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عيبك مستور ما أسعد حظك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الداخلية واملفوضية
تـوقعـان اتفاقـًا بشـأن 

االنتخابات املبكرة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقدت الرئاسات الثالث )الجمهورية، الحكومة، 
الربملان(، أم�س االثنني، اجتماع�ا مع مفوضية 
االنتخاب�ات وبعثة األمم املتحدة حول االنتخابات 

املقبلة.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي لرئاس�ة الجمهورية، يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»حرصاً عىل س�المة ونزاه�ة العملية االنتخابية 
وإجرائه�ا يف الع�ام القادم، ُعق�د يف قرص بغداد، 
اجتماعاً للرئاسات الثالث ورئيس مجلس القضاء 
األعىل، وبحضور رئيس وأعضاء املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، واملمثل�ة الخاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني بالسخارت«. 
وأوض�ح البي�ان أن »االجتم�اع تن�اول املفاصل 
املهم�ة يف العملي�ة االنتخابي�ة بغي�ة توفري بيئة 
آمنة ومس�تقرة إلجراء االنتخاب�ات واالطمئنان 
عىل سالمة اإلجراءات املطّبقة من قبل املفوضية 
والجه�ات املختصة ذات العالق�ة لتنفيذ العملية 
االنتخابي�ة ومعالج�ة التحديات الت�ي تواجهها 
كاف�ة«. وب�ني أنه ت�م التأكيد عىل أهمي�ة زيادة 
نس�بة التس�جيل البايوم�ري ووض�ع اآللي�ات 
التي تس�اعد يف عملية التس�جيل لغرض اعتماد 
االنتخاب�ات  يف  ح�رصاً  البايومري�ة  البطاق�ة 
وفق�اً  املناس�بة  اإلج�راءات  واتخ�اذ  القادم�ة، 
للقانون لضم�ان تصويت النازح�ني واملهجرين 
والعراقي�ني املتواجدين يف الخارج بايومرياً.وأّكد 
االجتم�اع ع�ىل وجوب التعاقد م�ع رشكة عاملية 
رصينة لفحص برمجيات االنتخابات بالتش�اور 

مع فريق األمم املتحدة.
التفاصيل ص2

الرئاسات تعّبد الطريق لالنتخابات املبكرة
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الكهرباء تتخذ
 قرارات بشأن فائض موظفي العقود: 

سينقلون للجباية

الداخلية تطلق احلجز 
اإللكرتوين عىل البطاقة الوطنية 

وهوية األحوال املدنية

ايران تعلن االتفاق
 مع العراق عىل رفع التبادل التجاري 

اىل »20« مليار دوالر

       بغداد / المستقبل العراقي

عزت وزارة الخارجية العراقية، أمس االثنني، سوريا بوفاة 
وزير خارجيتها وليد املعلم، مش�يدة ب�دوره الدبلومايس 
طيلة عقود. وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه »تلقينا ببالغ الح�زن، وعظيم األىس نبأ وفاة 
الدبلوم�ايّس وليد املعلم وزير خارجّية جمهورّية س�وريا 
العربّي�ة، وهو أحد الش�خصيات الوطنية الت�ي أدت دوراً 
كبرياً يف العم�ل الدبلومايس طيلة عق�وٍد مضت، و حياته 
العملّية كانت حافلة بالعطاء، واألعمال الجليلة لش�عبه، 
وأّمته«. وأضافت »رحم الله الفقيد، وأسكنه الجنة، وألهم 

ذويه وُمتعلّقيه الصرب والجزاء الجميل«.
وت�ويف وزير الخارجية واملغربني الس�وري، وليد املعلم يف 

ساعة مبكرة من صباح االثنني عن عمر ناهز 79 عاماً.
جدير بالذكر أن وليد املعلم من مواليد دمش�ق 1941، وقد 
تخرج م�ن جامعة القاه�رة بمرص عام 1963 بش�هادة 
بكالوري�وس يف االقتص�اد والعل�وم السياس�ية، وت�درج 
يف وزارة الخارجية الس�ورية وعني س�فريا لس�وريا لدى 
الوالي�ات املتحدة وش�ارك يف محادثات الس�الم الس�ورية 
اإلرسائيلية منذ 1990 وحت�ى 1999، وتوىل منصب نائب 
وزي�ر الخارجي�ة يف كان�ون األول عام 2005 ويف ش�باط 

2006 توىل منصب وزير الخارجية وحتى وفاته.

      بغداد / المستقبل العراقي

أفادت لجنة التعويضات التابعة لألمم 
املتح�دة بأن الع�راق س��دد يف نهاية 
الشهر املايض مبلغ 230 مليون دوالر 

كتعويضات لدولة الكويت.
 وذك��ر مص�در مس�ؤول يف اللجن�ة 
»ال���دورة  أن  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
الس�ابعة وال�ث�م�ان�ني ملجلس إدارة 
اللجنة التي عقدت الش�هر امل�اض�ي، 
أع�رب��ت ع��ن تقديره�ا لحكوم�ة 
احرامه�ا  باس�تمرار  ال�ع��راق 
اللتزاماتها ب�إي�داع نسبة 3 ب�امل�ئ�ة 

ال�ن�ات�ج�ة عن  م��ن اإلي����رادات 
ال�ن�ف�ط  ت�ص�دي��ر  م�ب�ي�ع��ات 
وامل�ن�ت�ج��ات النفطي�ة يف صندوق 
أن “املجلس  التعويضات«. وأض��اف 
درس تقاري�ر عم�ل اللجن�ة، م�ن��ذ 
ف���ي  األخ��ي���رة  دورت����ه 
ف��ي   2019 ال�ث�ان��ي  ت�ش��ري�ن 
ت��م  ال�ق�ض�اي��ا، حي�ث  مختل�ف 
إج���راء خمس دفعات بمجموع كيل 
بل�غ 38.1 ملي�ار دوالر، بم�ا يف ذل�ك 
دف�ع��ة 230 م�ل�ي��ون دوالر ف��ي 
27 ت�ش�ري�ن األول 2020، وب�ه�ذه 
الدفع�ة األخ�ي�رة يتبق�ى تقريباً 4.2 

ملي�ار دوالر مس�تحقة الدف�ع يف م�ا 
يتعلق بمطالبة رشكة نفط الكويت«.

وأوض��ح أن “املجل�س درس مختلف 
القضايا التي ستعالج للقيام بتقليص 

منظم للجنة«.
وأش�ار املص�در اىل ان�ه »وب�غ�ل��ق 
البيئية  ال�ت�ع�وي�ض�ات  ب�رن�ام�ج 
ع�ام 2013 ، ق�دم�ت ال�ح�ك�وم�ات 
ال�ك��وي�ت�ي������ة واألردن��ي���ة 
ال����س��ع�ودي�ة  وال�ع�رب�ي����ة 
امل�ش��ارك�ة ب��ه وع��داً خ�ط�ي�اً 
ب�ت�زوي�ده��ا بتقاري�ر تقدم س�ري 
اللجن�ة  دام�ت  م�ا  س�نوياً  العم�ل 

موج�ودة، وبعد انتهاء عملها س�وف 
تق�وم بتقدي�م تقاري�ر س�نوية ال�ى 
مجلس األم�ن م��ا ل�م يقرر هو غري 
ذل�ك”، مؤك�داً أن “موض�وع تقدي�م 
التقارير بع�د ال�غ�ل�ق، ه�و ت�ح�ت 
ال�دراس��ة م�ن ق�ب��ل امل�ج�ل�س، 
وه�و ي�رح�ب قبل ات�خ�اذ ال�ق�رار 
ان يتس�لم م�ن حكوم�ة ال��ع��راق 
ت�ح�ري�ري�اً وج��ه��ات ن�ظ�ره�ا 

ب�ش�أن تقديم التقارير بعد الغلق«.
وي�ق�ض��ي ال�ق��رار رق��م 1483 

ال�ص�ادر ع��ام 2003.
التفاصيل ص2
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جملس اخلدمة: احلكومة مستمرة بتلقي طلبات التوظيف
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د مجلس الخدم�ة االتحادي، أم�س االثنني، أن مب�ادرة التوظيف مازالت 
مس�تمرة، مبين�اً أن وزارت�ي املالية والتخطي�ط بارشتا التنس�يق مع بقية 
املؤسس�ات، لضبط دوام املوظفني. وقال رئيس املجلس محمود التميمي إن 
»مبادرة التوظيف مازالت مستمرة يف استقبال طلبات التوظيف، واملعلومات 
الت�ي تتم معالجتها تكون بطرق مهنية وش�فافة«، مبين�اً أن مكتب رئيس 
ال�وزراء هو املعني بإدارة ه�ذا امللف. وأضاف أن وزارت�ي املالية والتخطيط 
بارشتا التنس�يق م�ع باقي املؤسس�ات، لوضع الحل�ول واملعالجات لضبط 
انتظ�ام دوام املوظف�ني يف دوائره�م ومنع الترسب الوظيفي. وأش�ار إىل أن 
مل�ف الخدمة لم ُيس�لَّم للمجلس حت�ى اآلن، ونعمل م�ع الحكومة عىل ذلك 
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 92 لس�نة 2020، ليتس�نى للمجلس إدارة 

هذا امللف بشكل كامل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقدت الرئاسات الثالث )الجمهورية، الحكومة، 
الربملان(، أمس االثن�ني، اجتماعا مع مفوضية 
االنتخابات وبعثة األمم املتحدة حول االنتخابات 

املقبلة.
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة الجمهورية، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»حرصاً عىل س�المة ونزاهة العملية االنتخابية 
وإجرائه�ا يف العام الق�ادم، ُعقد يف قرص بغداد، 
اجتماع�اً للرئاس�ات الث�الث ورئي�س مجل�س 
القض�اء األع�ىل، وبحض�ور رئي�س وأعض�اء 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، واملمثلة 
الخاص�ة لألمني الع�ام لألمم املتح�دة يف العراق 

جنني بالسخارت«. 
وأوض�ح البي�ان أن »االجتماع تن�اول املفاصل 
املهم�ة يف العملي�ة االنتخابية بغي�ة توفري بيئة 
آمنة ومس�تقرة إلجراء االنتخابات واالطمئنان 
عىل سالمة اإلجراءات املطّبقة من قبل املفوضية 
والجهات املختص�ة ذات العالقة لتنفيذ العملية 
االنتخابي�ة ومعالجة التحدي�ات التي تواجهها 

كافة«. 
وب�ني أنه ت�م التأكيد ع�ىل أهمية زيادة نس�بة 
التسجيل البايومرتي ووضع اآلليات التي تساعد 
يف عملي�ة التس�جيل لغ�رض اعتم�اد البطاقة 
البايومرتي�ة ح�رصاً يف االنتخاب�ات القادم�ة، 
واتخاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً للقانون لضمان 

تصوي�ت النازحني واملهجرين والعراقي�ني املتواجدين يف 
الخارج بايومرتياً.

وأّك�د االجتماع ع�ىل وج�وب التعاقد مع رشك�ة عاملية 
رصين�ة لفح�ص برمجي�ات االنتخابات بالتش�اور مع 
فريق األمم املتحدة، كما تّم التأكيد عىل اهمية التنس�يق 
والدعم م�ن فريق األم�م املتحدة م�ع املفوضية وتأمني 
مراقب�ة فاعلة وفق�اً للمعاي�ري الدولية لضم�ان نزاهة 
االنتخاب�ات، وإطالق حمل�ة إعالمية وطنية تس�اعد يف 
إعادة ثق�ة الناخب بالعملي�ة االنتخابي�ة وتحّفزه عىل 

املش�اركة يف االنتخاب�ات. ب�دوره، وج�ه رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وزارة املالي�ة بتس�هيل 
حص�ول مفوضي�ة االنتخابات عىل تخصيص�ات املبالغ 

التي تحتاجها يف عملها.
وقال املكتب اإلعالمي للكاظمي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إن »األخري ترأس اجتماعاً مشرتكاً 

ملفوضية االنتخابات ووزارة املالية«.
وأض�اف، أن »رئيس الوزراء وجه وزارة املالية بتس�هيل 
حص�ول املفوضية عىل التخصيص�ات، وأكد عىل أهمية 
العمل بالنظام البايومتي وتوفري كل مستلزمات نجاحه، 

كما وجه مفوضي�ة االنتخابات بترسيع إصدار البطاقة 
االنتخابية للمواطنني«.من جانب آخر، اكد رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي ان هدفن�ا الوص�ول اىل انتخابات 

مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها
 وق�ال مكت�ب رئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »الكاظم�ي خ�الل الجلس�ة 
االعتيادي�ة االوىل ملجل�س الجهات غ�ري املرتبطة بوزارة 
والهيئ�ات املس�تقلة، اك�د انعقاد مجل�س الجهات غري 
املرتبط�ة بوزارة والهيئات املس�تقلة يعد مبادرة جديدة 
ألول م�رة يف الحكوم�ات املتعاقب�ة، وس�يعقد بش�كل 

دوري ش�هري«. واوضح ان »املجلس يهدف اىل 
التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات 
واتخ�اذ  واملداول�ة  والصعوب�ات  والتحدي�ات 
التوجيهات وإحالة ما يتطلب اىل مجلس الوزراء 

للتصويت عليه«. 
واض�اف ان »الحكومة الحالية انتقالية وتهدف 
للوصول اىل انتخابات مبكرة وهناك من يحاول 

وضع العقبات أمامها« . 
وتابع الكاظمي ان »هناك تحديات كبرية تواجه 
البلد، ونبذل جهودا عىل مدار الساعة لتجاوزها 

ووضع البلد عىل الطريق الصحيح«.
إىل ذلك، كش�فت مفوضية االنتخابات عن عدد 
األحزاب يف العراق تس�تعد لخ�وض االنتخابات 

النيابية املبكرة املقررة يف 6 حزيران 2021.
وذكر بيان للمفوضية تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان�ه »ويف إطار تعزي�ز التكامل يف 
العمل ب�ني دوائر املفّوضية وأقس�امها، ناقش 
مجل�س املفوّض�ني آلي�ة عم�ل دائ�رة االٔحزاب 
والتنظيمات السياسية، ومدى التطبيق الكامل 
لقان�ون االٔحزاب السياس�ية، ومتابع�ة أعمال 
االٔحزاب السياسية وأنش�طتها مع االٔخذ بنظر 
االعتبار عدم تعارض مبادئ الحزب أو برنامجه 

أو أهدافه مع الدستور العراقي لسنة 200٥«.
وأش�ار البيان اىل ان دائرة األح�زاب »تقوم من 
خ�الل مالكاتها بإجراء زي�ارات ميدانية دورية 
ملقرّات االٔحزاب السياس�ية؛ للتأّكد من وجودها 
والتزامها الكامل بالقان�ون، ورصد مخالفاتها 
والتحقيق فيه�ا إداريًّا وإحالة الجنائي�ة منها للمحاكم 

املخّتصة بعد رفع تقرير مفّصل اىٕل مجلس املفوّضني«.
وأّما ما يتعلّق بمس�ألة تحديث عملية تس�جيل االٔحزاب 
السياسية، ومنحهم إجازة التأسيس فكشفت املفوضية 
ان »عدد االٔحزاب السياسية التي ُمِنحت شهادة تأسيس 
بموج�ب )موق�ف تس�جيل االٔح�زاب االٔس�بوعي( الذي 
تنرشه املفّوضية يف موقعها االٕلكرتوني الرسمي قد بلغ 
نح�و )230( حزًبا سياس�يًّا، وما يزال نح�و )77( حزًبا 

سياسيًّا قيد التأسيس«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أفادت لجن�ة التعويضات التابعة لألمم املتحدة بأن 
العراق س��دد يف نهاية الش�هر امل�ايض مبلغ 230 

مليون دوالر كتعويضات لدولة الكويت.
 وذك�ر مصدر مسؤول يف اللجنة يف ترصيح صحفي 
أن »ال��دورة الس�ابعة وال�ث�م�ان�ني ملجلس إدارة 
اللجن�ة الت�ي عقدت الش�هر امل�اض��ي، أع�رب�ت 
باس�تمرار  ال�ع��راق  لحكوم�ة  تقديره�ا  ع��ن 
احرتامه�ا اللتزاماتها ب�إي�داع نس�بة 3 ب�امل�ئ�ة 
م�ن اإلي����رادات ال�ن�ات�ج�ة ع�ن م�ب�ي�ع�ات 
ت�ص�دي��ر ال�ن�ف�ط وامل�ن�ت�ج��ات النفطية يف 

صندوق التعويضات«. وأض��اف أن “املجلس درس 
تقاري�ر عمل اللجنة، م�ن�ذ دورت���ه األخ��ي��رة 
ف���ي ت�ش��ري�ن ال�ث�ان��ي 2019 ف�ي مختلف 
ال�ق�ض�اي��ا، حي�ث ت�م إج���راء خمس دفعات 
بمجم�وع كيل بل�غ 38.1 ملي�ار دوالر، بما يف ذلك 
دف�ع�ة 230 م�ل�ي�ون دوالر ف�ي 27 ت�ش��ري�ن 
األول 2020، وب�ه��ذه الدفع�ة األخ�ي��رة يتبقى 
تقريباً 4.2 مليار دوالر مستحقة الدفع يف ما يتعلق 

بمطالبة رشكة نفط الكويت«.
وأوض�ح أن “املجل�س درس مختلف القضايا التي 

ستعالج للقيام بتقليص منظم للجنة«.
وأش�ار املص�در اىل ان�ه »وب�غ�ل��ق ب�رن�ام��ج 

ال�ت�ع�وي�ض��ات البيئية ع��ام 2013 ، ق�دم�ت 
واألردن��ي���ة  ال�ك�وي�ت�ي��ة  ال�ح�ك�وم��ات 
وال�ع�رب�ي��ة ال�س��ع�ودي�ة امل�ش��ارك�ة ب��ه 
وع��داً خ�ط�ي�اً ب�ت�زوي�ده�ا بتقارير تقدم سري 
العمل سنوياً ما دامت اللجنة موجودة، وبعد انتهاء 
عمله�ا س�وف تقوم بتقدي�م تقارير س�نوية ال�ى 
مجلس األم�ن م��ا ل�م يقرر هو غري ذلك”، مؤكداً 
أن “موض�وع تقديم التقارير بع�د ال�غ�ل�ق، ه�و 
ت�ح�ت ال�دراس��ة م�ن ق�ب�ل امل�ج�ل�س، وه�و 
ي�رح��ب قب�ل ات�خ��اذ ال�ق�رار ان يتس�لم م�ن 
حكوم�ة ال��ع���راق ت�ح�ري�ري��اً وج��ه��ات 

ن�ظ�ره�ا ب�ش�أن تقديم التقارير بعد الغلق«.

