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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي مع 
الرئي�س الفرنيس ايمانويل ماك�رون يف باريس، 
أم�س االثنن، تطوي�ر العالقات ب�ن بلديهما يف 
مواجه�ة االرهاب، وتعزي�ز تعاونهما يف املجاالت 
واملب�ادرة  والثقافي�ة،  واألمني�ة  االقتصادي�ة 

الفرنسية لدعم إصالحات الحكومة العراقية.
وخالل اجتماعه مع ماكرون يف األليزيه، يف إطار 
جولته األوروبية الحالية التي تشمل فرنسا وأملانيا 
وبريطانيا، أعرب الكاظمي، بحس�ب بيان ملكتبه 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، عن تطلعه 
إىل تمتن عالقات الصداق�ة القائمة بن البلدين، 
وتوطيد سبل التعاون بما يعزز املصالح املشرتكة 
بينهم�ا. كما ثّمن الجهود التي تقوم بها فرنس�ا 
إلطالق مب�ادرة لدعم الحكومة العراقية يف تنفيذ 
بع�ض فق�رات برنامجها الحكوم�ي اإلصالحي. 
ومن جهته، اكد الرئيس الفرنيس ماكرون حرص 
ب�الده عىل تعزيز أوارص العالق�ات مع العراق يف 
مختل�ف املجاالت. قبل ذلك، بح�ث الكاظمي مع 
نظريه الفرنيس جان كاستي����كس تط����وير 
عالقات بلدي�����هما امنياً واقتصادياً وصحياً، 
حيث وقع البلدان ث�الث مذك�����رات تفاهم يف 

مجاالت النقل والزراعة والتعليم.
وناق�ش الكاظم�ي م�ع كاس�تيكس، بحض�ور 
عدد م�ن وزراء البلدين، س�بل تطوي�ر العالقات 
وتعزيزها يف املجاالت االقتصادية واالس�تثمارية 
واألمني�ة والصحية، إضاف�ة إىل بحث األوضاع يف 
املنطق�ة وتبادل وجه�ات النظر بش�أن عدد من 

القضايا ذات االهتمام املشرتك.
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       بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت وكالة »رويرتز« ع�ن مصادر أمريكي�ة مطلعة أن 
الوالي�ات املتح�دة بص�دد التوصل إىل اتفاق مع الس�ودان 
ح�ول رفع اس�مه م�ن قائم�ة اإلره�اب مقاب�ل اتخاذه 

خطوات إلقامة عالقات مع إرسائيل.
وقال مسؤوالن أمريكيان للوكالة، إن إدارة رئيس الواليات 
املتحدة، دونالد ترامب، والحكومة السودانية قريبتان من 
التوصل إىل االتفاق حول شطب اسم السودان من القائمة 
األمريكي�ة للدول الراعي�ة لإلرهاب، وم�ن املتوقع أن يتم 
اإلعالن عن ذلك خالل أيام. وأوضح أحد املسؤولن، حسب 

»رويرتز«، أن االتفاق عىل رفع اس�م الس�ودان من قائمة 
اإلرهاب قد يحدد خطوات نحو إقامته عالقات دبلوماسية 

مع إرسائيل، لكن تفاصيل الصفقة ال تزال قيد العمل.
ويأت�ي ذلك بع�د أن وقعت اإلم�ارات والبحري�ن، يوم 15 
أيل�ول يف البي�ت األبي�ض، اتفاق�ي س�الم تاريخي�ن مع 
إرسائيل ينصان عىل إقامة عالقات دبلوماس�ية رس�مية 
معها، يف خطوة أثارت اس�تنكارا ش�ديدا من قبل الجانب 
الفلسطيني. وأكدت الواليات املتحدة الحقا أن هناك عددا 
كبريا من ال�دول العربية تريد حكوماته�ا إبرام مثل هذه 
االتفاقات مع إرسائيل، وس�ط أنباء تشري إىل أن السودان 

قد يكون يف هذه القائمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ىل  حرصه�ا  النف�ط  وزارة  أك�دت 
االستثمار االمثل للغاز املصاحب والغاز 
الحر من خالل الجهد الوطني بالتعاون 
مع ال�ركات العاملي�ة الرصينة، فيما 
تحدث وكيل الوزارة عن س�قف زمني 
الكمال استثمار الغاز املصاحب ينتهي 

أواخر العام 2023.   
وق�ال وكيل ال�وزارة لش�ؤون التوزيع 
حامد يونس يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه إن »كمية الغاز 
املصاحب املستثمر حاليا و الناتج عن 
عمليات االنتاج النفطي تبلغ )1500( 
مليون ق�دم مكعب قي�ايس )مقمق(، 
املصاح�ب  للغ�از  ال�كيل  االنت�اج  وأن 

والناتج من عمليات اس�تخراج النفط 
تبل�غ )2700( مقم�ق« مش�ريا اىل ان 
»خط�ط ال�وزارة ته�دف اىل اس�تثمار 
والبالغ�ة  املتبقي�ة  الكمي�ات  كام�ل 
)1200( مقمق من خالل املشاريع قيد 
التنفيذ واإلنجاز ومن املؤمل ان يتم ذلك 
نهاية العام 2023 وتكون الوزارة بذلك 
قد استكملت اس�تثمار كامل الكميات 
املنتج�ة من الغاز املصاح�ب والقضاء 

عىل عمليات الحرق«.  
ال�وزارة  »ل�دى  أن  الوكي�ل  واش�ار 
خططاً الس�تثمار الغاز الحر من حقل 
املنصوري�ة يف محافظ�ة دي�اىل وحقل 
ع�كاس يف محافظ�ة االنب�ار، والت�ي 
ت�م إحال�ة تطويرهم�ا ضم�ن جوالت 
الرتاخيص، لكن وبسبب الوضع األمني 

ومحارب�ة عصابات داع�ش االرهابية 
لم تب�ارش الركات املقاول�ة عمليات 
التطوير«، موضحاً أن »الوزارة فاتحت 
عدداً من الركات العاملية املتخصصة 
بصناعة واستثمار الغاز يف الحقلن«.  
وتاب�ع أن »االحتياطي الغ�ازي للعراق 
يبلغ 132 ترلي�ون قدم مكعب قيايس، 
وأن ال�وزارة تح�رص عىل االس�تثمار 
االمث�ل للغ�از املصاح�ب والغ�از الحر 
لتلبي�ة احتياج�ات البالد م�ن الطاقة 
الغازي�ة لتام�ن اس�تخدامات تولي�د 
والصناع�ات  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
البرتوكيماوي�ة ويف مج�االت صناعية 

اخرى«.  
م�ن  املتبقي�ة  »الكمي�ة  ان  وأض�اف 
استثمار الغاز املصاحب تتم من خالل 

تنفيذ مروع استثمار الغاز املصاحب 
يف معمل معالجة النارصية بطاقة 200 
مقمق ويف حق�ل الحلفاية يف محافظة 
ميس�ان الس�تثمار 300 مقم�ق ومن 
املؤم�ل ان ينتهي املروع�ان يف نهاية 
م�روع  اىل  باالضاف�ة   ،2022 ع�ام 
ارطاوي غ�از البرصة الس�تثمار 400 
مقمق ومروع ارطاوي غاز الجنوب 
يف  وينج�زان  مقم�ق   300 الس�تثمار 
نهاي�ة عام 2023«.  وكانت الوزارة قد 
أعلنت عام 201٦ بلوغ االكتفاء الذاتي 
من انتاج الغاز السائل والقيام بتصدير 
الكمي�ات الفائض�ة عن حاج�ة البالد 
لتوف�ري موارد مالي�ة اضافية للخزينة 

االتحادية. 
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املالية الربملانية: ال تأخري برواتب ترشين االول
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، أم�س االثنني، موعد تس�ليم الرواتب 
لش�هر ترشين االول الجاري.  وذكر عض�و اللجنة املالية جمال كوجر 
ان »الروات�ب ل�ن تتأخر كم�ا حدث يف الش�هر امل�ايض وتوقعاتنا بان 
توزع يف اخر يومني من الش�هر والش�ارع العراق�ي والوضع ال يتحمل 
تكرار ذات الس�يناريو الذي حصل يف ايل�ول املنرصم«.  واكد كوجر ان 
»مجلس النواب بجميع االحوال سيصوت عىل قانون االقرتاض الداخيل 
ويرشعه اال انه ليس بهذا الشكل لذي ارسل من قبل الحكومة«، مشريا 
اىل ان »مجلس النواب وترشيع القانون ليس لديهم اي عالقة بالرواتب 
وان ره�ن رواتب املوظفني بمجل�س النواب غري صحيح«. ولفت اىل ان 
»االرق�ام املذك�ورة يف النص تعترب خيالية حيث تبل�غ 40 ترليون وهذا 

مبالغ فيه بشكل كبري«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي مع 
الرئي�س الفرنيس ايمانوي�ل ماكرون يف باريس، 
أم�س االثنني، تطوي�ر العالقات ب�ني بلديهما يف 
مواجهة االره�اب، وتعزيز تعاونهما يف املجاالت 
واملب�ادرة  والثقافي�ة،  واألمني�ة  االقتصادي�ة 

الفرنسية لدعم إصالحات الحكومة العراقية.
وخالل اجتماعه مع ماكرون يف األليزيه، يف إطار 
جولت�ه األوروبي�ة الحالية التي تش�مل فرنس�ا 
وأملانيا وبريطانيا، أعرب الكاظمي، بحسب بيان 
ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، عن 
تطلع�ه إىل تمتني عالقات الصداق�ة القائمة بني 
البلدين، وتوطيد سبل التعاون بما يعزز املصالح 

املشرتكة بينهما.
كم�ا ثّمن الجهود التي تقوم بها فرنس�ا إلطالق 
مبادرة لدعم الحكوم�ة العراقية يف تنفيذ بعض 

فقرات برنامجها الحكومي اإلصالحي.
وم�ن جهت�ه، اك�د الرئي�س الفرن�يس ماكرون 
حرص ب�الده ع�ىل تعزي�ز أوارص العالقات مع 

العراق يف مختلف املجاالت.
قبل ذلك، بح�ث الكاظمي مع نظ�ريه الفرنيس 
عالق�ات  تط����وي�ر  كاس�تي����كس  ج�ان 
بلدي�����هم�ا امنياً واقتصادي�اً وصحياً، حيث 
وق�ع البل�دان ث�الث مذك������رات تفاه�م يف 

مجاالت النقل والزراعة والتعليم.
وناقش الكاظمي مع كاس�تيكس، بحضور عدد 

من وزراء البلدين، س�بل تطوير العالق�ات وتعزيزها يف 
املجاالت االقتصادية واالس�تثمارية واألمنية والصحية، 
إضاف�ة إىل بح�ث األوض�اع يف املنطقة وتب�ادل وجهات 

النظر بشأن عدد من القضايا ذات االهتمام املشرتك.
وشدد الكاظمي عىل رضورة تعزيز التعاون بني البلدين 
يف العديد من القطاعات، مش�رياً إىل أن الحكومة تس�عى 
إىل عالق�ات متين�ة م�ع دول العال�م، تقوم عىل أس�اس 

املصالح املش�رتكة وإعادة الع�راق إىل وضعه دولياً، كما 
نقل عنه مكتبه االعالمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي 

نسخة منه.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنيس حرص بالده عىل 

دعم العراق يف مختلف املجاالت.
يف خت�ام املباحثات، وقع العراق وفرنس�ا ثالث مذكرات 

تفاهم يف مجاالت النقل والزراعة والتعليم. 
ووقع وزير الزراعة العراق�ي مع وزير الزراعة واألغذية 

الفرنيس مذكرة إعالن نوايا لتعزيز التعاون بني الجانبني 
يف مج�ال تعزي�ز القدرات املؤسس�اتية ل�وزارة الزراعة 
العراقي�ة، بم�ا يف ذلك تب�ادل الخربات يف مج�ال الزراعة 
والتدريب والتعليم البيط�ري والصحة النباتية والبحوث 

الزراعية.
الزراعي�ة  ال�رشاكات  املذك�رة تش�جيع  كم�ا تش�تمل 
والغذائي�ة، يف مج�االت الصناع�ات الغذائي�ة والزراعية 

واآلالت الزراعية وتنمية موارد األرايض واملياه.

ووق�ع وزير النق�ل العراقي مذك�رة تفاهم مع 
نظريه الفرنيس تتعلق بإنشاء القطار املعلق يف 
بغ�داد، فيما تضمنت مذكرة إع�الن النوايا التي 
وقعه�ا نيابة عن وزي�ر التعليم الع�ايل العراقي 
األم�ني العام ملجل�س الوزراء حمي�د الغزي مع 
وزي�ر التعليم الفرنيس تعزي�ز التعاون يف مجال 
التعلي�م ب�ني الطرفني وتوس�يع قب�ول الطلبة 

العراقيني يف الجامعات الفرنسية.
إىل ذلك، أكد رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
أمام رؤس�اء رشكات فرنسية، أن العراق يواجه 

تحديات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقال مكتب الكاظمي إن »األخري التقى عدداً من 
رؤس�اء الرشكات الفرنسية عىل هامش جولته 
األوروبي�ة الحالي�ة الت�ي ابتدأت م�ن العاصمة 

الفرنسية باريس«. 
ونق�ل البيان عن الكاظمي قول�ه، خالل اللقاء، 
إن »الع�راق يواج�ه تحديات بس�بب التداعيات 
االقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات 
النفط«، مؤكدا »عزم الحكومة عىل تحويل هذه 
التحديات اىل فرصة نجاح ينطلق منها االقتصاد 
العراق�ي نحو تح�ول جذري يف تقلي�ل االعتماد 

عىل الصادرات النفطية«. 
وتط�رق الكاظمي خ�الل االجتم�اع ل�«الورقة 
البيض�اء« اإلصالحي�ة الت�ي تبنته�ا الحكومة، 
موضحا أنه�ا »حظيت بالتج�اوب، ملا تضمنته 
م�ن إصالحات اقتصادي�ة وإداري�ة، فضالً عن 

اشتمالها عىل تقليل النفقات الحكومية«. 
وأك�د الكاظمي لرؤس�اء الرشكات الفرنس�ية، »حرص 
العراق ع�ىل إيجاد رشاكة اقتصادية راس�خة، وس�عيه 
إلدام�ة الزخم يف تطوير االنتقالة الحقيقية يف االقتصاد، 
مثلما هو حريص عىل توفري الظروف الصحية واملناسبة 
لالس�تثمار ومعالج�ة م�ا يواجهه م�ن معوّق�ات، وقد 
رشع الع�راق بالفع�ل يف حملة ملواجهة الفس�اد اإلداري 

وتطويقه، وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ىل  حرصه�ا  النف�ط  وزارة  أك�دت 
االس�تثمار االمثل للغاز املصاحب والغاز 
الحر من خالل الجه�د الوطني بالتعاون 
م�ع ال�رشكات العاملي�ة الرصين�ة، فيما 
تح�دث وكيل ال�وزارة عن س�قف زمني 
الكمال اس�تثمار الغ�از املصاحب ينتهي 

أواخر العام 2023.   
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد 
يونس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »كمية الغ�از املصاحب 

املس�تثمر حالي�ا و الناتج ع�ن عمليات 
االنت�اج النفط�ي تبل�غ )1500( مليون 
قدم مكعب قيايس )مقمق(، وأن االنتاج 
الكيل للغاز املصاحب والناتج من عمليات 
اس�تخراج النفط تبل�غ )2700( مقمق« 
مش�ريا اىل ان »خطط ال�وزارة تهدف اىل 
استثمار كامل الكميات املتبقية والبالغة 
)1200( مقمق من خالل املش�اريع قيد 
التنفيذ واإلنج�از ومن املؤمل ان يتم ذلك 
نهاي�ة العام 2023 وتك�ون الوزارة بذلك 
قد اس�تكملت اس�تثمار كام�ل الكميات 
املنتجة من الغاز املصاحب والقضاء عىل 

عمليات الحرق«.  
واش�ار الوكيل أن »لدى ال�وزارة خططاً 
الستثمار الغاز الحر من حقل املنصورية 
يف  ع�كاس  وحق�ل  دي�اىل  محافظ�ة  يف 
إحال�ة  ت�م  والت�ي  االنب�ار،  محافظ�ة 
تطويرهم�ا ضم�ن ج�والت الرتاخيص، 
لكن وبس�بب الوض�ع األمن�ي ومحاربة 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة ل�م تبارش 
ال�رشكات املقاول�ة عملي�ات التطوير«، 
موضح�اً أن »ال�وزارة فاتحت ع�دداً من 
ال�رشكات العاملية املتخصص�ة بصناعة 

واستثمار الغاز يف الحقلني«.  

