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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

عجبت ملن يقنط ومعه االستغفار العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يوجه 
التشكيالت األمنية برفع قدراهتا 

استعدادًا لالنتخابات
ص2

القـانـونيـة البـرملانيـة: ال وجـود ألي تعديـل عىل قانـون االنتخابـات
املالية تنوي طرح سندات عىل املواطنني بقيمة تصل إىل )5( مليارات دوالر 

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت اللجنة املالية النيابية، أمس السبت، ارسال 
اصالح�ات مالي�ة »عاجل�ة« اىل رئي�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي، موضح�ا أنها تتضمن عدة 

نقاط. 
وقال رئي�س اللجنة هيثم الجب�وري، يف ترصيح 
صحف�ي، إن »الورق�ة البيض�اء الت�ي ارس�لتها 
الحكومة تحتوي افكاراً جيدة، لكن عىل املستوى 
املتوس�ط والبعيد«، مبين�اً أن »اللجن�ة املالية يف 
الربملان أع�دت ورقة عمل عىل املس�توى القريب 
والعاج�ل الس�تحصال مبال�غ تع�وض النق�ص 

الكبري الحاصلة نتيجة انخفاض النفط«. 
وأوض�ح، أن »ورقة اللجنة املالية، تتضمن تقليل 
بع�ض النفق�ات وااليف�ادات غ�ري الرضوري�ة، 
وايقاف رشاء النفقات الرأسمالية، وأتمتة النظام 
الرضيب�ي والجمرك�ي، باإلضاف�ة اىل اس�تيفاء 
الدي�ون م�ن رشكات الهات�ف النق�ال، وتفعي�ل 
الدف�ع االلكرتون�ي لتقلي�ل الس�يولة املالي�ة يف 
السوق، وسنحاول تضمينها باملوازنة او نرسلها 
االق�����تص�ادي«،  لإلص�الح  قان�ون  بش�كل 
م������وضحاً أنها »ستنعكس ايجاباً لك����نها 

لن تسد العجز الكبري يف البالد«.
وب�ن أن »قان�ون االدارة املالية ال�ذي دخل حيز 
التنفيذ بداية الس�نة الحالي�ة، يفيد بعدم تجاوز 
املوازنة نسبة 3% من ع���جز انتاج االج����مايل 
املحيل العام«، مبين�ًا أن »االنتاج االجمايل تقريبا 
اذا اسقطنا النسبة عىل امل�����وازنة، فيجب أن 

ال تتجاوز 7 %«. 

التفاصيل ص2

الربملان يرفد احلكومة بـ »إصالحات عاجلة« لسد العجز املايل
تضمنت تقليل النفقات وأمتتة النظام الضرييب واجلمركي واستيفاء الديون.. واملالية النيابية: ما زلنا بانتظار موازنة ٢٠٢٠ حمافظ بغداد: الوضع حتت 

السيطـرة ولـم نسجـل مشـاكـل يف 
ترصيف مياه األمطار

وزير الصحة يوجه
 بغلق الصيدليات التي ال يتواجد 

فيها الصيديل

النقـل تعلـن 
توقف املالحـة فـي »قنـاة بحريـة« 

بسبب سوء االحوال اجلوية

ص3

ص3

ص3

إيران تتوعد »إرسائيل« بالثأر لفخري زاده: الرد قادم

جلنة التعديالت الدستوريـة تضع »تقريرها النهائي« 
امام رئاسة الربملان

ص3 ص3 ص3

البنك املركزي
 يطلق مرشوع اجلباية االلكرتونية 

لصندوق االسكان

كـركـوك
 تبدي استعدادها الفتتاح 

مطارها الدويل

االنـبـار:
 افتتاح طريق دويل يف األنبار 

مغلق منذ 2014

       بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، أمس الس�بت، أن 
إرسائيل التي يتهمها باغتيال العالم النووي محسن فخري 
زاده، تس�عى اىل التسبب ب�«فوىض« يف املنطقة، مؤكدا أن 
الجمهورية اإلسالمية لن تقع يف هذا »الفخ«.وقال روحاني 
يف كلم�ة متلف�زة »األمة اإليرانية أذكى م�ن أن تقع يف فخ 
املؤامرة الذي نصبه الصهاينة. هم يفّكرون بخلق فوىض، 
لكن عليهم أن يدركوا أننا كش�فنا أالعيبهم ولن ينجحوا يف 
تحقيق أهدافهم الخبيثة«. وتوعد روحاني إرسائيل بالثأر 
ملقتل محس�ن فخ�ري زاده »يف الوقت املناس�ب«. بدوره، 
ق�ال رئي�س منظمة الطاق�ة الذري�ة اإليراني�ة، عيل أكرب 
صالحي، إن مقتل العالم اإليراني، محسن فخري زاده لن 
يوقف ولن يعرقل التقدم يف الربنامج النووي لبالده. وقال 

صالحي »املس�ار الذي كان ينتهجه فخري زاده، يس�تمر 
اآلن وبش�كل أكثر كثافة«.وكانت إيران قد قالت يف رسالة 
لألم�ن العام لألم�م املتحدة أنطوني�و غوترييش ومجلس 
األمن الدويل الجمعة إنها ترى »مؤرشات خطرية عن ضلوع 
إرسائي�ل« يف اغتيال العال�م النووي اإليران�ي فخري زاده 
وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها. وقال متحدث باسم 
األمم املتح�دة إن األمن العام أنطوني�و جوترييش دعا إىل 
ضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر يف 
املنطقة بعد محسن فخري زاده. ويف سياق متصل ذكرت 
قناة إن12اإلخبارية اإلرسائيلية اليوم الس�بت أن إرسائيل 
رفع�ت حالة التأهب القصوى يف س�فاراتها بجميع أنحاء 
العالم بع�د التهديدات اإليرانية بالث�أر ملقتل فخري زاده، 
بيد أن باسم وزارة الخارجية اإلرسائيلية قال إن الوزارة ال 

تعلق عىل املسائل األمنية املتعلقة بممثليها يف الخارج.

      بغداد / المستقبل العراقي

الخاص�ة  النيابي�ة  اللجن�ة  تعه�دت 
املكلفة بالتعديالت الدستورية ، بعقد 
اجتم�اع جدي�د ملناقش�ة امل�ادة 140 
خ�الل االي�ام املقبل��ة . وذك�ر مقرر 
اللجنة النائب صائب خدر، يف ترصيح 
صحف�ي، ان »ع�دم اكتم�ال النصاب 
القانوني بس�بب غي�اب بعض ممثيل 
املكون�ات حال دون عق�د االجتماعي 
امل�ادة  بمناقش�ة  الخ�اص  النهائ�ي 

140 االس�بوع امل�ايض »، مش�ريا اىل 
ان » اللجن�ة النيابي�ة س�تجتمع مرة 
اخرى خ�الل االيام املقبلة ، ملناقش�ة 
امل�ادة الوحي�دة املتبقي�ة وه�ي املادة 
140 ، ث�م نرف�ع التقري�ر النهائي اىل 
رئاس�ة مجلس الن�واب ». واضاف ان 
» اللجنة النيابية ناقش�ت جميع املواد 
للتعديل وعددها  املدرجة  الدس�تورية 
144 م�ادة ، الت�ي اغلبها هي ليس�ت 
مح�ل خالف ب�ن الكت�ل السياس�ية 
»، مبين�ا ان » بع�ض التعدي�الت فيها 

وجهات نظ�ر مختلف�ة ولذلك مضت 
اللجن�ة اىل تضمينه�ا اكثر م�ن رأي ، 
منها املادة 76 املتعلقة بش�كل النظام 
السيايس ، رئايس او برملاني ام مختلط 
، وكذلك اختيار املحافظن وصالحيات 
املحافظات ورسي�ان قرارات املحكمة 
الصالحي�ات  وتوزي�ع   ، االتحادي�ة 
والث�روات بن املرك�ز واالقليم ، فضال 

عن املادة 140 ».
واوض�ح ان » اللجنة س�تعد تقريرها 
نهائي ح�ال انتهاء اجتماع مناقش�ة 

امل�ادة 140 ويقدم اىل رئاس�ة مجلس 
النيابي�ة  اللجن�ة  ». وكان�ت  الن�واب 
بالتعدي�الت  املكلف�ة  الخاص��ة 
الدس�تورية ، فش�لت بعقد اجتماعها 
النهائي الخاص بمناقشة املادة 140 ، 
يوم االحد املايض ، بسبب عدم حضور 
ممث�يل املكون�ات وبع�ض اعضائه�ا 
من ممثيل الكتل السياس�ية االخرى ، 
ماح�ال دون تحقق النصاب القانوني 

لعقد االجتماع .
التفاصيل ص2

ص7

املدرب املساعد للطلبة:
 التعـادل مع زاخـو نتيجـة

 عـادلـة

مستشار األمن القومي والسفري األمريكي يبحثان القضاء عىل ما تبقى من »داعش«
إرضاب عام يف عموم كردستان ردا عىل تأخري الرواتب وهتديد احلريات
العراق يرتاجع مركزا يف جدول الدول األكثر إصابة بوباء »كورونا«

ص2

ص2

ص2
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بالتفاصيل.. موعد توزيع اللوحات املرورية يف بغداد واملحافظات
     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�دد مدير املرور العامة اللواء طارق اس�ماعيل 
حس�ن، أمس الس�بت، موع�د توزي�ع وطباعة 

اللوحات املرورية يف بغداد واملحافظات.
وق�ال حس�ن يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، انه »ت�م توزيع اللوح�ات املرورية 
لكافة مجمعات التس�جيل يف بغداد واملحافظات 

وستطبع وتوزع خالل اليومن القادمن«.
واضاف« س�نعمل بنظ�ام الش�فتات )صباحي، 
مس�ائي( يف مجمع�����ات التس�جيل من اجل 
اكمال املعامالت املرتاكم�ة وتقديم خدمة أفضل 

للمراجع الكريم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت اللجنة املالية النيابية، أمس السبت، 
ارسال اصالحات مالية »عاجلة« اىل رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحا أنها 

تتضمن عدة نقاط. 
وق�ال رئي�س اللجن�ة هيثم الجب�وري، يف 
ترصيح صحفي، إن »الورقة البيضاء التي 
ارس�لتها الحكومة تحتوي اف�كاراً جيدة، 
لك�ن ع�ى املس�توى املتوس�ط والبعيد«، 
مبين�اً أن »اللجنة املالي�ة يف الربملان أعدت 
ورقة عمل عى املس�توى القريب والعاجل 
الس�تحصال مبالغ تعوض النقص الكبري 

الحاصلة نتيجة انخفاض النفط«. 
وأوضح، أن »ورقة اللجنة املالية، تتضمن 
تقلي�ل بع�ض النفق�ات وااليف�ادات غري 
النفق�ات  رشاء  وايق�اف  الرضوري�ة، 
النظ�ام الرضيب�ي  الرأس�مالية، وأتمت�ة 
والجمركي، باإلضافة اىل اس�تيفاء الديون 
وتفعي�ل  النق�ال،  الهات�ف  رشكات  م�ن 
الدف�ع االلكرتوني لتقليل الس�يولة املالية 
يف السوق، وس�نحاول تضمينها باملوازنة 
لإلص�الح  قان�ون  بش�كل  نرس�لها  او 
االق�����تص�ادي«، م������وضح�اً أنها 
»س�تنعكس ايجاب�اً لك����نه�ا لن تس�د 

العجز الكبري يف البالد«.
وب�ن أن »قان�ون االدارة املالية الذي دخل 

حي�ز التنفي�ذ بداية الس�نة الحالية، يفيد بع�دم تجاوز 
املوازنة نس�بة 3% من عجز انتاج االجمايل املحيل العام«، 
مبيناً أن »االنتاج االجمايل تقريبا اذا اسقطنا النسبة عى 

املوازنة، فيجب أن ال تتجاوز 7 %«. 
وأضاف، أن »املسودة االوىل تضمنت بأن تتجاوز النسبة 
25 %، وهذا رقم كبري ال يتناسب مع قانون االدارة املالية 

من حيث النسبة والتناسب بن 7 % و 25 %«. 
وأش�ار اىل أن »اس�باب هذا املوض�وع، تكم�ن بالزيادة 
الكبرية يف النفقات وانخف�اض االيرادات«، مبينا أن »ما 
تس�بب بهذا الف�رق الكبري، هو انخف�اض حصة العراق 
بالكميات املصدرة للنفط بنس�بة ملي�ون برميل يومياً، 
وه�ذا تس�بب بخس�ارة الع�راق 15 مليار دوالر س�نوياً 

النخفاض اسعار النفط بسبب كورونا«. 

وتابع، أن »الس�بب االخ�ر هو انخفاض االي�رادات غري 
النفطي�ة، نتيج�ة ع�دم الجباي�ة والوض�ع االقتصادي 
والكس�اد الكبري الذي انعكس ع�ى الجمارك والرضائب 

والرسوم وغريها«. 
وأك�د، أن »اللجن�ة املالية وضعت اصالح�ات من املمكن 
ان تزي�د االيرادات يف قانون تموي�ل العجز املايل يف البالد، 

ولكن يجب اعادتها وتفعيلها يف قانون املوازنة«. 

يذك�ر أن الورق�ة البيضاء التي ارس�لتها 
الحكوم�ة، تتأل�ف م�ن خمس�ة محاور 
املس�تدام،  امل�ايل  االس�تقرار  لتحقي�ق 
وتحقيق إصالحات اقتصادية كلية وتوفري 
الخدم�ات األساس�ية وتطوي�ر الحوكمة 
والبيئة القانونية، فيما يمتد تنفيذها من 

3- 5 سنوات
بدوره، كشف عضو اللجنة امللية النيابية 
جم�ال كوج�ر عن موع�د ارس�ال قانون 
بحس�ب   2021 للع�ام  العام�ة  املوازن�ة 
ما حددته�ا الحكوم�ة، مبين�ا ان اللجنة 
خاطب�ت الحكوم�ة بكتاب رس�مي بهذا 

الشأن.
 وق�ال كوج�ر، يف ترصي�ح صحف�ي، ان 
»الحكومة اىل االن لم ترسل ملوازنة العامة 
للع�ام 2021، علم�ا ان خ�الل الجلس�ة 
م�ع رئيس ال�وزراء ووزي�ر املالية ووزير 
التخطي�ط ومحافظ البن�ك املركزي، اكد 
وزير املالية ان املوازنة ستصل اىل مجلس 
الن�واب ام�ا يف اواخر الش�هر الح�ايل، او 

منتصف شهر كانون االول ملقبل«. 
ودع�ا »الجه�ات املعنية بإرس�ال املوازنة 
عى عجالة حتى ال يتأخر موضوع رصف 
الروات�ب لش�هر كان�ون الثان�ي، بذريعة 
ع�دم اق�رار امل�����وازن�ة«، مبي����ن�ا 
انن�ا »طالبن�ا الجه�ات املختص�ة وجه�ا 
لوجها فضال عن اخطارهم بكتاب رسمي 

االرساع يف ارسال امل����وازنة«.
واك�د ن »ال�رد ل�م يصل حت�ى االن م�ن الحكومة حول 

القانون«. 
وكان مق�رر اللجنة احم�د الصف�����ر اك�د ان رواتب 
كانون الثاني ستتأخر بسبب عدم رسال قانون للموازنة 

باملوعد املحدد.

      بغداد / المستقبل العراقي

تعه�دت اللجنة النيابية الخاصة املكلفة 
بالتعدي�الت الدس�تورية ، بعقد اجتماع 
جدي�د ملناقش�ة املادة 140 خ�الل االيام 
املقبل��ة . وذك�ر مق�رر اللجن�ة النائب 
صائ�ب خ�در، يف ترصيح صحف�ي، ان 
»عدم اكتمال النصاب القانوني بس�بب 

غي�اب بع�ض ممث�يل املكون�ات ح�ال 
دون عق�د االجتماع�ي النهائي الخاص 
بمناقش�ة املادة 140 االسبوع املايض »، 
مشريا اىل ان » اللجنة النيابية ستجتمع 
مرة اخرى خالل االيام املقبلة ، ملناقشة 
املادة الوحي�دة املتبقية وهي املادة 140 
، ث�م نرفع التقري�ر النهائي اىل رئاس�ة 
مجلس الن�واب ». واض�اف ان » اللجنة 

النيابية ناقشت جميع املواد الدستورية 
املدرج�ة للتعدي�ل وعدده�ا 144 مادة ، 
التي اغلبها هي ليس�ت محل خالف بن 
الكت�ل السياس�ية »، مبين�ا ان » بعض 
التعدي�الت فيها وجهات نظ�ر مختلفة 
ولذل�ك مضت اللجن�ة اىل تضمينها اكثر 
من رأي ، منها املادة 76 املتعلقة بش�كل 
النظ�ام الس�يايس ، رئ�ايس او برملان�ي 

ام مختل�ط ، وكذلك اختي�ار املحافظن 
وصالحيات املحافظات ورسيان قرارات 
املحكمة االتحادية ، وتوزيع الصالحيات 
والثروات بن املركز واالقليم ، فضال عن 

املادة 140 ».
واوض�ح ان » اللجن�ة س�تعد تقريره�ا 
نهائي حال انتهاء اجتماع مناقشة املادة 
140 ويقدم اىل رئاسة مجلس النواب ».