وي�ق�ض��ي ال�ق��رار رق���م 1483 ال�ص��ادر 
ع���ام 2003 بتس�ديد ال�ع��راق نس�بة ٥ باملئ�ة 
م��ن ص�ادرات��ه م�ن م�ب�ي�ع��ات ال�ن�ف��ط 
وم�ن�ت�ج�ات�ه وال��غ��از، ف�ي ص�ن�دوق أممي 
ت�م إنش�اؤه تحت اس�م )صن�دوق األم�م املتحدة 
للتعويض�ات(، حيث تش�كلت يف ع�ام 1991 لجنة 
أممي�ة للتعويض�ات، ألزم�ت الع�راق بدف�ع ٥2.4 
ملي�ار دوالر تعويض�ات ل�ألف�راد وال�ش��رك�ات 
واملنظم�ات ال�ح�ك�وم�ي��ة وغ�ي�ره�ا، م�م�ن 
ت�ك�ب��د خ�س��ائ�ر ناجمة مب�ارشة عن احتالل 
الكويت من قبل النظام الصدامي يف بداية تسعينات 

القرن املايض.

رئيس الوزراء حذر من »عرقلة االقرتاع«.. وتوصيات باعتماد أجهزة لفحص البطاقات.. واملفوضية: سلجنا )230( حزبًا سياسيًا

الرئاسات تعّبد الطريق لالنتخابات املبكرة
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العراق يسلم الكويت )230( مليون دوالر كتعويضات: تبقى )4.2( مليار دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة عثم�ان  وق�ع وزي�ر 
الغانم�ي، أمس االثنني، اتفاقية 
مجل�س  رئي�س  م�ع  تع�اون 
املفوض�ني يف املفوضي�ة العلي�ا 
القايض  لالنتخاب�ات  املس�تقلة 

جليل خلف عدنان.
 وق�ال املكتب اإلعالمي للغانمي 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
»االتفاقي�ة  إن  من�ه  نس�خة 
تضمن�ت ثماني�ة بن�ود الهدف 
العملي�ة  ه�ذه  إنج�اح  منه�ا 
الديمقراطية يف البالد، ومن بني 
هذه البنود ه�و أن تتوىل وزارة 
الداخلية ومن خ�الل مديرياتها 
املنت�رشة يف عم�وم املحافظات 

الجغرافي�ة  الرقع�ة  وبحس�ب 
تأمني الحماي�ة الالزمة ملرافقة 
الف�رق الجوال�ة بعجل�ة لتهيئة 
بطاق�ات  وتوزي�ع  تس�جيل 

الناخبني«.
أيض�اً،  االتفاقي�ة  وتتضم�ن 
بحسب البيان، »إنشاء منظومة 
الداخلي�ة/  وزارة  يف  وس�طية 
مديرية شؤون البطاقة الوطنية 
للمنظوم�ة  مش�ابهة  تك�ون 
األم تعم�ل عىل تنفي�ذ االرتباط 
التش�اركي للبيان�ات بني وزارة 
العلي�ا  واملفوضي�ة  الداخلي�ة 
املس�تقلة لالنتخاب�ات وتهيئ�ة 
وتدري�ب الك�وادر الفني�ة التي 
ب�ني  املنظوم�ة  عم�ل  س�تدير 

الطرفني«.

الداخلية واملفوضية توقعان اتفاقًا
 بشأن االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الق�وى،  تحال�ف  وص�ف 
األثنني، مطالبات تبديل الرئاسات 
ب�«زوبعة يف فنجان«، فيما اشار 
ج�اءت  املطالب�ات  ه�ذه  ان  اىل 
بسبب خالفات شخصية ضيقة.

وق�ال النائب ع�ن التحالف يحي 

العيثاوي ان »االطراف التي تنادي 
بتبديل الرئاس�ات تأت�ي من باب 
الخالف�ات الش�خصية الضيق�ة، 
وال ترتقي لخالفات عىل املستوى 
الواقعي وفيها صال�ح للمجتمع 

والشعب العراقي«.
ان »االعرتاض�ات ع�ىل  واض�اف 
تض�ع  الن�واب  مجل�س  رئي�س 

عليه�ا نق�اط اس�تفهام، ملاذا يف 
ه�ذا الوقت بالذات وهذه االيام«، 
مش�ريا اىل ان »اخت�الف املصالح 

غريت املوضوع«.
تبدي�ل  »مطال�ب  ان  وتاب�ع 
الرئاسات قضية ليست يف محلها 
وال تعدو كونها زوبعة يف فنجان، 
الواق�ع  تغي�ري  تس�تطيع  ول�ن 

السيايس«، موضحا انه »يفرتض 
التوجه يف تغيري الواقع االقتصادي 
خصوص�ا وان الحكوم�ة امن�ت 

الرواتب بشق االنفس«.
واكد العيثاوي ان »هذه الحركات 
السياس�ية يج�����ب ان تتوجه 
لبناء اقتص�اد الع����راق وليس 
نح�و االم�ور السياس�ية التي ال 

تؤدي الغرض«.
وتربأ ائتالف النرص بزعامة رئيس 
الوزراء االس�بق حي�در العبادي، 
األحد )1٥ ترشين الثاني 2020(، 
م�ن التحرك�ات الرامي�ة لتغي�ري 
الن�واب، فيم�ا  رئاس�ة مجل�س 
اشاد بإدارة رئيس املجلس محمد 

الحلبويس.

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى عض�و اللجنة املالية النيابية، ش�ريوان 
م�ريزا، أم�س االثن�ني، إن�ه ال يوج�د أرقام 
مح�ددة عن الرشك�ات املتورطة يف غس�يل 
البن�ك  أن  مبين�����ا  الع�راق،  يف  األم�وال 
املرك�زي العراق�ي ب�دأ بإج�راءات جدي�دة 

ملواجهة غسيل األموال.
 وقال مريزا يف حديث صحفي: »ال يوجد رقم 
مح�دد لعدد الرشك�ات املتورطة يف غس�يل 
األم�وال يف العراق، لكنها كث�رية  وبعناوين 
ووجه�ات متع�ددة«، الفت�ا إىل أن »غس�يل 
األموال يف العراق كبري جدا ويمكن مالحظته 
من خ�الل معرفة حج�م األم�وال التي  يتم 

الحصول عليها من البنك املركزي الس�ترياد 
البضائع والس�لع لألسواق العراقية وبني ما 

يدخل للبالد فعليا عرب منافذه املختلفة«. 
وأض�اف، أن »البن�ك املركزي ب�دأ بإجراءات 
جديدة ملواجهة غسيل األموال يف العراق عرب 
اليات محددة س�يتم تطبيقها، باإلضافة إىل 
وج�ود فقرة مهمة يف قان�ون تمويل العجز 

امل�ايل والت�ي تعتمد ع�ىل رضيب�ة الكمارك 
املفروضة ع�ىل البضائع والت�ي من خاللها 
نعرف حجم األموال التي بالفعل استخدمت 

يف رشاء بضائع وسلع لألسواق العراقية«.
الع�راق معق�د  »الفس�اد يف  أن  إىل  وأش�ار 
ومتش�عب لكن يف املحصلة، فس�اد األحزاب 

والكتل أكرب من فساد األفراد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النفط احس�ان عب�د الجبار، أم�س االثنني، مع 
الس�فري اللبنان�ي يف العراق ع�يل أديب الحبحاب، تس�هيالت 
فرص االس�تثمار للرشكات اللبنانية يف البالد. وقال الحبحاب 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه »اجمتع مع 

وزير النفط إحس�ان عب�د الجبار إس�ماعيل بحضور املُلحق 
اإلقتص�ادي يف البعث�ة ومدي�ر مجموع�ة الجاب�ر لصناع�ة 
إسطوانات الغاز، وذلك لبحث تعزيز التعاون املُشرتك يف مجال 
النفط والطاقة، وتس�هيالت تتعلق يف فرص اإلستثمار وعمل 
الرشك�ات اللبنانية ع�ىل األرايض العراقية«. ويف تموز املايض 
أكد عب�د الجبار حرص العراق عىل تعزي�ز وتطوير العالقات 

الثنائي�ة مع لبن�ان، فيما دعا الرشكات اللبنانية للمش�اركة 
بالف�رص االس�تثمارية يف العراق.  وكان الحبحاب اس�تقبل، 
أمس األحد، رئيس الهيئة الوطنية لإلس�تثمار سهى النجار، 
بحضور ُممثيل الرشكات اللبناني�ة من القطاعات الصناعية 
واملق�اوالت والتج�ارة والنقل العاملة يف الع�راق لبحث تعزيز 

التعاون االقتصادي املشرتك بني البلدين.

        بغداد / المستقبل العراقي

القوم�ي  األم�ن  مستش�ار  اس�تقبل 
قاسم األعرجي، أمس اإلثنني، السفري 

الكويتي يف بغداد، سالم الزمانان.
وذك�ر مكتب االعرج�ي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، انه 
اس�تعراض  اللق�اء،  خ�الل  »ج�رى 
العالقات العراقية الكويتية، والس�بل 
الكفيلة بتعزي�ز الروابط األخوية بني 
الع�راق والكوي�ت، مل�ا في�ه مصلحة 

البلدين والشعبني الشقيقني«.
واضاف البيان »الس�فري الكويتي اكد 
ان زيارت�ه جاءت للتنس�يق مع بغداد 
بشأن اإلعداد للجنة العراقية الكويتية 
املش�رتكة، يف ظل انفت�اح العراق عىل 
محيط�ه اإلقليم�ي والدويل«، مش�ريا 
اىل أن »العالق�ات مع الع�راق عالقات 
تأريخي�ة مهمة، ويج�ب تطويرها اىل 

مديات أبعد«.
أن  البي�ان  حس�ب  األعرج�ي  وأك�د 
»العراق ال يمكن أن يتخىل عن محيطه  
العراقي�ة  العالق�ات  وأن  العرب�ي، 
الكويتية عالق�ات أخوية وتأريخية«، 
ُتح�ّل  الخالف�ات  »جمي�ع  أن  مبين�ا 

بالحوار والتواصل األخوي البّناء«.

القوى يصف مطالبات تبديل الرئاسات بـأهنا »زوبعة يف فنجان«

املالية الربملانية: البنك املركزي يبدأ »باجراءات جديدة« ملواجهة غسيل األموال

العراق ولبنان يناقشان االستثامرات يف بغداد

األعـرجـي
 للسفري الكويتي:

 عـالقـاتنـا أخويـة 
وتـاريـخـيـة

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الخارجّية العراقي فؤاد حس�ني، أمس االثنني، مع سفري 
الواليات املتح�دة لدى بغداد ماثيو تولر، العالق�ات الثنائّية وكيفية 

التعامل مع مخرجات الحوار االسرتاتيجي بني البلدين.  
وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»وزير الخارجّية فؤاد حس�ني التقى مع السفري االمريكي يف العراق 
ماثي�و تولر، وبح�ث الجانبان العالق�ات الثنائّية وكيفي�ة التعامل 
م�ع مخرجات الحوار االس�رتاتيجي ب�ني البلدين، والُس�ُبل العملّية 

لتطبيقها«.  
واض�اف البي�ان ان »اللقاء بحث آلي�ات تقديم الدع�م اىل العراق يف 

مختلف املجاالت«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس اإلثنني، املوقف الوبائي لفريوس كورونا 
خالل ال�24 ساعة املاضية.  

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقى »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه،  إنه »تم 
تس�جيل 2390 إصاب�ة جديدة، فيما تماث�ل 2٥26 مصاب�ا بالفريوس إىل 

الشفاء، وتويف 42 مصابا خالل ال�24 ساعة املاضية«.  

وزير اخلارجية والسفري األمريكي يبحثان 
خمرجات »احلوار االسرتاتيجي«

عداد »كورونا«: تسجيل )2390( إصابة 
جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت قوة أمنية من رشطة نينوى، 
أم�س االثن�ني، القب�ض عىل س�تة 
ارهابيني م�ن عصاب�ات داعش يف 

الجانب األيرس ملدينة املوصل.
بي�ان  الداخلي�ة يف   وقال�ت وزارة 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن�ه »تمك�ن ف�وج ط�وارئ 
الرشطة الثاني عرش التابع لقيادة 
رشط�ة نين�وى م�ن القب�ض عىل 
ستة عنارص من مجرمي »داعش« 
معلوم�ات  ورود  االرهابي،بع�د 

مؤك�دة ع�ن تواج�د عدد م�ن تلك 
العنارص املجرمة،وموافقة القضاء 
وتعاون املواطنني«. وأضاف البيان 
»ان احد تلك العنارص املجرمة كان 
يعمل فيما يسمى ) ديوان الحسبة 
( يف ح�ني كان الباقي يعملون فيما 
يس�مى ) ديوان الجند واملعسكرات 
العامة وفرقة الفرقان ( خالل فرتة 
احتالله�م ملدين�ة املوصل،مش�ريًة 
ان القبض عىل تل�ك العنارص تم يف 
مناطق واحياء ) االربجية والكرامة 
وتسعني والزهراء وعدن( يف الجانب 

االيرس للمحافظة«.  

رشط  نينوى: القبض عىل )6( دواعش 
يف أيرس املوصل
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    بغداد/ عامر عبدالعزيز 

اك�دت وزارة التجارة ان ف�روع و مواقع الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب يف املحافظات الش�لبية تواص�ل بيعها 
اكياس الجوت للفالحني و املزارعني ممن يرغب تس�ويق 

محصول الشلب مكيس ملخازنها. 
اوض�ح ذل�ك مدير ع�ام الرشك�ة املهندس االستش�اري 

عبدالرحمن عجي طوفان . 
وق�ال ان اجمايل ع�دد اكياس الجوت الت�ي تم بيعها من 
قب�ل مواق�ع ف�رع الرشك�ة يف النج�ف االرشف بلغت ) 

١٠٩٩٥( كيس . 

واضاف اىل ان عدد اكي�اس الجوت املباعة لغاية اليوم يف 
جميع مواقع فرع الديوانية بلغت )١١٣٤٥ ( كيس جوت 
، فيم�ا بلغت اعداد اكياس الج�وت التي تم بيعها يف فرع 
املثن�ى ) ٧٥٠( كيس ، اما فرع الرشكة يف بابل فقد بلغت 

اعداد االكياس املباعة )٤٥٠( كيس فقط . 
» طوفان » اكد ان بعض املس�وقني يشرتي االكياس من 
الس�وق املحيل حس�ب رغبتة وليس بالرضورة ان تكون 
واجه�ة الرشاء اح�د مواقع الرشكة م�ع رشط ان تكون 
االكياس املقدمة للتسويق سليمة من اي مواد كيمياوية 
او س�ماد او انه�ا تحم�ل اصاب�ة بالح�رشات امليت�ه او 

الحيه.

