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

تظاه�ر عراقيون غاضب�ون، أمس االثنني، قرب 
مبن�ى الس�فارة الفرنس�ية يف بغ�داد احتجاجا 
ع�ى ترصيحات الرئي�س ماكرون ضد االس�ام 
حيث احرق�وا صوره والعلم الفرنيس، فيما فقد 
احاط�ت قوات االم�ن العراقي�ة باملبنى وقطعت 
الط�رق املؤدي�ة الي�ه وس�ط العاصم�ة وس�ط 
دعوات اىل اس�تدعاء الس�فري الفرنيس احتجاجا 

ومقاطعة البضائع الفرنسية.
وحش�دت ق�وات االم�ن العراقية تش�كيات لها 
ح�ول مبنى الس�فارة الفرنس�ية يف بغ�داد لدى 
تظاه�ر مواطن�ني غاضب�ني م�ن ترصيح�ات 
للرئي�س الفرنيس ايمانويل كام�رون ضد النبي 
محمد واالس�ام للتظاهر استنكارا للترصيحات 
رغ�م قطع االم�ن للطرق املؤدية اىل الس�فارة يف 

منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
واظهرت صور عى مواق�ع التواصل االجتماعي 
مئات املواطنني حول مبنى السفارة حيث احرقوا 
العلم الفرنيس وصور ماكرون رافعني ش�عارات 
ضده ورس�وما كاريكاتورية تن�دد بترصيحاته 
وتدعو ملقاطع�ة البضائع الفرنس�ية والتصدي 

لاساءة للدين االسامي.
بدورها، دانت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان 
»بأش�د عبارات االستنكار« اإلس�اءة إىل الرسول 
األعظ�م محمد نب�ي الرحمة واإلنس�انية بنرش 
الص�ور املس�يئة لش�خصه الكريم وم�ا صدرت 
من ترصيح�ات عنرصية ع�ن الرئيس الفرنيس 

ماكرون.
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مفوضية االنتخابات
 تشارك يف مؤمتر »األقليات يف 

االنتخابات العراقية«

كلية اهلندسة بجامعة البرصة حتصل 
عىل شهادة »االيزو« يف املعاجلات واالكتشافات 

والبحوث العلمية التطبيقية

النقل تنجز مرشوع 
حمـطـة وقـود احلسينيـة 

لصالح وزارة النفط

       بغداد / المستقبل العراقي

تصاعد الغضب يف إيطاليا، أمس اإلثنني، عقب فرض تدابري 
جدي�دة صارمة للحد من تفيش فريوس كورونا املس�تجد 
به�دف »إنق�اذ عي�د املي�اد« يف وق�ت أعلن�ت دول أخرى 
مترضرة بشدة من الفريوس حظرا للتجول لتجنب فرض 
إغ�اق عام مج�ددا. وقوبل ق�رار رئيس ال�وزراء اإليطايل 
جوزيبي كونتي بإقفال املطاعم والحانات من السادس�ة 
مس�اء وإغاق املسارح ودور السينما والنوادي الرياضية 
لش�هر، بانتقادات واس�عة بل أن العلماء شككوا فيما إذا 

كانت هذه االجراءات كافية لوقف انتشار الفريوس.

وقال جوزيبي تون�ون )70 عاما( صاحب مطعم يف قرية 
أوديرزو الصغرية يف ش�مال رشق إيطاليا إن »هذه القيود 

ستكون نهايتنا جميعا«.
وق�ال لوكالة فرانس برس بعدم�ا انترشت له عى مواقع 
التواصل االجتماعي صورة يظهر فيها يائسا إزاء القرار، 
»لس�نا يف وس�ط مدينة نح�ن يف الريف. زبائنن�ا يأتون يف 

املساء أو يف عطلة األسبوع«.
وتس�جل دول يف أنح�اء أوروب�ا ارتفاع�ا كب�ريا يف ع�دد 

اإلصابات فيما تتخذ الحكومات تدابري جذرية.
أودت جائح�ة كوفي�د-19 حت�ى اآلن بملي�ون ومئة ألف 
شخص وأصابت أكثر من 43 مليونا عى مستوى العالم.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة النائ�ب محم�ود الزج�راوي، 
أم�س االثن�ني، بانه لن يت�م التصويت 
ع�ى قان�ون تموي�ل العج�ز امل�ايل اال 
بع�د اج�راء 3 تعدي�ات هام�ة. وقال 
الزجراوي ان “الربملان ربما س�يناقش 
قان�ون تمويل العج�ز املايل االس�بوع 
الق�ادم الهميته  لكن اليمك�ن القبول 
بامل�ي يف التصويت عليه وهناك عجز 
م�ايل يبل�غ 41 ترلي�ون دين�ار”، الفتا 
اىل ان “املبل�غ كبري وس�يؤدي اىل انهاك 

االقتص�اد العراق بدي�ون كبرية جدا”. 
واضاف، ان “امل�ي بالقانون تتطلب 
حس�م مل�ف االق�راض االول وبي�ان 
اليات اس�تخدام االموال سواء للرواتب 
او لبقية النفقات االخرى باالضافة اىل 
ان القان�ون يتطلب تحقيق 3 تعديات 
هام�ة وه�ي خف�ض مبال�غ العج�ز 
املالية”.  االي�رادات  والنفقات وتعظيم 
ويعاني العراق من مصاعب اقتصادية 
ومالي�ة جم�ة يف ظل س�عي الحكومة 
لاقراض للمرة الثانية لتامني الرواتب. 
املالي�ة  اللجن�ة  أك�د عض�و  ب�دوره، 
النيابي�ة جم�ال كوجو  وج�ود اتفاق 

لتمري�ر قان�ون االقراض بع�د اجراء 
التعدي�ات عليه. ونقل�ت وكالة االنباء 
العراقية عن كوج�و القول إن »قانون 
تمويل العجز امل�ايل تمت قراءته قراءة 
أوىل وهناك اتفاق لتمرير القانون، لكن 
بعد إجراء التعديات عى الصيغة التي 

أرسلتها الحكومة«.
وب�ني أن »اللجن�ة ق�ررت عق�د ع�دة 
وزارة  م�ع  واس�تضافات  جلس�ات 
املالية، وكذلك مع البنوك التي س�نلجأ 

اىل االقراض منها«.
فيم�ا أكد عضو مجل�س النواب يحيى 
العيث�اوي، بحس�ب الوكالة الرس�مية 

أن »الربملان لديه تحفظات عى قانون 
العجز املايل، حيث أن املبلغ املطلوب 41 

ترليون دينار، وهو مبلغ كبري جدا«.
وأض�اف أن »العج�ز الذي م�ن املمكن 
تسديد الرواتب من خاله، ال يتجاوز 3 
ترليون للش�هر الواحد، أي بحدود 9 اىل 
10 ترليون«، مرجحاً أن »هذا املبلغ هو 

الذي سيصوت عليه مجلس النواب«.
وكان مجل�س النواب قد أنهى الس�بت 
امل�ايض، القراءة األوىل مل�رشوع قانون 

تمويل العجز املايل.
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الرشيد يعلن عن شمول كافة فروعه برتويج قرض ترميم الوحدات السكنية للموظفني واملواطنني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرشيد، أمس االثنني، شمول كافة 
فروعه يف بغ�داد واملحافظ�ات برتويج معامالت 

منح قرض ترميم الوحدات السكنية.
وذك�ر بيان للمكتب االعالمي للمرصف ان »مبلغ 
القرض حدد ب�)٤٠( مليون دينار ملوظفي دوائر 
الدول�ة و)٣٠( مليون دين�ار للمواطنني من غري 

املوظفني«.
واض�اف ان »التعليم�ات الت�ي وضعها املرصف 
تضمنت من�ح املوظفني املوطن�ة رواتبهم بدون 
كفي�ل اما الغري موطن�ة رواتبهم م�ن املوظفني 

واملواطنني تمنح لهم برشط الكفيل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  غاضب�ون،  عراقي�ون  تظاه�ر 
االثنني، قرب مبنى الس�فارة الفرنسية 
يف بغ�داد احتجاج�ا ع�ى ترصيح�ات 
الرئي�س ماك�رون ض�د االس�الم حيث 
احرق�وا صوره والعل�م الفرنيس، فيما 
فق�د احاط�ت ق�وات االم�ن العراقي�ة 
باملبن�ى وقطع�ت الط�رق املؤدي�ة اليه 
اىل  دع�وات  وس�ط  العاصم�ة  وس�ط 
اس�تدعاء الس�فري الفرن�يس احتجاجا 

ومقاطعة البضائع الفرنسية.
وحشدت قوات االمن العراقية تشكيالت 
لها حول مبنى الس�فارة الفرنس�ية يف 
بغداد لدى تظاهر مواطنني غاضبني من 
ترصيحات للرئي�س الفرنيس ايمانويل 
كام�رون ض�د النب�ي محمد واالس�الم 
للتظاه�ر اس�تنكارا للترصيحات رغم 
قطع االمن للطرق املؤدية اىل الس�فارة 
يف منطق�ة الك�رادة وس�ط العاصم�ة 

بغداد.
واظه�رت صور ع�ى مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي مئات املواطنني حول مبنى 
الس�فارة حيث احرق�وا العلم الفرنيس 
وصور ماكرون رافعني ش�عارات ضده 
ورسوما كاريكاتورية تندد بترصيحاته 
وتدع�و ملقاطع�ة البضائع الفرنس�ية 

والتصدي لالساءة للدين االسالمي.
بدورها، دان�ت املفوضية العليا لحقوق 

اإلنس�ان »بأشد عبارات االستنكار« اإلساءة إىل الرسول 
األعظم محم�د نبي الرحم�ة واإلنس�انية بنرش الصور 
املس�يئة لش�خصه الكريم وما صدرت م�ن ترصيحات 

عنرصية عن الرئيس الفرنيس ماكرون.
ورفض�ت املفوضي�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه »اإلساءات التي استهدفت شخصية الرسول 
االعظم أو أي إس�اءة تمس الديانات واألنبياء والرس�ل 
بحّجة حّرية الرأي والتعبري«، وشددت عى أن االستمرار 
يف ه�ذه األعمال املش�ينة يعترب إهانًة وتجاوزا ملش�اعر 
املس�لمني يف العال�م وانته�اكاً لحقوقه�م الت�ي نص�ت 
عليه�ا مبادئ حقوق اإلنس�ان يف حرية األديان واحرتام 

العبادات والرموز الدينية.
واش�ارت اىل أن العال�م ال�ذي يواج�ه تحدي�ات صعب�ة 
الدين�ي يحت�اج م�ن  التط�رف  ومعق�دة يف مواجه�ة 
الجمي�ع إىل التكاتف وتوحيد الجهود يف مكافحة بواعث 
العنرصية ومنع اإلس�اءات لكل املعتقدات والديانات يف 

العالم أجمع.
بالنه�وض  الدولي�ة  املنظم�ات  املفوضي�ة  وطالب�ت 
بمسؤولياتها اإلنسانية وواجباتها املجتمعية واألخالقية 
ملن�ع اإلس�اءات املتك�ررة إىل الرس�ول األعظ�م والدين 
اإلس�المي تحت مظلة حرية التعبري لبث بذور الكراهية 
والبغضاء والعمل بجدية لنرش ثقافة التسامح والسالم 

بني شعوب العالم.

ودعت املفوضي�ة وزارة الخارجية العراقية اىل »التحرك 
عرب قنواتها الرسمية الستنكار هذا العمل الغري أخالقي 
لدى ال�دول التي ص�درت منه�ا تلك اإلس�اءات وطالت 
بترشي�ع قان�ون دويل يجرم اإلس�اءة لألدي�ان الفتة إىل 
أن ترس�يخ حقوق اإلنس�ان ينبع من اح�رتام وتقديس 
الديانات والرس�االت الس�ماوية إىل مقاطع�ة البضائع 

الفرنسية.
م�ن جانبه، قال تحالف الفتح بزعام�ة هادي العامري 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان العالم 
اإلس�المي والعربي وأصدقاء الش�عب الفرنيس فوجئوا 
بترصيح�ات ماكرون املس�يئة ضد اإلس�الم ورس�وله 
الكريم )ص( وأحكامه معتربا ما تحدث به إساءة بالغة 

اإلنسانية والحضارية والعنارص  للقيم 
الحاف�ة باملرك�ب الثقايف لألم�م ومنها 
األم�ة االس�المية التي تعتز بإس�المها 
وتعتق�د  الكري�م  رس�ولها  وتق�دس 
برسالته الخاتمة وتعدها رحمة ونعمة 

عى العاملني.
»ترصيح�ات  أن  اىل  التحال�ف  واش�ار 
ماكرون املس�يئة تدل ع�ى جهل الرجل 
باإلس�الم«، واك�د أن »ماك�رون خرس 
العال�م العرب�ي واإلس�المي وخ�رست 
فرنسا حليفا س�رتاتيجيا من الشعوب 
الش�عب  العربي�ة واإلس�المية ومنه�ا 
العراق�ي وإن أقل رد عى ه�ذا التجاوز 
الس�افر عى النبي األكرم هو مقاطعة 
املنتج�ات الفرنس�ية وع�ى الحكوم�ة 
اس�تدعاء الس�فري الفرن�يس وتوجي�ه 
رسالة احتجاج شديد اللهجة للحكومة 

الفرنسية«.
اما ح�زب الدعوة االس�المية برئاس�ة 
فرنس�ا  طال�ب  فق�د  املالك�ي  ن�وري 
باعت�ذار رس�مي، معت�ربا ترصيح�ات 
ماكرون اس�تفزاز وتحٍد صارخ ملشاعر 

املسلمني.
وق�ال الح�زب يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان ترصيح�ات 
ماكرون ضد االس�الم »تعك�س عقده 
النفس�ية وهزيمت�ه الداخلي�ة ونزق�ه 
كصغري يريد ان يك�ون كبريا بالتطاول 
عى الكبار ويأت�ي ضمن منهج متعمد 

للنيل من االسالم واستهداف مقدساته«.
وطال�ب الدولة الفرنس�ية باالعتذار الرس�مي عن هذه 
االساءة التي مست مش�اعر قرابة ملياري مسلم ويعد 
دينهم االس�الم ثاني اكرب ديانة يف العالم.. مؤكدا ان تلك 
الترصيحات املس�يئة س�رتتد عى اصحابها خس�ارة يف 
املصالح والعالقات واثارة البغضاء والكراهية ومشاعر 

التمييز الديني .
وكان ماكرون أكد يف ترصيحات االس�بوع تمسك بالده 
بنرش الرس�وم الكاريكاتورية املس�يئة للنبي محمد »يف 
إط�ار حرصه�ا ع�ى علمانية الدول�ة«، ما أث�ار غضب 

املسلمني يف عموم العالم.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية 
النائب محمود الزجراوي، أمس االثنني، بانه 
لن يتم التصويت ع�ى قانون تمويل العجز 
امل�ايل اال بعد اجراء ٣ تعدي�الت هامة. وقال 
الزجراوي ان “الربملان ربما سيناقش قانون 
تمويل العجز املايل االسبوع القادم الهميته  
لك�ن اليمكن القب�ول بامل�ي يف التصويت 

علي�ه وهن�اك عجز م�ايل يبل�غ ٤1 ترليون 
دينار”، الفتا اىل ان “املبلغ كبري وسيؤدي اىل 
انهاك االقتصاد الع�راق بديون كبرية جدا”. 
واضاف، ان “املي بالقانون تتطلب حسم 
ملف االقرتاض االول وبيان اليات اس�تخدام 
االموال س�واء للروات�ب او لبقي�ة النفقات 
االخ�رى باالضاف�ة اىل ان القان�ون يتطلب 
تحقيق ٣ تعديالت هامة وهي خفض مبالغ 
العجز والنفقات وتعظيم االيرادات املالية”. 

