
Issue No  ( 2242 )  October   Sun    25  2020    العدد )2242(  25   تشرين االول  2020                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

اياك والغيبة فانها متقتك اىل الناس وحتبط اجرك العراقي
رئيس جملس االدارة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تبقت الس�لطات األمنية يف بغداد، تحضريات 
واس�عة للناش�طني للخروج يف تظاهرات، اليوم 
األح�د، باتخاذ إجراءات مش�ددة وقطع عدد من 
الطرق القريب�ة من املنطقة الخ�راء والدوائر 

الحساسة.
ومن املقرر أن يخرج آالف العراقيني يف تظاهرات 
واس�عة، إحياء للذك�رى األوىل للتظاه�رات التي 
تجددت يف الع�راق يوم 25 ترشي�ن األول 2019، 
الت�ي ذهب ضحيتها نحو 700 متظاهر، وأصيب 

أكثر من 20 ألفاً آخرين.
وقالت قي�ادة عمليات بغ�داد إن أوامر »ملزمة« 
ص�درت بمن�ع ق�وات األم�ن العراقي�ة املنترشة 
ق�رب س�احات التظاهر، من حمل أو اس�تخدام 

األسلحة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »أوامر واضح�ة وملزمة صدرت 
لجمي�ع القي�ادات والقطع�ات وبدون اس�تثناء 
بمنع حمل أو اس�تخدام األسلحة واألعتدة الحية 
بكافة أنواعها يف مناطق س�احات التظاهرات أو 

املحيطة بها أو عىل الطرق املؤدية لها«.
وأكدت قي�ادة عملي�ات بغداد »أهمي�ة ووجوب 
التعامل بأعىل درج�ات الحكمة والصرب واملهنية 
والوطني�ة واحرتام املتظاهرين الس�لميني الذين 

يطالبون بحقوقهم املرشوعة«.
ودع�ت أيضا »املتظاهرين إىل التمس�ك بس�لمية 
التظاه�رات والحفاظ عىل املال الع�ام والخاص 
ومن�ع املندس�ني م�ن تغي�ري أو ح�رف مس�ار 

التظاهرات السلمية«.
التفاصيل ص2

العراق يستعد للتظاهرات: املطالب ذاهتا
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وزارة الكهرباء تكشف 
عن تطـورات جديـدة بشـأن 

الربط اخلليجي

الوكيل االداري لوزارة النقل: 
قـطـار بغـداد املعلـق سيوفـر

 »١0« االف فرصة عمل

االحتادية تعلن مسامهتها 
بتأمني زيارة اإلمـام احلسـن 

العسكري »عليه السالم«

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعت إثيوبيا، أمس الس�بت، الس�فري األمريكي مايك 
راين�ور، لالحتج�اج عىل م�ا وصفته بأن�ه »تحريض عىل 
الحرب« مع مرص أطلق�ه الرئيس دونالد ترامب يف خضم 

النزاع القائم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة االثيوبي�ة يف بي�ان وزعت�ه عىل 
وس�ائل. اإلع�الم، إن »التحريض عىل الحرب ب�ني إثيوبيا 
وم�رص من قبل رئيس أمريكي ح�ايل ال يعرب عن الرشاكة 
طويل�ة األم�د وال التحال�ف االس�رتاتيجي ب�ني إثيوبي�ا 

والوالي�ات املتحدة وهو غري مقبول يف القانون الدويل الذي 
يحكم العالقات بني الدول«.

وقال مكتب رئيس الوزراء اإلثيوبي »ال تزال تتواتر بيانات 
بني الح�ني واآلخر تحمل تهديدات عدائية إلخضاع إثيوبيا 

لرشوط جائرة«.
ودعا ترامب إىل التوصل إىل اتفاق بني البلدين لكنه ذكر أن 

الوضع خطري وقد يصل إىل أن »تنسف« مرص السد.
وأدىل ترامب بترصيحاته خ�الل اتصال هاتفي مع رئيس 
ال�وزراء الس�وداني عب�د الل�ه حم�دوك يف أعق�اب إعالن 

السودان وإرسائيل عن تطبيع العالقات بينهما.

      بغداد / المستقبل العراقي

الس�بت،  أم�س  املالي�ة،  وزارة  أك�دت 
التزامه�ا بالعم�ل ع�ىل تأم�ني روات�ب 
والرعاي�ة  واملتقاعدي�ن  املوظف�ني 

االجتماعية.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه انه�ا »تعمل بكل 
جد لضم�ان الوفاء بجمي�ع االلتزامات 
املح�ددة،  أوقاته�ا  ويف  الحكومي�ة 
روات�ب  االلتزام�ات،  تل�ك  رأس  وع�ىل 
موظف�ي الدولة واملتقاعدي�ن والرعاية 

االجتماعية«.

وأض�اف »ال يخف�ى ع�ىل ال�رأي العام 
العراقي بان ال�وزارة تبذل هذه الجهود 
يف ظل ظ�روف اس�تثنائية وأزمة مالية 
خارج�ة ع�ن ارادة الحكوم�ة، تتمث�ل 
باالنخفاض الحاد يف الواردات النفطية، 
املحلي�ة  وآثاره�ا  كورون�ا  وجائح�ة 
والدولي�ة، بالش�كل ال�ذي فاق�م نقص 
الس�يولة املتوف�رة للدول�ة، خصوص�ا 
مع التوس�ع غ�ري املخطط ل�ه يف اعداد 

املوظفني خالل العام املايض«.
ولفت�ت املالي�ة اىل ان�ه »وملعالج�ة هذا 
س�عت  املالي�ة،  الس�يولة  يف  النق�ص 
الحكومة العراقية اىل استصدار ترشيع 

برملان�ي يمكنه�ا من االق�رتاض داخليا 
وخارجي�ا، وق�د ت�م اس�تخدام االموال 
املتوفرة عرب االقرتاض الداخيل والبالغة 
بح�دود 15 ترلي�ون دينار حت�ى نهاية 
الش�هر املايض لتمويل الرواتب والوفاء 
بالنفقات االساسية االخرى، وخصوصا 
م�ا يتعلق منها بالصح�ة واالمن، بينما 
اقترص اس�تخدام القروض الدولية عىل 

تمويل املشاريع التنموية«.
وأك�دت انه�ا »تقوم يف الوق�ت الحارض 
بأع�داد خارطة طري�ق مفصلة لتمويل 
الثالث�ة  النفق�ات االساس�ية لالش�هر 
املتبقي�ة م�ن الس�نة الحالية، س�نقوم 

بعرضه�ا قريب�ا ع�ىل مجل�س النواب« 
مبينة ان »هذه الخطة ستش�مل زيادة 
ق�درة الوزارة ع�ىل االق�رتاض الداخيل، 
وستمكننا حال املوافقة عليها من البدء 

بتأمني الرواتب الحكومية بالكامل«.
انه�ا  املالي�������ة  وزارة  وقال�ت 
»س�تتوجه إىل خيار االق�رتاض اآلن ألن 
نقاط الضعف الهيكلية يف املالية العامة، 
والت�ي تؤثر ع�ىل اإلي�رادات والنفقات، 
إج�راء  بع�د  إال  تصحيحه�ا  يمك�ن  ال 

إصالحات كربى«.
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الرشيد يعلن تعليامت قرض الـ)20( مليون للعاطلني عن العمل من اجلنسني
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعللن ملرف الرشليد، أمس السلبت، اطلاق قرض 
للعاطللن علن العملل بمبللغ 20 مليون دينلار ولكا 
الجنسن.وذكر املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقت 
املسلتقبل العراقي نسخة منه انه »تم املبارشة بإطاق 
قلرض للعاطلن علن العملل بمبلغ 20 مليلون دينار 

ولكا الجنسن لفتح مرشوع صغري«.
واضلاف ان »التعليملات الخاصلة بالقلرض تضمنت 
منحه لفتح مرشوع صغري كما تضمنت كفالة موظف 
وهويلة غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان املرشوع 
وبإمكان الراغبلن بالتقديم مراجعة فروع املرف يف 

بغداد واملحافظات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بغلداد،  يف  األمنيلة  السللطات  اسلتبقت 
تحضريات واسلعة للناشلطن للخروج يف 
تظاهرات، اليلوم األحد، باتخلاذ إجراءات 
مشددة وقطع عدد من الطرق القريبة من 

املنطقة الخرضاء والدوائر الحساسة.
وملن املقلرر أن يخلرج آالف العراقيلن يف 
تظاهلرات واسلعة، إحياء للذكلرى األوىل 
للتظاهلرات التي تجددت يف العراق يوم 25 
ترشيلن األول 2019، التلي ذهب ضحيتها 
نحلو 700 متظاهر، وأصيلب أكثر من 20 

ألفاً آخرين.
وقاللت قيلادة عمليلات بغلداد إن أواملر 
»ملزمة« صدرت بمنع قوات األمن العراقية 
املنترشة قرب سلاحات التظاهر، من حمل 

أو استخدام األسلحة.
وذكلرت القيلادة يف بيان تلقت املسلتقبل 
العراقلي نسلخة منله أن »أواملر واضحة 
وملزمة صدرت لجميع القيادات والقطعات 
وبلدون اسلتثناء بمنع حمل أو اسلتخدام 
األسللحة واألعتدة الحية بكافة أنواعها يف 
مناطق ساحات التظاهرات أو املحيطة بها 

أو عىل الطرق املؤدية لها«.
وأكدت قيادة عمليات بغداد »أهمية ووجوب 
التعاملل بأعىل درجلات الحكملة والصرب 
واملهنيلة والوطنيلة واحلرام املتظاهريلن 

السلمين الذين يطالبون بحقوقهم املرشوعة«.
ودعت أيضا »املتظاهرين إىل التمسك بسلمية التظاهرات 
والحفاظ علىل املال العام والخاص ومنع املندسلن من 

تغيري أو حرف مسار التظاهرات السلمية«.
ووفقاً لشلهود عيان فإن »قوات أمنية بدأت باالنتشلار 
يف علدد ملن مناطق العاصملة، ومنها محيلط املنطقة 
الخرضاء، كما أقدمت عىل قطع الطريق املؤدي إىل وزارة 

الخارجية القريبة من إحدى بوابات الخرضاء بالحواجز 
الكونكريتية«.

وأشار الشهود إىل أن »االنتشار شمل أيضاً ساحة التحرير 
والشلوارع الرابطة بينها وبن املنطقة الخرضاء، فضاً 

عن مداخل املنطقة الخرضاء األخرى«.
إىل ذلك،أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
يف تريلح متلفلز، أن »اللوزارة شلددت 
إجلراءات حمايلة املتظاهريلن ملن خال 
تكثيلف وجود العنلارص األمنية، وتفتيش 
سلاحة  إىل  يدخللون  الذيلن  األشلخاص 
التظاهر«، مبيناً أن »القوات أجرت مسحاً 
للمنطقة من أجل تأمينها، ودعت يف الوقت 

نفسه املتظاهرين اىل التعاون معها«.
الناشلطون االسلتعداد، إلحياء  ويواصلل 

ذكرى »ثورة ترشين«.
وقال الناشط سالم الربيعي، إن »تظاهراتنا 
سللمية وسلتجدد املطالب التي خرج من 
أجلها الشلعب، نريد وطنا با فاسلدين«، 
مؤكلداً أن »التظاهلرات سلتكون يف بغداد 
وبقيلة املحافظلات األخرى بشلكل عام، 

لكنها يف بغداد ستكون األوسع«.
متظاهلري  ملن  »املئلات  أن  وأضلاف 
إىل  سليصلون  الجنوبيلة،  املحافظلات 
العاصمة، ويلتحقون بإخوانهم يف سلاحة 
التحرير«، محماً الحكومة مسؤولية »أي 
صدام قد يحلدث أو محاولة التضييق عىل 

وصول املتظاهرين إىل الساحة«.
وعىل صفحات التلللللواصل االجتماعي، 
يستمر الناشطون يف التحشلللليد لخروج 

التظاهرات. 
ومن املتوقع أن تركز التظاهرات يف ساحة 
التحرير التي يفصلها جرس فقط عن املنطقة الخرضاء 
املحصنلة حيث مبنلى الربمللللللان واملقلار الحكومية 

والسفارة األمريكية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة املالية، أمس السبت، التزامها 
املوظفلن  رواتلب  تأملن  علىل  بالعملل 

واملتقاعدين والرعاية االجتماعية.
املسلتقبل  تلقلت  لللوزارة  بيلان  وذكلر 
العراقلي نسلخة منله انهلا »تعملل بكل 
جلد لضملان الوفلاء بجميلع االلتزامات 
الحكومية ويف أوقاتها املحددة، وعىل رأس 
تللك االلتزاملات، رواتب موظفلي الدولة 

واملتقاعدين والرعاية االجتماعية«.

وأضاف »ال يخفى عىل الرأي العام العراقي 
بلان اللوزارة تبذل هلذه الجهلود يف ظل 
ظلروف اسلتثنائية وأزمة ماليلة خارجة 
علن ارادة الحكوملة، تتمثلل باالنخفاض 
النفطيلة، وجائحلة  اللواردات  الحلاد يف 
كورونا وآثارها املحلية والدولية، بالشكل 
الذي فاقم نقص السيولة املتوفرة للدولة، 
خصوصا مع التوسلع غلري املخطط له يف 

اعداد املوظفن خال العام املايض«.
ولفتت املالية اىل انه »وملعالجة هذا النقص 
يف السيولة املالية، سعت الحكومة العراقية 

يمكنهلا  برملانلي  اسلتصدار ترشيلع  اىل 
ملن االقلراض داخليا وخارجيلا، وقد تم 
اسلتخدام االموال املتوفلرة عرب االقراض 
الداخيل والبالغلة بحدود 15 ترليون دينار 
حتى نهاية الشهر املايض لتمويل الرواتب 
والوفلاء بالنفقلات االساسلية االخلرى، 
وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة واالمن، 
بينما اقتر اسلتخدام القلروض الدولية 

عىل تمويل املشاريع التنموية«.
وأكلدت انهلا »تقلوم يف الوقلت الحارض 
بأعلداد خارطة طريلق مفصللة لتمويل 

النفقات االساسية لاشهر الثاثة املتبقية 
من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا 
علىل مجللس النلواب« مبينلة ان »هلذه 
الخطلة ستشلمل زيلادة قلدرة اللوزارة 
علىل االقلراض الداخيل، وسلتمكننا حال 
املوافقلة عليها من البلدء بتأمن الرواتب 

الحكومية بالكامل«.
وقاللت وزارة املاليلة انهلا »سلتتوجه إىل 
خيلار االقلراض اآلن ألن نقلاط الضعف 
الهيكليلة يف املالية العامة، والتي تؤثر عىل 
اإليرادات والنفقلات، ال يمكن تصحيحها 

إال بعد إجراء إصاحات كربى«.
وتابعت »كما ان اللوزارة ماضية باالعداد 
اللذي  بالشلكل  مللرشوع موازنلة 2021 
واالقتصاديلة  املاليلة  التحديلات  يعاللج 
املراكملة، والتي تثقل كاهل الباد« مبينة 
ان »الظلروف التلي يملر بها البللد حاليا 
تشدد عىل الحاجة امللحة اىل تكاتف القوى 
السياسلية واملجتمعيلة، والعملل سلوية 
بشكل مسؤول لتحقيق االمن واالستقرار، 
وامليض بالعراق نحو ما يسلتحقه شلعبه 

الصابر من ازدهار وتنمية«.

الداخلية أعّدت خطة حلماية ساحات التظاهر ومنع التجاوز على احملتجني.. وجلان للحفاظ على املال العام ومنع املندسني

العراق يستعد للتظاهرات: املطالب ذاهتا

العدد )2242(   25     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

املالية عن الرواتب: »الظروف استثنائية«.. ونعمل عىل توفري الرواتب

        بغداد / المستقبل العراقي

أملس  النلواب،  مجللس  صلوت 
السلبت، عىل الدوائلر االنتخابية لل 
16 محافظلة، فيملا أجلل الدوائر 
كركلوك  ملحافظتلي  االنتخابيلة 

ونينوى.  
ورفلع مجلس النواب جلسلته، اىل 
يوم االثنلن املُقبل، بعلد التصويت 
 16 للل  االنتخابيلة  الدوائلر  علىل 
محافظلة، مؤجلا التصويلت عىل 
محافظلة كركلللللوك ونينوى اىل 

يوم االثنن.  

