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اكد رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
االثن�ن، العم�ل ع�ى مواجه�ة التحدي�ات التي 
تواجهها ب�اده، فيما أعلن ع�ن مرشوع وطني 
لتش�غيل الش�باب وفرض رضائب ع�ى املنتوج 

املستورد لحماية املصنع محليا.
وقال الكاظمي، يف كلم�ة خال افتتاحه معرض 
»صن�ع يف العراق« ال�ذي تقيم�ه وزارة الصناعة 
يف مع�رض بغداد الدويل، إن الع�راق يواجه حاليا 
تحديات »لكننا ال نبايل بمحاوالت التشكيك بعمل 
الحكومة ووضع الع�ى يف عجلة عملها فاألهم 

لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنن«.
واشار اىل ان العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة 
يمك�ن أن تكون مصدر إب�داع وراف�داً للمنطقة 
والعال�م، فالعق�ود الطويل�ة م�ن الديكتاتورية 
والح�روب واألزمات ق�د منعت فرص اس�تثمار 

وازدهار الطاقات العراقية املتميزة.
واوضح ان دعم وحماية الصناعة املحلية شغلت 
حي�زاً كب�راً يف منهاج حكومته التي تش�كلت يف 
ايار املايض، وق�ال »نعمل حاليا عى تهيئة البنى 
التحتي�ة الرضورية لخل�ق بيئة مائم�ة إلحياء 
الصناع�ة العراقي�ة م�ن جدي�د ونع�ّول يف ه�ذا 
املس�ار عى الطاقات الش�بابية يف بلدنا«. وشدد 
عى رضورة ب�ذل اقى الجهود م�ن أجل إعادة 
االعتب�ار للصناع�ة العراقية »وأن نعمل س�وية 
عى حمايتها«، موضحا انه وجه وزارة الصناعة 
واملع�ادن منهل عزي�ز إلطاق مب�ادرة املرشوع 
الوطني لتشغيل الشباب ملساعدة الخريجن من 

الشباب يف تأسيس مشاريع صناعية صغرة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

طالبت الواليات املتحدة الصن الس�ماح لفريق خرباء من 
منظم�ة الصح�ة العاملية بالوص�ول إىل مقدم�ي الرعاية 
واملرىض السابقن وعاميل املختربات، والبيانات والعينات 

الطبية يف مدينة ووهان.
وقال غاريت غريجس�بي م�ن وزارة الصح�ة والخدمات 
اإلنس�انية األمريكي�ة، إن ع�ى الص�ن مش�اركة جميع 
الدراسات العلمية يف العينات الحيوانية والبرشية والبيئية 
SARS- املأخ�وذة يف ووه�ان، حي�ث يعتق�د أن ف�روس

CoV-2 قد ظهر يف أواخر عام 2019.

وأخذ ممثل الصن الكلمة يف وقت الحق ليقول: »دراس�ات 
منش�أ الفروس ذات طبيع�ة علمية وتحتاج إىل تنس�يق 
وتعاون«، مشددا عى رضورة وقف أي ضغوط سياسية.

ووافقت الصن الي�وم الجمعة عى دخول خبر بريطاني 
م�ن فري�ق منظمة الصح�ة العاملية ال�ذي يحقق يف أصل 
ف�روس كورونا، وذلك بعدما أثب�ت اختبار ثان خضع له 

خلوه من العدوى.
وسبق أن قالت منظمة الصحة العاملية إن اثنن من أعضاء 
الفري�ق التاب�ع لها ال�ذي وصل أمس الخمي�س إىل مدينة 
ووه�ان، تأخ�را يف س�نغافورة بعدما أثبت�ت الفحوصات 

أنهما يحمان أجساما مضادة لفروس كورونا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أب�دت مفوضي�ة االنتخابات اس�تعدادها 
لتس�ير فرقها الجوال�ة ألي وزارة تطلب 
تحديث بيانات موظفيها بالتنسيق معها، 
مبين�ة أن البطاق�ة البايومرتي�ة بطاق�ة 
رصينة جداً ويمكن اعتمادها كمستمسك 

رسمي.
وقالت املتحدثة باس�م املفوضية، جمانة 
الغ�اي، يف حديث صحف�ي إن »مفوضية 
وأيض�ا  لتحدي�ث  مس�تعدة  االنتخاب�ات 
توزيع بطاقات الناخب يف مراكز التسجيل 
التابعة لها كافة، فضا عن امكانية تسير 

ف�رق جوال�ة ألي وزارة تطل�ب تحدي�ث 
بيانات موظفيها أو التس�جيل او التوزيع 
بالتنس�يق مع مكاتبه�ا يف جانبي الكرخ 
والرصافة«. وأضافت، أن »الفرق الجوالة 
موجودة ومس�تمرة يف عملها إلجراء هذه 
العملي�ة الرضورية لانتخاب�ات«، مبينة 
أن  »مراك�ز التس�جيل مفتوحة للناخبن 
لتحدي�ث بياناته�م، وه�و إجراء ي�راد به 
خدمة الع�راق، ألنه يضمن نزاهة العملية 
االنتخابية، وبالتايل فإن مشاركة الناخب 
يف التسلم والتوزيع والتسجيل البايومرتي 
لي�س خدمة املفوضية بقدر ما هو خدمة 

للعراق«.