وتاب�ع أن »االحتياط�ي الغ�ازي للع�راق 
يبل�غ 132 ترلي�ون قدم مكع�ب قيايس، 
االس�تثمار  ع�ىل  تح�رص  ال�وزارة  وأن 
االمث�ل للغ�از املصاح�ب والغ�از الح�ر 
لتلبي�ة احتياج�ات الب�الد م�ن الطاق�ة 
الغازية لتامني استخدامات توليد الطاقة 
الكهربائي�ة والصناع�ات البرتوكيماوية 

ويف مجاالت صناعية اخرى«.  
وأضاف ان »الكمية املتبقية من استثمار 
الغ�از املصاح�ب تت�م م�ن خ�الل تنفيذ 
م�رشوع اس�تثمار الغ�از املصاح�ب يف 
معم�ل معالج�ة النارصي�ة بطاقة 200 

مقم�ق ويف حق�ل الحلفاي�ة يف محافظة 
ميس�ان الس�تثمار 300 مقم�ق وم�ن 
املؤمل ان ينتهي املرشوعان يف نهاية عام 
2022، باالضافة اىل مرشوع ارطاوي غاز 
البرصة الس�تثمار 400 مقمق ومرشوع 
ارط�اوي غ�از الجن�وب الس�تثمار 300 

مقمق وينجزان يف نهاية عام 2023«.  
وكانت الوزارة قد أعلنت عام 201٦ بلوغ 
االكتف�اء الذاتي من انتاج الغاز الس�ائل 
والقي�ام بتصدير الكمي�ات الفائضة عن 
حاجة البالد لتوفري موارد مالية اضافية 

للخزينة االتحادية.  

العراق يوقع اتفاقات يف باريس ختص »القطار املعلق« والتعاون الزراعي والتعليم العاملي.. وماكرون يطرح مبادرة لدعم بغداد

زيارة فرنسا: ثالث اتفاقيات ال تتضمن التسليح
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النفط: هدر الغاز العراقي سينتهي عام 2023!

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرشطة الفريق عماد محمد محمود 
الق�اء القب�ض عىل ثالث�ة متهمني 
برسق�ة اكثر من 2٦ ملي�ون دينار 
عراق�ي من قب�ل مكافح�ة اجرام 
بغداد بعد تكليف املفارز التابعة لها 
بالتحري وجمع املعلومات ومتابعة 

تسجيل كامريات املراقبة.

واوضح محمود ان احدهم وضمن 
اج�رام  مكافح�ة  مكت�ب  اعم�ال 
املحمودي�ة اع�رتف بقيامه برسقة 
مبلغ 20 ملي�ون دينار مع كارتات 
شحن متنوعة للهواتف النقالة من 
احدى املح�ال التجارية يف املنطقة، 
اما االثنان االخ�ران وضمن مكتب 
مكافحة اجرام الحرية فقد اعرتفا 
برسق�ة مبل�غ ٦ ملي�ون دينار مع 

جهاز موبايل من احد األشخاص.

وكيل وزارة الداخلية يعلن القبض عىل متهمني 
برسقة أكثر من )26( مليون دينار

        بغداد / المستقبل العراقي

اقر وزير املالية عيل عالوي، أمس االثنني، 
أن معالجة التحديات االقتصادية املهمة 
ليست سهلة، مشريا إىل ان الحالية ليست 
وليدة الي�وم وال تتعلق بهذه الحكومة و 
اجراءاتها ألنها تحتاج اىل اصالح حقيقي 
وجذري وخطط طويلة االمد لتجاوزها، 
مش�ددا عىل رضورة التكامل يف العمل ما 

الس�لط�����ات لتحقي�����ق ما  ب�ني 
نسعى اليه.

وق�ال ع�الوي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
“الورق�ة  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
االصالحية التي تبنتها الحكومة الحالية 
لالقتص�اد  الت�وازن  اع�ادة  اىل  ته�دف 
العراق�ي ، ووضعه عىل مس�ار يس�مح 
للدول�ة باتخ�اذ الخط�وات املناس�بة يف 
املستقبل لتطويره اىل اقتصاد ديناميكي 

متنوع يخلق الف�رص للمواطنني لعيش 
حياة كريمة”.

وش�دد عىل ان “املرحلة الراهنة يجب ان 
تشهد املزيد من التعاون مابني السلطتني 
التنفيذية والتش�������ريعية بما يخدم 
مصلحة البل�د وامل����واط�ن”، الفتاً اىل 
“حرصه عىل عقد اللقاءات املتواصلة مع 
اللجان الني������ابية والنواب ، حيث ان 
ه�ذا التواص�ل ينعكس ايجاباً عىل س�ري 

االوضاع يف العراق”.
االدارة  “س�وء  ان  اىل  ع�الوي  واش�ار 
واالعتم�اد املطل�ق ع�ىل االي�����رادات 
النفطية ه�و ما اوصلنا اىل الوض�����ع 
الذي نشهده حالياً ونسعى اىل معالجته 
من خالل العمل عىل تفعي����ل قطاعات 
وال����س�ياحة  والصن���اعة  الزراع�ة 
لتعظي�م  وغريه�ا  واالس�ت�������ثمار 

واردات البلد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أمس االثنني، موافقة الوزير نبيل كاظم عبد 
الصاحب عىل ع�ودة الطلبة املرقنة قيودهم 
اعتبارا من الس�نة الدراس�ية 2002/2003 

ولغاية السنة الدراسية 200٩/200٨.
 وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان« املوافقة عىل عودة 
الطلب�ة املرقن�ة قيوده�م س�تكون وفقا ملا 

ييل:
1- ان يك�ون الط�����ال�ب يف امل����رحلة 

املنتهي���ة )ف�ق�ط(
2- لدية سرية دراسية مشجعة وفق االتي:

أ- ليس لديه س�نوات رس�وب أكثر من سنة 
واحدة يف املرحلة نفسها

ب- لم يتم شموله بقرارات عدم الرسوب او 
قرارات عودة سابقة

واش�ارت اىل ان« التقدي�م يتم ع�ن طريقة 
مراجعة الجامعة او الكلية االصلية وتقديم 
طلب خطي من قبل الطالب الراغب بالعودة 
اىل املقاع�د الدراس�ية ويت�م رف�ع جمي�ع 
االس�ماء اىل ال�وزارة ب�ارسع وق�ت ممكن 

وحسب الكتاب الرسمي الصادر اعاله«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة املركزية ملكافح�ة االتجار بالبرش بوزارة 
الداخلي�ة، أم�س االثنني، ع�ن رفع العراق اىل املس�توى 
الثان�ي ضم�ن التصني�ف ال�دويل لالم�م املتح�دة بهذا 

النشاط.
وقال العقي�د زياد محارب القييس م�ن عالقات واعالم 
مقر وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف ترصيح صحفي 

ان “رئي�س اللجن�ة املركزي�ة ملكافحة االتج�ار بالبرش 
الفري�ق عماد محمد محم�ود ترأس االجتم�اع الدوري 
للجن�ة الت�ي تض�م ممثلني عن ال�وزارات املعني�ة بهذا 

الشأن ومنظمة حقوق االنسان”.
واش�ار القي�يس اىل ان “له�ذه اللجنة األث�ر الواضح يف 
رفع العراق من املس�توى الث������الث اىل الثاني ضمن 
التصني�ف ال�دويل”، منوه�ا ب�أن “ الع�راق ب�����هذا 
التصني�ف انتقل اىل مص�اف الدول التي تف�ي باملعايري 

الدولي�ة لحق������وق االنس�ان مث�ل قط�ر والكويت 
وس�لطنة عمان واملاني�ا وايطاليا والدنم�ارك وغريها، 
ويف ض�وء التقرير العاملي حول واق�ع مكافحة االتجار 

بالبرش”.
واردف القيس�����ي يف الس�ياق نفس�ه ان “الفري�ق 
محمود اوعز اىل اعضاء اللجنة بتكثيف الجهود من اجل 
وضع العراق يف املس�توى االول ضمن الدول التي تكافح 

االتجار بالبرش ضمن التصنيف املذكور”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
االثنني، ع�ن تطورات تفتيش جزيرة 
تجري�ف  اك�دت  فيم�ا  كنع�وص، 
رأس  وتأم�ني  الصغ�رى  جزرته�ا 

الجرس العائم.
 وذك�ر بيان للخلية تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »قطعات 
قيادة عملي�ات نينوى تواصل واجب 
تفتي�ش جزيرة كنع�وص من خالل 
فرقة املش�اة 14 وفرقة املشاة 1٦«، 
مبيناً انه »تم العبور بالزوارق وتأمني 
راس جرس لغرض مرور القطعات«.

واضاف انه »تم نصب جرس من قبل 
رسي�ة 1 كتيبة التجس�ري املقر العام 
واكم�ال الج�رس وعب�ور القطع�ات 
املنف�ذة للواج�ب إىل الجه�ة األخرى 
وهي الفوج 4 لواء املش�اة 51 وفوج 
الثاني لواء املشاة 50 ورسية مغاوير 
لواء املش�اة  51 وف�وج الثاني قوات 
خاصة من اللواء االول وفوج مغاوير 
الفرق�ة 2٦ وف������وج أس�تطالع 

الفرقة 14«.
واش�ار اىل ان�ه »م�ازال العم�ل جاٍر 
بتطه�ري ج�زرة كنع�وص الصغرى 
وتجريفه�ا من قب�ل الجهد الهنديس 

حيث تم تجريف 1 كم لحد االن«.

وزير املالية عن معاجلة التحديات االقتصادية: مهمة ليست سهلة

بالتفاصيل.. التعليم توافق عىل عودة الطلبة املرقنة قيودهم منذ عام 2003

الداخلية: العراق يرتقي اىل مصاف الدول األوربية يف مكافحة االجتار بالبرش

اإلعالم األمني يعلن 
جتريف جزرة صغرى 

وتأمني رأس اجلرس 
العائم يف كنعوص

        بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح املرك�ز االعالم�ي ملجلس القض�اء األعىل، أم�س االثن�ني، أن كافة 
املتهمني املوقوفني عىل ذمة التحقيق يف قضايا اللجنة التحقيقية املش�كلة 
بموج�ب األم�ر الديوان�ي رقم )2٩( تم اللق�اء بهم أما من قب�ل ذويهم أو 
محاميه�م بإرشاف الهيئة القضائية املختص�ة بالنظر يف قضاياهم، ويعد 

ذلك سياق عمل ثابت يشمل جميع املوقوفني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، أم�س اإلثن�ني، املوقف الوبائ�ي لفريوس 
كورونا، خالل ال�24 ساعة املاضية.    

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»املؤسس�ات الصحية يف عموم املحافظات العراقية س�جلت 4044 إصابة 
جديدة بالفريوس، قابلها 3055 حالة شفاء، فيما تويف خالل ال�24 ساعة 

املاضية نتيجة اإلصابة بالفريوس ٦3 مصابا«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، 
أمس االثن�ني، عن تمكنها من تنفيذ 
أم�ر قب�ٍض بح�قِّ محاف�ظ نينوى 
األس�بق، مبينًة أن تنفي�ذ األمر جاء 
بع�د اس�تحصال موافق�ة املحكمة 
املختص�ة بالنظر يف قضاي�ا النزاهة 
تلق�ت  بي�ان  وذك�ر  باملحافظ�ة.  
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
أن »دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، ويف 
معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة 
ن مالكاتها  تنفيذ األمر، أفادت بتمكُّ
يف املحافظ�ة من تنفي�ذ أمر القبض 
الصادر بحّق املحافظ األس�بق الذي 

صدر استناداً إىل أحكام القرار )1٦0 
لسنة 1٩٨3( من الهيئة التحقيقيَّة 
القضائيَّ�ة املؤلف�ة بموج�ب األم�ر 
12٦ لس�نة 2020 الخاص�ة بالنظر 
بقضاي�ا الفس�اد الكربى«.  واش�ار 
البي�ان اىل أن »الهيئة ق�د أعلنت عن 
تحقيق�يٍّ  فري�ٍق  بتألي�ف  قيامه�ا 
عايل املس�توى؛ للكش�ف عن مصري 
األموال الت�ي تمَّ س�حبها قبل إقالة 
محاف�ظ نين�وى األس�بق، وضب�ط 
ع�دٍد م�ن املس�ؤولني واملوظفني يف 
دي�وان املحافظة؛ بتهم�ة االختالس 
وتبدي�د أم�وال الدول�ة، إذ تجاوزت 
أوليَّاته�ا  الت�ي ت�مَّ ضب�ط  املبال�غ 
)7٦,000,000,000( مليار ديناٍر«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات، أم�س االثن�ني، اإلطاحة بمس�ؤول عمليات 
الخط�ف واالغتي�االت للق�وات األمنية واملواطن�ني ع�ام 2017 بمحافظة 

دياىل.
 وذك�ر بيان للوكالة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »من خالل 
تكثيف الجهد االس�تخباري واس�تناداً ألعرتافات اإلرهابيني امللقى القبض 
عليه�م س�ابقاً، الق�ت مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثل�ة بمديري�ة 
اس�تخبارات دياىل القبض عىل عس�كري مايس�مى قاطع العظيم بداعش 

املكنى )ابو طه البكري(«.
وأض�اف البي�ان ان »املتهم مس�ؤول ع�ن عملي�ات الخط�ف واالغتياالت 
الت�ي طالت الق�وات األمني�ة واملواطنني ع�ىل طريق كرك�وك - دياىل عام 
2017، واملطل�وب وفق أحكام امل�ادة 4 إرهاب النتمائ�ه لعصابات داعش 

اإلرهابية«.

