالـة وغرفة نـوم ومطبخ 
وحمام ومرافـق صحية مبلـط بالكايش 
ومجهـز باملـاء والكهربـاء وهنالـك دار 
يحتوي  عىل غرفتني نوم وصالة واستقبال 
ومطبـخ وحمـام ومرافق صحيـة مبلط 
بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء  وساحة 
املسلح  بالكونكريت  مكشوفة ومسـقف 
بمسـاحة 270 مـرت يقع عىل شـارع 15 

مرت والدرجة العمرانية متوسط
القيمة املقدرة :

مبلـغ  للعقـار  الكليـة  القيمـة 
وخمسـة  ممائتـان   )275,000,000(

وسبعون مليون دينار عراقي

اعالن 
قـدم املدعـي ) وليد خالد شـاكر ( 
طلب يروم فيه تبديل ) لقبه (  من ) 
التكريتـي ( اىل ) العنزي( فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مـدة اقصاها ) 15 ( 
خمسـة عر يوما وبعكسه سوف 
ينظـر بالدعوى  وفـق احكام املادة 
) 22 ( مـن قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

اىل الريك / صادق خليل عابد
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقـي / وذلـك لتثبيـت اقـرارك 
باملوافقـة عىل قيام الريك السـيد 
)ساجدة مهدي نارص ( بالبناء عىل 
حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
)1 / 118( مقاطعة )28/تاجيات( 
لغـرض تسـليفه قـرض االسـكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عر 
يـوم داخـل العـراق وشـهر خارج 
العـراق من تاريـخ العراق وشـهر 
خارج العراق من تاريخ نر االعالن 
وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة / 2950 /2019

التاريخ  / 2020/10/14
اعالن 

تبيـع مديريـة تنفيـذ الكـوت العقار 
الخاجيـة    التسلسـل )791/3( م 38 
الواقع  يف الكوت العائد للمدينة )نجاة 
لعيبي سـاجت   ( املحجوزة لقاء طلب 
الدائـن                   )مثنـى محمدعـيل 
فاضل  ( البالغ)17,000,000( مليون 
دينار فعـىل الراغب بالـراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التأمينـات القانونية عـرة من املائة 
من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية 
العراقية وان رسـم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف 
املواصفات :- 

1-موقعة ورقمه :- بستان ملك رصف 
يقع يف منطقة الخاجية يف الكوت رقم 

العقار 791/3 م 38 الخاجية  
2-جنسه ونوعه :- بستان ملك رصف
3-حدود واوصافه :- حدوده حسـب 
مامثبت  يف صورة قيد العقار بسـتان 
ارصافـة بصـورة عامة مشـيد عليها 
عـدد مـن الـدور السـكنية املتناثـرة 
القطعـة خاليـة مـن الشـواغل وقت 

اجراء الكشف  
4-مشتمالته .

5-مساحته :-  140م    
6-درجة العمران :- 
7-الشاغل : الركاء

8-القيمـة املقـدرة :-  26,880,000 
سـتة وعـرون مليـون وثمانمائـه 

وثمانون الف دينار

مجلس القضاء االعىل 
النجف  اسـتئناف  رئاسـة محكمة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد : 370 / ب1 / 2020 
التاريخ : 22 / 1 / 2020 

اعالن 
اىل املدعى عليه / باقر كريم برهان 
اقام املدعي ) حسن عبد عيل مهدي 
( الدعـوى البدائيـة املرقمـة اعاله 
 ( الحكـم ب  فيهـا  يطلـب  والتـي 
الزامك حكما بتاديتك للمدعي اعاله 
مبلغا مقداره عـرة ماليني دينار 
بموجـب وصـل االمانـة املسـتحق 
( ولثبـوت مجهوليـة محـل  االداء 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار السالم 4 عيل كاظم 
الحسـناوي – عليـه قـررت هـذه 
املحكمة تبليغـك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بموعـد املرافعة 
املصـادف يف 20 / 10/ 2020 وعند 
عـدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عيل حميد الحيدري 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن 
اىل الريك / حسـني هاشم عباس 

كطافه 
اقتى حضورك اىل صندوق اإلسكان 
)محافظـة  يف  الكائـن  العراقـي 
البـرصة – كوت الحجـاج – مجمع 
وزارة االعمار واإلسـكان والبلديات 
العامـة – تقاطـع حي الرسـالة(. 
وذلك لتثبيت إقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام الريك )حسـني كريم بجاي 
بهلول( بالبناء عىل حصته املشاعة 
 )3263/2( املرقمـة  القطعـة  يف 
مقاطعة )6 الفاو( لغرض تسليفه 
قرض اإلسكان وخالل مدة أقصاها 
)15( يومـاً داخـل العراق، وشـهراً 
خارج العراق من تاريخ نر اإلعالن 
وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
البرصة

العدد: 3701/ش/2020 
التاريخ: 2020/10/13

اعالن 
اىل املدعـى عليـه / نايـف ياسـني 

سليمان  
اقامـت املدعيـة / )زهـراء عبادي 
بالعدد  الرعيـة  الدعـوى  كريـم( 
اعـاله ضـدك والتـي تطلـب فيهـا 
التفريـق. وملجهولية محـل اقامتك 
حسـب مـا ورد مـن خـالل الرح 
الـوارد مـن مختـار منطقـة حـي 
جهـة  اىل  مرتحـل  إنـك  االنتصـار 
مجهولة وغـري معلومة. عليه تقرر 
الغيابـي الصادر  تبليغـك بالحكـم 
من هـذه املحكمة بالعـدد 3701/
اعالنـًا   2020/3/1 يف  ش/2020 
بصحيفتـني محليتني يوميتني وفق 

القانون
القـايض / جاسـم محمـد محمود 

املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 263/ب/2020
التاريخ 2020/10/14

اعالن
اىل املدعـى عليـه / تحسـني عبـد 

الهادي حسني
بتاريـخ 2020/2/9 اقـام املدعـي 
حسني قاسـم ناظم ضدك الدعوى 
263/ب/2020  املرقمـة  البدائيـة 
طلب فيها )بتأديتـك مبلغ مقداره 
الـف دوالر  16,000( سـتة عـر 

امريكي بموجب وصل االمانة
وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
واختياريـة منطقة )السـهلية /1( 
املدعـو ) فاضل عبـاس الحمداني( 
فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني للحضـور امام 
هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعـة 
السـاعة   2020/10/25 املوافـق 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسـالك من ينوب عنك قانونا او 
تقديمـك ملعـذرة مروعة فسـوف 
تجري املرافعـة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم املدعـي ) اركان رعد شـاكر ( 
طلب يروم فيه تبديل ) لقبه (  من ) 
التكريتـي ( اىل ) العنزي( فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مـدة اقصاها ) 15 ( 
خمسـة عر يوما وبعكسه سوف 
ينظـر بالدعوى  وفـق احكام املادة 
) 22 ( مـن قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