ويعان�ي الع�راق م�ن مصاع�ب اقتصادية 
الحكوم�ة  س�عي  ظ�ل  يف  جم�ة  ومالي�ة 
لالق�رتاض للم�رة الثانية لتام�ني الرواتب. 
بدوره، أك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 
جمال كوج�و  وجود اتف�اق لتمرير قانون 
االقرتاض بعد اجراء التعديالت عليه. ونقلت 
وكالة االنباء العراقي�ة عن كوجو القول إن 
»قان�ون تموي�ل العج�ز املايل تم�ت قراءته 
ق�راءة أوىل وهن�اك اتفاق لتمري�ر القانون، 

لكن بع�د إجراء التعديالت عى الصيغة التي 
أرسلتها الحكومة«.

وب�ني أن »اللجنة قررت عقد عدة جلس�ات 
واس�تضافات مع وزارة املالي�ة، وكذلك مع 

البنوك التي سنلجأ اىل االقرتاض منها«.
فيم�ا أك�د عض�و مجل�س الن�واب يحي�ى 
العيث�اوي، بحس�ب الوكال�ة الرس�مية أن 
»الربمل�ان لديه تحفظات ع�ى قانون العجز 
امل�ايل، حي�ث أن املبلغ املطل�وب ٤1 ترليون 

دينار، وهو مبلغ كبري جدا«.
وأضاف أن »العجز الذي من املمكن تس�ديد 
الروات�ب م�ن خالل�ه، ال يتج�اوز ٣ ترليون 
للشهر الواحد، أي بحدود ٩ اىل 1٠ ترليون«، 
مرجح�اً أن »هذا املبلغ هو الذي س�يصوت 

عليه مجلس النواب«.
وكان مجل�س الن�واب ق�د أنه�ى الس�بت 
املايض، القراءة األوىل ملرشوع قانون تمويل 

العجز املايل.

املالية الربملانية تشرتط إجراء ثالثة تعديالت عىل قانون االقرتاض قبل متريره

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس االثنني، ان الغالب 
األع�م م�ن املتظاهرين الس�لميني 

أثبتوا التزامهم ووطنيتهم.
وق�ال الكاظم�ي، يف تغري�دة ع�رب 
»تظاه�رات  إن  »توي�رت«  منص�ة 
س�لمياً  اس�تذكاراً  كان�ت  بغ�داد 
األع�م  الغال�ب  ترشي�ن،  ألح�داث 

م�ن املتظاهري�ن الس�لميني أثبتوا 
التزامهم ووطنيتهم«.

هن�اك  »كان  الكاظم�ي  وأض�اف 
قواتن�ا  ع�ى  املتجاوزي�ن  بع�ض 
األمني�ة البطل�ة الت�ي أب�دت أعى 
النف�س وااللتزام  درج�ات ضب�ط 

وقّدمت التضحيات«.
وتاب�ع ان »هذه األح�داث يجب أن 
تكون دروس�اً لنا جميع�ا، وحدتنا 

هي األمل«.

الكاظمي: الغالب األعم من املتظاهرين السلميني 
أثبتوا التزامهم ووطنيتهم

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر النائب عن محافظة نينوى حن�ني القدو، أمس االثنني، 
من »م�رشوع خطري وخط�وة متقدمة لتقس�يم« محافظة 

نينوى، ملوحاً باللجوء إىل املحكمة االتحادية.
وق�ال القدو يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
»ندعو أعضاء اللجن�ة القانونية ولجنة األقاليم واملحافظات 
إىل الوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى إىل ثالث دوائر انتخابية 
م�ن أج�ل اجتي�اح ه�ذه الدوائر من قب�ل مرش�حي الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني وحرم�ان مرش�حي األقليات يف 

منطقة سهل نينوى من الوصول اىل مجلس النواب«.
وأض�اف، أن »رب�ط قض�اء الحمداني�ة وبعش�يقة وتلكيف 
بنواحي واقضية مثل كلك وسميل وشيخان ومخمور وفايدة 
التي هي أصالً محتلة من قبل البيش�مركة الكردية وإدارتها 
سياس�ياً وإدارياً من قبل أربيل ودهوك هي مقدمات خطرية 
لعزل ممثيل األقليات من املش�اركة السياسية والترشيعية يف 
العراق للدفاع عن وجودهم«. وأشار القدو، إىل أن »املقرتحات 
املروجة للتقس�يم هي من أجل التمهيد للس�يطرة السياسية 
ع�ى ه�ذه املكونات يف س�هل نينوى ألن االقضي�ة والنواحي 
الت�ي تدار من إقليم كردس�تان تمث�ل األكثرية من حيث عدد 

الناخب�ني«. وتاب�ع، أن »الته�اون يف ه�ذا املوض�وع من قبل 
األح�زاب السياس�ية وخاص�ة ممث�يل نينوى يعت�رب خطوه 
متقدمة لتقس�يم املحافظ�ة، ويف حالة تمري�ر هذا املرشوع 
الخط�ري س�نلجأ إىل املحكم�ة االتحادي�ة إلنص�اف املكونات 
العراقي�ة ويف نفس الوقت نطالب بان تكون محافظة نينوى 

دائرة انتخابية واحدة للمقاعد املخصصة لألقليات«.
يش�ار إىل أن مجلس النواب صوت، الس�بت )2٤ ترشين األول 
2٠2٠(، ع�ى الدوائر االنتخابية ل��16 محافظة، ومن املقرر 
أن يص�وت يف جلس�ة س�يعقدها مس�اء اليوم، ع�ى الدوائر 

االنتخابية ملحافظتي نينوى وكركوك.

        بغداد / المستقبل العراقي

فت�اح  د.  املستش�ار  املف�وض  ش�ارك 
محمد حس�ني عضو مجل�س املفوضني 
املس�تق�����لة  العلي�ا  للمفوضي�ة 
لإلنتخابات يف املؤتمر الذي اقامته منظمة 
األقلي�ات  وتحال�ف  الش�بابية  جس�ور 
العراقية للدراس�ات االس�رتاتيجية تحت 
عنوان )األقليات يف االنتخابات العراقية( 
وبحضور مق�رر األمم املتح�دة الخاص 
لألقليات الدكتور )فريناند دي فارينيس( 
العراق�ي  الربمل������ان  م�ن  وأعض�اء 
وممثل�ني ع�ن األقلي�����ات يف املجتمع 

عش�ت���ار  فن�دق  يف  وذل�ك  العراق�ي 
شرياتون يف بغداد.

وتم خالل املؤتمر مناقشة وضع األقليات 
الحايل من الناحية الحقوقية والسياسية، 
الجديد وتأثريه  االنتخابات  وق����انون 
ع�ى التمثي�ل الحقيق�ي لألقليات يف ظل 
التح�ول اىل نظ�ام الدوائ�ر املتع�ددة يف 
املح�����افظ�ة الواح�دة واتب�اع نظام 
الفائز االول والصوت غري القابل للتحول، 
وت�م م�ن خ�الل فع����الي�ات املؤتمر 
القانونية واملقرتحات  الس�بل  مناقش�ة 
التي تتناسب مع حجم تمثيل األقليات يف 

مجلس النواب.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكالة االس�تخبارات يف وزارة 
الداخلي�ة، أم�س االثن�ني، باإلطاح�ة 
بإرهابيني م�ن خاليا داع�ش النائمة 
يف  الحويج�ة  قاط�ع  بمايس�مى 
محافظ�ة كركوك. وذك�رت الخلية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، انه »اس�تنادا لتوجيه�ات وزير 
الداخلي�ة ومن خ�الل تفعي�ل الجهد 
االس�تخباري ومتابع�ة املطلوبني من 
فلول عصابات داعش االرهابي، القت 
مفارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثلة 
االتحادي�ة  الرشط�ة  باس�تخبارات 
القبض عى إرهابي�ني اثنني يف ناحية 
الرياض بمحافظة كركوك واملطلوبان 
وفق أحكام املادة ٤ ارهاب النتمائهما 

لعصابات داعش اإلرهابية«.
الخالي�ا  »ضم�ن  انهم�ا  واضاف�ت، 
النائم�ة يف مايس�مى قاطع الحويجة 
والي�ة كركوك، ومن خالل التحقيقات 
األولية معهما اعرتفا بانتمائهما لتلك 
العصاب�ات اإلجرامي�ة وقاما بإيصال 
معلومات عن تحركات القوات األمنية 

لعصابات داعش«.
واشارت اىل، انه«تم ايداعهما التوقيف 
الستكمال التحقيق والتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهما«.

نائـب يتحـدث عن »مشـروع خطيـر« لتقسيـم نينـوى 
وهيدد باللجوء للمحكمة االحتادية

مفوضية االنتخابات تشارك يف مؤمتر »األقليات يف االنتخابات العراقية«

االستخبارات تطيح 
بإرهابيني من خاليا »داعش« 

النائمة يف احلوجية

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس الربملان بش�ري الح�داد، أمس االثنني، انه اليمكن التصويت 
ع�ى الدوائ�ر اإلنتخابي�ة يف محافظتي كرك�وك ونين�وى دون التوافق بني 
ممث�يل املكون�ات.  وقال الحداد خ�الل اإلجتماع الذي عق�د بحضور هيئة 
رئاس�ة مجلس الن�واب والنواب ع�ن محافظتي كرك�وك ونينوى ورئيس 
اللجن�ة القانوني�ة، إن »تأجيل التصويت عى تقس�يم الدوائ�ر اإلنتخابية 
لكرك�وك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب عى الدوائر اإلنتخابية ل 16 
محافظة يف جلس�ة يوم الس�بت املايض، هو من أجل إعطاء فرصة ملمثيل 
املكونات للوصول إىل أتفاق يريض جميع األطراف«، مبينا ان »مساء اليوم 

سيشهد التصويت عى الدوائر اإلنتخابية املتبقية لتلك املحافظتني«.
واضاف انه »اليمكن التصويت عى الدوائر اإلنتخابية يف محافظتي كركوك 
ونين�وى دون التوافق بني ممثيل املكونات«، مش�رياً إىل أن »مجلس النواب 
يس�عى دائماً للقيام بدوره املطلوب وإق�رار القوانني والترشيعات الالزمة 

بما تنسجم مع متطلبات املرحلة وتطلعات الجماهري«.

        البصرة / محمد الجابري

أعلن�ت قيادة عملي�ات البرصة، أمس االثنني، عودة الحي�اة إىل طبيعتها يف 
املحافظة وفتح الطرق ورفع الحواجز، مش�ريًة إىل أنها لم تسجل أي خرق 
أمني أو تعٍد عى البنى التحتية واألماكن الحيوية واألمالك العامة والخاصة 

خالل التظاهرات األخرية. 
وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، »نثمن الدور الكبري للق�وات األمنية يف أداء واجباتها 
األمني�ة ب�كل مهني�ة لتأمني الحماي�ة للمتظاهري�ن الس�لميني املطالبني 

بحقوقهم املرشوعة«.
وأضاف، أن »الهيئات التنس�يقية كان لها دور كبري ورائع يف تنظيم حركة 
املتظاهرين الس�لميني والتعاون مع الق�وات األمنية واالبتعاد عن الحاالت 
االس�تفزازية والس�لبية مما عكس الصورة املرشف�ة واإليجابية للتظاهر 
واملتظاهري�ن«.  وتابع، أن »قي�ادة العمليات لم تس�جل أي خرق أمني أو 
تعٍد عى البنى التحتي�ة واألماكن الحيوية واألمالك العامة والخاصة خالل 
التظاهرات االخرية التي شهدتها البرصة«، مؤكداً »عودة الحياة الطبيعية 
إىل املحافظ�ة وفت�ح الط�رق ورف�ع الحواجز وممارس�ة الق�وات األمنية 

لواجباتها االعتيادية«.

نائب رئيس الربملان حيدد »حالة واحدة« للتصويت 
عىل دوائر اإلنتخابية لكركوك ونينوى 

قائد عمليات البرصة يعلن عودة احلياة الطبيعية للمحافظة 
ويؤكد: لـم نسجل أي خرق خالل التظاهرات

        بغداد / المستقبل العراقي

القوم�ي  األم�ن  مستش�ار  بح�ث 
قاس�م األعرجي، أمس االثنني، مع 
محافظ بغ�داد محمد جابر العطا، 
تفعيل عمل كامريات املراقبة داخل 

العاصمة.
وشهد اللقاء، بحس�ب بيان ملكتب 
األعرج�ي، بح�ث تعزي�ز التع�اون 
ب�ني مستش�ارية األم�ن القوم�ي 
ومحافظ�ة بغ�داد، خصوصا فيما 

بالتنس�يق األمني وديمومة  يتعلق 
االستقرار داخل العاصمة.

واضاف البيان« كما بحث األعرجي 
مع العط�ا، تفعيل عم�ل كامريات 
املراقبة داخ�ل العاصمة وتوزيعها 
املناط�ق  جمي�ع  يغط�ي  بش�كل 
الس�كنية والتجاري�ة ومؤسس�ات 
الدولة، بما يعزز اس�تقرار الوضع 
الجريم�ة  ومالحق�ة  األمن�ي، 
املواطن�ني  أرواح  ع�ى  والحف�اظ 

واملمتلكات العامة والخاصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، أمس االثنني، 
جدي�دة  إصاب�ة  تس�جيل٣6٩1 
بفريوس كورون�ا، و٤8 حالة وفاة 
ناجمة عن الفريوس، مقابل ٣2٤٤ 
حالة شفاء، خالل الساعات األربع 
والعرشي�ن املاضي�ة. وكان العراق 
قد س�جل االح�د، »انخفاضاً الفتاً« 

يف اصاب�ات كورون�ا، بلغ�ت 2552 
إصاب�ة يف عم�وم الع�راق بحس�ب 
بيان وزارة الصحة.  وأظهر املوقف 
نرشت�ه  ال�ذي  االثن�ني،  الوبائ�ي، 
ال�وزارة، تس�جيل 517 إصاب�ة يف 
جانب الكرخ ببغداد، و٤1٠ إصابة 
بالفريوس يف جانب الرصافة، فيما 
س�جلت مدن عراقية أخ�رى أعداد 

إصابات متفاوتة.