جملس القضاء: لقاء املتهمني مـع ذوهيـم
 أو وكالئهم حق مضمون قانونًا

عداد »كورونا«: أكثر من )٤( آالف إصابة 
خالل )2٤( ساعة

النزاهة تنفذ أمر قبض بحق حمافظ نينوى األسبق 
بتهمة تبديد )76( مليار دينار!

االستخبارات تطيح بمسؤول عمليات اخلطف 
واالغتياالت عىل طريق كركوك – دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائ�ب األول لرئيس مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي، أمس 
اإلثنني، وزارت�ي الخارجية واملالية 
بالتحقق من عدد جميع املمتلكات 
واملزارع العراقي�ة املوجودة يف دول 
العالم.   وذكر الكعبي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »وردتن�ا معلوم�ات تفيد بإن 

للعراق م�زارع وممتلكات متنوعة 
يف بعض دول العالم«، مشرياً إىل أنه 
»بإم�كان الوزارت�ني الحصول عىل 
املعلومات الدقيق�ة حول املوضوع 
من قبل الس�فارات العراقية يف تلك 

الدول«.  
ودعا الكعبي »ال�وزارات املعنية إىل 
تزويد مجل�س النواب لكل البيانات 
صح�ة  وبي�ان  لديه�ا  املتوف�رة 

املعلومات من عدمه��ا«. 

الكعبي خياطب وزيرين للكشف عن معلومات 
بشأن »مزارع العراق« يف اخلارج
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي، 
س�عيه للميض يف ترشيع قانون تقاعد وضمان جديد 
يضم�ن حقوق العمال املتقاعدين ويعالج الثغرات يف 

القانون السابق.
وج�اء يف البي�ان ال�وزاري، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان« الركاب�ي اس�تمع خ�ال لقائ�ه 

مجموع�ة من العمال املتقاعدي�ن يف القطاع املختلط 
اىل معاناتهم ومطالبهم بخصوص تعديل الحد االدنى 

الجورهم«.
واك�د الركابي خال اللقاء ان« الوزارة س�تعمل عىل 
خط�ن االول يتعل�ق بتحقي�ق زيادة مح�دودة للحد 
االدنى الج�ر العامل واالخر العمل نح�و اقرار قانون 
تقاعد وضمان جديد للعمال يعالج الثغرات السابقة 

ويرتقي بواقع العمال املتقاعدين«.

واض�اف ان« الحكومة لديها توج�ه لدمج صندوَقي 
تقاع�د العم�ال واملوظف�ن، اال ان وزارة العمل ومن 
خ�ال عقده�ا اكث�ر من ورش�ة واس�تضافة خرباء 
وممثل�ن ع�ن اتح�ادات ونقاب�ات عمالي�ة اصدرت 
ق�راراً برفض مق�رح الدمج وذلك الخت�اف احكام 

الصندوقن«.
واوض�ح الركاب�ي ان »قان�ون التقاع�د والضم�ان 
االجتماع�ي للعمال الجدي�د مدقق م�ن قبل مجلس 

شورى الدولة وجاهز للعرض امام مجلس الوزراء اال 
ان الورقة البيضاء الت�ي طرحتها الحكومة تضمنت 
قان�ون التأمين�ات االجتماعية ال�ذي ينص عىل دمج 

)صندوقي تقاعد العمال مع املوظفن(«.
واش�ار وزي�ر العمل يف خت�ام اللق�اء اىل ان »الوزارة 
س�تجري مفاوضات مع اللجنة التي وضعت الورقة 
النها مع اس�تقالية صندوق الضمان واقرار قانون 

ينصف حقوق الطبقة العاملة«.

وزير العمل يعلن امليض بترشيع قانون التقاعد والضامن اجلديد للعامل

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وزير املوارد املائّي�ة عن وجود »تحرك 
ايجابي« ورغبة تركية لحسم ملف املياه مع 

العراق.
ويش�ارك الوزي�ر مه�دي رش�يد الحمدان�ي 
يف فعالي�ات أس�بوع القاه�رة للمي�اه، الذي 
انطلق�ت اعمال�ه ام�س االحد، تح�ت عنوان 

األمن املائي من أجل السام والتنمية.
ان  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  الحمدان�ي  وق�ال 
»الوزارة تحرص عىل املش�اركة يف اي منتدى 
يدعم مواق�ف العراق يف اس�تحصال حقوقه 
املائي�ة، ال س�يما م�رص الت�ي تواج�ه نفس 
التحدي�ات لذلك يجب ان نعم�ل معا من اجل 

ضمان الحقوق املائية«.

وأض�اف، ان »م�رص لديه�ا خارط�ة طريق 
ودراسة تخص املحافظة عىل مواردها املائية 
لغاي�ة 2037 ، كم�ا ان الع�راق لديه دراس�ة 
مشابهة لغاية 2035 “، مشريا اىل ان ”الجانب 
املرصي يمتلك خ�ربة يف مجال القانون الدويل 
اذ س�يتم تعش�يق هذه الخ�ربات للمفاوض 
العراقي لدعمه يف التفاوض مع ايران وتركيا 

بشأن الحصص املائية«.
وكش�ف وزير املوارد املائية عن وجود »تحرك 
ايجابي ورغبة حقيقية من قبل تركيا لحسم 
هذا امللف وهذا ما اعلنه الرئيس الركي رجب 
طي�ب اردوغ�ان قبل ع�ام وس�مى املفاوض 
معنا وه�و }فيصل اوغلو{ ونح�ن يف تواصل 

معها ووصلنا اىل تفاهمات كبرية«.
ويف م�ا يخص الجانب االيران�ي، تحدث ايضا 

عن تفاهمات ايجابية، »اذ ال طريق لنا سوى 
التف�اوض املبني عىل املصالح املش�ركة مع 
هذه ال�دول، فاملي�اه تخص املواطن نفس�ه 
وبني�ت حضارة وادي الرافدي�ن نتيجة وجود 
املياه«.وع�ن اللجن�ة العراقي�ة املرصية قال 
الحمداني: ”هناك اجتماعات مس�تمرة لعقد 
ه�ذه اللجن�ة يف الع�راق قريبا وهن�اك زيارة 
مرتقب�ة لرئيس ال�وزراء امل�رصي مصطفى 
مدبويل مع عدد م�ن الوزراء«.اما عن الوضع 
املائ�ي يف الع�راق واحتمالي�ة قل�ة تس�اقط 
االمطار، فذكر الوزي�ر ان ”املؤرشات تتحدث 
ع�ن تأخ�ر موس�م االمطار ه�ذا الع�ام لكن 
نح�ن لدينا مياه كافي�ة وخطة زراعية تصل 
اىل 5 ماين دونم، كما اس�تطعنا ان نحد من 

التجاوزات عىل املسطحات املائية«.

وزير املوارد املائية يعلن وجود حترك تركي »إجيايب« حلسم ملف املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عضو اللجنة املالية النيابي�ة ماجد الوائيل 
باالص�اح  الخاص�ة  البيض�اء«  »الورق�ة  ان 
امل�ايل واالقتصادي تتضمن الس�ماح باس�ترياد 
السيارات املترضرة اىل العراق. وتضمنت الورقة 
يف الفقرة الثالثة من القطاع الخاص »الس�ماح 
باس�ترياد الس�يارات املترضرة ضمن س�نوات 

املوديل املس�موح بها وتصليحه�ا داخل العراق 
لتوف�ري ف�رص العم�ل يف ورش الصيانة ضمن 
رشوط السامة واألمان«.كما تضمنت »السماح 
باسترياد السيارات ذات املاركات الرائدة مقابل 
رس�وم إضافية قدرها مليون دينار لكل س�نة 
أقدم من س�نوات املوديل املس�موح بها«. يشار 
اىل ان »الورق�ة البيضاء« س�تدخل حيز التنفيذ 

بعد إقرارها يف مجلس النواب.

املالية الربملانية تعلن السامح باسترياد السيارات املترضرة
فرض رسوم إضافية على »املاركات الرائدة«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    كربالء  / علي ابراهيم

القديم�ة  املدين�ة  خدم�ات  ش�ؤون  قس�م  يواص�ل 
ومداخلها التابع للعتبة الحس�ينية املقدس�ة، بالعمل 
ع�ىل إع�ادة أعمار أح�د األزق�ة الراثي�ة القريبة من 
الصح�ن الحس�يني الرشي�ف، به�دف املحافظة عىل 
املعالم الراثية لهذه االسواق اىل جانب تقديم خدمات 

متنوعة الهايل املدينة وزائريها.
 وقال رئيس القس�م نافع الخفاجي يف بيان صحفي، 
إن »كوادر القس�م تواصل العمل العادة احياء وتجديد 
الش�وارع واالزقة القريب�ة من مرقد االمام الحس�ن 
علي�ه الس�ام«، مبين�ا ان »العمل يج�ري االن بإعادة 
إعم�ار الزقاق املؤدي اىل مقام عب�د الله الرضيع عليه 
السام وسوق باب الساملة من جهة شارع السدرة«.

وأض�اف أن »كوادرنا تقوم حاليا برفع مادة املقرنص 
التال�ف واملت�رضر والقديم كمرحل�ة اوىل وتهيئة هذا 

الزقاق العادة اعماره وتأهيله بالشكل الحديث«.
واوضح ان القس�م انجز خال الفرة الس�ابقة اعادة 
اعم�ار الزقاق امل�ؤدي اىل مقام عيل االك�رب بن االمام 

الحسن عليهما السام.
يذك�ر أن قس�م ش�ؤون خدم�ات املدين�ة القديم�ة 
ومداخله�ا التابع للعتبة الحس�ينية املقدس�ة، يتبنى 
مجموعة من املشاريع التي تحيط بالصحن الحسيني 
الرشي�ف حيث يقوم بإعادة تأهي�ل هذه املناطق من 
اسواق وش�وارع تراثية للحافظ عىل مكانتها الراثية 

واضفاء ملسات جمالية.

العتبة احلسينية تواصل اعادة 
اعامر االزقة القريبة من مرقد 

االمام احلسني »عليه السالم«

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

استقبل محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، أمس االثنن، 
السفري االردني يف العراق منترص الزعبي.

وبحث العطا والزعبي تعزيز التعاون املشرك بن بغداد وعمان يف 
شتى املجاالت ابرزها الربوية والصحية واالستثمارية.

حمافظ بغداد يبحث مع السفري 
األردين التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية، أم�س االثنن، من إحباط محاولة 
تهري�ب أدوية ومواد غذائية منتهي�ة الصاحية يف منفذ ميناء أم 

قرص الشمايل بالبرصة.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه« 
اس�تناداً إىل معلوم�ات ش�عبة الراخي�ص واس�تخبارات امليناء 
ت�م ضب�ط عجلتن نوع ب�راد محملت�ن بأدوية برشي�ة منتهية 
الصاحي�ة ومادة )الكبدة( تالف�ة ومنتهية الصاحية يف محاولة 

لتهريبها إىل داخل الباد«.
واضاف�ت ان« عملي�ة الضب�ط تمت م�ن قبل لجنة ش�كلت لهذا 
الغ�رض أعضاؤها مركز رشطة أم قرص الش�مايل ومركز رشطة 
مين�اء أم ق�رص واالس�تخبارات فض�ًا ع�ن ممثل هي�أة املنافذ 

الحدودية/البحث والتحري«.
فيما اش�ارت الهيأة اىل« إحالة م�ا تم ضبطه وفق محرض أصويل 
إىل ق�ايض تحقيق محكم�ة أم قرص التخاذ اإلج�راءات القانونية 

الازمة بحقها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن مش�اركتها يف امللتقى 
االقتص�ادي ال�دويل بن العراق وأس�بانيا وال�ذي نظمته غرفة 
تج�ارة مدريد بالتعاون مع الس�فارة العراقية يف أس�بانيا عرب 
تقني�ة االتص�ال املرئي م�ن خال ممث�ل الوزارة مدير قس�م 
اإلتحادات والرشكات يف دائرة االس�تثمارات حس�ي�ن باس��م 
علي��وي وبمش�اركة ) ١02 ( رشك�ة أس�بانية متخصصة يف 

مجاالت البناء واإلعمار والصناعة والنفط والطاق�ة.
ودع�ت وزارة الصناعة واملعادن، بحس�ب بيان تلقت املستقبل 
اىل  الرصين�ة  األس�بانية  ال�رشكات  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
“االس�تثمار يف العراق من خال الفرص االس�تثمارية املتاحة 
يف رشكات ال�وزارة العام�ة والبالغة أكثر م�ن ) 200 ( فرصة 
بمختل�ف املج�االت الصناعية وف�ق عقود املش�اركة والتأهيل 

والتشغيل”.
وأضاف البيان أنه “تم عرض فرص االستثمار املعدني الخاصة 
بإقامة مشاريع إستخراجية ورشح تفاصيل الخارطة املعدنية 
يف العراق تماشياً مع التوجه الحكومي يف فتح أبواب االستثمار 
وتش�غيل مصان�ع ال�وزارة املتوقف�ة وق�د أب�دت العدي�د من 
الرشكات األس�بانية املش�اركة يف امللتقى رغبتها وإستعدادها 
الجاد لاستثمار يف العراق وتطوير قطاع الصناعات التحويلية 
خاص�ة صناعات الزج�اج والكيمياوي�ات واألغذي�ة واألدوية 
ومعدات االتصاالت والقدرة والحديد والصلب والنسيج والجلود 

إضافة إىل صناعات األسمنت واألسم�دة”.
وتاب�ع، “كم�ا وج�رى خال امللتقى مناقش�ة مذكرة التفاهم 
املوقعة بن العراق وأس�بانيا يف ع�ام ١٩٩0 وإمكانية تفعليها 
وتحديثه�ا بما يتائ�م ومتطلب�ات املرحلة الحالي�ة وأولويات 

العمل واالستثمار يف الع�راق”.

املنافذ: إحباط عملية هتريب أدوية ومواد 
غذائية تالفة عرب مناء أم قرص الشاميل

الصناعة تعرض عىل الرشكات 
االسبانية 200 فرصة استثامرية

    البصرة / محمد الجابري

ق�ال قائ�د عملي�ات البرصة الل�واء الركن أك�رم صدام، أن الن�زاع العش�ائري الذي حصل 
 يف مناط�ق الش�ايف ش�مايل املحافظة الليل�ة املاضي�ة، ال يعني إجه�اض العم�ل األمني«.

 وذكر صدام يف بيان، إن »مصادرة األسلحة واألعتدة غري املرخصة أحد أهم أهداف عمليات 
}الوعد الصادق{ بصفحتها األوىل من املرحلة الثانية }التي انطلقت فجر يوم األحد{.