وكانت اللجنة النيابية الخاص�ة املكلفة 
بالتعدي�الت الدس�تورية ، فش�لت بعقد 
اجتماعه�ا النهائ�ي الخاص بمناقش�ة 
امل�ادة 140 ، يوم االحد املايض ، بس�بب 
ع�دم حضور ممث�يل املكون�ات وبعض 
اعضائه��ا من ممثيل الكتل السياس�ية 
االخ�رى ، ماح�ال دون تحق�ق النصاب 

القانوني لعقد االجتماع .

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الداخلية عثم�ان الغانمي، أمس 
الس�بت، التش�كيالت األمنية برف�ع قدراتها 

استعداداً لالنتخابات.
ونقلت وكالة األنب�اء العراقية، عن املتحدث 
باس�م وزارة الداخلي�ة الل�واء خال�د املحنا، 
إن »وزي�ر الداخلي�ة يرشف بش�كل مبارش 
ع�ى جميع العملي�ات األمنية الت�ي تنفذها 

تشكيالت الوزارة«.
املحن�ا لفت، إىل أن »الغانم�ي وجه تعليماته 

للتش�كيالت األمنية التابعة لوزارة الداخلية 
برف�ع مس�توى عمله�ا حتى يك�ون هناك 
اس�تقرار أمن�ي لتطوي�ر األم�ن اس�تعداداً 

لالنتخابات«.
وأضاف املحنا، أن »إجراء االنتخابات يستلزم 
أن تك�ون هناك بيئة آمن�ة ،لذلك فإن جميع 
الداخلي�ة ب�دأت ُتصاع�د  تش�كيالت وزارة 
عملياتها األمنية بالش�كل الذي يحقق قدراً 

أكرب من األمن ومحاربة الجريمة«.
كم�ا أش�ار، إىل أن »األي�ام املقبلة ستش�هد 
للعملي�ات م�ن تش�كيالت وزارة  تصاع�داً 

الداخلية ضد عصابات الجريمة«.
وأوض�ح املحن�ا أن »الفرتة املاضية ش�هدت 
نش�اطات متميزة لجميع تش�كيالت وزارة 
الداخلي�ة ،س�واء يف م�ا يتعل�ق بعملي�ات 
مكافح�ة اإلره�اب وتنفي�ذ عملي�ات كربى 
مناطقية عملياتية، وكذل�ك عمليات نوعية 
لجه�از االس�تخبارات واإلطاحة بش�بكات 
بقاي�ا داعش اإلرهابي�ة وعمليات يف مناطق 
الجن�وب لنزع أس�لحة املناطق التي تش�هد 

رصاعات عشائرية«.
له�ا  كان  الداخلي�ة  »وزارة  أن   ، ب�ننّ كم�ا 

جه�د متميز يف الكش�ف وضب����ط مئات 
الكيلوغرام�ات م�ن املخ�درات ،والوص�ول 
إىل أماك�ن ل�م تكن تصله�ا الق�وات األمنية 
،والقب�ض عى العدي�د من املتهم�ن الكبار 
املروج�ن ،وك����ذل�ك محارب�ة الجريم�ة 
املنظمة، كم�ا أنها حقق�ت نجاحات كبرية 
ع�ى مس�توى قض�����اي�ا الفس�اد املايل 
كالتهري�ب ،وت�م إحباط ش�بك����ة كبرية 
الب�رصة تس�تخدم  النف����ط يف  لتهري�ب 
املنتج�ات  لرسق�ة  األرض  تح�ت  أنابي�ب 

النفطية والنفط الخام«.

تضمنت تقليل النفقات وأمتتة النظام الضرييب واجلمركي واستيفاء الديون.. واملالية النيابية: ما زلنا بانتظار موازنة ٢٠٢٠

الربملان يرفد احلكومة بـ »إصالحات عاجلة« لسد العجز املايل
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جلنة التعديالت الدستوريـة تضع »تقريرها النهائي« امام رئاسة الربملان

وزير الداخلية يوجه التشكيالت األمنية برفع قدراهتا استعدادًا لالنتخابات

تعهدت بعقد اجتماع جديد ملناقشـة املادة 14٠

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة القانونية النيابية، 
اج�راء  حقيق�ة  الس�بت،  أم�س 

تعديالت عى قانون االنتخابات«.
وذكر عضو اللجنة حسن فدعم، يف 
ترصيح صحف�ي، ان »انباء اجراء 
تعدي�الت ع�ى قان�ون االنتخابات 

غ�ري صحيح�ة، وان القانون جرى 
التصوي�ت عليه يف مجل�س النواب 
وأرس�ل اىل رئاس�ة ال�وزراء وتمت 
املصادق�ة علي�ه بالفعل، ل�ذا فان 

القانون يعترب نافذا االن«. 
ألغ�ى  »القان�ون  ان  اىل  ولف�ت 
والس�جون  الخ�ارج  انتخاب�ات 

واملستشفيات«.

القانونية الربملانية: ال وجود ألي
 تعديل عىل قانون االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر املالينّة عيل عبد االمري عالوي عن س�عي وزارته 
لطرح سندات بقيمة 3- 5 مليارات دوالر اىل املواطنن بعملتي 

الدينار والدوالر.  
وقال عالوي، خالل حضوره ندوة لرابطة املصارف الخاصة، 
إن »القط�اع امل�رصيف يعد من أه�م القطاع�ات االقتصادية، 
وتعمل الدولة ع�ى دعمه من اجل تحري�ك االقتصاد«، مبيناً 

ان »حرك�ة اإلص�الح االقتص�ادي الحالية ه�ي األكثر جدية 
وستستمر اىل الحكومات املقبلة«.  

وأش�ار ع�الوي اىل أن »وزارة املالي�ة تعمل ع�ى تقوية البنى 
التحتية للنهوض بجميع القطاعات االقتصادية، وبالخصوص 
القطاع املرصيف من أجل دعم املشاريع االستثمارية يف العراق، 
وأنه�ا ال ت�رى أي بدي�ل اال تقوية القطاع امل�رصيف ودفعه إىل 

األمام من خالل إزالة العقبات من أمامه«.  
ونوه بأن »الوزارة تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات 

دوالر، اىل املواطن�ن بالدينار وال�دوالر، ونتوقع من املصارف 
الخاص�ة والحكومي�ة رشاءه�ا«، موضحاً ان »س�عر رصف 
الدين�ار امام ال�دوالر س�يكون ثابتا عن�د إصدار الس�ندات، 
وذلك لتجنب اي خس�ائر يف رشاء الس�ندات من قبل املصارف 
واملواطنن«.  وأكد أن »وزارة املالية من خالل الورقة البيضاء 
ستقوم بإصالح السياسة املالية ومراقبة االقتصاد، وتغيريه 
ليواك�ب االقتصاد العاملي«، الفتاً إىل أن »القرارات السياس�ية 

التي اتخذت يف السابق، أثرت يف االقتصاد«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

تراج�ع الع�راق، أمس الس�بت، مرك�زاً جديداً 
يف الج�دول العاملي للدول األكث�ر إصابة بوباء 
كورون�ا. وقال�ت جامع�ة »جون�ز هوبكن�ز« 
األمريكية يف نرشتها الصادرة، إن »العراق احتل 

املركز الحادي والعرشين بالجدول العاملي، بعد 
ان كان يحتل املركز العرشين فيه«. وأش�ارت، 
إىل أن »تركي�ا تقدم�ت ع�ى الع�راق بع�د ان 
سجلت 548.242 إصابة يف حن سجل العراق 
لحد االن 547.215 إصابة مؤكدة«. واوضحت 
الجامعة التي تعنى بمتابعة الجائحة يف العالم، 

أن »الواليات املتحدة م�ا زالت عى رأس الدول 
األكثر ترضراً من الوب�اء، يأتي بعدها كال من 
الهند والربازيل وروسيا وفرنسا، وكال من هذه 
الدول س�جلت اكثر من مليوني اصابة بكوفيد 
19«. ويبلغ إجم�ايل إصابات فايروس كورونا 
منذ تفش�يه، بحس�ب أح�دث موق�ف وبائي 

أصدرت�ه وزارة الصح�ة: 547215، وح�االت 
الشفاء: 476297، والوفيات: 12167. وتوقع 
مدي�ر برامج الطوارئ يف املنظمة، مايك رايان، 
الي�وم الس�بت )28 ترشي�ن الثان�ي 2020(، 
»ع�ودة العالم إىل الوضع الطبيعي العام املقبل 

مع ظهور اللقاحات املضادة لكوفيد 19«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة االقامة، أمس الس�بت، 
ع�ن القبض عى 29 مخالفاً يف العاصمة 
بغ�داد. وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العرابي نس�خة منه انه »من 
خالل املتابع�ة امليدانية وتكثيف الجهود، 
تمكن�ت مف�از مديري�ة اإلقام�ة ضمن 
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة وبالتعاون مع جهاز املخابرات 
الوطن�ي والقطعات املاس�كة، من القاء 
القبض عى 29 مخالفاً يحملون مختلف 
الجنس�يات االجنبي�ة يف ش�ارع النضال 
كان�وا  »ه�ؤالء  ان  ببغداد«.واضاف�ت 
يعملون يف إدارة صاالت الروليت«، مشرية 
اىل ان�ه »تم اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

اصولياً وفق السياقات املعمول بها«.

املالية تنوي طرح سندات عىل املواطنني بقيمة تصل إىل )5( مليارات دوالر 

العراق يرتاجع مركزًا يف جدول الدول األكثر إصابة بوباء »كورونا«

اإلقامة تعلن
 اعتقال )29( عاماًل بصاالت 

»الروليت« يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن القومي قاسم األعرجي يبحث مع السفري األمريكي 
يف بغداد، أمس الس�بت، القضاء عى ما تبقى من عنارص تنظيم »داعش« 

اإلرهابي.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب االعرج�ي تلقت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، أن 
»االعرج�ي التق�ى بالس�فري األمريك�ي، وج�رى خ�الل اللق�اء بحث آخر 

املستجدات السياسية واألمنية يف املنطقة«.
وأض�اف أن »الجانب�ن أكدا ع�ى أهمية تب�ادل املعلومات االس�تخبارية، 

للقضاء عى ما تبقى من داعش اإلرهابي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توع�دت وزارة الرتبي�ة، أمس الس�بت، امل�دارس التي تل�زم طلبتها 
بالدوام أكثر من يوم يف االس�بوع، فيم�ا طالبت االهايل بالتبليغ عن 

هذه املدارس.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق إن »وزارة الرتبية 
اعلنت ان بداية العام الدرايس سيكون االحد، وبحسب القرارات التي 
ص�درت يكون الدوام يوما واحدا يف االس�بوع ل�كل صف«، مبينا ان 

»القرار ينطبق عى املدارس االهلية والحكومية«.
ودع�ا ف�اروق »كل املؤسس�ات اىل االلتزام ب�رشوط وضوابط خلية 

االزمة«، متوعدا ب�«محاسبة كل من يتجاوز عدد هذه االيام«.
وتاب�ع ان »اولي�اء االمور م�ن حقهم التوجه لتقديم ش�كواهم عن 
املدرس�ة الت�ي تطلب من الطال�ب الدوام املدريس ال كث�ر من يوم«، 
مطالب�ا »املجتمع واولياء االمور بالتع�اون مع قرارات خلية االزمة 

التي جاءت لسالمة املواطن«.
يذكر ان عددا من امل�دارس االهلية طالبت طلبتها بالدوام عى مدار 
اس�بوع كامل، االمر الذي اثار مخاوف االهايل يف ظل انتشار جائحة 

كورونا وعدم االلتزام باإلجراءات الوقائية.

مستشار األمن القومي والسفري األمريكي 
يبحثان القضاء عىل ما تبقى من »داعش«

الرتبية: قرار دوام اليوم الواحد ينطبق 
عىل املدارس احلكومية واألهلية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن »مجلس الضغط« الخاص 
باالحتجاج�ات الغاضبة باقليم 
كردس�تان، أم�س الس�بت، عن 
الب�دء ب�ارضاب ع�ام يف عموم 
مناط�ق اإلقلي�م رداً عى تأخري 
الروات�ب واعتق�ال الصحفي�ن 
ان  مؤك�داً  والناش�طين، 
»اإلرضاب سينتقل هذه املرة من 
محافظ�ة الس�ليمانية اىل عمق 
مدين�ة أربيل »يف تح�ٍد منه أمام 
أس�اليب القم�ق الت�ي يتعرض 
لها املتظاهرون والناش�طون يف 

محافظتي دهوك وأربيل.
ودعا املجلس يف مؤتمر صحفي 
الس�ليمانية  بمدين�ة  عق�ده 
العامل�ن يف  املوظف�ن  جمي�ع 
القطاعات الحكومية اىل اإلعالن 
عن اإلرضاب الع�ام من يوم غد 
االح�د. مؤك�داً ع�ى رضروة ان 
يقوم برملان اإلقليم باس�تضافة 
والتس�اؤل  كردس�تان  حكومة 
حول أسباب تأخر رصف رواتب 
عجزه�ا  ح�ال  ويف  املوظف�ن، 
ع�ن معالجتها عليه�ا ان تقدنّم 
اس�تقالتها او يس�حب املجلس 
الثقة منه�ا. وأوضح املجلس يف 

بيان�ه لل�رأي العام ح�ول تأخر 
السياس�ية  واألوضاع  الروات�ب 
واألزمة اإلقتصادية التي ش�لنّت 
الحي�اة العام�ة يف عم�وم مدن 
كردس�تان دون ان يكون هناك 
أي التفات�ة م�ن الحكوم�ة مع 
اعتقال الصحفين والناش�طن 
وأحزاب  للحكوم�ة  املعارض�ن 

السلطة دون وجه حق.
وخاطب املجلس الجهات املعنية 
املدن�ي  املجتم�ع  ومنظم�ات 
العاج�ل والف�وري  التدخ�ل  اىل 
يف  الس�لطات  ع�ى  للضغ�ط 
كردستان لإلفراج عن املعتقلن 
الناش�طن  م�ن  الس�جون  يف 
والصحفين الس�يما يف مدينتي 

أربيل ودهوك.
وطالب املجل�س بتوزيع رواتب 
موظف�ي كردس�تان م�ن قب�ل 
الحكوم�ة اإلتحادي�ة يف بغ�داد 
لطامل�ا تعج�ز حكوم�ة اإلقليم 
ع�ن دفعه�ا، مضيف�اً: يف ح�ال 
لم تدخل الس�لطات املعنية عى 
الخ�ط وتعالج مش�اكل جميع 
احتجاجاتنا  سننقل  القطاعات 
الجماهريي�ة بمش�اركة جميع 
الفئات من السليمانية اىل عمق 

مدينة أربيل.

إرضاب عام يف عموم كردستان ردًا عىل تأخري 
الرواتب وهتديد احلريات
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق عن 
توقف املالحة يف قناة خور عبدالله بس�بب س�وء األحوال 
الجوية التي تش�هدها املنطق�ة يف اليومني املاضيني، مما 
تعذر أجراء عملية ارس�ال ب�دل الطواقم البحرية العاملة 

يف املوان�ئ النفطية الواقع�ة يف املياه االقليمي�ة العراقية 
م�ن الخليج العربي . و ذكر املدي�ر العام للرشكة فرحان 
محيس�ن الفرط�ويس يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان » س�وء االحوال البحري�ة وتأثرها بحالة 
الطقس تسبب بتوقف عملية ارسال بدل الطواقم للموانئ 
النفطي�ة ) البرصة - العمية ( موضحاً ، ان ادارة الرشكة 

تهتم اوالً بسالمة الكوادر البحرية العاملة يف املوانئ .
واض�اف الفرط�ويس : وجهن�ا بإيق�اف أعم�ال املالح�ة 
البحري�ة يف قن�اة خور عبدالله بس�بب حال�ة البحر غري  
املس�تقرة حفاظ�اً ع�ى س�المة الجميع ، مش�رياً  اىل ان 
الكوادر املالحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار 

حالة الطقس . 