األعرجي والعطا يبحثان تفعيل »كامريات 
املراقبة« يف بغداد

عداد »كورونا«: اإلصابات اجلديدة تغلب حاالت الشفاء 
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    المستقبل العراقي / توفيق علي لفتة 

تعت�ر الجه�ود العلمي�ة العملية أكث�ر توجه�ا يف العالم 
بالوقت الح�ارض ألهميته يف املعالج�ات ومالئم للتطبيق 
ع�ى ارض الواق�ع وتحويل الواقع الس�ئ اىل واقع افضل 
بفضل الجهود والبحوث العلمية التطبيقية بشكل ميداني 
وبإختب�ارات رصين�ة تتعلق باملجال الخدمي واملش�اريع 
الهندسية والبنى االساسية والتحتية والواقع االقتصادي 
والقط�اع الصناعي والقط�اع الصحي فض�ال عن اقامة 
املؤتمرات والندوات التي تعمل عى وضع اليد عى الجرح 
امرا مهما بغية انعكاس�ات ايجابية تتحقق رسيعا كلما 
كانت املعالجات مدروس�ة وفيها تخطيط رصني متكامل 
كالعملية الجراحية لالنس�ان التي تحتاج اىل تركيز ودقة 
وخ�رة وكفاءة للطبي�ب الجراح املتخص�ص كذلك األمر 
يف بقي�ة القطاعات واملجاالت تحت�اج اىل تطبيب وتركيز 
والعمل بش�كل ج�ذري وب�روح الفريق املوح�د املتكامل 
وبش�كل علم�ي لتطبي�ب بقي�ة القطاع�ات يف املجاالت 
االقتصادية والخدمي�ة والبنى التحتي�ة للمجال الصحي 

من ابنية ومستلزمات تقنية طبية هندسية.  
م�ن ه�ذا املنطلق قامت كلي�ة الهندس�ة جامعة البرصة 
الت�ي ه�ي اول كلي�ة هندس�ة يف الع�راق تأسس�ت منذ 
القدم وقدم�ت الكثري من االنجازات لك�ن اليوم اصبحت 
اكث�ر اهتماما«من جامعات عاملية حاصل�ة عى الجودة 
العاملي�ة بإمتي�از تعاون�ت الكلية معها وقس�م منها من 
دول اوربي�ة وجامعات يف ال�دول العربية وجامعات حتى 
يف املانيا واليابان وغريها وخاصة«قامت كلية الهندس�ة 

بإس�تضافة باحثني من تلك الجامعات 
التطبيقي  العلم�ي  املتقدم�ة بالبح�ث 
ال�ذي يتضم�ن الكث�ري م�ن املعالجات 
ومنها كانت مؤتمرات عقدتها الكلية يف 
العرشة سنوات املاضية اىل اآلن واحتوت 
عى مجموع�ة من التوصي�ات الالزمة 
م�دروس  علم�ي  بش�كل  الرضوري�ة 
وميداني ..واليوم رشعت كلية الهندسة 
اكتش�افات  بع�دة  الب�رصة  بجامع�ة 
ملجموعة من االجهزة الهندسية والطبية 
الح�ارض ومنه�ا اكتش�اف  الوق�ت  يف 
وتصني�ع اجهزة التنف�س االصطناعي 
واجه�زة هندس�ية تعم�ل وتس�تخدم 
باملج�ال الخدم�ي والهن�ديس واملج�ال 
املختري بالفحص الهنديس للمشاريع 
ومواده�ا وبدقة عالية وبوقت مخترص 

من الزمن. ..
وس�ألنا عميد كلية الهندس�ة بجامعة 

البرصة األستاذ املس�اعد الدكتور رمزي سالم حسن هل 
تم�ت اختبارات لالجه�زة التي قامت الكلية باكتش�افها 
وتصنيعها وهل هي حصلت عى االمتياز وتم االس�تفادة 
منه�ا، فقال: ان تل�ك االجهزة الطبية التي تم اكتش�افها 
يف وق�ت وبداية جائحة كورونا اس�تمرت الكلية ببحوثها 
ودوامها وعملها امليداني يف االكتشافات وتطوير املشاريع 
وتحس�ني الخدم�ات االساس�ية فض�ال، ع�ن العمل عى 
تحس�ني وتطوير الواقع الصحي الذي ل�ه عالقة باملجال 

الهنديس والتقن�ي بما يتعلق باالجه�زة الطبية والتقنية 
الخاص�ة بفحص املرىض واجه�زة معالجات للمرىض او 
تحس�ني حاالتهم الصحية ومنها رشعت كلية الهندس�ة 
جامع�ة الب�رصة حالي�ا، بإكتش�اف وتصني�ع اجه�زة 
التنف�س االصطناع�ي الطبي الذي يس�تخدم يف توس�يع 
القصبات الهوائية يف جس�م االنس�ان وخزن االوكسجني 
بص�ورة مكثفة فضال، عن ازالة الش�وائب من القصبات 
الهوائي�ة واعطاء اوكس�جني نظيف للرئت�ني وتم اختبار 
قابلية ودقة املعالجة واالس�تخدام له�ذا الجهاز فظهرت 

نتائج تجربته بنجاح تام وبإمتياز وتمت 
مخاطبة دائرة صحة البرصة واملحافظة 
تنف�س  جه�از  ارس�ال  فضال«ع�ن 
اصطناعي صنعت�ه الكلية بعد ان طلبته 
من الكلية مستش�فى الكفي�ل يف كربالء 
التابع للعتبة العباسية املقدسة, وارسلنا 
جهاز آخر اىل مستشفى الصدر التعليمي 
يف البرصة بعد اظهار نتائج ايجابية ودقة 
تلك االجه�زة التي اكتش�فتها وصنعتها 
الكلي�ة من خ�الل تدريس�يها وباحثيها  
به�ذا الخص�وص وهن�اك تع�اون به�ذا 
املجال ونأم�ل تعاون الجه�ات املختصة 
واملس�ؤولة اكث�ر وبش�كل متواصل مع 
الكلي�ة لكي نعال�ج جميع املش�كالت يف 
القطاعات كافة بش�كل مدروس وعلمي 
ورسي�ع حي�ث ل�دي الكلي�ة الكث�ري من 
االنج�ازات والتجربة بهذا املجال والبحث 
العلم�ي التطبيق�ي واالرشاف الهن�ديس 
ومنها تعمل الكلية حاليا باإلرشاف الهنديس عى مرشوع 
املستشفى الجامعي يف البرصة الذي نسبة انجازه الحالية 
ف�وق ال50% وهو اآلن باملراحل النهائية وس�يتم انجازه 
املتكامل قريبا، وس�يكون املستش�فى ضم�ن ممتلكات 
وتش�كيالت جامعة البرصة وهو رصح واسع يتكون من 
س�بعة طوابق وبمس�احة واس�عة وبتصاميم معمارية 
رصين�ة تواكب التط�ور العاملي يف انش�اء املستش�فيات 

..واخريا حصلت الكلية عى شهادة اآليزو العاملي.

كلية اهلندسة بجامعة البرصة حتصل عىل شهادة »االيزو« يف املعاجلات واالكتشافات والبحوث العلمية التطبيقية
والكلية صنعت اجهزة التنفس االصطناعي واشرفت على إنشاء املستشفى اجلامعي الكبري

    بغداد/ عامر عبدالعزيز 

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب احدى 
رشكات وزارة التجارة اس�تمرار مواقع فرع 
النج�ف والديواني�ة بمناقل�ة ال�رز املحيل اىل 

فروع  الرشكة يف بابل وذي قار و الكوت . 
وبينت اىل ان عملية املناقلة مستمرة من اجل 
تعزي�ز ارصدة مخازن ال�رز يف بابل وذي قار 
والك�وت وتوف�ريه للتوزيع ضم�ن مفردات 

البطاقة التموينية . 
اكد ذلك املهن�دس عبدالرحمن عجي طوفان 

مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب .
وق�ال مالكاتن�ا العامل�ة يف س�ايلو النج�ف 
االفقي و س�ايلو ابو صخري  واصلت مناقلة  

الرز املحيل نوع ياسمني لفرعنا يف بابل حيث 
بلغ�ت الكمي�ة املحول�ة له�ذا الي�وم )٣٢٢( 
ط�ن موزعة من س�ايلو النجف )١٦0 ( طن 
والكمي�ة التي ت�م مناقلتها من س�ايلو ابو 

صخري بلغت )١٦٢ (طن . 
» طوف�ان » ب�ني صومع�ة ش�لب الديوانية 
واصلت مناقلتها للرز املحيل ملحافظات بابل 

و واسط و ذي قار وكاالتي 
اىل ف�رع بابل ت�م مناقل�ة الكمي�ة بالكامل 

والبالغة ١٨٨١ طن
الكمي�ة الت�ي ت�م مناقلتها اىل ف�رع ذي قار 
بلغ�ت ) ٦٤٤ ( ط�ن ، ام�ا الكمي�ة الت�ي تم 
مناقلته�ا اىل ف�رع الرشكة يف واس�ط بلغت 

)١٨٢ ( طن .

جتارة احلبوب : فروع الرشكة يف النجف والديوانية 
يواصلون مناقله الرز املحيل ملحافظات بابل و ذي قار

تفاؤل مرتقب بانزياح 
مرتفع عنيد من العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع متنبئ جوي بإنزياح مرتفع جوي قوي يف العراق.
وأشار صادق عطية يف منشور عى صفحته يف الفيسبوك اىل »الوضع الجوي 
بداية الش�هر املقبل« مبينا ان »الحالة الجوية املقبلة ال تش�مل كل مناطق 
الع�راق يف وضعه�ا الحايل«.وأضاف »نتفائ�ل خرياً بانزي�اح املرتفع القوي 
املتمرك�ز علينا نحو الجنوب او الرشق وه�ذا يعتمد عى قوة التريد املرافق 
للمنخفض«.فيما أش�ار املتنبئ الجوي اآلخر واثق الس�المي اىل، إن »الحالة 
تعتر األوىل خالل هذا املوسم وتبدأ اعتبارا من يوم ٣ ترشين الثاني وتتعمق 
تدريجي�ا، وال ت�زال ثابتة يف ظل تفاع�ل ممتاز من البح�ر االحمر الحراري 
وتريد علوي بقيم منخفضة، مع احتمالية تشكل سحب حملية مصحوبة 
بالعواص�ف الرعدية واالمطار«.  وأضاف، أن »تراجع وانزياح املرتفع ش�به 
املداري مهم ج�دا لتعمق وتوغل املنخفض الج�وي يف أجوائنا واملنخفضات 

القادمة كونه حائط صد عنيد أمام موجات االمطار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت وزارة النق�ل العراقي�ة / الرشكة 
العامة لتنفيذ املش�اريع م�رشوع محطة 
وق�ود الحس�ينية لصال�ح وزارة النف�ط 
وت�م االفتتاح بحضور وكي�ل وزير النفط 
الدكتور حامد الزوبع�ي وممثل محافظة 
بغ�داد وقائ�م مق�ام الحس�ينية حس�ام 
الس�اعدي ونخب�ة كب�رية م�ن مس�ؤويل 
وزارة النفط.وبني مدي�ر عام الرشكة زيد 
خلي�ل: تم بحمد الل�ه افتتاح محطة وقود 
الحس�ينية بعد إنجازها م�ن قبل املالكات 

الهندس�ية والفنية للرشك�ة موضحا ، ان 
الدعم ال�ال محدود من وزير النقل الكابتن 
نارص حس�ني بندر الش�بيل بتذلي�ل كافة 
املعوقات التي تعرتض سري العمل أثمر عن 
إنج�از املحطة التي تع�د رصح كبري يقدم 
الخدم�ات للمواطن�ني .م�ن جانبه تحدث 
مدير املرشوع املهن�دس حيدر خضري عن 
قيام الك�وادر الهندس�ية والفنية للرشكة 
ومن�ذ إحالة امل�رشوع للرشك�ة بمواصلة 
املحط�ة  إلنج�از  ونه�ارا  لي�ال  الجه�ود 
النموذجية وفق أحدث املواصفات العاملية 

وباملوعد املقرر.

النقل تنجز مرشوع حمطة وقود 
احلسينية لصالح وزارة النفط

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة االستخبارات، أمس االثنني، القبض عى 
أح�د تجار املخ�درات قرب مدين�ة ألعاب الس�يدية يف 

بغداد.
 وذك�ر بيان للوكالة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان�ه »م�ن خ�الل متابع�ة عصاب�ات الجريم�ة 
املنظم�ة وبعد ورود معلومات اس�تخبارية عن وجود 
اح�د املتهم�ني من املتاجري�ن باملخدرات، تم تش�كيل 
فري�ق عمل مختص م�ن مفارز وكالة االس�تخبارات 
املتمثل�ة بمنظومة اس�تخبارات الرشطة االتحادية يف 
وزارة الداخلية واس�تدراج املتهم ونصب كمني محكم 
له والقب�ض عليه بالقرب من مدينه العاب الس�يدية 

ببغداد وبالجرم املشهود«.
وأضاف البيان انه »ضب�ط بحوزته كميات كبرية من 
مادة الكريستال والحبوب املخدرة، وبداللته من خالل 
التحقيقات األولية مع�ه اعرتف بوجود كميات أخرى 
م�ن املخدرات داخل منزله وع�ى الفور تم االنتقال اىل 
محل سكانه وقد ضبط بداخله كميات أخرى من املواد 
والحبوب املخدرة وادوات مختلفة تس�تخدم للتعاطي 

وبيع املخدرات«.
واش�ار اىل انه »تم ضبط امل�واد بمحرض ضبط اصويل 

وتوقيف املتهم التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

االستخبارات تلقي القبض 
عىل تاجر خمدرات قرب 

مدينة ألعاب السيدية
    بغداد/ المستقبل العراقي

خصص�ت مديريَّ�ة بلديات بغداد ١5 مليار دينار الس�تكمال تبليط الش�وارع الرئيس�ة يف خمس 
مناطق خالل العام املقبل ٢0٢١ .وقال مدير بلديات بغداد يارس القرييش يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان “تلك املبالغ توزعت بواقع ثالثة مليارات دينار لكل من التاجي وسبع البور 
والوح�دة وابو غريب والنهروان لتقليل معاناة املواطنني”، مش�ريا اىل ان “خطة وزارة التخطيط 
لعام ٢0٢0 هي توفري هذه املبالغ واذا لم تس�تطع فتؤجل اىل العام املقبل”.وأضاف القرييش، ان 
“تلك املبالغ ادرجت وستنطلق حال موافقة وزارة املالية عى ذلك، مشريا اىل ان وزارة املالية يجب 
ان تطلق دفعات اولية للبدء بهذه املشاريع وبعد ذلك ترفع السلف الطالقها”.واكد “استكمال مد 
شبكتي املاء واملجاري يف مناطق اللطيفية واليوسفية واملدائن وجرس دياىل واملحمودية وجزء من 
الحس�ينية وتطوير املتبقي من هذه املدن خالل العام املقبل ٢0٢١″، عازيا “تأجيل مد الشبكات 

اىل مدن اخرى، اىل الظروف الصحية واالقتصادية التي شهدها العراق خالل العام الحايل”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس االثنني، 
توزي�ع ألف رحلة مدرس�ية ع�ى مدارس 
العاصم�ة بغ�داد. وذك�ر بي�ان ل�ه تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه »استجابة 
لطل�ب وزارة الرتبية وج�ه محافظ البنك 
املركزي العراق�ي مصطفى غالب مخيف، 
بتوزيع )١000( َرحلٍة مدرس�ية لعدد من 
امل�دارس يف العاصمة بغداد ع�ر }مبادرة 

تمكني{ التي يرعاها البنك املركزي وتمولها 
املص�ارف ورشكات الرصافة، وذلك بهدف 
دعم العملية الرتبوّية يف ظل الظرف الحايل 
وتزامناً مع بداية العام الدرايّس الجديد«. 

وأش�ار البي�ان اىل أن »املب�ادرة خصصت 
يف وق�ٍت س�ابق )9000( رحلة مدرس�ية 
وزع�ت من قبل رابطة املص�ارف العراقية 
الخاصة عى م�دارس مختلفة يف عدد من 
املحافظات العراقية، بالتنس�يق مع وزارة 

الرتبية«.

بلديات بغداد تعلن ختصيص »15« مليار 
دينار لتبليط الشوارع الرئيسة

البنك املركزي يوزع ألف رحلة مدرسية عىل مدارس ببغداد

حمافظ البرصة: رفد كهرباء الشامل بخمسني 
آلية جديدة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن محاف�ظ الب�رصة أس�عد العيداني 
وص�ول 50 آلي�ة متخصص�ة إىل املديرية 
العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع شمال 

البرصة.
يأت�ي ذل�ك وف�ق عق�د م�رم م�ع إحدى 
ال�رشكات املحلي�ة وال�ذي يعت�ر ضم�ن 

املشاريع املحالة يف عام ٢0١9.
وم�ن ضم�ن ه�ذه اآلليات بحس�ب بيان 
 ٣٤ الب�رصة  ملحاف�ظ  اإلعالم�ي  املكت�ب 
آلية خاص�ة بصيانة الطاق�ة الكهربائية 
يف املحافظ�ة، هي متنوع�ة وحديثة لعام 

٢0٢0. وح�ول الفائ�دة اإلضافية له�ذه اآلليات 
أوض�ح البي�ان أن س�تمنح خدم�ات أكث�ر من 
األلي�ات األهلية املؤجرة من قبل كهرباء الجنوب 

الت�ي كانت تق�وم بأعمال الصيان�ة والنصب يف 
كهرباء شمال املحافظة.