وأكد »بأنه ال عودة للنزاعات العشائرية وقد تم إتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق املتسببن 
واملتورطن فيها«. وكان ثاثة أش�خاص أصيبوا يف مشاجرة مسلحة بن أفراد من عشرية 
واح�دة بقضاء املدينة ش�مايل البرصة مس�اء أمس األح�د فيما اعتقلت الق�وات األمنية 6 
متهمن عىل صلة بالحادث، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر ١0 أعوام برصاصة أطلقت 

ضمن نزاع عشائري بمنطقة تابعة لقضاء الدير شمايل البرصة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الصناع�ة  وزي�ر  لتوجيه�ات  تنفي��ذاً 
واملعادن منه�ل عزي��ز الخب�از برضورة 
ع�ىل  األرايض  توزي�ع  معام�ات  إنج�از 
مس�تحقيها... عق�دت الدائ�رة القانونية 
يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن أمس االثنن 
اجتماعاً موس�عاً عىل القاع�ة املركزية يف 
مقر ال�وزارة ح�رضه مدير ع�ام الدائرة 
فت��اح  أحم��د  ال�وزارة  يف  القانوني�ة 
إس�ماعي�ل  قص��ي  ومعاون�ه  ناج��ي، 
خلي�ل، ومسؤولة قس�م العقارات هدي�ل 
عب��د الرض�ا، وعدد من منتس�بي الدائرة 
والسادة مدراء أقسام القانونية ومسؤويل 
ش�عب األماك يف الرشكات التابعة للوزارة 
ملناقش�ة كل ما يتعل�ق بموضوع األرايض 
والعق�ارات التابعة ملركز ال�وزارة وجميع 

التش�كيات التابعة لها واملشاكل املحيطة 
ب�ه .

آخ�ر  اس�تعراض  االجتم�اع  وتن��اول 
اإلج�راءات املتخ�ذة يف إنج�از املعام�ات 
التابع�ة  الس�كنية  ب�األرايض  الخاص�ة 
ع�ىل  وتوزيعه�ا  ورشكاته�ا  لل�وزارة 
املنتسبن بالتنسيق مع الدوائر الحكومية 
ذات العاقة واملش�اكل الت�ي تعيق عملية 
وكذل�ك  املطروح�ة  والحل�ول  التوزي�ع 
مناقش�ة ملف العقارات العائدة لرشكات 
الوزارة والعراقيل الت�ي تحيط بها وتعيق 
االس�تفادة منه�ا وغريه�ا م�ن املواضيع 
واألمور ذات الصلة حيث جرى التأكيد عىل 
رضورة اإلرساع بإنجاز املعامات وتوزيع 
األرايض ع�ىل مس�تحقيها م�ن موظف�ي 
ال�وزارة ورشكاته�ا كافة وفق�اً للقوانن 

والضوابط الحكومي�ة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الربية، أمس االثنن، توضيحاً يخص بعض التس�اؤالت الواردة اليها حول العملية 
التعليمي�ة والربوي�ة للع�ام ال�درايس 20١٩ – 2020. وذك�ر بيان لل�وزارة إن »املديري�ة العامة 
للتقوي�م واالمتحانات يف الوزارة، وجهت بالعمل عىل احتس�اب غيابات التاميذ والطلبة من ال�2 
من ش�هر كانون الثاني لعام 2020، فضاً عن ذلك رفع درجة التلميذ للصفوف األربعة األوىل، يف 
حال االش�راك باالمتحانات الدور الثاني ولم يحصل عىل درجة النجاح«، مبينًة إن قرار ال�)١0( 
درجات ساري املفعول للدور الثاني للعام الدرايس الحايل«.وأضاف البيان انه »سيتم إلزام التاميذ 

من أداء االمتحانات الشفوية والتحريرية للمواد املشمولة باالمتحانات الشفوية والتحريرية«.

قائد عمليات البرصة: ال عودة للنزاعات 
العشائرية املسلحة

الصناعة تعقد اجتامعًا ملناقشة األرايض اخلاصة 
بالوزارة ورشكاهتا

الرتبية جتيب عىل تساؤالت مهمة بخصوص 
الغيابات وقرارا الـ »١٠« درجات

الدفاع  تنفي منع نقل ودخول املوايش اىل بغداد

تنفرد بأحصائية طلب عقد الزواج األكرتوين 
يف حمكمة أستئناف البرصة 

املستقبل العراقي يف حوار خاص مع املتحدث الرمسي 
حملكمة أستئناف البصرة

    بغداد / المستقبل العراقي

ردت وزارة الدفاع، أمس االثنن، عىل خرب منع السلطات نقل ودخول املوايش 
اىل العاصم�ة بغ�داد. وذكر بي�ان لل�وزارة »تناولت بعض مواق�ع التواصل 
االجتماعي خرباً مفاده منع قيادة عمليات بغداد اصحاب املذابح والقصابة 

نقل وادخال املوايش اىل بغداد وعدم منح املوافقات الخاصة بذلك لهم«.
واضاف البيان ان »وزارة الدفاع تؤكد إن قيادة عمليات بغداد غري مس�ؤولة 
ع�ن منح املوافق�ات الخاصة باملوض�وع اعاه والجهة الوحيدة املس�ؤولة 
ع�ن منح املوافقات ه�ي وزارة الزراعة«.وتابع البي�ان ان »قيادة العمليات 
مختص�ة بالتدقيق األمني للمواد والبضائع التي يت�م ادخالها اىل بغداد عرب 

مداخل العاصمة وضمن حدود مسؤوليتها«.

    البصرة/ نهلة عبدالجبار الحمداني 

كش�ف املتحدث الرس�مي بأس�م محكمة أس�تئناف البرصة القايض راغب 
املظف�ر عن أحصائي�ة طلب عق�د ال�زواج األكروني يف محاك�م املحافظة 
مشريا ان األقضية والنواحي ومركز املدينة تعامل بشكل جدي مع املرشوع 

الحديث الخاص بطلب عقد الزواج األكروني .
وق�ال املظفر يف حوار خاص اجرته صحيفة املس�تقبل العراقي أن املرشوع 
الجدي�د حق�ق نتائج أيجابية من خال تعامل س�كان مدين�ة البرصة معه 
الكل متعاون ألنجاح هذا املرشوع وهو يخضع تحت أرشاف رئيس محمكة 
أس�تئناف الب�رصة األتحادية الق�ايض عادل عبد الرزاق فض�ا عن القضاة 
املختص�ن املتواجدي�ن يف دور العدالة املتواجدة يف عموم املحافظة وأش�ارة 
املظفر أن نس�ب املتحققة لحد منتصف الش�هر الجاري يف محكمة األحوال 

الشخصية حققت ١573 أستمارةعقد زواج .
ومحكم�ة أح�وال املعقل حقق�ت ١٩25 أس�تمارة عق�د زواج ... ومحكمة 

االحوال الشخصية يف قضاء الزبري حققت ١2٩6 أستمارةعقد زواج .
وأضاف الناطق بأسم محكمة استئناف البرصة أن هناك ارقام وأحصائيات 
دقيق�ة س�تعلن يف نهاي�ة العام الج�اري االرق�ام الدقيق�ة الخاصة بطلب 
أس�تمارة عقد الزواج األكرون�ي داعيا املواطنن اىل زيارة املوقع الرس�مي 
الخ�اص بمجلس القضاء األع�ىل ملتابعة املش�اريع األكروني�ة التي تخدم 
العراق�ن بصورة عام�ة والبرصين بص�ورة خاصةمطالبا م�ن املواطنن 
األلت�زام ألجرائ�ات الوقائية والصحية يف حال مراجعته�م اىل دور العدالة يف 

كافة مناطق البرصة.

تفاصيل الحوار في اعدادنا المقبلة

الرافدين يصدر توجيهًا لفروعه 
بشأن املقرتضني املتلكئني

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجه مرصف الرافدي�ن، أمس االثنن، فروعه يف بغداد 
واملحافظات بمتابعة واسرداد االقساط الشهرية من 

القروض التي تم منحها للمواطنن.
 وقال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، إن »هناك العديد من املتلكئن لم 
يقوموا بتس�ديد املس�تحقات الش�هرية املطلوبة من 
القروض التي تس�لموها يف وقت س�ابق واستحصال 
أموال املرصف«.وأضاف، أن »املرصف اتخذ اإلجراءات 
القانوني�ة واالدارية بحق كل من تخلف عن س�داد ما 

بذمته من القروض بمختلف أنواعها«.

حبثت اعادة تأهيل اجلسور وخطوط السكك والبنى التحتية يف احملافظات الغربية والشمالية

النقل ترشع بالعمل بالتكيس النهري الشهر املقبل.. وحتسم مع حمافظ البرصة »ارايض املوانئ« وإدراج البنى التحتية
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اك�دت وزارة النقل، أمس االثن�ن، بدء العمل 
بالتكيس النهري الشهر املقبل.

وذكر بي�ان للوزارة ان�ه »بتوجيه مبارش من 
وزي�ر النق�ل الكابتن نارص حس�ن الش�بيل 
وابت�داًء من الش�هر القادم س�تقوم الرشكة 
العام�ة للنق�ل البحري قس�م النق�ل النهري 

بالعمل الفعيل بالتكيس النهري«.
كم�ا اعلن�ت وزارة النق�ل /الرشك�ة العامة 
ملوانئ العراق حسم ملف ارايض شط البرصة 
التابع�ة للموان�ئ واحالته ملكت�ب التصاميم 

العمرانية
وب�ن مدي�ر عام الرشك�ة الدكت�ور املهندس 
فرحان الفرطوس: اس�تنادا لتوجيهات وزير 

النقل الكابتن نارص حس�ن الش�بيل بتنسيق 
العم�ل لح�ل مش�كلة االرايض م�ع الدوائ�ر 
املعنية وتوزيعها عىل املوظفن املستحقن تم 
اللقاء بالسيد محافظ البرصة املهندس أسعد 
عب�د األمري العيداني لبحث ملف ارايض ش�ط 

البرصة التابعة لرشكة املوانئ.
واكد الفرطويس: إن الس�يد املحافظ اوعز اىل 
م�دراء بلدي�ات وبلدية البرصة بحس�م ملف 
أرايض ش�ط الب�رصة بكاف�ة تفاصيله خال 
االشهر القليلة املقبلة، مبيناً ان املوانئ وخال 
االش�هر املاضي�ة عملت ع�ىل ايج�اد الحلول 
القانوني�ة مع الجه�ات ذات العاقة لحس�م 

ملف االرايض.
و أش�ار الفرط�ويس: تكفل املحاف�ظ بأدراج 
البنى التحتية والخدمات ملوقع ش�ط البرصة 

ضم�ن ميزانية املحافظ�ة للس�نة القادمة ، 
موضحاً ان املوقع سيكون مصمم وفق احدث 
التصاميم العمرانية كونه يتمتع بموقع مميز 

يف املحافظة.
جدير بالذكر أن الرشكة العامة ملوانئ العراق 
عمل�ت ع�ىل توف�ري ارايض س�كنية ملاكاتها 
لحل ازمة الس�كن الت�ي يعاني منها موظفوا 

الرشكة.
إىل ذل�ك، عقدت وزارة النقل / الرشكة العامة 
لس�كك حديد العراق ، الي�وم االحد ، اجتماعاً 
موس�عاً ، العضاء فريق البن�ك الدويل يف مقر 
الرشك�ة ترأس�ه مدير عام الس�كك االس�تاذ 
طالب جواد كاظم الحس�يني ، ملناقشة اعادة 
تأهي�ل البن�ى التحتي�ة يف املناط�ق الغربي�ة 

والشمالية. 

وقال الحسيني : تأكيداً لتوصيات وزير النقل 
الكابتن نارص حسن الشبيل ، عقدت الرشكة 
االعم�ال  بحث�ت خال�ه  اجتماع�اً موس�عاً 
واملش�اريع الت�ي س�يتم تنفيذه�ا قريباً من 
خال اتفاقية التعاون للقرض الطارئ للبنك 
الدويل اس�تناداً للدراس�ة التي قدمتها رشكة 
الس�كك ، باعادة الجس�ور وخطوط الس�كك 
والبنى التحتية للمناطق الغربية والش�مالية 
املترضرة بفعل االعمال االرهابية الداعش�ية 
، والت�ي تم تحريرها من قب�ل القوات االمنية 
البطل�ة . وبن مدي�ر عام الس�كك: يأتي ذلك 
يف اط�ار الق�رض الطارئ ال�ذي يقدمه البنك 
الدويل لتطوير وبناء خطوط وجسور السكك 
واالبني�ة العادته�ا اىل س�ابق عهده�ا خدمًة 

الهايل تلك املحافظات .
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الحاقا بكتابنا ذي العـدد)3714 فــي 2020/10/15 ( 
الخاصـــة بأعــالن اول للمناقصـــة 2/بلدية 2020  
مرشوع )تطوير الكورنيش الواقع عىل شط العرب ولغاية 

القصور الحكومية( 
نـــود ان ننـــــوه إلــى تعــديــــل ضمان العطاء 
ليكون )106,860,000( مائة وسـتة مليون وثمانمائة 
وستون الف دينار عراقي بدال من )106,860,000( مائة 
وسـتة واربعون مليون وسـتمائة وخمسـون الف دينار 

عراقي 
مع التقدير ...