ه�ذا ونص�ت الضواب�ط ع�ى ان يت�م تجهي�ز االكياس 
للفالح�ني و املزارعني من الس�ايلوات واملواقع التي تقع 
ضم�ن منطقة الفالح او املس�وق بعد جل�ب كتاب تأييد 
من فرع زراعة املحافظة او الش�عبة الزراعية او االتحاد 
املح�يل للجمعيات الفالحي�ة   ، يثبت فية ع�دد االكياس 
الت�ي يحتاجه�ا عى ضوء مقدار غلت�ه االنتاجية عى ان 

يقدم الفالح تعهد خطي بتسويق حاصله مكيس .
يذكر ان الضوابط والتعليمات التي اعدتها اللجنة املركزية 
للتسويق يف الرشكة قد حددت اسعار بيع اكياس الجوت 
الجديدة للفالحني بمبلغ )٣٠٠٠( دينار ، واسعار اكياس 

الجوت املستعمله بسعر )١٥٠٠( دينار .

فروعنا الشلبية تواصل بيع اكياس اجلوت  للفالحني و املزارعني
جتارة احلبوب: لغرض تسويق الشلب مكيس..

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي قرارات مهمة بش�أن 
املنافذ الحدودية. وش�ارك رئيس هيأة املناف�ذ اللواء عمر عدنان 
الوائيل يف الجلس�ة االعتيادي�ة األوىل الجتماع مجلس الجهات غري 
املرتبطة بوزارة والهيئات املس�تقلة والتي عقدت برئاس�ة رئيس 
مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي الي�وم األثنني.وأكد الوائيل يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »رئيس الوزراء أشاد 
ب�دور وأداء هيأة املنافذ الحدودي�ة واإلجراءات املتخذة من قبلهم 
ألحكام السيطرة وتعظيم اإليرادات الحكومية«.ولفت اىل موافقة 
الكاظم�ي عى »تعزيز املوارد البرشي�ة للهيأة بنقل املوظفني من 
جهاز املخابرات إىل م�الك الهيأة، والتأكيد عى إلزام كافة أعضاء 
مجل�س الهيأة بالق�رارات الصادرة م�ن اجتماعاتها والتي تضم 
ممثيل الوزارات والهيئات واملحافظات املعنية باملنافذ الحدودية«.

وأض�اف الوائيل أن »رئيس الوزراء أكد ع�ى أهمية تطوير املنافذ 
الحدودي�ة وتش�جيع االس�تثمار في�ه، واإلرساع يف عملية اأتمتة 
اإلج�راءات الكمركية للقضاء عى الفس�اد اإلداري واملايل، وكذلك 
وجه قيادة العمليات املش�رتكة بغلق املعابر غري الرسمية إليقاف 
عملي�ات التهري�ب واإلرضار باالقتصاد الوطن�ي وحماية املنتج 
املحيل«.ون�وه البيان اىل ان »إنعقاد املجل�س يأتي مبادرة جديدة 
م�ن قب�ل الحكومة والذي س�يعقد بش�كل ش�هري للتواصل مع 
الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات واتخاذ التوجيهات 

وإحالة ما يتطلب إىل مجلس الوزراء للتصويت عليه«.

رئيس الوزراء يتفق مع رئيس املنافذ 
عىل تعزيز املوارد البرشية للهيأة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدين، أم�س اإلثن�ني، توزيع روات�ب عدد من 
وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني.

وذكر املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إنه »تم توزيع رواتب موظفي بع�ض دوائر وزارات 
النقل والصناعة والنفط واالتصاالت من الذين تم توطني رواتبهم 

لدى املرف ومن حاميل البطاقة االلكرتونية املاسرت كارد«. 
واضاف البيان أن »املرف مستمر برف الرواتب وفق سياقات 
ومواعي�د محددة وبإمكان املوظفني تس�لم رواتبه�م يف اَي وقت 

ومن اَي مكان يتواجدون فيه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي، أمس االثنني، تمديد 
التقدي�م اىل اس�تمارة القب�ول املركزي.وذك�رت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي اعلنت تمديد السقف الزمني للتقديم اىل استمارة 
القب�ول املرك�زي اإللكرتوني�ة اىل نهاية الدوام الرس�مي من يوم 
26/١١/2٠2٠ ليتس�نى لطلب�ة الس�ادس اإلع�دادي الذين أدوا 
امتحانات الدور الثاني ملء استمارة التقديم عرب بوابة الدراسات 
والتخطيط واملتابع�ة )www.dirasat-gate.org(«. واضافت انه 
»يف الوق�ت ال�ذي يحق لخريجي الدور األول مم�ن لم يقدموا عى 
االستمارة تس�جيل خياراتهم خالل املدة املذكورة فإن تعديل تلك 
الخيارات س�يكون متاحا مرة واحدة أم�ام املمتحنني يف الدورين 

األول والثاني توخيا للدقة يف تثبيت اختياراتهم عند التقديم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس االثنني، عن تطوير أربعة شوارع مهمة 
ش�مال العاصم�ة بغداد. وقال�ت األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »بلدية الش�عب بارشت تطوير ش�وارع 
عدن والقدس واالسواق املركزية وطريق بغداد كركوك«.  وأضاف 
البيان ان »اعمال التطوير تتضمن زراعة الثيل و االٔش�جار وعمل 
ممرات للمش�اة وتطوير االكتاف عرب اب�دال القالب الجانبي مع 
عمل كابات زراعية ونصب مصاطب جلوس ورصف املقرنص«.

الرافدين يعلن توزيع رواتب 
دوائر النقل والصناعة والنفط

التعليم تعلن متديد التقديم 
عىل استامرة القبول املركزي

أمانة بغداد تعلن تطوير »٤« شوارع 
مهمة شامل بغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  ت�رأس 
الكاظم�ي، أم�س اإلثن�ني، الجلس�ة االعتيادية 
االوىل ملجل�س الجه�ات غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة 
والهيئات املستقلة، جرت خاللها مناقشة جملة 
من القضاي�ا واملوضوعات املدرجة ضمن جدول 

األعمال.
وأش�ار الس�يد الكاظمي، يف مس�تهل الجلس�ة، 
اىل أهمي�ة انعقاد مجل�س الجهات غري املرتبطة 
ب�وزارة والهيئ�ات املس�تقلة، وال�ذي س�يعقد 
ش�هريا، ويمث�ل مب�ادرة جدي�دة ألول م�رة يف 

الحكومات املتعاقبة.
وبنينّ أن املجل�س يهدف اىل التواصل مع الجهات 
والت�داول معه�ا بش�أن  املس�تقلة،  والهيئ�ات 
القضايا والخدمات املقدم�ة للمواطنني، وتذليل 
ك�ل العقبات والصعوب�ات التي تواج�ه عملها، 
وإحالة ما يتطل�ب اىل مجلس الوزراء للتصويت 
عليه، الس�يما وأن البالد تواجه تحديات عديدة، 
ويج�ب عى مؤسس�ات الدولة كاف�ة مضاعفة 

الجه�ود لتجاوزه�ا، ووض�ع البل�د عى املس�ار 
الصحيح.

وأك�د أن الحكوم�ة الحالي�ة انتقالي�ة هدفه�ا 
الوصول اىل انتخاب�ات مبكرة، وعى الرغم ممن 
يحاول وضع العقبات أمامها، اال أنها عازمة عى 
إجراء انتخابات شفافة وعادلة تحقق طموحات 

املواطنني، وتميض بالبلد نحو األفضل.
وناقش املجلس املوضوعات املدرجة ضمن جدول 
أعماله، والتي تخص البنك املركزي وهيئة الحج 
والعمرة وهيئ�ة املنافذ الحدودي�ة وأمانة بغداد 
ومؤسسة السجناء السياسيني وديواني الوقفني 

الشيعي والسني، وأصدر القرارات التالية:
أوال/ مجلس هيئة املنافذ الحدودية

١-  إلزام ال�وزارات كافة والجهات غري املرتبطة 
ب�وزارة واملحافظ�ات، بتنفي�ذ ق�رارات مجلس 
هيئة املنافذ الحدودي�ة، التي لديها دوائر عاملة 

يف املنافذ الحدودية لكونها ممثلة يف املجلس.
2- فيم�ا يتعلق بتطوير وتأهي�ل البنى التحتية، 

قرر املجلس :
- إل�زام املحافظات بتخصي�ص مبالغ من ال� 

٥٠% من إيرادات املنافذ الحدودية املتواجدة يف 
محافظاتهم.

- يعق�د اجتم�اع خ�اص م�ع رئيس ال�وزراء 
واألم�ني العام ملجل�س الوزراء ومدي�ر املكتب 
الخاص ملناقش�ة اس�تثمار املنافذ الحدودية، 

بهدف إظهارها باملظهر الالئق. 
٣- فيما يتعلق باألتمتة األلكرتونية لإلجراءات 

الكمركية، تقرر:
- التأكي�د ع�ى وزارة املالي�ة بإنج�از أتمت�ة 
اإلجراءات الكمركية والرضيبية، خالل السقف 

املحدد لها.
- تفعي�ل ودعم املنص�ة األلكرتونية املعدنّة من 

قبل هيئة املنافذ الحدودية.
٤- ح�دود جمهوري�ة الع�راق، ص�در الق�رار 

التايل:
- التأكي�د عى قيادة القوات املش�رتكة وقيادة 
قوات حرس الحدود والقوات املاسكة لألرض، 
بغل�ق جميع املعابر والفتحات غري الرس�مية، 
ومن�ع دخول أي مواد مهرب�ة من أجل حماية 

املستهلك واملنتج.

جملس اجلهات غري املرتبطة بوزارة يصدر قرارات 
ختص اخلدمات ومحاية املنتج املحيل

    بغداد / المستقبل العراقي

العراقي�ة  اإلس�المية  الجمهوري�ة  أعلن�ت 
االتفاق مع العراق لرفع التبادل التجاري اىل 

2٠ مليار دوالر سنوياً.
 وأكد القنصل العام االيراني يف الس�ليمانية 
بالعراق أن الجمهورية اإلس�المية االيرانية 
والعراق تعتزم�ان ارتقاء مس�توي التبادل 

التجاري اىل 2٠ مليار دوالر سنويا. 
وأجاب القنصل العام االيراني يف السليمانية 
مهدي شوش�رتي عى أس�ئلة حول مختلف 
جوان�ب العالقات االقتصادي�ة للجمهورية 
اإلس�المية  االيرانية مع كردس�تان العراق 
ومحافظة الس�ليمانية كذل�ك أفاق عالقات 
الجمهوري�ة  رئي�ي  ان  وق�ال:  البلدي�ن 
الع�راق  وجمهوري�ة  االيراني�ة  االس�المية 
يتفقان بشان ارتقاء مستوى حجم التبادل 

التجاري اىل 2٠ مليار دوالر سنويا. 
وبش�أن العالق�ات االقتصادي�ة ب�ني إيران 
وإقلي�م كردس�تان العراق يف ظ�ل الظروف 
الناجمة عن تفيش فريوس كورونا  قال: ان 
»عملية التبادل التجاري استمرت بني البلدين 
من خ�الل االمتث�ال لجمي�ع الربوتوكوالت 

الصحية عى  الحدود املشرتكة«. 
ووصف شوشرتي العالقات بني السليمانية 
وحلبجة بانها »هامة نظرا اىل وجود أكثر من 
6٠٠ كيلومرت من الحدود املش�رتكة وتفعيل 
ح�دود بروي�ز خان وبش�ماق  الرس�مية و 

كذل�ك اربع�ة اس�واق حدودي�ة مؤك�دا ان 
العالق�ات التاريخي�ة املتج�ذرة والقواس�م 
املشرتكة بني ايران و العراق تسهم يف تعزيز 

التعاون بينهما«. 
واش�ار القنصل الع�ام االيران�ي اىل الكارثة 
الكيماوي�ة يف حلبجة واس�تضافة الش�عب 
اإليراني الهايل هذه املدينة املظلومني وقال: 
»بس�بب موقع حلبجة الخاص بالنسبة لنا  
نحن مستعدون للمساعدة يف تنمية وتطوير 

هذه املحافظة«. 
الجمهوري�ة  اس�تعداد  شوش�رتي  وج�دد 
االس�المية االيرانية للوقوف اىل جانب اهايل 
كردس�تان الع�راق يف ف�رتة ازده�اره كما 
وقفت اىل جانبهم يف فرتات تاريخية مختلفة 

وعند املصاعب. 
إىل ذلك، بحث وزير الثقافة حسن ناظم مع 
املستش�ار االيراني غالم رض�ا أبا ذري افاق 

التعاون الثفايف
وذكر املكتب االعالمي لوزير الثقافة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، ان 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم، 
اس�تقبل بمكتبه بمق�ر الوزارة املستش�ار 
الثق�ايف اإليراني غالم رض�ا أبا ذري ، وبحثا 
مجموعة م�ن القضايا الثقافية املش�رتكة 
بني العراق والجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
ومن أهمها عقد اتفاقيٍة تحمل بنوداً مهمًة 

لخدمة الواقع الثقايف بني البلدين«. 
وأش�ار الوزير يف مس�تهل اللق�اء إىل »عمق 

العالقة بني العراق والجمهورية اإلس�المية 
اإليراني�ة لوجود مش�رتكاٍت كث�ريٍة بينهما 

واملمتدة منذ سنني حتى يومنا هذا«. 
وأوضح أب�ا ذري إىل« رضورة توقيع مذكرة 
تفاه�ٍم بني البلدين تجدد تلقائياً ، وقد تمت 
مناقشتها مسبقاً، واملوافقة عليها شفهياً، 

وباالنتظار التوقيع عليها«.  
وكان�ت أهم« بن�ود االتفاقية ه�ي التعاون 
الس�ينما واألدب والش�عر ويف  يف مج�االت 
الن�دوات  إقام�ة  وأيض�اً  الكت�اب،  مج�ال 
وال�دورات التعليمية، ل�رضورة إنجاز أفالم 
وترجم�ة كتٍب عن االنتصارات التي أحرزها 
الع�راق ع�ى عصاب�ات داع�ش اإلرهابية، 
من أج�ل رضورة التوثي�ق، وأيضاً يف مجال 

السياحة«. 
بدوره أبدى كاظم » اهتمامه باملبادرة التي 
تقودها الوزارة ح�ول ترجمة )١٠٠( كتاب 
مش�رياً إىل إمكانية ترجمة خمسة كتب عن 
تجربة العراق ما بعد 2٠٠٣، وما هي الرؤية 

عن العراق بعد هذا العام. 
ورح�ب الوزير ،بإمكاني�ة التعاون من قبل 
الجان�ب اإليراني من خالل فريٍق متخصٍص 
إلعادة ترميم طاق كرسى، واملحافظة عليه 
م�ن االنهيار، الفتاً ، اىل اس�تقدام فريٍق من 
الخ�رباء الدولي�ني مكلفني بإج�راء صيانة 
عاجل�ة إليوان كرسى وحمايته من االنهيار 
بالتعاون مع التحالف الدويل لحماية الرتاث 

يف مناطق النزاع )ألِف(«.

البلدان يعتزمان توقيع اتفاقية ثقافية مهمة

ايران تعلن االتفاق مع العراق عىل رفع التبادل التجاري 
اىل »20« مليار دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الرتبي�ة عيل حمي�د الدليمي، 
أم�س االثنني، مع مس�ؤويل املناه�ج آلية 
التكييف النهائي للفصول الدراسية للعام 

املقبل.
املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان   وذك�ر 
العراقي نس�خة منه أن »وزير الرتبية عيل 
حميد الدليمي عقد اجتماعا موس�عا ضم 
مسؤويل املديرية العامة للمناهج ، من اجل 
التباحث حول اآللية التي ستتبعها الوزارة 
فيما يخص تكييف املناهج الدراسية للعام 

الدرايس 2٠2٠ -2٠2١«.
وأض�اف البيان ان »الدليم�ي التقى ُمدراء 
اقس�ام وش�عب املديرية العامة للمناهج 
موض�وع  معه�م  وناق�ش   ، ال�وزارة  يف 
املناه�ج الدراس�ية وآلية تكييفها بش�كل 
علمي ودقيق بحيث ال يؤثر عى السلس�لة 
املعرفية لدى التلميذ والطالب خالل فصول 

السنة«.
وتاب�ع ان »ه�ذا اإلج�راء ين�درج ضم�ن 
خططه�ا املطروحة لتخفي�ف العبء عى 
أبنائن�ا األع�زاء خاص�ًة يف ظ�ل انتش�ار 

جائحة »كورونا«.