النجف  اسـتئناف  رئاسـة محكمة 
االتحادية

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
الكوفة

العدد : 1189/ش2020/3
التاريخ 2020/10/14

اعالن
اىل املدعـى عليـه / خليـل جميـل 

طارش
اقامة املدعية شـليىل جندي موىس 
الدعـوى املرقمة اعـاله  امام هذه  
املحكمة تطلب فيها  التفريق للهجر 
وملجهولية محل اقامتك قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليتـني يوميتـني للحضـور امام 
هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعـة 
السـاعة   2020/10/29 املوافـق 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او مـن ينـوب عنك قانونا فسـوف 
تجري املرافعـة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
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حمافظة ميسان 

جلنة البيع واالجيار االوىل
اعالن

اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل يف 
محافظة ميسان عن اجراء مزايدة علنية لتاجري حوانيت سوق زبيد املبينة تفاصيلها يف قرار التقدير رقم 
)4( يف 2020/4/27 املرف�ق ربط�ا وخالل مدة  )30( يوم تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن فعىل الراغبني 
باالش�راك يف املزايدة مراجعة قس�م امالك املحافظة لالطالع عىل التفاصيل مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وبوصل قبض من قس�م حس�ابات املحافظة مع املستمس�كات 
الرس�مية وس�تجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مكتب الس�يد النائب االول ملحافظ ميسان واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

النرش واملصاريف االخرى علما ان مدة االيجار سنة واحدة

نرش مناقصة خارجية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

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

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

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  
) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( 
يف املوعد املحدد 11/15 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل 
ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة 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 2020/11/15 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )1,647,000$( مليون وستمائة وسبعة واربعون الف دوالر امريكي فقط  

4 � تقديم كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية  )ورقة بيانات مقدمي العطاءات ( بما فيها معايري التأهيل املطلوبة ابتداء 
مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة  ويف حال عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يس�تبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك  
5 �  متطلب�ات التاهي�ل: ع�ىل مقدم العطاء ان  يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثال�ث )متطلبات التأهيل الالحق( من 

الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 � تقدي�م العط�اءات الفني�ة والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان تكون موقعه 

ومختومة 
7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل 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( صادر عن مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي 
العراقي ومبلغ قدره )32,940( $  اثنان وثالثون الف وتسعمائة واربعون 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 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 

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

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

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

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

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية الهيئة األوىل 

العدد: 647 /س ه� 1 /2019
التاريخ: 2020/10/12

اعالن 
اىل املستأنف عليه / غازي عب�ود بريدي

اس�تأنف املدع�ي )مدير بلدي�ة البرصة– إضاف�ة لوظيفته( قرار 
الحكم الصادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد 2122/ب/2019 
بالدعوى االس�تئنافية املرقم�ة 647/س ه�� 2019/1، ولتعذر 
تبليغ�ك بالحضور ام�ام هذه املحكمة وملجهولي�ة محل اقامتك، 
تق�رر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2020/10/22 او من ينوب عنك قانوناً 
ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً 

وفق القانون.

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية الهيئة األوىل 

العدد: 649 /س ه� 1 /2019
التاريخ: 2020/10/12

اعالن 
اىل املستأنف عليه / حي�در عدن�ان عب�ود

استأنف املدعي )مدير بلدية البرصة– إضافة لوظيفته( قرار الحكم 
الصادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد 2123/ب/2019 بالدعوى 
االستئنافية املرقمة 649/س ه� 2019/1، ولتعذر تبليغك بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك، تق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2020/10/22 او من ينوب عنك قانوناً ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية الهيئة األوىل 

العدد: 648 /س ه� 1 /2019
التاريخ: 2020/10/12

اعالن 
اىل املستأنف عليه / محمود كاظم حربي

استأنف املدعي )مدير بلدية البرصة– إضافة لوظيفته( قرار الحكم 
الصادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد 2121/ب/2019 بالدعوى 
االستئنافية املرقمة 648/س ه� 2019/1، ولتعذر تبليغك بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك، تق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2020/10/22 او من ينوب عنك قانوناً ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية الهيئة األوىل 

العدد: 646 /س ه� 1 /2019
التاريخ: 2020/10/12

اعالن 
اىل املستأنف عليه / اسع�د احم�د محم�د

استأنف املدعي )مدير بلدية البرصة– إضافة لوظيفته( قرار الحكم 
الصادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد 2120/ب/2019 بالدعوى 
االستئنافية املرقمة 646/س ه� 2019/1، ولتعذر تبليغك بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك، تق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2020/10/22 او من ينوب عنك قانوناً ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.

القايض/ حمسن مجيل جريح 
رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

القايض/ حمسن مجيل جريح 
رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

القايض/ حمسن مجيل جريح 
رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

القايض/ حمسن مجيل جريح 
رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

المالحظات بدل االيجار 
السنوي الموقع المساحة رقم الحانوت ت

تم االبقاء 
على نفس 
التقدير 
السابق 
نتيجة 

الظرف 
الطارىء 

الذي يمر به 
بلدنا العزيز

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 1 17,5م2 1691/112 الهادي 1

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 2 16,25م2 1692/112 الهادي 2

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 3 17,5م2 1693/112 الهادي 3

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 5 16,25م2 1695/112 الهادي 4

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 17 16,25م2 1704/112 الهادي 5

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 18 16,25م2 1703/112 الهادي 6

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 19 16,25م2 1702/112 الهادي 7

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 20 16,25م2 1701/112 الهادي 8

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 21 16,25م2 1700/112 الهادي 9

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 24 16,25م2 1689/112 الهادي 10

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 25 16,25م2 1688/112 الهادي 11

500,000 دينار العمارة )سوق زبيد( 
رقم 28 16,25م2 1685/112 الهادي 12

العدد : 3390
التاريخ : 2020/8/16

جاسب كاظم محدان
النائب االول ملحافظ ميسان

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 599/ 2020 /E 
3.3KV SWITCHGEAR FOR NIGGATA اعالن للمرة االولى  200.000

IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 11540/178  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 28 ك3

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب  
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة  1815 مرت 
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / عبد القادر املاز محمد
مقدار املبيع / عموم العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف  حديثة  باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف 
اع�اله العائد للراه�ن  عبد القادر املاز محمد لقاء طل�ب الدائن املرتهن الرشكة 
العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  البالغ )840,000,000  
دينارا ( ثمانمائة  واربعون  مليون فقط  فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة )480,000,000( دينارا وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 3230/178  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 28 ك3

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب  
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة  638 مرت
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / انوار عبد الباقي مهدي
مقدار املبيع / عموم العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف  حديثة  باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف 
اع�اله العائد للراهن  انوار عبد الباقي مه�دي لقاء طلب الدائن املرتهن الرشكة 
العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  البالغ )108,800,000  
دينارا ( مائة وثمانية مليون وثمانمائة الف دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة )550,000,000( دين�ارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

     وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل

اعالن
تعل�ن اللجن�ة عن تأجري االمالك املبني اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الخالص بعد اعادة تقدير 
ب�دل ايجارها ملدة )3 س�نوات( بطريق�ة املزايدة العلنية وفق  لقانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لس�نة 
2013 املعدل فعىل من يرغب االش�رتاك يف املزايدة مراجعة مديرية بلدية الخالص خالل مدة )30( ثالثون 
ي�وم تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 20% من القيمة 
التقديري�ة ولكامل مدة التاج�ري بموجب صك مصدق او نقدا وتبقى قائم�ة املزايدة مفتوحة طيلة هذه 
املدة وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء املدة القانونية اعاله تمام الساعة العارشة صباحا يف ديوان 
مديرية بلدية الخالص ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% واجور اللجان واملرافقني 