وبخص�وص م�ن فقد بطاقت�ه أو اتلفت، 
أوضح�ت الغ�اي، أن�ه »يحق للش�خص 
ألغ�ت  إذ  معلومات�ه،  لتحدي�ث  الذه�اب 
املفوضية الغرامات عى البطاقة الضائعة 
والتالف�ة؛ ع�ى أن يتعهد الش�خص بعدم 
تكراره�ا ألن�ه س�تكون هن�اك غرام�ات 

كبرة«. 
وتابع�ت أن »بطاقة الناخ�ب البايومرتية 
بطاقة رصين�ة تحتوي عى صورة الوجه 
وبصم�ات األصابع الع�رش وكل أولويات 
ومستمس�كات الناخب، فضاً عن مركز 
االقرتاع«، منوهة ب�أن »البيانات الحيوية 
وبصم�ات األصاب�ع ال يمكن أن تتش�ابه 

بن االش�خاص، لذلك يمكن اعتماد هذه 
البطاقة كمستمسك رسمي«.

بدورها،اكدت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ان 
مديرية االدلة الجنائية ستؤسس ق�اع�دة 
املرش�حن لانتخابات.  بيان�ات لجمي�ع 
وق�ال وك��ي���ل ال�وزارة ل��ش���ؤون 
ال�رشط��ة ال�ف�ري��ق ع��ماد م�ح�مد 
م�ح�م�ود رئ�ي�س ال�ل�ج�ن�ة االم�نية  
حدي�ث  يف  ل�ان�ت�خ�اب��ات  ال�ع�ل�ي�ا 
صحف�ي، ان »اج�تماع�اً ج�م�ع��ه مع 
رئ�ي��س امل�فوض�ي�ة االنتخابات ومدير 

االدلة الجنائية ال�ت�اب�ع�ة للوكالة.
التفاصيل ص2
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التعليم تتفق مع الكليات األهلية عىل ختفيض أجور الدراسة بنسبة 20 باملئة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة التعليم العايل، أمس االثنني، عن االتفاق مع الكليات األهلية عىل تخفيض ٢٠% من 
قيمة األجور للطلبة من ذوي الدخل املحدود والعوائل املتعففة.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حي�در العب�ودي يف ترصيح صحف�ي إن »أجور التعلي�م املوازي 
انخفض�ت اىل النص�ف، وان االتفاق م�ع الكليات األهلي�ة يقيض بخفض اس�تيفاء األجور من 

الطلبة من ذووي الدخل املحدود والعوائل املتعففة اىل ٢٠%«.
ولفت إىل أن »الجامعات األهلية لديها سلطة كربى يف التخفيض بوصفها من املؤسسات التابعة 
للقطاع الخاص، ولديها صالحية االس�تقالل االقتصادي واملايل بموجب القانون رقم ٢5 لس�نة 
٢٠16«. وأكد العبودي أنه »بحسب القانون فأن الجامعات األهلية تملك الصالحية بالتخفيض، 
وأنها اس�تجابت بش�كل كبري ووفرت مقاعد مجانية مدفوعة التكالي�ف هذا العام تحت عنوان 
مب�ادرة املنح�ة املجانية الت�ي اس�توعبت ٢776 طالباً قبل�وا مجاناً يف التخصص�ات الطبية يف 

الجامعات والكليات األهلية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
االثن�ني، العمل ع�ىل مواجهة التحدي�ات التي 
تواجهها بالده، فيما أعلن عن مرشوع وطني 
لتشغيل الش�باب وفرض رضائب عىل املنتوج 

املستورد لحماية املصنع محليا.
وقال الكاظمي، يف كلمة خالل افتتاحه معرض 
»صن�ع يف العراق« الذي تقيمه وزارة الصناعة 
يف معرض بغداد الدويل، إن العراق يواجه حاليا 
تحدي�ات »لكنن�ا ال نبايل بمحاوالت التش�كيك 
بعم�ل الحكوم�ة ووض�ع الع�ى يف عجل�ة 
عمله�ا فاأله�م لدينا كيفي�ة تقدي�م الخدمة 

للمواطنني«.
واش�ار اىل ان الع�راق يتمتع بعق�ول وطاقات 
هائل�ة يمك�ن أن تكون مص�در إب�داع ورافداً 
للمنطق�ة والعال�م، فالعق�ود الطويل�ة م�ن 
الديكتاتوري�ة والح�روب واألزم�ات قد منعت 
فرص اس�تثمار وازده�ار الطاق�ات العراقية 

املتميزة.
واوض�ح ان دع�م وحماي�ة الصناع�ة املحلية 
ش�غلت حي�زاً كب�رياً يف منهاج حكومت�ه التي 
تشكلت يف ايار املايض، وقال »نعمل حاليا عىل 
تهيئ�ة البنى التحتي�ة الرضوري�ة لخلق بيئة 
مالئم�ة إلحي�اء الصناعة العراقي�ة من جديد 
ونعّول يف هذا املس�ار عىل الطاقات الشبابية يف 