وزير الرتبية يبحث مع مسؤويل املناهج آلية 
التكييف النهائي للفصول الدراسية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء، انها س�تعالج مس�ألة الفائض بأعداد موظفني العقود من خالل 
نقلهم عى الجباية.

وبحس�ب وثائق للوزارة حصلت املس�تقبل العراقي عى نسخة منها، انه »تنفيذا للفقرة 
)2( من متطلبات خطة وزارة الكهرباء حول تش�غيل نس�بة بح�دود 6١% من املجموع 
ال�كيل للمتعاقدين حديثا اضافة اىل العاملني باجر يومي م�ن قراء املقاييس وفقا لقرار 
مجل�س ال�وزراء )٣٤١( لس�نة 2٠١٩ لقراءة وجباية واس�تهالك الكهرب�اء وعن طريق 
تش�كيل مجامي�ع وبواق�ع ٥ موظف�ني عق�ود للعمل يف ك�ل مجموعة الغراض نش�اط 
القراءة والجباية العداد املش�رتكني امل�ؤرشة ازاء كل فرع من ف�روع التوزيع التابعة اىل 
الرشك�ة العامة لتوزيع كهرب�اء بغداد وتكليف موظف عى امل�الك الدائم لكل عدد معني 

من املجاميع«. 
وتضمن�ت الوثيقة ان«مهمة التدري�ب تكون باملالزمة ولفرتة مح�ددة وعى ان تتضمن 
واجباتهم فحص وتدقيق عمل مقاييس املش�رتكني وقراء وتسجيل االستهالك فضال عن 

التاكد من توفر املقاييس لدى جميع املشرتكني ومتابعة صالحية عملها«.
وحس�ب الوثيقة »تنظيم معامالت اس�تبدال العاطل او االش�رتاك الجديد وانهاء حاالت 
القراءات التقديرية اضافة اىل جباية مبالغ قوائم االستهالك فضال عن التاكد من اصناف 

املشرتكني من ناحية نوع االشرتاك من سكني اىل تجاري اىل صناعي«.
واضاف�ت بحس�ب مضمونها »ح�ث املواطنني عى ترش�يد االس�تهالك ومتابعة الديون 
املرتتب�ة بذم�ة املش�رتكني وحثهم بالط�رق القانوني�ة اىل مراجعة الدوار ورف�ع تقارير 

اسبوعية ملسؤوليهم باالجراءات انف الذكر«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الداخلي�ة، أم�س االثنني، 
املواطن�ني  حج�ز  بخص�وص  توجيه�ا 

للحصول عى  البطاقة الوطنية.
 وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إنه »بناًء عى أوامر 
وزير الداخلية عثمان الغانمي بخصوص 
تبس�يط االج�راءات ع�ى املواطنني وجه 
مدي�ر ع�ام األح�وال املدنية والج�وازات 
واالقام�ة الل�واء ري�اض جن�دي الكعبي 
باملبارشة بنظ�ام الحجز االلكرتوني عى 

الوطني�ة والخ�اص بأصحاب  البطاق�ة 
الهويات ) التالفة - الضائعة - املرسوقة 
)الناف�ذة(  االح�وال  الهوي�ة  وكذل�ك   )
واملقص�ود به�ا الهوي�ة الت�ي مىض عى 
عام�اً  ع�رش   ١٥ م�ن  اكث�ر  اصداره�ا 
والبطاقات الوطنية النافذة حسب تاريخ 

نفاذها«. 
وأضاف، أن »ذلك التوجيه يأتي الستيعاب 
الزخ�م الحاص�ل ولتوفري خدم�ة افضل 
للمواطن�ني ويك�ون الحج�ز ع�ن طريق 
التقديم عى رابط الكرتوني قامت الوزارة 

بنرشه مؤخرا«.

الكهرباء تتخذ قرارات بشأن فائض موظفي العقود: 
سينقلون للجباية

الداخلية تطلق احلجز اإللكرتوين عىل البطاقة 
الوطنية وهوية األحوال املدنية

حمافظ البرصة يصادق عىل ختصيص أراض 
سكنية لذوي الشهداء

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ص�ادق رئي�س لجن�ة الس�كن العلي�ا يف الب�رة 
املحافظ املهندس اس�عد عبد االم�ري العيداني عى 
محرض تخصي�ص قطع أراض س�كنية لرشيحة 

ذوي الشهداء من ابناء محافظة البرة .
وق�ال » العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
األعالم�ي الخ�اص ان�ه ت�م الي�وم املصادقة عى 
محرض تخصيص األرايض السكنية لذوي الشهداء 

والبالغ عددها)82٥( قطعة أرض سكنية .
وب�ني« محافظ الب�رة انه ت�م ايض�اً املصادقة 
عى محرض تخصيص االرايض الس�كنية ملوظفي 
الس�جن املرك�زي يف محافظ�ة الب�رة والبال�غ 

عددها )١8٥٠( قطعة ارض سكنية .

حمافظ بغداد يتفقد مراحل العمل لتطوير 
فلكة املدائن

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تفقد محافظ بغداد املهن�دس محمدجابرالعطا 
مراحل العمل لتطوير فلكة املدائن.

اىل  امليداني�ة  زيارت�ه  خ�الل  املحاف�ظ  واش�ار 
ناحي�ة الجرس يرافق�ه مدير بلدي�ات محافظة 
بغ�داد املهن�دس ي�ارس امج�د القري�يش اىل ان 
»اعمال تطوير الفلكة ش�ملت انشاء املتنزهات 
واملم�رات واالرصفة وتوس�يع الش�ارع للتقليل 
من االزدحام�ات املرورية وكذل�ك اعمال االنارة 
ونصب الشاش�ات ليك�ون متنفًس�ا للمواطنني 
وبحل�ة جديدة«، الفتا اىل ان« جميع االعمال تتم 
بامكان�ات ذاتية لتطوير الفلك�ة التي عانت من 

االهمال طيلة السنوات السابقة«.
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جلنة البيع واالجيار

الثانية يف حمافظة نينوى
اعالن اول مساطحة )192( والصادر يف 2020/11/10

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى /االمالك املرقم )10665( واملؤرخ يف 2020/9/28 
ولحص�ول موافقة الس�يد املحافظ تعلن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة يف مديرية بلديات نينوى عن 
تاجري القطعة املرقمة 5/2969 مقاطعة 66 الس�عدة  و العائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعه 
عن طريق املس�اطحة  النشاء مجمع تسويقي عليها والبالغ مس�احتها )3517( مرت مربع وملدة 
)18 سنة ( ثمانية عرش سنة وفق الرشوط املوضوعه لها واملصادق عليها  عىل ان يتضمن املرشوع 
انشاء مجمع تسويقي مؤلف من طابقني يحتوي )الطابق االريض( عىل محالت تجارية عدد )20( 
عرشون محل وقاعة عدد )2( وخدمات صحية وملجا وموقف س�يارات و )الطابق االول( محالت 
ع�دد )33( ثالث�ة وثالثون وقاعة عدد )2( وخدمات صحية ودرج ع�ىل ان يدفع بدل االيجار دفعة 
واح�دة بداية كل س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة س�نوات وليس للمس�تأجر الحق 
باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير فيه كل خمس سنوات كما يلتزم املستاجر 
باقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل 
املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة 
الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية ربيعه  دون مقابل وتكون املساطحة وفقا 
الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكش�ف ع�ىل املبنى التجاري 
وقت ش�اأت لالطالع عىل واق�ع املبنى التجاري وعىل ان تكون املس�اطحة باملزايدة العلنية ويكون 
البن�اء ب�ارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدي�ة ربيعه بعد انتهاء 
العق�د ب�دون نواقص وبحالة جيدة م�ع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف 
حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل املس�اطح اكمال هذه 
النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتس�تكمل م�ن تاميناته فان لم تكفي فمن امواله 
املنقول�ة وغ�ري املنقولة ووفقا لالحكام والقوان�ني املرعية بذلك وبما يخ�دم مصلحة البلدية فعىل 
الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية ربيعه وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن بالصحف مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية عىل ان ال تقل ع�ن )50%( من القيمة 

املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة    
اج�ور ن�رش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العقد خ�الل مدة )ثالثون يوم( من تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ن�اكال  وف�ق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 
)2013( املع�دل ويع�اد االعالن ع�ن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة 
املصاري�ف االخرى املرتتب�ة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة علما 
ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة س�تقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلدية بلديات نينوى.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات 
املبينة تفاصيلها ادناه  والعائدة اىل بلدية )القادسية( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ) 21 (  لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل فرتة  )30(  يوم 
مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة من القيمة املقدرة  بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون 
وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة  يف صباح اليوم التايل النتهاء مدة لنرش االعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية  وتكون مدة كرس القرار خمس�ة ايام 

من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وبطاقة السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف 
خ�الل )30( ي�وم من ص�دور االحالة مع تنظي�م العقد وتصديقه وفق�ا املدة املح�ددة وتعليماته  

وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة 

العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يج�وز اس�تخدامها لغري الغرض املؤج�رة 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 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )191(  والصادر يف 2020/11/10 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  ربيعة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقة املزاي�دة العلنية . فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية بلدية  
ربيع�ة  وخ�الل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االع�الن يف مقر البلدية ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد 
االع�الن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح 
له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى 

يوم الخميس املصادف 2020/12/17.  .   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

رقم املناقصة )18( خطة تنمية االقاليم 2019 لسنة 2020
اىل / كافة املقاولني والرشكات العراقية والعربية واالجنبية

م / متديد اعالن
الحاق���ا باعالنن���ا الع��دد 1409 ف��ي 

2020/11/3
ملقتضيات املصلحة العامة ولغرض فس�ح 
املجال امام اكرب عدد من الرشكات واملقاولني 
لتقديم العطاءات تقرر تمديد مناقصة رقم 
)18( والخاص�ة بمرشوع ) انش�اء مجمع 
سكني واطىء الكلفة يف النارصية ( ليكون 
يوم الغلق الثالثاء املصادف 2020/11/24 

لذا اقتىض التنويه

املهندس
رعد عيل نجم

ء . مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة  نوع الملك ورقمه ت
جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة معرض سيارات /1 1
جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة معرض سيارات /2 2
جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة معرض سيارات /3 3
جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة معرض سيارات /4 4
جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة معرض سيارات /5 5
جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة معرض سيارات /6 6

العدد / 1571
التاريخ 2020/11/15

ناظم محيد الوائيل
حمافظ ذي قار

املهندس
رعد عيل نجم

ء . مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

العدد : 198
التاريخ 2020/11/16

مدة االيجار رقم الملك نوع الملك  ت
سنة واحدة 2ـ30ـ31ـ38ـ23ـ32 حانوت الشارع العام 1

13ـ7ـ10ـ12 حانوت خلف ومقابل البريد 2

56ـ57ـ58ـ59ـ66ـ77ـ78ـ65 كشك قرب المستشفى 3
121ـ122 حوانيت واكشاك قرب المحكمة 4

91ـ92ـ93ـ94 كشك خلف المركز الصحي 5
90ـ76ـ34 حانوت واكشاك السوق العصري 6

82ـ83 كشك قرب مدرسة يافا  7
87ـ19 حانوت واكشاك فارغة 8

عامد غانم بديد
مدير ناحية القادسية 

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
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حمافظة النجف االرشف

اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة
تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه  العائد 
اىل بلدية )املش�خاب( وملدة )س�نة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 (  لس�نة 2013 فعىل من يرغب 
االش�راك باملزايدة مراجعة البلدية خالل )30(  ثالثون يوما  من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل 
االمالك مس�تصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية 
املذكورة  الساعة )11 صباحا( من صباح يوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي 
يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس 

القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة املصاريف خ�الل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا املدة املحددة وتعليماته  وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته

3 � يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلح�ة العامة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط 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 دخ�ول املزايدة الش�اغلني للعق�ار )50%( من القيم�ة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 

 2016/1/3
6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

وزارة الداخلية 
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قس�م ش�ؤون اح�وال بغ�داد / 

الرصافة 
العدد : 5714 

التاريخ : 15 / 11 / 2020 
اعالن 

قدم املواطن ) محمد عبد منصور 
( تبديل لقب وجعله ) الجابري ( 
ب�دال من ) الربيع�ي ( فمن لديه 
اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
ع�رش  خمس�ة   )  15  ( خ�الل 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 29 
( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رق�م ) 3 ( لس�نة 2016 املع�دل 
عىل ان يكون النرش بأسم مدير 

الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

يثرب 
العدد : 1193 / 2020 

التاريخ : 15 / 11 / 2020 
نرش اعالن 

قدمت الس�يدة ) حمدية ظاهر 
محمود ( طلبا اىل هذه املحكمة 
تطلب في�ه اص�دار حجة حجر 
وقيموم�ة ع�ىل املفق�ود ) عبيد 
احم�د حس�ني نص�ار املزروعي 
وال�ذي فقد يف تاري�خ 2 / 12 / 
2014 وعليه واس�تنادا لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة 
ن�رشه يف صحيفت�ني محليت�ني 
حي�اة  م�ن  التثب�ت  لغ�رض 

املفقود.
القايض 

فائق مشعل صالح

وزارة الداخلية 
لش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

الرشطة 
لرشط�ة  العام�ة  املديري�ة 

محافظة بغداد 
 / بغ�داد  رشط�ة  املديري�ة 

الكرخ 
مديرية رشطة الطارمية 

مركز رشطة املشاهدة 
العدد : 11898 

التاريخ : 14 / 11 / 2020 
م / تعميم اوصاف مفقود 

تنفي�ذا لق�رار الس�يد قايض 
تحقي�ق الطارمي�ة يف 5 / 11 
تعمي�م  واملتضم�ن   2020  /
اوص�اف املفقود ) عواد عراك 
ابراهيم بدوي الدليمي ( تولد 
حمدي�ة   ( االم  اس�م   1986
كودي غريب ( يعمل منتسب 
يف الجي�ش العراق�ي يس�كن 
املش�اهدة ال�ذي خ�رج م�ن 
داره بتاريخ 17 / 8 / 2017 
ول�م يع�ود اىل داره وتزويدنا 

بنسخة النرش .
املرفق�ات : نس�خة م�ن قرار 

السيد قايض التحقيق 
العقيد 

خضري عباس عطية 
رشط�ة  مرك�ز  ضاب�ط 

املشاهدة 
االوص�اف : متوس�ط البني�ة 
.. متوس�ط الط�ول .. حنطي 
البرشة – يرتدي بنطرون مع 

تشريت .
������������������������

مجلس القضاء األعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف 

النجف
العدد :حجة وفاة /2964
التاريخ : 2020/11/15

إىل املدع�وة ) مكاس�ب عبود 
كريم(
إعالن

ق�دم طالب حج�ة الوف�اة  ) 
امل مهدي عيل( طلبا اىل هذه 
املحكمة تروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة  بح�ق املدع�وة 
)مكاس�ب عبود كريم( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ 
نرش اإلعالن   وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون.
القايض

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

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

النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف
العدد: 4269/ش2020/3

التاريخ: 2020/11/9
اىل املدعى عليه ) حيدر كاظم 

جدوع( 
م/ إعالن

أقام�ت املدعي�ة ) زين�ب عيل 
بالع�دد  الدع�وى  احم�د( 
م  م�ا 2أ 0 2 0 /3 ش /4 2 6 9
ه�ذه املحكمة والت�ي تطلب 
ماضي�ة  نفق�ة   ( فيه�ا 
ومس�تمرة( وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
مخت�ار  واش�عار  بالتبلي�غ 
ح�ي العروبة/النج�ف قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
وعلي�ك  يوميت�ني  محليت�ني 
الحضور ام�ام هذه املحكمة 
الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
 2020/12/7 ي�وم  املواف�ق 
الساعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

حيدر طالب الطالقاني

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 300/ج/2020
التاريخ : 2020/11/15

إىل / املته�م الهارب )حس�ني عبد مس�لم 
كاظم البو عربي(

إعالن غيابي
حيث ان�ك متهم بالدعوى املرقمة )300/

ج/2020( املشتكي فيها ) محمد عباس 
حمادي( وفق املادة )1/459( من قانون 
العقوبات وملجهولية مح�ل إقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور أم�ام ه�ذه املحكم�ة 
بموعد املحاكمة املواف�ق 2020/12/16 
ويف حالة عدم حض�ورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2485/ب2020/1
التاريخ : 2020/11/15