تجدر االشارة اىل ان قس�م السيطرة والتوجيه البحري يف 
الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق اص�در تعليماته برضورة 
ايقاف املالح�ة يف قناة خ�ور عبدالله للس�فن والوحدات 
البحري�ة القادمة واملغادرة ملوان�ئ ام قرص وخور الزبري 
بس�بب ش�دة الرياح وارتفاع األم�واج و حفاظاً عى امن 

وسالمة السفن والطواقم العاملة عليها .

النقل تعلن توقف املالحة يف »قناة بحرية« بسبب سوء االحوال اجلوية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة املوارد املائية، أمس الس�بت، 
عن وج�ود ف�راغ خزن�ي بأهوار ميس�ان 
ملي�ارات   4 م�ن  بأكث�ر  يق�در  وواس�ط 
م�ر مكع�ب الس�تيعاب الس�يول املرتقب 
وصولها. وقال املتحدث باسم الوزارة عون 

ذياب عبدالله ان “هناك سيول وفيضانات 
مرتق�ب وصولها ج�راء االمطار الكبرية يف 

الوسط والجنوب”.
واضاف ان “تلك السيول ستعزز من خزين 
الع�راق املائي”، مش�ريا اىل ان “هناك فراغ 
خزني بهور الش�ويحة بمحافظة واس�ط 
يق�در بأكثر م�ن مليار م�ر مكعب فضال 

عن ف�راغ خزني بهور الس�ناف والحويزة 
بميس�ان ويق�در بأكث�ر م�ن 3 مليار مر 

مكعب”.
واوض�ح ذياب ان “ه�ذا الف�راغ قادر عى 
اس�تيعاب كميات املياه املتوق�ع وصولها 
اىل املحافظ�ات الجنوبي�ة وترصيف مياه 

السيول باتجاها”.

املوارد: الفراغ اخلزين بأهوار واسط وميسان قادر عىل استيعاب
 )4( مليارات م3 من مياه السيول

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس السبت، إطالق 
م�رشوع الجباي�ة االلكروني�ة الذي يس�تهدف 

بشكل اسايس دعم صندوق اإلسكان العراقي.
وذك�ر البن�ك املرك�زي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ، أنه »تزامناً مع التوجه لدعم 
برنامج الحكومة االلكرونية، يعلن البنك املركزي 
العراقي إط�الق م�رشوع الجباي�ة االلكرونية، 
الذي ممكن ان يساهم يف تعزيز املوارد الحكومية 
وتحصيلها يف بيئة آمنة وش�فافة، باالعتماد عى 
البني�ة التحتية ألنظم�ة الدفع ومنص�ات الدفع 
اإللكروني التي يوفره�ا البنك املركزي ومزودي 

خدمات الدفع املرخصني من قبله«.
وأضاف ان »هذا املرشوع يس�تهدف بش�كل عام 
الوزارات ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها 
من خالل الفواتري والرسوم وعى رأسها صندوق 

اإلسكان العراقي«.  
واش�ار البي�ان اىل أن »ه�ذا امل�رشوع س�يمكن 
صندوق اإلس�كان من أتمتة العمليات االقراضية 
كاف�ة واعتم�اد أدوات الدفع اإللكرون�ي والغاء 
التعام�الت النقدي�ة ال�ذي بدوره سُيس�اعد من 
التخفي�ف ع�ن كاه�ل املواطن�ني املقرضني من 
خ�الل الترسي�ع يف انج�از املعامالت واس�تخدام 
منصات الدفع بدالً من الحضور اىل مقر صندوق 
االسكان«، مبينا أن »خطة الصندوق قد تضمنت 
جدوالً زمنياً لش�مول كافة فروعه يف املحافظات 

بمرشوع الجباية حتى نهاية عام ٢٠٢١«.

البنك املركزي يطلق 
مرشوع اجلباية االلكرتونية 

لصندوق االسكان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن ام�ني بغ�داد عالء مع�ن، أمس الس�بت، تصف�ري محطات 
الرصف الصحي من املياه ملواجهة االمطار.

 وق�ال مع�ن »ش�كلنا غرف�ة عملي�ات ممثل�ة م�ن كل الجهات 
العس�كرية من وزارة الدفاع والداخلية وعمليات بغداد والحش�د 
الشعبي والوزارت الساندة النفط واملوارد املائية والنقل باالضافة 
اىل مس�اندة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي«. واض�اف« 
اجرين�ا زيارة ميدانية اىل محطات ال�رصف الصحي لالطالع عى 
الس�تعدات«، مؤكداً« استمرارها من يوم الشدة املطرية السابقة 
والتحض�ريات ايضا مس�تمرة«. وتابع مع�ن« عملنا عى تنظيف 
وتصفري املحطات من املياه الس�تقبال موجات االمطار املقبلة«، 

متوقعاً« شدات مطرية مقبلة بحسب االنواء الجوية«.

امني بغداد: عملنا عىل تصفري 
املحطات ملواجهة االمطار 

    االنبار / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات االنبار، أمس الس�بت، فت�ح الجرس الرابط 
بني الطريق الدويل الرسيع والطريق القديم يف محافظة االنبار.

وقال قائد العمليات نارص الغنام يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، »أصدرنا األوامر برفع السواتر الرابية وفتح الجرس 
الرابط بني الطريق الدويل الرسيع والطريق القديم، تحديدا الكيلو 
١8، لتس�هيل حركة العجالت بعد غلقه منذ عام ٢٠١4 لتس�هيل 
حركة املواطنني اىل الطريق القديم من الكيلو ١8 بدال من الذهاب 

إىل الكيلو 35«.
واضاف »لن ندخر جهدا لدعم املواطنني يف محافظة االنبار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن��ت الرشكة العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات الطبية يف 
س�امراء إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، أمس الس�بت، 
عن إنتاج مس�تحرضات دوائية اس�تطالعية جدي�دة ذات فعالية 
عالجي�ة من قط�رات العني )تايموس��ام( لع�الج إرتفاع ضغط 
العي�ن.وق�ال مدير ع�ام الرشكة الصي�ديل عب��د الحمي�د عب�د 
الرحم�ن الس�ال�م يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
الرشك�ة مقبل�ة ع�ى إنج�ازات عالجي�ة ذات فعالي�ة عالية يتم 

إنتاجها ألول مرة يف الرشكة بعد توفري املواد األولية”.
وأضاف الس�الم، أن “هذا اإلنجازات جاءت ضمن الخطة البحثية 
التي أعدتها الرشكة وبجهود كبرية ملوظفيها وس�يتم طرح هذه 
املس�تحرضات يف السوق املحلية بعد تسجيلها يف وزارة الصحة”، 
مفصحاً عن ان “العمل مس�تمر إلنتاج ) ٧3 ( مس�تحرض دوائي 

جديد مستقب�الً”.

االنبار: افتتاح طريق دويل يف األنبار 
مغلق منذ 2014

أدويـة سامـراء تعلن عـن إنتـاج مستحرضات 
دوائيـة جديدة مـن قطـرات العيـون

   كربالء / علي ابراهيم

اعلن�ت العتبة الحس�ينية املقدس�ة انجاز 
مركز الش�فاء ال١4 يف كرك�وك، مبينة ان 
افتتاحه وتس�ليمه لدائرة الصحة سيكون 

االسبوع املقبل.
وق�ال رئيس قس�م املش�اريع الهندس�ية 
والفني�ة يف العتبة حس�ني رضا ان “مركز 
الش�فاء ال١4 يف محافظ�ة كركوك والذي 
تنش�ئه العتب�ة ضم�ن خطته�ا ملواجه�ة 
جائحة كورونا انجز بش�كل كامل وسيتم 
افتتاح�ه يف االس�بوع املقبل وتس�ليمه اىل 
دائ�رة الصحة”. واضاف رض�ا ان “املركز 
ش�ييد ع�ى مس�احة 35٠٠ م�ر مرب�ع، 

وبس�عة ١5٠ رسي�را، خصص ع�دد منها 
للعناي�ة املرك�زة، وغرف خاصة بغس�يل 

الكى، باالضافة اىل ردهة الطوارئ”.
واشار اىل ان املركز سيستخدم بعد كورونا 
لخدم�ة املواطنني طبيا حي�ث صمم وفق 
ط�رز معماري�ة تمك�ن م�ن اس�تخدامه 
كمش�فى لتقدي�م االستش�ارات الطبي�ة 

والرقود”.
وبني رضا ان “املركز يحتوي عى منظومة 
تهوية وتربيد مدعومة بالضغط الس�الب، 
مراقب�ة  ومنظوم�ة  انرن�ت  ومنظوم�ة 

الكرونية
ومنظومة استدعاء للممرضني، ومنظومة 

لالوكسجني والغازات الطبية”.

العتبة احلسينية حتدد موعد افتتاح مركز الشفاء 
ذي السعة )١٥٠( رسيرًا يف كركوك

    النجف االشرف /  عامر عبدالعزيز

بح�ث املهن�دس عبدالرحمن عج�ي طوفان مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب مع 
النائب االول ملحافظ النجف االرشف هاشم الكرعاوي واقع تسويق الشلب يف املحافظة . 

واش�ار يف بي�ان نقلة اعالم وزارة التج�ارة ان النائب االول ملحافظ النج�ف التقى مدير عام 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب خالل زيارتة التفقدية ملركز تسويق سايلو ابو صخري وجرى 
خالل اللقاء بحث واقع تسويق الشلب يف املحافظة و السبل الكفيلة التي تعزز فرص زيادة 

الكميات املسوقة ملخازن وزارة التجارة . 
الطرفان اللتقيا مجموعة من الفالحني اللذين ينتظرون دورهم لتس�ليم محصول الشلب و 
اس�تمعا اىل اهم املعوقات التي تواجه عملية تس�ويقهم ملحصول الشلب والتي بينوا فيها اىل 
انها فنية تتمثل يف ارتفاع نس�بة الرطوبة ، اضافة اىل مش�كلة االكياس و التاخري يف رصف 
املستحقات املالية ملحصول الحنطة وما تاله من تاخري لرصف مستحقات الشلب بعد مرور 

ثالث اسابيع عى بدء التسويق . 
مدي�ر عام الرشكة اك�د لجمع الفالحني اللذين التقاهم يف مراكز التس�ويق ان إدارة الرشكة 
وم�ن خالل اللجنة املركزية للتس�ويق تعمل من اجل تذليل اي مع�وق امامكم و تناقش كل 
الف�رص التي تس�مح بقبول االنت�اج بما يحقق ال�رىض للطرفني و ع�دم حرمانكم من اي 
فرص�ة يمكن من خاللها تس�ويق محاصيلكم ملخازن وزارة التج�ارة بدون اي تعقيدات او 
رفض ، اىل جانب ان نكون عند حس�ن ظن الوزارة من خالل عدم التجاوز عى املواصفات و 

الضوابط املعتمدة. 
وبني ان الرشكة وبعد دراس�ة اس�باب تصاعد اعداد الكميات التي تم رفضها بسبب ارتفاع 

الرطوبة تم تعديل نسبة الرطوبة من )١٦( اىل )5.١٦( 
وبخصوص اس�عار االكياس فان اللجنة املركزية للتس�ويق قد اتخذت قرار تجهيز االكياس 
بضمان تسويق اول كمية ملخازن الرشكة حتى تخفف عنكم االعباء املالية وتمنحكم فرصة 
تس�ويق الش�لب مكيس ، اما فيما يخص  مس�تحقات الحنطة والش�لب ، أؤكد لكم اهتمام 
مع�ايل وزير التجارة بموضوع تامني دفعات جديدة من املس�تحقات وفعال تم تامني ذلك يف 

بنود القرض االخري و نحن بانتظار  اطالقها من قبل وزارة املالية . 

خالل زيارتة لسايلو ابو صخري..  النائب االول ملحافظ النجف 
يلتقي مدير عام الرشكة العامة لتجارة احلبوب

كركوك تبدي استعدادها الفتتاح 
مطارها الدويل

الرشطة املجتمعية
 تعلن انقاذ فتاة من حماولة ابتزاز 

إلكرتوين يف بغداد

   كركوك / المستقبل العراقي

أكد مستشار محافظ كركوك عمار الجبوري، أمس السبت، استكمال 
االستعدادات الفتتاح مطار كركوك الدويل خالل الفرة املقبلة.

وق�ال الجبوري يف ترصي�ح صحفي إن »مطار كرك�وك أكمل جميع 
اإلجراءات الفنية الخاص به وكذلك املدرج الخاص بالطريان وجميع 

التفاصيل التي تطلبها رشكات الطريان”.
وأض�اف أنه ”ننتظ�ر موافقة الحكوم�ة االتحادية ورئي�س الوزراء 

وهيئة الطريان املدني، لتحديد موعد رسمي لالفتتاح الرسمي”.
وأش�ار الجب�وري إىل أن “املطار س�ينعش اقتصاد املدينة وس�يقدم 
خدم�ة كبرية ألهايل كرك�وك واملناطق املجاورة، ول�ن يكونوا بحاجة 

للسفر إىل بغداد أو محافظات إقليم كردستان من أجل الطريان”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

املجتمعي�ة يف  أعلن�ت الرشط�ة 
دائ�رة العالقات واإلع�الم لوزارة 
الداخلي�ة، أم�س الس�بت، إنقاذ 
فتاة من أهايل بغداد من محاولة 

ابتزاز إلكرونية.
وذك�ر إع�الم الرشط�ة يف بي�ان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه، أن »الرشط�ة املجتمعية يف 
دائ�رة العالقات واالع�الم لوزارة 
الداخلي�ة يف محافظ�ة النج�ف، 
عملي�ة  إحب�اط  م�ن  تمكن�ت 
ابت�زاز الكرون�ي مارس�ها أحد 
النجف  األشخاص من محافظة 

بحق فتاة من العاصمة بغداد«.
»العملي�ة  أن  البي�ان،  وأض�اف 
جاءت عى خلفية ورود مناشدة 
م�ن الفت�اة ع�ن طري�ق الخط 
تمكن�ت  الس�اخن 49٧، حي�ث 

الوصول  املجتمعية من  الرشطة 
اىل الش�خص املبتز واالتصال به، 
من أج�ل إنه�اء عملي�ة االبتزاز 
التي  القانونية  بامل�واد  وتعريفه 
يحاس�ب عليه�ا كل م�ن يق�وم 

بأعمال االبتزاز«.
وأش�ار البيان إىل أن »املجتمعية، 
واجهت مبتز الفتاة باألدلة التي 
تثبت تورط�ه بالجريم�ة، األمر 
ال�ذي جعله يعرف به�ا، ويقوم 
بمس�ح كل م�ا يتعل�ق بالفت�اة 
م�ن ص�ور ومحادث�ات، وأخ�ذ 
تعه�د خطي من�ه بع�دم تكرار 
فعلته تلك، وإال سيعرض نفسه 

للمساءلة القانونية«.
وأوض�ح البي�ان، أن »ذل�ك جاء 
بن�اء ع�ى رغب�ة وطل�ب الفتاة 
بحل قضيتها ودي�ا دون اللجوء 
اجتماعية  ل�رضورات  للقض�اء 

وشخصية«.

وزير الصحة يوجه بغلق الصيدليات 
التي ال يتواجد فيها الصيديل

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حس�ن محمد التميمي، أمس السبت، دائرة 
التفتيش يف الوزارة بغلق الصيدليات التي ال يتواجد فيها الصيديل ».

واوعز الوزير بحسب بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »بتشكيل 
فرق مش�ركة مع نقابة الصيادلة ملتابع�ة املوضوع والتاكيد عى تواجد املدير 
املس�ٔوول يف الصيدلي�ة ورضورة اب�رازه االمر النقابي للفرق التفتيش�ية التي 
س�تكون جوالتها يف كل االوقات حتى يف منتصف الليل وسيتم اغالق الصيدلية 

املخالفة للضوابط الوزارية غلقا نهائيا«.