  وافتتلح رئيلس مجللس النلواب 
الجلسلة  الحلبلويس أعمال  محمد 
رقلم 12 ملن الفصلل الترشيعلي 
األول، املخصصلة لحسلم قانلون 

االنتخابات الجديد.    
وذكرت الدائلرة اإلعاميلة يف بيان 
تلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة 
منله إن »رئيلس مجللس النلواب 
محملد الحلبلويس افتتلح اعملال 
الجلسلة رقلم 12 ملن اللللدورة 
النيابية الرابعلة، السنة الترشيعية 
الثالثة، الفصلللل الترشيعي االول 

بحضور 170 نائبا«.   

الربملــان يتـجـاوز عـقـدة قــانون االنتخـابـات 
ويصوت عىل الدوائر االنتخابية لـ)١٦( حمافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد رئيس فريق الطلوارئ بمنظمة الصحة 
العاملية يف العراق وائل حتاحت، أمس السبت، 
ان املسلاعدات الطبية املقدمة، والتي سليتم 
تقديمها خلال الثلث االخري من العام الحايل 
تقلدر بنحلو مليونلي دوالر، والتي سلُتقّدم 
لدعم القطاع الصحي يف العراق ملواجهة وباء 

كورونا.
إن  صحفلي  تريلح  يف  حتاحلت،  وقلال   
»منظمة الصحلة العاملية مسلتمرة بتقديم 
املساعدات الطبية للقطاع الصحي يف العراق 
يف مواجهة وباء كورونا وتجاوز أي نقص يف 
االجهلزة الطبية املسلتخدمة يف عاج الوباء، 
الصحلة  وزارة  جهلزت  املنظملة  ان  وبلّن 
بكميات كبرية من اجهزة فحص PCR فضا 

علن تجهيلز وزارة الصحلة بل 10 سليارات 
اسلعاف تسلتخدم لرفد القطلاع الصحي يف 

املحافظات«.
واشار اىل أن »الشهرين القادمن سيشهدان 
ملن  كبلرية  شلحنة  تجهيلز  علىل  تركيلزا 
وسلائل الوقايلة للكلوادر الطبيلة العامللة 
يف املستشلفيات التلي تسلتقبل املصابلن, 
بهلدف املحافظة عىل سلامتهم من االصابة 
باألمراض، السليما وباء كوفيلد- 19 فضا 
علن تجهيلز كميلات اخلرى ملن االجهلزة 
والوسائل التشلخيصية«, منّوها بان »قيمة 
الدعم املقدم من قبل منظمة الصحة العاملية 
للقطلاع الصحلي يف العراق خال الشلهرين 
املاضين واملقبلن تقدر  بنحو مليوني دوالر, 
وسليكون هناك دعم مسلتمر خال السلنة 
املقبلة يف حال اسلتمرار الوباء, مع النظر اىل 

مقلدار الدعم املايل الذي تقدمه الدول ملنظمة 
الصحلة العامليلة .واللذي ممكن علىل ضوء 
ذلك الدعم تقديم املسلاعدات لوزارة الصحة 

العراقية«.
وأضلاف حتاحلت، ان »الوضلع الوبائلي يف 
العلراق والعالم شلهد خال الفلرة املاضية 
ارتفاعلا بنسلب االصابلة بفلريوس كورونا 
املسلتجد وفق معطيات لم تتضح حتى االن، 
ولكلن االحتمال املرجح يعلود اىل عدم التزام 
املواطنلن بالتعليمات الوقائيلة وقلة الوعي 
بخطلورة الفلريوس واملللل ملن اجلراءات 
التباعلد االجتماعلي، واللذي انعكلس علىل 
تصاعد مسلتويات االصابة، وهذا مبني عىل 
مشلاهدات يف دول عديدة و خصوصا يف دول 
اوروبلا, او ان الفريوس من املحتمل ان يتأثر 
بدرجات حلرارة معينة تلزداد فعاليته وهي 

االصابلة  نسلب  ان  وزاد  واردة,  احتملاالت 
سلجلت مسلتويات ثابتلة تقلدر بلل 4000 
اصابة يوميا وهو يتعلق بامكانيات الفحص 

املوجودة والوضع الوبائي«.
ولفلت اىل ان »الحلل الوحيلد للتعاطلي مع 
انحسار الوباء هو ارتداء الكمامات وااللتزام 
بالتباعلد االجتماعي لتجنب االصابة بشلكل 
فعال،  والركيز عىل عدم التهاون مع املرض، 
ويف حال زيادة مستويات االصابة فان هنالك 
مشلكلة يف التعاطلي ملع حلاالت االصابلة 
الحرجة من الحاالت االجمالية بسبب االعباء 

االضافية الكبرية عىل املستشفيات«.
وبن رئيس فريق الطوارئ، ان »الركيز الحايل 
ينصب عىل رفلع الضغط عن املستشلفيات 
واملراكز الصحية للتعاطي مع الوباء بشلكل 

مناسب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت بريطانيا، أمس السلبت، انها سلتعيد 
5000 قطعلة اثرية اىل العلراق بحلول العام 
املقبلل وهي تمثلل أكرب عملية إعلادة لآلثار 
العراقية تضم قطعا من األلواح الطينية التي 
اكتشلفها علماء اآلثلار الربيطانيون منذ ما 
يقلرب من 100 علام. وذكلرت صحيفة ذي 
ناشليونال الربيطانية يف تقرير ان »االثار تم 
التنقيلب عنها بتريح صلدر من الحكومة 
العراقية آنلذاك يف مدينلة اور االثرية جنوب 
العراق ، كما سيعود ايضا لوح اثري سومري 
نلادرة يعلود تاريخهلا اىل 2400 علام قبلل 
املياد”. واضاف ان ” اللوح القديم تم تهريبه 
من العراق وتم إدراجه بشلكل غري قانوني يف 
مزاد علام 2019 وصادرته الرشطة يف لندن، 
حيث تمت رسقتها من معبد سلومري قديم 
يمثل شلخصا جالسلا يقال ان نلدرة اللوح 

اىل جودة عملله”. وتابلع أن ” وزير الثقافة 
العراقي قد سمح بعرض اللوح لفرة معينة 
يف املتحف الربيطاني قبل اعادته اىل العراق”.

وقال وزير الدولة واملخرج هارتويج فيرشإن” 
املتحف له عاقة طويللة األمد وإيجابية مع 
السللطات الثقافيلة يف العراق والسلفارة يف 
لندن، وسليواصل املتحلف العمل مع نظرائه 
العراقين للبحث يف هلذه املجموعات املهمة 
، ويف مكافحة االتجار غري املرشوع باآلثار”، 
مضيفلا أن ” من األهميلة بمكان أن نحافظ 
علىل اللراث الثقلايف العاملي ونحميله حتى 

تقدره األجيال القادمة وتستمتع به”.
يذكر انه ويف العام املايض سللم املتحف 156 
لوحلا منقوشلا إىل العراق ملن أوائل العر 
السلومري ، ويف أوائلل علام 2019 أعلادت 
السللطات الربيطانية حجرًا مسمارًيا بابلًيا 
بقيمة مئات اآلالف من الجنيهات االسرلينية 

إىل العراق بعد مصادرته يف عام 2012.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت هيئة النزاهة، أمس السلبت، عن 
ايقلاف رصف رواتلب النواب واملسلؤولن 
الحكوميلن املمتنعن عن كشلف ذممهم 
املالية، بينما وصلت نسبة استجابة اعضاء 
مجللس النلللللواب اىل 94  %. وقال مدير 
دائلرة الوقاية يف الهيئلة معتز العبايس، يف 
تريلح صحفلي، ان »الرئاسلات الثاث 
املاليلة،  ذممهلم  قدملوا  اللوزراء  وكل 
واالتصلاالت.  املاليلة  وزيلري  باسلتثناء 
واضاف العبايس »أرسللنا قوائم املمتنعن 
ملن أعضلاء مجللس النواب واملسلؤولن 
االخريلن بملا يف ذللك اللوزراء وطلبنا من 
الجهات املعنية ايقاف رصف راتبهم لحن 
تزويد الهيئة بالكشلف«. وتابع: »ويف حال 
اسلتمرار االمتناع، سلتتخذ هيئة النزاهة 
اجلراءات اشلد، يف مقدمتها فتلح دعاوى 
جزائية ضدهم، وفقلا ملدير دائرة الوقائية 
يف الهيئلة«. وتهلدف هيئلة النزاهلة ملن 
خال الكشلف واإلفصاح املايل للمسؤولن 
يف الدوللة اىل رصلد ومتابعة الكسلب غري 
امللرشوع وبالتلايل تضييلق الخنلاق علىل 
قنوات الفسلاد وتطويلق ممراتها لغرض 
حماية امللال العلام من النهلب والرسقة، 
فلأي زيلادة  تربو علىل )20 %( سلنوياً يف 
أملوال املكللف أو أموال زوجتله أو أوالده 
ال تتناسلب ملع مواردهلم االعتيادية ولم 
يثبت املكلف سبباً مرشوعاً لها تعد. كسباً 
غري مرشوع. والزم قانون النزاهة بتقديم 
إقرار ذمتهلم املالية لرؤسلاء الجمهورية 
والربملان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء 
مجلس النلواب والوزراء وملن بدرجتهم، 
كما شلمل اإللزام رئيس مجللس القضاء 
األعلىل والقضلاة وأعضلاء االدعلاء العام 
ورئيس وأعضاء املحكمة االتحادية العليا.

الصحة العاملية: سنقدم مليوين دوالر كمساعدات للعراق ضد »كورونا«

بريطانيا تعتزم إعادة )٥( آالف قطعة أثرية اىل العراق

النزاهة توقف رواتب 
نواب ومسؤولني 

ممتنعني عن كشف ذممهم

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس مستشلار األملن القومي قاسلم األعرجي، أمس السلبت، اجتماعاً 
للجنة الخاصة بأمن العراق، ملناقشة حماية مقار البعثات األجنبية.

 وذكر بيان ملكتب االعرجي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »أعضاء 
اللجنلة اسلتعرضوا ما توصللت اليه من معلوملات ونتائلج مهمة، فيما 
يخلص عملها، عىل ضوء توجيهات القائد العام للقوات املسللحة، السليد 

مصطفى الكاظمي«.
وناقلش األعرجلي بحسلب البيان ملع أعضاء اللجنلة، »السلبل الكفيلة 

بالحفاظ عىل أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات األجنبية«.
ونقلل البيان علن األعضاء تأكيدهم علىل تأدية املهمة املوكللة اليهم بكل 
مهنيلة وحياد، بما يعزز أمن العراق«، مبينا ان »اللجنة سلتقدم تقريرها 

ضمن املدة املحددة لها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أتفلق 35 نائبلاً من قوى سلنية مختلفة عىل تشلكيل جبهلة برملانية، أمس 
السلبت، »لوقف التداعي وإنصاف املظلومن«، حسلب وصفهلم، إال أن نوب 
أكدوا أن الجبهة تهدف إىل إسلقاط رئيس الربمللان محمد الحلبويس. وجاء يف 
بيان صادر عن املجتمعن أنهم بحثوا الوضع السليايس واألمني واالقتصادي 
واالجتماعي والصحي يف العراق. وناقش املجتمعون اجراء االنتخابات املبكرة 
وملا تلزمها من جهلود نحو تحقيقها، بعيلدا عن السلاح املنفلت. وتدارس 
النواب االجراءات التعسلفية التي تعصف باملحافظات وما يعانيه مواطنوها 
ملن إنكار للحقلوق وجرائم اإلخفاء القرسي والسلجناء واملعتقلن، حسلب 
البيان. وكان من بن النواب املجتمعن قاسم الفهداوي، احمد عبد الجبوري، 
أسلامة النجيفي، كريم كفتان، محمد اقبال، قتيبة الجبوري، عمار يوسلف، 
عائشة املساري، شمائل العبيدي، حسن علو، محمد الفرمان، مرض الكروي، 
عبدالخاللق العزاوي، مقدام الجمييل، جاسلم الجبارة، احمد الجبوري، احمد 
الجربلا، محمد الخاللدي، خالده جار الله، ناهده الدايني، احمد املشلهداني، 

كفاء فرحان، رشيد العزاوي، طال الزوبعي، وعبد الرحيم الشمري.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفلادت وكالة االسلتخبارات، أمس السلبت، بإلقاء القبض عىل مسلؤول 
مشلاجب وامر مفرزة ملايسلمى والية شلمال بغداد بعملية استخباراتية 

مشركة.
 وذكلر بيلان للوكاللة تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منه، أنله »تنفيذاً 
لتوجيهات وزير الداخلية ومن خال تنسليق العمل االستخباري وتسخري 
املصلادر، القت مفارز وكالة االسلتخبارات املتمثلة بمديرية اسلتخبارات 
بغلداد يف وزارة الداخلية وبالتنسليق مع قوات األسلايش يف أربيل القبض 
عىل أحد اإلرهابين البارزين واملكنى )ابو نايف( املطلوب وفق أحكام املادة 
4 ارهلاب النتمائه لعصابلات داعش اإلرهابية والذي شلغل عدة مناصب 

)امني - امرمفرزة - مسؤول مشاجب( بما يسمى والية شمال بغداد«.
وأضلاف البيان، أنه »من خلال التحقيقات األولية معله اعرف بانتمائه 
لتللك العصابات اإلجرامية ونفذ عدة عمليلات ارهابية ضد القوات األمنية 
واملواطنلن بمناطق متفرقة من شلمال بغداد، حيث تلم ايداعه التوقيف 

إلستكمال التحقيق ولاتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

األعرجي يرتأس اجتامعًا ملناقشة محاية مقار 
البعثات األجنبية

النجيفـي يقـود »جبهـة سنيـة« جديـدة: 
إلسقاط احللبويس أم خلوض االنتخابات؟

االستخبارات تلقي القبض عىل آمر مفرزة 
»والية شامل بغداد«

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس تحاللف عراقيون عمار 
الحكيلم، أملس السلبت، اىل تخليد 
مقربة »االمهات« يف قضاء سنجار 

وادراجها تربويا.
تلقلت  بيلان  يف  الحكيلم  وذكلر   
املسلتقبل العراقلي نسلخة منله، 
ان »فتلح مقربة }صلوالغ{ بقضاء 

سنجار املسماة بمقربة »األمهات«؛ 
كونها ضمت رفات النسلاء اللواتي 
وئدن مع اطفالهن، يكشف بشاعة 

اإلجرام الداعيش«. 
وتابلع ان »هلذا يؤكلد أهمية فتح 
باقي املقابر ومعرفة مصري املغيبن 
فيها، كما يتعن عىل الجهات املعنية 
تخليلد هذه الفاجعلة بإدراجها يف 

املناهج الربوية«. 