إعالن
نعي�م  )مصطف�ى  علي�ه  املدع�ى   / إىل 

ظاهر(
أق�ام املدعي )غيث عبد الحس�ني فاضل( 
والت�ي  أع�اله ض�دك  املرقم�ة  الدع�وى 
يطل�ب فيها الحك�م ب�)اع�ادة الحال اىل 
م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د بخص�وص 
الس�يارة املرقمة 31579 أ واس�ط موديل 
2016 ابي�ض اللون بموجب مقاولةالبيع 
 )2020/8/26 يف  املؤرخ�ة  الخارجي�ة 
ولثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة 
الك�وت وإش�عار مرك�ز رشط�ة الجهاد 
واش�عار مخت�ار ح�ي الجه�اد/ الثقلني 
) ع�ادل موىس طف�اح ( لذا ق�ررت هذه 
بصحيفت�ني  إعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
للحض�ور يف موع�د  محليت�ني يوميت�ني 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/11/29 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

االض�ب�������ارة  رق����م 
 2020/1387/

التاريخ/16 /11 /2020
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت 
العق�ار التسلس�ل  94/2م 
يف  الواقع�ة  الخاجي�ة     38
الكوت العائد للمدين )تركي 
س�مريه  حم�ود/  فنج�ان 
من�در س�دخان ( املحج�وز 
لق�اء طلب الدائ�ن )فطيمه 
(البال�غ  خط�ار  حس�ن 
ملي�ون   )15,000,000(
دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة )30يوما ( تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه 
القانونية عرشة  التأمين�ات 
من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف
املواصفات 

  -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
94/2م38 الخاجي�ة الواقع 

يف الكوت  
ارض  ونوع�ه:-  2-جنس�ه 

زراعيه تسقى بالواسطه 
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-� مساحتة :- 240م2

6درجة العمران : 
7– الش�اغل : فطيمه حسن 

خطار
 : املق�درة  8_القمي�ة 

34,000,000 مليون دينار

اىل ال�رشكاء عبد الحكيم و محمد 
حسني واحالم وانوار وايمان  اوالد 

عبد الزهره عبد االمري 
اقت�ى حضورك�م اىل صن�دوق 
اإلس�كان العراق�ي ف�رع النجف 
وذلك القراركم باملوافقه عىل قيام 
رشيككم نوره محمد حاتم نايف 
بالبناء ع�ىل حصتها املش�اعه يف 
املرق�م 3188 /108حي  العق�ار 
السعد خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضوركم

فقدان 
 فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن إلهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النج�ف االرشف ذي العدد 
إىل  واملعنون�ة   2012  /  2  /  15 بتاري�خ   3346
مديري�ة م�رور محافظة البرصة بأس�م ) محمد 
عليوي حمد خليل( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة اإلصدار
����������������������������������������

اىل الرشيكه هديل عبد الكاظم علوان 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف 
لغ�رض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 61091 
/3حي الس�الم خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك طالب االجازه 
احمد عيل حسني

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن ايجار االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
املوفقية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية املوفقية خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية   مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن يف مقر البلدية اعاله   يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف يوم العمل الذي يليه مس�تصحبني هوية 

االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن ايجار االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية الحي  وفق 
قان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية الحي خالل 
ف�رة )30( ثالث�ون يوم�ا تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله   يف تمام الساعة 
)الع�ارشة صباح�ا ( اذا صادف ي�وم املزايدة عطلة تكون يف يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تاجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

نموذج االعالن
وزارة الصحة / دائرة صحة واسط 

م / مناقصة اكامل مركز صحي البرسوكية رقم )1( لسنة 2020شعبة العقود احلكومية 
1 � يرس )دائرة صحة واس�ط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )اكمال مركز صحي البرسوكية 
ضمن مش�اريع املوازنة االس�تثمارية وفقا لوثيقة عقود االش�غال الصغرية وبكلفة تخميني�ة )318,440,500( ثالثمائة وثمانية عرش 

مليون واربعمائة  واربعون الف  وخمسمائة دينار عراقي ال غريها وبمدة تنفيذ )120( يوم 
2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )الصباح والصباح الجديد والعدالة ( 

3 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال  )دائرة صحة واسط / شعبة العقود الحكومية 
والعن�وان االلكرون�ي )ho.was.doh@gmail.com( خ�الل )اوقات الدوام الرس�مي من الس�اعة 9 صباحا � 12 ظه�را ( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 � متطلبات التاهيل املطلوبة : 

أ � االهلي�ة / وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا  )معلقة انش�طته الجديدة او مدرج يف قائمة ال�رشكات املتلكئة بقرار صادر عن 
الجهة املختصة يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقد العامة  , ال يوجد تضارب يف املصالح , عىل الرشكات العامة الحكومية 

واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة ( 
ب � ش�هادة تاس�يس الرشكة وعقد التاسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة واملستمسكات الخاصة باملدير املفوض 

كافة 
ت � كتاب عدم ممانعة من االشراك يف املناقصة نافذ وصادر عن الهيئة العامة للرضائب او فروعها يف املحافظات معنون اىل دائرة صحة 
واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية ) اصل +نسخة مصورة ( فضال عن الهوية الرضيبية  صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 

 2020
ث � وصل رشاء املناقصة )اصل + نسخة مصورة ( 

ج � تكون جميع صفحات العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي الرصيح من قبل الرشكة 
ح � تقديم عقد ايجار الرشكة باسم صاحب الرشكة متضمن عنوان رصيح ملقدم العطاء عىل ان يتم اشعار جهة التعاقد باي تغيري يطرأ  

عىل العنوان خالل سبعة ايام 
خ � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب 

د � تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد الضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس 
الوزراء  رقم )164( لسنة 2015 

ه� � تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعطاء )مدينة , شارع , عمارة , بريد الكروني( 
ق � تدوين اسعار وفقرات جدول الكميات يف العطاء ومبلغه االجمايل باملداد  او بشكل مطبوع رقما وكتابة 

ف � ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد 
5 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل )دائرة صحة واسط / شعبة العقود 

الحكومية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000( مائة وخمسون الف دينار 
6 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )دائرة صحة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية قبل الس�اعة الحادية عرشة من يوم االثنني 
املواف�ق 2020/11/30 والعط�اءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحض�ور يف العن�وان التايل )دائرة صحة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا من ي�وم االثنني املوافق 
2020/11/30 وهو تاريخ غلق املناقصة ( وكل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )معنون اىل دائرة صحة واسط ( ويفضل ان 

يكون من احد مصارف محافظة واسط ونافذة ملدة )120( يوم 
7  � العناوين املشار اليها انفا هي )دائرة صحة واسط / شعبة العقود الحكومية  مقرر لجنة فتح العطاءات / الكوت حي السالم خلف 

معمل نسيج الكوت 
8 � يتحمل املناقص الفائز الرضائب والرسوم كافة املفروضة بموجب القانون 

9 � تك�ون م�دة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة , وان تقديم العطاء يجب ان  تكون من قبل املدير املفوض للرشكة او 
احد املساهمني او وكيله بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل ونافذة لسنة 2020 

10 � يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
11 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية بكافة اقسامها فيتم استبعاد عطاءه 

12 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعد يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 
13 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

14 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

مدة 
االيجار رقم الملك نوع الملك  ت

سنة واحدة 5ـ26ـ59ـ20/6ـ25/6ـ29/6ـ38/6ـ94ـ2ـ21ـ23ـ24ـ25ـ42ـ43ـ47ـ48ـ
49ـ53ـ28/6ـ114/1ـ6ـ41ـ13/6ـ16/6ـ17/6ـ34ـ39ـ82ـ8/10 كشك وحوانيت الكورنيش 1

سنة واحدة 2/10ـ78ـ2/6ـ144ـ109ـ كشك وحوانيت مدخل 
المدينة 2

سنة واحدة 6/1ـ6/3ـ6/4ـ99ـ101ـ103ـ107ـ110ـ111ـ112ـ2/1ـ77ـ78ـ79ـ80ـ
81ـ82ـ83ــ84ـ85ـ86ـ

كشك شارع القادسية 
مشخاب 3

سنة واحدة 11ـ12ـ6ـ9ـ10ـ13ـ18ـ19ـ53ـ3ـ6ـ7ـ88ـ107ـ108ـ110ـ111ـ113ـ51ـ
7ـ8ـ21ـ102ـ103ـ9/10ـ106ـ اكشاك وحوانيت الحصوة 4

سنة واحدة 5 اكشاك ايسر السوارية 5

سنة واحدة 2/121ـ23/143ـ100ـ7/126ـ10/129ـ11/130ـ9/128ـ23/142ـ حانوت السراي 6

سنة واحدة 6 كشك قرب البلدية  7

سنة واحدة 1/1ـ12/1ـ13/1ـ15/1ـ16/1ـ17/1ـ18/1ـ19/1ـ20/1ـ21/1ـ22/1ـ
23/1ـ25/1ـ26/1ـ1/3ـ1/24

اكشاك وحوانيت شهيد 
المحراب 8

سنة واحدة و/114ـ97 ساحة وقوف سيارات 9

سنة واحدة 50ـ50/1ـ54ـ55ـ94/3ـ ساحات مواد انشائية 10

سنة واحدة 146 كازينو الناظم 11

سنة واحدة 24/2 صالة العاب السوارية 12

سنة واحدة 30/99 متنزة الشهداء 13

سنة واحدة 10/29 ساحة مقابل االطفاء 14

سنة واحدة 162 ساحة الكورنيش 15

العدد : 199
التاريخ 2020/11/16

عامد غانم بديد
مدير ناحية القادسية 

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

موقعها مدة االيجار المساحة رقم الملك نوع الملك ت
الحي الصناعي سنة واحدة 418م2  66 ساحة مكشوفة متعددة االغراض   1
الحي الصناعي سنة واحدة 480م2 134 ساحة مكشوفة متعددة االغراض   2
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 78 محل تجاري   3
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 79 محل تجاري   4
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 80 محل تجاري   5
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 82 محل تجاري   6
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 83 محل تجاري   7
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 84 محل تجاري   8
اسواق البلدية سنة واحدة 18م2 85 محل تجاري   9
اسواق البلدية سنة واحدة 12م2 341 ارضية كشك   10
اسواق البلدية سنة واحدة 12م2 4 حانوت   11
اسواق البلدية سنة واحدة 440م2 62 ساحة مكشوفة متعددة االغراض   12
اسواق البلدية سنة واحدة 15م2 81 محل تجاري   13

العدد 2602
التاريخ 2020/11/15

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت
قرب مركز الشرطة سنتان 10م2  533 محل تجاري 1
قرب مركز الشرطة سنتان 10م2 534 محل تجاري 2

شارع التاميم سنتان 50م2 61 مقهى 3
خلف علوة المخضروات سنتان 20م2 63 محل تجاري 4

قرب الكراج سنتان 20م2 92 محل تجاري   5
امام سوق القصابين سنتان 20م2 94 محل تجاري   6
سوق البلدية القديم  سنتان 20م2 214 محل تجاري   7
سوق البلدية القديم  سنتان 20م2 215 محل تجاري   8
سوق البلدية القديم  سنتان 20م2 216 محل تجاري   9
سوق البلدية القديم  سنتان 20م2 218 محل تجاري 10
سوق البلدية القديم  سنتان 20م2 219 محل تجاري 11
سوق البلدية القديم  سنتان 8,88م2 220 محل تجاري 12

قرب الكراج سنتان 20م2 84 محل تجاري 13
قرب الكراج سنتان 20م2 85 محل تجاري 14
قرب الكراج سنتان 20م2 86 محل تجاري 15
قرب الكراج سنتان 20م2 89 محل تجاري 16
قرب الكراج سنتان 20م2 91 محل تجاري 17

الحي الصناعي سنتان 20م2 224 محل صناعي 18
سوق البلدية القديم سنتان 20م2 222 محل تجاري 19
الحي الصناعي سنتان 100م2 223 محل صناعي 20
الحي الصناعي سنتان 100م2 276 ورشة تصليح 21
الحي الصناعي سنتان 10 دونم 279 قطعة زراعية 22
الحي الصناعي سنتان 33م2 324 ورشة تصليح 23
الحي الصناعي سنتان 100م2 341 ورشة تصليح 24
الحي الصناعي سنتان 100م2 345 ورشة تصليح 25
الحي الصناعي سنتان 33م2 387 محل صناعي 26
الحي الصناعي سنتان 33م2 392 محل صناعي 27
الحي الصناعي سنتان 33م2 393 محل صناعي 28

قرب مركز الشرطة سنتان 16م2 451 محل تجاري 29
خلف مركز الشرطة سنتان 10م2 515 محل تجاري 30

العدد 2140
التاريخ 2020/10/21

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد : 444
التاريخ 2020/11/16

التوقيع 
الدكتور جبار جعاز نعمة

مدير عام دائرة صحة واسط
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 1400 /2020
التاريخ : 2020/11/15

إىل املنفذ عليه ) ضياء محمد جاسم(
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
االخب�ار  مذكرت�ي  يف  املبل�غ  رشح 
بالتنفيذ وكذلك هامش مختار منطقة 
الش�هيد الص�در/3ب  ) منص�ور عبد 
الفت�الوي( انك مجهول مح�ل اإلقامة 
ولي�س لدي�ك موط�ن دائ�م أو مؤقت 
أو مخت�ار يمك�ن إج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك إعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
التنفيذية بحضورك  ملبارشة املعامالت 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
أوصاف املحرر:- عق�د الزواج الصادر 
م�ن محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 
 2015/2/1 يف   493 بالع�دد  النج�ف 
يتضم�ن مهر مؤجل مقداره خمس�ة 
مالي�ن دينار للدائن�ة ) وديان فرحان 

جعبول( .
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد: 135/ب/2020

التاريخ: 2020/11/11
إعالن

اىل املدعى عليه ) احمد حسن علوان( 
أق�ام املدع�ي ) ص�الح ناظ�م منفي( 
 ) )135/ب/2020  املرقم�ة  الدع�وى 
ضدك أمام هذه املحكمة طالبا الحكم 
فيه�ا بإلزام�ك بتأدي�ة مبلغ�ا ق�دره 
مليوني دينار ع�ن قيمة بيع محصول 
ال�رز ) الياس�من( وملجهولي�ة مح�ل 
إقامتك حس�ب ما جاء ب�رشح القائم 
بالتبليغ وإشعار مختار منطقة الثورة 
يف املش�خاب لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليتن يوميتن رسميتن 
للحض�ور الس�اعة الثامنة صباحا من 
يوم املرافع�ة املصادف 2020/11/22 
أو إرسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه 
ستجري املرافعة بحقك وفق القانون.