واالعالن  واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
طل�ب املواطن ) ماش حس�ن عزيز ( طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب 
فيه تبديل االس�م وجعله )مايش( ب�دال من )ماش( وعمال باحكام 
املادة )22(  من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطل�ب باح�دى الصحف املحلي�ة فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرتة خمس�ة ع�رشة يوما من تاريخ 

النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول 
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

فقدان 
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة 
الصادرة م�ن إلهيئة العامة 
النج�ف  ف�رع  للرضائ�ب 
 18463 الع�دد  ذي  االرشف 
 201٩  /  ٩  /  11 بتاري�خ 
واملعنونة إىل مكتب تسجيل 
املركب�ات م�رور محافظ�ة 
األنبار بأس�م ) عبد الزهرة 
عبد لهوف( / فعىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها إىل جه�ة 

اإلصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 10021/178  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 28 ك3

الجنس ساحة بيع الغاز مع )13( حانوت
النوع ملك رصف

رقم الباب  
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة  )2( دونم
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / 
مقدار املبيع / عموم العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف  حديثة  باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف 
اعاله العائد للراهن  عامر حردان حس�ب الله  لقاء طلب الدائن املرتهن الرشكة 
العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  البالغ )550,000,000  
دينارا ( خمسمائة وخمسون مليون دينار فقط  فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة )550,000,000( دين�ارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

العدد : 1000
التاريخ : 2020/9/21

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

الموقع نوع الملك ورقمه

الخالص /مركز المدينة / على جزء من قطعة االرض المرقمة 39 نفس الخالص بمساحة 116م2 قاعة 16/5

معمر انور ذهب
مدير دائرة التسجيل العقاري يف حديثة

معمر انور ذهب
مدير دائرة التسجيل العقاري يف حديثة

معمر انور ذهب
مدير دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
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مدرب شباب العراق يوجه الدعوة
 ألربعة حمرتفني

             المستقبل العراقي/ متابعة

خاطبت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي 
لك�رة القدم، أندية 4 العبني مغرتبني، وذلك 
من أجل تفريغهم لصفوف منتخب الشباب 
بقيادة امل�درب قحطان جثري، لوديتي قطر 
بالراب�ع عرش والس�ابع عرش من الش�هر 
املقب�ل يف الدوح�ة، تحضريا لبطولة آس�يا 
تح�ت 19 عاما، التي تم تأجيله�ا إىل بداية 

عام 2021. 
وأرس�لت الهيئة التطبيعية، خطاباً رسميا 
لألندية التي ت�م التوجيه الدعوة لهم، وهم 
»الحارس نديم ناظم )فالكنربج السويدي( 
وكاردو كام�ريان صديق )كرس�تال باالس 
اإلنجليزي( وعيل الحمادي )سوانزي ستي 
اإلنجلي�زي( ومتني ديار صال�ح )بروندبي 
الدنمارك�ي(«. وكان�ت الهيئ�ة التطبيعية 

ق�د أنهت يف وق�ت س�ابق، األوراق اإلدارية 
لالعب�ني ال��4 املدعوين لصف�وف املنتخب 
بإص�دار جواز س�فر عراقي، فيما س�يتم 
إنه�اء أوراق الالعبني الثالثة اآلخرين خالل 

الفرتة املقبلة، وهم »عيل باسل املوسوي 
)كوبنهاكن الدنماركي( وأيسن اسحاق 
)ملبورن فيكتوريا األسرتايل( وأمني نوفل 

الدخيل )ستاندرلييج البلجيكي(«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال خل�دون إبراهيم العب نفط الوس�ط 
الدويل السابق، إن فريقه سيكون رقما صعبا 

يف الدوري العراقي.
لك�ووورة   إبراهي�م  وأض�اف 
ع�ى  س�ينافس  الوس�ط  »نف�ط 
املراك�ز األوىل يف ال�دوري، ملا يضمه 
م�ن مجموع�ة طيبة م�ن الالعبني، 
يمثل�ون خليط�ا مميزا ب�ني الخربة 
والش�باب، فض�ال ع�ن جه�از فني 

محنك«.
وبني أن مس�توى الالعبني املحرتفني 
جيد ويش�كل إضافة نوعية، خاصة 
أن الثالث�ي لع�ب س�ابقا يف ال�دوري 
العراق�ي ولديه�م تصور عن مس�توى 

املسابقة.

وأش�ار إىل أن املعس�كر التدريبي يف أربيل كان مثمرا ومنح 
املدرب الرؤية الكاملة عن وضع الالعبني.

وأوضح أن فريق نفط الوسط خاض ثالث مباريات تجريبية 
يف املعسكر، فاز بها عى أربيل ونفط ميسان والحدود.

تري شتيجن يرفض 
طلب رونالدو

مدرب الربازيل حيتمي 
بالفار من الشكوك التحكيمية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح تجديد عق�د الحارس األملاني لربش�لونة، مارك تري 
ش�تيجن، مس�ألة وقت فقط رغم طول فرتة املفاوضات، 

بحسب تقرير صحفي إيطايل.
فق�د ذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، الي�وم األربعاء، أن 
االتفاق بني البارسا وحارسه أصبح قريًبا للغاية، من أجل 
تمديد عقده لثالثة مواس�م جديدة، بحيث ينتهي يف صيف 

.2025
وأوضح املوقع أن العديد من األندية الكربى، راقبت املوقف 

يف الفرتة األخرية، انتظاًرا ملا ستسفر عن املفاوضات.
فإىل جانب بايرن ميونخ وتش�يليس، أبدى يوفنتوس وإنرت 
مي�الن أيًضا رغبتهما يف ضم تري ش�تيجن، إال أن العروض 

األربعة قوبلت بالرفض من الحارس األملاني.
وذكر »كالتش�يو مريكاتو« أن كريس�تيانو رونالدو، نجم 
اليويف، ضغط عى مس�ؤويل ناديه من أجل التعاقد مع تري 
ش�تيجن، رغم امتالك البيانكونريي للحارس�ني تش�يزني 
وبوفون.وكذل�ك أراد إن�رت مي�الن ض�م الح�ارس الثان�ي 
ملنتخب أملانيا، كي يكون خليفة سمري هاندانوفيتش، لكن 

تري شتيجن فضل البقاء مع البلوجرانا.