احلكيم يدعو إىل ختليد فاجعة 
»مقربة االمهات« بسنجـار وادراجها

 يف املنهاج الرتبوي
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل/ الرشك�ة العامة ملوانئ العراق انجاز 
م�ا نس�بته 85% م�ن م�رشوع البواب�ة الرئيس�ة ضمن 
مرشوع السياج االمني وس�احة الرتحيب الكربى وبوابة 

موانئ ام قرص
وذك�ر مدي�ر ع�ام الرشك�ة الدكت�ور املهن�دس فرح�ان 
محيس�ن الفرطويس اس�تناداً اىل توجيه�ات وزير النقل 
الكابتن نارص حسني الش�بيل واملتضمنة انجاز املشاريع 
وف�ق امل�دد الزمنية الت�ي ابرمت م�ع ال�رشكات املنفذة 
ت�م انجاز م�ا نس�بته 85% من انش�اء البوابة الرئيس�ة 
للم�رشوع ال�ذي تضمن ثالث�ة طرق لدخول الش�احنات 
وطريق اخر اختصايص فيما حددت اربعة طرق للخروج 
ومبن�ى ل�الدارة االلكرتوني�ة وتنظيم مرور الش�احنات 
وفق نظام الكرتونيواض�اف الفرطويس ان موانئ العراق 
تس�ابق الزم�ن وتعم�ل جاهدة النش�اء م�رشوع ينظم 

دخول وخروج الش�احنات بانس�يابية عالية 
وفق نظام الكرتوني متطور وانهاء االكتظاظ 
الحاص�ل داخ�ل املوانئ ذلك من خالل انش�اء 
ساحة الرتحيب الكربى والتي تمر عرب البوابة 

االلكرتونية للموانئ .
يذكر ان البوابة الرئيس�ة ذات نظام الكرتوني 
اصبحت يف الوقت الحارض واجهة جديدة امام 

الوافدين ملينائي ام قرص الشمايل والجنوبي
بدورها، ارس�لت وزارة النق�ل الرشكة العامة 
لخدم�ات املالح�ة الجوي�ة وف�داً متخصص�اً 
م�ن مهن�ديس قس�م اتص�االت الط�ران اىل 
وصيان�ة  لتش�خيص  ال�دويل  اربي�ل  مط�ار 
االعطال الخاص�ة بمنظومة محطات االقمار 
االصطناعي�ة VSAT .وبني مدير عام الرشكة 
السيد عيل محسن هاشم : تم ارسال املالكات 

الهندس�ية لتقدي�م املس�اعدة مل�الكات مط�ار اربي�ل يف 
تش�خيص وصيانة االعط�ال يف املنظوم�ة والوقوف عىل 
احتياجات املحطة واعادة تش�غيلها و ربط مركز الرقابة 

الجوية يف مطار اربيل الدويل بوحدة االقرتاب 
)Approach control unit( مرك�ز الرشك�ة 
لضم�ان ديمومة اس�تمرار خدم�ات املالحة 

الجوية يف عموم العراق .
واضاف : نسعى لتمتني اطر التعاون املشرتك 
ب�ني الرشكة وجميع املطارات انس�جاماً مع 
توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني 
الش�بيل يف دع�م املالح�ة الجوي�ة واالرتق�اء 
بمس�توى البن�ى التحتية يف عم�وم املطارات 
العراقي�ة .م�ن جانبه ثم�ن مدي�ر اتصاالت 
الط�ران بمط�ار اربيل الدويل ) الس�يد احمد 
العلي�ا وم�الكات  االدارة  هوش�يار( جه�ود 
الرشك�ة العام�ة لخدم�ات املالح�ة الجوي�ة 
بتقديم املس�اعدة ملوظفي مط�ار اربيل كما 
عرب ع�ن كام�ل اس�تعداده للدعم املش�رتك 

خدمة لعموم املالحة الجوية يف العراق .

النقل تنجز »85« باملئة من مرشوع البوابة الرئيسة ملوانئ أم قرص
أعاد صيانة االقمار االصطناعية »VSAT« يف مطار أربيل جبهود عراقية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن الوكي�ل االداري ل�وزارة النقل س�لمان 
ص�دام البه�اديل، أم�س الس�بت، أن مرشوع 
القط�ار املعلق يف بغ�داد سيس�توعب عرشة 

االف فرصة عمل حال إنجازه..
وقال البهاديل، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
عىل هامش اجتماع موس�ع للجن�ة الوزارية 
الفني�ة املكلف�ة باختيار استش�اري ملرشوع 
القطار املعل�ق إن “اللجنة وضعت التفاصيل 

استش�اري  باختي�ار  الخاص�ة  االساس�ية 
مل�رشوع القطار املعلق الذي س�ينفذ وس�ط 

العاصمة بغداد”.
وأض�اف، ان “املرشوع س�يقدم خدمة كبرة 
ألهايل العاصمة، حيث ان يس�توعب  10000 
ش�اب للعمل فيه وس�ينجز يف فرتة قياس�ية 
وجيزة ويعترب خطوة حضارية مهمة يف بغداد 

كونه يخدم التنقل الداخيل للمحافظة”.
واوعز اىل اللجنة “اكم�ال جميع النقاط التي 
ت�م االتفاق عليه وكذلك اعداد تفاصيل العمل 

لالجتماع املقبل الذي سيعقد خالل 48 ساعة 
لالرساع بانجاز متطلب�ات العمل”، مؤكداً ان 
“ه�ذا املرشوع يعترب جزء من منظومة النقل 

الشامل لجانبي الكرخ والرصافة”.
يذك�ر ان وزارة النقل وقعدت محرض عقد يف  
23 من ش�هر آب مع وزارة التخطيط الحالة 
تنفيذ مرشوع قطار بغداد املعلق من مجلس 
محافظ�ة بغ�داد إىل وزارة النق�ل العراقي�ة 
االختص�اص  صاحب�ة  الجه�ة  باعتباره�ا 

القطاعي .

الوكيل االداري لوزارة النقل: قطار بغداد املعلق سيوفر 
»10« االف فرصة عمل

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، 
املائ�دة  بي�ض  منتج�ي  كاف�ة  الس�بت، 
يف  اس�عاره  اس�تقرار  ع�ىل  باملحافظ�ة 

االسواق املحلية.
وق�ال الناط�ق الرس�مي لل�وزارة حمي�د 
الناي�ف يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن “الوزي�ر الخفاج�ي أكد 
يف بيان�ه ع�ىل رضورة حماي�ة املس�تهلك 
العراق�ي من املضاربني باالس�واق املحلية 
والذي�ن ينته�زون الفرص ألج�ل االرضار 
باملنتج املحيل من جانب والتأثر عىل دخل 

املواطن اليومي من جانب أخر”.
وأضاف النايف، أن “قطاع الدواجن يشهد 
نمو متصاعد وبنس�ب مضاعف�ة وهناك 
تباش�ر بزيادة االنتاج من خالل املشاريع 
التي تم تأهيلها فضال عن املش�اريع التي 
س�تدخل االنتاج قريبا والتي س�تجعل من 
قطاع الدواجن رقم مهم يف الدخل القومي 

للب�الد”، مبين�أ ان “ال�وزارة تحمي املنتج 
املحيل ولكافة املنتج�ات الزراعية وبنفس 

الوقت تحمي املستهلك”.
اىل  الدواج�ن  منتج�ي  الخفاج�ي  ودع�ا 
“القي�ام بتجهيز املواطنني بش�كل مبارش 
من خالل تسير سيارات جوالة  وبأسعار 
مناسبة”، مشرا اىل ان “البعض يحاول ان 
يعيد قطاع الدواجن اىل نقطة الصفر وهذا 

لن نقبل به”.
وطالب وزير الزراعة املحافظني ب�”تسهيل  
انسيابية حركة نقل بيض املائدة وخاصة 
يف املحافظات املنتجة”، واصفا  املضاربني 
بأس�عار الس�وق والذين يروجون اىل فتح 
االستراد ب�”املنتفعني عىل حساب املواطن 

بشكل غر رشعي”.
ودع�ا الخفاجي دائرة مكافح�ة الجربمة 
املنظم�ة والجريم�ة االقتصادي�ة يف االمن 
اىل  الس�اندة  االجه�زة  وكاف�ة  الوطن�ي 
“ال�رضب بيد م�ن حدي�د لكل م�ن يلعب 

بقوت املواطن اليومي”.

وزير الزراعة يوجه بـ«الرضب بيد من حديد« 
للحفاظ عىل أسعار البيض

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

يواصل الجهد الهنديس التاب�ع لفرع الرشكة العامة 
لتج�ارة الحبوب يف الديوانية اعمال تس�ليح الجدران 
الكونكريتية لفوهة استالم الشلب الجديدة يف صومعة 
الش�لب اس�تعداد ملوسم تس�ويق الش�لب لهذا العام 
2020/2021. اك�د ذلك املهن�دس عبدالرحمن عجي 
طوف�ان مدير عام الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب . 
وقال اعمال توسعة فوهة االستالم يف صومعة جائت 
من اج�ل اضافه فتحة اس�تالم اضافي�ة يف صومعة 
شلب الديوانية اس�تعدادا ملوسم تسويق الشلب لهذا 
العام 2020/2021 لتقليل الزحم الحاصل للسيارات 
اثن�اء عملية التس�ويق وتقليل اي�ام مبيت حموالت 
الفالحني واملزارعني . » طوفان » كش�ف اىل استمرار 
اعم�ال تس�قيف بناك�ر مرك�ز تس�ويق املهناوي�ة 
اس�تعداداً للموس�م التس�ويقي  .وبني اىل ان مواقع 
الرشكة يف الس�ماوة و بابل  انتهت كافة االستعدادت 
لفتح ابواب املراكز التس�ويقة الس�تالم الش�لب من 
الفالح�ني و املزرارعني للموس�م 2020 - 2021 .من 
جان�ب اخر  ب�ارشت مالكات الوح�دة الفنية يف فرع 
االنبار باعمال صيانة البناكر يف موقع الس�ايلو  بعد 

حصول املوافقات االصولية عىل التاهيل .

جتارة احلبوب : اجلهد اهلنديس 
يف سايلو شلب الديوانية يواصل 

اعامله لزيادة منافذ االستالم

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، ان عدد الحس�ابات املفتوح�ة للمواطنني وفئات 
اخ�رى يف فروع�ه ببغ�داد واملحافظات خ�الل ايلول امل�ايض بلغت 3769 حس�اب توفر 

وجاري.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »عدد 
الحس�ابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت اىل 291 حس�اب، يف 

حني بلغ عدد حسابات التوفر للمواطنني اىل 3478 حساب«.
وأضاف أن »املرصف مس�تمر يف فتح الحس�ابات للمواطنني الراغبني يف ايداع اموالهم يف 
امل�رصف والحصول عىل الفوائد وفق رشوط وضوابط وضع�ت وبامكان زبائن املرصف 

زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ردت مديرية املرور العامة عىل انباء صدور 
اوامر حجز التكتك.

وذك�رت مديري�ة امل�رور يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه نود ان ننوه 
ان ال صح�ة لألخب�ار املتداول�ة يف مواق�ع 
التواص�ل االجتماعي حول قي�ام  مديرية 

اوام�ر  بحج�ز   العام�ة بأص�دار  امل�رور 
الدراجات النارية)التكتك(  

وانما يتم تغريم املخالفني لقواعد وقوانني 
املرور فقط ..

وبين�ت »نرج�و  من الجميع أخ�ذ االخبار 
م�ن  مصدرها املوثوق حي�ث هناك بعض 
الصفح�ات املغرضة التي تح�اول ان تبث 

االخبار املزيفة والتي ال صحة لها  ..

الرافدين يكشف عدد حسابات املواطنني املودعني 
امواهلم يف املرصف خالل ايلول

املرور تنفي صدور أوامر بحجز »التكتك«

مدير بلدية الكوت يطرح خطة للعمل لـ »اإلنجاز 
اليومي« ويؤكد للمواطنني عىل تقديم أفضل اخلدمات

   المستقبل العراقي/ الغانم

حس�ب مدير بلدية الك�وت املهندس حيدر جس�ام حمود، تس�تمر مديرية 
بلدي�ة الكوت بالعمل دون توقف ولكافة قواطع األقس�ام البلدية وحس�ب 

خطة العمل:
1- تواص�ل العم�ل من قبل كوادر قس�م حي الجهاد بحمل�ة رفع النفايات 
وغس�ل وتنظي�ف األرصفة وقص وتعديل الش�وارع والس�احات يف مناطق 

متفرقة لقاطع حي الجهاد.
2- الجه�د اآليل والبرشي لكوادرنا يف قس�م املركز مس�تمر برف�ع النفايات 

وتنظيف الكيرتات يف مناطق متفرقة لقاطع املركز.
3- قسم داموك والزهراء مستمر بالعمل بتنظيف الكيرتات وبرفع النفايات 
وقص وتعديل بعض الشوارع والساحات يف مناطق متفرقة لقاطع داموك

4- الجهد اآليل لكوادرنا يف قسم الكرامة والفالحية مستمر بتنظيف الكيرتات 
ورفع النفايات يف مناطق متفرقة لقاطع الكرامة.

5- الجهد اآليل لكوادرنا يف قس�م الخاجية مستمر برفع النفايات واالنقاض 
ضم�ن قاط�ع الخاجية.والعمل مس�تمر من أج�ل تقديم أفض�ل الخدمات 

للمواطنني ومن الله التوفيق
إىل ذلك، أطلع مدير بلدية الكوت املهندس حيدر جسام حمود، أمس السبت، 
ميداني�اً عىل األعم�ال الخدمية التي تق�وم بها رشكة ت�اج النهرين املنفذة 
لتطوير مرشوع حي الجهاد برئاسة دائرة املهندس املقيم املهندس إحسان 

فالح حسن وتابع نسبة اإلنجاز فيها.
والتق�ى حم�ود الملواطنني س�اكنني تل�ك املنطقة واس�تمع اىل ش�كاويهم 

ومعاناتهم.
ب�دوره، أكد مدير بلدية الك�وت عىل دائرة املهندس املقي�م باإلرساع بوترة 
العم�ل وتقدي�م أفض�ل الخدم�ات أله�ايل منطق�ة ح�ي الجهاد وم�ن الله 

التوفيق.

حمافظ بغداد يفتتح »علوة نموذجية« 
جنوب العاصمة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتت�ح محافظ بغداد املهن�دس محمدجابرالعطا 
عل�وة جن�وب بغ�داد النموذجي�ة لبي�ع وتخزين 

الخضار جنوب العاصمة.
وقال املحافظ خالل االفتتاح بحضور جمع غفر 
من مس�ؤويل املنطقة والقيادات االمنية ووجهاء 
وش�يوخ العش�ائر ان »العلوة تعد م�ن اهم واكرب 
املحط�ات النموذجية لتس�ويق وتخزين الخضار 
املحلية خاصة وان موقعها نموذجي واسرتاتيجي 
وقريب للمناطق الزراعية التي تعد السلة الغذائية 
للعاصم�ة«، مؤك�دا ان »ه�ذا امل�كان االقتصادي 
س�يكون محطة لتس�وق الخضار ملناط�ق بغداد 

واملحافظات القريبة من العاصمة ».
ولف�ت املحافظ اىل ان هذه العلوة نفذت بحس�ب 

تصامي�م معتمدة يف البلدان املتقدمة باالضافة اىل كونها تضم 
محال كثرة واماكن لتخزي�ن وحفظ الخرضوات والفواكه«، 
مضيفا ان »هذه العلوة ستس�هم بالحد من دخول الشاحنات 
الثقيل�ة ذات االحم�ال الكب�رة مم�ا س�يقلل م�ن الزحامات 

املرورية وتأثر تلك العجالت عىل الطرق وتلفها ».

واض�اف العط�ا » من املؤم�ل ان يتم توس�يعها يف املس�تقبل 
القريب واضافة ابنية جديدة من ضمنها انش�اء فندق ومحال 
ومخازن اضافية لتوس�يع حجم التسوق«، موضحا ان العلوة 
س�يكون لها تأثر ايجابي ع�ىل امل�زارع والفالحني واصحاب 
املكاتب باالضافة اىل تش�غيل االي�ادي العاملة فضال عن دعم 

املحاصيل املحلية«.

وزارة الكهرباء تكشف عن تطورات جديدة 
بشأن الربط اخلليجي

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء، عن اتفاق مهم بشأن الربط 
الكهربائي بني العراق ودول الخليج.

 وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، أحم�د العب�ادي يف 
ترصيح صحف�ي »حتى قبل أي�ام كان هناك اجتماع 
دوري بش�أن الربط الخليجي وج�رى االتفاق عىل ان 
تعق�د هذه االجتماعات بش�كل أس�بوعي وان تعاود 
هيأة الربط الخليج�ي أعمالها من خالل ربط محطة 
}الزور{ }ش�مال الكويت{ ومحطة الف�او بمحافظة 

البرصة وإنشاء الخط يف داخل االرايض الكويتي«.
وأكد ان »االلتزامات يف الجانب العراقي ش�به مكتملة 
وهن�اك اعم�ال منوط�ة يف الجانب الخليج�ي واعتقد 
ان االجتم�اع ال�ذي تحقق وس�يكون دوريا وبش�كل 

أسبوعي سيتكفل ببدء العمل من اآلن«.
وأعل�ن العب�ادي ع�ن »اتف�اق الجانب�ني }العراق�ي 
والخليج�ي{ عىل مع�اودة االعمال بغي�ة تحقيق هذا 
امل�رشوع بدفع املرحلة األوىل التي هي عبارة عن 360 

ميكاواط اىل محافظة البرصة«.
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت يف آب املايض أن املرحلة 

األوىل من الربط الخليجي تحتاج إىل 14 شهراً وبواقع 
500 مي�كا واط وكان من املف�رتض أن تدخل الخدمة 
للعراق يف ترشين األول }الحايل{ لكنها لم تدخل، بسبب 
تداعيات الوض�ع االقتصادي، وهبوط أس�عار النفط 

وتأثرات الجائحة العاملية الوبائية كورونا«.