املرفقات: 
كافة األوليات

ديوان حمافظ البرصة
القسم: العقود احلكومية

شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

م/تنويــه

احلقوقي
اياد كاظم مبارك

مدير العقود احلكومية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ النجف
اسـتنادا للمـادة 71 من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن شـاكر  رشيف طاهر تبيع مديريـة تنفيذ النجف املواد املدرجة 
ادنـاه والعائدة للمديـن عمر عزيز محمود فعىل الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان واملـكان املذكور ادناه خالل عرشة ايام 
اعتبـارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مسـتصحبا معـه التأمينات القانونية البالغة 10% عـرشة باملئة من القيمة املقدرة 

بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية
 املنفذ العدل 
املواصفات /

2 . القيمة املقدرة )4250000 اربعة ماليني ومئتان وخمسون الف دينار(
3. مكان متواجدة املواد )حي العدالة شارع مستوصف العدالة مقابل اسواق العائلة (  

4. زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن
5. تقدم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق 

ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضـاء يف يثـرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 721 / 2020 
التاريخ : 20 / 9 / 2020 

م / نرش فقدان 
قدمـت املدعـوة ) هدية شـاكر محمود ( طلـب نصبها 
قيمـة عـىل زوجها املفقـود ) رحمن عيل زيـدان ( الذي 
فقـد بتاريـخ 29 / 10 / 2016 ولـم يتم العثـور عليه 
تقرر نرشه يف صحيفتني محليتني رسـميتني ومن لديه 
معلومات عن املفقود الحضـور اىل هذه املحكمة خالل 
عـرشة ايام مـن تاريخ االعالن ويف حالـة عدم حضورك 

سوف يتم نصب شقيقك قيما عليك وحسب االصول .
القايض 

فائق مشعل صالح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

قدم ) مؤمل ايمن سـعد  ( الدعوى لتبديل ) اسمه ( من 
)مؤمـل ( اىل ) مصطفى ( فمن لديه حق االعرتاض عىل 
ذلك مراجعـة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما وفق املادة ) 22 ( من قانون البطاقة املوحدة 

رقم ) 3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مديـر العـام / وكالـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد  1846/ج/2019
التاريخ 2020/10/18

اعالن
اىل املتهـم الهـارب / )توفيـق صالـح رويـي يسـكن 

السماوة ـ املهدي / وحاليا مجهول محل االقامة( 
احالك السـيد قايض مكتب التحقيـق القضائي االول يف 
السـماوة  بموجب قـرار االحالة املرقـم 2019/916 يف 
2019/11/11 وفـق احكام املـادة 1/459   من قانون 
العقوبـات وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتك وحسـب 
اشعار مختار املحلة املرفق بالدعوى  تقرر تبليغكم نرشا 
بصحيفتني محليتني بالدعوى املقامة من قبل املشتكي 
)جاسـم فيصل بحر( وتعني يوم 2020/11/19 موعدا 
للمحاكمـة  ويف حالة عدم حضوركم سـتجري بحقكم   

املحاكمة غيابيا وفقا لالصول  
القايض

حميد شاكر حميد

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن 

)وفق قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(
 تعلـن لجنـة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسـة  عن ايجار )العقارات(   املدرجـة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور 
) 30( يـوم تبـدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احـدى الصحف اليومية  فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان 
املديرية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم صك او وصل  التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة 
لكامل فرتة االيجارونسـخة من هوية االحوال املدنية  او البطاقة الوطنية املوحدة  وبطاقة السـكن عىل ان تبقى امانات الضم 
ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة 
رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل 
رسـمي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسـنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسـديد كامل بدل االيجار 
ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف االخرى  وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل 
االيجـار يتـم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع 

عىل رشوط املزايدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 1521/ب2020/1
التاريخ : 2020/10/19

اعالن
اىل املدعى عليها / )نجاة علوان حسني(

اقـام املدعي ) فاضل جواد يوسـف وجماعته  ( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها 
الحكـم )بابطال فيـد العقار املرقـم 3/68678 
النجـف حـي الجامعة واملسـجل بالقيـد 271/

ت1995/2 مجلـد 781 وكافة القيـود الالحقة 
واعتبـار قيـده ثابت الحكم  ولثبـوت مجهولية 
محـل اقامتـك حسـب رشح املبلـغ القضائـي 
واشـعار مختار حي الشـهيد الصـدر / 1 فالح 
حسن الشمري عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعـد  املرافعة املصادف يف يـوم  2020/11/5 
وعند عـدم حضورك او ارسـال مـن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة /

التاريخ 2020/1/28
اىل  / املدعو / احمد عيل جواد محمد

اعالن
قـدم طالب حجة الوفاة هيفـاء احمد عيل طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة 
بحـق املدعـو ) احمد عـيل جواد محمـد( قررت 
املحكمـة تبليغـك  يف الصحـف املحليـة فعليـك 
الحضـور امامها خـالل عرشة ايام مـن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

العدد : 28408
التاريخ 2020/10/19

م. ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

سنة واحدة 15250000 خمسة عشر  مليون ومئتان وخمسون الف دينار سنويا   2184م2 ارضية الباعة المتجولين في حي الغدير والمرقمة 21/5734-5733/1 
حيدرية  1

ثالث سنوات 10100000 عشرة مليون ومائة  الف دينار سنويا   1000م2 ساحة كرة قدم في حي التحدي والمرقمة 3/ 23020 /61 جزيرة  2
سنة واحدة 4010000 اربعة مليون وعشرة  الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 1 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  3
سنة واحدة 5625000 خمسة مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا   405م2 مشتل رقم 2 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  4
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 3 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  5
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 4 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  6
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 5 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  7
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 6 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  8
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 7 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  9
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 8 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  10
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 9 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  11
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 10 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  12

سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 11 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  13
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 12 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  14
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 13 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  15
سنة واحدة 3300000 ثالثة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  405م2 مشتل رقم 14 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  16
سنة واحدة 4025000 اربعة مليون وخمسة وعشرون الف دينار سنويا 405م2 مشتل رقم 15 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  17
سنة واحدة 4025000 اربعة مليون وخمسة وعشرون الف دينار سنويا 389م2 مشتل رقم 16 في حي رمضان جزء من تصميم  542 أ  18

رقم االضبارة / 2017/2501
التاريخ 2020/10/13

سعر الجملة سعر المفرد العدد اسم المادة ت
عشرون الف دينار 20000 1 غسالة اوتماتيك سامسونج 1

خمسة وسبعون الف دينار 75000 1 سنك ستيك حوض واحد 2
مائة وخمسة وعشرون الف دينار   125000 1 طباخ 4 عيون نوع فرش 3

خمسون الف دينار  50000 1 اوفن كهربائي 4
مائة وخمسون الف دينار 150000 1 كاونتر ملحق 3 ابواب 5

اربعون الف دينار 40000 2 مروحة جدارية توشيبا 6
اربعون الف دينار 40000 1 طباخ منضدي 4 عيون  7

مائة وخمس االف دينار 105000 3 قناني غاز  8
عشرة االف دينار 10000 5 قناني بالستك 9

خمسة وسبعون الف دينار 75000 3 مكينة طبخ نفطية 10
مائة الف دينار 100000 4صناديق صناديق خشب عدد 4 تحتوي على كاسات بالستك 

واواني فرفوري  11
خمسة عشر الف دينار 15000 1 دراجة هوائية صغيرة 12

اربعة وعشرون الف دينار 24000 6 صواني ستيل مختلفة 13
تسعون الف دينار 90000 3 صوبة كهربائية 14
مائة الف دينار 100000 1 غسالة هيتاشي 15

مائة وعشرون الف دينار  120000 1 بالزما سامسونج حجم 42 16
مائة وخمسون الف دينار 150000 1 ثالجة كونكورد بابين  17

مليون ومائتان الف دينار  1200000 2 سبلت عامودي نوع الريان 18
عشرة االف دينار 10000 1 ستاليت ستار  19

خمسة وعشرون الف دينار 25000 1 بلي ستيشن 20
ثمانية عشر الف دينار  18000 6 كراسي بالستك 21

اربعون الف دينار  40000 1 ميز طعام خشب 90×90 سنتمر 22
اربعون الف دينار  40000 1 مروحة سقفية  23
اثنا عشر الف دينار 12000 2 ساعة جدارية 24

خمسة وخمسون الف دينار 55000 1 مكنسة كهربائية هيتاشي 25
ثالثون الف دينار 30000 1 صوبة كهربائية 4 شموع  26

مائة وعشرون الف دينار 120000 2 زولية لون جوزي 3×4متر  27
خمسة وثالثون الف دينار 35000 1 درج حديد ثمانية بايات 28

عشرون الف دينار  20000 1 دريل كهربائي 29
تالف تالف كارتون يحتوي على مواد غذائية بقوليات وشاي 30

خمسة عشر الف دينار  15000 1 حصير نايلون جوزي  31
خمسون الف دينار 50000 1 صوبة نفطية نوع سوالن 32
اربعون الف دينار  40000 2 ميز بالستك 4 جرارات  33
عشرة االف دينار 10000 1 ميز بالستك 2 جرارات  34

مائة الف دينار   100000 1 صندوق خشب يحتوي على مجموع مالبس وكامرة 
نوع سوني صغيرة 35

تسعون الف دينار  90000 9 بطانية  36
مائة وخمسون الف دينار  150000 2 جنطة مع مالبس نسائية 37
ثالثمائة وخمسون الف دينار 350000 10 جنطة تحتوي على مالبس نسائية ورجالية 38

اربعون الف دينار  40000 1 سرير نفر واحد حديد 39
خمسة وثالثون الف دينار 35000 1 اوتي كهربائي نوع اوكراني 40

خمسة وسبعون الف دينار 75000
5

2
دوشك قطن مبردة  41

واحد وعشرون الف دينار 21000 3 دوشك سفتج 42
خمسة واربعون الف دينار 45000 9 مخدة قطن  43

ثالثون الف دينار 30000 2 زولية سنتمر 60×2 متر  44

ثالثون الف دينار 30000

2

1

1

بردة لون ابيض 

بردة لون جوز 

بردة لون نيلي

45

عشرة الف دينار 10000 2 صوندة ماء 46
خمسة عشر  الف دينار 15000 1 حصير نايلون برتقالي 47

خمسة وعشرون الف دينار 25000 1 عربة طفل 48
خمسة وعشرون الف دينار 25000 1 مشرة مالبس المنيوم  49

عشرة االف دينار 10000 1 غالية ماء  50
خمسة االف دينار 5000 1 طبلة بالستك ابيض 51

خمسة وعشرون الف دينار 25000 مجموعة مجموعة اواني طبخ 52
عشرة االف دينار 10000 1 صوبة كهربائية 2 شمعة 53
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جلنة البيع واالجيار
 الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )158(  والصادر يف 2020/9/30 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها  يف ادناه  وفقا 
الح�كام القان�ون )21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلنية.  فعىل 
الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  تلكيف  وخالل مدة )ثالثون(  يوم  
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
ع�ىل ان ال تق�ل عن  )50%( م�ن القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن  
واملصاريف االخرى   عىل ان يقوم املس�تاجر بتس�ديد بدل االيجار والرسوم 
االخ�رى واب�رام العقد خ�الل مده )ثالثون ي�وم( من تاري�خ  تصديق قرار 
االحال�ة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االع�الن عن تأجر امللك وعىل 
حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى  املرتتبة عىل 
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط 

املساحات بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )134(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثاني�ة عن ايجار العق�ارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 15( خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدي�ة املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى  يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
* الدكاكني  املرقمة )540و425و401و449و547و549و
548و550و481و510و574و576و578و577و569و4

90( الواقعة يف س�وق الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء 
من القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث 

سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )137(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثاني�ة عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف دي�وان محافظ�ة نين�وى /قاعة الحدباء  الس�اعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو 
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � القطع املرقمة )21و40و15و37و12أو13و22و23و24و

31و32و35و36( ( م 28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة 
( وبمساحة 225 م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات 
2 � االكش�اك املرقمة )1و2و3و4( الواق�ع ضمن منتزه النور 
السياحي املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )139/80( م 

41 نينوى الشمالية  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )133(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء  الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � القطع املرقمة )3 بلدي و 5 بلدي و 6 بلدي و 8 بلدي و 9 بلدي و 11 بلدي و12 بلدي 
و13 بل�دي و24 بلدي و18 بلدي و14 بلدي ( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )معمل 

نجارة ( وبمساحة 225 م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطعة املرقمة )7037 بلدي ( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )مجمع صناعي( 

وبمساحة 250 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � مجمع صناعي املشيد عىل القطعة املرقمة )156/16( م 40 نينوى الرشقية وبمساحة 

380 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � ورشة صناعية عىل القطعة املرقمة )605( م 40 نينوى الرشقية وبمساحة 100 م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � املطعم املشيد عىل القطعة املرقمة )1 بلدي( م 40 نينوى الرشقية وبمساحة 200 م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � املطعم املشيد عىل القطعة املرقمة )3 بلدي( م 40 نينوى الرشقية وبمساحة 293 م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � املطعم املشيد عىل القطعة املرقمة )3001( م 40 نينوى الرشقية وبمساحة 125 م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � القطع�ة املرقم�ة )98بل�دي( م 40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )معم�ل نجارة ( 

وبمساحة 750 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

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

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه ت
1/266 و 1/265 م5 تلكيف  ساحة وقوف السيارات بمساحة 1147م2 1

11 عربينات ساحة بيع المواد االنشائية بمساحة 465م2 2
105/6 م 8 تلمثة  دكان 85 3

1/10 م3 سوق الغزل كشك 2 4
11/5 م4 تلكيف االكشاك 42 و43و44 5
5/1527 تلكيف االكشاك من 34 الى 41 6

العدد : 360
التاريخ : 2020/9/29

العدد : 361
التاريخ : 2020/9/29

العدد : 364
التاريخ : 2020/9/29
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )136(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /

قاعة الحدباء  الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 

1 � القطع�ة املرقم�ة )61 أ ( م 28  الهرم�ات  املش�يد عليه�ا )معم�ل نجارة ( 
وبمساحة 300 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 

2 � القطعة املرقمة )81( م 28 الهرمات  املشيد عليها )معمل نجارة ( وبمساحة 
500 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

3 �  القطعة املرقمة )79( م 28 الهرمات  املشيد عليها )معمل نجارة ( وبمساحة 
504 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

4 � � القطع�ة املرقم�ة )78( م 28 الهرم�ات  املش�يد عليه�ا )معم�ل نجارة ( 
وبمساحة 180 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

5 � � القطع�ة املرقم�ة )89( م 28 الهرم�ات  املش�يد عليه�ا )معم�ل نجارة ( 
وبمساحة 250 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

6 � � القطع�ة املرقم�ة )61 ب ( م 28 الهرمات  املش�يد عليها )معمل نجارة ( 
وبمساحة 150 م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

7 ��� القطع املرقمة )65و52و54و55و60و64( م 28 الهرمات  املش�يد عليها 
)معمل نجارة ( وبمس�احة 450 م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم )135(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش 
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 البالغة )30%( م�ن 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 املرقمة )7 بل�دي و 7 و27و34و40و41و42و47و5

نين�وى   40 م  0و51و52و61و63و74و76و77و78و79و84( 
الرشقية   املش�يد عليها )وكيل ادوات احتياطية ( وبمس�احة 50 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القط�ع املرقم�ة )208و206و211و212و213و214و215و

216و218و222و224و225و226و227( م 40 نين�وى الرشقية   
املش�يد عليه�ا )وكي�ل ادوات احتياطية ( وبمس�احة 50 م2 لكل 

قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2090

التاريخ 2020/10/19
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ النجف السيارة 
املرقم�ة ) 4977 ( نوع افيو  اللون 
  2008 املودي�ل  مصف�ر  برتق�ايل 
العائدة للمدين )احس�ان اسماعيل 
عب�د الكاظ�م  ( لقاء طل�ب الدائن 
فاطم�ة ع�الوي رش�يد واملدرج�ة 
اوصافه�ا ادن�اه فم�ن ل�ه  رغب�ة  
بال�رشاء الحضور يف تمام الس�اعة 
الرابع�ة ع�رصا يف الي�وم الع�ارش 
من الي�وم التايل للن�رش يف الصحف 
املحلي�ة يف مع�رض رشك�ة الي�ر 
الواق�ع يف النجف مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة عرشة 
باملئ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية وهوي�ة االح�وال املدنية 
ه�ذا وان الثمن يدفع نقدا والداللية 