مانشسرت يونايتد يضع عينه عىل هدف الريال وبرشلونة

بانينكا يغادر املستشفى

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�أن  إنجلي�زي،  صحف�ي  تقري�ر  أف�اد 
النرويجي أويل جونار سولس�كاير، املدير 
الفني ملانشسرت يونايتد، بدأ يفكر يف قائمة 
مانشس�رت  الش�توية.وتعاقد  تعاقدات�ه 
يونايت�د مع 5 العبني يف املريكاتو الصيفي 
األخري، من بينهم 4 العبني يف اليوم األخري 
م�ن املريكاتو، وه�م دوني ف�ان دي بيك، 
إدينسون كافاني، أليكس تسيليس، أمادا 
ت�راوري وفاكون�دو بيليسرتي.وبحس�ب 
فق�د  الربيطاني�ة،  ص�ن«  »ذا  صحيف�ة 
طلب سولس�كاير ضم الفرنيس جيوليس 
كوندي، قلب دفاع إش�بيلية، حيث يرغب 
م�درب مانشس�رت يونايت�د يف إيج�اد حل 

ملش�كلة الفري�ق الدفاعي�ة.وكان كوندي 
)21 عاًم�ا( هدًف�ا ملانشس�رت س�يتي يف 
املريكاتو الصيفي، إال أن تمس�ك إشبيلية 
بخدماته، دفع بيب جوارديوال للتعاقد مع 
الربتغ�ايل روب�ن دياز.  وانتق�ل كوندي إىل 
إشبيلية يف صيف 2019، قادًما من بوردو، 
مقابل حوايل 22 مليون جنيه إس�رتليني، 
لكن الن�ادي األندليس وضع رشًطا جزائًيا 
قيمت�ه 82 ملي�ون جني�ه إس�رتليني يف 
عق�ده، ويرص بطل اليوروباليج عى عدم 
الس�ماح له باملغادرة بأقل من هذا املبلغ.
ويحتاج مانشس�رت يونايتد للتخلص من 
بع�ض مدافعي�ه أواًل، قب�ل ض�م كوندي، 
مث�ل فيل جون�ز ومارك�وس روخ�و، إىل 
جان�ب واحد من فيكتور ليندلوف أو إريك 

باييل.ويبح�ث سولس�كاير ع�ن رشي�ك 
مث�ايل له�اري ماجواي�ر، بع�د أن تلق�ت 
ش�باك الفريق 11 هدًفا يف أول 3 مباريات 

بالدوري.ويعترب كوندي أيًضا هدًفا لريال 
مدريد وبرشلونة، لكن من غري املرجح أن 

يتعاقدا معه يف يناير/ كانون الثاني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

غ�ادر أنطون�ني بانين�كا صاح�ب ركل�ة الجزاء الش�هرية 
والحاس�مة يف املباراة النهائية لبطول�ة أوروبا 1976 لكرة 

القدم املستشفى بعد أسبوع من دخوله العناية املركزة.
وقاد بانينكا )71 عاما( منتخب تشيكوسلوفاكيا السابقة 

للف�وز بلقبه ال�دويل الوحيد بعد أن أح�رز وبطريقة رائعة 
ومميزة ركلة الرتجيح الحاس�مة يف ش�باك ح�ارس أملانيا 
الغربية س�يب ماير.وتشتهر التسديدة حاليا باسم بانينكا 
وتعتمد عى تسديد كرة ساقطة بشكل ضعيف يف منتصف 
املرمى عى اعتبار أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمني أو 
ناحية اليسار.ويتوىل بانينكا حاليا رئاسة نادي بوهيميانز 

1905 التش�يكي الذي قال يف بيان إن نتيجة فحص كورونا 
ال�ذي خضع له رئيس�ه جاءت س�لبية وإنه ع�اد إىل منزله 
رغ�م أنه ال يزال يعالج م�ن االلته�اب الرئوي.وقال البيان 
أيضا »بعد أس�بوع من املتاعب الصحي�ة عاد رئيس نادينا 
وأس�طورة كرة القدم إىل منزله مع أرست�ه ونحن نأمل أن 

تسري كل األمور عى ما يرام«.

تدريبات برشلونة تستقبل وجهًا جديدًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�هد م�ران برش�لونة، مش�اركة وجه جدي�د ألول مرة، 
بينم�ا غاب عنه ج�وردي ألبا وجونيور فريب�و، اللذان لن 
يش�اركا عى األرجح يف املب�اراة القادمة للفري�ق بالليجا 

أمام خيتايف.
وكان العب الوسط الربازييل، ماتيوس فرينانديز، الذي لم 

يتم تقديمه رسميا بني صفوف البارسا حتى اآلن، يعاني 
الش�هر املايض من إصاب�ة عضلية، لكنه ش�ارك اليوم يف 

تدريبات البلوجرانا ألول مرة.
وتعاق�د برش�لونة م�ع فريناندي�ز، يف يناير/كان�ون ثان 
2020 قادما من باملرياس، لكنه لعب بعدها مع بلد الوليد 

معارا.
ومن جهة أخرى، يس�عى مدرب البارس�ا، رونالد كومان، 

ألن يك�ون ألب�ا وفريبو متاح�ان ملواجهة ري�ال مدريد يف 
الكالسيكو، يوم 24 أكتوبر/ترشين أول.

وت�درب يف حصة الي�وم 5 العبني من الفري�ق األول، هم: 
جريارد بيكيه وسريجينيو دست وكارليس ألينيا وعثمان 

ديمبيل ونيتو.
وقد يس�تعني كومان بدس�ت، املنضم حديثا لربشلونة، يف 
مركز الظهري األيرس أمام خيتايف، ضمن منافسات الجولة 

السادس�ة من الليجا، يف ظل العجز بهذا املركز.كما تدرب 
اليوم أيض�ا العبو الردي�ف، أرناو تين�اس وكونراد دي ال 
فوينتي وراموس مينج�و، يف حني يواصل كل من أندريه 

تري شتيجن وصامويل أومتيتي، إىل جانب ألبا وجونيور 
فريبو، التعايف من اإلصابة.وسيعود الفريق للتدريبات 

غدا الخميس، يف جلس�ة سيس�تعيد فيها 
كومان الالعبني الدوليني.

سانشيز حيذر تشييل من مستقبل مظلم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أليكس�يس  التش�ييل،  املهاج�م  طل�ب 
سانش�يز، م�ن اتح�اد الك�رة يف ب�الده، 
تحس�ني العمل الذي يقوم به مع الالعبني 
الش�باب، ألنه ال ي�رى أن األجيال الجديدة 
يمكنه�ا الحفاظ عى مس�توى املنتخب، 

وذلك بعد التعادل أمام كولومبيا )2-2(.
وبعد املب�اراة التي أقيمت أم�س الثالثاء، 

ع�ى ملع�ب س�انتياجو الوطن�ي، ضمن 
تصفيات أمريكا الجنوبية ملونديال 2022، 
ق�ال الالع�ب »يج�ب أن نتح�رك برسعة، 
الوق�ت ال ينتظر.. املنتخ�ب الوطني يجب 

أن يتغري بعدة طرق«.
وأضاف العب إنرت ميالن »يجب أن نستمر 
يف التطور عى مس�توى الش�باب، ينبغي 
عى االتحاد تحس�ني س�بل العمل معهم، 
ألنني ال أرى أيا منه�م قادرا عى الحفاظ 

عى املستوى«.
وع�ن املب�اراة، أق�ر املهاج�م 

بالعم�ل الذي قام ب�ه زمالؤه من 
الشباب، لكنه اعترب أن قلة الخربة هي 

التي منعتهم من الحفاظ عى الفوز.
وبعدما كانت تشييل متقدمة )2-1( منذ 
الش�وط األول، س�جل رادامي�ل فالكاو 
هدفا ثانيا لكولومبيا، يف الوقت القاتل، 

ليمنح فريقه التعادل خارج أرضه.