القايض
عمار شهيد عبد

�������������������������������
اىل الرشكاء امري ووليد ومصطفى اوالد 

مالك كاظم تركي
 اقتىض حضوركم اىل صندوق اإلسكان 
العراق�ي ف�رع النجف وذل�ك القراركم 
باملوافقه عىل قيام رشيككم  ندى حسن 
ع�رب بالبناء عىل حصتها املش�اعه يف 
العق�ار املرقم 3523 /1حي قادس�يه 
صدام خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضوركم
�������������������������������

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

واالقامة
يف النجف االرشف

 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م   
الواقعات

 العدد : ج/ش/4905
التاريخ 2020/11/15

اعالن
قدم املواط�ن )خضري عب�اس طاهر( 
املتضمن حص�ول املوافقة عىل ترويج 
معاملة تبديل لقب وجعله )  القرييش( 
بدال من )ش�ريوز(  فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة / 2020/858

التاريخ 2020/11/12
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسل 
4968 ب�راق جدي�دة  الواق�ع يف الجدي�دة  
نج�م  محس�ن  حس�ن  للمدي�ن  العائ�د 
املحج�وز لق�اء طلب الدائن ) اياد ش�اكر 
ش�فيق( البال�غ مائة وخمس�ون  مليون  
دين�ار   فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة ثالثن يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ  العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / 4968 براق جديدة
2 � جنسه ونوعه : ملك رصف

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
واس�تقبال  غرفت�ن   -: مش�تمالته   �  4
ومجموع�ة صحية ان العقار مفرزه منه 
مح�ل كب�ري ومش�يد فوقه ش�قه وتوجد 
باب مؤديه للش�قة املش�يدة فوق العقار 
ويوج�د س�لم ي�ؤدي اىل الش�قة العلوية 
والش�قة تحت�وي ع�ىل غرفت�ن وصال�ة 
ويوج�د  صحي�ة  ومجموع�ة  ومطب�خ 
س�لم يؤدي اىل الس�طح والس�طح مبلط 
بالفريش كورة وجميع ارضية العقار من 
الصب الكونكريتي وجميع ارضية العقار 
مبلطة من البورسلن والصحيات مغلفة 
بالس�رياميك وتوج�د مكش�وفة بالطابق 

العلوي اي الشقة 
5 � مساحته  71,67م

6 � درجة العمران / جيدة
7 � الشاغل / سمرية موىس كاظم ترغب 

بالبقاء يف العقار بعد البيع
 127,404,000  / املق�درة  القيم�ة    �  8
مئة وس�بعة وعرشون مليون واربعمائة 

واربعة االف دينار
 �������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

 العدد : ج/ش/4919
التاريخ 2020/11/15

اعالن
بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواطن 
)رس�ول صب�اح مه�دي( طلب�ا لغ�رض 
تس�جيل لقبه وجعله )الحس�ناوي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�ده اقصاه�ا )ع�رشة ايام( وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 500/ش/2020
التاريخ:2020/11/16

اىل املدعى عليه/ظافر عبد الكريم حسن
م/نرش مجهول محل اقامة

اقامت املدعية )ميس�ون ط�ارق صالح( 
الدعوى الرشعية املرقمة 500/ش/2020 
والت�ي موضوعه�ا التفري�ق وف�ق القرار 
املرقم 1529 لسنة 1985 وبالنظر لثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك يف الوقت الحارض 
وحس�ب اش�عار مختار ناحي�ة الحويش 
قائممقامي�ة  ومصادق�ة  س�امراء  يف 
قض�اء س�امراء ع�ىل ذل�ك علي�ه قررت 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن  املحكم�ة 
محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة املوافق 
2020/12/3 واس�تناداً لألح�كام امل�ادة 
1/21 مرافع�ات مدني�ة ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانوناً 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وف�ق 

القانون.
القايض

كاظم متعب داود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة / 2018/2007

التاريخ 2020/11/16
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف  سهام مهدي 
نعمة مهدي وسمرية حسن عيل بالعقار 
ح�ي  يف  الواق�ع   3/84590 تسلس�ل 
النرصالعائد للمدين مهدي نعمة مهدي 
وسمرية حسن عيل املحجوز لقاء طلب 
الدائن ) ابتس�ام محمد جاس�م( البالغ 
س�تة عرش مليون وس�بعمائة وخمسة 
وستون الف دينار  فعىل الراغب بالرشاء 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
ثالث�ن يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة من املائ�ة م�ن القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ  العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه / 3/84590 ح�ي 
النرص

2 � جنس�ه ونوع�ه : دار مف�رز من�ه 
عرصة

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 � مش�تمالته العقار يقع عىل ش�ارع 
30 مرت مقابل منطقة املعارض القديمة 
وهو مفرز اىل جزئن بصورة غري رسمية 
االوىل عرص�ة فض�اء ال تحت�وي ع�ىل 
مش�يدات الجزء الثاني يتم الصعود اليه 
بايتن ويتالف من ساحة امامية وغرفة 
وصال�ة وكل�دور صغري وغرف�ة اخرى 
وسلم يودي اىل الس�طح االرضية كايش 
موزائي�ك الج�دران مرت ونصف س�منت 
واملكش�وفة  واملطب�خ  ب�ورك  والباق�ي 
سمنت سقف كونكريت مسلح ومجهز 

ماء وكهرباء
5 � مساحته  230مرت

6 � درجة العمران / متوسطة
7 � الش�اغل / زي�د ج�واد كاظ�م وعىل 
لس�ان زوجته رش�ا نعمة مهدي يرغب 

بالبقاء بصفة مستأجر
8 �  القيمة املقدرة / تسعة عرش مليون 
ال�ف   وتس�عمائة وخمس�ة وع�رشون 

وثالثمائة واربعون دينار
 �������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م   

الواقعات
 العدد : ج/ش/4917

التاريخ 2020/11/15
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن 
)صب�اح مه�دي لفت�ه( طلب�ا لغ�رض 
تسجيل لقبه وجعله )الحسناوي( فمن 
لدي�ه اعرت�اض مراجعة ه�ذه املديرية 
اي�ام(  خ�الل م�ده اقصاه�ا )ع�رشة 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
فقدان وصل قبض

فق�د وصل القبض املرق�م 1443729 يف 
فق�ط   2000,000 املبل�غ   2018/5/7
مليونن دينار ال غريها  /امانات مكتب 
رق�م 9 علوة الفواكه والخرض باس�م / 
اياد حسن س�لمان الصادر من مديرية 
بلدية الس�ماوة من يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
�������������������������������

 فقدان 
 فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة من 
إلهيئ�ة العام�ة للرضائب ف�رع النجف 
االرشف ذي الع�دد 9731 بتاري�خ 19 / 
6 / 2016 واملعنون�ة إىل الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب فرع القادس�ية بأس�م ) عيل 
جاس�م عبد الس�ادة( / فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

 العدد : 4956
التاريخ 2020/11/16

اعالن
بن�اء ع�ىل طلب املواطن  )س�هام منش�د 
حات�م( الذي يروم تبديل اس�مه وجعله ) 
زي�د( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها )خمسة عرش 
يوم( وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
اىل الرشيكة  نجاة عبد الزهرة كاظم 

اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الكائ�ن  يف  النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل  قيام الرشيك )مريي مجيد 
عزي�ز(  بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقمة 3/30667 حي الجامعة 
ح�دود بلدي�ة النج�ف  ولغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن  
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
�������������������������������

اىل الرشيك  كاظم جواد كاظم
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الكائ�ن  يف  النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل  قيام الرشيك )عيل منش�ود 
حات�م(  بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 3/51625 ح�ي النداء 
يف النج�ف ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ نرش 
االعالن  وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�������������������������������

اىل الرشيك رحيم محسن رباط
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الكائ�ن  يف  النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل  قيام الرشيك )ايمان هادي 
جاس�م(  بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقمة 3/8397 ح�ي النداء 
يف النج�ف ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ نرش 
االعالن  وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�������������������������������

اعالن فقدان 
فقدت وصوالت القبض التالية :

من يعثر عليهم تسليمهم لجهة االصدار
�������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة / 2020/2982
التاريخ 2020/11/16

اىل  / املدعوه / بهره غازي خضري
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة   حس�ن غازي 
خض�ري طلبا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة ) بهره 
غازي خضري( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وف�ق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 2915 

التاريخ 2020/11/20
اىل  / املدعوه / عذراء غازي خضري 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة   حسن غازي خضري 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بحق املدع�وة ) ع�ذراء غازي 
خض�ري( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 2861/حجة وفاة /2020 

التاريخ 2020/11/10
اىل  / املدعو / عيل عبد االمري حسن عبد 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة   عبد االمري حس�ن 
عبد جاسم طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) عيل عبد 
االمري حس�ن عبد( ق�ررت املحكمة تبليغك  
يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 

القايض
حسن جواد الحبيب

�������������������������������
فقدان وصل

فقد الوصل الصادر من بلدية النجف والذي 
يحم�ل املبل�غ مليون�ن وخمس�مائة ال�ف 
دين�ار عراق�ي فقط بأس�م  املواطن ) امري 
عبد الكاظم عب�د ( املرقم 431031 بتاريخ 
2020/10/18 فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
�������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظ�ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون االحوال 
املدنية 

اعالن
ق�دم املواط�ن ) حس�ن عب�اس محج�ول 
محم�د( طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه 
تبديل اللقب يف قيده وجعله ) ابو طبيخبدال 

من )بني ازيرج( 
(  وعم�ال باح�كام امل�ادة ) 22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل فرتة خمس�ة عرشة يوم�ا من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطل�ب 

حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /

وكالة
�������������������������������

فقدان وصل قبض
فق�د وص�ل القب�ض املرق�م 1443731 يف 
ملي�ون   1600,000 املبل�غ   2018/5/7
وستمائة الف دينار /امانات مكتب رقم 10 
علوة الفواكه والخرض باس�م / اياد حسن 
س�لمان الصادر من مديرية بلدية السماوة 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������

فقدان وصل قبض
فق�د وص�ل القب�ض املرق�م 1443730 يف 
ملي�ون   1800,000 املبل�غ   2018/5/7
وثمنمائة الف دينار /امانات مكتب رقم 8 
علوة الفواكه والخرض باس�م / اياد حسن 
س�لمان الصادر من مديرية بلدية السماوة 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������

اىل الرشيك عيل حسن موىس
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن  
يف  النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل  قيام الرشي�ك )فاضل عب�اس نعمه(  
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 49876 / 3 ح�ي الن�داء يف النجف 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن  وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

رقم الوصل االسم الثالثي ت
000216 فاطمة جابر كاظم 1
002011 حياة جابر محمد 2
002014 سعد رحيم صكبان 3
002303 ليلى علي حسين 4

10026 شذى عدنان عبد الغني 5

4339 مراد كاظم عبد جساب 6

2003 شيماء حسين كاظم 7



رياضة7
العدد )2259( الثالثاء  17  تشرين الثاني  2020

رئيس اجلمهورية يؤكد لدرجال أمهية دعم 
املواهب الشبابية وتطوير املنشآت الرياضية

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح، 
أهمي�ة دعم املواه�ب الش�بابية وتطوير 

املنشآت الرياضية.
وذكر بيان ع�ن مكتب رئيس الجمهورية 
أن االخري »اس�تقبل يف قرص بغداد، وزير 

الشباب والرياضة عدنان درجال«.
وأكد رئيس الجمهورية خالل اللقاء، عىل 
»أهمية دعم الطاقات واملواهب الشبابية 
وتوفري كافة مستلزمات ذلك، عرب تطوير 
الف�رص  وتوف�ري  الرياضي�ة،  املنش�آت 
وتطوي�ر  املبدع�ن  للش�باب  املناس�بة 
إمكانياته�م، من أج�ل االرتق�اء بالواقع 
الريايض، وتعزيز س�معة البلد يف املحافل 
الرياضية الدولية، فضالً عن دعم وتكريم 
الرياضين املبدعن الذين قدموا إنجازات 

للبلد«.واستمع الرئيس من وزير الشباب 
والرياضي�ة إىل رشح ح�ول س�ري عم�ل 
ال�وزارة وخططها يف تطوي�ر القطاعات 
الرياضية، وأكد صال�ح عىل »دعم كل ما 

من ش�أنه تطوير الواقع الريايض، 
وتأهيل الش�باب ورعايته�م، ومنح 

املوهوب�ن الف�رص املناس�بة لتحقي�ق 
طموحاتهم«.

الديوانية ينتظر وصول العبه اإلسباين
             المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل مس�اء اإلثن�ن، مح�رف نادي 
الديواني�ة، اإلس�باني إي�زاك بادي�ال، بع�د 

تماثل�ه للش�فاء م�ن اإلصابة 
الت�ي لحقت به أثناء معس�كر 
الفري�ق يف مرص، قب�ل انطالق 
العراق�ي  ال�دوري  منافس�ات 

املمتاز.
وقال م�درب الديوانية، قيص 
منري، إن الالعب اإلس�باني 
يعود اليوم إىل الفريق بعد 
رحل�ة ع�الج يف مدينة 
تكلل�ت  برش�لونة، 
من  الت�ام  بالش�فاء 
اإلصاب�ة التي لحقت 
معس�كر  أثن�اء  ب�ه 

الفريق يف مرص.
»س�ينخرط  وأض�اف 
يف  اإلس�باني  الالع�ب 
حال  الفري�ق  تدريب�ات 

وصوله للعراق«.
وأشار إىل أن الفريق وصل العاصمة بغداد، 
تحض�رًيا ملباراة الكأس أم�ام أمانة بغداد، 

األربعاء املقبل، لحساب دور ال� 32.

ونوه »بقية املحرفن جاهزون، البلجيكي 
كابسيل بدأ يف اس�تعادة جاهزيته البدنية، 
فيم�ا يبق�ى إرشاك اإلس�باني بادي�ال أمر 

صعب لعودته إىل الفريق يف وقت متأخر«.

إنريكي يبعد راموس 
عن مؤمتر موقعة أملانيا

إصابة احلسوين 
بالرباط الصليبي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تقرر أن يمثل رودريجو هرينانديز »رودري«، العب وسط 
مانشسر سيتي، املنتخب اإلس�باني، يف املؤتمر الصحفي 
الرس�مي عش�ية مواجه�ة أملاني�ا الثالث�اء ب�دوري األمم 
األوروبية، بدال من سريجيو راموس، الذي كان من املتوقع 

ظهوره يف البداية.
ج�اء ذلك بحس�ب م�ا أعلنت�ه مصادر م�ن الفري�ق، قبل 
س�اعات من انعقاد املؤتمر الصحفي، والذي سيتواجد به 

مدرب »ال روخا« لويس إنريكي.
وكان�ت هن�اك توقعات ملحوظ�ة بالرغبة يف س�ؤال قائد 
املنتخب، س�ريجيو راموس، خالل املؤتمر، حول مستقبله 
مع ريال مدريد وعن ركلتي الجزاء املهدرتن أمام منتخب 
سويرسا، ما قد يؤثر عىل تركيزه خالل مواجهة املاكينات 
األملانية املرتقبة والحاس�مة، ففضل املدرب لويس إنريكي 

اختيار العب آخر.
ولذل�ك س�يحرض رودريجو، الذي سيش�ارك يف مركز خط 
الوسط كأسايس عقب إصابة رسجيو بوسكيتس، املؤتمر 

الصحفي بدال من قائد »ال روخا«.

برشلونة يضع خطة ملواجهة مماطلة مانشسرت سيتي

رس خروج نجم دورمتوند من معسكر الربتغال

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر تقرير صحفي إس�باني، أن برشلونة 
املريكات�و  يف  صفوف�ه  تعزي�ز  س�يحاول 
الشتوي املقبل، بالعودة ملحاولة ضم إيريك 
جارس�يا مدافع مانشسر س�يتي.وقالت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« إن برشلونة 
يس�تهدف تعزيز الخط الدفاعي، بمحاولة 
ضم جارس�يا، بعد فشل ضمه يف املريكاتو 
الصيفي املايض.وتابعت أن إيريك جارسيا 
ه�و املدافع املث�ايل من قبل األمان�ة الفنية 
لنادي برش�لونة. وأشارت الصحيفة إىل أن 
برش�لونة س�رياهن عىل الش�باب لتغطية 

العج�ز الدفاعي، حال مماطلة مانشس�ر 
س�يتي ومطالبت�ه بالحص�ول ع�ىل مبلغ 
ضخم.ونوه�ت أن رونال�د كوم�ان مدرب 
برش�لونة، س�رياهن عىل الثالثي أوس�كار 
مينجويزا )21 عاًما(، وسانتياجو راموس 
مينج�و )18 عاًما(، وأرن�او كوماس )20 
عاًما(، حال الفشل يف ضم جارسيا.ولفتت 
إىل أن األمان�ة الفنية لربش�لونة، تس�تبعد 
تماًم�ا إمكاني�ة وصول بديل ط�ارئ، كما 
حدث قبل موسمن مع الكولومبي جيسون 
موريللو، الذي انضم معاًرا يف ش�تاء 2019 
م�ن فالنس�يا، ورحل مب�ارشة يف الصيف، 

ولم يشارك إال يف 4 مباريات فقط.

              المستقبل العراقي/ متابعة

غادر الظهري الربتغايل رافائيل جرييرو، معس�كر منتخب 
بالده مبكرًا، ليتقرر غيابه عن مواجهة كرواتيا، الثالثاء، 

يف ختام دور مجموعات دوري األمم األوروبية.

وبحس�ب مجلة »كيك�ر«، ف�إن جرييرو غادر معس�كر 
الربتغال وعاد إىل دورتموند، اليوم اإلثنن، بس�بب إصابة 
عضلية.جاء ذلك بعد مشاركة جرييرو يف خسارة الربتغال 
عىل يد فرنسا )0-1(، السبت املايض، يف الجولة الخامسة 
من البطولة القارية، لتتب�دد آمال حامل اللقب يف التأهل 

لألدوار النهائية. ورغم اإلصابة، إال أن جرييرو قد يشارك 
بص�ورة طبيعي�ة خالل مباراة أس�ود الفيس�تيفال أمام 
املقبل،  الس�بت  هريتا برل�ن، 
الثامن�ة من  الجول�ة  يف 

الدوري األملاني.