بلدنا«.
وش�دد عىل رضورة ب�ذل اقى الجهود م�ن أجل إعادة 
االعتب�ار للصناع�ة العراقي�ة »وأن نعم�ل س�وية ع�ىل 
حمايتها«، موضح�ا انه وج�ه وزارة الصناعة واملعادن 
منه�ل عزيز إلطالق مب�ادرة املرشوع الوطني لتش�غيل 
الش�باب ملس�اعدة الخريج�ني من الش�باب يف تأس�يس 
مش�اريع صناعي�ة صغرية تس�هم يف تطوي�ر الصناعة 
املحلية وتخفيض نسب البطالة يف الوقت نفسه. ووصلت 

هذه النسبة بني الشباب العراقيني اىل ٢٢ باملائة.
واوض�ح الكاظم�ي ان حكومت�ه رشع�ت يف مجموع�ة 
إصالحات لدع�م الصناعة ع�ن طريق الورق�ة البيضاء 
لإلص�الح ويف موازن�ة عام ٢٠٢1 وفرض�ت رضائب عىل 
املنتوج املس�تورد لدعم وحماية املنتوج املحيل الوطني. 
واضاف ان الحكومة ماضية يف تطوير املناطق الصناعية 
يف محافظات املوصل والب�رصة والنارصية واالنبار وكل 
مناط�ق العراق. وقال ان البلد تعول عىل القطاع الخاص 

للقي�ام ب�دور كبري يف رف�د الصناع�ة العراقي�ة وإعادة 
هويتها وس�نوفر كل الدعم واإلس�ناد ليكون العراق من 
بني الدول التي تناف�س بصناعتها.وكانت اللجنة املالية 
النيابي�ة قد كش�فت مؤخرا ع�ن أن القيم�ة التقديرية 
الس�تكمال املش�اريع املتلكئ�ة تبلغ 1٢6 ترلي�ون دينار 
)ح�وايل 9٠ مليار دوالر(.وقال رئيس اللجنة املالية هيثم 
الجب�وري يف ترصيح صح�ايف إن 6٢5٠ مرشوعا متلكئا 
يف عموم الع�راق حاليا تبلغ القيم�ة االجمالية الكمالها 

نح�و 1٢6 ترلي�ون دينار مش�ريا اىل ان املبلغ 
املطل�وب كبرياً جداً إذا ما قورن باالزمة املالية 
واالقتصادية التي يعاني منها العراق يف الوقت 
الحايل ما يجعل من الصعب استكمالها خالل 

املرحلة املقبلة.
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  ص�ادق  ذل�ك،  إىل 
مصطف�ى الكاظمي عىل مح�رض وتوصيات 
اللجنة املختصة ب� )دراسة واقع قطاع النخيل 
ودعم املنتوج املحيل من التمور وتقديم خطة 
إس�راتيجية ش�املة ومتكامل�ة بما يس�هم 

للنهوض بهذا القطاع ودعمه(.
وذك�رت االمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه »بناًء 
ع�ىل التوصي�ات املقرحة، ت�م تألي�ف لجنة  
لوضع اس�راتيجية ش�املة ترك�ز عىل زيادة 
إنتاجي�ة النخيل )التوس�ع العام�ودي، والذي 
يعن�ي زيادة إنتاجية النخل�ة الواحدة بدالً من 
زي�ادة أع�داد النخيل بإنتاجي�ة منخفضة(«، 
مش�ريا اىل »اعتم�اد ال�ري بالتنقي�ط لتقنني 
استخدام املياه ولجدواها االقتصادية، وتحديد 
أصناف التمور املرغوب�ة عاملياً، املالئمة لبيئة 
العراق الزراعية، والحد من التوس�ع يف زراعة 
أنواع التمور الرطبة، وكذلك النظر يف توصيات 

اللجان التخصصية إلقرارها«.
واضاف البي�ان »تضمنت التوصي�ات، تأليف 
لجنة تت�وىل تخصيص األرض وجعلها جاهزة 
للقطاع الخاص، إلقامة بس�اتني النخيل، عىل 
وفق الضوابط والرشوط التي حددتها دائرة البس�تنة يف 
وزارة الزراع�ة، واس�تخدام منظومات ال�ري بالتنقيط، 
عىل أن ُتشمل بالقروض املتاحة«.وتابع: »ستتوىل وزارة 
امل�وارد املائية، إدارة ش�ؤون اللجنة ومتابع�ة أعمالها، 
بالتنس�يق بينه�ا والجه�ات ذات العالقة، ع�ىل أن ترفع 
اللجنة »توصياتها الن���هائي�ة إىل اللجنة املؤلفة خالل 

)6٠( يوماً.