تفاصيل أزمة مييس 
عقب مباراة بوليفيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن 
أس�باب دخ�ول األرجنتين�ي ليوني�ل 
مي�يس، قائ�د منتخ�ب األرجنتني، يف 
مش�ادة قوي�ة عق�ب انته�اء مباراة 

منتخب بالده أمام بوليفيا.
وشارك مييس يف فوز منتخب األرجنتني 
ع�ى بوليفي�ا )1/2(، يف اللق�اء الذي 
جمعهم�ا، مس�اء أم�س الثالث�اء، يف 
الجولة الثانية من التصفيات املؤهلة 

لكأس العالم 2022 بقطر.
»س�بورت«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الكتالونية، فإن مييس دخل يف مشادة 
حادة مع لوكاس نافا، مدرب األحمال 
ملنتخ�ب بوليفيا، عقب إطالق صافرة 

نهاية املباراة.
مهاج�م  ب�أن  الصحيف�ة،  وأف�ادت 

بوليفي�ا، مارس�يلو مارتيني�ز تعم�د 
إثارة غضب نجم برشلونة، بعدما قال 
له: »ال تنس حني هزمناكم بسداسية 

هنا«.
وكان منتخ�ب األرجنت�ني قد تعرض 
بوليفي�ا  ي�د  ع�ى  كب�رية  لخس�ارة 
بنتيجة )1/6( يف ع�ام 2009، ضمن 
التصفي�ات املؤهل�ة ملوندي�ال جنوب 
إفريقي�ا 2010، وه�ي املب�اراة الت�ي 

شارك فيها مييس.
وعق�ب املب�اراة نش�بت مش�ادة بني 
مييس ومهاجم بوليفيا، وتحول األمر 

إىل مدرب األحمال.
وشهدت املشادة تبادل مييس ومدرب 

األحمال إطالق األلفاظ الخارجة.
ويف النهاية تمت السيطرة عى الوضع 
بتهدئ�ة مي�يس، حيث س�حبه زميله 

سريجيو أجويرو بعيًدا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تجنب مدرب منتخب الربازيل، تيتي، التعليق عى القرارات 
املثرية للجدل، الت�ي قلبت املباراة ضد بريو لصالح فريقه، 
ليف�وز بنتيج�ة )2-4( منه�ا ثالثية بتوقيع نيم�ار، الذي 
س�جل ركلت�ي جزاء مش�كوك فيهما للغاي�ة، وهدف آخر 

لريتشارليسون عى حافة التسلل.
وقال تيتي، خالل مؤتمر صحفي بعد املباراة، التي أقيمت 
يف ليما مس�اء أمس الثالثاء، ضمن ثاني جوالت تصفيات 
أمري�كا الجنوبية ملوندي�ال 2022 »كل م�ا أعرفه، هو أن 
تقني�ة الفيديو تعمل من أجل العدالة.. هذا كل ما يمكنني 
قوله«.وأكد املدرب الربازييل، أن القرار الوحيد الذي تناقض 
فيه م�ع الحكم التش�ييل، خوليو باس�كونيان، كان طرد 

املدافع البريواني كارلوس زامربانو.
وع�ن هدف أندري�ه كاريو لصالح بريو، بع�د 5 دقائق من 
بدء اللقاء، قال تيتي »اللعب أمام بريو دائما يمثل صعوبة 
كبرية.. اللعب هنا يف ليما صعب للغاية، واألكثر من ذلك هو 

الضغط الناتج عن النتيجة املعاكسة منذ بداية املباراة«.
وردا عى س�ؤال ح�ول أداء نيمار، الذي وص�ل بثالثيته إىل 
هدفه رقم 64 بقميص الس�امبا، وتج�اوز رونالدو كثاني 
هدايف الربازيل تاريخيا، أش�اد تيتي بمهاجم باريس س�ان 

جريمان، لكنه أوىص بعدم إجراء مقارنات.

كاستانييدا يعزز صفوف زاخو
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل الالعب الكولومبي، خوان دافيد كاستانييدا، إىل معسكر 
زاخ�و العراقي يف أنطاليا الرتكية، املقام تحضريا ملنافس�ات 
ال�دوري املمتاز.وق�ال م�درب زاخ�و، أحم�د ص�الح، اليوم 
األربع�اء، يف ترصيح�ات خاصة ل�)كووورة(: »كاس�تانييدا 

التحق بالفريق، وس�يخوض الي�وم املران الجماعي يف 
أنطاليا، ونأم�ل أن يلتحق املحرتف�ون بالكامل خالل 
اليومني املقبلني«.وتابع: »معسكر أنطاليا يعد محطة 
مهمة جدا، حيث اس�تثمرنا األج�واء املثالية لتكثيف 
التدريبات، بواقع وحدتني يوميا، مع تأمني مباريات 

تجريبية تمنحنا الرؤية الكاملة ملستوى الالعبني«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

قرار كومان يفضح التزام ديمبيل املزيف
            المستقبل العراقي/ متابعة

س�لطت الصحف اإلس�بانية، خالل األيام املاضية الضوء 
ع�ى الت�زام الفرنيس عثم�ان ديمبيل مهاجم برش�لونة، 
وذهابه للتدريبات منفرًدا رغم العطلة التي حصل عليها 

زمالئه.
وقال�ت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية: 
»ديمب�يل لم يذه�ب طواعية للتدري�ب، لكنها كانت 

واجبات حددها له رونالد كومان املدير الفني للبارسا.
وأضاف�ت: »األم�ر ل�م يك�ن تدريبا عقابي�ا له، بل جلس�ات 
لتعوي�ض التدريبات التي لم ُيش�ارك بها قبل بداية املوس�م، 

حيث أصيب ولم يتمكن من القيام بعبء العمل الالزم«.
ُيذك�ر أن ديمب�يل رفض الرحي�ل عن صفوف البارس�ا خالل 
س�وق االنتقاالت الصيفية املاضية، وتمسك بالبقاء من أجل 
إثبات نفس�ه مع البلوجرانا.ويش�تهر الالعب الفرنيس بعدم 

االلتزام خاصة فيما يتعلق بمواعيد التدريبات.