ويشهد العراق عجزاً كبراً يف قطاع الطاقة منذ عقود، 
رغ�م امتالك�ه احتياط�ات كبرة م�ن النف�ط والغاز 
وإنف�اق ع�رشات امللي�ارات م�ن ال�دوالرات، وهو ما 
س�اهم يف تأجيج الغضب الش�عبي، السيما يف مواسم 

الصيف الالهبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة املثن�ى، أم�س الس�بت، ان انتاجها م�ن مادة 
الس�منت ضمن ثالثة معامل استثمارية، س�رتفع خالل الشهر 
املقبل اىل س�تة ماليني طن سنويا، ما س�يجعلها املحافظة االوىل 

باالنتاج عىل مستوى البالد.
وق�ال مدير عام هيئ�ة اس�تثمار املثنى عادل داخ�ل اليارسي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه. إن “املالكات املختصة 
بإح�دى ال�رشكات الخاصة للصناعات الس�منتية، بلغت نس�ب 
انجازه�ا ملعمل الرشكة 98 باملئة، ع�ادا املرشوع مفخرة للمثنى 

وأبنائها”.
واضاف ان “انتاج املعمل س�يدخل الش�هر املقب�ل مرحلة االنتاج 
الفعيل بطاقة مليوني طن س�نويا من الس�منت املقاوم والعادي 
وع�ايل الصالبة”، الفتا اىل ان “املرشوع ال�ذي ينفذ يف بادية املثنى 
الجنوبي�ة بكلفة 200 مليون دوالر، س�يوفر مئ�ات فرص العمل 

املبارشة وغر املبارشة ألبناء املحافظة”.
واك�د اليارسي انه “بع�د دخول املعمل مرحلة االنت�اج التجاري، 
س�تكون املثن�ى االوىل بصناع�ات الس�منت عىل مس�توى البالد، 
مذك�را أن الهيئة منحت خالل املدد الس�ابقة، ع�رشات الرخص 
التنمي�ة  تحقي�ق  به�دف  الصناع�ي  القط�اع  يف  االس�تثمارية 
االقتصادية واالكتفاء الذاتي من مادة السمنت، إىل جانب تشغيل 

أعداد كبرة من االيدي العاملة”.

املثنى تتصدر حمافظات 
العراق يف انتاج االسمنت

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيهات معايل وزي�ر الداخلية ووكيل الوزارة لش�ؤون 
الرشطة، وبعد توفر معلومات لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد 
من قبل املصادر الرسية بتكرار ح�وادث رسقة الدراجات النارية 
ودراج�ات التكتك يف جانب الرصافة وتحديدا مناطق رشق القناة 
وبنف�س االس�لوب لكونها مفتوحة وبال اب�واب ومن خالل كرس 
جوزة التشغيل وربط االسالك بشكل خارجي ، وحسب امر السيد 
مدير مكافحة اجرام بغداد بتشكيل فريق عمل للتوصل اىل الجناة 
برئاسة السيد مدير مكتب )الشعب( ملكافحة االجرام ومجموعة 
من ضباط ومنتس�بي املكتب وفع�ال تم املبارشة بالتحري وجمع 
املعلومات واالس�تعانة باملص�ادر الرسية وبعد جه�ود حثيثة تم 
التوصل اىل العصابة املقصودة واملكونة من ثالثة متهمني وتحديد 
اماك�ن تواجدهم والقبض عليهم ول�دى التحقيق معهم اعرتفوا 
بقيامهم بعدة عمليات لرسقة الدراجات ودراجات التكتك وبنفس 
االسلوب يف مناطق الشعب وجميلة وحي اور ومناطق اخرى ، تم 
تدوين اقوال جميع املتهمني باالع�رتاف وتصديقها قضائيا امام 
انظار الس�يد قايض التحقيق وقرر س�يادته توقيفهم وفق املادة 

446 من قانون العقوبات .

    بغداد / المستقبل العراقي

حققت قطعات الفرقة الرابعة ضمن قواطع املسؤولية يف سامراء 
أنتشارها األمني من خالل استنفار كافة الجهود والطاقات لتأمني 
حماية الزائرين الوافدين اىل مرقد اإلمامني العس�كريني )عليهما 
الس�الم( بمناسبة ذكرى إستشهاد االمام الحسن العسكري )ع( 
.وأفاد اللواء الركن عدنان وادي محس�ن قائ�د الفرقة الرابعة ان 
تعزيز انتش�ار القطعات يأتي ضمن الخطة األمنية لتأمني طريق 
الزائرين عرب الس�يطرة املركزية ملدخل مدينة س�امراء املقدس�ة 
وس�يطرة الركة مؤكداً إتخاذ اجراءات التفتيش الدقيق للعجالت 
واالش�خاص وبذل أقىص الجهود لف�رض األمن وحماية الزائرين 
وتكثيف الجهد االستخباري ملنع حصول أي خرق أمني باإلضافة 
إىل املس�اهمة يف توفر وس�ائط نقل للحاالت اإلنس�انية وتقديم 
الخدم�ات الطبية واالرش�ادات التوعوية الت�ي تحذر من مخاطر 

انتشار فايروس كورونا .

الداخلية تعلن القبض عىل عصابة متخصصة 
برسقة الدراجات النارية و«التكتك«

االحتادية تعلن مسامهتها بتأمني زيارة اإلمام 
احلسن العسكري عليه السالم
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مجلس القضاء االعىل

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح العزيزية
العدد 428/ج/2020

التاريخ 2020/10/11
اعالن

اىل امل�دان الهارب ) جاس�م حزام عتاب 
الحيالوي( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني 
بالحك�م الص�ادر بحق�ك  غيابي�ا وفق 
احكام املادة )434(  من قانون العقوبات 
رق�م )111( لس�نة 1969 املع�دل  ل�ذا 
اقت�ى تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور امام  
هذه املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة 
املواف�ق الس�اعة التاس�عة م�ن صباح 
ي�وم 2020/11/23 واذا ص�ادف موعد 
املحاكم�ة عطل�ة رس�مية فيعت�ر يوم 
العمل ال�ذي يليه موع�دا للمحاكمة ويف 
حال عدم حضورك او تس�ليم نفسك اىل 
اقرب مركز للرشطة فستتخذ االجراءات 
القانوني�ة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول  
القايض

احمد حامد القرييش
قايض محكمة جنح العزيزية

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح العزيزية
العدد 426/ج/2020

التاريخ 2020/10/11
اعالن

اىل املدان الهارب )محمد سلمان رديف( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني 
بالحك�م الص�ادر بحق�ك  غيابي�ا وفق 
احكام املادة )292(  من قانون العقوبات 
رق�م )111( لس�نة 1969 املع�دل  ل�ذا 
اقت�ى تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور امام  
هذه املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة 
املواف�ق الس�اعة التاس�عة م�ن صباح 
ي�وم 2020/11/23 واذا ص�ادف موعد 
املحاكم�ة عطل�ة رس�مية فيعت�ر يوم 
العمل ال�ذي يليه موع�دا للمحاكمة ويف 
حال عدم حضورك او تس�ليم نفسك اىل 
اقرب مركز للرشطة فستتخذ االجراءات 
القانوني�ة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول  
القايض

احمد حامد القرييش
قايض محكمة جنح العزيزية

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات واسط 
الهيئة الجنائية الثانية 

العدد 191/ج/2020
التاريخ 2020/10/19

اىل املتهم الهارب / حس�ن طالع محسن 
صخي الس�اعدي / اسم والدته /كريمة 

مجيد صخي تولد 1990
اىل املته�م اله�ارب / عيل طالع محس�ن 
صخي الس�اعدي / اسم والدته /كريمة 

مجيد صخي تولد1989
اىل املتهم الهارب / حسني طالع محسن 
صخي الس�اعدي / اسم والدته /كريمة 

مجيد صخي تلد 1992
اىل املتهم الهارب / ادريس طالع محسن 
صخي الس�اعدي / اسم والدته /كريمة 

مجيد صخي تولد 1995
اىل املتهم الهارب / مهدي طالع محس�ن 
صخي الس�اعدي / اسم والدته /كريمة 

مجيد صخي تولد 1993
اعالن

بالنظر ملجهولية محل اقامتكما  يف الوقت 
الحارض ولكونكم�ا متهمان يف القضية 
املرقم�ة اعاله وفق اح�كام املادة 444/

رابع�ا ق.ع  فقد تقرر تبليغكما باالعالن 
عن طريق صحيفتني محليتني بالحضور 
امام هذه املحكمة يوم  2020/12/28 
ويف حالة عدم حضوركما س�وف تجري 

املحاكمة غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صري الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهياة الجنائية الثانية

اىل الرشيك محمد عبد الحسني هادي 
توجب حض�ورك اىل مقر بلدي�ه النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
50607 / 3 حي النداء خالل عرشه أيام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عقيل حسان عزيز

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / ج ش /4080

التاريخ 2020/10/21
بناء عىل طلب املواط�ن  )منتظر مهدي 
صال�ح(  ي�روم تبدي�ل اس�مه املج�رد  
وجعل�ه )مهند( بدل من ) منتظر(  فمن 
لديه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة  عرش يوم  
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������
اىل الرشيك / صادق حاكم حمزة 

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافق�ة ع�ىل ص�دور 
اج�ازة البن�اء والخاصة بالعق�ار املرقم 
3/56436 ح�ي الن�داء للمواطن حيدر 
صبي�ح تعب�ان مناصفة بالعق�ار وعند 
عدم حضورك سوف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد 2656/ش/2020
اىل املدعى عليه  / لؤي كامل سلطان

اقام املدعي  )عدنان عبد الس�ادة عبيد ( 
الدعوى املرقم�ة اعاله والتي طلب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م باج�ر املثل 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار محل�ة دور االص�الح واملرف�ق 
بكت�اب مركز رشطة حي الجهاد بالعدد 
11387 يف 2020/10/14 تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
بتاريخ 2020/11/4 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

عدنان الزاميل 
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح العزيزية

العدد 427/ج/2020
التاريخ 2020/10/11

اعالن
اىل املدان الهارب ) شهيد محسن ديكان 

هالل الزبيدي( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني 
بالحك�م الص�ادر بحق�ك  غيابي�ا وفق 
اح�كام امل�ادة )1/459(  م�ن قان�ون 
العقوبات رقم )111( لسنة 1969 املعدل  
لذا اقتى تبليغك اعالنا بالحضور امام  
هذه املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة 
املواف�ق الس�اعة التاس�عة م�ن صباح 
ي�وم 2020/11/23 واذا ص�ادف موعد 
املحاكم�ة عطل�ة رس�مية فيعت�ر يوم 
العمل ال�ذي يليه موع�دا للمحاكمة ويف 
حال عدم حضورك او تس�ليم نفسك اىل 
اقرب مركز للرشطة فستتخذ االجراءات 
القانوني�ة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول  
القايض

احمد حامد القرييش
قايض محكمة جنح العزيزية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2019/3108

التاريخ 2020/10/20
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام 
العقار تسلس�ل 3/41439 الواقع يف 
الوف�اء  العائ�د للمدي�ن ماجد جعفر 
ه�ادي املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ) 
ثائر عبد الرزاق عباس ( البالغ اربعة  
ع�رش مليون وخمس�مائة الف دينار   
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
من الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 
عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية  وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه / 3/41439/1 
حي الوفاء  

2 � جنسه ونوعه : دارين
3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف

4 � مش�تمالته العقار مفرز بصورة 
غري رسمية يتكون من ساحة امامية 
من ضمنها صحيات مش�ركة وممر 
يقع ع�ىل جانب�ه االيرس واس�تقبال 
واح�دة وس�لم ي�ودي مطب�خ صغري 
وب�اب ي�ودي اىل كلي�دور وغرفة نوم 
واحدة وس�لم يودي اىل سطح العقار 
وان جميع جدران الطابق االريض من 
الطاب�وق واالس�منت ومطلية بمادة 
الجص كما لوح�ظ وجود هزاره من 
الس�رياميك واملطب�خ والكليدور عىل 
ارتفاع 60 س�م متهالكة وان س�قف 
العقار الطابق االريض من الش�يلمان 
بالكايش  والطابوق واالرضية مبلطة 
الطاب�ق  بخص�وص  وام�ا  الع�ادي 
االول يتالف من غرفتني نوم مش�يدة 
جدرانه�ا م�ن الطاب�وق واالس�منت 
ومطلي�ة بم�ادة االس�منت والجص 
الش�يلمان   والب�ورك والس�قف م�ن 
والطابوق ومغلف بالس�قف الثانوي 
الع�ادي والس�طح ف�ريس  وس�منت 

ومجهز ماء وكهرباء 
5 � مس�احته  200 مر واملراد بيعها 

100مر 
6 � درجة العمران / دون املتوسطة 

7 � الشاغل / الحارس : ماجد جعفر 
هادي يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة 

مستأجر 
خمس�ة   / املق�درة  القيم�ة    �  8
وخمس�ون مليون وستمائة وخمسة 

وعرشون الف دينار  
������������������������������

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد : 1288 /ش2020/3

التاريخ 2020/10/22
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه ) حي�در محم�د 
حسني( 

اقامت املدعية )ابتسام محمد جواد( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
املحكمة تطلب فيه�ا التفريق للهجر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  فقد قرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2020/11/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

عيل لفته جادر

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2571 /ش2020/6
التاريخ 2020/10/20

اىل / املدعى عليه ) بشري صبار جاسم 
 )

اقامت املدعية )ن�داء كاظم صادق ( 
الدعوى بالعدد  )2571/ش2020/6( 
امام هذه املحكمة تطلب فيها نفقة 
مستمرة لالطفال كل من ) عيل وبتول 
ومقت�دى وزينب ( م�ع اجر حضانة       
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
محلةح�ي الرحمة 4 / النجف  قررت 
املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة  
صحيفت�ني  محليتني يوميتني  وعليك 
يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  الحض�ور 
موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم 
التاس�عة  الس�اعة    2020/11/17
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول 
القايض

حسن جواد الحبيب
������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2572 /ش2020/6
التاريخ 2020/10/20

اىل / املدعى عليه ) بشري صبار جاسم 
 )

اقامت املدعية )ن�داء كاظم صادق ( 
الدعوى بالعدد  )2572/ش2020/6( 
امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها تأييد 
حضانة االطفال  كل من )بتول وعيل 
ومقت�دى وزين�ب ( وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلةح�ي الرحمة 
4 / النج�ف  قررت املحكم�ة تبليغك 
بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة  صحيفتني  محليتني 
يوميتني  وعلي�ك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم 
املوافق يوم 2020/11/17  الس�اعة 
ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

حسن جواد الحبيب
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 1405/ب2020/1
التاريخ 2020/10/22

اعالن
اىل املدع�ى عليه / ام�ري احمد محمد 

حسني
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم  
 2020/9/30 يف  1405/ب2019/1 
واملتضمن الحكم ) بالزام املدعى عليه 
)ام�ري احمد محمد حس�ني( بتأديته 
للمدع�ي ) نبي�ل عبد الزه�رة عبيد ( 
مبل�غ مق�داره مليونان وتس�عمائة 
الف دين�ار والثابت يف وصيل االمانة ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الزهراء/1 لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية  وبعكسه سيكتسب القرار 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 
االول/2020  15/ترشي�ن  يف   2236
باالع�الن الخاص  بمحكم�ة االحوال 
الشخصية يف الكوفة  بالعدد 1189/

وق�د   2020/10/14 يف  ش2020/3 
ورد س�هوا اسم املدعية شليىل جندي 
موىس خطأ والصحيح هو ليىل جندي 

موىس لذا اقتى التنويه
������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط ا 
التحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد:2553 /ب/ 2019
التاريخ :2020/10/20