كروس يرد عىل مساندة أوزيل ألوباميانج
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق تون�ي ك�روس، نجم وس�ط ري�ال مدريد، ع�ىل دفاع 
مواطنه مس�عود أوزيل العب آرس�نال، ع�ن الجابوني بيري 

إيمرييك أوباميانج مهاجم الجانرز.
وكان ك�روس وأوباميانج قد تب�ادال الترصيحات القوية يف 
األي�ام املاضية، فق�د قال الدويل األملان�ي إن نجم الجابون ال 

يعد مث�اال جيدا؛ بس�بب ارتدائه لقناع مس�توحى من فيلم 
»النمر األس�ود«، وذلك عقب تس�جيله لهدف يف ش�باك رين 

بالدوري األوروبي يف مارس/آذار 2019.
ويملك أوباميانج س�جاًل حافاًل يف هذا النطاق، بعدما ارتدى 
العدي�د من األقنع�ة املختلفة أثناء تواجده رفقة بوروس�يا 

دورتموند. 
ورد قائد آرس�نال عرب حس�ابه عىل »توير« بإرفاق صورة 

ل�ه تم رس�مها من قب�ل تلميذ طل�ب منه رس�م صورة عن 
الس�عادة، وعلق عليه�ا الجابوني: »هل ل�دى توني كروس 
أطف�ال؟ فقط للتذك�رة قمت بذلك يف الكثري م�ن املرات من 

أجل ابني، وسأفعلها مرة أخرى«.
ودخ�ل أوزيل عىل الخط بعدما ن�ر مقطع فيديو الحتفال 

أوباميانج ودون عليه »أفضل احتفال عىل اإلطالق«
وخالل املؤتمر الصحفي قبل مواجهة أملانيا وإس�بانيا، علق 

كروس عىل ترصيح أوزيل، وشدد عىل أنه قلب الصفحة.
وق�ال كروس: »تعليق أوزيل؟ ال أحد يفاجئني بعد اآلن، لقد 

وجدت األمر مضحًكا لكنني قلبت الصفحة«.
ويستعد املنتخب األملاني ملواجهة نظريه اإلسباني، 

غ�ًدا الثالث�اء، يف قم�ة مباري�ات دوري األم�م 
األوروبي�ة، لحس�م املتأه�ل لنص�ف نهائي 

املسابقة.

سواريز: اللعب بجوار ماسكريانو كان امتيازًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعترب األوروجوائي لويس س�واريز، مهاجم 
أتلتيكو مدري�د، أن اللعب بجوار األرجنتيني 
خافيري ماسكريانو، الذي أعلن األحد اعتزال 
لعب كرة الق�دم، يعد »امتيازا«.ويف رس�الة 
نرها الي�وم عىل حس�ابه ب�)توير(، قال 
املهاجم األوروجوائي الذي زامل ماسكريانو 
يف برش�لونة إن ه�ذا األحد »ق�د اعتزل واحد 

م�ن أه�م العبي خط الوس�ط خ�الل العقد 
األخري«.وأضاف سواريز، الذي يتواجد ضمن 
معسكر منتخب السيليستي يف مونتيفيديو 
لالس�تعداد ملواجه�ات التصفي�ات املؤهل�ة 
ملونديال قطر 2022، أن مشاركة غرفة خلع 
املالبس مع ماس�كريانو هو »امتياز« وليس 
فقط بس�بب احرافيته الكبرية ولكن لكونه 
ش�خصا عظيم�ا عىل املس�توى اإلنس�اني.
واختتم س�واريز، الذي زامل ماس�كريانو يف 

الفري�ق الكتالون�ي ما ب�ن 2014 و2018، 
رس�الته قائ�ال »احتفظ بجمي�ع اللحظات 
الرائعة الت�ي منحتها لك ك�رة القدم«.يذكر 
أن ماسكريانو أعلن األحد اعتزاله اللعب بعد 
مس�رية طويلة وحافلة س�واء مع منتخب 

األلبيسيليستي أو األندية التي لعب ضمن 
صفوفها.وعىل مستوى املنتخبات، تمكن 
الالعب من التتويج مع األرجنتن كبطل 

ألوملبياد أثينا 2004 وبكن 2008.

دائي يتمنى حتطيم رقمه القيايس 
عىل يد رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق النج�م اإليران�ي عيل دائ�ي، عىل 
اقراب الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، 
م�ن كرس رقم�ه القي�ايس، كونه أكثر 
الالعبن تهديًف�ا مع منتخبات بالدهم 

عرب التاريخ.
ويتصدر عيل دائي، قائمة أكثر الالعبن 
تسجياًل لألهداف مع منتخبات بالدهم 
يحت�ل  بينم�ا  أه�داف،   109 برصي�د 

رونالدو املركز الثاني برصيد 102 هدف.
ويف ترصيحات نقلتها صحيفة أبوال، قال 
دائي »أتمنى بصدق أن يصل كريس�تيانو 

رونالدو إىل رقمي القيايس«.
وأضاف »هل س�أصاب بخيب�ة أمل؟ بأي 
حال من األحوال، س�يكون رشًفا حقيقًيا 
يل إذا تمك�ن الع�ب م�ن فئته م�ن القيام 
بذلك«.وتابع »كريس�تيانو رونالدو يعترب 

من أفضل الالعبن، ليس فقط يف عرصه، 
لكن عرب التاريخ، إنه ظاهرة«.

وعما سيفعله حن يكرس رونالدو رقمه، 
قال دائي »أمر بسيط، سأقدم التهنئة له، 

لكن عليه أواًل الوصول إىل هناك«.
وأت�م »رونال�دو لديه بالفع�ل 102 هدف 
مع الربتغال، وس�يحطم رقمي القيايس، 
أن�ا متأكد م�ن ذلك، لكن ال ي�زال أمامه 7 

أهداف«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تبن إصابة العب الحدود املوهوب أبا ذر حسوني بقطع يف 
الرباط الصليبي، ما يتطلب تدخال جراحيا رسيعا.

وقال املنسق اإلعالمي لنادي الحدود زيد الزيدي إن اإلصابة 
حدثت أثناء مران الفريق قبل مباراة النفط.

وبن أن إدارة النادي ستتكفل بعالج الالعب وإجراء تداخل 
جراح�ي ل�دى جراح متمي�ز يس�تطيع أن ينج�ز العملية 

بدقة.
يشار إىل أن إدارة الحدود استقطبت الالعب أبا ذر حسوني 

بعد تألقه مع نادي الكوت يف دوري الدرجة األوىل.

كوينرتاو: رونالدو وحش موهوب
              المستقبل العراقي/ متابعة

انه�ال الربتغ�ايل فابيو كوين�راو، العب 
ريال مدريد السابق، باملديح عىل مواطنه 
كريس�تيانو رونالدو، مشدًدا عىل أنه ولد 
يف  كوين�راو  خالصة«.وق�ال  »بموهب�ة 

ترصيح�ات نقلتها صحيفة »س�بورت«: 
»قضيت 7 سنوات مع ريال مدريد، بينها 
عقود تجدي�د، وهذا ال يح�دث للجميع«.
وأض�اف »رونالدو؟ أخ�ربت زمالئي أنني 
أود أن تت�اح له�م الفرص�ة للعم�ل معه 
ملعرف�ة كيف يك�ون كريس�تيانو وكيف 

يعمل«.وتاب�ع »إنه وح�ش، فضالً عن 
كونه صديًق�ا رائًعا وش�خًصا ممتاًزا، 
لق�د ول�د مع موهب�ة خالص�ة تضيف 

له الكث�ري، وتجعله األفض�ل يف العالم«. 
وخ�الل فرت�ه يف ري�ال مدري�د، تمك�ن 

كوينراو من الفوز بالعديد من األلقاب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سابالينكا تعود إىل صفوة مصنفات التنس
            المستقبل العراقي/ متابعة

عادت البيالروس�ية أرينا س�ابالينكا من جدي�د إىل املراكز 
العرة األوىل بالتصنيف العاملي لالعبات التنس املحرفات، 
يف نس�خته الص�ادرة اليوم اإلثنن، عق�ب تتويجها بلقب 
بطولة لينز النمساوية، بينما حافظت النجمة األسرالية 

أشيل بارتي عىل موقعها يف الصدارة.
وتحتل بارت�ي املركز األول برصي�د 8717 نقطة وتليها 
الرومانية سيمونا هاليب برصيد 7255 نقطة واليابانية 

ناعومي أوساكا يف املركز الثالث برصيد 5780 نقطة.
وصعدت سابالينكا املصنفة التاسعة عىل العالم سابقا 
م�ن املرك�ز الحادي ع�ر إىل املرك�ز الع�ارش، بعد أن 

توجت باللقب الثان�ي لها عىل التوايل بالفوز يف نهائي بطولة 
لينز عىل أليز مريتنز، كما توجت قبلها بلقب بطولة أوسرافا 
التشيكية.ونظرا ألزمة جائحة كورونا، لن يشهد العام الحايل 
بطوالت أخ�رى للمحرفات، حيث ألغيت ع�دة بطوالت منها 

البطولة الختامية للموسم.
وج�اء ترتي�ب الالعب�ات يف املراك�ز الع�رة األوىل بنس�خة 
التصنيف العامل�ي لالعبات التنس املحرف�ات الصادرة اليوم 

االثنن املوافق 16 ترين ثان/نوفمرب 2020 كما ييل:
األسرالية أشيل بارتي يف املركز األول برصيد 8717 نقطة.

الروماني�ة س�يمونا هالي�ب يف املرك�ز الثان�ي برصيد 7255 
نقطة.الياباني�ة ناعوم�ي أوس�اكا يف املرك�ز الثال�ث برصيد 

5780 نقطة.
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عودة اىل الوراءاالغرتاب.. وعي األزمة وحّله

ثامر الحجاميعبد الخالق الفالح

ليس من الس�هولة ان يرتك االنس�ان واقعة اىل مكان اخرى او مع ذاته 
وباحث�اً ع�ن حياة جديدة وينفص�ل فيها الفرد عن املجتم�ع والثقافة، 
وتسمى االغرتاب وتعني رصاع الفرد مع أبعاد وجوده وُشُعوُر االنسان 
َي�اِع َواالْس�ِتالِب، م�ع الش�عور بالغربة وما يصاحبه�ا من خوف  ِبالضَّ
وقلق، وهو يمثل تعبرياً إنس�انّياً عن معاناة وجودية ذات أبعاد نفس�ية 
واجتماعية، من مظاهرها الهوة الفكرية واالس�تالب القيمي وآثارهما 
يف عزل اإلنسان عن نفسه ومجتمع، يظهر عند الفرد الذي ال يكون لديه 
وض�وح فيما يعتقد، وكذلك ع�دم توفر املس�تويات الدنيا من الوضوح 
يف اتخ�اذ القرار، واملغرتب نفس�ّياً يتس�م بالتوقع املنخف�ض إلمكانية 
القيام بأية نش�اطات أو س�لوك، وذلك خوفاً من نتائج مريرة س�ابقة. 
كذلك فإن لدى املغرتب نفس�ّياً عدم استبصار باألهداف االجتماعية، ألن 
لديه قناعة بأن ما يس�عى إلي�ه املجتمع يف الوقت الح�ارض من أهداف 
تتعارض م�ع القيم اإلنس�انية وتعالي�م الدين، فيصبح الف�رد مفتقراً 
ملرش�د أو موجه لسلوكه، ويتعمق اإلحساس لديه بالفراغ الهائل نتيجة 
لعدم توفر أهداف أساس�ية تعطي معنى لحياته ويستثمر فيها قدراته، 
وتعرف هذه الحالة الس�يكو اجتماعّية املسيطرة بشكٍل تام عىل الفرد، 
بحيث تحّوله إىل ش�خٍص غريٍب ومن الطبيعي ان روح املغرتب ھو الذي 
يكون وعيه ذات طبيعة منقسمة ومزدوجة ومجرد كائن متضاد وبعيد 
ع�ن بع�ض النواحي االجتماعّية يف واقعه. وتس�يطر فك�رة االغرتاب يف 
الوق�ت الراهن عىل تاريخ الفكر االجتماعي، او اضطرار بفعل اليأس إىل 
االنشغال بتدبري ش�ؤونه الخاّصة، والرصاع فيه مع القوى االقتصادية 
واالجتماعي�ة والسياس�ية لتحديد موقف�ه التاريخي مما ي�دور حوله، 
ويكون مغرتباً عن ھذا املوقف ألنه ال يتحقق، فيبقى اإلنسان مستھلكاً 
مس�لوب الذات ويفكر يف تحس�ن أوضاعه املعيشية املادّية برشط ان ال 
يكون عىل  حس�اب كرامته وإنس�انيته وطاقاته اإلبداعية، االغرتاب له 
أبع�اد متعددة؛ نفس�ية واجتماعية ووجودية، وت�زداد حدته ومجاالت 
انتشاره كلما توافرت العوامل واألسباب املهيأة للشعور بذلك، واإلنسان 
عندم�ا يغرتب نفس�ّياً، واجتماعّي�اً ووجودّياً، فهو ال يملك س�وى ذاته 
يتمركز حولها ويلتصق بها، ونتيجة ذلك أن يعجز اإلنسان عن استثمار 
طاقاته وقدراته ومواهبه، وبالتايل لن يس�تطع تحقيق ذاته، ويتم عادًة 
التمييز بن أشكال متعددة من االغرتاب، لكن من أهمها االغرتاب الذاتي 
واالغ�رتاب االجتماع�ي. فاالغرتاب الذاتي هو انتق�ال الرصاع بن الذات 
واآلخ�ر من امل�رح الخارجي إىل النفس اإلنس�انية، وه�و اضطراب يف 
العالق�ة الت�ي تهدف إىل التوفيق ب�ن مطالب الف�رد وحاجاته ورغباته 
م�ن ناحية، وبن الواقع وأبعاده م�ن ناحية أخرى، إنه نوع من الخربة 
والتجرب�ة التي يجد فيها اإلنس�ان نفس�ه كغريب، فالش�خص املغرتب 

نفسيًّا هو إنسان فقد اتصاله بنفسه وباآلخرين.

نعي�ش هذه االيام ذكرى وفاة مرجع الش�يعة العظيم الس�يد محس�ن 
الحكي�م ق�دس رسه، وكلن�ا يعرف موقف�ه من رشكاء الوط�ن األخوة 
الك�ورد، فقد كان ه�و حجر االس�اس يف العالقة بن الش�يعة والكورد 
طيل�ة ٦٠ س�نة املاضي�ة، باإلضافة للمظلومية املش�رتكة م�ن النظام 
الس�ابق بينهما. بعد عام 2٠٠3 وبداية عهد جديد شهد تقاسم السلطة 
بن املكون�ات الثالثة، كانت كفتا امليزان الت�ي حفظت تلك العالقة هما 
الراحلن الس�يد عبد العزيز الحكيم والرئيس ج�الل طالباني تغمدهما 
الباري برحمت�ه، فكانت العالقة قوية بن التحال�ف الوطني والتحالف 
الكردس�تاني، والتفاهم�ات السياس�ية مبني�ة ع�ىل اس�اس االلت�زام 

بالدستور وحفظ الحقوق للجميع.
هذه العالقة اختلت بعد وفاة الس�يد عبد العزيز الحكيم وحصول اتفاق 
أربيل الذي تم فيه تقاسم السلطة والثروات عام 2٠1٠ بن السيد املالكي 
والسيد مسعود الربزاني، كما ذكره الوزير األسبق السيد باقر الزبيدي.

س�نة 2٠1٠ لم تشهد هذا االتفاق املش�ؤوم فحسب، وإنما تغري خاللها 
تفسري مصطلح الكتلة الربملانية األكرب ومنها بدأت املشاكل واملساومات، 
وب�دأ حل�ب الكتل الش�يعية للحفاظ عىل منصب رئاس�ة ال�وزراء، مما 
وف�ر الفرصة املواتية للخض�وع البتزاز األكراد خالفا للدس�تور بعد كل 
انتخابات. لهذه االس�باب شهدنا سيطرة االكراد عىل كركوك وكثري من 
االرايض يف املوص�ل وصالح الدين ودياىل، حتى وصلت حدود كردس�تان 
اىل محافظة واس�ط، وكذلك س�يطرة االقليم عىل النف�ط والحدود دون 
العودة للحكومة املركزية، ولم يبق اال اعالن االس�تقالل، الذي تم إجراء 
االستفتاء عليه. عىل اثر ذلك دخلت القوات العراقية االتحادية اىل كركوك 
واستعادت جميع االرايض التي امتد عليها االكراد منذ عام 2٠٠3، وكان 
الق�رار ش�يعيا بعد اجتماع التحالف الش�يعي مع رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي يف منتصف الليل، يف مكتب رئيس التحالف الوطني حينها عمار 

الحكيم حفيد السيد محسن الحكيم.
لكن املساومات واالبتزاز؛ كانت مالزمة عند تشكيل كل حكومة عراقية، 
واحيانا برعاية خارجية، وهذا ماحدث عند تش�كيل حكومة عام 2٠18 
وبعده�ا حكوم�ة 2٠2٠، فك�ان املزي�د من ام�وال الجن�وب وكثري من 
املناص�ب االتحادية تذهب اىل حكومة االقليم، دون أن تتحصل الحكومة 
االتحادي�ة ع�ىل فلس واحد، حتى عج�زت الحكومة عن تس�ديد رواتب 

املوظفن، ووصل االمر اىل ترشيع قانون االقرتاض.
ش�اءت االح�داث أو الص�دف أن يكون اتخ�اذ قرار حرم�ان الكورد من 
مبالغ الق�رض يف مقر الحكم�ة يف الربملان العراق����ي، ليخرج بعدها 
بعض ساس�ة االقليم ليصبوا جام غضبه���م عىل عمار الحكيم، بينما 
اع�رتف ورثة جالل الطالباني، بأن ما حصل هو نتيجة سياس�ة االقليم 

غري الصحيحة مع الرشكاء.