كشف عن املشاريع املزمع انشاؤها العام املقبل 

حمافظ بغداد: الوضع حتت السيطرة ولـم نسجل مشاكل 
يف ترصيف مياه األمطار

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

قال محاف�ظ بغداد محمد جابر العطا، 
أمس الس�بت، إن العاصمة لم تس�جل 
أية مش�اكل يف ترصيف مياه األمطار، 

مشرياً إىل أن الوضع تحت السيطرة.
وذك�ر إع�الم محافظ�ة بغ�داد يف بيان 
تلقت املستقبل العراقاي نسخة منه، إن 
»محافظ بغداد محمد جابر العطا تابع 
ميداني�ا تنفيذ خطة الط�وارئ ملديرية 
مج�اري بغ�داد للس�يطرة ع�ى مياه 
األمطار يف مناطق أط�راف العاصمة«، 
مضيف�اً أن املحاف�ظ »تفق�د املحط�ة 
الرئيس�ة ملج�اري قض�اء املحمودية«. 
ونقل البيان عن العطا قوله إن »جميع 
الكامل�ة  بطاقته�ا  تعم�ل  املحط�ات 
وبانس�يابية تامة، فضالً عن استنفار 
مالكات مديرية املجاري والياتها الثقيلة 

والتخصصية«. وتابع، أن »الوضع تحت 
الس�يطرة يف جمي�ع مناط�ق األطراف 
وضمن ح�دود وصالحي�ة املحافظة«، 
مضيف�اً أن »املحافظ�ة لم تس�جل أية 
مشاكل سواء يف ترصيف مياه الرصف 
الصح�ي أو األمطار«. م�ن جانب آخر، 
أك�د العط�ا إن »املحافظ�ة لديها خطة 
كبرية لعام ٢٠٢١ تتضمن تهيئة أراض 
لبن�اء ١٠٠٠مدرس�ة يف بغ�داد«، الفتاً 
إىل أن�ه »من املقرر انش�اء 3٠٠ إىل 4٠٠ 
مدرس�ة جديدة يف بغ�داد، باإلضافة إىل 
١5٠ مدرس�ة تم التعاقد عليها والعمل 
بها بشكل فعيل ،وسيتم افتتاح بعضها 
خالل األيام القليلة املقبلة«. وأوضح أن 
»العمل جار لتهيئ�ة األرايض للمدارس 
ال�� 4٠٠٠، وت�م رفع كت�اب إىل األمانة 
العامة ملجلس الوزراء يف سبيل إقرارها، 
وس�تكون ضمن االتفاقي�ة الصينية«، 

مش�رياً إىل أن »املحافظ�ة لديه�ا أيضاً 
ضم�ن مش�اريع الع�ام املقب�ل اكمال 
إنجار املستشفيات األربعة التي وصلت 
نسب االنجاز فيها إىل مراحل متقدمة«. 
وأضاف أن »مستش�فى الحرية س�عة 
4٠٠ رسي�ر وصلت نس�بة االنجاز فيه 

إىل 4٠% ، إضافة إىل مستش�فى الشعب 
الذي وصلت نس�بة االنجاز فيه إىل %5٠ 
،ومستش�فى الفضيلية وصلت نس�بة 
االنجاز فيه إىل ٦٠%  ،وكذلك مستشفى 
النعم�ان الذي تجاوزت نس�بة االنجاز 
فيه ٦٠%«، مؤك�داً أن »املحافظة لديها 

ضمن خطة الع�ام املقبل حمل�ة لبناء 
العدي�د من الط�رق يف مناط�ق أطراف 
بغ�داد ،وه�ي اآلن تعم�ل عى اكس�اء 
قض�اء  يف  أحي�اء  خمس�ة  يف  الط�رق 
الحس�ينية وأربع محالت يف اليوس�فية 
،وع�دة مح�الت يف املحمودي�ة ،إضافة 
إىل خمس�ة مراك�ز صحية ،ومش�اريع 
الحوكمة ،ومشاريع الرصف الصحي«. 
ويف ما يتعل�ق بجهود محافظ�ة بغداد 
يف مواجهة موجات األمطار فقد أش�ار 
العط�ا إىل أن »املناط�ق الت�ي تخض�ع 
ملسؤولية املحافظة وهي أطراف بغداد 
لم تح�دث فيها حاالت غ�رق كبري مثل 
التي حصل�ت يف مناطق وس�ط بغداد، 
باس�تثناء املناط�ق الت�ي ال توجد فيها 
ش�بكات مجار«، مبين�اً أن »املحافظة 
وضعت استعداداتها ملواجهة أي طارئ 

وال توجد أزمة كبرية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه م�رصف الرافدين، أم�س الس�بت، فروعه كاف�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات باالس�تمرار باس�تقبال الزبائ�ن الراغب�ني بفت�ح 

الحسابات بأنواعها.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »العدي�د من املواطن�ني لديهم الرغب�ة الكبرية يف 
فتح الحس�ابات لغرض اي�داع أموالهم يف املرصف والحصول عى 

الفوائد«. 
ودع�ا موظفي امل�رصف اىل »رضورة تقديم التس�هيالت الالزمة 
للذين يروم�ون ايداع أموالهم يف الجهاز املرصيف واالس�تفادة من 

الخدمات التي يقدمها املرصف عن طريق تلك اإليداعات«.

الرافدين يوجه باالستمرار بفتح احلسابات 
للمواطنني إليداع امواهلم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، أمس السبت، ضبط زيوت 
مخالف�ة وم�واد متنوعة يف كمرك�ي املنطقة الش�مالية 

وبواب�ة البرصة. وذك�رت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، عن« قيام قسم التحري ومكافحة 
التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الشمالية بالتعاون مع 
رشطة الكمارك بضبط ش�احنة محملة ) زيت محركات 

(ع�ى طريق الرابط بني اربيل وكركوك مخالفة للضوابط 
و التعليمات النافذة«.

.واضاف�ت« كما ت�م ضبط حاوية واح�دة يف كمرك بوابة 
البرصة, تحتوي عى س�يارات مقطعة دون املوديل معدة 

للتهريب عدد أثنان س�يارة ودراجات نارية متنوعة وهي 
أيضا مخالفة لرشوط االسترياد«.

واشارت الهياة اىل« احالة املواد جميعهااىل القضاء ألتخاذ 
األجراءات القانونية بحقها«.

الكامرك: ضبط زيوت ومواد متنوعة خمالفة يف املنطقة الشاملية وبوابة البرصة
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )157(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالث�ون يوما  تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )%2( 

من بدل االيجار.
1 � القطع�ة املرقمة )1044( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )معمل اثاث معدنية(  

وبمساحة )562,5( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
2  � القطعة املرقمة )1043( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )معمل اثاث معدنية(  

وبمساحة )495( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
3 � القطعة املرقمة )272( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج سباكة(  وبمساحة 

)150( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
4 � القطع�ة املرقمة )3( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )وكي�ل ادوات احتياطية(  

وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطعة املرقمة )360( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )بائع ادوات(  وبمساحة 

)150( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطع�ة املرقمة )70 ب( م 28 الهرمات املش�يد عليها )معمل نجارة(  وبمس�احة 

)200( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
7 � القطعة املرقمة )16( م 28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة(  وبمساحة )225( 

م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
8 � القطع املرقمة )565و266( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )س�باك(  وبمس�احة 

)200( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
9 � القط�ع املرقم�ة )607و1182( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )ورش�ة س�باكة(  

وبمساحة )200( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )159(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل  ع�ن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالث�ون يوم�ا  تبدا من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف دي�وان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من 

بدل االيجار.
1 � دكان رقم )35( الواقع يف منطقة سوق املعاش م 17 رجم حديد وملدة ثالث سنوات

2 � الفرن الحجري واملخبز واملشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )147/72( م 41 نينوى 
الش�مالية )افران ومخبز الحكم( الواقع يف منطقة كراج الش�مال وبمس�احة ) 200(م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � كش�ك رقم )9( الواقع يف حديقة الش�هداء وبمس�احة )14( م2 وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
4 � القط�ع املرقم�ة )517 ب و 376 أ ( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )بائع ادوات(  

وبمساحة )100( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطعة املرقمة )697( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )كراج سباكة(  وبمساحة 

)100( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )747( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )بائع براغي(  وبمس�احة 

)210( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
7 � القطعة املرقمة )1162( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )بائع دهون(  وبمساحة 

)67( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
8 � القطعة املرقمة )1046( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )معمل فافون(  وبمساحة 

)540( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
9 � القطعة املرقمة )1039( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )معمل املنيوم(  وبمساحة 

)450( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
10 � القطعة املرقمة )1107( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )معمل تصنيع براغي(  

وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )158(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل  ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء   يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � ج�زء م�ن القطعة املرقمة )2773/10( م52 قوجاق النش�اء اس�واق تجارية 
عليها الواقعة يف حي القدس قرب جامع املؤمنني  وبمس�احة )510( م2 وحس�ب 

واقع الحال  وملدة عرشة سنوات
2 � جزء من القطعة املرقمة )349/3( م44 حش�مية النش�اء ) حديقة نموذجية 
متميزة( الواقعة يف حي املصارف وبمساحة )3700( م2 وحسب واقع الحال  وملدة 

عرشة سنوات
3 � القطعة املرقمة )1047( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )حمامات وخزانات(  

وبمساحة )337,5( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )1120( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )محل حداد تانكيات 

(  وبمساحة )420( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقمة )1034( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها محل )حداد اثاث 

معدنية(  وبمساحة )501( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )1036( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )معمل اثاث معدنية(  

وبمساحة )394( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
7 � القطعة املرقمة )1041( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )معمل اثاث معدنية(  

وبمساحة )315( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
8 � القطع�ة املرقم�ة )7017( م40 نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليه�ا )توكمجي(  

وبمساحة )250( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )156(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل  ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء   يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � القطع املرقمة )171و213و390و246و716و714( م 24 وادي عكاب املش�يد 
عليها )بائع سكراب(  وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة 

ثالث سنوات
2 � القطعة املرقمة )203( م 24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع دهونات وتشحيم(  

وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
3  � القطع�ة املرقم�ة )588( م 24 وادي ع�كاب املش�يد عليها )ورش�ة س�باكة(  

وبمساحة )112( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )774 أ( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )س�باك(  وبمساحة 

)250( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )309( م 24 وادي عكاب املش�يد عليه�ا )بائع براغي وعمل 

بنزات(  وبمساحة )183( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )31( م 24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب(  وبمساحة 

)350( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
7 � القطع�ة املرقم�ة )1164 أ ( م 24 وادي ع�كاب املش�يد عليه�ا )وكي�ل ادوات 

احتياطية(  وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
8 � القطعة املرقمة )1237( م 24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع ادوات احتياطية 

وبراغي(  وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
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املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )155(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار.
1 � القطع�ة املرقم�ة )7 أ بل�دي( م 40 نين�وى الرشقية واملش�يد عليها )معم�ل نجارة(  

وبمساحة )112,5( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
2 � القطع�ة املرقم�ة )86 بل�دي( م 40 نين�وى الرشقية واملش�يد عليه�ا )معمل نجارة(  

وبمساحة )450( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
3 � القط�ع املرقم�ة )643أ و 643 ب ( م 40 نين�وى الرشقية واملش�يد عليها كراج )بائع 

سكراب(  وبمساحة )187,50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
4 � القطع املرقمة )670و671و672و679( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج )بائع 

سكراب (  وبمساحة )360( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطع املرقمة )660و683و667و668( م 40 نينوى الرشقية واملشيد عليها كراج )بائع 

سكراب (  وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطع�ة املرقم�ة )673( م 40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع س�كراب (  

وبمساحة )710( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
7 � القطع�ة املرقم�ة )681( م 40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع س�كراب (  

وبمساحة )220( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
8 � القطعة املرقمة )210 ب ( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع س�كراب (  

وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
9 � جزء من القطعة املرقمة )153/169( م 41 نينوى الش�مالية النش�اء )متنزه وملعب 

اطفال( وبمساحة )828( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )160(
تعل�ن اللجنة نك�وال  عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 15( خمس�ة عرش  يوما  تب�دا من اليوم التايل 
لن�رش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري 
املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
*ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة 
املرقمة )19/4446( م 43 الجيلة بلبل تبه وبمساحة 

)2650( م2  وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة

اعالن مناقصة رقم )2( لعام 2020 
تعلن دائرة صحة االنبار / ش�عبة العقود عن اعالن مناقصة رقم )2( لعام 2020 تجهيز )املرىض الراقدين واالطباء والكوادر يف املستش�فيات 
) م . الرمادي التعليمي , م. الرمادي للنس�ائية واالطفال , م. الفلوجة التعليمي , م. الفلوجة للنس�ائية واالطفال , م. العامرية العام ( باالغذية 
وفق  الجدول املرفق واملوضح فيه االصناف واالوزان املشمولة بتقديم الغذاء ووفق الرشوط املدرجة يف ادناه بقرص )CD( والوثائق القياسية 

املرفقة ) 
فعىل الراغبني باالشراك من الرشكات واملكاتب ذات االختصاص مراجعة مركز الدائرة الحسابات لغرض رشاء العطاء  لقاء مبلغ )150,000( 
مئة وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل للرد  علما ان اخر موعد الس�تالم العطاءات وغلق  املناقصة يف الس�اعة )العارشة صباحا( من يوم 
)االحد( املوافق 2020/12/13 يف ش�عبة العقود وس�يكون موعد فتح العطاءات بنفس الوقت فعىل من يرغب باالشراك يف املناقصة الحضور 
يف الزمان واملكان املحددين الجراء عملية فتح العطاءات وهناك مؤتمر سيعقد لالجابة عن االستفسارات بالساعة )العارشة صباحا( يف مركز 

الدائرة يف شعبة العقود  من يوم )االربعاء( املوافق 2020/12/9 لالجابة عن االستفسارات بخصوص  املناقصة 
املستمسكات املطلوبة : 

1 � هوية الرشكة او املكتب تجهيزات غذائية نافذة املفعول لعام 2020 
2 � تقديم شهادة تاسيس الرشكة او عقد تاسيس الرشكة 

3 � تقديم تأمينات اولية بمبلغ ) 5,000,000( خمسة  مليون دينار عراقي وتكون بشكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة نافذة ملدة 
)30( ي�وم تب�دأ من تاريخ موعد الغلق املذك�ور اعاله صادر من مرصف معتمد لدى الدولة العراقية مقبوض�ة من املدير املفوض او من يوكله 

رسميا
4 � ب�راءة ذم�ة او عدم ممانعة من االش�راك باملناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة وق�ت تقديم العطاء معنونة اىل دائرة صحة 

االنبار نافذة لعام 2020
5 � وصل رشاء العطاء بأسم الرشكة او املكتب 

6� تقديم الرشكة او املكتب وثائق ثبوتية عن كفاءتها املالية اضافة اىل تقديم الحسابات الختامية الرابحة مصادق عليها من محاسب قانوني 
الخر س�نتني حس�ب االصول ويف حالة عدم توفرها بس�بب االزمة االمنية واملالية تقدم الرشكة للسنتني االخريتني ما قبل االزمة املالية )2012 

 )2013 �
7 � قائمة باالعمال املماثلة وتكون مؤيدة بكتب رس�مية صادرة من الجهات املنفذة لديها العمل للس�نوات العرشة املاضية عىل ان ال يقل عن 

عمل واحد وبموجب التعليمات النافذة والصادرة من وزارة التخطيط
8 � جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من الجهات املختصة 

9 � عىل الرشكات االجنبية املتقدمة للمناقصة ان تكون مسجلة رسميا يف العراق ولديها ما يثبت ذلك 
10 � ذكر املوقع االلكروني والحساب الجاري للرشكات واملكاتب 

الرشوط :
1 � يكون العطاء نافذة ملدة )30( ثالثون يوم بعد غلق املناقصة وال يجوز املطالبة بالتأمينات االولية اال بعد صدور امر االحالة وتوقيع العقد

2 � يتم التس�عري لكل وحدة او فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واملجموع رقما وكتابة وبش�كل واضح ودقيق عىل جدول الكميات وس�وف 
يهم�ل اي عط�اء يرد فيه حك او ش�طب وغ�ري مختوم عليه من قب�ل الرشكة او مكتوب بالقل�م الرصاص وتهمل جمي�ع التحفظات من قبل 
املتقدم�ني وال يج�وز تقديم العرض مستنس�خ وتكون جميع اوراق العرض موقع�ه من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رس�ميا مع 
ختم الرشكة ويذكر عدد االوراق املقدمة بما فيها جدول الكميات واملس�تندات االخرى يف  ملحق الكش�ف ويقدم العرض بظرف مغلق ومختوم 
ومكتوب عليه اسم الرشكة وختمها وسحب اوراق الفصل الرابع من الوثائق القياسية من القرص املدمج املرفق  وتكون موقعه من قبل املدير 