اىل املدعي عليه/ عيل كاظم حس�ن/
حسب واليته الجرية عن ابنه القارص 

)حسني عيل كاظم( 
أع����������الن

اقام�ت املدعي�ة )واجدة عب�د الرزاق 
بالع�دد  املرقم�ة  الدع�وى   ) ط�ه  
2553/ب/2019  و ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك فقد اص�درت محكمة بداءة 
الك�وت حكما غيابيا يف الدعوه اعاله 
تق�رر   2020/10/1 يف  امل�ؤرخ  و 
الحك�م بأزالة ش�يوع العقار املرقمة 
101/450/الرساي بيعا و ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب مركز 
رشطة الكوت املرقم بالعدد 12385يف 
اش�عار  حس�ب  و   2019/10/10
مختار محل�ة  املرشوع )جواد كاظم 
ع�يل حس�ني( تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بواس�طة  صحيفت�ني محليتني  ولك 
ح�ق االعراض ع�ىل الحك�م الغيابي 
خ�الل امل�دة القانوني�ة اعتب�ار م�ن 
اليوم الت�ايل لتاريخ الن�رش ويف حالة 
عدم حضورك س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض

عمار حسن عبد عيل
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 4/خ/2020

التاريخ 2020/10/20
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوف�ة العقار 
ميس�ان  ح�ي   3/24356 تسلس�ل 
الواقع يف الكوفة العائد للمدين اسعد 
عبد الل�ه ابراهيم املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن نبي�ل س�عدون راه�ي البالغ 
س�تون ملي�ون دينار   فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تب�دأ من اليوم التايل 
للن�رش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشري
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة حي ميسان 
 3/24356

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

ع�ىل  يق�ع  :عق�ار  مش�تمالته   �  4
ش�ارع فرع�ي10 م�ر ويتال�ف من 
س�احة امامي�ة بضمنه�ا صحي�ات 
مش�ركة ومطبخ وصال�ة وغرفتني 
نوم وس�لم معلق  ي�ؤدي اىل البيتونة 
وس�طح الجدران  ملبوخة باالسمنت 
االرضية مع الساحة االمامية مبلطة 
الطاب�وق  الس�قف م�ن  باالس�منت 
والش�يلمان والس�طح ال يحتوي عىل 

تشاريف ومجهز ماء وكهرباء 
5 � مساحته : 200م2

غ�ري  حدي�ث  العم�ران  درج�ة   �  6
مكتمل

7 � الش�اغل : غص�ون مكي وترغب 
بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر

8 � القيم�ة املق�درة : س�تون مليون 
دينار 60000000 مليون  

9 � موعد املزايدة اليوم االخري لالعالن 
الساعة الثانية عرش ظهرا 

10 � م�كان املزاي�دة داخ�ل مديري�ة 
تنفيذ الكوفة
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نرش اعالن  مناقصة خارجية 

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

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

1 ـ سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2ـ  يتم تسـليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسـم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسـم 
ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة 
عامة  ـ الشـعيبة ـ محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/29 /2020 السـاعة الثانية عرش ظهرا حسـب 
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 سـوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االسـتعالمات الرئيسـية / رشكة مصايف الجنوب / 
رشكة عامةـ  الشعيبةـ  محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/11/29 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة 

البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 ـ املبلغ التخميني للمناقصة ) 255,000( مائتان وخمس وخمسون الف دوالر امريكي فقط 

4 ـ تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اسـتمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االسـتمارات 
املدرجة يف القسـم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سـيتم اسـتبعاد العطاء وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 ـ متطلبـات التأهيـل : عىل مقـدم العطاء ان يقدم ادلـة موثقة تثبت قدرته عـىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسـم الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 ـ تقديـم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسـعار املطلوبة يف القسـم الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 ـ تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سـفتجة ( )بالنسـخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف 
عراقـي معتمـد لدى البنك املركـزي العراقي وبمبلغ قدره )5100 دوالر( خمسـة االف ومئة دوالر امريكـي 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 ـ  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

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

11 ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 ـ لجهـة التعاقـد الحـق يف الغاء املناقصـة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صـدور كتاب االحالة بناء عىل اسـباب مربرة دون 

تعويض مقدمي العطاءات 
13 ـ لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

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

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

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين مكرر )170(  والصادر يف 2020/10/19 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجـري العقارات املدرجة تفاصيلها  
يف ادنـاه والعائدة ملكيتها اىل مديريـة بلدية  برطلة  وفقا 
الحـكام القانون )21( لسـنة )2013( وبطريقـة املزايدة 
العلنيـة.  فعـىل الراغبني بااليجـار مراجعـة مديرية بلدية  
برطلـة  وخالل مـدة )30(  يوم  تبدأ مـن اليوم التايل لنرش  
االعالن مسـتصحبني معهـم التامينات القانونيـة البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
مـن مدة االعـالن  يف مقر البلدية ويتحمل من ترسـو عليه 
املزايدة  اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتسـديد باقي بدل االيجار والرسـوم االخـرى وابرام العقد 
خـالل مده )ثالثون يوم( من تاريـخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك 
وعىل حسـاب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافـة اىل مصادرة اماناته وعدم 
السـماح له بالدخول باملزايدة مجددا وسـتكون املزايدة يف 

مقر مديرية بلدية برطلة .   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

م/انذار
اىل /ورثـه الفالح املتويف وسـم كاظم عيـى كل من )1.جوزي 
وسـم كاظم 2.غنية وسـم كاظم 3.مالك وسـم كاظم 4.فندية 

وسم كاظم 5.نظيمه وسم كاظم 6.اوزية وسم كاظم(
نظـر الرتحالكم عـن االرض املـوزع  عليكم والبالغـة 40 دونم 
ضمن السلف 1\3 مقاطعة 16\ السايح  بموجب قرار التوزيع 
املرقـم 5563 يف 1\7\ 1978 واملـربم وفق القانون 117 لسـنه 
1970 لـذا ننذرك بوجوب العودة والسـكن واالسـتغالل وخالل 
فـرتة 15 يوم من التاريخ نرش هذا االنـذار وبخالفه يتم ترويج 
معاملـه نقل حقوق و التزامات اىل احـد الورثه الذي تتوفر فيه 

الرشوط القانونية 
م ر مهندسسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه   واسط

مجلس القضاء االعىل
اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشـخصية يف 

النجف
العدد حجة / 2240

التاريخ 2020/10/22
اىل  / املدعـوه / نعيمـة فاضل 

مهنة 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  فوزية 
فاضـل مهنـة طلبـا اىل هـذه 
املحكمـة يروم فيه اسـتصدار 
حجة وفاة بحق املدعوة )نعيمة 
فاضل مهنة ( قـررت املحكمة 
املحليـة  الصحـف  يف  تبليغـك  
فعليـك الحضـور امامها خالل 
عـرشة ايـام مـن تاريـخ نرش 
االعـالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشـخصية يف 

النجف
العدد / حجة وفاة / 2241

التاريخ 2020/10/22
اىل  / املدعـوه / فهيمه فاضل 

مهنة 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  فوزية 
فاضـل مهنـة طلبـا اىل هـذه 
املحكمـة يروم فيه اسـتصدار 
املدعـوة  بحـق  وفـاة  حجـة 
)فهيمـه فاضل مهنـة ( قررت 
املحكمـة تبليغـك  يف الصحـف 
املحلية فعليك الحضور امامها 
خـالل عرشة ايـام مـن تاريخ 
نـرش االعـالن وبخالفه سـيتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1498|2020
التاريخ/2020/10/21 

أعالن 
الكـوت   تنفيـذ  مديريـة  تبيـع 
ام   37 81/1م  العقارالتسلسـل 
هليـل  الواقـع يف ألكـوت العائدة 
اىل املدين)جبـار اسـماعيل خليل  
الدائـن  لقـاء طلـب  املحجـوز   )
)صـادق بايـش سـلمان (البالغ 
)100,000,000(  مليـون  دينار 
فعـىل الراغـب بالـرشاء مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة )30 
يوما ( تبـدأ من اليوم التايل للنرش 
التأمينـات  معـه  مسـتصحبا 
القانونيـة عـرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
التسـجيل  رسـم  وان  العراقيـة 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- العقار املرقم 
يف  الواقـع  هليـل  ام   37 81/1م 

الكوت 
2-جنسـه ونوعه : ارض مملوكه 
للدولـه و حـق التـرصف للمدين 

جبار اسماعيل خليل 
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 10دونم 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : 160,000,000 
مائة وستون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اسـتئناف بغداد 

/ الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة البياع 

العدد : 1073 / ب / 2020 
التاريخ : 7 / 10 / 2020 

اعالن 
اىل املدعـى عليـه ) عبـد الوهاب 
خالـد ياسـني ( مجهـول محـل 

اقامته حاليا .
اقـام املدعـي ) رحيـم سـلمان 
محمود ( الدعوى املرقمة 1073 
/ ب / 2020 لدى هذه املحكمة 
يطالبـك فيهـا الحكـم بالزامـك 
بدفع املبلغ البالغ 000 / 500 / 
1 مليون وخمسـمائة الف دينار 
عراقـي بموجـب وصـل االمانة 
وملجهولية محل اقامتك حسـب 
وتاييـد  بالتبليـغ  القائـم  رشح 
املجلس البلـدي انتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
يـوم 27 / 10 / 2020 السـاعة 
التاسعة ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافعة بحقـك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

بكر ابراهيم الصالحي 
ــــــــــــــــــــــــــ

اعالن تبديل لقب 
كاظـم  مـوىس   ( املدعـي  قـدم 
حسون ( طلبا يروم فيه ) تبديل 
لقبـه ( مـن ) الشـبالوي ( اىل ) 
الخزعيل ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعـوى مراجعة هـذه املديرية 
خالل مـدة اقصاها عـرشة ايام 
وبعكسه سـوف ينظر بالدعوى 
وفـق احكام املادة 21 من قانون 
االحـوال املدنيـة رقم 65 لسـنة 

1972 املعدل .
اللواء الحقوقي 

نشات ابراهيم الخفاجي 
املدير العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة استئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمـة االحوال الشـخصية يف 
االسحاقي

العدد :1218 
التاريخ 2020/10/17

نرش فقدان 
للطلـب املقدم من قبـل املدعوه 
) رواء حكـم طامـي( التي تروم 
فيـه نصبهـا  قيمة عـىل زوجها 
املفقود )صبـاح مهاوش طامي 
املحكمـة  مهنـا( قـررت هـذه 
نـرش فقـدان املدعـو ) صبـاح 
الـذي  مهـاوش طامـي مهنـا( 
فقـد يف محافظـة صـالح الدين 
بتاريخ 2016/2/11 ولم يعرف 
مصـريه لحد االن وعىل من يعثر 
عليـه وتتوفـر لديـه معلومـات 
عنه االتصال بذويه السـاكنني يف 
محافظة صـالح الدين  /ناحية 
االسـحاقي / او مركـز رشطـة 
االسـحاقي خالل شهر من اليوم 

التايل لنرش االعالن 
القايض

كاظم متعب داود
ــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
الوكالـة الصادرة  فقـدت منـي 
مـن مركـز تموين الرشـاد رقم 
الحاسـبة 8670 باسـم الوكيلة 
فمـن  حسـني  فليـح  صربيـه 
يعثـر عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقد وصل قبض رقم / 125022 
بتاريخ 28 / 6 / 2020 – جامعة 
االرساء بأسم / عيل تحسني عيل 
– فمـن يعثـر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 1342/ج/2019
التاريخ : 2020/10/22

اىل املتهـم الهارب / حسـني فاضل 
محسن الحاتمي

اعالن غيابي
حيث انـك متهم بالدعـوى املرقمة 
)1342/ج/2019( املشـتكي فيها  
)عبـد اللـه يوسـف شـاكر ( وفق 
املـادة 457 مـن قانـون العقوبات  
وملجهوليـة محـل اقامتـك  تقـرر 
تبليغك للحضور امام هذه املحكمة 
بموعـد املحاكمة بموعـد املحاكمة   

املوافق 2020/11/26  ويف حال
ة عدم حضـورك تجـري املحاكمة  

غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمة اسـتئناف النجف 

االتحادية
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

النجف
العدد / 1295/ش2020/2

التاريخ 2020/10/22
اعالن

اىل املدعى عليه / سالم داود كاظم
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا 
/1295 املرقمـة    بالدعـوى 

ش2020/2 يف 2020/9/30 غيابيا 
بحقـك والقـايض بتأييـد حضانة 
االوالد لهـا كل مـن )كوثـر ومالك 
وعذراء(  وملجهوليـة محل اقامتك 
بالتبليـغ   القائـم  رشح  وحسـب 
واشعار مختار حي النرص /النجف  
قـررت املحكمـة تبليغـك بالقـرار 
بواسطة  بصحيفتني يوميتني ولك 
حق االعرتاض عىل القـرار الغيابي 
خـالل املـدة القانونيـة وبعكسـه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

صفاء ناجي املول

رعد عيل نجم
رئيس مهندسني اقدم 

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه ت
70/468م75برطلة الغربية   منتزه 1

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 597/2020/ E 
للمرة االولى

 Supply New Duty Centrifugal pumps With
spare parts Item(603) 100.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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الحاقا باعالناتنا املرقمة 1847 يف 2019/8/21و 2088 يف 2019/9/11
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع ) تاهيل وتطوير مستوصفات صحية يف القلعة (  ضمن خطة 
تنمية االقاليم لعام 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط 
والضواب�ط امللحق�ة بها وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقدي�م العطاء ) االعالن(  عن 

املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)الصباح الجديد  � املستقبل العراقي � العدالة  ( 

وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كاف�ة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الص�ادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة ( 
وبام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم 
عق�د املؤتم�ر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقص�ة عند الس�اعة )12( ظهرا من ي�وم الثالثاء املصادف 
2020/10/27 يف بناية)بناي�ة دائ�رة صحة  ذي قار (  فعىل الراغبني من الرشكات واملقاول�ني العراقيني املؤهلني واملصنفني من 
الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة 
ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم 
تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية  :
 1 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � الكوادر الفنية :

ب � املتطلبات املالية  :
اوال : املوارد املالية )السيولة النقدية ( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )225,000,000( 

مئتان وخمسة وعرشون  مليون دينار عراقي
� املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلي�ة وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوج�د تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشك�ة املقدمة يف القائمة 
السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابع�ة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قب�ل االمم املتحدة / مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات (
ثاني�ا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يص�در بحق الرشكة مقدمة 
العطاء قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( 

سنوات السابقة 
ثالث�ا :  براءة ذمة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائ�ب ومعنونة اىل  ديوان محافظة 

ذي قار 
رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب 

ما مطلوب يف الجدول ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولي�ة ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد 
) ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق 
املناقص�ة وع�ىل املناق�ص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كت�اب االحالة قبل توقيع 

العق�د تقدي�م ص�ك مصدق او خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% م�ن مبلغ االحالة عىل ان يكون خط�اب ضمان او صك 
مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات 

النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها 
ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 

مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلت�زم الطرف الثاني بان يش�غل م�ا ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف 
حال�ة اعت�ذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ اس�تالم 

املركز للطلب 
8 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 
ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز 
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع 
العق�د خ�الل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�ركني معاملة 

الناكل او املخل وحسب واقع الحال
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة 

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 � تكون االولوية للمواد االولية  املصنعة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه   مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  � ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2020/11/3 اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار � شارع االمام عيل )ع( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات 
العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار / مديرية الشؤون االدارية واملالية قرب قيادة رشطة ذي قار وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية  فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 �  عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار 

بالتنفيذ بدون املطالبة باي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات 
17 � تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم

     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

 تعلن اللجنة عن تأجري االمالك املبني  اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية بلدروز بعد 
اعادة تقدير بدل ايجارها ملدة )3 سنوات( بطريقة املزايدة العلنية وفق لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل من يرغب االش�راك يف املزايدة مراجعة مديرية 
بلدي�ة بل�دروز خالل مدة )30( ثالثون يوم  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة  التقديرية ولكامل مدة التأجري  بموجب 
ص�ك مصدق او نقدا وتبقى قائم�ة املزايدة مفتوحة طيلة هذه املدة وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم الت�ايل النتهاء املدة القانونية اعاله تمام الس�اعة العارشة صباح�ا يف ديوان مديرية 
بلدي�ة  بل�دروز  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور خدمة بنس�بة 2% واجور اللجان 