خلدون إبراهيم: نفط الوسط 
سيكون رقاًم صعبًا يف الدوري
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الدونّية واالستعالئيةاالرهاب ابن من؟

عدنان ابو زيدابراهيم حسن السلطاني 

ق�د يتس�اءل احدهم )االره�اب ابن م�ن؟( والباح�ث يف ش�أن االرهاب قد 
يس�تغرب من ه�ذا الس�ؤال الن الصورة واضح�ة وال غبار عليها يف نس�ب 

االرهاب أما وأبا.
ول�و رجعن�ا اىل الكثري من املعطي�ات والدالئل الب�ارزة والواضحة من خالل 
االفع�ال واالعمال التي قامت بها كل من أمريكا والس�عودية فيتربهن لدينا 
وبال�رس القاطع ان االرهاب هو نتاج التالق�ح املرشوع بني امريكا االب 
والس�عودية االم ليول�د هذا املخل�وق الذي اس�مه االرهاب، ال�ذي ينرشون 
م�ن خالله امل�وت والدمار يف ارج�اء املعمورة وخاصة يف البلدان االس�المية 
الستهداف الدين االسالمي الحنيف والبلدان العربية لرب قيمها التاريخية 
كع�رب اختار الله لغتهم لقرآنه الكريم، وقد تكون مصلحة امريكا معروفة 
من هذا الوليد الش�اذ ولكن رب سائل يسأل ما هي مصلحة السعودية التي 
تنسب نفسها عىل انها جزء من املنظومة االسالمية والعربية من ذلك؟ فاذا 
كانت مصلحة امريكا هو تعزيز مصالحها االقتصادية من خالل الس�يطرة 
ع�ىل مقدرات ال�دول ومنه�ا دول منطقتنا كالع�راق واي�ران ودول الخليج 
بش�كل عام وسوريا واليمن وحتى لبنان فيضح جليا ان السعودية ينحرص 
دورها من اجل تعزيز وجود الكيان الصهيوني ذلك الخنجر املطعون يف قلب 
امة االس�الم وليس امة العرب لوحدها فلو كان المة العرب لوحدها فاألمر 
بس�يط عىل امريكا يف ظ�ل عمالة انظمته�ا الحاكمة وعىل راس�ها النظام 
السعودي، اال ان تغيري معادلة الرصاع العربي االرسائييل لتتحول اىل معادلة 
الرصاع االس�المي االرسائييل هو الذي اغاض امريكا والصهيونية وبدأت يف 
ظل هذه املعادلة الجديدة تش�عر ان هناك خط�ر محدق وكبري يهدد وجود 
الكي�ان الصهيوني ذلك الذراع الذي تعتمده امريكا يف سياس�تها للس�يطرة 
ع�ىل مق�درات دول املنطقة وبعد ان حققت امري�كا وبفضل عمالة النظام 
الس�عودي وحكام دول الخليج االخرى كامل س�يطرتها عىل النفط يف دول 
الخليج وجدت ان املعادلة الجديدة التي ذكرناها اصبحت تشكل خطرا كبريا 
ع�ىل هذه املصال�ح وكان من اهم اط�راف املعادلة الجدي�دة تجاه الرصاع 
االرسائييل العربي الذي تحول اىل الرصاع االرسائييل االسالمي هي الجمهورية 
االس�المية يف ايران وبعد ان تصدت لقيادة محور املمانعة االس�المي بعد ان 
يئس�ت من محور املمانعة العربي الذي مص�دره الحكام العرب والذين هم 
يف االص�ل مرتمني يف احضان ارسائيل ظناً منهم انها تحمي كراس�يهم التي 
يتمس�كون بها حتى امل�وت فجاءت املعادلة الجدي�دة فأيقظت مضاجعهم 
وثارت ثائرتهم ضد محور املمانعة الذي تقوده ايران فبدأوا يلصقون شتى 
االتهامات للفصائل العربية االسالمية التي التحقت بركب هذا املحور والذي 
يذيقه�م امل�رارة والخرسان يومي�اً يف اليمن والعراق ولم يب�ق امامهم اال ان 
يضعوا ايديهم بيد امريكا وارسائيل من اجل الوقوف بوجه هذا املحور الذي 
ال يقهر حتى بدأوا التطبيع العلني مع ارسائيل معلنني الوقوف معها بوجه 
املح�ور املعادي إلرسائيل الغاصبة ومنه�ا فقد كان انحرص دور هذه الدول 
وبالخصوص الس�عودية يف تمويل االرهاب بكل صنوفه وانواعه لتكون انها 

االم الحقيقية لهذا االرهاب الذي هو ابن امريكا.

يعتقد البع�ض اّن محاربة الع�ادات واألعراف االجتماعي�ة النقلية، واإلرث 
القيمي، هو تحّرر ثقايف واجتماعي، فيهاجم األفراد الفطريني يف معتقداتهم، 

وإيمانهم.
النقيض م�ن ذلك، اّن األصولي�ني االجتماعيني والعقائديني، يس�ّفهون اية 
محاول�ة لالنفتاح الثقايف، ويقفون ضد تجريب معرفات جديدة، ويعتربون 

التالقح معها، تحلاّل.
ويف حني ال يعني االنعتاق، تس�فيه الواقع، واّته�ام املحافظني االجتماعيني 
والعقائديني بالرجعية، فان االرصار عىل الثقافات الداخلية، ال يعني اعتبار 

كل استرياد ثقايف او اجتماعي، مؤامرة.
والّن ن�رش ال�رأي، أصب�ح م�ن دون رقابة صارم�ة عرب االع�الم والتواصل 
االجتماعي، ومجموعات الرتاسل الفوري، فقد أصبح تسفيه عقائد الناس، 
وأيديولوجياتهم، ش�ائعا، واستفحلت التهجمية والس�لوكيات االستعالئية 

املوّجهة من قبل الثقافة القوية اىل الواهنة.
األكث�ر اثارة، اّن مبادئ احرتام معتقد وثقاف�ة اآلخر، كنظريات ومفاهيم، 
تع�ج بها كل أن�واع العقائ�د الدينية والسياس�ية، لكنها م�ن دون تطبيق، 
حي�ث الكراهية ه�ي املس�يطرة، واحتقار ثقاف�ة اآلخر، ه�ي الحافلة، بل 
أصب�ح احرتام معتقدات اآلخرين ودعوات التعايش، يصّنف عىل انه قصور، 

وتراجع.
أكث�ر من ذلك، فان املنفتحني الذين يس�ّفهون الع�ادات والتقاليد الفطرية، 
التي يمارس�ها أبناء املجتمع، يتهمونها بانها هي السبب يف التخلف، وعدم 
اللح�اق بموكب الحضارة، فيما املحافظون املتزمت�ون يتهمون التفاعليني 
م�ع الثقاف�ات األخرى، الس�يما الغربية منه�ا، بانهم اصل الب�الء، وذهاب 

النعمة، وافساد الناس، وفقدان الهوية.
دول متقدمة غزت الفضاء، وبنت املصانع، ووّظفت تطبيقات العلم يف بناء 
املجتمعات، ومنها الهند، ال زال الجزء األكرب من شعبها يقّدس البقرة، وهي 
التي نجحت يف خالل عقود قليلة، من التحول من مس�تعمرة فقرية اىل دولة 

متقدمة.
روس�يا تعترب الرتاث التاريخي بعاداته وتقالي�ده االجتماعية ومهرجاناته 
الدينية، وتنوعه العقائدي بحسب القانون الصادر العام 1997، كنزا معرفيا 
وتاريخيا يجب عدم التفريط او االس�تهانة به. يف الوقت ذاته، فان التيارات 
الداعي�ة اىل االندماج يف العوملة والحضارة الغربية، ال ُتّتهم بانها تس�عى اىل 

مسخ الهوية الثقافية الروسية.
يف أمري�كا لم يس�ّفه احد رالف درولينجر وهو وزي�ر متدين أمريكي، اعترب 
أزم�ة ف�ريوس كورونا غضب�ا الهيا وه�و عق�اب اىل األمريكيني الش�اذين 
أخالقي�ا، فيم�ا ق�ّس فلوري�دا املحافظ ري�ك وايلز اعت�ربه عقابا م�ن الله 

ملعاريض املسيح.
ش�عب يوهنان�ني يف جزيرة تان�ا يف املحيط الهادئ يعب�د دوق أدنربة، األمري 
فيلي�ب زوج امللك�ة إليزابيث الثانية، ون�ال هذا االعتقاد، اح�رتام الحكومة 

الربيطانية، النه يعرّب عن ثقافة القبائل يف هذه املستعمرة الربيطانية.