عىل املشري
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع شوفرليت افيو صالون 
2 � املوديل : 2008

3 � االطارات متوسطة 
4 � البطارية بحالة جيدة 

بع�ض  في�ه  الس�يارة  ب�دن   �  5
االرضار 

6 � زج�اج الس�يارة : جميع زجاج 
السيارة سليم

7 � دواخل السيارة بحالة جيدة 
8 � القيم�ة املق�درة : 4,880,000 
اربع�ة ماليني وثمانمائ�ة وثمانون 

الف دينار 

وزارة العدل
/النج�ف  يف  الع�دل  الكات�ب  دائ�رة 

االرشف
العدد : 940

التاريخ 2020/10/19
اعالن
انذار

بواس�طة الس�يد الكات�ب  الع�دل يف 
النجف االرشف

وجه�ة الس�يد ) كري�م عب�اس احمد 
( االن�ذار وعزل الوكي�ل املرقم بالعدد 
العمومي ) 12204( يف 2020/8/10  
الس�جل ) 61( يف 2019/4/17  ويف 
س�جل االنذارات )940(  اىل  الس�يد  ) 
رضا ليث عبد الحسن  ( عنوانه النجف 

/ حي الجامعة 
 س�بق وان وكلتك�م وكال�ة مصدق�ة 
من قب�ل كاتب ع�دل ش�مايل  النجف 
بع�دد العموم�ي ) 8447( وبتاري�خ  
2017/10/9 س�جل )43( والنتف�اء 
الحاجة من الوكالة عليه قررت عزلك 
وعدم اس�تعمالها اعتب�ارا من تاريخ 
تبلغك بهذا االنذار وبعد ان وقعه امامي 
طل�ب تبليغه اىل الس�يد رضا ليث عبد 
الحسن حفظ االصل وارسلت النسخة 

الثانية للتبليغ    
ارس�ل االنذار واوراق بيد مبلغ دائرتنا 
السيد ) كاظم مس�لم كاظم( لغرض 
تبليغ املومأ اليه بعزل الوكالة املرقمة 
اع�اله اعيد الينا مرشوح�ا عليه بانه 
كان يس�كن منطق�ة ح�ي الجامع�ة 
/4 وارتح�ل  اىل جهة مجهولة وبدون 
عل�م املخت�ار وكما مذكور يف اش�عار 
مختار املنطقة السيد ) رضا ليث عبد 
الحس�ن( بالصحف الرس�مية ويعترب 

التبليغ نافذ من تاريخ النرش 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف

العدد : 1144
التاريخ 2020/10/18

اعالن
انذار

بواسطة الس�يد الكاتب  العدل يف النجف 
االرشف

وجه�ة الس�يدة )نغم ماضبي ش�عالن ( 
االنذار املرقم بالعدد العمومي ) 17209( 
ويف   )123  ( س�جل    2020/9/27 يف 
س�جل االن�ذارات )1144(  اىل  الس�يد  ) 
ش�هيد كنون حس�ني( عنوانه النجف / 

حي النداء 
 سبق وان اس�تاجرت مني العدد والعائد 
يل رق�م )3/48065 ح�ي الن�داء وذل�ك 
بموجب عقد ش�فوي فيم�ا بيننا وببدل 
ايجار شهري قدرهر200000 مئتان الف 
دينار وحيث انك ممتنع عن تسديد بدالت 
االيج�ار منذ تاري�خ 2020/1/1 ولغاية 
االن بالرغ�م م�ن املطالب�ات املس�تمرة 
ب�رورة دفعها حيث انك غ�ري متواجد 
يف ال�دار منذ فرة ش�هرين وتجهل محل 
اقامتك لذا نوجه لك هذا االنذار بواس�طة 
كات�ب ع�دل النجف برورة تس�ديد ما 
بذمت�ك من ب�دالت االيجار واخ�الء الدار 
وبخالف�ه س�وف اق�وم بالدع�اوي ل�دا 
املحاكم املختصة وتحميلك كافة الرسوم 

واملصاريف
ارس�ل االنذار بي�د مبلغ دائرتنا الس�يد ) 
اك�رم كرميل زغري ( لغ�رض تبليغ املومأ 
الي�ه واعي�د الين�ا مرشوح�ا علي�ه بانه 
مرتح�ل م�ن ح�ي الن�داء  منذ ش�هرين 
وبدون علم املختار وكما مذكور يف اشعار 
مختار املنطقة الس�يد ) عباس س�عران 
الش�مري/النداء / 1( ل�ذا قررن�ا النرش 
بالصحيفتني  الرس�ميتني  لغرض تبليغ 
السيد ) شهيد كنون حسني( ( بالصحف 
الرس�مية ويعترب التبليغ نافذ من تاريخ 

النرش 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

تنويه 
نرش يف صحيفة املستقبل بالعدد 2235 
اعالن محكمة جنح النجف ذكر العدد 
14/ج2020/3 خط�أ والصحيح هو 

14/ج2020/2 لذا اقتىض التنويه 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2065
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعوه / بنني حيدر فاخر
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة  حي�در فاخر 
حس�ن طلبا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة ) بنني 
حي�در فاخر( قررت املحكم�ة تبليغك  يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وف�ق 

القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2063
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعوه / نضال عيل حسن
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حس�ني ناظم 
عيل طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة ) 
نضال ع�يل حس�ن( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2066
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعوه / سجى حيدر فاخر 
اعالن

قدم طالب حجة الوف�اة  حيدر فاخر 
حسن 

طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه 
اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة ) 
س�جى حيدر فاخر( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2064
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعوه / صفاء حيدر فاخر
اعالن

قدم طالب حجة الوف�اة  حيدر فاخر 
حس�ن طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
) صف�اء حيدر فاخر( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

العدد : 363
التاريخ : 2020/9/29

العدد : 362
التاريخ : 2020/9/29
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ثالثي نفط الوسط: هدفنا قيادة الفريق للمنافسة 
عىل لقب الدوري العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

س�اعد انضمام املحرتفني الثالثة، املغربي عمر املنصوري 
والعاج�ي فلورن�ت دي�در والس�راليوني ش�يكا فوفانا، 
ملعسكر نفط الوسط يف أربيل، عىل زيادة فرصة االنسجام 
م�ع زمالئهم.الثالث�ي تحدث لك�ووورة بثق�ة كبرة عن 
املوس�م الجديد، ليكون نفط الوس�ط من الفرق املنافسة 

بقوة عىل املراكز األربعة األوىل يف الدوري العراقي املمتاز.
وق�ال عمر املنصوري »نفط الوس�ط س�يكون من الفرق 
املنافس�ة عىل املربع الذهبي، نفط الوسط سيظهر بشكل 
مختل�ف بعد إب�رام صفق�ات مميزة جمعت ب�ني الخربة 
والش�باب«.وأضاف »الجهاز الفني ب�ات يملك معلومات 
وافية عن العبيه من خالل معسكر أربيل التدريبي، املباراة 
التجريبية كانت فرص�ة مهمة للجهاز الفني للوقوف عىل 

نقاط القوة ومعالجة األخطاء التي ارتكبها الالعبون«.
وأش�ار إىل أن »عندلي�ب الفرات« س�يكون منافًس�ا بقوة 
عىل املراكز األوىل، حيث يملك مقومات املنافس�ة من فريق 

متماسك وجهاز فني مميز وإدارة داعمة.
وراهن املنصوري، عىل تجاربه السابقة يف الدوري العراقي، 

حيث سبق ومثل أندية الزوراء ونفط الجنوب.
أم�ا فلورنت ديدر أكد »نفط الوس�ط من الف�رق الكبرة، 
ودائًما ما يطمح للمنافس�ة عىل اللقب أو املراكز املتقدمة، 
طموحنا ال يقل عن طموح إدارة النادي، برضورة التواجد 

بني الفرق املنافسة بقوة عىل اللقب«.
وأوض�ح أن الجه�از الفن�ي ل�ه خربت�ه ويتعام�ل معهم 

باحرتافية عالية، رغم انضمامه املتأخر بالفريق.
وشدد »أسعى للمساهمة مع زمالئي، لدعم نفط الوسط 
يف مساعيه للمنافسة، قد تكون مسؤولية الالعب املحرتف 

مضاعفة، لكننا قادرون عىل املنافسة«.
وقال ش�يكا فوفانا »تلقيت عرض نفط الوس�ط بسعادة 
كبرة، ك�ون طموح الفري�ق دائًما املنافس�ة عىل اللقب، 

وهذا دائما ما يحفز الالعب ليكون يف قمة تألقه«.
ون�وه »التحاقي بالفري�ق يف املعس�كر التدريبي، منحني 
فرصة التأقلم ومعرفة الفلس�فة التدريبية للمدرب جمال 
عيل وطاقمه املس�اعد، هن�اك تقدم واضح يف االنس�جام 
واس�تيعاب طريقة اللعب«.وأكد فوفانا أنه يطمح ليكون 
م�ن املنافس�ني عىل لق�ب ه�داف ال�دوري العراق�ي، ألن 
الظ�روف جيدة مع امتالك فري�ق مميز.وأوضح »يجب أن 
نرتج�م تلك امليزات لنتائج ع�ىل أرض الواقع، تقود الفريق 

ملركز متقدم يف الئحة الدوري العراقي«.

باسم قاسم: نقاط لقاء االفتتاح مؤثرة 
يف مسرية الزوراء

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب الزوراء، باس�م قاس�م، أن البدايات مؤثرة 
يف مس�رة الفريق، وبالتايل يطم�ح لخطف نقاط قمة 
االفتت�اح أمام الرشطة، األحد املقبل، بالدوري العراقي 

املمتاز.
وق�ال قاس�م إن الزوراء اس�تكمل تحضراته بش�كل 
جيد، خاصة بعد املعسكر التدريبي الذي أقيم يف مدينة 
البرصة، والذي وضع الفريق عىل أهبة االس�تعداد، بعد 

3 مباريات تجريبية، ووحدات تدريبية مكثفة.
وأش�ار إىل أن الروح العالية واالندفاع الكبر وتس�اوي 
الجانب البدني لجميع الالعبني، يدفع الزوراء للتفاؤل، 

من أجل حسم مباراة االفتتاح أمام الرشطة.
وأضاف »ندرك جيًدا أن النقاط يف أول مباراة، س�تكون 

دفعة معنوية للزوراء، من أجل امليض قدًما نحو طموحنا يف 
املنافسة عىل اللقب«.

وش�دد »فري�ق بحجم ال�زوراء، ال بد أن يكون منافًس�ا عىل 

اللق�ب، وبالت�ايل تعاقداتنا للموس�م الحايل ج�اءت وفق ما 
خططنا له«.وأت�م »الزوراء يمتلك قائمة العبني ال تفرق بني 
الالعب األس�ايس والبدي�ل، الجميع بذات الكف�اءة، وبالتايل 

ستكون خياراتنا متنوعة«.

إبراهيموفيتش يتخذ 
قرارًا بشأن مستقبله

روين يعزل نفسه 10 أيام 
بعد مسحة كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتخ�ذ الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، مهاج�م ميالن، 
قراًرا جديًدا، بعد تألقه يف الفرتة األخرة مع الفريق.

ف�إن  س�را«،  دي�ال  »كوري�ري  صحيف�ة  وبحس�ب 
إبراهيموفيتش يخط�ط للبقاء لفرتة أطول داخل صفوف 
مي�الن، حيث يس�تهدف املهاجم الس�ويدي تجديد عقده 

مرة أخرى مع النادي.
وأضاف�ت أن زالتان )39 عاًما( وقع عق�ًدا ملدة عام واحد 
مع ميالن يف أغس�طس/ آب املايض، لكنه يريد البقاء أكثر 

ويضغط من أجل عقد جديد مع الشياطني الحمر.
ونوهت أن مينو رايوال، وكيل أعمال زالتان، بدأ دراسة ذلك 

بالفعل، وبدأ التخطيط لفتح محادثات مع النادي.
ويعيش إبرا فرتة مميزة مع ميالن بعدما ساهم يف تسجيل 
4 أهداف مع ميالن بالدوري اإليطايل هذا املوس�م، وقيادته 
الفريق للفوز بالديربي عىل اإلنرت ألول مرة منذ 4 سنوات.

               المستقبل العراقي/ متابعة

دخل واي�ن روني، مهاج�م ديربي كاونتي، حج�رًا صحًيا 
مل�دة 10 أيام، بعد مخالطته لصديق ثبت إصابته بفروس 

كورونا املستجد.
وذكرت ش�بكة »بي بي يس« أن واين روني أجرى مس�حة 
للتأك�د م�ن إصابته بف�روس كورون�ا من عدم�ه، إال أن 

نتيجة املسحة جاءت سلبية.
وأضافت أنه بالرغم من أن روني )34 عاًما(، ليس مصاًبا 
بالفروس، إال أنه س�يظل مضط�ًرا للبقاء يف حجر صحي 
ملدة 10 أيام، تماش�ًيا مع إرش�ادات الحكومة الربيطانية 

ورابطة كرة القدم اإلنجليزية.
وبالتايل، سيغيب روني عن املباريات الثالث املقبلة لديربي 
كاونت�ي أمام هيديرس�فيلد ت�اون ونوتنجهام فورس�ت 

وكارديف سيتي.
يذكر أن آخر مباراة ش�ارك فيها روني مع ديربي كاونتي، 
أم�ام  الخس�ارة 1-0  يف  امل�ايض،  الجمع�ة  ي�وم  كان�ت 

واتفورد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فريايت.. صفعة جديدة لتوخيل يف باريس
            المستقبل العراقي/ متابعة

تت�واىل املصائب عىل املدرب األملان�ي توماس توخيل، 
املدير الفني لفريق باريس سان جرمان الفرنيس.

وكشفت صحيفة ليكيب أن توخيل سيكون محروما 
من خدمات العب الوسط اإليطايل ماركو فراتي، ملدة 

3 أسابيع بسبب إصابة يف عضلة الفخذ اليمنى.

وأش�ارت إىل أن فراتي لن يش�ارك يف أول 3 مباريات 
لباري�س يف دوري األبط�ال أمام مانشس�رت يونايتد 
غدا الثالثاء، وباش�اك شهر الرتكي واليبزيج األملاني 
يوم�ي 28 أكتوبر/ترشي�ن أول و4 نوفمرب/ترشين 

ثان.
وتعرض فراتي لهذه اإلصابة خالل مباراة منتخبي 
إيطاليا وهولندا األس�بوع املايض، ضمن منافس�ات 

دوري أمم أوروبا.
ويعان�ي توخيل من نق�ص يف مركز العب الوس�ط، 
نتيج�ة إصاب�ة ليان�درو باريدي�س بنف�س إصاب�ة 

فراتي.
ولفتت ليكيب إىل أن مدرب الفريق البارييس س�يلجأ 
لتعويض الغيابات، باالس�تعانة بالوافدين الجديدين 

رافينيا ودانيلو بريرا.