يشهد العراق سنوياً احتجاجات عارمة وخاصة 
يف محافظ�ات الوس�ط والجن�وب ع�ى ت�ردي 

الخدم�ات ومنه�ا الكهرب�اء، وتطورت يف 
ترشين األول امل�ايض إىل تظاهرات كبرية، 
سقط خاللها مئات القتى وآالف الجرحى، 
كما أج�رت حكومة عادل عبداملهدي عى 

االستقالة.
 وت�زداد نقمة الس�كان ع�ى الحكومة يف 
فصل الصيف )موس�م الذروة(، مع تكرار 
االنقطاعات يف الش�بكة الوطنية للكهرباء 
مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصل يف بعض 

األيام إىل أكثر من 50 درجة مئوية.
وكان�ت وزارة الكهرباء ق�د أعلنت مؤخراً 
الع�راق  التزام�ات  م�ن   %٨0 اس�تكمال 
بمرشوع الرب�ط الخليجي، عازية س�بب 
تأخ�ر الج�زء املتعل�ق بالجان�ب الخليج�ي، إىل 
األحداث التي شهدها العالم مثل جائحة كورونا 

وتداعيات الوضع االقتصادي.

حمافظ بغداد يطلع ميدانيًا عىل عمل مركز 
املراقبة االلكرتوين

      المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اطل�ع محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر 
العط�ا، عى عم�ل مركز املراقب�ة االلكرتوني 
إلدارة انس�يابية الحرك�ة يف عم�وم مناط�ق 
العاصمة.واشار املحافظ اىل ان »املركز وعر 
ش�بكة كامريات�ه املنت�رشة يف بغ�داد يعم�ل 
بانس�يابية تام�ة يف متابع�ة ورص�د حرك�ة 
الطرق والساحات فضال عن تقديمه خدماته 
ومنح روابط مش�رتكة لقيادة عمليات بغداد 
الداخلي�ة  وزارت�ي  وتش�كيالت  وقطاع�ات 
والدفاع«، مستدركا يف الوقت ذاته، بان »املركز 
يضم منتس�بني من الداخلي�ة والدفاع املدني 
والرشط�ة والنج�دة واالس�تخبارات وغريها 
م�ن جميع صن�وف االجهزة االمني�ة والذين 
يعملون بتنس�يق عال ومشرتك لحفظ االمن 

والنظام وتاليف حدوث خروقات امنية«.وتابع 
العطا، ان »املركز يعمل بشكل مستمر وطيلة 
اليوم للس�يطرة عى االم�ن ورصد التحركات 

املشبوهة«، الفتا اىل ان« املدة املقبلة ستشهد 
تطورا ملحوظا يف عمل املركز ليش�كل جانبا 

مهما جدا يف استباب االمن«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت العتبة العس�كرية يف س�امراء، أمس االثنني، عن استكمال 
كافة االس�تعدادات الس�تقبال الزائرين من مختل�ف محافظات 
الع�راق بمناس�بة استش�هاد االمام حس�ن العس�كري )رض(، 

مرجحة وصول عرشات االالف من الزائرين اىل املرقد الرشيف.
وق�ال األم�ني الع�ام للعتبة الش�يخ س�تار املرش�دي يف ترصيح 
صحفي ان »العتبة العس�كرية ومنذ م�دة اجرت عدة اجتماعات 
امنية وإدارية وخدمية لغرض إنجاح الزيارة ملناس�بة استشهاد 

االمام الحسن العسكري )ع(«.
وأضاف ان »العتبة اس�تقبلت قائد رشطة محافظة صالح الدين 
اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد الجبوري وقائمقام س�امراء 
محمود خلف ونائب قائد الرشطة، حيث جرى خالل اللقاء بحث 
س�بل التعاون يف املجال االمني والخدمي إلنج�اح الزيارة وتوفري 

سبل الراحة للزائرين الوافدين اىل سامراء«.
وبشأن اعداد الزائرين رجح املرشدي »وصول عرشات االالف من 

الزائرين اىل املرقد الرشيف«.

العتبة العسكرية تعلن اكامل االستعدادات األمنية 
واخلدمية لزيارة االمام العسكري »عليه السالم«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة زراعة دي�اىل، أمس االثن�ني، عن خطته�ا الزراعية 
للموس�م الش�توي، فيما اش�ارت اىل انها اقل من املوس�م املايض 

بنحو ٢00 الف دونم.
وق�ال مدير اعالم زراعة دياىل محمد املندالوي يف ترصيح صحفي 
ان »الخط�ة الزراعية للموس�م الش�توي يف دي�اىل بلغت5٣5٨٢0 
دونم حدد منها٤9٨٣٦٨ دونم ملحص�ول الحنطة و٣٣٤٢0 دونم 

للشعري٤0٣٢ دونم لبقية املحاصيل الزراعية األخرى«.
واضاف املندالوي ان »الخطة الش�توية للموسم الشتوي هي اقل 
من املوس�م امل�ايض بنحو ٢00 الف دونم بس�بب الوضع املائي«، 
مؤكدا أن »الخطة تعتمد باالس�اس ع�ى الخزين املائي املتوفر يف 
الس�دود االورائية وم�دى قدرته عى تامني الس�قي باالضافة اىل 

محطات االسالة والتي تعتر امر بالغ األهمية«.
وش�هد املوسم املايض زراعة اكثر من 700 الف دونم من االرايض 

يف دياىل بلغ محصول الحنطة منها اكثر من ٦00 الف دونم”.

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت أس�عار رصف ال�دوالر، انخفاض�اً يف أس�واق البورص�ة 
الرئيس�ة واألس�واق املحلي�ة يف بغداد أم�س األثنني. وبلغ س�عر 
ال�رصف يف بورصة الكفاح ١٢٤7.7 ديناراً مقابل الدوالر أي ١٢٤ 
ألفاً و770 ديناراً للمائة دوالر، فيما كان سعر األحد ١٢٤9 ديناراً. 
ويف بورصة الحارثية بلغ سعر الرصف ١٢٤٨ ديناراً أي ١٢٤ ألفاً 
و٨00 دينار للمائة دوالر. أما سعر البيع يف محال الصريفة ببغداد 

فبلغ ١٢٤٢.5 ديناراً، وسعر الرشاء ١٢5٢.5 ديناراً.
ويف املحافظات كاآلتي:
البرصة         ١٢5,000
النجف         950,١٢٤

كربالء       950,١٢٤
بابل          ١٢5,000
ميسان      ٢00,١٢5
ذي قار     ١75,١٢5

واسط        ١75,١٢5
األنبار         ١50,١٢5
تكريت      ١٢5,075
دياىل        ١50,١٢5

السماوة      ١75,١٢5
أربيل        ١٢5,١٢5

السليمانية   ١50,١٢5
املوصل      ١50,١٢5
كركوك      ١50,١٢5

دياىل: خطة »زراعة الشتاء« أقل 
من العام املايض بـ »200« ألف دونم

أسعار الدوالر تسجل انخفاضًا 
يف األسواق املحلية
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )139(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  ع�ن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى 
يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقمة )661( م24 وادي عكاب املش�يد عليها )حداد معامل حصو( 

وبمساحة )375( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 � القطعة املرقمة )44ب( م24 وادي عكاب املش�يد عليها )حداد معامل حصو( 

وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � الدكاك�ني املرقم�ة )438و439و440( الواقع ضمن ك�راج الصيانة يف منطقة 
البورص�ة ع�ىل جزء من القطع�ة املرقمة )179(  محلة الش�يخ فتحي  وملدة ثالث 

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

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

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

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

( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � القط�ع املرقم�ة )1ب و22أو22ب( م 28 الهرم�ات  املش�يد عليها )حداد باب 
وشباك ( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )141(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصح�ف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
م�ع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف دي�وان محافظة 
نينوى / قاعة الحدباء  الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )14أو28أو49ج( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة( 

وبمساحة )112,5( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القط�ع املرقم�ة )38و2و9و4و10و11و39و19و17و18( م28 الهرمات 
املش�يد عليها )معمل نجارة( وبمس�احة )225( م2 لكل قطعة  وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقم�ة )778( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا كراج )بائع 

سكراب(  وبمساحة )300( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � القطع�ة املرقم�ة )156/16 عق�اري( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها 
)مجم�ع صناع�ي(  وبمس�احة )600( م2 وحس�ب واق�ع الح�ال وملدة ثالث 

سنوات.
5 � القطع�ة املرقم�ة )17 بل�دي( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )مجمع 

صناعي(  وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � القطع�ة املرقم�ة )211و129( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )كراج 
حداد باب وشباك (  وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )138(
تعل�ن اللجنة نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف ديوان محافظ�ة نينوى/ قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � كشك رقم )2( الواقع يف منطقة الغابات عىل الرصيف مقابل جزيرة 

ام الربيعني وبمساحة )6(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � محل رقم )7(  عىل جزء من القطعة املرقمة ) 179 ( محلة الش�يخ 

فتحي ضمن دكاكني البورصة / سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات 
3 � القطعة املرقمة ) 454( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )وكيل 
ادوات احتياطية( وبمس�احة )200(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات 
4 � القط�ع املرقم�ة ) 156/1123و156/1121( عقاري م 40 نينوى 
الرشقية النشاء محل ) بيع ادوات احتياطية( وبمساحة )50( م2 لكل 

قطعة وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )140(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( خمس�ة 
ع�رش يوما  تبدا من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحف املحلية 
لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �   الدكاكني املرقمة :

)558و551و563و516و445و521و450و496و564و566و5
57و567و486و565و529( الواقعة يف س�وق الربكة يف البورصة 
عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي وملدة 

ثالث سنوات. 
2 � نص�ب كش�ك حديدي عىل ج�زء من القطع�ة املرقمة )4/5(
م 16 املحط�ة )جزء من الرصيف( وبابع�اد )2*2( مجاور دائرة 

الجوازات والجنسية يف الجانب االيمن وملدة ثالث سنوات

العدد : 365
التاريخ : 2020/9/29

العدد : 367
التاريخ: 2020/9/29

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 366
التاريخ : 2020/9/29

العدد : 368
التاريخ : 2020/9/29

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )174(  والصادر يف 2020/10/22 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدية  بعش�يقة  وفق�ا الحكام القان�ون )21( لس�نة )2013( املعدل 
وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  بعش�يقة  
وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل من تاريخ  االعالن  مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة كافة  املصاريف املتعلقة 
بن�ر االع�الن  واية مصاريف اخرى عىل ان يقوم املس�تأجر بتس�ديد بدل االيجار 
بالكامل والرس�وم االخ�رى وابرام العقد وخالل )ثالثون ي�وم( من تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجري العقار وعىل 
حس�اب الناكل وتحميله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل 
مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف 

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليج�ار العقارات  املبينة 
تفاصيلها ادناه  والعائدة اىل بلدية )املناذرة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
فع�ىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجع�ة بلدية املذكورة خالل فرتة )30( ثالثون يوم�ا من اليوم التايل لنر 
االعالن لالطالع عىل الروط املطلوبة  مستصحبني معهم  التامينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق  وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية  املذكورة الساعة )10 صباحا( من  صباح اليوم التايل النتهاء 
مده النر وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام 

من تاريخ اجراءها 

الروط 
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( 
ي�وم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق امل�دة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال 

بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او م�روع للمصلحة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  تك�ون امان�ات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%(  من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحافظ 
املرقم  )30( يف 2016/1/3

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )142(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عر 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الروط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف ديوان 
محافظة نينوى / قاعة الحدباء  الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخ�ري من م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نر 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقم�ة )115أ( م28 الهرمات املش�يد عليها )حداد 
باب وشباك( وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
2 � القط�ع املرقم�ة )138و135و158و137و161( م24 وادي 
عكاب املش�يد عليها )وكيل ادوات احتياطية( وبمس�احة )100( 

م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القط�ع املرقمة )129و112و111( م24 وادي عكاب املش�يد 
عليها )وكيل ادوات احتياطية  ( وبمس�احة )50( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات..

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العق�ارات  املبين�ة تفاصيله�ا ادناه  والعائ�دة اىل بلدية )الحريه ( وفقا الح�كام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية 
املذكورة خالل فرتة )30( يوم مس�تصحبني معهم  التامين�ات القانونية من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق  وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة يف صباح اليوم التايل 
النتهاء مده لنر االعالن  وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه 
من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف 

الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الروط 
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من دي�وان البلدية مع ص�ورة هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية وبطاقة السكن 
2 � تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة 
املصاري�ف خالل )30( يوم من ص�دور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة 

بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوق�ع الغراض االس�تثمار او مروع 

للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط العقد املربم
4 � ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية 

بعد انتهاء العقد
5 �  تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار )50%(  من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب 

السيد املحافظ املرقم  )30( يف 2016/1/3
6 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط تضم�ن املصلح�ة العام�ة وحماي�ة املال الع�ام وقبل اعالن 

املزايدة

المالحظات مدة االيجار الرقم الجديد نوع الملك  ت

سنة واحدة 224ـ225ـ135ـ146ـ147ـ185ـ1
39ـ215ـ196 كشك السوق الجديد 1

سنة واحدة حانوت السوق 
العصري 2

العدد /178
التاريخ 2020/10/18

العدد /177
التاريخ 2020/10/1

عامد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

مدة االيجار رقم الملك نوع الملك والموقع ت
سنة واحدة 28811/1ـ2818/1ـ2847/1 قطعة صناعية 1
سنة واحدة 32ـ27ـ8ـ19ـ33ـ28ـ36ـ31ـ34ـ35ـ14ـ13ـ7ـ17ـ37ـ147ـ26ـ12ـ10ــ11ـ1ـ29ـ15 حانوت السوق الجديد 2
سنة واحدة 123ـ142ـ146ـ131ـ141ـ132 حانوت سوق الفالحين 3
سنة واحدة 28ـ29 كشك قرب المستشفى 4
سنة واحدة 54ـ94ـ95ـ76ـ70 كشك طريق المناذرة نجف 5
سنة واحدة 30ـ كشك مدخل المدينة 6

سنة واحدة 2ـ متنزه مجتور اعدادية الخورنق 7
سنة واحدة 1 الجمعية التعاونية 8

سنة واحدة 26ـ87ـ58ـ86ـ كشك مقابل المحكمة  9

سنة واحدة 2 ساحة وقوف الحي العسكري 10

سنة واحدة 76 حانوت شارع الحسينية 11

سنة واحدة 5ـ مكتب السوق الجديد 12
سنة واحدة 2 مخزن عام السوق الجديد 13

سنة واحدة 1ـ2ـ3ـ4ـ5ـ6ـ7ـ8ـ9ـ10ـ11ـ1
2ـ13ـ14ـ15ـ16ـ17ـ18ـ19 ساحة بيع مواد انشائية حي الزهور 14

احلقوقي
عامد غانم بديد االبراهيمي

مدير ناحية القادسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد : 369
التاريخ : 2020/9/29

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيدة على القطعة المرقمة  نوع العقار ورقمه ت
على جزء من القطعة المرقمة 