الوقت األمثل ملامرسة الرياضة
الجري  الخروج ملمارس�ة رياضة 
الذه�اب  أو  قب�ل حل�ول الظ�الم 
الرياضي�ة يف  األلع�اب  إىل صال�ة 
اللي�ل ليس�ت فك�رة جي�دة م�ن 
الناحية الصحية.ويعلل الباحثون 
األمريكي�ون نصيحتهم هذه بأن 
األنس�جة العضلية وكذلك الجسم 
كل�ه يخض�ع إليقاعات الس�اعة 
البيولوجي�ة الت�ي تكيف الجس�م 
للعم�ل بش�كل أفض�ل يف وض�ح 
النهار. وقد نرشت الدراس�ة التي 
جامع�ة  م�ن  باحث�ون  أجراه�ا 
 Cell مجل�ة  يف  وس�رتن  ن�ورث 
Metabolism.ولهذا أجرى العلماء 
سلسلة من التجارب عىل الفرئان، 
أجربوها فيها عىل الجري يف حلقة 
مفرغ�ة يف أوق�ات مختلف�ة م�ن 
اليوم، ليقوموا بمراقبة التغريات يف 
خاليا العضالت عىل مدار الس�اعة 
البيولوجية، م�ع العلم أن الفرئان 

ه�ي حيوان�ات ليلي�ة، طبق�ا مل�ا ورد بموقع 
“روس�يا اليوم”.واتض�ح للباحث�ني، بع�د أن 
غريوا الروت�ني اليومي لعيش الفرئان وحولوه 

من الليل إىل النهار، نقص يف األكس�جني لديها 
يف أثناء املجهود البدني، وعدم تحول السعرات 

الحرارية املستمدة من الغذاء فعلياً إىل طاقة.
وقال الباحثون: ” نحن لس�نا مس�تعدين بعد 

لنحدد بالضبط متى يجب بدء التدريب بالنسبة 
للرياضيني، ولكننا نأمل أن نتمكن يف املستقبل 
من اس�تخدام البيانات لدينا الحتساب الوقت 

األمثل لعمل العضالت”.

طرح عقار جديد لضبط مستوى السكر ملرضى النـوع الثاين
وفق�اً لإلحصائيات الرس�مية املعلنة ملنظمة 
الصح�ة العاملية عام 2015، يبلغ عدد مرىض 
الس�كر من الن�وع الثانى ىف م�رص نحو 7,5 
مليون مريض، باإلضافة إىل تلك الفئة املصابة 
باملرض ولم يتم تشخيصها، فيما تحتل مرص 

الرتتيب التاسع من حيث اإلصابة باملرض. 
وم�ن املتوق�ع أن يص�ل الرتتي�ب إىل رق�م 7 
بحل�ول عام 2035، بنحو أكثر من 13 مليون 
مريض.وقد كش�فت رشكة جانس�ن لألدوية 
جونس�ون  آن�د  جونس�ون  رشكات  إح�دى 
العاملي�ة عن طرح عق�ار جديد ىف مرص تحت 
إس�م “إينفوكانا” Invokana®  لعالج مرىض 
الس�كر من النوع الثانى، والغري قادرين عىل 
الس�يطرة الكافية عىل مس�تويات الس�كر يف 
الدم عن طريق العالج�ات األخرى.وقال يليم 
يان بل�وك مدير ع�ام رشكة جانس�ن مرص, 
ليبي�ا,االردن و الس�ودان ، أن�ه يعت�رب عق�ار 
“إينفوكانا” عق�ار جديد ينتمي اىل مجموعة 
حديثة م�ن العقاقري الطبي�ة املوجهة ملرىض 
الس�كر الن�وع الثاني، حي�ث أثب�ت فاعليته 
وقدرت�ه ع�ىل ضب�ط مع�دل الس�كر ىف الدم، 
وكذل�ك تخفيض  ال�وزن و معدل ضغط الدم 
لدى املرىض عند إتباع النظم الغذائية الصحية 

السليمة مع املحافظة عىل ممارسة الرياضة 
عىل نح�و مس�تمر.وأثبتت األبح�اث العلمية 
والطبي�ة، إن عق�ار “إينفوكانا” يس�اهم ىف 
ضبط معدل السكر ىف الدم لدى املرىض ، فيما 
تم توف�ريه بم�رص برتكيزي�ن أحدهما 100 
مليجرام، واآلخر 300 مليجرام.وعلق الدكتور 
هش�ام الحفن�اوى - عمي�د املعه�د القومى 
للس�كر قائالً: أن “إينفوكان�ا” هى مجموعة 
عالجية يتم طرحها ألول مرة بالسوق املرصية 
وأثبتت فاعليتها وتأثريها اإليجابى عىل صحة 
املري�ض، حيث يس�اعد عيل ضبط مس�توي 

السكر يف الدم وال يؤثر العقار عىل البنكرياس، 
كما يس�اعد عىل إنخفاض الوزن ملن يعانون 
الس�منة املفرط�ة. وأفاد أنه ُينص�ح بإعطاء 
“إينفوكان�ا” للمرىض أكثر من 18 عاماً.ومن 
جانب�ه، قال الدكتور إبراهيم اإلبراىش أس�تاذ 
أم�راض الس�كر بكليات طب الق�رص العينى 
ورئيس وحدة السكر والغدد الصماء بالكلية، 
أن عقار الس�كر الجديد ال�ذى أنتجته رشكة 
جانس�ن لألدوية يعمل بطريقة مختلفة عن 
باقى األدوية املتداولة بالسوق املرصية، حيث  
يعم�ل عن طريق الكليتني، ويتس�بب ىف إفراز 
السكر املوجود ىف الدم من خاللهما ويتخلص 
منه الجسم عن طريق البول وبالتاىل يتخلص 
جس�م املريض من الجلوكوز املوجود ىف الدم، 
مما يؤدى إىل ضبط مس�توى الس�كر ىف الدم 
لدى املرىض.وأس�تكمل الدكت�ور يحيى غانم 
- رئيس أقس�ام أمراض الباطنة ىف كلية طب 
جامع�ة األس�كندرية ورئيس وحدة الس�كر: 
أنه أثبتت الدراس�ات الطبي�ة الحديثة أن هذا 
العقار يس�تخدم ملرىض السكر ممن يعانون 
أم�راض القلب.. مش�رياً إىل أن ه�ذا العقار ال 
يج�ب أن يتناوله مريض النوع األول للس�كر، 

كما يحذر عىل املرأة الحامل أيضا.