مييس ينافس 9 أساطري عىل دخول فريق األحالم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 
مرك�ز  يف  الع�رشة  الالعب�ني  قائم�ة 
املهاجم األيمن، املرشحني لدخول فريق 

األحالم.
وال تضم القائمة من الالعبني الحاليني 
س�وى النجم األرجنتيني ليونيل مييس 
اإلس�باني،  برش�لونة  فري�ق  أيقون�ة 

والجناح الهولندي آريني روبن.

ويتنافس مييس يف االستفتاء مع زميله 
الس�ابق صامويل إيت�و، إضافة إىل كل 
من لويس فيجو، دافيد بيكهام، جورج 
بيس�ت، جارينش�يا، جرزينهو، كيفن 

كيجان وستانيل ماتيوس.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 370 /2020

التاريخ 2020/10/19
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام م�ن العقار 
تسلس�ل 3/16835 حي العروبة   العائد للمدين عيل عبد 
الحس�ني عويز لقاء طلب الدائن رواء جليل هادي البالغ 
واحد واربعون مليون وخمسمائة الف دينار  عراقي  %80 
م�ن القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة 
ع�رش يوما من اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل املدة املذكورة مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم 
التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 3/16835 حي العروبة   
2 � جنسه ونوعه : دارين مفرزة بصورة غر رسمية 

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � ومش�تمالته : يقع يف ش�ارع فرعي ويحتوي مدخل 

وصحيات مشرتكة وممر يودي اىل م
بخ واس�تقبال وغرفة نوم وكليدور ومرافق حمام يودي 
وسلم يودي اىل السطح ويوجد غرفة نوم والسطح معبد 
بالف�ريش القدي�م وجدران ال�دار من الطاب�وق وملبوخ 
بالبورك والسراميك ارتفاع 120  سم2 اما السقف قسم 
بالكونكري�ت املس�لح وقس�م االكرب بالش�يلمان ويوجد 
مكش�وفة ع�دد اثنان االرضي�ة من الس�راميك املترضر 

وهو يحتوي ماء وكهرباء
5 � مس�احته / )220( مرت وس�هام املدي�ن املراد بيعها 

110 مرت   
6 � درجة العمران : متوسطة 

7 � الش�اغل / فوزي�ة عزيز يحيى وترغ�ب بالبقاء بعد 
البيع بصفة مستأجر

8 � القيمة املقدرة :  تسعة  واربعون مليون دينار 
9 � بدل املزايدة االخر ال يوجد 

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

اىل الرشيك / صادق حاكم حمزة 
اقت�ى حضورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك القرارك 
باملوافق�ة عىل ص�دور اج�ازة البناء والخاص�ة بالعقار 
املرق�م 3/56436 ح�ي الن�داء للمواط�ن حي�در صبيح 
ش�عبان مناصف�ة بالعق�ار  وعند عدم حضورك س�وف 

تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة 
������������������������������������������

فقدان 
 فق�دت مني الوثيق�ه املدرس�يه الصادره م�ن اعداديه 
بانيقيا االهليه للبنات  العدد 262 يف 2018/9/26  الرقم 
1229099  باس�م زهراء حسني عبد عيل من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1269/ب2020/1

التاريخ : 2020/10/19
اعالن

اىل املدعى عليه / )حمودي عبد الحسني كريم (
اقام املدعي ) السيد محمد كريم راهي   ( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيها الحك�م )بالزامك بتاديتك للمدع�ي اعاله مبلغا قدره 
س�تون مليون دينار بموجب عقد البيع امل�ؤرخ يف 2018/12/9 للعقار 
املرقم 1/176 حي الزهراء  ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الجامعة 4 املدع�و محمد كاظم 
الي�ارسي ل�ذا قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد  املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2020/10/29 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل جبار الخزعيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف النجف

العدد / 2062
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعو / محمد عيل حسن
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حسني ناظم عيل طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو ) محمد عيل حس�ن ( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض حسني جواد الحبيب

�������������������������������������������������
فقدان 

فقد مني س�ند العقار املرقم 29554 /3 حي الجامعه باسم ياسني نور 
كريم من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

�������������������������������������������������
فقدان وثيقة مدرسية 

فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة بالع�دد 118 يف 2019/11/11 الص�ادر م�ن 
متوس�طة الرافدين املس�ائية للبنات بأس�م / ايات عيل كاظم من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������������

مديرية رشطة الكهرباء /  قسم رشطة كهرباء الفرات االوسط
مركز رشطة كهرباء النجف االرشف 

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / العري�ف )ع�يل ه�ادي عب�ود زغ�ر الفت�الوي( 

اس�م والدت�ه ) رجيح�ه حمي�د لعيبي ( يس�كن ) النج�ف االرشف  حي 
الش�هداء ( حيث انك متهم وفق امل�ادة 5 /اوال من قانون عقوبات قوى 
االمن الدالخي رقم14 لسنة 2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك حسب 
م�ا ج�اء بكت�اب  مركز رشط�ة الوف�اء املرق�م 9679 يف  2020/9/17 
واش�عار مخت�اري منطق�ة حي الش�هداء )مش�عان م�وازي الجبوري 
وموىس هاش�م نرص الله( لذا تق�رر تبليغك اعالننا بحض�ورك اىل مركز 
رشط�ة كهرباءالنجف االرشف لغرض  انجاز املجلس التحقيقي الخاص 
بهروب�ك ويف حال عدم حضورك س�وف يتم اكمال االج�راءات القانونية 

بحقك غيابيا 
النقيب 

حسن عبد املهدي كاظم 
رئيس املجلس التحقيقي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 656/ب2018/3

التاريخ : 2020/9/20
نتيج�ة للمزايدة العلنية التي ج�رت يف هذه املحكمة 
بتاري�خ 2020/9/17 والتي احي�ل بموجبها العقار 
املرقم 2/14110 حي االمر يف النجف بعهدة املشرتي 
مرض طالب كامل بب�دل قدره 247,000,000 دينار 
فقط مائتان وسبعة واربعون  مليون دينار ال غرها 
ولطلب الضم املقدم من قبل طالب الضم كريم شعالن 
صالح بنسبة 5% من البدل االخر اعاله ليكون قيمة 
العقار اعاله بعد الض�م مبلغا قدره 259,350,000 
دين�ار فق�ط مائت�ان وتس�عة وخمس�ون ملي�ون 
وثالثمائ�ة وخمس�ون الف دين�ار  ال غرها وبعهدة 
طال�ب الض�م علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع 
العقار املرقم 2/14110 حي االمر  يف النجف املبينه 
اوصاف�ه يف ادناه باملزايدة العلنية والتي س�تجري يف 
هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش من ظهر 
الي�وم الثال�ث لنرش االع�الن فعىل الراغب�ني بالرشاء 
الحضور يف املكان والزمان الحقيقيني مس�تصحبني 
معه�م تأمين�ات قانوني�ة بنس�بة 10% م�ن القيمة 
ثالثمائ�ة   350,000,000 البال�غ  للعق�ار  املق�درة 

وخمسون  مليون ال غرها بموجب صك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف  صادر من مرصف الرافدين يف 
النجف رقم )7( وس�تجري املزايدة واالحالة النهائية 
يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالث لنرش 

االعالن مع جلب شهادة الجنسية العراقية وهوية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:العق�ار املرق�م 2/14110 ح�ي االم�ر يف 
النجف عبارة عن دار س�كن تقع عىل ش�ارع بعرض 
12 م�رت يف ح�ي االمر ويتكون م�ن طابقني االريض 
يحت�وي عىل ك�راج وحديق�ة ومطب�خ 4×6 وصالة 
بمس�احة 5×5 واس�تقبال 5×8 وحم�ام 2,5×2,5 
وتوالي�ت وغرف نوم ع�دد 2 مس�احة الواحدة 5×6 
ومكشوفة 1×4 اما الطابق العلوي يتكون من غرف 
نوم عدد 2 ومساحة كل غرفة 5×6 وحمام 2,5×2,5 
وصال�ة 5×5 وال�دار مبني�ة م�ن الطابوق مس�قف 
بالكونكريت مجهز بامل�اء والكهرباء مبلط بالكايش 
مش�غول من قبل املدعى عليهم كريم شعالن ورحيم 
ش�عالن وهم ال يرغبون بالبق�اء يف العقار  بعد البيع 
وان املساحة االجمالية 300 مرت مربع درجة عمران 
الدار جيدة وان القيم�ة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
) 350,000,000(  ثالثمائة وخمس�ون مليون دينار 

ال غرها
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العقدة من اإلسالم.. ملاذا؟التلوث البيولوجي

عادل رضاالحقوقي ماجد عبد الغفار الحسناوي

عبارة عن وج�ود كائنات تلوث الوس�ط البيئي هواء – ماء 
ترب�ة وهي ع�ى هيئة بكترييا او فايروس�ات ويلعب الهواء 
دوراً يف نقلها فيصاب الجهاز التنفيس لإلنسان فيها وينتقل 
امليكروب من املرىض اىل االصحاء مثل االلتهاب الرئوي، كما 
يتس�بب امل�اء او الغذاء املل�وث بيولوجياً يف ح�دوث امراض 
الجهاز الهضمي فالبكترييا عبارة عن كائن�����ات ال ترى 
إال ميكروس�كوبياً ومنه�ا م�ا يعيش يف الظ�روف الطبيعية 
ومنها من يقاوم الظروف الغري طبيعية واهم انواع البكترييا 
الت�ي تلوث الهواء واالم�راض التي تس�ببها وهناك بكترييا 
تصي�ب الحيوان مثل االبق�ار واالغنام وقد تنتقل لإلنس�ان 
مسببة الجمرة الرئوية او الجمرة الخبيثة التي تصيب الجلد 
وهن�اك بكتريي�ا التي تلوث املي�اه واالمراض التي تس�ببها 
وه�ي التي تحمله�ا مياه الرصف الصح�ي اىل مياه االنهاء 
والبحار فتعمل عى تلوث املياه وهذه املياه تصل لإلنس�ان 
عند االستخدام يف الرشب او غسل املأكوالت ومن اخطر انواع 
الت������لوث هو االش�عاعي فاإلش�عاع يدخل جس�م دون 
ان يدري ويفاج�ئ بالتدهور الرسيع وظهر هذا التلوث بعد 
اكتش�اف الطاقة النووية فالنظائر املش�عة )غري املستقر( 
وهي التي تتحول بمرور الزمن اىل عنارص اخرى وقد يكون 
مصدر اإلش�عاع مصدر طبيعي من مواد غري مستقرة ذاتياً 
وتخرج منها هذه االش�عة تل��������قائياً مثل اليورانيوم 
والثري�وم وتوجد ه�ذه يف الرمال والصخ�ور والرتبة ويصل 
التلوث اإلش�عاعي إىل خاليا جسم اإلنسان عن طريق الغبار 
ال�ذري الذي ينتج م�ن محطات الق�وى النووية واملفاعالت 
الذرية او عن طريق استنشاق الهواء امللوث باإلشعاع وتؤثر 
ع�ى الخلية والنواة عى الكروس�ومات التي تحمل الصفات 
الوراثي�ة والفع�ل الغ�ري مب�ارش وتؤث�ر عى جزيئ�ات املاء 
املوجودة يف خاليا النسيج الحي، وتتوقف مضار اإلشعاعات 
عى ع�دة اعتبارات ن�وع اإلش�عاع وقوة اخرتاقه وحس�ب 
ك�����مي�ة الجرع�ة الت�ي يتع�رض لها الجس�م ويصبح 
الجسم تحت رحمة االمراض وهناك مخاطر بدفن مخلفات 
مش�عة يف باطن االرض وقد تترسب هذه اىل املياه الجوفية 
وباط�ن االرض وكذلك الخط�ر يف اغ�راق النف�������ايات 
املش�عة يف البح�ار واملحيط�ات وأن الح�د م�ن الوقاية من 
اإلش�عاع يلزم فحص دوري عى العامل�ن يف املجال النووي 
واستبعاد املصاب ويعالج عى الفور وتحديد ساعات العمل 

بما يناسب قدرة الجسم. 

م�ا يقوم به الغ�رب ضمن مؤسس�اته الرس�مية الحكومية إذا صح 
التعب�ري عندما يتم الترصيح بأنهم يدعمون حرية التعبري ويرفضون 
أي يشء يعارضه�ا؟! نح�ن نتص�ور ان كالم مث�ل ه�ذا يمث�ل نفاق 

وتناقض وأيضا كذب؟
ان الغرب باألمس القريب رفض وحاكم رأي أكاديمي بحت من مفكر 
فرن�يس معروف اس�مه روجيه غ�ارودي بخصوص نقاش�ه العلمي 
ح�ول “محرقة اليه�ود النازية” وه�و نقاش من مخت�ص أكاديمي 
مع�روف يف كتاب علم�ي محكم بالدليل يتعل�ق بقضية تاريخية غري 
مقدس�ة ورفض اعتبارها “حري�ة تعبري” او حرية بحث علمي وهي 
كان�ت كذل�ك بل نفس الغرب اعت�ر تلك القضية التاريخية مقدس�ة 

وهي ليست كذلك!؟
وال اعرف ملاذا ال يش�اهدون ما يس�مونه “حرية للتعبري” اال بش�تم 
مقدس�ات املس�لمن وإهان�ة رموزه�م؟ وال اعرف اين ه�ي الفائدة 
العلمية او اين هو املنتوج الحضاري او اين هو االبداع بهكذا سقوط 

أخالقي ووقاحة بال حدود.
نح�ن نلمس ان هناك تعمد وإرصار عى إهانة مقدس�ات املس�لمن 
وهذا بأقل التوصيفات من األمور املريبة ناهيك عى انها من األش�ياء 
املرفوضة. ان كلمة “الحرية” مصطلح هالمي ليس له تعريف محدد 
بل ان املمارس�ة املفتوحة ملعنى الحرية تتناقض مع الحرية نفسها، 
فهل الحرية الفردية ممتدة لكل املجتمع ام انها محدودة إذا تناقضت 
م�ع املجتمع او افراد اخرين؟ وماذا ع�ن إذا تناقضت حرية املجتمع 

مع حرية فرد او تناقضت رغبات اشخاص ضد بعضهم البعض؟
فم�ن يقول بأنها محدودة ضمن نطاق اف�راد او يقول العكس بأنها 
ممت�دة بال حدود اذن يف كل هذه الحاالت وغريها من االحتماالت فأن 
ذل�ك يخالف ويناق�ض كلمة الحري�ة؟ فلذلك نقول ان ه�ذه الكلمة 
“الحرية” تناقض نفسها بنفسها حيث يلغي التطبيق معني الكلمة. 
لذلك املعني االدق هي “الحرية امللتزمة” فال يوجد يشء اسمه الحرية 
املفتوحة عى مستوى التعريف واللفظ وأيضاً عى مستوى التطبيق. 
ولعل الجميع يتفق عى ان الس�ب والش�تم واإلهانة سقوط أخالقي 
وقل�ة ادب عامة بم�ا يمثل عى املس�توى القانوني جريم�ة جنائية 
وبالتايل ال تمثل حالة إيجابية بل حالة سلبية ليست مقبولة بأي دين 

سماوي او منظومة أخالقية برشية فطرية طبيعية.
واإلسالم كمنظومة فكرية متكاملة ينطلق قرآنياً بالحوار واالستماع 
اىل ال�رأي االخ�ر والتعايش م�ع الديانات الس�ماوية وأيض�اً ينطلق 
بالس�ؤال املفتوح ويدع�وا اىل العقالني�ة واملنطق وه�ذه آيات الذكر 
الحكي�م والتاريخ النبوي يتوافق معه�ا ضمن الحركة التطبيقية لها 

عى ارض الواقع.