      بغداد / المستقبل العراقي

أب�دت مفوضية االنتخابات اس�تعدادها لتس�يري فرقها 
الجوال�ة ألي وزارة تطل�ب تحدي�ث بيان�ات موظفيه�ا 
بالتنس�يق معها، مبينة أن البطاق�ة البايومرية بطاقة 

رصينة جداً ويمكن اعتمادها كمستمسك رسمي.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية، جمانة الغالي، يف حديث 
صحف�ي إن »مفوضي�ة االنتخاب�ات مس�تعدة لتحديث 
وأيضا توزيع بطاقات الناخب يف مراكز التسجيل التابعة 
لها كافة، فضال عن امكانية تسيري فرق جوالة ألي وزارة 
تطلب تحديث بيانات موظفيها أو التس�جيل او التوزيع 
بالتنس�يق م�ع مكاتبه�ا يف جانبي الك�رخ والرصافة«. 
وأضاف�ت، أن »الف�رق الجوال�ة موجودة ومس�تمرة يف 
عملها إلج�راء هذه العملي�ة الرضوري�ة لالنتخابات«، 

مبينة أن  »مراكز التس�جيل مفتوحة للناخبني لتحديث 
بياناته�م، وهو إجراء يراد به خدمة العراق، ألنه يضمن 
نزاهة العملية االنتخابية، وبالتايل فإن مشاركة الناخب 
يف التس�لم والتوزيع والتس�جيل البايومري ليس خدمة 

املفوضية بقدر ما هو خدمة للعراق«.
وبخصوص من فقد بطاقته أو اتلفت، أوضحت الغالي، 
أنه »يحق للش�خص الذهاب لتحديث معلوماته، إذ ألغت 
املفوضية الغرامات عىل البطاقة الضائعة والتالفة؛ عىل 
أن يتعهد الش�خص بع�دم تكرارها ألنه س�تكون هناك 

غرامات كبرية«. 
وتابع�ت أن »بطاقة الناخ�ب البايومرية بطاقة رصينة 
تحت�وي عىل ص�ورة الوج�ه وبصمات األصاب�ع العرش 
وكل أولويات ومستمس�كات الناخ�ب، فضالً عن مركز 
االق�راع«، منوه�ة ب�أن »البيان�ات الحيوي�ة وبصمات 

األصابع ال يمكن أن تتش�ابه بني االشخاص، لذلك يمكن 
اعتماد هذه البطاقة كمستمسك رسمي«.

بدورها،اكدت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ان مديرية االدلة 
الجنائية ستؤس�س ق�اع�دة بيانات لجميع املرش�حني 
ال�������وزارة  وك��ي���ل  وق�����ال  لالنتخاب�ات. 
ل��ش��ؤون ال��ش���رط��ة ال��ف��ري��ق ع��م��اد 
ال�ل�ج�ن��ة  رئ��ي���س  م�ح�م��ود  م�ح�م��د 
حدي�ث  يف  ل�الن�ت�خ�اب��ات  ال�ع�ل�ي��ا  االم�ن�ي��ة  
صحف�ي، ان »اج�ت�م�اع�اً ج�م�ع��ه م��ع رئ�ي�س 
امل��ف��وض��ي���ة االنتخابات ومدير االدل�ة الجنائية 
ال�ت�اب�ع��ة ل��ل��وك��ال���ة، ح���ول م�ط�ال�ب��ة 
االخ��ي��ر ب��اص��دار ش���ه��ادة ع��دم محكومية 
للمرش�حني وتنس�يق وت����ع����اون م��ب��اش���ر 
ب���ني دوائ����ر املفوضية واالدلة«.  وأضاف م�ح�م�ود 

ان��ه »ت��م ال�ت�ب�اح�ث م��ع رئ�ي�س امل�ف�وض�ي�ة 
ح��ول آل�ي�ة ال��ت��ن��س��ي��ق وال���ت���ع���اون 
وال��خ��ط���ة امل���وض���وع���ة ل��ح��م��اي��ة 
امل���راك���ز االنتخابية يف بغداد واملحافظات ب�ش�ك�ل 
م�ف�ص�ل«، مش�ريا اىل انه »ت��م ال�ت�وج�ي�ه بمتابعة 
اللجان الفرعي�ة يف رشطة املحافظ�ات آل�ي�ة ت�وزي�ع 
البطاق�ات للناخبني، وتوزي�ع املراكز االمني�ة  بني عدد 
مراكز التس�جيل بشكل كامل، فضال عن االيعاز اىل قادة  
ب�ال�ت�ن�س��ي�ق  امل��ح��اف��ظ���ات  ش���رط��ة 
والتعاون الكامل مع م�دراء مكاتب امل��ف��وض��ي��ة 
ت�ق�اري��ر  واع����داد  ل�الن�ت�خ�اب��ات  ال�ع�ل�ي��ا 
ب�ش�ك�ل مس�تمر ح�ول ت�ط�ورات العمل والتحديات 
االم���ن���ي����ة ال���ت���ي ت���ط���رأ ل��غ��رض 

معالجتها«. 