ح�دد الباحث�ون من جامع�ة كاليفورنيا اثن�ني من االختالف�ات الجينية 
املرتبطة بانخفاض حدة الس�مع لدى كبار الس�ن، ونرشت نتائج البحث 
يف املجلة العلمية PLOS Genetics.وقد أجرى العلماء دراسات كاملة عىل 
رابطة الجينوم ل� 6500 مس�نا أمريكيا من الذين يعانون من مش�اكل يف 
الس�مع، وقارنوا بني النتائج وبيانات مجموعة من العجزة لم يكن لديهم 
مثل هذه املشاكل.فساعد هذا يف الكشف عن اثنتني من الطفرات الجينية 
التي تس�اهم يف تطوي�ر فقدان الس�مع: إحداها كانت تق�ع قرب الجني 
ISG20، والثانية  بني الطفرات الجينية التابعة ملجموعة TRIOBP، طبقاً 
ملا ورد بموقع “روس�يا اليوم”.وقد توصل العلماء إىل استنتاج مفاده أن 
هاتني االثنتني املكتش�فتني من الطفرات الجينية تساهمان  يف تطور آفة 
فقدان الس�مع املرتبطة بالتقدم يف العمر، مشريين إىل أنه قد تكون هناك 
جينات أخرى تس�بب آفة فقدان الس�مع.ووفقا لبيانات منظمة الصحة 
العاملي�ة لعام 2015، ثمة حوايل واحد من كل ثالثة أش�خاص فوق س�ن 

ال�65 عاما يعانون من مشاكل يف السمع.

الصمم يف سن الشيخوخة
 مرتبط باجلينات

احلرمان من النوم يغري الطباع!
يف ع�ام 1959، تعه�د بيرت تري�ب وهو مذيع 
مش�هور يف نيويورك بالبقاء مستيقظا مدة 
200 س�اعة لصالح األعم�ال الخريية، ولكن 
ل�م يتوقع أح�د حينذاك ما يس�ببه الحرمان 
من النوم.وكان هذا الحدث مهما وكبريا حني 
ذاك، ليس فقط بالنس�بة ملاليني املستمعني، 
بل أيضا بالنس�بة للمجتم�ع العلمي. واملثري 
لالهتمام أن س�لوك بيرت تري�ب تغري ليصبح 
غ�ري متوق�ع، فف�ي الي�وم الثال�ث أصب�ح 
عصبيا للغاية وبدأ بشتم وإهانة حتى أقرب 
أصدقائ�ه.ويف نهاية املطاف بدأ بالهلوس�ة، 
ولك�ن بالرغم من مخ�اوف األطباء املراقبني 
لحالت�ه، أرص ع�ىل إكم�ال يقظت�ه للنهاية 
قب�ل أن يخل�د إىل الن�وم بع�د 201 س�اعة.

وفرست الدراس�ات املخربي�ة الحديثة بعض 

الس�لوكيات لدى تري�ب الحاصلة نتيجة قلة 
النوم، فقد ي�ؤدي الحرمان من النوم لفرتات 
طويل�ة إىل تده�ور الحال�ة املزاجي�ة وزيادة 
االكتئاب والغض�ب والقلق.ويرى البعض أن 
قل�ة النوم قد ت�ؤدي إىل اضطرابات عاطفية 

عدي�دة، تتمثل بالتع�ب وردود فعل عاطفية 
الدم�اغ  غريب�ة. وكش�فت ط�رق تصوي�ر 
أن الحرم�ان م�ن الن�وم قد ي�ؤدي إىل أفعال 
عاطفي�ة غ�ري عقالنية.وأوضح�ت الص�ور 
أن مس�تويات النش�اط يف منطق�ة الل�وزة 
الدماغي�ة أو العصبي�ة )منطق�ة عميقة يف 
الدم�اغ مس�ؤولة ع�ن التحك�م العاطفي(، 
لدى املش�اركني ممن يعان�ون من قلة النوم، 
وصلت إىل 60% أعىل من املستويات املتواجدة 
الباحثون  لدى األش�خاص املرتاحني.ودرس 
كيفي�ة رب�ط مناط�ق الدم�اغ املختلفة لدى 
املشرتكني، ووجدوا أن الحرمان من النوم قد 
يعطل العالقة بني اللوزة والقرشة املخية التي 
تغطي القس�م األمامي م�ن الفص الجبهي، 

مما يسبب تأثريات سلبية لدى األشخاص.

قالت الرشطة إن طفلني نجيا من السقوط من 
ارتف�اع 30 م�رتا بعدما قف�ز أبوهما من فوق 
جرس يف والية نيوج�ريزي األمريكية وهما بني 
ذراعيه. وقفز الرجل واس�مه “جون سبنكن” 
من ف�وق جرس عىل طريق إنرتس�تيت 187 يف 
منطقة “واناك” بعد الس�ابعة مساء االثنني يف 
حادث وصفت�ه الرشطة بأنه انتح�ار. وقال” 

كريس�توفر دوبوي�ت” ضاب�ط الرشط�ة يف” 
بكوان�وك ” مق�ر إقام�ة الرجل إن�ه عثر عىل 
س�بنكن )37 عاما( ميتا يف مكان الحادث لكن 
ابني�ه البالغ عمرهما عام�ا وثالثة أعوام بقيا 
ع�ىل قيد الحي�اة ونقال إىل مستش�فى للعالج. 
وقال الضابط إن االبن األصغر أصيب بارتجاج 
ورضوض بالرئة وك�رس يف أحد الضلوع بينما 

أصيب شقيقه األكرب بارتجاج. واالثنان يف حالة 
مس�تقرة بوحدة العناية املركزة بمستشفى يف 
باترس�ون ويتوق�ع أن يتعافيا تمام�ا - وفقا 
ملا نقلته س�كاي ني�وز . وق�ال دوبويت “إنها 
معجزة حقا” مضيفا أن سقوط الطفلني ربما 
تباطأ نتيجة أوراق األش�جار يف السد الخشبي 

تحت الجرس.

يقفز بأطفاله من ارتفاع 30 مرتًا انتقامًا من زوجته

قال�ت خب�رية باألمم املتح�دة إن الوجبات الرسيعة مصدر قلق بالنس�بة 
لحقوق اإلنسان.

وأفادت ه�الل إلفر بأن ارتفاع إنتاج األغذي�ة الصناعية وتحرير التجارة 
س�مح لرشكات كبرية بإغراق األس�واق العاملية بأطعمة رخيصة وفقرية 
يف قيمتها الغذائية ما يجرب الفقراء عىل االختيار بني الجدوى االقتصادية 

وبني نوعية الغذاء، منتهكة بذلك حقهم يف تناول الغذاء املناسب.
وأضافت إلفر “يف إطار حقوق اإلنسان، تلتزم الدول بضمان تدابري فاعلة 
لتنظيم صناعة املواد الغذائية والتأكد من أن مس�احات صناعة سياس�ة 
التغذية خالية من تأثري القطاع الخاص وتنفيذ سياسات شاملة ملكافحة 

سوء التغذية بجميع أشكاله”.
وقال�ت إلفر، وه�ي مق����ررة األمم املتح�دة الخاصة للح�ق يف الغذاء، 
إن�ه البد أن تتجاوز الدول ضم�ان املتطلب�����ات الالزمة للبقاء عىل قيد 
الحياة، بحيث تضمن الحصول عىل املواد الغذائية املالئمة - وفقا لسكاي 

نيوز عربية .

الوجبات الرسيعة يف األمم املتحدة 
مصدر قلق حلقوق اإلنسان

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