املفوض للرشكة او من يخوله رسميا مع ختم الرشكة بعد امالئها من قبل املدير املفوض او من يخوله رسميا.
3 � يف حال اشراك اكثر من مناقص تكون مسؤوليتهم تضامينة يف ذلك

4 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
5 � مصادرة التامينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطاءه 

خالل فرة نفاذية العطاء وبعد غلق املناقصة وتتخذ بحقه االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
6 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وكافة الرسوم والرضائب املرتبة عىل العقد 

7 � يهمل اي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ غلق املناقصة
8 � ع�ىل مق�دم العط�اء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات املرفقة بعد س�حبها من القرص املدمج املرف�ق وقراءتها واالجابة عىل الفقرات 

الخاصة وبشكل دقيق وال يقبل منه اي تغيري بعد العقد ويهمل العطاء يف حالة عدم مىلء املعلومات الواردة يف الوثائق القياسية
9 � ال تتحمل الدائرة اي تعويض للمتقدمني يف حال اعادة املناقصة او الغائها او حذف اي جزء منها 

10 � ال يجوز اضافة اي مستمسك او بيانات من املتقدمني بعد غلق املناقصة
11 � يف ح�ال ثب�وت اي من الوثائق املقدم�ة غري صحيحة او مزوره او محرفة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانونية واالدارية واملالية املرتبة 

عىل ذلك 
12 � يعترب االعالن جزء ال يتجزأ من املناقصة

13 � يف حال موافقة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم من تاريخ غلق املناقصة 
وبالساعة املذكورة  

14 � تكون مدة العقد سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31 /2021/12 
15 � ال يجوز االشراك منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشراك يف املناقصة مع مراعاة احكام الترشيعات النافذة 

alanbar health@yahoo.com : الربيد االلكروني لدائرتنا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد: 1030/ب/2020
التاريخ: 2020/11/25

اىل/ املدعى عليها ) االء حيدر عيل( 
م/ إعالن

أقام�ت املدعي�ة ) ليىل عب�د الحم�زة يحيى( ضدك 
الدعوى البدائية املرقمة ) 1030/ب/2020(  تطلب 
فيها ) الزامك بتس�ديد مبلغ مقداره ثالثون مليون 
دين�ار عراق�ي( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية 
منطقة الرش�اد فقد تقرر املحكم�ة تبليغك  اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور اىل هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2020/12/7 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركم 
او ارس�الك من ينوب عنك قانون�ا وتقديمك ملعذرة 
مرشوع�ة فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

احمد كاظم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 739/ش/2020
التاريخ: 2020/11/26

إعالن
إىل/ املدعى عليه )احمد عيل حسني(

أقام�ت املدعية )حنان جواد عبيد( الدعوى املرقمة 
أع�اله أم�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا )تأييد 
حضانة الطفالها كل من )مهند وبراق وكيان اوالد 
احم�د عيل حس�ني(  وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
ق�رر تبليغك اعالنا يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2020/12/13 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وصاية/2020

التاريخ: 2020/11/26
اىل / ) فاطمة ناظم فهد( الكوفة/ ام نينة

قدمت الينا املدعوة ) فاطمة ناظم فهد( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تروم في�ه تنصيبها وصية 
عىل اخته�ا الق�ارصة ) دنيا حم�زة مرزوق( 
وفق القانون والتعليم�ات الصادرة بموجبها 
وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح تبليغ 
مرك�ز رشطة مس�لم ب�ن عقي�ل )ع( بالعدد 
مخت�ار  ورشح   2020/11/22 يف   20505
املنطق�ة عليه تق�رر تبليغك لبي�ان اعراضك 
م�ن عدمه بهذا الش�أن وخالل م�دة اقصاها 
ثالث�ة ايام من تاريخ تبلغك وبخالفه س�تتخذ 

املحكمة القرار املناسب.
القايض

حميد جخم علوان

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 

م / اعالن مناقصات 
تعل�ن الرشكة العامة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن 
املناقص�ة كم�ا يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحص�ول عليها من مقر 

املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة . 
فع�ىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم 
حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العط�اء يف ظرف واحد مختوم وم�ؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م 
الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكروني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع 
ولي�س كتاب�ة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضم�ان صادر من مرصف 
عراقي معتمد بمبلغ قدره ) 000 ، 680 ، 25 ( خمس�ة وعرشون مليون وس�تمائة وثمانون الف دينار  عىل ان 
تس�تكمل اىل ) 5 % ( عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم استالم 
اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف�ة التفاصي�ل يمكنك�م زيارة املوق�ع االلكرون�ي ل�وزارة الكهرب�اء WWW.moelc.gov.iq ولالجابة عىل 

االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني 
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

العدد : 477
التاريخ : 2020/11/25

العدد : 472
التاريخ : 2020/11/25

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

الدكتور 
خضري خلف شالل 

املدير العام

عـ / املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 

ورئيس جملس االدارة

  رقم ت
المناقصة

     
  مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقاسم المحطةالمواد

1 /  15
2020

تجهيز 
مضخات 
التورباين

7 / 12 / الناصرية
 2020

 856،000،000
ثمانمائة وستة 

وخمسون مليون 
دينار 

اعالن          
جديد

000 ، 225 فقط مائتان 
وخمسة وعشرون الف 

دينار  
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ديوان الوقف الشيعي
الدائرة القانونية

قسم الدعاوى
اىل املدير املفوض لرشكة ركن الصقور للمقاوالت العامة 

م / تبليغ
نهديكم اطيب التحايا ...

نظ�را ملجهولية محل اقامت�ك وعنوان رشكتك 
وحس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الصالحية ذي 
الع�دد )11901 يف 2020/9/9( تقرر تبليغكم 
يف الصح�ف اليومية بالحض�ور اىل مقر ديوان 
الوق�ف الش�يعي /الدائرة الهندس�ية /قس�م 
الصيانة الكائن يف امليدان بناية محافظة بغداد 
سابقا لغرض التوقيع عىل االستمارة الرضائية 
لتصفي�ة مس�جد الرس�ول االعظ�م )ص( يف 

كركوك
مع التقدير

ديوان الوقف الشيعي
الدائرة القانونية

قسم الدعاوى
اىل املدير املفوض لرشكة السوار سبا الصقور للمقاوالت 

العامة 
م / تبليغ

نهديكم اطيب التحايا ...
نظ�را ملجهولية محل اقامت�ك وعنوان رشكتك 
وحس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة املس�بح  تقرر 
تبليغكم يف الصحف اليومية بالحضور اىل مقر 
ديوان الوقف الشيعي /الدائرة الهندسية /قسم 
الصيانة الكائن يف امليدان بناية محافظة بغداد 
س�ابقا لغرض التوقيع عىل استمارة التسوية 
الرضائي�ة ملرشوع حس�ينية الصدرين يف دياىل 

وحسينية االمام  املنتظر )عج( يف دياىل 
مع التقدير

اىل الرشكاء زينب احمد قاس�م و عيل احمد قاسم 
و غفران احمد قاسم 

اقتىض حضورك�م اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذل�ك القراركم باملوافق�ه عىل قيام 
رشيكك�م رائد عب�د الحس�ن طال�ب بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف العقار املرق�م 12363 /2حي 
االمري خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضوركم
�����������������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  78652 /3حي الجامعه  
الع�دد 220 /  اذار / 2003 مجل�د 984  باس�م 
كاظم جريو غزيوي من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة 

التاريخ : 2020/11/15
إىل املدعو ) حسن قاسم حسن احمد(

إعالن
ق�دم طال�ب حجة الوف�اة  ) ايمان منعم حس�ان 
ع�يل( طلبا اىل هذه املحكمة تروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة  بحق املدعوة )حس�ن قاس�م حس�ن 
احمد( قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور أمامه�ا خ�الل عرشة أي�ام من 
تاريخ نرش اإلعالن   وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 483/ب/2019

التاريخ  :2020/11/26
إعالن

بناءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار تسلس�ل 202/19 محلة )18 علوة 
الفح�ل( يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بيع العقار  املذكور أعاله واملبينة أوصافه وقيمته 
املقدرة أدناه فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل )خمسة عرش ( يوما من اليوم التايل 
لنرش اإلعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة ) 10% ( من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مص�دق ألمر  محكم�ة بداءة الكوف�ة وصادر من 
م�رف الرافدي�ن فرع مس�لم بن عقي�ل )ع( يف 
الكوف�ة وس�تجري املزاي�دة واإلحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من الي�وم األخري من اإلعالن يف قاعة 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية األحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض 

احمد كاظم املوسوي
األوص�اف : عبارة عن دار س�كن مس�احته 360 
م يق�ع يف حي الصحة يف الكوف�ة وهو دار مفرزة 
منه مش�تمل بمس�احة 90 م ويحتوي عىل صالة 
وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية مبلط 
بال�كايش ومجه�ز بامل�اء والكهرب�اء وهنالك دار 
يحتوي عىل غرفتن نوم وصالة واستقبال ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحية مبلط بال�كايش ومجهز 
بامل�اء والكهرب�اء وس�احة مكش�وفة ومس�قف 
بالكونكريت املس�لح مس�احته 270 م ويقع عىل 

شارع 15 م والدرجة العمرانية متوسط.
للعق�ار بش�كل كام�ل بمبل�غ  املق�درة  القيم�ة 
وس�بعون  وخمس�ة  مائت�ان   )275،000،000(

مليون دينار.
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 473/ج/2020

التاريخ : 2020/11/26
إىل / املته�م اله�ارب )عالوي عبد الحس�ن محمد 

حسن النعماني(
إعالن غيابي

/473( املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج/2020( املش�تكي فيها ) عدنان عيىس حسن( 
وفق امل�ادة )431( من قان�ون العقوبات وبداللة 
م�واد االش�رتاك ) 49/48/47 ( من�ه وملجهولية 
مح�ل إقامت�ك تق�رر تبليغك للحض�ور أمام هذه 
املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 2020/12/27 
ويف حال�ة عدم حض�ورك تج�ري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود

فقدان 
 فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن مديرية توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة فرع النجف االرشف بأس�م ) 
حكمت مالك خدام(  فعىل من يعثر عليها تسليمها 

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

اىل الرشكاء زينب احمد قاس�م وعيل احمد قاس�م 
وغفران احمد قاسم 

توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 12363 
/2حي االمري خ�الل عرشه ايام ويخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه 

رائد عبد الحسن طالب
�����������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:1063 /ب/2020
التاريخ :2020/11/26

اىل املدع�ي علي�ه/ املدي�ر املفوض لرشك�ة البريق 
العراق�ي للمق�اوالت العام�ة املح�دودة / اضافة 

لوظيفته
اع����������الن

اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض مل�رف االقتصاد 
لالس�تثمار و التموي�ل الدع�وى املرقم�ة اع�اله 
يطل�ب دعوتك للمرافع�ة و الحكم بتس�ديد مبلغ 
ق�دره )واح�د و خمس�ون ملي�ون و ثمانمائة و 
تس�عه و ثمان�ون ال�ف دين�ار( عن قيم�ة قرض  
ولجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
منطقة العروب�ة الثانية/قض�اء العزيزية بالعدد 
10178 و كت�اب مرك�ز رشطة العزيزي�ة بالعدد 
10178يف 2020/11/14  تقرر تبليغك بمضمون 
عريضة الدعوى املرقمة 1063/ب/2020 و نرش 
بصحيفت�ن محليت�ن ل�ذا اقتىض حض�ورك يوم 

 2020/12/13
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
�����������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكم�ة البداءةاملختص�ة بالدع�اوى التجارية يف 

البرة
العدد: 103 /ت/2019

التاريخ: 2020/11/26
 اعالن 

اىل املدع�ى عليه / رشكة جنة الهفه�اف للتجارة 
العامة والوكاالت التجارية/

مديرهااملف�وض محم�ود صدام كاظ�م– إضافة 
لوظيفته

أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراراه�ا املرق�م 103/
ت/2019يف 2020/3/11 ال�ذي يق�ي بفس�خ 
العق�د املربم بينك وبن املدع�ي مدير عام الرشكة 
العام�ة لصناع�ة األس�مدة الجنوبي�ة – إضاف�ة 
لوظيفته م�ع الزامك بدفع تعويض مبلغ مقداره 
أربعة مالين ومائتن وخمسة وعرشون ألف دينار 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف واتع�اب محاماة 
وكيل املدعي املوظف الحقوقي س�عد احمد عباس 
البالغ�ة خمس�مائة أل�ف دين�ار، ولتع�ذر تبليغك 

ملجهولية عنوانك. 
علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالناً بصحيفتن رس�ميتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض واالس�تئناف 
والتميي�ز خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار درجة البتات. 
القايض/ جعفر كاظم املالكي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2456/ب2020/1
التاريخ : 2020/11/25

م/إعالن
إىل/ املدعى عليه )حسن عيىس كمال( 

أقام املدعي ) فالح حسن صالح( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أع�اله والتي يطلب فيها الحك�م ) بازالة 
شيوع البستان عىل االرض الزراعية املرقمة 5/76 
شواطئ بحر النجف قسمة ان كان قابل للقسمة 
وبعكسه بيعها وتوزيع صايف الثمن بن الرشكاء ( 
ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي وإش�عار مختار حي الش�هيد الصدر/ 
الرشيط املدعو ) حس�ن ريس�ان السالمي( عليه 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن  بموع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2020/12/2 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 1055/ش/2020
التاريخ:2020/11/22

اىل املدعى عليه/قاسم محمود عزاوي
نرش اعالن

قدم�ت املدعية )س�مية احم�د ع�زاوي( الدعوى 
املرقم�ة 1055/ش/2020 ضدك تطالب التفريق 
لل�رر وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ املبلغ املفوض )رافد جمال صالح( 
بتاري�خ 2020/11/11 وتبن انه مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة وحس�ب اش�عار  املخت�ار )حم�زة عبد 
الجب�ار غافل( مختار منطق�ة الجزيرة / املجتلة 
واملذيل بتوقيع الش�اهدين )محم�د ماجد عباس 
وعم�ر احمد ع�زاوي( واملصدق م�ن قائممقامية 
قض�اء س�امراء علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفتن يوميت�ن محليتن برورة 
حض�ورك يف موعد املرافع�ة املوافق 2020/12/9 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلناً 

وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود 
�����������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 97/ش/2020

التاريخ: 2020/11/26
م/تبليغ 

اىل/ املدعى عليه )حمزة نصيف جاسم(
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة )97/
ش/2020( واملقامة من قبل املدعية )فهيمة عايد 
حس�ن( عىل املدعى عليه )حمزة نصيف جاس�م( 
واملتضمنة تأييد الحضانة وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واملؤيد من 
قب�ل مختار املنطقة لذا تق�رر تبليغك بصحيفتن 
يوميت�ن محليت�ن يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 
2020/12/8 الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حال 
عدم حض�ورك او حضور من ينوب عن�ك قانونياً 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً  وفق القانون
القايض 

يعرب عيل جاسم
�����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1716|2020
التاريخ/2020/11/26 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت  العقار التسلس�ل 
791/3م 38 الخاجي�ة  الواق�ع يف ألك�وت العائدة 
اىل املدين)نهاد بش�ري كويعد( املحجوز لقاء طلب 
الدائن )منتظر ماجد مكي (البالغ )15,000,000( 
مليون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة ) 30يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي.
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 791/3 م 38 الخاجية  الواقع 
يف الكوت

2-جنس�ه ونوع�ه : بس�تان مل�ك رصف حس�ب 
قي�د العقار مس�جل باعتبار 12,500س�هم منها 

1695سهم اىل املدين نهاد بشري كويعد
3-ح�دوده واوصاف�ه  : القطع�ه بص�وره عامه 
مش�يد عليها عدد من الدور الس�كنيه املتناثره و 
القطع�ه مقطوعه االضباره خالية من املش�يدات 

وقت اجراء الكشف 
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة :-  5دونم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- الرشكاء
8القيم�ة املقدرة : 30,912,000 ثالثون  مليون و 
تس�عمائة و اثنا عرش الف دينار للس�هام املباعه 