485بعشيقة الدكاكين )1و4و5( 1

على جزء من القطعة المرقمة 650 
بعشيقة 

الدكاكين )15و17و18و19و20و21و22-
23و28و32-31( 2

على جزء من القطعة المرقمة 640 
بعشيقة الدكاكين )33و34و35و36و37و38( 3

على جزء من القطعة المرقمة 
6/26م بعشيقة كشك كونكريتي رقم )1( 4

368/426م3 بعشيقة فرن صمون 5
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اىل الرشيك / ساهرة خضري عباس 
اقت�ى حضورك اىل بلدي�ة التاجي 7 
الب�ور لغرض اكم�ال معامل�ة اجازة 

بناء للقطعة املرقمة 1 / 11017 
الرشيك 

عبد املطلب سلمان عبد 
��������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) عم�اد عيىس عبد عيل ( 
طلب�ا يروم فيه تبدي�ل لقبه وجعله ) 
الزبي�دي ( بدال من ) الش�مري ( فمن 
لديه اع�راض عىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 22 
( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

��������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : 2012/70
التاريخ : 2020/10/26

اىل / املنف�ذ علي�ه / حي�در حس�ن 
طاخاخ 

لقد تحقق لهذة املديره من جهه ذات 
اختصاص ان�ك مجهول محل االقامه 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت 
اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
, واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ الك�وت  تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الكوت 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�اً تب�دأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم 
املديري�ة  ه�ذه  س�تبارش  حض�ورك 
وف�ق  الج�ري  التنفي�ذ  باج�راءات 

القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:

)دين(
��������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة: 15/خ /2020
 التاريخ:23 /9 /2020         

أعالن 
تبيع مديرية تنفي�ذ النعمانية العقار 
التسلس�ل 1/15 م ال�راي الواق�ع 
املدي�ن  اىل  العائ�ده  النعماني�ة   يف 
)م�رف االقتص�اد( املحجوزه لقاء 
طل�ب الدائ�ن )محم�د غ�ايل خل�ف(

البالغ )263,000,000( مليون دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ) 30 يوما ( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل       

عيل طالب عزيز الجلييل            
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 1/15 م الراي 
ش�ارع  ال�راي  النعمانية/محل�ة 

الشط
البناي�ه   ارض  ونوع�ه:-  2-جنس�ه 
ارض م�رف االقتص�اد م�ع بنائ�ه 
يحت�وي عىل قاع�ة كبرية م�ع غرفه 
بالكونكري�ت  الس�قف  وصحي�ات و 
املس�لح مس�احة بنائه 150م2 ركن 

يقع يف موقع تجاري محلة الراي
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة:150م2
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :- / مغلق وقت الكشف
 130,000,000 : املق�درة  8_القمي�ة 

مائه وثالثون مليون دينار
��������������������������������

محكمة بداءة غماس
العدد / 341/ب/2019
التاريخ 2020/10/18

اعالن
يف  الص�ادر  الحك�م  ق�رار  اىل  اس�تنادا 
الدع�وى املرقمة 341/ب/2019  بتاريخ 
الدرج�ة  واملكتس�ب   2019/12/12
القطعي�ة واملتضمن ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م )1614/الغ�رب( بيع�ا واملدرجه 
اوصافه ادن�اه لذا تقرر وضعه يف املزايدة 
العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
الثاني للن�رش فعىل من يرغب املش�اركة 
يف املزاي�دة الخاصة ببي�ع العقار مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را م�ن الي�وم الثالث�ن مل�دة الن�رش 
ولالش�راك باملزايدة عىل ان يودع الراغب 
بال�رشاء تأمين�ات ال تق�ل ع�ن 10% من 
قيم�ة العق�ار اذا كان م�ن غريال�رشكاء 
التي  مس�تصحبن معهم املستمس�كات 
تثب�ت ش�خصيتهم علما ان اج�ور النرش 

والداللية يف االعالن يتحملها املشري
املرفقات  :

1 � العق�ار املرقم 1614/الغرب جنس�ه 
دار تحتوي عىل غرفة واحدة مع صحيات 
مساحة العقار 73,43 مر يقع يف منطقة 

الغرب   
2 � تقدر قيمة العقار بمبلغ قدره )اربعة 

عرش مليون دينار ال غريها (  
القايض 

ماهر صاحب شاكر

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
 2019/11/24 يف   )14430647  (
الص�ادرة م�ن اعدادية الكن�دي االهلية 
املعنون�ة اىل كلي�ة املس�تقبل الجامع�ة 
بأس�م ) آيات حس�ن رشيف ( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار. 
��������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة: 15/خ /2020
 التاريخ:23 /9 /2020         

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النعماني�ة العقار 
التسلس�ل 1/15 م ال�راي الواق�ع يف 
النعماني�ة  العائ�ده اىل املدين )مرف 
طل�ب  لق�اء  املحج�وزه  االقتص�اد( 
خلف(البال�غ  غ�ايل  )محم�د  الدائ�ن 
)263,000,000( ملي�ون دين�ار فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ) 30 يوما ( تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل       

عيل طالب عزيز الجلييل            
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- 1/15 م الراي 
النعمانية/محلة الراي شارع الشط

2-جنس�ه ونوعه:- ارض البنايه  ارض 
م�رف االقتص�اد م�ع بنائ�ه يحتوي 
عىل قاعة كب�رية مع غرف�ه وصحيات 
و السقف بالكونكريت املسلح مساحة 
بنائه 150م2 ركن يقع يف موقع تجاري 

محلة الراي
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة:150م2
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :- / مغلق وقت الكشف
املق����درة:  8_القمي��������ة 
130,000,000 مائ�ه وثالث�ون مليون 

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 
االوىل

اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رقم القطعة : 73901/3 

حي امليالد 
املحلة او رقم واس�م املقاطعة 4 جزيرة 

النجف
الجنس دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املش�تمالت : دار م�ن طابق�ن الطابق 
االول استقبال وصالة وغرفتن ومطبخ 
وصحيات الطابق الثاني 3 غرف وصالة 

وحمام سقوفه مسلح 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية
الش�اغل محم�د س�وادي حل�و وعلياء 

حمد لفته 
مقدار املبيع : تمام العقار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النج�ف االوىل  باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اع�اله العائ�د للراهن محمد 

سوادي حلو وعلياء حمد لفته 
 لق�اء طلب الدائن املرتهن عباس كاظم 
صاحب  البال�غ )150,000,000( مائة 
وخمس�ون مليون دين�ارا فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30(يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )120,000,000( 
مائ�ة وع�رشون ملي�ون  دين�ارا وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 

االوىل
��������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

التاريخ 2020/10/25
اىل املفقود محمد حمزة رحيم

اعالن فقدان وحجر عىل مفقود
طالب حجة الحجر والقيمومة حس�ن 

حمزة رحيم
املطل�وب الحج�ز عليه واع�الن فقدانه 

محمد حمزه رحيم
بناءا عىل الطلب املق�دم من قبل طالب 
الحجر والقيمومة املدعو حسن حمزة 
رحيم  والتي تطل�ب االعالن عن فقدان 
املدعو شقيقه محمد حمزة رحيم والذي 
فق�د بتاري�خ  2014/6/10 وال تعرف 
عن�ه اي خر يدل ع�ن حياته او  مماته 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن  تق�رر 
ويف  ح�ال عدم حض�ورك او اعالم هذه 
املحكم�ة عن حياتك خ�الل عرشة ايام 
من تاريخ النرش س�يتم اع�الن فقدانك 
والحجر علي�ك ونصب املدعو ش�قيقه 
حس�ن حمزة رحيم قيم�ا عليك الدارة 
اموالك وف�ق قانون رعاي�ة القارصين 

رقم 78 لسنة 1980 
مالحظ�ة : عىل من يمل�ك اي معلومات 
ع�ىل املفقود اع�اله  يرج�ى ابالغ هذه 

املحكمة 
القايض

     وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل
اعالن

 تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن بيع املواد املبن  اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املقدادية 
بطريقة املزايدة العلنية وفق لقانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 املعدل فعىل من يرغب 
االش�راك يف املزاي�دة مراجعة مديرية بلدية املقدادية خالل مدة )15( خمس�ة ع�رش يوم  تبدا من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة  التقديرية 
بموج�ب ص�ك مصدق او نقدا وتبق�ى قائمة املزاي�دة مفتوحة طيلة هذه املدة وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخريم�ن مدة االعالن  تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا يف ديوان مديري�ة بلدية  املقدادية  
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% واجور االعالن   واملناداة وكافة املصاريف 

االخرى .

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد /الكرخ االحتادية 

اهلياة االستئنافية بصفتها االصلية 
اعالن

اىل املستأنف عليهم : 1 � كريم عبود كاظم 2 � زمن فاضل حمزة   
3 � ناهدة مانع درباش 

لوق�وع الطعن االس�تئنايف عىل قرار الحك�م البدائي بالعدد 571 
/ب/2018 واملؤرخ يف 2020/2/23 القايض بالحكم برد دعوى 
املدعي امن بغداد / اضافة لوظيفته وتحميله الرسوم واملصاريف 
القضائي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم قررت املحكم�ة تبليغكم 
بصحيفتن محليتن يوميتن واس�عتي االنتش�ار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يف 2020/11/15 الساعة 
الثامنة والنصف صباحا ويف حالة عدم حضوركم يف املوعد املحدد 

سوف تجري املرافعة بحقكم وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
النجف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد / 703 /ش/2020 

التاريخ 2020/10/20
اعالن

اىل املدعى عليه / سعد حمزة عباس  
اقامت املدعية )رساج عبود ش�طب( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
املحكم�ة  تطلب فيها الزامك بتاديتك 
نفق�ة ماضي�ة لها ملدة س�نة كاملة 
كل  والطفاله�ا  له�ا   ومس�تمرة 
م�ن رقي�ة وف�دك ومحم�د وعباس  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد قرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2020/11/5
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا  س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا وفق 

القانون
القايض

عيل لفته جادر
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 105/ج/2020
التاريخ : 2020/10/25

اىل املته�م اله�ارب / عدنان هاش�م 
خرباط الربيعي

اعالن غيابي
حيث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقمة 
فيه�ا   واملش�تكي  )105/ج/2020( 
)محمد جواد كاظم( وفق املادة 457 
عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك  
تق�رر تبليغ�ك للحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة  املوافق 
ع�دم  حال�ة  ويف   2020/11/26
حض�ورك تج�ري املحاكم�ة  غيابيا 

وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
الش�خصية يف  محكم�ة االح�وال 

الكوفة
العدد / وفاة /2020 

التاريخ 2020/10/18
اعالن

قدمت املدعوه / س�فرية حس�ن 
كاظم

طلب�ا ت�روم في�ه الحص�ول ع�ىل 
حجة وف�اة للمدعوة زهراء كاظم 
حس�ن عىل انه�ا توفي�ت بتاريخ 
1996/10/4 فم�ن تتوف�ر لدي�ه 
معلومات عن املدعو / احمد كاظم 
حس�ن علي�ه مراجع�ة املحكمة 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
م�ن تاريخ النرش وبخالفة س�يتم 

اصدار الحجة 
القايض

عيل لفتة جادر
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
الش�خصية يف  محكم�ة االح�وال 

الكوفة
العدد / 710 /ش/2020 

التاريخ 2020/10/20
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / س�عد حم�زة 
عباس  

عب�ود  )رساج  املدعي�ة  اقام�ت 
شطب( الدعوى املرقمة اعاله امام 
ه�ذه املحكمة  تطلب فيها الزامك 
بتاديتك االث�اث الزوجي�ة العائدة 
له�ا وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن 
محليت�ن يوميت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املواف�ق يوم 2020/11/5 
ويف  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا  سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
الش�خصية يف  محكم�ة االح�وال 

الوركاء
العدد / 167/ش/2020

التاريخ 2020/10/22
اعالن

اىل املفقود / سعد جهادي شبوط
حرضت زوجته املدعوه ) ش�فاء 
توفيق موي�ش( اىل هذه املحكمة 
قدمت طلب تروم فيه الحصول عىل 
حكم  بوفات�ك وذلك كونك مفقود 
يع�رف  ول�م   2007/7/14 من�ذ 
مص�ريك لحد االن ففي حال كونك 
حيا عليك مراجع�ة هذه املحكمة 
او اقرب مركز الرشطة وكذلك من 
لديه معلومات ع�ن املفقود اعاله 
مراجعة ه�ذه املحكم�ة او اقرب 
مرك�ز رشط لالدالء به�ا وبخالف 
ذلك س�وف تق�وم ه�ذه املحكمة 

باصدار الحكم بالوفاة بحقك 
القايض

عبد االمري عبد الحسن حسن 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
الش�خصية يف  محكم�ة االح�وال 

الكوفة
العدد / وفاة /2020 

التاريخ 2020/10/18
اعالن

قدمت املدعوه / س�فرية حس�ن 
كاظم

طلب�ا ت�روم في�ه الحص�ول ع�ىل 
حجة وف�اة للمدعوة زهراء كاظم 
حس�ن عىل انه�ا توفي�ت بتاريخ 
2005/2/23 فم�ن تتوف�ر لدي�ه 
معلوم�ات ع�ن املدع�وة / زهراء 
مراجع�ة  علي�ه  حس�ن  كاظ�م 
املحكمة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام من تاري�خ الن�رش وبخالفة 

سيتم اصدار الحجة 
القايض

عيل لفتة جادر

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2012/70
التاريخ : 2020/10/26

اىل / املنف�ذ علي�ه / حي�در حس�ن 
طاخاخ 

لق�د تحقق له�ذة املديره م�ن جهه 
ذات اختص�اص ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ه ولي�س ل�ك موط�ن دائم او 
مؤقت اومخت�ار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه , واس�تناداً للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ الك�وت  تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الك�وت خ�الل خمس�ة ع�رش يوماً 
تبدأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذية بحض�ورك ويف  املعام�الت 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجري 

وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:

)دين(
����������������������������

اعالن
اىل الرشيك / ساهرة خضري عباس 

اقتى حض�ورك اىل بلدية التاجي 7 
البور لغ�رض اكم�ال معاملة اجازة 

بناء للقطعة املرقمة 1 / 11017 
الرشيك 

عبد املطلب سلمان عبد 
����������������������������

اعالن 
ق�دم املدعي ) عماد عيىس عبد عيل ( 
طلبا يروم في�ه تبديل لقبه وجعله ) 
الزبيدي ( بدال من ) الش�مري ( فمن 
لدي�ه اعراض ع�ىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل يف مديرية بلدية الكوت  عن تاجري محالت س�وق 
الصاغة املبينة تفاصيلها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ثالث س�نوات اس�تنادا لقانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدول�ة رقم )21(  لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبن االش�راك 
باملزاي�دة مراجع�ة بلدية الكوت خ�الل مدة )30( يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغ�ة )100%( من القيمة املقدرة  بصك 
مصدق وهوية ممارس�ة املهنة سارية املفعول وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
م�دة االعالن ويف تمام الس�اعة 12 ظه�را يف مقر مديرية بلدي�ة الكوت ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنس�بة 2% من 
مبلغ االحالة القطعية وتس�ديد املتبقي من االيجار ورس�وم املهنة والنفايات خالل 
امل�دة القانونية البالغة 30 يوما من تاريخ االحالة وبعكس�ه يعتر املس�تاجر ناكال 
ويع�اد اعالن املأجور مجددا وعىل حس�اب الناكل وتحميله ف�رق البدلن ومصادرة  