احلكومة تعتزم إكمال »املناطق الصناعية« يف مخس حمافظات.. والكاظمي يصادق على تأليف جلنة ختص النخيل ودعم التمور

العراق يفرض رضائب عىل »املستورد« حلامية »املنتج الوطني«
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مفوضية االنتخابات ختصص فرقًا جّوالة لتحديث بيانات املوظفني
األدلة اجلنائية تفحص بيانات املرشحني 

        بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  أعلن�ت 
النيابي�ة، أم�س االثن�ني، أن لق�اح 
كورون�ا س�يوزع مجان�ا لجمي�ع 
املواطنني وس�تكون األولوية ألربع 
فئات، فيما أكدت أن اللقاح سيصل 

خالل شهرين.
وقال عضو اللجنة جواد املوس�وي 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »اللجن�ة 
رس�مية  بكت�ب  ال�وزارة  طالب�ت 
الخاص�ة  باملس�تجدات  لتزويده�ا 
بعملية التعاقد م�ع الرشكات التي 

تنجز اللقاح«. 
وأضاف، أن »اللقاح سيدخل العراق 
يف غضون شهرين، وسيوزع بشكل 
مجاني عىل جميع رشائح املجتمع«. 
وتاب�ع املوس�وي انه«س�يتم البدء 
باس�تخدام اللقاح لفئ�ات محددة 
وهم منتسبي وزارة الصحة وكبار 

الس�ن وأصحاب األم�راض املزمنة 
ومنتسبي القوات األمنية«. 

ويحتل الع�راق املرك�ز األول عربيا 
بأكثر من 6٠7 آالف إصابة بكورونا 
وق�ت  يف  وف�اة،  حال�ة  و1٢935 
أعل�ن تعاقده مع رشك�ة »فايزر« 
ملي�ون   16 الس�ترياد  األمريكي�ة 

جرعة لقاح. 
وأعلن�ت س�لطة الط�ريان املدن�ي، 
توجي�ه رشكات الط�ريان العامل�ة 
عىل أراضيها بمنع س�فر املواطنني 
العراقي�ني إىل ال�دول الت�ي ظهرت 
فيها الس�اللة الجديدة من فريوس 

كورونا. 
كم�ا أوص�ت خلية األزم�ة النيابية 
م�ع  الح�دود  بإغ�الق  الحكوم�ة 
أس�بوعني  مل�دة  املج�اورة  ال�دول 
ملن�ع  الرامي�ة  اإلج�راءات  ضم�ن 
تس�لل الطفرة الجديدة من فريوس 

كورونا إىل داخل البالد.  

»األولوية ألربع فئات«.. الصحة الربملانية: 
لقاح »كورونا« سيوزع جمانًا 

        بغداد / المستقبل العراقي

عىل الرغم من إنهاء مجلس النواب مناقش�ة مرشوع قانون 
 املوازنة للعام الحايل، إال أن تمريره يحتاج اىل توافق سيايس، 
وفقا للجنة املالية النيابية، التي اكدت أن التعيينات واستحداث 

الوظائف الجديدة من صالحيات الحكومة حرصا.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة احمد الح�اج رش�يد يف حديث 
صحفي إن »جميع طلبات التعيينات للمفوضية ومحارضي 
وزارة الربي�ة وعقود قرار 315 ُحول�ت اىل الحكومة«، مبينا 
ان »املوافق�ة عىل التعيينات واس�تحداث الدرجات الوظيفية 

ضمن موازنة ٢٠٢1 من اختصاصات الحكومة«.

واض�اف ان »مرشوع قان�ون املوازنة من حيث الش�كل يعد 
افضل املوازنات التي قدمتها وزارة املالية الحتوائه عىل جميع 
تقارير املؤسس�ات املهم�ة املعنية ب�إدارة الدول�ة العراقية، 
كتقاري�ر التجارة الخارجية واملوازنة النفطية وبيانات وزارة 
املالية«. وتابع ان »مرشوع قانون املوازنة من حيث املضمون 
يعد االس�وأ ع�ىل اعتبار ان العج�ز املوجود في�ه يصل اىل 71 
تريلي�ون دين�ار واملبال�غ املرص�ودة للنفق�ات 164 تريليون 
دين�ار«. م�ن جانبه، اوضح مق�رر اللجنة أحم�د الصفار أن 
»اللجنة املالية ستحدد املقرحات التي ترى ان هناك رضورة 
يف تغيريه�ا وكيفي�ة توزي�ع النفقات العام�ة ضمن وحدات 
االنفاق، كما س�تخفض بعض التخصيصات يف بنود وتزيدها 

يف بنود اخرى بحسب الحاجة«.
واك�د ان »تمري�ر مرشوع قان�ون املوازنة يف مجل�س النواب 

يحتاج إىل تعاون وتوافق سيايس«.
اىل ذلك، اشار عضو اللجنة جمال كوجر اىل ان »املالية النيابية 
مس�تمرة بدراس�ة ومناقش�ة مرشوع املوازن�ة وبالتايل من 

الصعب تمريرها خالل األسبوع الحايل«. 
وأض�اف، أن »املالي�ة النيابي�ة ش�كلت خمس لج�ان فرعية 
لالجتماع مع الوزارات والهيئات واملؤسس�ات ملناقشة أبواب 
ال�رصف وتفاصيل املوازنة«. وبش�أن حصة كردس�تان، اكد 
كوج�ر، أن »حصة االقليم من موازن�ة ٢٠٢1 تم التطرق لها 

لكنها لم تحسم بعد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، أم�س االثن�ني، مع وزي�ر الدفاع 
الرك�ي خل�ويص آكار والوف�د املراف�ق ل�ه، 
البلدي�ن  ب�ني  العس�كري  التع�اون  قضاي�ا 
ومعالجة »التهديدات االرهابية« قرب الحدود 
املشركة.  وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إستقبل 
الي�وم، وزي�ر الدف�اع الركي خل�ويص آكار 