البالغه 161سهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد: 578/ب/2020

التاريخ: 2020/11/26
اىل املدعى عليه ) داود محمد داود( 

م/ إعالن
بتاري�خ 2020/6/24 أقام املدعي ) عقي�ل عيل عيدان( ضدك 
الدعوى البدائية املرقمة )578/ب/2020( طلب فيها ) تسديد 
مبلغ القرضة الحسنة البالغ مليونن دينار عراقي( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
واختياري�ة منطقة محافظة كربالء  ش�ارع العباس فقد قرر  
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املواف�ق  2020/12/7 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�الك من 
ينوب عن�ك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

حسن ابراهيم وايل
���������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2020/1075

التاريخ : 2020/11/25 
اىل  /املنفذ عليه ) محمد عاجل كريم( نجف

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار املحلة ) عيل كاظم الحس�ناوي( انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ الكوفة خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

) 36291 س�جل  املرقم�ة  الكمبيال�ة   -1 : املح�رر  اوص�اف 
بمبل�غ  مدي�ن  ان�ك  تضم�ن   )  2017/11/2 بتاري�خ   175
)10،000،000( عرشة مالين دينار عراقي للدائن ) عبد الحق 
اس�ماعيل س�فيح( املصدق�ة لدى كات�ب عدل النج�ف وكذلك 
مبلغ ) 10،000،000( ع�رشة مالين دينار للدائن ) عبد الحق 
اسماعيل س�فيح( بموجب الكمبيالة املرقمة ) 22676 سجل 

112 يف 10 /2017/7 مصدقة لدى كاتب عدل النجف.
���������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

رقم االضبارة: 470/ت/2017
التاريخ: 2020/11/24

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل )2/111 م3( 
الواقع يف املش�خاب س�هام العائد للمدين ) فائ�ق عبد الكاظم 
مجب�ل( املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن ) صائل عضي�د محمد( 
البالغ ) 150,000,000( دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية املشرتي.
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات:-

1-موقعه ورقمه: شارع مشخاب ديوانية
2-جنسه ونوعه: ارض زراعية

3-ح�دوده واوصافه: ث�الث دور االول طابق�ن الطابق االول 
بناء حجر فيه )2( غرفة نوم 6×4 وصالة 18×4 ومطبخ 9×5 
وصال�ة 7×5 والطاب�ق بناء طاب�وق فيه )4( غ�رف نوم 6×4 
واس�تقبال 9×5 وحمام�ات عدد 2 اما البي�ت الثاني فيه غرف 
عدد )2( 6×4 واستقبال 9×5 ومطبخ 6×4 وحمامات )2( اما 
البيت الثالث فيه غرف عدد ) 2( 6×4 واس�تقبال 9×5 ومطبخ 

6×4 وحمامات عدد )2(.
4-مساحته: اربعة دونم و2 اولك

5-الشاغل: فائق عبد الكاظم مجبل
6-القيمة املق�درة: 622،713،000 س�تمائة واثنان وعرشون 

مليون وسبعمائة وثالثة عرش الف دينار
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دار القضاء يف الوركاء
محكمة بداءة الوركاء
العدد: 226/ب/2020

التاريخ: 2020/11/26
اىل/ املدعى عليهما ) نعيم عبد محمد و سلمان عبد محمد( 

م/ إعالن
بالنظ�ر لع�دم حضوركما يف الدعوى البدائي�ة املرقمة ) 226/
ب/2020( واملقام�ة م�ن قبل املدعي�ان ) مالك عل�وان عبد و 
وعلوان عب�د محمد( يف موعد املرافعة امل�ؤرخ 2020/11/25 
وملجهولي�ة محل اقامتكما قررت هذه املحكمة تبليغكما نرشا 
يف صحيفت�ن محليتن يوميت�ن تدعوكما للحض�ور يف موعد 
املرافعة املصادف 2020/12/10 الس�اعة الثامنة صباحا ويف 

حال عدم حضوركما ستجري املرافعة بحقكما غيابيا.
القايض

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد 5338
التاريخ 2020/11/25

اعالن
قدم املواطن ) محمد ش�هاب احمد( طلبا لغرض تسجيل لقبه  
وجعله ) الدليمي( بدال من )الفراغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )عرشة ايام( وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى  وفق احكام امل�ادة ) 24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة  

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد 5020
التاريخ 2020/11/17

اعالن
بناء عىل  املواطن ) فاضل خلف عبد الرسول( املتضمن حصول 
املوافقة عىل ترويج معاملة تبديل لقب وجعله )االس�دي( بدال 
من )التميمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى  وفق احكام املادة ) 22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فق�د س�ند العق�ار املرقم 29258 /3ح�ي الجامع�ه العدد 82 

تاريخ ت2020/1
 باس�م / كاظم حس�ن ش�ويل من يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
���������������������������������������������������

اىل الرشيك ترمن جبار نواح 
توجب حضورك اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرقم 50784 /3حي النداء خالل عرشه أيام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه  
خوله جبار رويض

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

اىل الرشيكة / كريمة مهدي هادي 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي والكائن خلف 
مديري�ة بلدي�ة النج�ف وذلك الق�رارك باملوافقة عىل تس�ليفه 
قرض االسكان عىل العقار املرقم 3/86337 النداء مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض واملطالبة 
���������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك  / حسن عبد الله حميد 

اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف وذل�ك الق�رارك 
باملوافق�ة ع�ىل صدور اج�ازة بن�اء والخاصة بالعق�ار املرقم 
3/52152 حي الن�داء مناصفة مع رشيكك يف العقار املواطنة 
ليىل قاسم كريم وعند عدم حضورك سوف تصدر االجازة وفقا 

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن ) جواد كاظم حسن( طلبا اىل هذه املديرية يطلب 
في�ه تبديل اللقب يف قيده وجعل�ه ) الجيايش(  وعمال باحكام 
امل�ادة ) 24/ثانيا( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تقرر نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من 

تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

���������������������������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2020/436

التاريخ 2020/10/26
1 � الرتبة ش.م

2 � اس�م املتهم الرباعي واللقب احمد عبد الغني كتاب ادريس 
البو حمد 

3 � الوحدة مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 
4 � رقم القضية 2020/436

5 � املادة القانونية 266 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
6 � خالصة الحكم :

1 � تبديل مادة االحالة من املادة 266 اىل املادة 1/264 من ق ع 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل بداللة املادة 31 من ق ا د رقم 17 

لسنة 2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � السجن بحق املدان ش م احمد عبد الغني كتاب ادريس البو 
حمد ملدة س�بع سنوات وفق احكام املادة 1/264 من ق ع رقم 
111 لس�نة 1969 املعدل استنادا الحكام املواد 61/اوال و 69/

اوال من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
3 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخ�يل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الحكام املادة 38/اوال /أ/ج من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
4 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنن 
باالخب�ار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 � اعتبار الجريمة من الجرائم املخله بالرشف استنادا الحكام 

املادة 21/أ/6 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
7 � احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حم�زة مجيد 
البالغ�ة 30,000 ثالث�ون ال�ف دين�ار عراقي ت�رف لها من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا بتاريخ 

2020/10/26
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

���������������������������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2020/35

التاريخ 2020/1/26
1 � الرتبة ش.م

2 � اسم املتهم الرباعي واللقب سعدون بدر عيل غانم الحبيب 
3 � الوحدة مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية 2020/35
5 � امل�ادة القانوني�ة 28 من قانون املرشوب�ات الكحولية رقم 

)3( لسنة 1931  
6 � خالصة الحكم :

1 � تبدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 28 من قان�ون املرشوبات 
الكحولية رقم 3  لسنة 1931 بداللة املادة 65 من ق ا د رقم 17 
لس�نة 2008 اىل املادة 13/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل بداللة املادة 11 من ق ع د رقم 17 لس�نة 2008 لكونها 

اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � الحب�س الش�ديد بحق  املدان ر ع س�عدون ب�در عيل غانم 
الحبيب ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 13/اوال من ق ع 
د رقم 14  لسنة 2008 املعدل  استنادا الحكام املواد 61/اوال و 

69/اوال من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
3 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخ�يل كعقوبة تبعية 
استنادا الحكام املادة 38/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/

اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
4 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنن 
باالخب�ار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 � احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حم�زة مجيد 
البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف لها 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا بتاريخ 

2020/1/26
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس 
رئيس املحكمة

العدد : 1/3/2   3616
التاريخ 2020/11/2 م

15 ربيع االول /1442 هـ

العدد : 1/3/2   3708
التاريخ 2020/11/5 م

18 ربيع االول /1442 هـ

الدكتور
خملص حممود حسني

مدير عام الدائرة القانونية /وكالة

الدكتور
خملص حممود حسني

مدير عام الدائرة القانونية /وكالة
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رياضة7
العدد )2267( االحد  29  تشرين الثاني  2020

املدرب املساعد للطلبة: التعادل مع زاخو 
نتيجة عادلة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح املدرب املس�اعد للطلبة، فريد مجي�د، أن التعادل أمام 
زاخ�و، يف الجول�ة الخامس�ة من ال�دوري العراق�ي املمتاز، 
نتيج�ة عادل�ة يف ض�وء أداء الفريقني.وقال مجي�د »الطلبة 
لم يظهر باملس�توى املطلوب، عانينا من ب�رود األداء رغم أن 
الفريق ق�ادم من انتصار يف الجول�ة املاضية«.وأضاف »كان 
م�ن املفرتض أن نظهر بش�كل أفضل ألن معنوي�ات الفريق 
كانت عالية، خضنا املباراة عىل ملعبنا، الفوز كان س�يقودنا 
ملرك�ز متقدم«.وتابع »زاخو خص�م محرتم ويضم مجموعة 
طيب�ة م�ن الالعبني، ركزن�ا عىل فريقن�ا وحاولن�ا تصحيح 
املسار خاصة يف الشوط الثاني، وتمكنا من إحداث تطور عىل 
مس�توى األداء، وعدنا بالنتيجة، لكن املس�توى العام للفريق 
علي�ه عالمات استفهام«.وأش�ار إىل أن الجهاز الفني للطلبة 
س�يعيد ترتيب أوراقه قبل الجولة املقبلة أمام القاس�م.وأتم 
»املباراة س�تكون عىل ملعبنا، مطالب�ون بالتعويض وخطف 

النقاط الثالث رغم أن القاس�م من األندية الش�بابية التي تقدم 
كرة جماعية«. يش�ار إىل أن الطلبة حصد 8 نقاط من الجوالت 

الخمس التي خاضها الفريق يف الدوري العراقي املمتاز.

طموح سلة لبنان يصطدم بأسود الرافدين
             المستقبل العراقي/ متابعة

يلتق�ي منتخ�ب لبن�ان، األح�د، نظ�ره 
العراقي، عىل س�تاد خليف�ة يف العاصمة 
البحرينية، املنامة، ضمن تصفيات كأس 

آسيا لكرة السلة 2021.
ويع�ول منتخ�ب األرز، املصنف 57 عاملًيا 
والتاسع آسيوًيا، عىل أفضليته املنطقية 
للمباراة، وذلك بس�بب وج�ود نخبة من 
املس�تويات  الحارضي�ن ع�ىل  النج�وم 

الفنية والبدنية واملهارية.
من جهت�ه، يطم�ح منتخب 
الع�راق، املصن�ف 79 عاملًيا 
آس�يوًيا،  ع�ر  والراب�ع 
لتعويض خسارته األخرة أمام 
البحرين، وذلك من أجل املنافسة عىل 

البطاقة الثانية للمجموعة.
ويدخ�ل منتخ�ب لبن�ان، مب�اراة الغ�د، 
بمعنوي�ات مرتفع�ة بقي�ادة مدربه جو 
مجاع�ص، بع�د ف�وزه الكاس�ح ع�ىل 
حس�اب الهند )115-60(، يف حني يأمل 

العراق بقيادة مدربه البوس�ني عزيز بكر، إىل 
الع�ودة للمنافس�ة بق�وة، رغم غي�اب نجومه 

حازم عيل وذو الفقار فاهم وعيل حاتم.
يف حني يعيش منتخب لبنان، فرتة ذهبية يف ظل 
وج�ود نخبة من الالعب�ني املؤثرين، أمثال وائل 

عرقجي وعيل حيدر وسرجيو درويش. 
ويتصدر منتخ�ب لبنان، مجموعت�ه برصيد 6 
نقاط )العالمة الكاملة(، يف حني يتذيل العراق، 

الرتتيب برصيد 3 نقاط من 3 هزائم.

البورتا يعد مجاهري 
برشلونة بصفقة مدوية

لينيكر: شكرًا هلل عىل فشل 
انضاممي آلرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

يجه�ز خوان البورتا، املرش�ح املحتمل عىل مقعد رئاس�ة 
برشلونة، مفاجأة جديدة لجمهور الفريق الكتالوني.

وكانت العديد من التقارير، قد أكدت أن البورتا هو املرشح 
الوحيد الذي يس�تطيع إقناع ليونيل مي�ي، نجم الفريق، 
بالبقاء مع البارس�ا ملواس�م أخرى، ال س�يما بعدما حدث 

اتصال بني الطرفني مؤخرًا.
ووفًقا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلسباني، فإنه تم الكشف 
ع�ن نقطة بارزة جدي�دة يف الربنامج االنتخاب�ي لالبورتا، 
وهي أن�ه يعد جمهور برش�لونة بالتعاقد م�ع النرويجي 
إيرلين�ج هاالن�د، مهاج�م بوروس�يا دورتمون�د، يف حالة 

نجاحه.
وجاء ذل�ك، بعدما أك�دت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، 
صباح اليوم، أن أكثر من مرش�ح عىل رئاس�ة برش�لونة، 

طلبوا معلومات بشأن صفقة هاالند.
وأش�ار الربنامج اإلس�باني إىل أن البورتا قريب للغاية من 
مين�و رايوال، وكي�ل هاالند، ما س�يفتح الب�اب أمام نقل 

الالعب النرويجي إىل »كامب نو«.

كلوب عن صفقة برشلونة املنتظرة: كل يشء ممكن

أنباء سارة لكومان قبل مواجهة أوساسونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

مع اقرتاب ف�رتة االنتقاالت الش�توية، يف 
يناير/كانون ث�ان املقبل، تزداد التكهنات 
بش�أن الالعبني الذي�ن يرغب�ون يف تغير 
وجهته�م، وه�و ما ينطبق ع�ىل أحد أبرز 
نجوم كتيبة امل�درب يورجن كلوب، املدير 

الفني لفريق ليفربول.
ويتعلق األمر بالدويل الهولندي جورجينيو 
فينالدوم، 30 عاًما، الذي انضم إىل ليفربول 
يف 2016 قادم�ا م�ن نيوكاس�ل يونايت�د 
وينته�ي عقده الح�ايل مع بط�ل إنجلرتا 
يف نهاية املوس�م الحايل، ومن ثم س�يكون 
بوس�عه التفاوض مع فرق أجنبية، بداية 

من يناير/كانون ثان املقبل.

وم�ع ليفرب�ول، ف�از فينال�دوم 
ودوري  اإلنجلي�زي،  بال�دوري 
العال�م  وكأس  أوروب�ا،  أبط�ال 
لألندي�ة، لك�ن بع�ض التقاري�ر 
تتحدث عن رغبة مدرب برشلونة 
الجدي�د الهولندي رونالد كومان، 
يف التعاق�د معه يف نهاية املوس�م 

الحايل.
وعن فينال�دوم الذي ش�ارك مع 
كل  يف  مب�اراة   15 يف  ليفرب�ول 
ق�ال  املوس�م،  املنافس�ات ه�ذا 
كلوب للصحفيني أمس الجمعة: 
»سأكون سعيدا لو استمر معنا. 

أنا س�عيد تماما بوجوده وهذا يظهر من 
خالل كثرة مشاركاته«.

وأض�اف: »جورجيني�و واحد م�ن أفضل 
الالعب�ني الذي�ن أرشف�ت ع�ىل تدريبهم.. 
دائما قدم أداء جيدا وهذا هو س�بب كثرة 

مشاركاته مع التشكيلة. معظم 
مشاركاته كانت جيدة«.