اماناته وعدم السماح له بدخول املزايدة مجددا

مديرية بلدية الكوت
اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل يف مديري�ة بلدية الك�وت  عن تاجري االم�الك املبين�ة تفاصيلها ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة س�نة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 املعدل 
فع�ىل الراغبن االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الكوت خالل مدة )30( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )100%( من القيمة املقدرة  بصك مصدق وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري من مدة االعالن ويف تمام الس�اعة 12 ظهرا يف بلدية الكوت ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النرش واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية وتسديد 
املتبق�ي من االيجار ورس�وم املهن�ة والنفايات خالل امل�دة القانونية البالغة 30 يوما م�ن تاريخ االحالة 
وبعكس�ه يعتر املس�تاجر ناكال ويعاد اعالن املأجور مجددا وعىل حس�اب الناكل وتحميله فرق البدلن 

ومصادرة  اماناته وعدم السماح له بدخول املزايدة مجددا

العدد : 1123
التاريخ : 2020/10/20

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

القيمة التقديرية 
لالنقاض  الموقع العدد نوع المواد

 400000 اربعمائة 
الف دينار

المقدادية رقم العقار 642 
بمساحة 304,21م2

)17(حانوت تبدأ بالتسلسل 
)70( وتنتهي بالتسلسل ) 86(

االنقاض الخاصة بحوانيت الجامع 
البالغ عددها )17( حانوت

العدد : 574/س/2020
التاريخ 2020/10/20

العدد 49
التاريخ 2020/10/19

الموقع مدة االيجار مساحته  رقم الملك نوع الملك ت
جصان الجديدة / حي الزهراء ثالث سنوات 400م2 186 قطعة ارض خضراء 1
جصان الجديدة / حي العباس سنة واحدة 12م2 102 محل   2
جصان الجديدة / حي العباس سنة واحدة 12م2 100 محل   3
جصان الجديدة / حي العباس سنة واحدة 12م2 103 محل   4

جصان القديمة / التلة  سنة واحدة 12م2 28 محل   5
جصان الجديدة / حي العباس سنة واحدة 13م2 77 ارضية كشك   6

جصان القديمة / التلة  سنة واحدة 18م2 82 ارضية كشك   7
جصان القديمة / التلة  سنة واحدة 18م2 88 ارضية كشك   8

جصان الجديدة / داخل السوق  سنة واحدة 12م2 138 ارضية كشك   9

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

القيمة المقدرة للسنة الواحدة  رقم العقار نوع الملك وموقعه  ت
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 219 كشك على كتف نهر الدجيلي رقم 14 1
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 221 كشك قرب جسر المشاة الرابط بين العزه وحي الجهاد 2
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 222 كشك مقابل كراج بغداد الموحد 3
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 202 كشك العزه القديمة مجاور محطة الوقود المشيده حاليا 4
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 209 كشك خلف كراج بغداد من جهة مستشفى الزهراء العام  5
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 210 كشك شارع الكورنيش في العزه 6
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 225 كشك في منطقة حي الجهاد بالقرب  من الجسر الحديدي  7
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 231 كشك حي الخليج الجهه المقابلة لمؤسسة الشهداء 8
1000000 مليون دينار للسنة الواحدة 309 كشك في منطقة داموك على رصيف الشارع مقابل المعارض 9

العدد 51
التاريخ 2020/10/21

القيمة المقدرة للسنة الواحدة  المساحة نوع الملك رقم العقار ت
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 7م2 محل رقم 3 في سوق الصاغة 1064 1
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 13م2 محل رقم 11 في سوق الصاغة 1073 2
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 15م2 محل رقم 12 في سوق الصاغة 1074 3
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 14م2 محل رقم 14 في سوق الصاغة 1076 4
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 7م2 محل رقم 16 في سوق الصاغة 1078 5
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 8م2 محل رقم 20 في سوق الصاغة 1082 6
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 9م2 محل رقم 21 في سوق الصاغة 1083 7
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 14م2 محل رقم 24 في سوق الصاغة 1086 8
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 7م2 محل رقم 27 في سوق الصاغة 1100 9
7000000 سبعة ماليين دينار للسنة الواحدة 12م2 محل رقم 51 في سوق الصاغة 1119 10

7900000 سبعة ماليين  وتسعمائة الف دينار للسنة الواحدة  9م2 محل رقم 29 في سوق الصاغة 1091 11
7900000 سبعة ماليين  وتسعمائة الف دينار للسنة الواحدة  9م2 محل رقم 31 في سوق الصاغة 1093 12
7900000 سبعة ماليين  وتسعمائة الف دينار للسنة الواحدة  9م2 محل رقم 32 في سوق الصاغة 1094 13
7900000 سبعة ماليين  وتسعمائة الف دينار للسنة الواحدة  7,5م2 محل رقم 40 في سوق الصاغة 1103 14
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فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م 23400 /3 حي 
ميس�ان باس�م علي�ه عبد الل�ه كاظ�م  القيد 
167/ ش�باط / 1988  مجل�د 342 م�ن يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2020/969

التاريخ 2020/10/22
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف العقار تسلس�ل 
3/17208 ح�ي العروب�ة الواق�ع يف  النج�ف  
الواق�ع يف ح�ي الزه�راء  العائ�د للمدي�ن عبد 
الحس�ن عباس م�وىس  املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن ) حس�ن عيل حس�ن( البال�غ ثمانون 
ملي�ون ومائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة ثالث�ن يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة   الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ  العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه /3/17208 حي العروبة
2 � جنسه ونوعه : دار ذو بابن

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 � مشتمالته العقار املشتمالت التي يف العقار 
املرقم 3/17208 حي العروبة فيه بابن االول 
يؤدي اىل االستقبال وتحتوي عىل صحيات عدد 
اثنان رشقي وغربي واالستقبال ارضيته كايش 
املوزائي�ك والصحي�ات مغلفات بالس�رياميك 
واالرضية االوىل من ال�كايش املوزائيك والثانية 
من الس�رياميك ويتفرع من االس�تقبال غرفة 
اي ب�اب ت�ؤدي اىل الصال�ة الداخلي�ة يتف�رع 
منها غرفت�ن ومطبخ ومكش�وفة عدد اثنان 
ي�ؤدي  وصحي�ات مش�رتكة  ويوج�د س�لم 
اىل الطاب�ق العل�وي ي�ؤدي اىل صال�ة صغرية 
وتحتوي عىل صحيات وغرفة يوجد باب يؤدي  
اىل الس�طح العقار  والس�طح مبلط بالفريش 
وس�قوف العقار مغل�ف بالس�قوف الثانوية 
وارضي�ة العق�ار بالكايش املوزائي�ك والطابق 
العلوي من الكراني�ت وجميع الجدران مطلية 
بالفابي�ون والصحي�ات مغلف�ة بالس�رياميك 
وجميع العقار مصبوب بالكونكريت املس�لح 
عدى االس�تقبال من الشيلمان  والباب الثانية 
ت�ؤدي اىل ال�دار وهي س�احة امامي�ة وتوجد 
حديق�ة وصحي�ات مش�رتكة مجه�زة باملاء 

والكهرباء 
5 � مساحته  2 اولك 

6 � درجة العمران / متوسط
7 � الشاغل / حسن عيل حسن 

8 �  القيم�ة املقدرة / مائة وثمانية وعرشون 
مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار 

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 73901/3 حي 
امليالد 

املحلة او رقم واسم املقاطعة 4 جزيرة النجف
الجنس دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املش�تمالت : دار م�ن طابق�ن الطاب�ق االول 
اس�تقبال وصالة وغرفتن ومطبخ وصحيات 
الطابق الثاني 3 غرف وصالة وحمام سقوفه 

مسلح 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية
الشاغل محمد سوادي حلو وعلياء حمد لفته 

مقدار املبيع : تمام العقار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل  
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 

للراهن محمد سوادي حلو وعلياء حمد لفته 
 لقاء طلب الدائن املرتهن عباس كاظم صاحب  
وخمس�ون  مائ�ة   )150,000,000( البال�غ 
ملي�ون دين�ارا فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30(يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )120,000,000( مائة 
وعرشون مليون  دينارا وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1521/ب2020/1

التاريخ : 2020/10/19
اعالن

اىل املدعى عليها / )نجاة علوان حسن(
اقام املدعي ) فاضل جوده يوس�ف وجماعته  
( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م )بابط�ال في�د العق�ار املرق�م 
3/68678 النج�ف ح�ي الجامع�ة واملس�جل 
بالقي�د 271/ت1995/2 مجل�د 781 وكاف�ة 
القي�ود الالحق�ة واعتب�ار قيده ثاب�ت الحكم  
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الش�هيد 
الصدر / 1 فالح حس�ن الش�مري عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفت�ن 
محليتن يوميتن للحض�ور يف موعد  املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم  2020/11/5 وعن�د ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 667/ب/2019

التاريخ : 2020/10/18
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار 
املرق�م 167/20 مقاطع�ة 33 الح�رية  فعىل 
الراغبن بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة 
خالل ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن 
القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبن 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل 

املشرتي اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطع�ة  عبارة عن عرصة فارغة مس�احتها 
255 م�رت مرب�ع تقع يف حي الن�رص يف ناحية 
الحرية ومطلة عىل نهر الهاشمي وتقع وسط 
مجموع�ة م�ن العق�ارات القيم�ة التقديرية 
وع�رشون  اثن�ان   )22,000,000  ( للعق�ار 

مليون دينار
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت
العدد : 2703/ج/2019
التاريخ 2020/10/21

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسن عيل حسن عجيد

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك بالوقت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
 ( امل�ادة  2703/جن�ح/2019 وف�ق اح�كام 
الع�ارشة /5( من قانون االحوال الش�خصية  
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتن 
محليت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 
2020/11/22 ويف حالة عدم حضورك سوف 
تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول

القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح ناحية واسط

العدد : 92/ج/2020
التاريخ 2020/10/22

اىل املتهم�ن  الهاربن /1 � كري�م كوام فليح 
الس�ويطي السكن / محافظة واسط /ناحية 

واسط / قرية املريبي 
2 � رحي�م ك�وام فليح الس�ويطي الس�كن / 
محافظ�ة واس�ط /ناحي�ة واس�ط / قري�ة 

املريبي
اعالن تبليغ بالحضور

للش�كوى املقامة ضدكما من قبل املشتكي  ) 
ضياء عبد الحسن كمر( عن قيامكما باالحتيال 
عليه ببيع ارض زراعية بتاريخ 2020/3/31 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا ق�ررت املحكمة 
تبليغكما ع�ن طريق نرش اع�الن بصحيفتن 
محليتن للحضور بموعد املحاكمة  املعن  يوم  
2020/11/26 الساعة العارشة صباحا امام 
هذه املحكمة ويف حال عدم حضوركما سوف 
تجري محاكمتكما غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
احمد شهاب احمد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 3/3842 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 السالم 

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 225 مرت مربع 
املش�تمالت : العق�ار عبارة عن دار س�كن ذو 
طابق�ن اضاف�ة اىل البيتون�ة الطابق االريض 
يتحوي عىل استقبال ومطبخ وغرفتن وحمام 
والطاب�ق االول يحت�وي عىل اربع�ة غرف نوم 
وحمام الدار مش�يدة من الكونكريت املس�لح 

العادي املوقع ركن  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : املالك عيل عفوت جار الله

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكاظمية 
االوىل باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراه�ن ابراهيم عفوت ج�ار الله لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن م�رصف الرافدين البالغ 
ملي�ون  وخمس�ون  اربع�ة    )54477404(
واربعمائة وس�بعة وس�بعون الف  واربعمائة 
واربع�ة دين�ار (  فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك 
فيها مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  
مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة  للمبي�ع البالغ�ة ) 300,000,000( 
ثالثمائ�ة ملي�ون دين�ار عراق�ي  وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة )12( ظه�را م�ن اليوم 

االخري 
مدير دائرة التس�جيل العقاري يف الكاظمية /

االوىل
��������������������������������������

اىل الرشيك طارق سعيد عطشان
 توجب علي�ك الحضور إىل مق�ر بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 

48524 /3 حي النداء   
طالب االجازه 

جنات كاظم سعيد
��������������������������������������

اىل الرشيك شماع داخل ساجت 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 

51354 /3حي النداء 
 طالب االجازه 

عدنان هادي راشد
��������������������������������������

اىل الرشيك اكرام عبد زيد جاسم 
توجب عليك الحضور 

اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 46674 /3حي الن�داء  طالب 

االجازه 
انمار صالح مهدي

اىل الرشكاء ) جبار نجم عبد عبد الحسن وامري 
عادل جرب(

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي/ 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك) اك�رم عامر عبد 
الحسن ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة)110/16( نجف قضاء الكوفة  لغرض 
تس�ليفه قرض اإلس�كان. خالل م�دة أقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش اإلعالن وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
��������������������������������������

اىل الرشيك�ه ) نعيمه ك�ردي فرج وانجبار عيل 
خشان(

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي/ 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك) مايس سلمان عبد 
الرضا ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
النج�ف   الن�داء يف  املرقم�ة)3/56992( ح�ي 
ولغرض تس�ليفه قرض اإلس�كان. خالل مدة 
أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح االحرار
العدد 67/ج/2019

التاريخ 2020/9/30
قرار الحكم بالعقوبة 

ي�وم  يف  االح�رار  جن�ح  محكم�ة  تش�كلت 
2020/9/30 من قاضيها الس�يد حسام كريم 
الغريب�اوي امل�اذون بالقضاء باس�م الش�عب 

واصدرت قرارها االتي :
املشتكي / الحق العام

نائ�ب املدع�ي الع�ام / الق�ايض عبد الس�اده 
ساجت  

املجرمن  /1 � ستار محمد مهوس    2 � كرار 
مط�ر كاظ�م وكيله�م املحامي املنت�دب عقيل 

كريم عبد الحسن 
القرار 

1 � حكم�ت املحكم�ة ع�ىل املجرم�ن كل من 
) س�تار محم�د مهوس وك�رار مط�ر كاظم(   
بالحبس البسيط  ملدة سنة واحدة وفق احكام 
امل�ادة 456  /1 عقوبات بداللة مواد االش�رتاك 

47و48و49 منه
2 � اصدار ام�ر قبض وتحري بحق املجرمن ) 
س�تار محمد مهوس وك�رار مطر كاظم( وفق 
اح�كام املادة 456 عقوب�ات وتعميمه من قبل 

الجهات املختصة 
3 � ن�رش ق�رار الحك�م اع�اله يف صحيفت�ن 

محليتن 
4� اعط�اء الح�ق للمش�تكي بالتعويض امام 
املحاك�م املدنية بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
5 � احتس�اب اتعاب محام�اة وكيلهم املحامي 
املنتدب عقيل كريم عبد الحس�ن  مبلغ مقداه 
خمسة وعرشون الف دينار  تدفع له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
حكم�ا وجاهي�ا  قاب�ال للتمييز صدر اس�تنادا 
الحكام امل�ادة 182/أ االصولي�ة وافهم علنا يف 

 2020/9/30
القايض

حسام كريم الغريباوي
قايض محكمة جنح االحرار

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

فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 27965 حي 
امليالد يف النجف والصادر من مديرية التسجيل 
العق�اري يف النجف باس�م العراقيان )خديجة 
جواد كاظم وارساء شاكر وحيد ( عىل من يعثر 

عليه تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������

اىل الرشيك عقيل سالم حمزه 
 توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر  بلديه النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 64722 

/3حي النداء 
طالب االجازه 

ورود بدير كريم
��������������������������������������

فقدان
فق�د مني الهوي�ة املرقم�ة 27671 والصادره 
م�ن مديرية امل�وارد املائية يف النجف باس�م / 
عبد الحس�ن محمد عيل ابراهيم تاريخ النفاذ 
2020/9/1 الوظيفة فني عىل من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 3736 /ش2020/6 