والوفد املرافق له«، مضيفا أن »اللقاء ش�هد 
بحث القضايا ذات اإلهتمام املشرك، وتعزيز 
التعاون العس�كري بني العراق وتركيا ضمن 
إطار التع�اون العام، وترس�يخ مبدأ احرام 

سيادة العراق عىل جميع أراضيه«.  
وأك�د رئيس مجل�س الوزراء ع�ىل »رضورة 
تفعي�ل ما س�بق إق�راره م�ن إتفاقيات بني 
البلدين خالل زيارة سيادته األخرية اىل أنقرة، 
فضال ع�ن أهمي�ة اإللت�زام الرك�ي بتنفيذ 
التعه�دات اإلس�تثمارية الت�ي تمخض عنها 

مؤتمر الكويت لدعم العراق عام ٢٠18«.  

وشّدد عىل »رفض العراق أي تهديد أو نشاط 
إرهاب�ي يس�تهدف الج�ارة تركي�ا، إنطالًقا 
»ق�درة  أن  العراقية«،مبين�ا  األرايض  م�ن 
الع�راق ع�ىل معالجة هك�ذا تهدي�دات إنما 
تتع�زز عرب إس�تمرار فرض الق�وات األمنية 
العراقي�ة لوجودها، يف كل نقطة من األرايض 
العراقي�ة«.  وأش�ار الكاظمي خ�الل اللقاء 
اىل »أهمية التعاون العس�كري ب�ني البلدين، 
وأن الجي�ش العراق�ي الذي احتف�ل بمئويته 
قبل أّيام، م�اٍض يف تعزيز قدراته بهّمة أبناء 
الع�راق، وبمس�اعدة األصدق�اء يف تركيا ويف 

حلف الناتو«.  ونق�ل الوزير الركي »تحّيات 
حكومة ب�الده وتمنياتها للحكومة العراقية 
يف النج�اح بمهامها«، معربا عن ا«س�تعداد 
الجي�ش الرك�ي لتقدي�م الدعم واملش�ورة، 
والتدري�ب  اإلره�اب  مكافح�ة  مج�االت  يف 
واملناورات املش�ركة«.  واتفق الجانبان عىل 
»أهمي�ة معالجة التهدي�دات اإلرهابية قرب 
مناط�ق الح�دود املش�ركة، وأن االس�تقرار 
س�يفتح األبواب أمام مزيد م�ن التعاون بني 
البلدي�ن بما يدع�م اإلزده�ار والتق�دم لدى 

الشعبني الصديقني، العراقي والركي«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�رب تحال�ف الفت�ح، أم�س االثنني، 
ع�ن »انزعاجه الش�ديد« م�ن مقرح 
املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات بتأجيل 

اقراع حزيران املقبل.  
وقال التحالف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »يعرب 
ع�ن انزعاجه الش�ديد لتأجي�ل موعد 
االنتخابات املبكرة الذي كان مقرراً يف 
6/6/٢٠٢1«، مبين�ا أن هذا »يخالف 
كل م�ا جرى االتف�اق عليه بأن تكون 
االنتخاب�ات يف ف�رة أقصاه�ا س�نة 

واحدة من تشكيل الحكومة«.  
وأض�اف »نخىش م�ن أن يك�ون هذا 
التأجي�ل س�بباً يف تأخريه�ا اىل ٢٠٢٢ 
، لذل�ك نصّم�م ع�ىل رضورة إج�راء 
االنتخابات املبكرة يف موعدها الجديد«، 

مؤكدا »ال نقبل بأي تأجيل آخر«.  
»الحكوم�ة  الفت�ح  تحال�ف  وح�ث 
ومفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ىل العم�ل 
البطاق�ة  وإكم�ال  أك�رب  بجدي�ة 
البايومرية لضمان نزاهة وش�فافية 
االنتخاب�ات، وع�ىل الحكوم�ة اإليفاء 
بالتزاماتها وتحقيق املناخات املناسبة 

إلجراء االنتخابات املبكرة«.  

املالية الربملانية: قانون  املوازنة حيتاج اىل توافق سيايس لتمريره 
حصرت التعيينات باحلكومة حصرًا

العراق وتركيا يتفقان عىل معاجلة »التهديدات اإلرهابية« عىل حدودمها املشرتكة

الفتح يعرب عن
 »انزعاج شديد« من مقرتح 

تأجيل االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املنظمة األيزيدية للتوثيق، أمس االثنني، عن موعد تسلم رفات 1٠4 
أش�خاص تع�ود لضحايا من املك�ون اإليزيدي تم اس�تخراجها من املقابر 