عالمات خفيفة حمتملة لفريوس كورونا ال ينبغي جتاهلها
ي�درك العدي�د منا بالفع�ل أن عالم�ات اإلنذار 
املبك�ر إلصاب�ة “كوفيد-19” تش�مل س�عاال 
جديدا ومس�تمرا وحمى وفقدان حاسة الشم 

أو التذوق.
بينما، هناك أيضا أعراض خفيفة أقل ش�هرة 
أبل�غ عنها ع�دد ممن ت�م تش�خيصهم الحقا 

بفريوس كورونا.
وكشف “ذي صن” عن بعض العالمات األخرى 

التي قد تعني أنك التقطت الفريوس الخطري:
1- وجع يف املعدة: أبلغ بعض مرىض “كوفيد-

19” ع�ن تعرضهم أللم يف البط�ن قبل ظهور 
األعراض األخرى املعروفة.

وتش�ري دراس�ة ن�رشت يف املجل�ة األمريكي�ة 
ألم�راض الجه�از الهضم�ي، إىل أن الناس قد 
يعانون من مش�اكل يف الجهاز الهضمي، مثل 

اإلسهال، عندما يصابون بفريوس كورونا.
وحلل الباحثون بيان�ات 2٠4 مرىض مصابن 
ب� “كوفيد-19” يف مقاطع�ة هوبي الصينية، 
واكتش�فوا أن 48.5% من هؤالء املرىض وصلوا 
إىل املستش�فى وه�م يعان�ون من أع�راض يف 
الجه�از الهضم�ي، مثل اإلس�هال أو القيء أو 

آالم يف البطن.
2. التهاب�ات العن: حذر األطباء يف وقت مبكر 

من الوباء، من أن فقدان حاسة التذوق أو الشم 
قد يكون أيضا عالمة عىل فريوس كورونا.

وتقول الجمعية الربيطانية لطب األنف واألذن 
والحنجرة، إن التهاب امللتحمة قد يكون عالمة 

أخرى.
وقالت يف بيان: “هناك أدلة من دول أخرى عىل 
أن نقطة دخول فريوس كورونا غالبا ما تكون 

يف العن واألنف والحنجرة”.
ُيعتق�د أن فقدان القدرة عىل الش�م أو التذوق 
قد يكون بس�بب تدمري الفريوس لخاليا األنف 
والحل�ق. ويق�ول الخ�رباء إن�ه يشء يمكن أن 

يختربه الناس عادة بعد اإلصابة بأنواع أخرى 
من فريوسات كورونا – مثل نزالت الربد.

3. ضبابية الدماغ: قد يعاني بعض األشخاص 
من ضبابية الدماغ، املعروفة أيضا باسم التعب 

العقيل، كعارض آخر لفريوس كورونا.
ولم ُينظر إليه رس�ميا عىل أن�ه أحد األعراض، 
ولكنه مؤرش آخر عىل أن أولئك الذين عانوا من 

املرض أبلغوا عن تعرضهم له.
4. التع�ب: كش�ف تقري�ر يف مجل�ة الجمعية 
الطبي�ة األمريكي�ة، أن م�ا يص�ل إىل 44% من 
أولئك الذين ُنقلوا إىل املستش�فى مع “كوفيد-

19، أفادوا باإلرهاق والتعب.
وقالت مريضة تدع�ى كيارا ديجيالورنزو، 25 
سنة، التي تكافح “كوفيد-19” منذ ٦ مارس، 
إن مرضه�ا ب�دأ بحم�ى وإره�اق. وأوضحت: 
“إنها ليست اإلنفلونزا”، مضيفة أن العديد من 
األش�خاص املصابن به ُترك�وا “يقاتلون من 

أجل التنفس”.
كم�ا قالت ليندا كار، ٦9 عام�ا، من نورفولك، 
إنها فقدت حاسة التذوق والشم قبل أسبوعن 
تقريبا. وشعرت بمرض شديد وإرهاق رهيب، 
دون املعان�اة م�ن ارتفاع يف درج�ة الحرارة أو 

السعال.

أخطاء جسيمة جتنبوها أثناء الوقاية من فريوس كورونا!
يف الوق�ت الذي يعم�ل فيه العلم�اء واألطباء 
ع�ىل إيجاد ع�الج محتمل لف�ريوس كورونا، 
يلع�ب عامة الناس دورهم يف احتواء انتش�ار 
الجائح�ة، لي�س فق�ط م�ن خ�الل الحفاظ 
ع�ىل التباع�د االجتماع�ي، ولك�ن أيض�اً من 
خالل اتخ�اذ مختل�ف اإلج�راءات االحرتازية 
الرضوري�ة. وم�ع ذل�ك عن�د القي�ام به�ذه 
اإلج�راءات قد يرتكب البع�ض أخطاء عديدة 

تعود عليهم بنتائج عكسية.
فيم�ا ييل بع�ض األخط�اء الش�ائعة التي قد 
يرتكبه�ا البع�ض، أثناء حماية أنفس�هم من 
ف�ريوس كورونا، بحس�ب م�ا نقلت صحيفة 

تايمز أوف إنديا:
اف�رتاض أنك بأمان يف املن�زل: يفرتض الكثري 
من الناس أنهم إذا كانوا يف املنزل، فهم يف مأمن 
من فريوس كوورنا. وعىل الرغم من أن البقاء 
يف املنزل هو وسيلة لتجنب الفريوس، إال أنه ال 
يوجد ضمان بأنك آمن ومحمي بشكل كامل، 
خاصًة عندم�ا تعيش مع أش�خاص آخرين. 
وبالنظ�ر إىل أن امل�رض ينترش بس�هولة بن 
األش�خاص املوجودين يف الداخ�ل، ويف أماكن 
س�يئة التهوية، فإن احتم�ال انتقال العدوى 

داخل املنزل ال يزال موجوداً بقوة.

التجمع�ات داخل املنزل: خالل فرتات اإلغالق، 
ع�زل الكث�ري من الن�اس أنفس�هم اجتماعياً 
يف منازله�م، وهذا أمر جيد. وم�ع ذلك، بينما 
اخت�اروا عدم الخ�روج، إال أنهم لم يرتددوا يف 
تنظي�م التجمعات يف املنزل، وهذا أمر قد يزيد 
م�ن خط�ر اإلصابة بالف�ريوس. يف ح�ن أنه 
ال توج�د طريق�ة يمكنك من خالله�ا مراقبة 
مك�ان تواج�د أصدقائ�ك وأحبائ�ك قب�ل أن 
يتواصلوا معك، فال يمكن�ك بالتأكيد افرتاض 

أن تواجدهم يف منزلك أمر آمن.
تخفي�ف القي�ود ال يعني األم�ان املطلق: أحد 

أكثر األخطاء شيوًعا التي يرتكبها الناس هو 
االعتقاد بأنهم أح�رار يف الذهاب إىل أي مكان 
ألن القي�ود قد تم تخفيفه�ا. فريوس كورونا 
هو مرض س�يبقى بينن�ا لفرتة م�ن الوقت، 
لذل�ك، إذا ك�ان مطعم�ك املحيل أو املس�ارح 
القريب�ة مفتوح�ة، فه�ذا بس�بب االقتص�اد 

وليس ألن الوباء لم يعد خطرياً.
إج�راء الفحص بمجرد مالمس�تك لش�خص 
مصاب: التأكيد، أنت بحاجة إىل إجراء االختبار 
بمجرد مالمستك لش�خص مصاب. لكن أول 
يشء يجب عليك فعله هو عزل نفسك وتأمن 
األشخاص من حولك. ومع ذلك، يعتقد بعض 
الناس أن الخضوع لالختبار بمجرد اتصالهم 
بش�خص مصاب أم�ر رضوري، وهذا اعتقاد 
خاط�ئ، ألن االختب�ار قد يظهر س�لبياً وهذا 

يمنحك انطباًعا بأنك آمن.
االعتقاد بأن األصدقاء وأفراد العائلة يتخذون 
االحتياطات الالزم�ة: يعتقد بعض الناس أنه 
يف الوقت ال�ذي يتوخون فيه الحذر ويتخذون 
إج�راءات إضافية ملنع التق�اط العدوى، فإن 
أحبائه�م يفعلون ال�يء نفس�ه أيًضا، وقد 
يك�ون هذا صحيًحا، لكن ال يوجد ضمان عىل 

أنهم يفعلون ذلك. 

اكتش�ف العلماء مركبات كيميائية خطرة يف غبار املنزل، تسبب اضطراب 
عمل النظام الهرموني لإلنسان، وهذه املركبات تتحرر من األشياء املنزلية. 
وتفي�د مجل�ة Environmental Science and Pollution Research، بأن 
اإلنس�ان املعارص محاط بكل معنى الكلمة بمواد قابلة لالش�تعال. ولكي 
ال تتس�بب هف�وة عرضية بحدوث مأس�اة، يضي�ف املصنع�ون عادة إىل 
منتجاته�م مثبطات اللهب. وهذه املواد تس�تخدم عىل نطاق واس�ع منذ 
س�بعينيات القرن املايض، حيث تضاف إىل املراتب والس�جاد واملفروشات 

وغري ذلك.
ونتيجة الس�تهالك هذه األشياء املحيطة بنا مع مرور الزمن، يمكن لهذه 
املركب�ات الكيميائية أن تختلط بغبار املنزل ومنه إىل الطعام واملاء والهواء 

الذي نتنفسه.
ومن ب�ن مثبطات الله�ب املس�تخدمة، اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة 
الربوم  )PBDEs(. ولكن اتضح مؤخرا أن هذه املواد ضارة لجسم اإلنسان 

وخاصة لنظام الغدد الصماء )الهرمونات(.

اكتشاف مركبات خطرية 
يف غبار املنازل

بيع »أغىل محامة يف العالـم« بسعر قيايس
مزرع�ة  مصدره�ا  زاجل�ة  حمام�ة  بيع�ت 
بلجيكي�ة، ملش�رت صيني، بس�عر قيايس بلغ 
1.٦ ملي�ون يورو يف مزاد علني عرب اإلنرتنت، 
نظمته منصة »بيج�ون بارادي« املتخصصة 
)بيب�ا(.  وأصبح�ت »ني�و كيم«، وه�ي أنثى 
مصدرها مزرعة ش�هرية يف منطقة أنتويرب 
ش�مايل البالد، أغىل طائر من نوعه يف العالم، 
وتقدمت عىل طائر آخ�ر من منطقة فالندر، 
ه�و الذك�ر أرماندو ال�ذي بيع بس�عر 1.25 
مليون يورو يف العام 2٠19 للش�اري نفسه، 
مؤِس�س  »بيبا«.وأك�د  يف  ملس�ؤولن  وفق�ا 
»بيبا« مديرها العام نيكوالس غيسلربيش�ت 
لوكال�ة فرانس برس، أن الس�عر الذي بيعت 
ب�ه الحمامة الزاجلة يش�كل »رقما قياس�يا 
عاملي�ا«، موضحاً أن »أي عملي�ة بيع موّثفة 

رسمياً لم تحقق هذا السعر« قبل اليوم. 
وأضاف: »لم أكن أظن أن يف اإلمكان الوصول 
إىل ه�ذا املبل�غ«، متوقع�ا أن يكون الش�اري 
الذي لم تكش�ف هويته »راغبا بال شك« يف أن 
تتزاوج األنثى التي اشرتاها مع ذكور، ولفت 

إىل أن هذه األنثى تنتمي إىل ساللة مرموقة.
تج�در اإلش�ارة إىل أن ني�و كي�م الت�ي يبل�غ 
عمرها س�نتن وعرضت للبيع أساسا بسعر 
2٠٠ يورو، درجت عىل املشاركة يف مسابقات 
الحم�ام، وق�د تضمن�ت نبذة عنه�ا نرشتها 

»بيبا« الئحة بالجوائز التي فازت بها.
واكتس�ب حم�ام النخب�ة األوروبي ش�عبية 
متزاي�دة يف ك�ل أنح�اء العال�م يف الس�نوات 
األخ�رية، خصوصا يف الص�ن حيث يمكن أن 

تحقق رياضة الحمام مكاسب ضخمة.
وأدى اهتم�ام ال�رشاة األثري�اء من آس�يا أو 
الخليج، إىل ارتفاع أس�عار هذه الطيور التي 
تتي�ح له�ا غريزته�ا الع�ودة إىل النقطة التي 
انطلق�ت منها بعدم�ا تكون قطع�ت أحيانا 

مئات الكيلومرتات.

غ�ري عالم اآلثار االف�رتايض من تايوان ، س�كوث 
وارن�غ، تخصصه ح�ن أصبح عال�م الجيولوجيا 
االف�رتايض وأعل�ن أنه اكتش�ف ذهبا عىل س�طح 
املري�خ. وقال إن هناك كلوداي�ك الحقيقي وجباال 
 Google Mars  ذهبية اكتشفها استنادا إىل مخدم
الذي يقوم عىل صور فوتوغرافية التقطها مسبار 
أمريك�ي محلق يف مدار الكوك�ب األحمر. ويعترب، 

وارن�غ، أن امل�ادة الصف�راء املتأللئ�ة يف الش�مس 
والتي تحيط بحفرة “لومونوسوف” الناجمة عن 
س�قوط كويكب هي الذهب. وإذا كانت تلك املادة 
الالمع�ة ذهب�ا بالفعل فم�ن الصع�ب أن نتصور 
كميت�ه يف واقع األمر، مع العلم أن الجبال الذهبية 
تمت�د أحيان�ا إىل مس�افة 12 كيلوم�رتا وعرضها 
3.5 كيلوم�رت.إذن فمن أين أتى  الذهب إىل س�طح 

املريخ؟ هل أتى من جوفه نتيجة س�قوط كويكب 
عم�الق، ما تس�بب يف  نش�وء حف�رة بقطر 12٠ 
كيلومرتا؟وربما هن�اك كويكب  أحرض الذهب إىل 
س�طح املريخ؟ وي�رى العلم�اء أن كال االحتمالن 
واردان.ع�ىل كل حال فإن فكرة اس�تصالح املريخ 
تكتسب مغزى حقيقيا. وس�يتم تعويض نفقات 

الرحالت الفضائية إىل الكوكب األحمر بسهولة.

هل يوجد ذهب عىل سطح املريخ؟

كشف باحثون أن البقايا الهيكلية لطفلن حديثي الوالدة عاشا قبل نحو 
3٠ ألف عام، هي أقدم دليل معروف لتوأم متطابق.

وقام الباحثون بتحليل الحمض النووي القديم لرضيعن تم اكتش�افهما 
يف النمسا، وحددوا أن التوأم يتشارك يف جينوم كامل.

ويكش�ف التحليل أن أحدهما عاش من س�تة إىل سبعة أشهر واآلخر من 
13 إىل 14 أس�بوعا بعد الوالدة. وُكشف عن الرفات يف حفرة قرب بيضاوية 
الش�كل، م�ع كل جث�ة مغروس�ة يف مغرة حم�راء وال�رؤوس متجهة إىل 
الرشق. واكُتش�ف القرب يف موقع Gravettian يف Krems-Wachtberg يف 

النمسا، وتم بناؤه خالل العرص الحجري القديم األعىل.
وإىل جانب التوأم، عثر الفريق أيضا عىل بقايا هيكل عظمي لرضيع يبلغ 

من العمر ثالثة أشهر يف املوقع، قيل إنه كان ابن عمهم.
وتع�د األدلة املؤكدة عىل وجود توائم يف الس�جل اآلثاري نادرة للغاية، ولم 
يجر التحقق منها من خالل تحليل الحمض النووي، كما جاء يف الدراسة 

.Nature  املنشورة يف مجلة

اكتشاف أقدم دليل عىل التوائم 
يف قرب قديم بالنمسا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