التاريخ 2020/10/25
اعالن

اىل املدعى عليه / ضياء محمد جاسم
اقامت املدعية )وديان فرحان جعبول( الدعوى 
بالعدد 3736/ش2020/6 امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة للمدعية 
ونفقة للطفلة نور الهدى وزيادة نفقة للطفلة 
تق�وى وملجهولية محل اقامتك  حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي الصدر 
3 النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�م بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة 
صحيفت�ن يوميتن وعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2020/11/15  الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قان�وان س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ املناذرة
العدد / 635/ 2019

التاريخ 2020/10/21
اعالن

 تبي�ع مديري�ة تنفيذ املناذرة  العقار تسلس�ل 
س�هم املدين يف العق�ار 1032/1 م 33 الحرية 
يف الحرية العائد للمدين س�بطن عيل حس�اني 
املحجوز لقاء طلب الدائن عبد الله حس�ن عبد 
الل�ه البال�غ 15005000 خمس�ة عرش مليون 
وخمس�مائة الف دينار    فعىل الراغب  بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثن يوما 
تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

كرار عماد كايت 
املواصفات:

1 / موقعه ورقمه 1032/1 م 33 الحريه  
2 / جنسه ونوعه دارسكن 

3 /حدوه واوصافه : الحرية حي الخرضاء
4 / مش�تمالته اس�تقبال وصال�ة وغرفة نوم 

واحدة ومطبخ وحمام ومرافق صحية  
5 � مساحته 125م2

6 � درجة العمران جيدة
7 � الشاغل : شرب عبد مسلم 

8 � القيمة املقدرة : 17,000000 س�بعة عرش 
مليون دينار

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكم بداءة الكوت

العدد / 2187/ب/2019
التاريخ 2020/8/31

اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي الدائن / ناظم جعفر عباس وجماعته

املدعى عليه / املدي�ن / 1 � مدير بلدية الكوت 
/ اضافة لوظيفته 

تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من هذه املحكمة 
اع�الن  واملتضم�ن  2187/ب/2019  بالع�دد 
املزاي�دة الزالة ش�يوع العق�ار املرقم 2254/2 
م38 الخاجية وتوزيع صايف الثمن بن الرشكاء 
كال حس�ب س�هامه فقد تقرر اعالن عن بيعه 
باملزاي�دة العلني�ة خ�الل )30( يوم�ا  اعتب�ارا 
من الي�وم التايل للن�رش يف صحيفتن محليتن 
فعىل الراغبن بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون 
اىل )محكم�ة ب�داءة الك�وت( وس�وف تج�ري 
املزاي�دة يف  الي�وم االخري الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية 
فيعت�رب الي�وم الذي يلي�ه من الدوام الرس�مي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  

اجور االعالن واملزايدة 
القايض

عمار حسن عبد عيل
مواصفات العقار :

جنس�ه / قطعة ارض مش�يد عليها دار سكن 
من طابقن مسلح  

املساحة / 2 اولك
الشاغل / عيل حسن حسوني

القيم�ة التقديري�ة / 100,000,000 ملي�ون 
دينار قيمة املش�تمالت و 57,000,000 مليون 

دينار قيمة االرض

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / حيدر عمران عباس عنوانه الدورة / 838 / 78   / 11  
اىل الكفيل  / امحد ابراهيم شهاب عنونه الوشاش/ 617 / 40 / 28 

انذار 
بالنظ�ر لع�دم قيام�ك بتس�ديد مبل�غ الدي�ن املرتت�ب بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن م�ع الكفيل اع�اله وعن )س�لف وزارة الدف�اع ( املمنوح لك 
والبال�غ )5000000( دين�ار )خمس�ة مالي�ن دين�ار ال غريه�ا ( املبلغ 
املطلوب )2666676( مليونان وس�تمائة وستة وس�تون الف وستمائة 
وستة وس�بعون دينار ال غري عدا الفوائد واملصاريف وامللزمن بدفعه اىل 
مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم 56 لس�نة 1977 وللصالحية املمنوح�ة لنا بموجب املادة الثانية من 
القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع 
الفوائ�د املرتتبة عليه خالل ع�رشة ايام اعتبارا من الي�وم التايل لتبلغكم 
باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  وفقا الحكام 
املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز 
التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين 

وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / امحد ابراهيم شهاب عنوانه الوشاش / 617 / 40   / 28  

اىل الكفيل  / حيدر عيل صاحب صالح عنونه الرشطة الرابعة / 875 / 32 / 20  
انذار 

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبل�غ الدين املرتتب بذمت�ك بالتكافل 
والتضامن مع الكفيل اعاله وعن )س�لف وزارة الدفاع ( املمنوح لك 
والبالغ )5000000( دينار )خمس�ة مالي�ن دينار ال غريها ( املبلغ 
املطلوب )2750009( مليونان وس�بعمائة وخمس�ون الف وتسعة 
دين�ار ال غري عدا الفوائ�د واملصاريف وامللزم�ن بدفعه اىل مرصفنا 
واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 
56 لس�نة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من 
القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله 
م�ع الفوائد املرتتبة علي�ه خالل عرشة ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  
وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك 
بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة 

وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين /حيدر كاظم محد سلامن عنوانه السالم / 867 / 17   / 5  
اىل الكفيل  / عامر رحيم حممود حسن عنونه الغزالية / 962 / 21 / 3

انذار 
بالنظ�ر لع�دم قيام�ك بتس�ديد مبل�غ الدي�ن املرتت�ب بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن م�ع الكفيل اع�اله وعن )س�لف وزارة الدف�اع ( املمنوح لك 
والبال�غ )5000000( دين�ار )خمس�ة مالي�ن دين�ار ال غريه�ا ( املبلغ 
املطلوب )83833350( ثمنمائة وثالثة وثالثون الف وثلثمائة وخمسون 
دينار ال غري عدا الفوائد واملصاريف وامللزمن بدفعه اىل مرصفنا واستنادا 
اىل امل�ادة الثالث�ة م�ن قانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 56 لس�نة 
1977 وللصالحي�ة املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله 
ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة 
عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه 
فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  وفقا الحكام املادة الخامسة 
الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي عىل 
اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من 

انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين/ عقيل رزاق مهدي عنوانه الكاظمية /423 / 52  / 9  

اىل الكفيل  / حسن كامل حسن امني عنوانه الكاظمية 419 / 65 / 16  
انذار 

بالنظ�ر لع�دم قيام�ك بتس�ديد مبلغ الدي�ن املرتت�ب  بذمت�ك بالتكافل 
والتضامن مع الكفيل اعاله وعن )سلف وزارة الدفاع( املمنوح لك والبالغ 
)5000000( دين�ار )خمس�ة مالي�ن دين�ار ال غريها (  املبل�غ املطلوب 
)4500002 ( اربع�ة مالي�ن وخمس�مائة الف واثنان دين�ار ال غري  عدا 
الفوائد واملصاريف وامللزمن بدفعه اىل مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة 
م�ن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 وللصالحية 
املمنوح�ة لنا بموجب امل�ادة الثانية من القانون اع�اله ننذركم بوجوب 
تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة 
اي�ام اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ 
االج�راءات القانوني�ة الالزمة  وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( 
م�ن القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحج�ز التنفيذي عىل اموالكم 
املنقولة والغري املنقولة اس�تحصاال ملبلغ الدين املرتتب بذمتكم وقد اعذر 

من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / فراس حممد فتحي عنوانه الصاحلية عامرة / 138 الطابق 9 / شقة 12    

اىل الكفيل  / مرتضى محيد جاسم عنونه الغزالية/ 958 / 61 / 4741
انذار 

بالنظ�ر لع�دم قيام�ك بتس�ديد مبل�غ الدي�ن املرتت�ب بذمت�ك بالتكافل 
والتضام�ن م�ع الكفيل اع�اله وعن )س�لف وزارة الدف�اع ( املمنوح لك 
والبال�غ )5000000( دين�ار )خمس�ة مالي�ن دين�ار ال غريه�ا ( املبلغ 
املطلوب )2666676( مليونان وس�تمائة وستة وس�تون الف وستمائة 
وستة وس�بعون دينار ال غري عدا الفوائد واملصاريف وامللزمن بدفعه اىل 
مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم 56 لس�نة 1977 وللصالحية املمنوح�ة لنا بموجب املادة الثانية من 
القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع 
الفوائ�د املرتتبة عليه خالل ع�رشة ايام اعتبارا من الي�وم التايل لتبلغكم 
باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  وفقا الحكام 
املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز 
التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين 

وقد اعذر من انذر 
مع التقدير
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زيارة األربعني.. معجزة اخرى ام ماذا؟التعبئة الشعبية

د. إعصار الصفارماجد عبد الغفار الحسناوي

ال يمك�ن ان�كار ال�دور اإليجابي لتعبئ�ة الجماهري 
وراء اهداف معينة فهذا اس�اس لحماية االستقالل 
ومقاومة عدوان خارجي وتحويل املسار االقتصادي 
نح�و تخطي�ط علم�ي م�دروس، ولك�ن التعبئ�ة 
حني تطول وتتش�عب اهدافها تفق�د الحماس الن 
الشعوب ال تستطيع ان تبقى مشدودة طول الوقت 
فالدول�ة الديكتاتوري�ة يكون الرئيس ه�و الزعيم 
والقائ�د واملعل�م وتخض�ع ل�ه الن�اس ومقدراتهم 
وارزاقهم وارواحهم رهن مش�يئته فالكل يندرج يف 
ش�خصه وهو يقرر الحرب ويرس�م خططها وهو 
الذي يصوغ فكراً انس�انياً ويرشع القوانني ويزهق 
االرواح وي�وزع االرزاق، كذل�ك س�اهم االنفج�ار 
اإلعالم�ي مس�اهمة كب�رية يف انهيار السياس�ة يف 
العالم الثالث يف نواحي متعددة منها جعل كثرياً من 
الزعم�اء يصدقون أنهم اذكي�اء وعباقرة مما يلمع 
لهم اإلع�الم واصبح الزعماء يتحدث�ون ويتصلون 
بالجماهري عرب كامريات لفرض سياسة وتخططها، 
واإلعالم كطاقة لصناعة االعاجيب واالعمال امللفتة 
للنظر، وحتى الدول التي استطاعت ان تضع مالمح 
لنظري�ة ش�به متكاملة تخلت عنه�ا عندما تغريت 
قيادات الحكم او تحت ضغوط القوى الكربى، وان 
كثري من الحكام كس�بوا رش�وة لحماية املستعمر 
والتغطية ع�ى جرائمه ومذابحه والتلويح بالخطر 
يات�ي من جان�ب الدول االس�تعمارية لتحافظ عى 
نفوذه�ا يف الدول الحديثة وصار التلويح يصدر من 
زعماء العالم الثالث لتش�جيع الدول االس�تعمارية 
وإق�������ام�ة قواع�د عس�كرية  الع�ودة  ع�ى 
لحماية هذه الدول من عدو وهمي وردع املعارضة 
الداخلية واصبحت التهدي�دات االمريكية اكثر عدد 
م�ن اي وق�ت وتف�رض هيمنتها بم�ربرات واهية 
ومن هنا فالتعبئة الشعبية رضورة ومن االهميات 
والوس�ائل الدفاعية لحماية االس�تقاللية والتعبري 

الوطني الحق.

اتت زيارة االربعني هذا العام )ترشين اول ٢٠٢٠( يف ظرف خاص 
نتيجة انتش�ار فايروس كورونا، وكان الكل متوجسا وداعيا الله 
)س( أن يدفع البالء ويحفظ الزوار. ورصنا نسمع اخذ ورد حول 
املوضوع، البع�ض يعتربها معجزة ان يحتش�د املاليني يف الزيارة 
دون حصول تصاعد خطري يف اعداد املصابني، فيما شكك البعض 

االخر باملوضوع.
كلن�ا نعي�ش محن�ه فاي�روس كورون�ا الت�ي ادهش�ت الجميع 
بتداعياته�ا التي ل�م تكن بخيال أح�د، واالمر لم ينت�ِه بعد. ومن 
االم�ور امللفتة للنظر هي ق�درة الفايروس العالية عى االنتش�ار 
واصاب�ة افراد اخرين، وما نراه هذه األي�ام يف اورپا وامريكا من 
أرق�ام مخيفة لإلصابات الجديدة تذكري برشاس�ة هذا الفايروس 

وسهولة انتشاره.
كنُت نرشت سابقا مالحظات بخصوص ارقام االصابات والوفيات 
الت�ي تولَّعنا بها ورصنا نراقبها يوميا، وناقش�تُ كيف ان االرقام 
املج�ردة ال تعطي الصورة الكامل�ة اذ انها تعتمد عى امور كثرية 
مثل عدد الفحوص ودقتها باالضافة اىل كفاءة املختربات واالمانة 
والش�فافية يف التبليغ. كل هذه وغريه�ا من االمور تجعل عملية 
االس�تنتاج معق�دة وصعبة. ولكن لنضع كل ه�ذا جانبا ونحاول 
ايجاد طريقة مبارشة بسيطة لعلنا نصل اىل استنتاج. والن حجم 
العين�ة هنا )اي عدد ال�زوار( كبري جدا )ح�وايل ١٥ مليون( فانه 
من املمكن التوصل اىل اس�تنتاج، عى االقل بخطوط عامة وليس 

بالرضورة بشكل مفصل
من غ�ري الخايف ان ظ�روف الزائري�ن الذين عادة يمش�ون اليام، 
مالئمة جدا النتشار الفايروس نتيجة لنقص املغاسل واملعقمات 
ويف الغالب عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي ولبس الكمامات. اي 

ان الطريق مفتوح للفايروس كي ينترش وبدون اية عوائق.
 لننظر اىل بعض الحقائق:

)١( اعلنت العتبة العباسية انه وللمدة من ٩-٢٠ صفر هذا العام، 
كان ع�دد الزوار حوايل ٥ر١٤ مليون زائر. ولتقليل نس�بة الخطأ، 
س�نطرح ح�وايل ثلث الرق�م ونفرتض ع�دد الزائري�ن ١٠ ماليني 

فقط.
)٢( تقدر نس�بة االصاب�ة يف العراق بحوايل ٧-١٠ / ألف نس�مة. 
لنقل ٨ مصابني لكل الف شخص، اي ٨٠٠٠ مصاب لكل مليون.

)٣( بعملي�ة حس�ابية بس�يطة يفرتض ان يكون ع�دد املصابني 
الذين شاركوا بالزيارة ٨٠٠٠ × ١٠ = حوايل ٨٠ الف مصاب.

)٤( بتطبيق بيانيات حس�اب رسعة زي�ادة العدد يتحتم ان ينتج 
ع�ن الزي�ارة لحد االن ح�وايل ٥ مالي�ني اصابة )الحظ�وا البياني 

ادناه(.
كلنا نتذكر قبل أش�هر عندما اس�ترشى امل�رض يف العراق ورصنا 
نس�مع عن وفيات ش�ملت ليس بعض اقاربنا ومعارفنا فقط بل 
حتى اطباء وممرضات وفنانني ورياضيني وسياسيني وبمختلف 
االعمار. وضجت وس�ائل االعالم والتواصل االجتماعي بمش�اكل 
نقص قناني االوكس�جني واالس�تغالل الذي تع�رض له املصابني 
نتيج�ة س�وء الخدمات الطبية والفس�اد. كل ه�ذا يف وقت كانت 
االصاب�ات فيه بضع�ة االف فقط. فلو كانت هن�اك اآلن اصابات 
نتيجة الزيارة تبلغ مئات االالف او ماليني، والتي ستكون مرتكزة 
يف الوس�ط والجنوب، لظه�رت تاثرياتها حتما ولس�معنا بها. بل 
ولقام املتصيدون يف املاء العكر باس�تغالل االمر للنيل من الزيارة 

والزائرين. ولكننا لم نسمع وال حتى حسيس او كلمة واحدة!
طبعا االمر لم ينته بعد ومن املمكن ان يتطور، لكننا نسأل الله ان 

يلطف بالعباد ويتم نعمته عليهم.
اذن، لالن، يمكننا باطمئنان ان نستنتج أحد امرين:

)١( حدثت ماليني االصابات يف ظرف ٣ أس�ابيع ولكنها مرت بردا 
وسالما

او
)٢( ل�م ينترش الفايروس بني جموع الزائرين بالس�عة والرسعة 

التي تتنبأ بها البحوث العلمية واملراكز البحثية.
وبالت�ايل، ف�ان ال�كالم عن معج�زة لي�س بال�رضورة بعيدا عن 

الواقع.
من جانب اخر، من املفي�د الخصائيي طب املجتمع وطب االوبئة 
دراس�ة ه�ذه الظاهرة كام�ر وقع فعال ومحاول�ة فهم رس عدم 
تفيش الوباء بني حشود الزائرين بالشكل الذي تفرتضه الحسابات 

عىس ولعل ان يتوصلوا اىل فتح علمي ينفع البرشية.