الوقت األفضل ملامرسة الرياضة وإبعاد شبح الرسطان
يقل�ل التمرين من خطر اإلصابة بأنواع عديدة 
م�ن الرسط�ان، حيث أظه�ر بح�ث جديد، أن 
القيم�ة الوقائية للتمارين تزيد عند إجرائها يف 

أوقات محددة.
وبحسب موقع »ميد بورتال«، تزيد اضطرابات 
إيقاع الس�اعة البيولوجية م�ن خطر اإلصابة 
برسطانن ش�ائعن هما رسط�ان الثدي عند 

النساء ورسطان الروستاتا لدى الرجال.
ويقل�ل النش�اط البدن�ي بش�كل كب�ري م�ن 
احتمالية اإلصابة باألورام الخبيثة، ويف الوقت 
نفسه، من املعروف أن التمارين يمكن أن تؤثر 
ع�ى إيقاعات الس�اعة البيولوجية للش�خص 
بط�رق مختلفة، اعتمادا ع�ى الوقت الذي يتم 
القيام به. واقرتح مؤلفو الدراس�ة الجديدة أن 
التأث�ري الوقائي للتمرين يعتمد عى ما إذا كان 

يتم القيام به يف الصباح أو يف املساء.
حلل العلماء البيان�ات التي تم الحصول عليها 
الدراس�ة،  يف  مش�ارك   2800 مراقب�ة  أثن�اء 
واتض�ح أن التأثري الوقائي للتمارين الرياضية 
ض�د رسطان الثدي يكون أكر إذا تم القيام به 

يف الصباح، بن الساعة 8 و10 صباحا.
الوقائ�ي  التأث�ري  كان  للرج�ال،  وبالنس�بة 
للتمرين متماثال تقريبا مع ممارسة التمارين 

الرياضية بانتظام يف الصباح واملساء.
أخذ مؤلفو الدراسة يف االعتبار األنماط الزمنية 
للمشاركن، واكتشفوا أن التمارين الصباحية 
مفي�دة بش�كل خاص ألولئ�ك الذين ع�ادة ما 
يكونون أكثر نش�اطا يف الساعات املتأخرة من 
اللي�ل. ووجد العلماء أيضا أن وقت التمرين له 
تأثري بالتأكيد عى إيقاع الهرمونات الجنس�ية 
وإنت�اج امليالتون�ن، وكذل�ك التمثي�ل الغذائي 

بع�د الوجبة، وه�ذا قد يفرس النتائ�ج التي تم 
الحصول عليها.

ويش�ري العلماء إىل أن وق�ت التمرين ليس هو 
العامل الوحيد الذي يحدد فائدته، حيث يكون 
خطر اإلصابة بالرسطان أقل لدى األش�خاص 
الذين يتبعون اإلرش�ادات القياس�ية للنشاط 
البدن�ي وممارس�ة الرياضة مل�دة 150 دقيقة 

عى األقل يف األسبوع.

فيتامينات ختفيض الوزن وتعزيز عملية »التمثيل الغذائي«
تعت�ر عملي�ة تخفيض الوزن م�ن العمليات 
املعق�دة والصعبة املنال يف آن واحد، خصوصا 
لدى األش�خاص الذي�ن يعانون من مش�اكل 
هرموني�ة تتس�بب بزي�ادة وزنه�م بش�كل 
كبري، لك�ن بعض العلماء كش�فوا عن بعض 
الفيتامينات واملعادن التي من شأنها أن تعزز 

كفاءة عمل الجسم بهدف فقدان الوزن.
ويعمل النظام الغذائي الصحيح واملتوازن عى 
تلبية احتياجات الجس�م الغذائية باألطعمة، 
لكن عن�د تتبعك نظام�ا غذائيا مح�ددا، فإن 
إضاف�ة القلي�ل م�ن مكم�الت الفيتامن من 
ش�أنها أن توف�ر دفع�ة إضافي�ة للبقاء عى 

املسار الصحيح يف عملية إنقاص الوزن.
وبالنسبة لجسم اإلنس�ان، فإن الفيتامينات 
واملع�ادن ال تتس�اوى من حي�ث فعاليتها أو 
تأثريها بعملي�ة إنقاص ال�وزن، لذلك قدمت 
مجل�ة “healthline” املتخصص�ة بالصح�ة 
والغ�ذاء، قائمة من 5 فيتامينات من ش�أنها 
أن تعزز عملية فقدان الوزن من خالل تعزيز 
عملي�ة التمثي�ل الغذائ�ي املتوازن. سلس�لة 
فيتامينات “ب” وتش�مل سلسلة فيتامينات 
ب: الثيام�ن )ب -1( والريبوفالفن )ب -2( 
والنياس�ن )ب -3( وحم�ض البانتوثنيك )ب 

)ب  والبيوت�ن   )6 )ب  والبرييدوكس�ن   )5
-7( وحم�ض الفولي�ك )ب 9(، باإلضاف�ة إىل 
الكوباالمن )ب 12(. وتعد هذه الفيتامينات 
م�ن الفيتامين�ات الرضوري�ة ج�دا لح�دوث 
عملية التمثيل الغذائي بشكل متكامل وسليم، 
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لفيتامينات “ب” يف 
مساعدة الجسم عى استقالب الكربوهيدرات 
والروتين�ات والده�ون، واس�تخدام الطاقة 
املخزنة يف الطعام. عى س�بيل املثال، فيتامن 
الثيام�ن )ب 1(، يس�اعد خاليا الجس�م عى 
تحويل الكربوهيدرات إىل طاقة، بمعنى آخر، 
ف�إن املس�تويات املنخفضة لواح�دة أو أكثر 
من ه�ذه الفيتامينات تعني أن عملية األيض 

لن تعم�ل بأفضل حاالته�ا، وذا يجعل فقدان 
ال�وزن أكث�ر صعوب�ة. وتتواف�ر فيتامين�ات 
)ب( يف فاصوليا والع�دس والحليب والبيض، 
باإلضاف�ة إىل الحب�وب بأنواعه�ا والبطاط�ا 
واملوز. فيتام�ن “د” من املعروف أن فيتامن 
“د” من أهم الفيتامينات لعمل جهاز املناعة يف 
الجسم، ويمكن الحصول عليه بشكل متكامل 
عن طريق أش�عة الش�مس، ومع ذلك، يقيض 
معظم الن�اس يف وقتنا الحايل معظم أوقاتهم 
بعي�دا ع�ن اش�عة الش�مس، لوم�ن الصعب 
الحص�ول عى ما يكف�ي من ه�ذا الفيتامن 
م�ن الطع�ام، لذلك ي�وىص غالًبا باس�تخدام 
املكمالت. ووفًقا لبعض األبحاث، قد تس�اعد 
املس�تويات الكافية م�ن فيتامن )د( أيًضا يف 
منع االكتئاب، وهو من أهم املقومات للحد من 
الس�منة املرتبطة باالكتئ�اب، والحصول عى 
عملية تمثيل غذائ�ي فعال. والحظ الباحثون 
وجود مس�تويات أقل من املعتاد من فيتامن 
)د( يف الدم لدى األش�خاص الذين يعانون من 
الس�منة املفرطة، لذلك ربطت بعض األبحاث 
نقص الفيتامن بمشكلة السمنة، برغم عدم 
معرف�ة ال�دور الدقيق الذي يلعب�ه الفيتامن 

بهذا املجال.

تلقى عمالء “آبل” صدمة كبرية بعد إعالن الرشكة األمريكية أنها ستقوم 
بشحن هواتف آيفون 12 الجديد بدون سماعات رأس أو شاحن، لرغبتها 

يف تقليل النفايات اإللكرتونية.
ووج�دت رشكة “أنك�ر” الصينية يف ه�ذا اإلعالن فرص�ة لتقديم منتجها 
الجدي�د، حس�بما ذكر موق�ع “نيوزبيزي�ر”. وابتكرت الرشك�ة الصينية 
ش�احنا جديدا، مخصصا لش�حن الهوات�ف الذكية والحواس�يب اللوحية 
بق�درة تص�ل إىل 20 واط. وأعلنت رشكة “أنكر” أن الش�احن الجديد التي 
أطلق�ت علي�ه اس�م “PowerPort III Nano” س�يكون مناس�ب لهواتف 
آيفون 12 الجديدة من رشكة آبل، ويتناس�ب أيضا مع ش�حن العديد من 
 ،Galaxy S20 األجهزة الذكية األخرى، مثل هواتف سامس�ونج جاالكيس

برسعة فائقة.
وأكدت الرشكة يف بيان لها أن الشاحن املبتكر يمكن له شحن أبل آيفون 11 
الحايل بنسبة 53% يف غضون 30 دقيقة فقط، نظرا لكونه مناسبا للحلقة 

املغناطيسية حول ملف الشحن الالسلكي بهاتف آيفون 12 الجديد.

رشكة صينية تنهي أزمة شواحن
 آيفون 12

باحث عراقي حيقق »إنجازًا علميًا فريدًا وألول مرة يف العالـم«
حقق باحث عراقي، انجازاً علمياً 
فريداً وألول مرة يف العالم« بحسب 

مديرية تربية محافظة البرصة.
»حق�ق  للمديري�ة  بي�ان  وذك�ر 
الباحث }هش�ام خريالله املدرس{ 
ع�ى م�الك تربية الب�رصة إنجازا 
علميا كب�ريا بالتع�اون مع فريق 
م�ن جامع�ة الب�رصة بتس�جيل 
وتصني�ف لن�وع م�ن الطفيليات 
يف  م�رة  ألول  ال�رأس{  }ش�وكية 
العال�م مم�ا يع�د س�ابقة علمية 
كب�رية يف مج�ال تصني�ف الحياة 

الرية العراقية«. وأكد الباحث املدرس »بأن 
هذه الطفيليات قد تم عزلها من الحيوانات 
الرية التي تقط�ن األهوار العراقية لحيوان 

}غري�ر العس�ل{ وه�و حي�وان م�ن رتب�ة 
الض�واري، باإلضافة اىل أفعى مثلومة االنف 
}نوع من األفاعي ش�ديدة الس�مية{، حيث 
ت�م حفظ العينة يف متحف التاريخ الطبيعي 

االس�رتايل ونرش البح�ث يف مجلة 
عاملية اسرتالية«.

يذك�ر أن الباحث هش�ام خريالله 
هو أح�د مدريس م�ادة األحياء يف 
إعدادية )أبو الخصيب( املس�ائية 
، وقد ق�ام بتأليف موس�وعة عن 
الحي�اة الرية العراقي�ة الذي يعد 
ح�ول  الع�راق  يف  األول  الكت�اب 
التنوع البيئ�ي واالحيائي يف وادي 
البالد، وكذلك قام بتحنيط جميع 
مكون�ات الحياة الري�ة العراقية 
مما يش�كل م�ادة رئيس�ة ألكر 
متح�ف م�ن نوع�ه يف املن���طق�ة ويأم�ل 
ب�أن تدعم الدولة طاقات�ه اإلبداعية الكبرية 

إلنشاء هذا املتحف.

أعل�ن علماء من معهد العل�وم الطبية الحيوية 
يف جامع�ة جورجي�ا أن فريوس�ات »م�ريس« 
و«كورون�ا« و«س�ارس« تتمت�ع بنفس نقاط 
الضعف، مم�ا يعطي دفعة م�ن األمل لتطوير 
دواء فع�ال. ووفق�ا للعلم�اء، ف�إن مش�كلة 
مضادات الفريوس�ات التقليدي�ة تكمن يف أنها 
تعمل ع�ى اإلنزيمات الفريوس�ية التي تتحور 

وتصب�ح مقاومة لألدوي�ة، ولذل�ك فإنه يجب 
العمل ع�ى القضاء عى الروتينات املس�ؤولة 

عن تكاثر الفريوس.
وح�دد العلماء أكث�ر من 300 بروت�ن تنتجها 
الخلي�ة املصاب�ة وتتفاع�ل م�ع الفريوس�ات 
املذك�ورة أع�اله. ويف الوقت نفس�ه، فإن عدد 
الجزيئات الفريوسية التي تؤثر يف جسم اإلنسان 

نحو 20 فقط، وفق مجلة »Science« العلمية. 
وأش�ار العلماء إىل أنه من ب�ن الروتينات التي 
تنتجها الخاليا املصابة بروتن »Tom70« الذي 
يشارك يف حركة جزيئات الروتن من العصارة 
الخلوي�ة إىل امليتوكوندريا وتنش�يط بروتينات 
إش�ارات امليتوكوندري�ا، وبالتايل فإنه يس�اعد 

فريوس »كورونا«.

علامء يعثرون عىل نقطة ضعف يف فريوس كورونا

يعاني مالين األشخاص حول العالم من مشكلة السمنة املفرطة. ويعود 
هذا إىل أس�باب مختلفة أبرزها تناول األطعمة الدس�مة التي تحتوي عى 
نس�بة مرتفعة من الدهون أو السكر إضافة إىل األكل يف الفرتات الفاصلة 

بن الوجبات وعدم القيام بأي حركة بدنية.
وعادة م�ا ينصح الخراء برضورة اعتماد نظ�ام غذائي صحي ومتوزان 
مع ممارس�ة التمارين بش�كل منتظم. كما أنهم يوص�ون بتناول بعض 

املكونات واالصناف التي يمكن أن ترسع عملية حرق الدهون.
ويف هذا الس�ياق أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أن النوم املنتظم يساعد ايضاً 
عى خسارة الوزن. ولهذا تصح الخراء بتناول الكرز. والسبب أنه يحتوي 
ع�ى كمية كبرية م�ن امليالتونن وه�و الهرمون الذي يس�اعد عى النوم 

السليم.
واشاروا إىل أن عدم النوم ملدة كافية يمكن أن يسبب الشعور باإلجهاد ما 
يدفع الجس�م إىل طلب األطعمة التي تحتوي عى عدد كبري من الس�عرات 

الحرارية. وهو ما يمكن أن يؤدي إىل اكتساب الكثري من الوزن الزائد.

هذه الفاكهة تساعدك عىل النوم 
وخسارة الوزن!
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