الجماعية يف قضاء سنجار غربي نينوى. 
وقال مدير فرع املنطقة يف س�نجار، خريي عيل إبراهيم، »يف بداية الش�هر 
املقب�ل س�تتم وبمراس�يم رس�مية يف بغداد تس�ليم رفات 1٠4 أش�خاص 
ايزيدي�ني تم التعرف عليهم بعد اخراج رفاتهم م�ن املقابر الجماعية التي 
تم دفنهم فيها من قبل تنظيم داعش اإلرهابي«، مبينا أن »ذلك يأتي ضمن 
املراح�ل االوىل لعملي�ة فتح املقاب�ر الجماعية االيزيدية التي ب�دأت يف آذار 
٢٠٢٠«. وأض�اف ابراهيم، أن »هوية الضحايا تم التعرف عليها بعد اجراء 
الفحوص�ات املطلوبة م�ن قبل دائرة الطب العديل، حي�ث تم اجراء فحص 
DNA إلجراء متطابقة بني الجثث املس�تخرجة وكذلك مع أقاربهم الناجني 

الذين تم اخذ عينات منهم سابقا«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة االس�تخبارات التبعة لوزارة الداخلي�ة، أمس االثنني، القبض 
عىل )9( ارهابيني ينتمون لعصابات داعش يف نينوى.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه »من خالل 
متابع�ة عن�ارص عصابات داع�ش ، تمكنت مف�ارز وكالة االس�تخبارات 
املتمثل�ة بمديرية اس�تخبارات نينوى يف وزارة الداخلي�ة من القاء القبض 
ع�ىل )9( ارهابي�ني مطلوبني وف�ق احكام امل�ادة )4/اره�اب( النتمائهم 

لعصابات داعش االرهابي«.
وتابع: »عملوا بمايس�مى جيش دابق واملعس�كرات العامة وفرقة نهاوند 
وع�ني جال�وت تحتى كنى واس�ماء مختلف�ة، فضالً عن عم�ل احدهم يف 

مايسمى االعالم العسكري واملكنى ابو مريم«.
وأض�اف أن »عملي�ات الق�اء القبض تم�ت بمناطق متفرقة م�ن جانبي 

املوصل االيمن وااليرس وكذلك مركز املحافظة«.
واشار اىل انه »تم ايداعهم التوقيف الستكمال التحقيقات التخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم«.

التعرف عىل رفات ايزيديني من ضحايا 
مقابر »داعش« وحتديد موعد تسلميها

االستخبارات تلقي القبض عىل )9( دواعش 
عملوا بجيش دابق وفرقة هناوند يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

ادى القض�اة اعضاء محكمة التمييز االتحادية كال من نجم احمد عبد الله 
و كاظم عباس حبيب و حسن فؤاد منعم اليمني امام السيد رئيس مجلس 
القضاء االع�ىل القايض الدكتور فائ�ق زيدان بمناس�بة تعيينهم بمنصب 

نائب رئيس محكمة التمييز االتحادية.
وحرض مراس�يم اداء اليمني نائب رئيس محكمة التمييز زيدون س�عدون 
بش�ار ورئيس االدعاء العام س�الم محم�د نوري ورئي�س هيئة االرشاف 

القضائي جاسم محمد عبود .

نواب رئيس حمكمة التمييز االحتادية
 يؤدون اليمني الدستورية

        البصرة / محمد الجابري

أعلن�ت مديري�ة الدف�اع املدن�ي يف 
العث�ور  اإلثن�ني،  أم�س  الب�رصة، 
ع�ىل عرشات م�ن قذائ�ف املدفعية 

مطمورة تحت األرض.
وذك�رت املديري�ة، يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
أن »مف�ارز معالج�ة القنبل�ة غري 
املنفلق�ة يف مديري�ة دف�اع مدن�ي 
معالج�ة  م�ن  تمكن�ت  الب�رصة، 

ورفع قذيف�ة مدفع عيار 13٠ ملم 
عدد٢3، وقذيفة مدف�ع عيار 1٠٠ 
مل�م عدد ٢7، كانت مطمورة تحت 
س�طح األرض يف منطق�ة ياس�ني 

خربط )حي الغدير(«.   
وأضاف، ان�ه »تم الحف�ر بالحفار 
)بوكلن(، والبحث بواسطة كاشفة 
املعادن، وتم رفع االعتدة وإرسالها 
إىل س�احة اإلت�الف يف قضاء ش�ط 
الع�رب منطق�ة الش�المجه بغي�ة 

إتالفها«.   

الدفاع املدين يعلن العثور عىل )50( قذيفة 
مدفع يف احدى مناطق البرصة
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    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

كشفت وزارة التجارة، أمس االثنني، ان سايلوات ومواقع 
الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب يف محافظات البالد كافة 
بارشت رس�ميا تجهيز املطاحن بالحنطة املقررة للوجبة 
االوىل لعام ٢٠٢١، فيم�ا واصلت مواقع الرشكة يف صالح 
الدي�ن مناقلة الحنطة املحلية اىل س�ايلوات بغداد لتعزيز 

ارصدة الحنطة فيها. 
اوضح ذلك مدير عام الرشكة املهندس عبد الرحمن عجي 

طوفان. 
وق�ال فروعنا يف صالح الدين واملثن�ى والنجف والديوانية 

ودياىل
بارشت رسميا بتجهيز املطاحن الحصة االوىل لعام ٢٠٢١ 

من الحنطة املقررة. 
واض�اف اىل ان مواقع الرشكة يف فرع صالح الدين جهزت 
املطاح�ن االهلية بالحص�ة االوىل ٢٠٢١ س�لفة  % 5٠ من 
الحنطة م�ن الصوامع واملجمعات التاب�ع له حيث بلغت 

الحصة املجهزة )٢5٠3( طن. 
وب�ارشت صومعة الط�وز بتجهيز مطحنة رسمد س�تار 

بحصة الرعاية االجتماعية. 
ويف املثنى بارشت املالكات العاملة يف الفرع عملية تجهيز 
املطاح�ن الحكومي�ة بالحنطة املخصص�ة للوجبة االوىل 

لع�ام ٢٠٢١ و أن ما تم تجهي�زه لغاية اليوم بلغ )٢٦٧( 
طن. 