الكاكا حتتوى عىل مضادات لألكسدة وألياف مفيدة للقلب
تعترب الكاكا من الفواك�ه الغنية بمصادرها، 
والت�ي تحتوى ع�ى العديد م�ن الفيتامينات 
وع�ى راس�ها فيتام�ني C، وA، والعدي�د من 
مضادات االكس�دة لذلك فهى تعترب مفيدة يف 
فصل الشتاء، وخصوصا يف ظل املرض، حيث 

تعترب الكاكا من الفواكه التي تتوافر حاليا.
وتق�دم جمعي�ة القل�ب األمريكي�ة، ضم�ن 
سلسلة لها عن بعض األطعمة املفيدة للقلب، 
وصح�ة الجس�م، والح�رص ع�ى تناوله�ا، 
واألطعم�ة الت�ي يج�ب تجنبه�ا والتي ترض 
القلب، وقد اختارت ضمن سلس�لتها الجديدة 
فوائد فاكهه »ال�كاكا«، باعتبارها منخفضة 

السعرات الحرارية وغنية باأللياف.
وقال�ت جمعية القل�ب األمريكي�ة، أن الكاكا 
تحوى مزيجا يجعلها خي�اًرا جيًدا للتحكم يف 
ال�وزن، ألنها تحتوى عى مضادات لألكس�دة 
والعن�ارص الغذائية، بما يف ذل�ك الفيتامينات 
A و C مم�ا يجعله�ا مثالي�ة لنظ�ام غذائ�ي 
صحي. وقالت بيني كريس إيثريتون، أستاذة 
التغذية يف جامعة والية بنسلفانيا: »إن الكاكا 
لديه�ا س�مات مغذية ومنش�طات بيولوجية 

مختلفة«
وأش�ارت اىل أن الكاكا عادة م�ا تكون بحجم 

الربق�وق والخ�وخ، وتش�به ه�ذه الفاكه�ة 
الربتقالية الخريفية عادة الطماطم، وتشتهر 
بمذاقها الحلو عندما تنضج تماًما، وعادة ما 
ت�ؤكل بمفردها كوجبة خفيف�ة أو مخلوطة 

مع السلطات أو الخبز.
م�ن  ق�وي  مزي�ج  ع�ى  ال�كاكا  وتحت�وي 
الفيتامين�ات واملع�ادن، كما تحت�وي الكاكا 
الواح�دة عى 6 جرامات م�ن األلياف، و ٥٥% 
من املدخول اليومي املوىص به من فيتامني« أ 

»، من بني العنارص الغذائية األخرى.
وتحتوي الفاكهة أيًضا عى أكثر من ٢٠% من 

املدخول اليومي امل�وىص به من فيتامني يس، 
وال�ذي ثبت أنه يقلل االلتهاب ويرتبط بفوائد 
صحية أخرى من خصائصه املضادة لألكسدة، 
ولتحقيق أقىص استفادة من الفوائد الغذائية 
التي يج�ب أن يقدمها ال�كاكا فيجب تناولها 
م�ع األطعم�ة الصحي�ة األخرى، ألنه�ا تعزز 

امتصاص بعض العنارص الغذائية.
واعتم�اًدا عى نضج ال�كاكا، يمتزج جيًدا مع 
اللبن أو دقيق الشوفان، لصنع وجبة خفيفة، 
أو إضافة الكاكا املجمد إىل العصائر، مع حفنة 
م�ن العنب ق�د يضي�ف املزيد م�ن الفوائد إىل 
وصفتك الغذائية، ويمنحك فرصة لالستمتاع 
بالفاكهة حتى لو كانت خارج املوس�م قليالً، 
يمكن أيًضا صنع الكاكا املجففة، الذي يمكن 
صنعه يف الفرن أو رشاؤه عرب اإلنرتنت، كوجبة 
خفيفة صحية، أو يمكن اس�تخدامه كعنرص 
يف الخبز أو الكع�ك محيل الصنع، مضيفة أنه 
حت�ى إضافة ال�كاكا إىل س�لطة تحتوي عى 
األفوكادو، كما قال كريس إثريتون، سيساعد 
يف امتص�اص الكاروتين�ات، وه�ي فئ�ة من 
العنارص الغذائية النباتي�ة القابلة للذوبان يف 
الدهون، والتي يمكن أن تس�اعد الصحة عن 

طريق الحماية من تلف الخاليا.

أعلنت املديرة التنفيذية إلدارة األمم املتحدة لش�ؤون املخدرات والجريمة، 
غ�ادة وايل، اليوم االثن�ني، أن تعاطي املاريجوانا بغرض االس�تجمام ازداد 
خ�الل جائحة فريوس كورونا املس�تجد، وقد انخف�ض تعاطي الكوكاين 
وإكس�تازي. وقالت وايل لوكالة “س�بوتنيك”: “تناول املاريجوانا ألغراض 
غري طبية ازداد خالل جائحة فريوس كورونا، ويف نفس الوقت، “إكستازي 
إم دي إم إي�ه” كوكايني انخفض. الدراس�ة تس�تمر، واملعني بها قس�منا 
للبح�وث وهو يتعاون مع الكثري من املراكز التي لديها صورة واضحة عن 

كيفية تأثري الجائحة عى سوق املخدرات”.
 وتحدث�ت وايل عن دراس�ة ح�ول اإلتجار باملخدرات أجري�ت يف أيار/مايو 
– حزيران/يوني�و، حي�ث حاولت األمم املتحدة فهم ما يحدث يف الس�وق. 
واتضح أن الصورة مختلطة: يف مكان ما هناك انتعاش، يف مكان ما ركود. 
يف ٣١ كان�ون األول/ديس�مرب ٢٠١٩، أبلغ�ت الس�لطات الصينية منظمة 
الصح�ة العاملية عن تفيش التهاب رئوي غ�ري معروف يف مدينة ووهان يف 

الجزء األوسط من البالد )مقاطعة هوبي(. 

ما تأثري كورونا عىل تعاطي املخدرات 
يف العالـم؟

يج�د املاليني حول العالم متعة ال حدود لها من مش�اهدة أفالم الرعب، 
وتتس�بب يف ضحكهم وتس�ليتهم ملجرد مش�اهدتهم أصدقاءهم وهم 
يقفزون من أماكنهم فزعا بس�بب مشاهدها املفاجئة، لكن قد ال تعلم 
أن له�ا فوائد وأرضار صحية. ال يمكن إنكار أن مش�اهدة فيلم مخيف 
ي�ؤدي إىل زي�ادة معدل رضب�ات القلب وضغط الدم، لذل�ك قد ال يكون 

الفيلم املخيف يف الليل هو أفضل فكرة ألصحاب القلوب الضعيفة.
وم�ن الدالئل الواضحة عى عدم االس�تهانة بمخاطره�ا، هي أن فيلم 
الرع�ب “The Exorcist” الذي صدر يف ع�ام ١٩٧٣ أثار جدال كبريا عند 
طرحه يف دور العرض الس�ينمائية للم�رة األوىل، بل وحاولت عدة مدن 
بريطانية حظره تماما، بس�بب كمية املشاهدة املخيفة الذي تحتويه، 
ويتناول يف أحداثه قصة فتاة ممسوسة بشيطان ويحاول قس إخراجه 
منه�ا. كما أن الفيلم ل�م يكن متاحا يف نوادي الفيديو إال يف عام ١٩٩٩، 
بحس�ب صحيف�ة “ذا إندبندنت” الربيطاني�ة. تأثريات فس�يولوجية: 
بحسب موقع “هيلث الين”، تحتوي أفالم الرعب عى حيل نفسية تخلق 
أوهام التش�ويق والخطر من خالل التالعب بالصور والصوت والقصة، 
وعى الرغم من أن عقلك يدرك أن تلك التهديدات ليس�ت حقيقية، فإن 
جس�مك يس�جلها يف نفس الوقت كما ل�و كانت كذلك. وتوضح س�ايل 
ونس�تون، خبرية نفس�ية مرخصة ومديرة تنفيذي�ة ملعهد اضطرابات 
القلق واإلجهاد يف ماريالند أنه “عند مش�اهدة أفالم الرعب، يضخ قلبك 
الدم ويتدف�ق هرمون األدرينالني يف جس�مك، ويضي�ق انتباهك، حتى 

عندما تعرف أنك يف املنزل أو يف املرسح وال يوجد خطر حقيقي”.

فوائد وأرضار مدهشة من مشاهدة
 أفالم الرعب

قلة رشب املاء يعرضك ألمراض خطرية
أوضحت دراس�ة جديدة أن صحة كبار السن 
تتأث�ر باألم�راض الت�ي تتعل�ق بالجف�اف، 
كأمراض الكى والدم والقلب، ويشري باحثون 
إىل أهمي�ة ترطيب الجس�م ورُشب املياه مع 

التقدم يف العمر.
وم�ن أرضار قل�ة رشب امل�اء، كم�ا ذكره�ا 
موقع )س�كاي نيوز(، اآلتي: تؤدي خس�ارة 
امل�اء واس�تهالكه بكميات أك�رب مّما يحصل 
عليه الجس�م إىل حدوث الجف�اف األمر الذي 
قد يس�بب اختالالً للجسم، مثل: البوتاسيوم، 
ُتع�دُّ  والت�ي  والصودي�وم،  والفوس�فات، 
رضوري�ة لعملية نقل اإلش�ارات الكهربائية 
ب�ني الخاليا، والتقلي�ل من اختالطه�ا، إذ قد 
يس�بب ذل�ك ح�دوث النوبات، مث�ل حركات 
العضالت الالإرادي�ة، وفقدان الوعي. وتتمثل 

املعت�دل ل�دى  االع�راض األخ�رى للجف�اف 
البالغني، بحدوث جف�اف يف الفم، والخمول، 
ووهن العضالت، وصداع يف الرأس، والدوخة، 
أّما لدى االطفال فقد تتمثل األعراض بظهور 

بقعة غائرة عى الجزء العلوي من الرأس. 

إضاف�ة إىل ذلك يؤدي نقص املياه يف الجس�م 
إىل جفاف اللس�ان والفم، ورسع�ة االنفعال، 
وعدم س�يالن الدموع عند البكاء، والعيون أو 

الخدود الغائرة.
عالمات تشري إىل عدم رشب املاء: توجد بعض 
العالم�ات التي ُتش�ري إىل ع�دم رشب كميات 
كافي�ة من امل�اء، مث�ل: الش�عور بالعطش، 
والش�عور بالتعب، والدوار أو حدوث اختالل 
يف الت�وازن، جفاف الفم والش�فاه والعينني، 
وقلّ�ة عدد مرات التبول إىل أقّل من ٤ مرات يف 
اليوم، وظهور رائح�ة قوية للبول، وظهوره 
بالل�ون األصف�ر الداك�ن. ق�د ال تحصل عى 
العن�ارص الغذائية من امل�اء إذا تناولته خالل 
الوقوف، ألنه ق�د ال يصل بالفعل إىل األعضاء 

التي يجب أن يصل إليها.

كثريًا ما ُيطلب من األشخاص املصابني بداء السكري 
من النوع الثان�ي تجنب تناول البطاطا وغريها من 
األطعمة ذات املؤرش الجاليسيمي املرتفع، لالعتقاد 
ب�أن ه�ذه األطعمة تجع�ل من الصع�ب التحكم يف 
مس�تويات الس�كر يف الدم. وأش�ار علماء، أن هذه 
املشكلة تظهر بشكل خاص أثناء الليل عندما يميل 
الس�كر يف الدم إىل االرتفاع، وترتب�ط هذه الظاهرة 

بأمراض القلب واألوعي�ة الدموية والخلل البطاني. 
ووج�دت دراس�ة حديثة ش�ارك فيها ٢٤ ش�خصا 
مصابا بداء الس�كري من الن�وع الثاني، أن الجهاز 
الهضمي ليس مؤرشا دقيقا لتغري نس�بة السكر يف 
الدم بعد تناول وجبة طعام مساء، حتى أن النتائج 
أظهرت نسبة سكر أفضل بعد تناول وجبة مختلطة 
م�ع البطاط�ا البيض�اء املق�رشة مقارن�ة بوجب�ة 

مختلط�ة متكافئ�ة مع املغذي�ات والت�ي تضمنت 
غ�ذاء منخفض الكربوهيدرات، أرز بس�متي. وقال 
املؤلف الرئييس، يف الجامعة األس�رتالية الكاثوليكية 
بملب�ورن، الدكتور بروك ديفلني، إنه عى الرغم من 
اس�تخدام خرباء التغذية للمؤرش الجالس�يمي فهو 
لي�س أداة مناس�بة لفهم كيفية تأث�ري الوجبة عى 

التحكم يف نسبة السكر يف الدم.

علامء يكشفون أمهية تناول البطاطا للمصابني بالسكري

تعد س�اعات رشكة روليكس، التي تأسس�ت قبل قرن من الزمن، وتحديدا عام 
١٩٠٥، عنوان�ا للوجاهة والثراء والنجاح، كما تعد العالمة األش�هر عى اإلطالق 
للس�اعات الدقيق�ة والفاخ�رة الت�ي يتهافت امل�ورسون عى اقتنائه�ا. وعرف 
عن هذه الس�اعات ارتف�اع ثمنها، واقتصار امتالكها ع�ى الطبقات املخملية، 
خاصة املرصعة منه�ا بالذهب واألحجار الكريمة، فيما يتوجه الطموحون من 
املوظفني املرموقني إىل أنواع أخرى أقل غالء من هذه الس�اعات بأسعار ترتاوح 
 GMT MASTER »م�ا ب�ني ٨ إىل ١٠ آالف دوالر، كس�اعات »جي أم تي ماس�رت
وش�قيقتها »صبماري�ن« submarine.وم�ن املعروف أن هذه الس�اعة يرتفع 
س�عرها ويعلو كلما بدأ نوع منها يف االنحس�ار من األس�واق أو االختفاء منها 
كلية، وهو ما يخلق نوعا من الرغبة الشديدة لدى جامعي التحف والساعات إىل 
رشاء هذه األنواع التي توقف تصنيعها أو أصبحت نادرة للغاية. ويف هذه األيام 
بعد أن اختفى عدد من املوديالت يف األسواق، انطلقت حمى بيع ورشاء الساعة 
الفاخرة، إذا أصبح عى سبيل املثال سعر  ساعة »جي أم تي ماسرت« مستعملة 

موديل ٢٠١١ ضعف سعرها األصيل كونها مختفية من األسواق العاملية.

ملاذا أصبحت ساعات روليكس املستعملة 
أغىل من الذهب؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