ع�دة  يف  معن�ا  »ش�ارك  وزاد: 
مراك�ز مختلف�ة وأداؤه جي�د 
حالي�ا وأتمنى أن يس�تمر عىل 
هذا الحال طوي�ال. وأنا متفائل 
ألن كل يشء ممك�ن طامل�ا ل�م 

يتخذ أي قرار بعد«.
ويحت�ل ليفربول املرك�ز الثاني 
ال�دوري اإلنجليزي  ب�ني ف�رق 
املمتاز، متخلفا بفارق األهداف 

عن توتنهام هوتسبر.
وق�ت  يف  ليفرب�ول  وس�يلتقي 
الحق من اليوم الس�بت، م�ع برايتون آند 

هوف ألبيون عىل أرض األخر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أجرى فريق برش�لونة، صباح السبت، مرانه التحضري 
األخر قبل مواجهة أوساس�ونا األحد، يف إطار منافسات 

الجولة 11 من الليجا.
وكان الخرب السار، هو مشاركة سرجينو دست، الظهر 
األيم�ن، م�ع املجموعة بش�كل طبيعي، بعدم�ا غاب عن 

مران أمس الجمعة؛ بسبب انزعاج عضيل، وفًقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية.

وأضاف�ت: »ق�رر رونال�د كومان املدي�ر الفني للبارس�ا، 
اس�تدعاء مداف�ع فريق الش�باب راموس مينج�و، وذلك 
حال تعرض العب أياكس السابق النتكاسة، حيث يحتاج 
مدرب البلوجرانا لقلب دف�اع آخر بجانب لينجليت، حال 

اعتمد عىل مينجويزا بدال من دست«.

وش�هد امل�ران، مش�اركة الثنائي الش�اب كون�راد دي ال 
فوينتي وإيناكي بينيا مع املجموعة.ويف س�ياق منفصل، 
تدرب س�رجيو بوس�كيتس، نجم الوس�ط، لليوم الثالث 
ع�ىل التوايل مع املجموع�ة، وبات جاهزًا للمش�اركة غًدا 
ضد أوساس�ونا، بعد غيابه عن مواجهتي أتلتيكو مدريد 
بداعي  كيي�ف  ودينام�و 

اإلصابة.

مورينيو يلقي كرة النار يف معسكر المبارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

وض�ع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتس�بر، ضغوطا 
مضاعف�ة عىل العبه الس�ابق فرانك المب�ارد، املدرب الحايل 
لتش�يلي، قب�ل مواجهتهم�ا املرتقب�ة يف ديرب�ي لندن غدا 

األحد، يف الجولة العارشة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال موريني�و، إن فرانك المبارد يتع�رض لضغوط كبرة 

للف�وز بلق�ب الربيمرليج، بعد إنفاق النادي بس�خاء خالل 
فرتة االنتقاالت األخرة قبل انطالق املوسم الحايل.

وأنف�ق تش�يلي أكثر م�ن 200 ملي�ون جنيه إس�رتليني، 
للحص�ول عىل خدم�ات إدوارد مين�دي، تيم�و فرنر، كاي 
هافرت�ز وآخري�ن، ومن ثم أصب�ح مطالبا بالف�وز باللقب 

خالل العام الثاني للمدرب المبارد عىل رأس الجهاز الفني.
وقبل القمة اللندنية، قال مورينيو للصحفيني أمس الجمعة، 

إنه تعرض لضغوط مماثلة عندما قاد تشيلي وريال مدريد 
وإنرت ميالن للفوز باأللقاب.

وأض�اف املدرب الربتغ�ايل املخرضم »عندما تكون مرش�حا 
للتتويج تعرف س�بب ذلك.. وعليك القبول بذلك وعليك تقبل 

هذا النوع من الضغوط واملسؤوليات«.
وأردف موريني�و، قائال »دربت أندية كان�ت.. بمثابة أبطال 
يف الس�وق بس�بب قوة اس�تثماراتها. واضط�ررت للتعامل 

م�ع مثل هذه الضغ�وط. اآلن أنا ال أتعرض لهذه الضغوط. 
آخرون يتعرضون لذلك«.

وف�از المب�ارد بلق�ب الربيمرلي�ج مرتني وب�كأس االتحاد 
االنجليزي مرة واحدة عندما كان العبا يف صفوف تش�يلي 

تحت قيادة مورينيو ما بني عامي 2004 و2007.
ونفى المبارد وجود أي خالف�ات بينه وبني مورينيو مدربه 

السابق رغم املنافسة بينهما.

لوكاكو يديل باعرتاف مثري عن مدافع ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أدىل البلجيك�ي روميلو لوكاك�و، مهاجم إنرت 
مي�الن، باع�رتاف مثر ملواطنه تيب�و كورتوا، 
ح�ارس ريال مدريد، عقب مباراة الفريقني يف 

دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد، قد أسقط إنرت بهدفني دون 
رد، يف الجول�ة الرابع�ة م�ن دور املجموع�ات 

بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة »ديفنسا س�نرتال« اإلسبانية، 
أن لوكاكو تح�دث مع كورتوا عق�ب املباراة، 
وأخربه أن أداء ناتش�و فرنانديز، مدافع ريال 

مدريد، أذهله يف امللعب.
وأش�ارت إىل أن ناتش�و ف�رض رقابة صارمة 
ونظيفة ع�ىل لوكاكو طوال املب�اراة، وحرمه 
م�ن تش�كيل أي خط�ورة ع�ىل مرم�ى ريال 

مدريد.
وأوضحت أن ناتش�و ألغ�ى لوكاكو تماًما من 

اللق�اء، رغ�م أن ط�ول األول 
يبلغ  بينما  180 س�م، 

البلجيك�ي  النج�م 
191 سم، كم��ا 

روميل��و  أن 
أيًضا  يتفوق 
عىل مستوى 
لكتل�����ة  ا

العضلية.

نيامر وهاالند يشعالن انتخابات 
برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

إس�باني، ع�ن  تقري�ر صحف�ي  كش�ف 
إث�ارة جدي�دة يف انتخابات مجل�س إدارة 
برش�لونة، عقب ارتباط املرش�حني بعقد 

صفقات مدوية يف حالة الفوز.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو«، 
ف�إن هن�اك العديد م�ن النج�وم ارتبطوا 
باالنتقال لربشلونة، يف حالة فوز مرشحني 
باالنتخاب�ات، مث�ل نيمار )باريس س�ان 
جرم�ان(، وإيرلين�ج هاالند )بوروس�يا 

دورتموند(. 
وأش�ارت إىل أن هذا السباق بدأ عن طريق 
إمييل روس�ود، الذي وعد بض�م نيمار، إذا 
فاز بمقعد الرئاس�ة، حيث سيتعاقد معه 
مجاًنا يف صيف 2022، عقب انتهاء عقده 
رفقة باريس.وأوضحت أن روس�ود ذهب 
ألبع�د م�ن ذلك، وأك�د أنه يج�ري بالفعل 
مفاوضات مع العب كبر آخر سيكش�ف 

عن اسمه الشهر املقبل.وقالت الصحيفة 
إن هاالند هو االسم اآلخر الذي يربز بقوة 
يف انتخابات برش�لونة، رغم أن عقده مع 

دورتموند ينتهي يف 2024.
وأضافت أن هاالند س�ينتهي به املطاف يف 
فري�ق أكرب من دورتمون�د، حيث أنه كان 
هدًف�ا لريال مدري�د، لكن ارتب�اط األخر 
بض�م مباب�ي يف الصي�ف املقب�ل، جع�ل 

صفقة الالعب النرويجي معقدة.
وذك�رت »مينو راي�وال وكي�ل هاالند، هو 
مفت�اح رحيله ع�ن دورتموند، ومس�تعد 
لنقل�ه مل�ن يدف�ع أع�ىل س�عر، كم�ا أن 
الوكي�ل اإليط�ايل معت�اد عىل ه�ذا النوع 
م�ن الصفق�ات، طاملا أن الع�رض املقدم 

سيكون مغرًيا لكل األطراف«.
وكش�فت أن هناك العديد من املرش�حني 
بالفع�ل يف انتخاب�ات برش�لونة، جمع�وا 
معلومات عن هاالند، نظرًا ألن البارس�ا يف 

حاجة بالغة لضم مهاجم رصيح.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د نجم املنتخب اإلنجليزي الس�ابق، ج�اري لينيكر، أنه 
كاد أن ينتقل إىل آرس�نال، الغريم اللندني التقليدي لفريقه 

السابق توتنهام.
 وق�ال لينيك�ر، البالغ م�ن العمر 59 عام�ا يف مقابلة مع 
صحيف�ة »ذا ص�ن«: »بعد ذل�ك أتى توتنهام، وش�كرا لله 

انتهى بي املطاف معهم«.
 وانتق�ل لينيك�ر م�ن برش�لونة إىل توتنهام ع�ام 1989، 
وس�جل له 80 هدفا يف 3 أع�وام، وقاده إلحراز لقب كأس 

إنجلرتا عام 1991.
 وأض�اف ه�داف كأس العال�م 1986: »ح�دث األم�ر عام 
1989، قبل ع�ام واحد عىل نهائيات كأس العالم، قلت إنه 
من األفض�ل يل العودة إىل إنجلرتا، أحبب�ت فكرة العيش يف 
لندن، وآرسنال كان الفريق األفضل يف ذلك الحني، اعتقدت 

أن األمر مغريا، خصوصا وأنهم فريق جيد«.
 وأض�اف: »لكن )م�درب آرس�نال( ج�ورج جراهام كان 
مش�هورا حينها بأنه مدرب عني�د، ولم يقرتب الفريق من 

املعيار املناسب«.
 ويف ع�ام 1992، ت�رك لينيك�ر توتنهام، وانض�م إىل فريق 
ناجويا جرامب�وس الياباني، ثم اعتزل اللعب بعد إصابات 

متعددة العام 1994.

الرشط الرسي يضع ثنائي ليفربول أمام برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد 
بشأن مركاتو برشلونة خالل املوسم الحايل.

ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، فإن 
هناك رشًطا رسًيا بني برش�لونة وليفربول، تم 

االتف�اق عليه عن�د انتقال فيلي�ب كوتينيو من 
أنفيلد إىل كامب نو يف يناير/كانون ثان 2018.
وأشارت إىل أن البند يفرض عىل برشلونة، دفع 
99 ملي�ون يورو، إذا قرر التعاقد مع العب آخر 
من ليفربول قبل انتهاء عام 2020.كان كوتينيو 
ق�د انتقل م�ن ليفرب�ول إىل صفوف برش�لونة 

نظ�ر 120 مليون يورو، باإلضافة إىل متغرات 
بقيمة 40 مليوًنا.وأوضحت الصحيفة، أن البند 
ال�ري ينتهي يف يناير/كانون ث�ان املقبل، ما 
يفتح املجال أمام برشلونة ملطاردة جورجينيو 
فينال�دوم وس�اديو مان�ي، ثنائ�ي ليفرب�ول، 

املطلوب بشدة داخل قلعة كامب نو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تشيليس يتأهب إلبرام صفقة جمانية
            المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط نادي تش�يلي، إلبرام صفقة مجانية، خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة.

ووفًق�ا لصحيفة »بيلد« األملانية، فإن مس�ؤويل تش�يلي ينتظرون 
حتى مطلع العام املقبل، لبدء املفاوضات مع ديفيد أالبا ظهر بايرن 

ميونخ، الذي يستطيع التوقيع مجاًنا ألي ناٍد.

وينتهي عقد الظهر النمس�اوي مع بايرن ميونخ يف يونيو/حزيران 
املقبل، وفشلت املفاوضات بني الطرفني بشأن التجديد. 

وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن بيني زافان�ي وكيل أالبا، س�يكون كلمة 
الر يف حس�م الصفقة للبلوز، ألنه يرتب�ط بعالقة جيدة مع رومان 
أبراموفيتش، مالك النادي، وسبق أن حسم له العديد من الصفقات.

يذك�ر أن ديفيد أالبا ارتبط باالنتقال إىل أكثر من ناٍد يف الصيف املقبل 
مثل ليفربول وريال مدريد ومانشسرت سيتي.
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العراق يف عهد بايدنتساؤالت: حمسن فخري زادة 

د. فاضل البدرانيمنهل عبد األمير المرشدي

أعلن�ت إيران عن اغتيال الربوفس�ور النووي محس�ن فخ�ري زادة، 
املس�ؤول عن القوة الصاروخية اإليرانية والقوة الدفاعية يف الربنامج 
النووي، إثر استهدافه بسيارة مفخخة أعقبها تعرض موكبه إلطالق 
النار يف طهران. الش�هيد فخري زادة رقم صع�ب يف املعادلة اإليرانية 
وه�و مطلوب ع�ى قائمة املوس�اد اإلرسائي�ي، وقد ج�اءت جريمة 
اغتيال�ه بالتزامن مع تهيئة ترامب حقائب الرحيل وما يصاحبها من 
الوعي�د والتهديد والنعيق لكنه س�ريحل. نحن ال نرج�و خرياً من أي 
رئيس أمريكي، لكن رحيل ترامب عن البيت األبيض س�ينهي مرحلة 
الجنون والش�قاوة واالنفالت والفوىض واالستثناء الذي أّطر سياسة 
الدول�ة األعظ�م يف العال�م، خصوصا م�ع ملف الرشق األوس�ط بدء 
باالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران واغتيال الشهيدين سليماني 
واملهندس، ومن ثم نقل الس�فارة األمريكية اىل القدس وضم الجوالن 
اىل إرسائي�ل وصفق�ة القرن عى ظه�ور األعراب املطبّع�ن لتصفية 
القضية الفلس�طينية وحلب املال الخليجي بكل اهانة ووقاحة ابتداء 

من السعودية باعتبارها البقرة األكرب واألدسم.
رحي�ل ترامب، وكما اعلن الرئيس املنتخب بايدن، يعني عودة امريكا 
اىل االتفاقيات الدولية التي انسحب منها ترامب ويتزامن ذلك مع حالة 
من الهس�ترييا واالرتباك يف صفوف بيادق املنطقة التي كانت تتحرك 
بالريم�وت األمريك�ي وبس�وط الع�م بومبيو، فتس�ارعت الخطوات 
من تبني ب�ن زايد وأبو ظب�ي تكاليف بناء املس�توطنات الصهيونية 
يف الضف�ة الغربية تحت طائلة االس�تثمار! وتوس�ل وزي�ر خارجية 
البحرين بنتنياهو باإلرساع يف فتح السفارة بإرسائيل والبحرين ومن 
ثم تتوجت بلقاء محمد بن سلمان بنتنياهو يف السعودية. لقد جاءت 
جريمة اغتيال فخري زادة ضمن االس�تثمار األكرب إلرسائيل وادواتها 
يف املنطقة لأليام األخرية من وجود ترامب. حدث ال بد ان يكون له ما 
بع�ده. اعالن عن وص�ول قوات بريطانية لحماية املنش�آت النفطية 
الس�عودية وحامل�ة الطائ�رات األمريكي�ة تتجه نحو مي�اه الخليج 
العرب�ي. تل أبيب تعلن حالة إنذار يف جي�ش الدفاع اإلرسائيي وإيران 
تتوع�د بالرد عى من نف�ذ الجريمة ومن دعمها ووق�ف ورائها. هي 
الح�رب التي إن حصلت فال يمكن حرص مداها او تداعياتها عى دول 
املنطقة والعراق يف املقدمة منها مع ما يدفع لها من تش�بث نتنياهو 
بموقعه واإلبتعاد عن ما يعانيه محليا وحالة االنتقام يف قلب املعتوه 
ترامب بعد هزيمته يف االنتخابات فضال عن حقد املأزومن الشامتن 
بإيران م�ن »قرقوزات« اعراب الخليج والس�عودية و مرص واألردن. 
إيران اعلنت انها سوف ترد وقد اثبتت ايران  انها تفعل ما تقول ولكن 
متى ترد وكيف وأين؟ هذا ما سيفصح عنه ميزان الصرب االسرتايجي 

للعقل الحاكم يف ايران.