واملرافقني واالعالن   واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2014/841

التاريخ 2020/10/4

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت  حص�ة املدين 
يف العق�ار املرق�م 1271/1 م 39 اله�ورة 
الواق�ع يف الك�وت  العائ�د للمدي�ن اس�عد 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائ�ن مديرية بلدية 
الكوت البالغ )22,880,142 ( دينار   فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوت 14 تموز 1271/1 
م 39 الهورة   

2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع البناء 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : حديق�ة امامي�ة 
واربعة غرف نوم ومطبخ وصحيات وغرفة 
يف الطاب�ق العل�وي والبن�اء م�ن الطابقو 

والشيلمان وارضية مبلطة بالكايش  
4 � مشتمالته :

5 � مساحته : 585 م مساحة الكلية العقار 
وحصة املدين محجوزة تبلغ 14 س�هم من 

اصل االعتبار الكيل 136 سهم  
6 � درجة العمران

7 � الشاغل : اسعد عليوي عبد الحسن  
 435,000,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8
اربعمائ�ة وخمس�ة وثالث�ون ملي�ون عن 

حصة املدين البالغة 14 سهم

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات واسط 
الهيئة الجنائية الثانية 

العدد 192/ج/2020
التاريخ 2020/10/19

اىل املته�م الهارب / يحيى مالك حمزة 
عيل القرييش/ اس�م والدته /هظيمة 

حسني  تولد 1974
اىل املته�م اله�ارب / هظيمة حس�ني 
صخ�ي كعود/ اس�م والدت�ه / فلحه 

حسن تولد 1949
اعالن

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكما  يف 
الوق�ت الح�ارض ولكونكم�ا متهمان 
يف القضية املرقم�ة اعاله وفق احكام 
املادة 1/406 ق.ع  فقد تقرر تبليغكما 
صحيفت�ني  طري�ق  ع�ن  باالع�الن 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
ي�وم  2020/12/28 ويف حال�ة ع�دم 
حضوركم�ا س�وف تج�ري املحاكمة 

غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهياة الجنائية الثانية

اعالن
اىل املته�م / ش م طاهر منجل معارج 

عزيزالسعيدي
مح�ل العم�ل / قي�ادة ح�رس حدود 

املنطقة الثالثة
العنوان محافظة واسط  / العزيزية 

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )5( 
من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رقم 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا 
االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االم�ن الداخيل الثالث�ة للمنطقة 
الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
اعتب�ارا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمة 
املوج�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحكام امل�واد )65 و66( م�ن قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
للمنطقة الثالثة

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس 

732/ج/2020
اس�م املحكمة :  محكم�ة قوى االم�ن الداخيل  االوىل 

املنطقة الثالثة بغداد 
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته الرشطي حي�در حميد 

ستار / مديرية رشطة الكهرباء 
اسم االم للمتهم برشى فاضل 

رقم الدعوى وتاريخها 732/ج/2020 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/12/31

تاريخ الحكم 2020/8/24
امل�ادة القانوني�ة 32 / ق ع د رق�م 14 لس�نة  2008 

املعدل 
خالصة الحكم :

حكمت محكم�ة قوى االمن الداخ�يل االوىل للمنطقة 
الثالث�ة بغ�داد  ع�ىل امل�دان الهارب )الرشط�ي حيدر 

حميد ستار ( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالس�جن  ملدة )6  س�نة سنوات( استنادا الحكام 
امل�ادة 32 اوال ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل 
الختالسه البندقية الحكومية نوع كالشنكوف نصف 
اخم�ص املرقمة 10701 واملخازن  عدد 4 والعتد عدد 

300 اطالقه التي بذمته 
2 � تضمين�ه مبلغ ق�دره 6,800,000 س�تة ماليني 
وثمانمائ�ة ال�ف دين�ار عراقي ع�ن قيم�ة البندقية 
الحكومي�ة وملحقات�ه والعت�اد املش�ار الي�ه اع�اله 
اس�تنادا الحكام املادة 32/ثانيا ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املعدل وحس�ب تسعرية وزارة الداخلية عىل ان 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38/اوال /أ ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
4 � اعتب�ار جريمته مخلة بالرشف اس�تنادا الحكام 
الفقرة )21/أ/6( ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

5 � تعمي�م اوص�اف الس�الح املختل�س اع�اله وفق 
القانون 

6 �راعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذالحكم الصادريف حقه  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ثانيا م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
7 �ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل اختف�اء املدان 
اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
 8 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
9 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني 
عب�د الرضا حم�ود( مبلغ ق�دره ثالثون  ال�ف دينار  

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 65 / اوال  ثانيا من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 

قابال لالعراض يف 24 / 2020/8
اللواء الحقوقي

عيل حمود عباس 
رئيس املحكمة

العدد : 1056
التاريخ : 2020/10/5

الموقع نوع الملك ورقمه

بلدروز / مركز المدينة على جزء من قطعة االرض المرقمة 92م25 نهر محمود والبترة
 بمساحة 14,85و12م2 على التوالي  

الحوانيت/ 
210ـ209

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

العدد  :1250
التاريخ: 2020/10/19

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com ايميل  قسم العقود احلكومية
حمافظة ذي قار 

العقود احلكومية 
املناقصة رقم )12( خطة تنمية االقاليم 2019

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
اعادة اعالن

العدد الكوادر الفنية  ت

1 مهندس مدني 1

1 مساح 2

1 مهندس ميكانيكي  3

1 مهندس كهربائي 4

ناظم محيد الوائيل
حمافظ ذي قار

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف 
المصادق+المتطلبات

ت
 

500,000
الف دينار

انشائية
سادسة

1%من قيمة 
الكشف 
التخميني 

القلعة
دائرة

صحة ذي 
قار

تاهيل وتطوير 
مستوصفات 
صحية في 

القلعة

360
يوم  2,630,877,000 1

اعالن
اىل املتهم / ش م محمد نارص حميد عليوي

مح�ل العم�ل / قي�ادة ح�رس ح�دود املنطقة 
الثالثة

العنوان محافظة ميسان  / عيل الغربي
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة )5( من قانون 
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة 
ه�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل الثالثة للمنطقة الثالثة خالل مدة 

اقصاه�ا ثالثون يوما اعتب�ارا من تاريخ تعليق 
ه�ذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد )65 
و66( م�ن قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

للمنطقة الثالثة



رياضة7
العدد )2242( االحد  25  تشرين االول  2020

عجلة الدوري العراقي تعود للدوران
             المستقبل العراقي/ متابعة

ال�دوري  منافس�ات  ُتفتت�ح 
 5 بإقام�ة  املمت�از،  العراق�ي 
مباريات ضم�ن الدور األول من 

املسابقة.
الش�عب  ملع�ب  ويس�تضيف 
الدويل مباراة القمة بني الرشطة 
وال�زوراء، كم�ا يح�ل الكهرباء 
ضيفا عىل القوة الجوية بس�تاد 
الشعب، فيما يستقبل الديوانية 

عىل ملعبه فريق النجف.
ويحل السماوة ضيفا عىل نفط 
الوس�ط يف س�تاد كربالء الدويل، 
ع�ىل أن تجم�ع آخ�ر مواجهات 
األحد، املين�اء بالحدود يف ملعب 

الفيحاء بالبرصة.
وُتس�تكمل الجول�ة بع�د غ�د اإلثنني، 
أمان�ة  تجم�ع  مباري�ات،   3 بإقام�ة 
بغداد وأربي�ل يف ملعب بغداد، والطلبة 
ونفط الجنوب يف ملعب الشعب الدويل، 

ويس�تضيف النفط فري�ق الصناعات 
النفط.وتختت�م  بملع�ب  الكهربائي�ة 
الجولة بمواجهة القاسم ونفط ميسان 
يف ملعب الكفل، وزاخو والكرخ يف ملعب 
األول.يشار إىل أن االتحاد العراقي لكرة 
القدم، أعلن عن كرة موحدة ملنافسات 

ال�دوري املمت�از 
رشك�ة  م�ن 
تحمل  »إم�رو«، 
االتح�اد  ش�عار 

والدوري املمتاز.

تشيليس يضع 100 مليون إسرتليني 
عىل طاولة يوفنتوس

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل، توقف مفاوض�ات تجديد 
عقد األرجنتيني باولو ديباال مع ناديه يوفنتوس، 

خالل املوسم الحايل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »توت�و س�بورت«، فإن 
مفاوضات تجدي�د عقد ديباال الذي ينتهي 
يف يونيو/حزي�ران 2022، واجهت بعض 
العقب�ات، حت�ى توقف�ت مؤخ�رًا بني 

الطرفني.
وأش�ارت الصحيفة اإليطالية إىل أن 
تش�يليس صاحب الحظوظ األكر 
لض�م باول�و ديب�اال، حي�ث إن 
البلوز مس�تعد لعرض من 80 
إىل 100 مليون لحسم صفقة 

الالعب األرجنتيني.
وس�بق أن اق�رب ديب�اال م�ن 
يونايتد  إىل مانشس�ر  االنتقال 

وتوتنه�ام خالل صي�ف 2019، لكن الالعب أوق�ف الصفقة وقرر البقاء 
يف يوفنتوس.وذك�رت توتو س�بورت، أن ديباال يحصل عىل راتب س�نوي 
م�ع الس�يدة العجوز يبلغ 10 ماليني يورو.تش�يليس يض�ع 100 مليون 

إسرليني عىل طاولة يوفنتوس.

كورونا يرضب العب 
نفط ميسان

              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض الع�ب نفط ميس�ان مصطف�ى األم�ني لإلصابة 
بفريوس كورون�ا قبل انطالق الدوري املمت�از العراقي ب� 

3 أيام.
وأثبت�ت الفحوصات الطبية إصاب�ة األمني بالفريوس مما 
اس�توجب دخول�ه الحجر املنزيل وتلقي الع�الج، وذلك بعد 

انتهاء معسكر الفريق التدريبي يف أربيل.
 يش�ار إىل أن نفط ميس�ان سيفتتح منافس�اته يف دوري 
املوس�م الجدي�د 2020-2021، خ�ارج ملعبه أم�ام نادي 

القاسم، الثالثاء املقبل.
وكان مصطف�ى األمني قد انضم لنفط ميس�ان قادما من 
الطلبة، حيث وقع رسميا لناديه الجديد يف سبتمر/ أيلول 

املايض.

الذهول يسيطر عىل مجاهري الكرة اإلنجليزية

حكيمي حيمل نبأ سعيدًا لكونتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�ادت حالة من االرتي�اب والذهول بني 
جماه�ري ك�رة الق�دم يف إنجل�را، يف رد 
فعله�ا عىل خطط الس�ماح للمش�جعني 
باالحتشاد يف تجمعات ملشاهدة املباريات 
يف قاعات الس�ينما وكذلك أمام الشاشات 
يف املالعب، بداًل من حضورها يف املدرجات 

املفتوحة.
وتق�ام جمي�ع املباري�ات ع�ىل مس�توى 
بريطاني�ا حاليا بدون جماه�ري، يف إطار 
القيود املفروضة للحد من انتشار كورونا، 
لك�ن املب�اراة املق�ررة اليوم الس�بت بني 
وس�ت هام وضيفه مانشس�ر سيتي، يف 
املرحلة السادسة بالريمريليج، سيجرى 

متابعتها م�ن قبل مجموع�ات تضم كل 
منه�ا، أكثر من 100 ش�خص يف عدد من 
قاع�ات الس�ينما، وبتكلف�ة تق�ل عن 7 

جنيهات إسرليني لكل مشجع.
وتقع إحدى هذه القاعات، عىل بعد مئات 
املرات من ستاد فريق وست هام يف رشق 

العاصمة الريطانية لندن.
ويف وضع أكثر غرابة، سيتمكن مشجعو 
نورويتش من متابع�ة مباريات فريقهم 
املقررة عىل ملعبه ضمن منافسات دوري 
البطول�ة اإلنجليزية، عر شاش�ات داخل 

ستاد الفريق، لكن ليس يف املدرجات.
وق�ال أن�درو ل�ون، أح�د أعض�اء رابطة 
مش�جعي نورويتش، يف مقابلة لصحيفة 
إيس�رن دي�ي ب�رس »أعتق�د أن�ه م�ن 

الس�خف أن نعيش وضًعا يجرى السماح 
فيها بمش�اهدة كرة القدم عىل شاش�ات 
تلف�از يف االس�تاد، م�ع ع�دم الس�ماح 
بالجلوس يف اله�واء الطلق ملتابعة املباراة 

يف املدرجات«.
وأض�اف »ل�ن أذه�ب، لك�ن الس�بب هو 
أنن�ي وجدت مش�اهدة كرة الق�دم بدون 

مشجعني، أمرا عقيما للغاية«.
وتابع »أتطلع إىل رؤية عمل الحكومة مع 
املش�جعني واألندي�ة لبح�ث كيفية عودة 
الجماه�ري بش�كل آم�ن. لك�ن يف الوقت 

الحايل، يبدو موقف الحكومة سخيفا«.
ويعد آرس�نال وهال س�يتي وبريس�تول 
س�محت  الت�ي  األندي�ة  م�ن  س�يتي 
للمش�جعني بالحضور ملشاهدة املباريات 

عر الشاشات يف االستادات.
يف  الجماه�ري  حض�ور  حظ�ر  وج�رى 
االس�تادات بريطاني�ا، منذ ب�دء اإلغالق 
بس�بب  امل�ايض  م�ارس/آذار  يف  الع�ام 
جائح�ة كورونا، وال ت�زال الحكومة ترى 
أنه ليس الوقت املناسب لعودة الجماهري 

إىل املدرجات.
وقالت ديانا باران، وزيرة الدولة لش�ؤون 
الثقاف�ة واإلع�الم والرياض�ة »ملتزمون 
بعودة الجماهري إىل االستادات بمجرد أن 

يصبح ذلك آمنا«.
وأضافت »س�نواصل العمل بش�كل وثيق 
مع كل الرياضات، ومن بينها كرة القدم، 
ملعرف�ة أح�دث األف�كار التي قد تس�مح 

بعودة املشجعني«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يحم�ل املغرب�ي أرشف حكيمي، ظهري إنر مي�الن، أنباء 
سعيدة ملدربه أنطونيو كونتي قبل مواجهة جنوى، اليوم 

السبت، يف إطار الجولة الخامسة من الدوري اإليطايل.

وكان إنر ميالن قد أعلن يف بيان رس�مي، أمس الجمعة، 
أن حكيمي خضع ملسحة كورونا، يوم الخميس، وجاءت 
النتيجة س�لبية، لكنه سيخضع ملس�حة إضافية للتأكيد 

من تعافيه.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورت إيطاليا«، فإن حكيمي 

أج�رى مس�حة كورونا جدي�دة، وجاءت نتيجته س�لبية 
صب�اح اليوم الس�بت، مما يس�مح لالع�ب بالتواجد مع 
إنر ضد جنوى.وأش�ارت الش�بكة اإليطالية إىل أن نتيجة 
مس�حة ميالن س�كرينيار، مدافع النريات�زوري، ال تزال 

إيجابية وفًقا لالختبارات األخرية.

أرتيتا ألوباميانج: عليك االرتقاء ملستوى التوقعات
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى ميكيل أرتيت�ا، مدرب آرس�نال، أن تس�اؤالت البعض 
ع�ن مس�توى أداء مهاجم�ه الجابوني الدويل بي�ري إيمريك 

أوباميانج، لم تشكل أي مفاجأة بالنسبة له.
وبع�د 4 مباريات دون هز الش�باك، أح�رز أوباميانج هدفا 
متأخرا ليس�اعد فريق�ه اللندني عىل الف�وز 2-1 عىل رابيد 

فيينا النمساوي يف الدوري األوروبي، الخميس املايض.
وق�ال أرتيتا، يف ترصيح صحف�ي: »يتعني عىل الالعب توقع 
مثل هذه الضغوط، الت�ي كثريا ما يتعرض لها معظم كبار 
الالعب�ني«. وأضاف: »يتعني عىل أوباميانج )31 عاما( خلق 
املزيد من فرص التهديف لنفس�ه تجنب�ا لالنتقادات.. الكل 
يتوقع منه تسجيل هدف يف كل مباراة وهذا بسبب كونه العبا 
كبريا ونتيجة ملا قام به يف املايض«. وتابع: »الناس يتوقعون 

منه هذا مستقبال. عليه قبول هذا الوضع ونحن هنا لدعمه 
إذا م�ا واج�ه أي صعوبات«.وأح�رز أوباميان�ج ال�ذي مدد 
تعاقده لثالث س�نوات مع النادي اللندني، 73 هدفا للفريق 
يف 116 مب�اراة منذ انضمامه لصفوفه قادما من بوروس�يا 
دورتموند األملاني يف 2018، لكنه هز الش�باك 3 مرات فقط 
خالل 7 مباريات ش�ارك فيها هذا املوسم.وأوضح اإلسباني 
أرتيتا: »عليه تهيئة املزيد م�ن فرص التهديف«.ويف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز، غدا األحد، يلتقي آرس�نال مع 
ليس�ر س�يتي صاحب املركز الخامس، والذي 
يتف�وق ع�ىل الن�ادي اللندني بف�ارق األهداف.
وكان آرس�نال فاز عىل ليس�ر س�يتي 2-0 يف 

آخ�ر مواجهة جمعت بينهم�ا، يف كأس الرابطة 
الش�هر املايض، لكن أرتيتا يتوق�ع مواجهة قوية 

أمام ضيفه غدا.

بوجبا حائر بني حلم الريال والبقاء يف مانشسرت
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي أمريكي، أن مستقبل الفرنيس 
بول بوجبا، نجم نادي مانشسر يونايتد، ال يزال 
مجهواًل، يف ظل املس�توى املتذب�ذب الذي يقدمه 
الالعب مع الفريق اإلنجليزي.وبحس�ب ش�بكة 
»ESPN« األمريكية، فإن مانشسر يونايتد قام 
بتفعيل بند التجديد التلقائي يف عقده مع بوجبا 
ملدة موس�م واح�د، بموافقة الالع�ب الفرنيس، 

لينته�ي يف صي�ف 2022.وكان بوجب�ا قد فتح 
الب�اب بقوة خ�الل الف�رة املاضية أم�ام فكرة 
رحيله إىل ري�ال مدريد يف املس�تقبل، حيث قال: 
»كل العب كرة قدم يحلم باللعب لريال مدريد«.

وأضاف »مل�اذا ال ألعب هناك؟ لك�ن مرة أخرى، 
أنا يف مانشس�ر، أحب فريقي وأريد أن أفعل كل 
يشء إلعادتهم إىل حيث يجب أن يكونوا«.ويعتر 
زي�ن الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، من 
أشد املعجبني ببوجبا، وحث إدارة املرينجي أكثر 

م�ن مرة عىل التعاق�د مع نجم 
يوفنتوس السابق.وأوضحت 
الش�بكة، أن بوجبا سيتعني 
عليه أن يختار بني مانشسر 
يونايتد وريال مدريد الصيف 
املقبل، يف الوق�ت الذي عاود 

االهتم�ام  يوفنت�وس  في�ه 
بالتعاق�د م�ع الالع�ب الفرنيس 

إلعادته مرة أخرى.

أنشيلويت: بيكفورد لـم يتأثر 
باالنتقادات بعد إصابة فان دايك

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال كارلو أنش�يلوتي، مدرب إيفرتون، إن 
ح�ارس مرماه جوردان بيكفورد لم يتأثر 
باالنتقادات التي وجهت إليه، بعد التحامه 
م�ع فريجيل فان داي�ك مداف�ع ليفربول، 
وإن�ه سيش�ارك أساس�ًيا م�ن البداي�ة يف 
األح�د. غ�ًدا  س�اوثهامبتون،  مواجه�ة 

وأك�د ليفربول بطل إنجل�را، أن فان دايك 
س�يخضع لعملية جراحية لع�الج إصابة 
يف الركب�ة، تعرض لها خ�الل التحامه مع 
بيكفورد، يف تعادل الفريقني 2-2، السبت 
املايض.وبع�د اإلصاب�ة، تع�رض بيكفورد 
لكث�ري من االنتقادات، بينما تحقق رشطة 
مرسيسايد يف تلقيه تهديدات عر اإلنرنت، 
لكن املدرب كارلو أنشيلوتي أكد أن حارس 
املرمى اإلنجليزي الدويل لم يجعل مثل هذه 
األم�ور تؤث�ر ع�ىل تحضريات�ه للمواجهة 
الليلة  املقبلة.وقال أنش�يلوتي للصحفيني 

املاضي�ة »سيش�ارك يف املب�اراة املقبل�ة. 
ال أفك�ر يف اس�تبعاده. ش�اهدته خ�الل 
تدريب�ات الفري�ق هذا األس�بوع، وكان يف 
كامل تركيزه وقدم أداء جيًدا وكان يف قمة 
الركيز. هذا ما أريد أن أراه من أي العب«.

وأضاف املدرب اإليطايل املخرضم »لو كانت 
هناك أي مشكلة تواجهه، فأنا انتظر منه 
الق�دوم للحديث عن ذل�ك، لكنه لم يفعل، 
ولذا فأن�ا أعتقد أنه عىل ما ي�رام تماًما«.

وارتك�ب بيكف�ورد، عدًدا م�ن األخطاء يف 
املوسم املايض، مما جعل أنشيلوتي يتعاقد 
م�ع الح�ارس روب�ن أولس�ن عىل س�بيل 
اإلع�ارة من روم�ا اإليط�ايل، يف آخ�ر أيام 
ف�رة االنتقاالت الصيفية.لكن أنش�يلوتي 
كان دقيًق�ا يف تقييم�ه ألداء بيكف�ورد يف 
بداية املوس�م الحايل، وعن ذلك قال املدرب 
»أحيان�ا يقدم بيكفورد أداء جيًدا، وأحياًنا 
يمك�ن أن يقدم أداء أفض�ل. هذا كل ما يف 

األمر«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كشف البوس�ني مرياليم بيانيتش، العب وسط برشلونة، 
ع�ن األزمة الت�ي عانى منها يوفنتوس يف املوس�م املايض، 

تحت قيادة املدرب ماوريسيو ساري.
وكان يوفنت�وس ق�د خرس لقب�ي كأس إيطاليا والس�وبر 
املحي خالل املوس�م املايض، كما ودع دوري أبطال أوروبا 
أم�ام ليون من ثمن النهائي.وقال بيانيتش يف حوار أجراه 
مع صحيفة توتو س�بورت »ما أصابن�ي بخيبة أمل حتى 
يومنا هذا، أن ساري لم يثق يف رجاله داخل يوفنتوس، هذا 
أزعجني«.وأضاف »إساءة تقدير الناس من أبغض األمور، 
ألن كل الع�ب يف غرف�ة املالبس كان يب�ذل قصارى جهده 
للنادي، قد تختلف م�ع فرد أو اثنني، لكن هذا لم يؤثر أبًدا 
ع�ىل جهودنا، ألن كل الع�ب يريد الف�وز. إنهم محرفون 

بشكل رائع ويريدون املتابعة نحو تحقيق أهدافهم«.
وتاب�ع »إذا وضع املدرب عالقته مع الالعبني، محل ش�ك، 
هذا يعني أنه ليس لديه الكيمياء التي يتحدث عنها رئيس 
اليويف«.وأت�م »س�اري كان يعتق�د بق�وة أن بعض العبي 
يوفنت�وس يعمل�ون ضده ول�م يقدموا ما لديهم بنس�بة 
100%؟ ال أحد يشكك يف قدرات ساري كمدرب، لكن كانت 
هذه مش�كلته، ويف النهاية توجنا بلقب الكالتشيو وسط 

معركة رشسة«.

سان جريمان يعلن إصابة أحد العبيه بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي باريس س�ان جريمان، إصابة أحد 
العبي الفريق األول بفريوس كورونا املستجد.
وق�ال س�ان جريم�ان، يف بيان رس�مي: »بعد 
االختب�ارات الت�ي أجريت ع�ىل الفريق، أمس 

الجمعة، تأكدت إصابة أحد الالعبني بفريوس 
املصاب  الالعب  كورونا«.وأض�اف: »س�يلتزم 
بدخول الحجر الصحي، ويخضع للروتوكول 
الصحي املناس�ب«. ووفًقا لصحيفة »ليكيب« 
الفرنس�ية، فإن الحارس أليكس�اندر لوتيليه، 
هو من جاءت نتيجة مسحة كورونا الخاصة 

به إيجابية.
جريم�ان  س�ان  ويس�تعد 

ملواجهة ديجون، مساء اليوم 
منافس�ات  ضم�ن  الس�بت، 

الجول�ة الثامن�ة م�ن الدوري 
الفرنيس.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جوارديوال: أجويرو مستعد لالعتذار حلاملة الراية
            المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د بي�ب جواردي�وال، م�درب مانشس�ر س�يتي، 
أن مهاجم�ه س�ريجيو أجوي�رو لن ي�ردد مطلقا 
يف االعت�ذار لحامل�ة الراي�ة إذا تب�ني أنها ش�عرت 
باالس�تياء.وملس الالعب األرجنتيني كتف حاملة 
الراية، سيان مايس-إيليس، خالل مباراة الفريق 
التي فاز فيها 1-0 عىل آرسنال، مطلع األسبوع 
املايض.وتع�رض أجوي�رو النتق�ادات واس�عة 
النطاق عىل مواقع التواصل االجتماعي، لوضع 

ي�ده عىل كتف حامل�ة الري�ة، عندما كان يحت�ج عىل قرار 
اتخذته يف املباراة التي أقيمت، يوم السبت املايض.ويف مؤتمر 
صحفي قبل مباراة سيتي يف الدوري اإلنجليزي اليوم السبت، 
عىل أرض وست هام يونايتد، قال جوارديوال: »لم أتحدث إىل 
سريجيو عن ذلك، لكني عىل ثقة تامة بأنه سيعتذر لها دون 
أي مشكلة لو كانت تشعر باالستياء«.وأضاف: »الكل يتكلم 
من خارج امللعب لكني أعرف أن س�ريجيو لم يقصد ش�يئا، 
وقد أقدم ع�ىل ذلك كما هو معتاد دوما معي يف داخل املعلب 
وخارج�ه أو عندم�ا أعانق�ه عن�د التبدي�ل أو عندما يلمس 

الحكم أو أي منافس«.

بيانيتش: ساري شكك 
يف رجاله
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امـضـاءاتمساحة للرأي

مقاومة اليأس هل كانت حقًا اكذوبة؟ 

ماجد عبد الغفار الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي

ب�ن ليل�ة وأخ�رى تته�اوى اوراق الت�وت وتتناث�ر خي�وط بيت 
العنكب�وت. من دب�ي اىل املنامة للخرطوم والقادم أكثر، حس�بما 
يؤك�د ش�يطان البيت األبي�ض، وال نعلم من هي الدول الخمس�ة 
التي س�تعلن تطبيع العالقات مع إرسائيل كما يرصح ترامب. كل 
يشء قد يكون ربما نحن ضمن وس�ادات الفراش يف بيت الدعارة 
األمريك�ي من حي�ث ال نعلم. عم�ر مىض عرب واع�راب ومعجم 
ولغة ودين وعقيدة ومذاهب وشيوخ وهيئات وأمس وتاريخ ودم 
وبطوالت وح�روب وأناش�يد واهازيج وثورات ومقابر للش�هداء 
وطوابري للش�هداء وانتفاضات وثقافات وش�جاعات وفرس�ان. 
أكله�ا كانت اكذوبة رست علينا وعىل آبائن�ا واجدادنا وصدقناها 
نحن وآباؤنا واجدادن�ا وأعطينا لها الدماء واألرواح واملال والبنن 
والغايل والنفي�س. أكلها كانت اكذوب�ة. أكان نبوخذ نرص كذبة؟ 
يعن�ي بابل إكذوب�ة. اكان ص�الح الدين هو اللعب�ة؟ يعني كانت 
العوب�ة. اتلك الجي�وش وهذي الجيوش وما ملكن�ا وما نملك وما 
اش�رينا وما س�نترشي من طائرات ومداف�ع ودروع هي مجرد 
وه�م أم حقيق�ة أم انها لنا ف�ال يقتل العربان س�وى العربان وال 
يأرس األعراب س�وى األعراب وفراش الليل العربي الداعر مفتوح 
باملج�ان مادام الع�رش هو امليزان. وبني س�لمان وباقي الش�لة 
يعالج اسباب العلة بفتح املسجد والكعبة لتدخل يف جوف اللعبة. 
أكان اإلرساء ب�ال مرسى أكان األقىص بال أقىص ال مس�جد او من 
ب�ارك الله حوله. انعي�د التدقيق بما فينا. هل كّن�ا يف عمر الغفلة 
ام جئنا من س�اعة غفلة وسنميش اىل حيث الغفلة. يا اسخف ما 
بقي او تبقى من أمة ال تش�به أمة. حكام كالنعاج محكومن من 
ذئب زاني. اش�باه الرجال وعبيد الكرايس وأذالء العروش وأرباب 
الكروش. يا خزّينا منا وفش�لتنا فينا يا زمن الفشلة والتغليس يا 
رجال تباع وتشرى بسعر التفاليس بني سلمان وراشد وحمدان 
والربهان والسييس. أعرف إني أتحدث بلغة من خارج هذا العرص. 
لغ�ة ال توافق العوملة وال التطور وال مكان لها بن لغات الصدارة. 
لغ�ة ال تنتمي للحضارة يف زمن الدعارة. عن أي رشف اتحدث عن 
أي كربي�اء وعن اي نرص وعزة وإباء وذل�ه ورصخة او انتنصار. 
ع�ن ماذا اتحدث؟ لس�ت أدري. غري إني أخىش م�ا أخىش ان انام 
س�اعة ألصحوا عىل أمة محمد وقد تربأ منها محمد )ص( او انها 
تحولت اىل أمة بوذا وتتفق أمة األعراب عىل تسمية الجبناء ابطال 
السالم واملقاومون باإلرهاب. أخريا وليس آخرا وباملخترص املفيد 
أقول االن فقط أيقنت وتيقنت وعلمت واس�تعلمت ملاذا تكره أمة 
األع�راب كل من صاح هيه�ات منا الذلة، نعم فأم�ة عربية ذليلة 

ذات دعارة أصيلة..