ثم�ة من يطرح س�ؤاال منطقيا بش�أن مس�تقبل العالق�ة التي ترب�ط العراق 
بالواليات املتحدة األمريكية بعد 20 كانون الثاني املقبل عندما يتوىل إدارة البيت 
األبيض الرئيس املنتخب جو بايدن، هل س�يتخذ العراق ذات االسرتاتيجية التي 
كانت سائدة يف السنوات األربع املاضية، أم سيختار سياسة أكثر دينامية تحقق 
قفزات نوعية تنعكس إيجابا عى الواقع العراقي؟ هذه نقاط أساس�ية تشكل 
تس�اؤالت ملحة ع�ى بغداد لكي تتدبر أم�ر صياغة عالقتها وبم�ا يبدل الحال 

العراقي الذي يشهد تعقيدا يف ملفات عدة منها االقتصاد واألمن والخدمات.
من املؤكد أن دارة الرئيس املنتخب جو بايدن تختلف كثريا عن إدارة ترامب من 
حي�ث فهم األول لطبيعة العالقات واملصالح األمريكي�ة مع بلدان العالم ومنها 
العراق وخرباته السياس�ية املرتاكمة يف السياسات الدولية، حيث كان املسؤول 
ع�ن مل�ف العراق عندما كان نائبا للرئيس الس�ابق ب�اراك أوباما، وصحيح أن 
الوالي�ات األمريكي�ة تمث�ل منظومة مؤسس�ات حكومية تش�اطرها الخربات 
منظم�ات وهيئات ومراكز أبحاث ورشكات خاص�ة، وكلها تنظر لحجم املهام 
واملس�ؤوليات الجس�ام التي تهتم بها عى مس�توى العالم الجيو اس�رتاتيجي 
واملس�توى األمريك�ي الجي�و س�يايس، وبالت�ايل تجع�ل الرئيس يش�كل حصة 
مح�دودة من سياس�ات البالد العام�ة، تقدر ب 20 % تعكس سياس�ة الرئيس 
والحزب الذي ينتمي له، لكن هذه السياسات األمريكية املؤسساتية وسياسات 
الرئيس وحزبه الحاكم بمجملها تش�كل أيضا فاعال مهما يف العالقات الدولية، 
يتطل�ب م�ن ال�دول املرتبطة به�ا أن تم�ارس دورا فاعال يف كس�ب صداقتها، 

فأمريكا بالنهاية تؤثر وال تتأثر.
ويش�ري واق�ع العراق الح�ايل اىل ان�ه بلد مف�كك ووضعه مقل�ق، يعاني جملة 
اخت�الالت وأزمات منها تدخ�الت خارجية وضع�ف يف اإلدارات املحلية يف أغلب 
مؤسس�اته، والقوى السياسية فيه تتبنى منذ 17 عاما سياسة املحاور كونها 
ولي�دة هذه الحال�ة املرتبكة، وعليه ينبغ�ي عى الفاعل الس�يايس العراقي ان 
يغ�ادر ثقافة املايض الضعيف�ة وينطلق برؤية جديدة تك�ون ضمن أولوياتها 
املصلحة الوطنية، وأفضل وقت مناسب للبدء بهذه الخطوة ان تكون مع بداية 

إدارة بايدن واتخاذها كمرحلة جديدة للعمل الوطني العراقي.
وه�ذا التوج�ه الجديد يحت�اج أن تس�بقه خط�وة تأهيلية للقوى السياس�ية 
تف�ي اىل خلق حالة من االنس�جام والتفاهم مع بعضها بعض، عى أن تغيب 
الترصيحات االستفزازية عن املشهد السيايس واإلعالمي التي اعتدنا ان نسمعها 
من شخصيات ليس من مسؤولياتها االدالء بها، وترك االمور اىل الجهات املعنية 
بما يتعلق بصياغة عالقات العراق الخارجية بالعالم الخارجي بما فيها الواليات 
املتحدة التي لن تتأثر من حالة التش�نج بقدر ما تراقبها وتبني عليها توجهات 
ومواقف مؤثرة ومرضة بمصالح العراق، بينما نحن بأمس الحاجة ملرشوعات 
اس�تثمارية كبرية تساهم يف خفض نس�بة الفقر بن اوساط الشعب التي هي 
حاليا أكثر من 30 باملئة، وتوفري فرص عمل الس�تقطاب  الطاقات الش�بابية، 
ويقين�ا ان الفري�ق الرئ�ايس العراقي معن�ي بتحمل مس�ؤولية صياغة عالقة 
العراق بالواليات املتحدة، بالطريقة التي تخدمنا يف املرحلة املقبلة، فبالدنا ليس 
لها خيار س�وى تحسن عالقاتها الخارجية مع العالم، ومنها الواليات املتحدة 
يف عهد الرئيس القادم للبيت األبيض جو بايدن، وهي آخر الفرص، فواش�نطن 

تؤثر بالواقع العراقي ايجابا وسلبا، وال تتأثر من سوء التعامل معها.

فوائد شاي الكركم »السحرية« ستدفعك إىل رشبه يوميًا
يعد ش�اي الكركم، م�ن أحد أش�هر التوابل يف 
آس�يا، نظرا ملا يتمتع به م�ن خصائص طبية 
س�حرية تكاف�ح االلتهاب�ات ومختل�ف أنواع 
األمراض. ونرش موقع »بولد سكاي«، عدد من 
الفوائد الصحية املذهلة لتناول ش�اي الكركم، 

املستندة إىل دراسات علمية متخصصة.
وجاءت أبرز تلك الفوائد عى النحو التايل:

1- مق�وي للمناع�ة: فيمك�ن لتن�اول ش�اي 
الكركم، أن يس�اعد بص�ورة كبرية عى تقوية 
الجه�از املناع�ي لجس�م اإلنس�ان، كم�ا أن�ه 
يمتل�ك خصائ�ص مذهل�ة بفض�ل مض�ادات 
األكسدة التي يحتويها، والتي يمكنها القضاء 
عى مختل�ف أن�واع االلتهابات والفريوس�ات 
وامليكروب�ات، وما يطلق عليه�ا الجذور الحرة 

املسببة ملختلف أنواع األمراض والعدوى.
2- يعال�ج التهاب املفاصل: ألن ش�اي الكركم 
فإن�ه  االلتهاب�ات،  مض�ادات  ع�ى  يحت�وي 
يك�ون مثاليا ملن يعانون م�ن التهاب املفاصل 

وتورمها.
3- يخفض نسب الكوليسرتول: يحتوي شاي 
الكركم، عى مركب يطل�ق عليه »الكركمن«، 
ويس�اعد مرك�ب الكركم�ن ه�ذا عى خفض 
مس�تويات الكوليس�رتول الضار من الجسم، 

م�ا يجعله مثاليا للوقاي�ة من مختلف أمراض 
القلب واألوعية الدموية.

ال�دم:  يف  الس�كر  مس�تويات  يف  يتحك�م   -4
يعد اس�تخدام ش�اي الكرك�م يف عالج مرىض 
السكري، أحد أبرز وأقدم االستخدامات لشاي 
الكركم، كما أظهرت دراسات علمية حديثة أن 
مركب الكركمن، يمكنه أن يقلل من مستويات 
الجلوكوز يف ال�دم، ويقلل املضاعفات الطويلة 

املدى ملرىض السكري.
5- يحمي الكبد: يس�اعد تناول ش�اي الكركم 
بصورة منتظم، عى منع اإلصابة بتليف الكبد، 

كما يمنع من تس�مم الكب�د، واإلصابة بالكبد 
الدهني.

6- ع�الج القول�ون العصب�ي: يمك�ن لش�اي 
الكرك�م أن يح�ل معظ�م املش�اكل املرتبط�ة 
بالجه�از الهضم�ي، لك�ن أبرزها ه�ي تهدئة 

اآلالم املرتبطة بمتالزمة القولون العصبي.
7- الوقاي�ة م�ن الزهايمر: كش�فت دراس�ات 
علمي�ة حديثة أن تناول ش�اي الكركم بصورة 
منتظم�ة وش�به يومي�ة، يمك�ن أن ي�ؤدي إىل 
إبط�اء أو الوقاي�ة بصورة كامل�ة من أمراض 
املرتبط�ة  العصبي�ة  التنكس�ية  االضطراب�ات 

بتقدم العمل، مثل الزهايمر.
وأظهرت الدراس�ة أن ش�اي الكرك�م يقلل من 
التلف الخلوي وااللته�اب يف خاليا املخ املرتبط 

بتطور مرض الزهايمر.
8- يقلل أعراض أمراض الرئة: كشفت دراسات 
علمية حديثة أن شاي الكركم يمكنه أن يساعد 
يف ع�الج أعراض الربو والتليف الرئوي والتليف 
الكييس، كما يمك�ن أن يقي من رسطان الرئة 

أو االنسداد الرئوي املزمن.
9- يحمي العن: يمكن أن يساعد شاي الكركم 
يف حماية العن من مختلف األمراض التي يمكن 

أن تصيبه، ولعل أبرزها التهاب القزحية.

خبري قانوين يف البرصة لـ »املستقبل العراقي« مستعدون حلل ابرز القضايا القانونية 
املتعلقة بحقوق املواطنني يف  أصول العدالة املنترشة يف عموم املحافظة

البصرة / نهلة الحمداني 

أعلن الخبري القانوني يف البرصة كاظم الغزي 
عن أس�تالم اب�رز الدع�اوي القضائي�ة لدى 
املواطن�ن الذي�ن لديه�م قضاي�ا مختلفة يف 

مختلف محاكم املحافظة .
وقال الغزي يف حديث للمس�تقبل العراقي أن 
هناك ملفات مستعصية تم حسمها يف الفرتة 
الس�ابقة بع�د مراجعة املواطن�ن اىل مكتبه 

الرسمي يف وقت سابق .
وأش�ار الغزي اىل أن البلد يمر بظروف حرجة 
وخصوص�ا متعلقات املواط�ن اليومية األمر 
ال�ذي يجعل الش�عب العراقي يم�ر بضائقة 
مالية خطرية مبين�ا أنه كخبري قانوني يعلن 
أستعداده الستالم امللفات القانونية من كافة 

أقضية ونواحي ومركز مدينة البرصة .
واك�د عى أن هناك فري�ق قانوني يعمل معه 
لحس�م قضاي�ا املواطن�ن القانونية بش�كل 
عاج�ل داعي�ا املواطن�ن الراغب�ن بتكليفه 
يف قضاياه�م القانوني�ة اىل مراجع�ة مكتبه 
الرس�مي الكائن يف منطقة الحكيمية مجاور 

مطعم فلس وسط مركز مدينة البرصة .
ون�وه اىل وج�ود هاتف للتواصل م�ع مكتبه 
واألس��تش�ارات  لألست��فس�ارات  خ�اص 

القانونية 

07703153923  كاظ���م ال�غ���زي
07722773500 اش��رف النب�ه���ان
07703112718 محم��د الح�اف���ظ
07706055773  ن���ور الف��ريج��ي

كشفت تقارير صحفية عاملية أن رشكة “هواوي” الصينية الرائدة، تنوي 
أن تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية يف عام 2021 املقبل.

وأوض�ح موقع “جي إس إم آرين�ا” التقني املتخصص أن “هواوي” تنوي 
أن تعتمد تقنية جديدة يف هواتفها أطلقت عليها اسم “العدسة السائلة”.

وس�يمكن للعدسة الس�ائلة الجديدة من هواوي أن تحسن بصورة كبرية 
من استقرار الصور امللتقطة بهواتفها وتركيزاتها ونقائها.

وسيمكن للعدسة السائلة أن تقلل وقت الرتكيز الخاص بالصور إىل بضع 
مي�ي من الثانية لتصبح متطابقة تقريبا لرتكي�ز العن البرشية، وهو ما 
جعل الخرباء يطلق�����ون عى تلك العدس�ات الج������ديدة “عدسات 

شبه برشية”.
كم�ا يمكن أن لتلك العدس�ات يف هواتف هواوي أن تغري وضعية العدس�ة 
للتقري�ب ب�دال من تحري�ك العدس�ات، بطريقة أش�به أيضا بالعدس�ات 
البرشية. وستدعم هواوي عدساتها السائلة الجديدة بمستشعر جديد من 

سوني أطلق عليه “آي إم إكس 782”.

هـواوي تنـوي دعم هواتفهـا
 بـ »عدسات شبه برشية«

لون العيون.. وسيلة لتشخيص األمراض
كش�فت دراس�ة أجراها فريق من 
الباحث�ن يف كلية الط�ب بجامعة 
كولورادو األمريكية أن لون العينن 
قد يكون مؤرشاّ عى األمراض التي 
يمك�ن أن يصاب بها الش�خص يف 

املستقبل.
وفًقا ملجل�ة »فرويندين« األملانية، 
أن  الدراس�ة  نتائ�ج  أظه�رت 
األش�خاص ذوي العي�ون الزرقاء 
لديه�م حساس�ية كبرية لألش�عة 
أن  ح�ن  يف  البنفس�جية،  ف�وق 
أصحاب العيون الس�وداء أو البنية 
الداكن�ة يكونون أكث�ر حماية من 
األشعة فوق البنفس�جية وبالتايل 
ف�إن أصح�اب العي�ون الفاتح�ة 

يكونون معرضن أكثر من غريهم 
لخطر اإلصابة برسط�ان الجلد أو 

العن.
وأوض�ح الباحثون أن األش�خاص 
ذوي العي�ون الس�وداء غالًب�ا م�ا 
يعان�ون م�ن مش�اكل يف ال�دورة 
الدموية والجهاز التنفيس والجهاز 
الهضمي، كما يعانون من صعوبة 
عتب�ة  أن  ح�ن  يف  اآلالم  تحم�ل 
األل�م ألصحاب العي�ون الخرضاء 
مرتفعة ونادرا ما يصابون بمرض 

االكتئاب.
إن  بقوله�م  الباحث�ون  واختت�م 
األش�خاص ذوي العي�ون الزرقاء 
أكثر عرضة لإلدمان عى الكحول.

أوردت صحيف�ة “فايننش�ال تايمز”، أن عملة 
“فيسبوك” املشفرة “ليربا” تستعد لالنطالق يف 
يناي�ر املقبل، وذلك نقال ع�ن ثالثة مصادر، لم 

تسمها، من املشاركن يف املرشوع.
وقال�ت “فايننش�ال تايم�ز”، نق�ال ع�ن أح�د 
املصادر، إن رابطة “ليربا”، التي مقرها جنيف، 
والتي س�تصدر عملة “ليربا” وت�رشف عليها، 

تعت�زم إطالق عمل�ة رقمية موح�دة مدعومة 
بالدوالر.

تس�عى رابطة “ليربا”، التي تضم “فيس�بوك” 
ضمن أعضائه�ا البالغ عدده�م 27، للحصول 
ع�ى الضوء األخرض من جه�ة معنية بمراقبة 
األس�واق يف س�ويرسا إلص�دار سلس�لة م�ن 
العمالت املس�تقرة املدعومة بعم�الت تقليدية 

معين�ة، وذلك إىل جانب عملة رمزية تعتمد عى 
عمالت مس�تقرة مربوط�ة بعم�الت تقليدية. 
لكن “فايننش�ال تايمز” قالت إنه وفق الخطة 
الجديدة للكيان، فإن�ه من املقرر طرح عمالت 
أخرى مدعومة بعمالت تقليدية يف وقت الحق. 
ول�م ت�رد رابطة “لي�ربا” حت�ى اآلن عى طلب 

للتعقيب.

فيسبوك تستعد الطالق عملة مشفرة العام املقبل

كشف خرباء وأطباء من السويد وسنغافورة عن أسباب االلتهاب الرئوي 
الحاد الذي يصيب املرىض بفريوس كورونا املستجد.

وأجرى العلماء دراس�ات علمية تتعل�ق بالظاهرة األخرية وذلك من خالل 
فحوصات مخربية للتغريات التي تطرأ عى الجهاز التنفيس الس�في بعد 

اإلصابة بفريوس كورونا املستجد.
 Proceedings of the National“ الطبي�ة  العلمي�ة  املجل�ة  وبحس�ب 
Academy of Sciences” وج�د الباحث�ون أن العن�ارص الغذائي�ة الت�ي 

يطلقها الجسم ملحاربة الفريوس تنتقل أوالً إىل الرئتن.
وأضاف تقري�ر املجلة أن الف�ريوس يخلق البيئة املالئم�ة لنمو البكترييا 
والتي تصبح فيما بعد بيئة التهابية تنخفض مناعة اإلنسان بشكل كبري 
وينشط انتشار مس�ببات األمراض البكتريية يف الجهاز التنفيس املصاب 

بفريوس كورونا.
وخلص الباحثون إىل أن مثبطات اإلنزيم الربوتيني س�تكون وسيلة فعالة 

ملكافحة االلتهاب الرئوي الجرثومي املرتبط باإلنفلونزا. 

العلامء يكشفون سبب االلتهاب الرئوي 
لدى مصايب فريوس كورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