الش�عب يتلقى مس�ؤولياته وينهض بها ويشق طريقه إىل مستقبله 
ويصل إليه وهذه ليست أماني وأحالم وإنما حقائق حن توفر إرادة 
الثق�ة واإليم�ان وكان بيننا وب�ن املمثلن الحقيقين للش�عب نظام 
حزب�ي م�زق وحدة الب�الد وفرق ش�ملها ولم تكن املب�ادئ موضوع 
خالف وإنما الزعامات والفس�اد ورسقة قوت الش�عب واإلرهاب وال 
ب�د أن يختف�ي هذا حتى نس�تطيع أن نقي�م الديمقراطية الس�ليمة 
واليأس املخيف بن الش�عب والربملان س�يطر عىل القل�وب والعقول 
نتيجة م�ا ذكرناه فأصبح الوطن أرض�اً مفتوحة ويف هذه الظروف 
ضاع اإليم�ان وفقدت الثقة وأصبح الف�رد ال يؤمن بزعمائه وال يثق 
بغ�ريه من املواطنن وبنفس�ه وينبغ�ي لإليمان والثق�ة أن تعود إىل 
الش�عب حتى إقام�ة الديمقراطية الحقة وه�ذه ال تخلو من معارك 
يتع�ن علين�ا أن نخوضه�ا حتى أن يكون الش�عب ح�راً يفتح بيده 
آفاق عدة وهذه املعارك هي حرب االس�تقالل فالقضاء عىل اإلرهاب 
والفس�اد ومقاوم�ة اليأس والدع�وة إىل اإليمان وأن تع�ددت املواقع 
فالعدو نفسه وأش�د خطر عىل الوطن االس�تعمار فاإلمربيالية ترى 
خري ما يالئم أهدافها, أن تختفي وراء الستار وأن تظهر خلف املرسح 
وال تظهر عليه وتضع األقنع�ة عىل الوجه وتخدع الناس عن حقيقة 
النواي�ا وهي التي تقيم الدمى واألصنام وتضع فوق رؤوس�نا األمراء 
والزعم�اء وكان�وا جباب�رة عىل الش�عب يس�تعرضون رضيبة ذلهم 
وضعفه�م أمام من ينصبه�م من الخارج والوطني من يس�تقر عىل 
األرض ليخ�ر عوده وتورق أغصانه فاألقوي�اء ال يمكن أن يكونوا 
فرائ�س س�هلة لتفت�ح أبواب العم�ل من يري�د أن يعمل ومس�تقبالً 
متح�رراً من الخوف ومجتمعاً تس�وده الرفاهية وجيش وطني قوي 
وعدال�ة اجتماعية وحياة ديمقراطية س�ليمة وإرادة وعزم وتصميم 
لبن�اء وطن نموذج�اً لغريه من األوطان يمنح لنفس�ه القوة ويطلب 
الحرية الحقيقية وال نس�تطيع أن نميض يف البناء ونحن غافلن عن 
خطر اإلرهاب والفس�اد الذي يهدد م�ا نبنيه ويهدد وجودنا ومعركة 
احتكار الس�الح حلقة جديدة من سلس�لة التحديات حتى يثبتوا أننا 
ال نس�تطيع الدفاع عن أنفسنا ويف حاجة إىل حمايتهم نريد أن نكون 
أقوي�اء يف وطنن�ا وضمرينا يقظاً يش�ارك يف الدفاع عن س�الم العالم 
ول�م تكن  نريان الفتن�ة أن تندلع يف األرض م�ن حولنا وتحرق غرينا 
وتحرقن�ا فالغلب�ة للعقل والحكمة لجئوا إىل التهدي�د والوعيد فلجأنا 
إىل الص�رب فاإلرهاب الغاش�م أراد أن يحطم وطننا وي�دك انتصاراتنا 
الت�ي حصلنا عليه�ا بأعمالنا وتضحياتنا خ�رسوا يف امليدان وبقى يف 
جعبته�م الكراهي�ة واألحق�اد فاالحتالل رحل وس�تلحق به األحزاب 
املتصارعة عىل املناصب والغنائم وذلك بوعي الش�عب ويقظته وهذا 

الوعي سيقيم الديمقراطية السليمة وإزالة اليأس من النفوس.

أفضل فيتامينات لصحة العيون وحتسني الرؤية
تحتاج عيناك إىل توازن حاسم من الفيتامينات 
للحفاظ عىل الرؤي�ة يف أفضل حاالتها، خاصة 

مع التقدم يف العمر.
وإذا ل�م تحص�ل ع�ىل م�ا يكف�ي م�ن بعض 
الفيتامين�ات مث�ل A وB12، فق�د تكون أكثر 
عرضة لإلصابة بأمراض العيون التي يمكن أن 

تؤدي إىل ضعف البرص وحتى العمى.
ويف كثري من الحاالت، يكفي اتباع نظام غذائي 
متوازن م�ع الكثري من الفواك�ه والخروات 
للحف�اظ عىل صح�ة عيني�ك. ولك�ن إذا كنت 
تعاني من بعض أمراض العيون الخطرية، فقد 

تحتاج أيضا إىل إضافة مكمالت الفيتامينات.
ويف ما ييل 4 من أهم الفيتامينات التي تحتاجها 

للحفاظ عىل برصك حادا.
فيتامن A: يقول س�ونري غ�ارغ، طبيب عيون 
وأستاذ طب وجراحة العيون يف جامعة توماس 
جيفرس�ون: “س�معنا جميعا أن الجزر مفيد 
للعي�ون، إن هذا يرجع جزئي�ا إىل احتوائه عىل 

.”A مستويات عالية من فيتامن
يق�ول غارغ إن فيتامن A مهم لكل من الجزء 
األمامي من العن، والذي يسمى القرنية، وكذلك 
الج�زء الخلفي من العن، ويس�مى الش�بكية. 
وعندما تفتقر إىل فيتامن A يف نظامك الغذائي، 

فقد ي�ؤدي ذلك إىل اإلرضار بالقرنية وش�بكية 
العن، ما يؤدي إىل تلف الرؤية.

وذلك ألن فيتامن A يس�اعد يف إنتاج الصبغات 
الت�ي تس�مح لش�بكية الع�ن بالعمل بش�كل 
صحيح. وعندم�ا ال يكون لديك م�ا يكفي من 
فيتام�ن A، ق�د تواجه مش�كلة يف الرؤية لدى 

اإلضاءة الخافتة.
 B6 مثل ،B يمكن لفيتامين�ات :B فيتامين�ات
وB12 وحمض الفوليك، أن تس�اعد يف تحسن 
صحة العن ع�ن طريق من�ع التنكس البقعي 
املرتب�ط بالعمر )AMD(، وه�ي حالة تتدهور 
فيها ش�بكية العن بمرور الوقت، ما يؤدي إىل 
تش�وش الرؤية. وذلك ألن فيتامين�ات B تقلل 

مس�تويات ال�دم م�ن الهوموسيس�تن، وهو 
حمض يمكن أن يؤثر عىل رشاين شبكية العن 
وهو عامل خطر مس�تقل لإلصاب�ة بالتنكس 
البقعي املرتبط بالعمر. ووجدت دراس�ة كبرية 
أجريت عام 2009 أن النساء اللواتي يعانن من 
نقص فيتامن B12 ك�ن أكثر عرضة لإلصابة 
بالتنك�س البقعي املرتبط بالعمر، من النس�اء 
اللواتي لديهن مستويات B12 طبيعية. ويمكن 
أن يؤدي نقص فيتامينات B أيضا إىل مش�اكل 
يف العصب البرصي، وهو النسيج املسؤول عن 
التق�اط الصور من الع�ن إىل الدماغ. ويف حالة 
النق�ص الح�اد، يمك�ن أن يتس�بب يف ضع�ف 

الرؤية أو نقاط عمياء.
فيتام�ن C: إعت�ام عدس�ة الع�ن، ه�ي تغيم 
عدس�ة العن الت�ي تك�ون صافي�ة يف حالتها 
الطبيعية، وهي من بن الحاالت األكثر شيوعا 

التي تتفاقم مع التقدم يف السن.
وتعد الفيتامينات C وE من مضادات األكسدة 
ارتبط�ت  النح�و، فق�د  القوي�ة. وع�ىل ه�ذا 
بانخفاض خطر اإلصابة بإعتام عدسة العن. 
وتس�اعد مض�ادات األكس�دة يف الحماي�ة من 
الجذور الحرة التي يمكن أن تس�بب تغريات يف 

عدسة العن، ما يؤدي إىل تعطل الرؤية.

كيف يبطئ رشاب الرمان الشيخوخة؟
يعت�رب عص�ري الرم�ان م�ن أكثر 
العصائر املفيدة لصحة اإلنس�ان، 
حي�ث ثبت علمي�اً احت�واءه عىل 
الكثري م�ن العنارص الغذائية التي 
تس�اهم يف تعزيز الصح�ة وتوليد 

الطاقة.
وبحس�ب خ�رباء التغذي�ة، ف�إن 
خاليا الجسم، تحتوي عىل مولدات 
طاقة صغرية تسمى امليتكوندريا. 
وعندم�ا تش�يخ مول�دات الطاقة 
هذه، فإنه�ا تصبح أق�ل كفاءة، 

وربما تكون سامة للجسم.
ويتم إع�ادة تدوي�ر امليتوكوندريا 
الهرمة بواسطة الخلية، وتحويلها 
إىل ميتوكوندريا جديدة، ولكن مع 
تق�دم اإلنس�ان يف العم�ر، تتباطأ 

عملية إعادة التدوير، مما قد يؤدي إىل ضعف 
العضالت.

وقد اكتش�ف العلم�اء أن الرمان يحتوي عىل 
م�ادة تس�مى “يورولث�ن A”، وه�ي م�ادة 
يمكنها إعادة إنش�اء امليتوكوندريا. وأظهرت 
تجربة رسيرية حديثة يف مخترب فيسيولوجيا 
األنظم�ة التكاملي�ة يف بريطاني�ا، إن م�ادة 

“يورولث�ن A” الت�ي تش�تق م�ن الجزيئات 
الحيوي�ة املوجودة يف الرمان، يمكن أن تبطء 

هرم الخاليا وتحسن أداء امليتكوندريا.
ويف دراس�ة أخ�رى ن�رشت يف مجل�ة “الي�ف 
إكستنش�ن” درس الباحث�ون ألول مرة مادة 
اليورولثن A” يف دودة تسمى “يس إليغانس” 
والتي تس�تخدم عادة يف الدراس�ات الخاصة 

بالشيخوخة، ألنها تشيخ برسعة كبرية.

وقد أت�اح عمر ال�دودة القصري 
الذي ال يتجاوز 10 أيام، مراقبة 
وقياس آثار الشيخوخة يف فرة 
تزي�د قليالً ع�ن أس�بوع. وقام 
 A الباحثون بإعطاء اليورولثن
الدي�دان والحظوا  ملجموعة من 
أن عمرها ازداد بنسبة 45٪ عن 

املعتاد.
بعد ذل�ك، أج�رى الفري�ق عدة 
دراسات عىل القوارض ووجدوا 
أن اليوروليثن A يحسن وظيفة 
العض�الت ويزي�ل امليتوكوندريا 
التالف�ة قبل أن تراكم وتس�بب 
خل�اًل خلوًي�ا يف جمي�ع أنح�اء 

الجسم.
يذك�ر بأن فاكه�ة الرمان تعترب 
واحدة من أكثر أنواع الفاكهة فائدة للصحة، 
ألنها تحتوي عىل خصائص مضادة لألكسدة 
وتعت�رب  ل�ألورام،  ومض�ادة  والفريوس�ات، 
مصدراً جي�داً للفيتامينات وحمض الفوليك. 
الخصائ�ص تس�اعد يف محارب�ة  كل ه�ذه 
الشيخوخة، وفق ما نقلت صحيفة إكسربس 

الربيطانية. 

ابتك�ر العلماء كمامة جديدة للحماية من اإلصابة من فريوس كورونا ، 
اس�تعداد ملواجهة املوجة الثانية من الفريوس الذي يستعد لها العالم يف 

هذه األيام باقراب الشتاء . 
حسب ما ورد يف صحيفة ” دييل ميل” الربيطانية ، فإن العلماء يف معهد 
ماساتشوس�تس ابتك�روا قناع جديد بش�بكة نحاس�ية و تصل درجة 
حرارته�ا 90 درج�ة مئوية ووجود م�ادة النيوبرين الت�ي تعزل وصول 
الح�رارة للفم واألنف والت�ي تمكنها من قتل الف�ريوس قبل وصوله إىل 

الجسم.
اوض�ح األطب�اء أن تل�ك الكمام�ة ليس�ت ملنع وص�ول الف�ريوس ، فال 
يمكننا التحكم يف الفريوس يف الجو ، و لكن تلك الكمامة تعمل عىل قتل 

الفريوس . 
جدير بالذكر أن املعامل تس�عى إلنتاج كميات كبرية من تلك الكمامة و 

إيصالها لجميع دول العالم لضمان أعداد إصابات أقل .

ابتكار كاممة جديدة ملواجهة املوجة 
الثانية من كورونا 

العراق يعتزم فتح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك
االتص�االت،  وزارة  كش�فت 
الس�بت، ع�ن مس�اع الفتتاح 
مكات�ب لتطبيق�ي الواتس�اب 

والفيس بوك يف العراق.
رشك�ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
باس�م  واملعلوماتية  االتصاالت 
أوردت�ه  ترصي�ح  يف  األس�دي 
وكالة األنب�اء العراقي�ة )واع( 
/املعلوم�ة/،  علي�ه  واطلع�ت 
لتطبيق�ي  مكات�ب  “فت�ح  إن 
أو  ب�وك  والفي�س  الواتس�اب 

التطبيق�ات األخ�رى يف العراق ه�دف وغاية 
تعم�ل الوزارة وبالتنس�يق مع هي�أة اإلعالم 
واالتص�االت لغرض الوصول إليها”. وأضاف 
االسدي، أن “هذا املوضوع يتطلب تسهيالت 

م�ن الدول�ة وتنس�يقاً ع�ايل املس�توى ب�ن 
ال�وزارة والهيأة ،إضافة إىل تنس�يق عاٍل مع 
جهات التطبيق نفسها لغرض اقناعها بفتح 
مكات�ب له�ا يف العراق”.وتاب�ع، أن “هن�اك 
تنس�يقاً عالياً لوضع آلية وتعليمات لكيفية 

اس�تخدام جمي�ع التطبيق�ات 
ويف  اس�تخدامها  ،وتنظي�م 
بعض األحيان هن�اك حاجة إىل 
ترشيعات قانونية يف هذا الصدد 
من دون الحد من حرية املواطن 
،بل لتنظي�م هذا املوضوع حتى 
ال يتع�رض املواطن إىل موضوع 
ابت�زاز الكرون�ي أو احتي�ال”، 
مشرياً إىل أن “تنظيم عمل هذه 
رصان�ة  س�يمنح  التطبيق�ات 
للمواطن وليس سلباً لحريته”.

وأوضح االس�دي، أن “فائدة العراق من فتح 
هذه املكاتب هي بالدرجة األوىل تكون فائدة 
اعتبارية للدولة ،ومكانة العراق دولياً ،وثانياً 

فائدة أمنية”. 

درس علماء األعصاب األملان العالقة بن االختالفات 
يف جينات معين�ة وحجم القرشة الدماغية لألطفال 

وبن مواهبهم يف مجال الرياضيات.
وتفيد مجلة PLOS Biology، بأن القدرات  الرياضية 
تنتق�ل وراثيا، وترتبط بعدد من الجينات، التي تعرب 
عن بروتين�ات يف الدماغ. ولكن ل�م تحدد حتى اآلن 
كيف تؤثر هذه الجينات يف نمو الدماغ، ومدى تأثري 

اختالفها يف تطور مواهب األطفال الرياضية.
وم�ن أجل س�د ه�ذه الثغ�رة، ق�رر علم�اء معهد 
ماكس بالن�ك للبح�وث العلمية يف أملانيا� برئاس�ة 
ماي�كل س�كيدت بالتع�اون م�ع علم�اء جامع�ة 
اليبزي�غ وجامعة مارتن لوثر يف هاله-فيتنربغلوثر، 
إج�راء دراس�ة لحجم ق�رشة الدماغ عن�د األطفال 
قب�ل دخولهم املدرس�ة، لتحديد موهبته�م يف مادة 

الرياضي�ات التي تدرس يف املرحل�ة االبتدائية. ومن 
ثم اختربوا توقعاتهم يف التطبيق العميل.

وقد شملت هذه الدراسة 178 طفال أعمارهم 6-3 
سنوات ليس�ت لديهم خلفية رياضية خاصة، وبعد 
بضعة س�نوات، قارن العلماء البيانات التي حصلوا 
عليه�ا م�ع نتائج االختب�ارات يف م�ادة الرياضيات 

عندما بلغت أعمار املشركن 7-9 سنوات. 

اكتشاف حقيقة القدرات الرياضية لألطفال
كش�فت اختصاصي�ة يف عل�م املناع�ة، آال ريجي�خ، عن فئة األش�خاص 
األقل عرضة لإلصابة باألمراض الفريوس�ية واألورام، بما يف ذلك فريوس 

كورونا.
ووفق�ا لها، فإن األش�خاص الذين يعان�ون من الحساس�ية أقل عرضة 

لإلصابة بعدوى فريوس كورونا من غريهم.
وأش�ارت إىل أن ذل�ك يعود إىل وجود كميات كبرية م�ن الغلوبولن املناعي 
” IgE”، بس�بب تعرضهم املس�تمر للحساس�ية، حس�ب موقع “دكتور 

رامبلر”.
وأضافت أن عددا من أع�راض اإلصابة بمرض “كوفيد-19” يتطابق مع 

أعراض اإلصابة بالحساسية املوسمية.
ويف وقت س�ابق، كش�فت األكاديمية الروس�ية، أريج توتوس�توليان، أن 

املدخنن هم أكثر عرضة من غريهم لإلصابة بفريوس كورونا املستجد.

الكشف عن املرض الذي يقلل خطر اإلصابة 
بفريوس »كورونا«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