م�ن جانب اخ�ر، واصل�ت مواقع ومجمع�ات الرشكة يف 
صالح الدي�ن مناقلة الحنط�ة املحلية ملواقع وس�ايلوات 
بغداد فقد واصل مجمع س�امراء مناقلة الحنطة املحلية 
اىل س�ايلو الرصاف�ة وبلغ اجمايل الكمي�ة )١٧٧9٧( الف 
ط�ن وبع�دد )4١١( ش�احنه وم�ن مجمع حب�وب العلم 
اىل صومع�ة ال�دورة بلغت اجمايل الكمي�ة )١٠١٢3( الف 
طن وبعدد )٢3٠( ش�احنه وم�ن مجمع حبوب بيجي اىل 
صومع�ة التاجي بلغت اجمايل الكمية )١39٢5( الف طن 

وبعدد )3١١( شاحنه وعرب اسطول وزارة التجارة.

التجارة: مواقع وسايلوات رشكة جتارة احلبوب تبارش بتجهيز احلنطة للمطاحن احلصة االوىل ٢٠٢١
مواقع صالح الدين تواصل مناقلة احلنطة ملواقع بغداد

املوارد املائية ترفع دعاوى قضائية
ضد معتدين عليها ببغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية، أم�س االثنني، 
رف�ع دع�اوى قضائي�ة،  ض�د املعرتض�ني 
ع�ى حمل�ة إزال�ة التج�اوزات يف منطق�ة 
العطيفي�ة ببغداد. وذكرت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، أن 
»وزير املوارد املائية املهندس مهدي رش�يد 
الحمداني يوجه الدائ�رة القانونية يف مركز 
ال�وزارة برفع دع�اوى قضائية ضد كل من 
قام بأعرتاض أو تهديد ملالكات الوزارة أثناء 
قيامهم بحملة إزال�ة التجاوزات يف منطقة 
العطيفية  والتي أدت اىل أصابة أحد منتسبي 
مديري�ة املوارد املائية يف بغ�داد أثناء تأديته 
لواجبه وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون 
وكذلك ألي منتسب يتعرض للتهديد يف بقية 
املناط�ق س�واء يف بغ�داد أواملحافظ�ات«. 
وأضاف�ت، »من جانبها تؤك�د الوزارة بأنها 
ماضي�ة بحملته�ا لرفع التج�اوزات بكافة 
أنواعه�ا ضم�ن الس�رتاتيجية التي وضعت 
لتنفيذه�ا«. وكانت، وزارة املوارد املائية، قد 
اوضحت يف وقت سابق أن مالكاتها العاملة 
يف إزال�ة التج�اوزات بمحافظ�ة الب�رة، 
تعرضت إىل ش�تائم وضغوطات، مشرية إىل 
أن أحد النواب يش�ارك يف حملة الضغوطات 
عى الوزارة بهذا الصدد. وقال إعالم الوزارة 
يف بي�ان تلقته }الفرات ني�وز{ إنه »ال زالت 
وزارة امل�وارد املائي�ة تتع�رض لضغوطات 
من ع�دة جهات لغرض إيق�اف حملة إزالة 

التج�اوزات، يف محافظ�ة الب�رة منطقة 
املدين�ة، حيث تعرضت م�الكات الوزارة إىل 
مضايقات وأحتجاجات من قبل املتجاوزين 
م�ن أصح�اب املقاه�ي واملطاع�م املقامة 
تج�اوزا عى نه�ر الفرات، وت�م غلق وحرق 
الطريق بتحريض من أحد النواب عالوة عى 
قيام النائب بالتجاوز اللفظي خالل مكاملة 
هاتفية عى إحدى منتسبات الوزارة  خالل 
قيامها ب�أداء واجبها املكلفة به«. وأضاف، 
»هنا تؤكد ال�وزارة بأنها ماضية يف حملتها 
لرفع التج�اوزات وع�ى كاف�ة املتجاوزين 
القيام بإزالة تجاوزاتهم بأنفسهم وبخالفه 
س�تتم اإلزال�ة م�ن قبل م�الكات ال�وزارة 
وبموج�ب القوان�ني والتعليم�ات النافذة«. 
وتاب�ع، ان »وزارة امل�وارد املائي�ة حريصة 
كل الحرص ع�ى الحفاظ عى الثروة املائية 
وعى عدال�ة توزيع الحص�ص املائية ولكن 
ذلك ال يعني بأن الوزارة ستسمح الي جهة 
بالتج�اوز ع�ى موظفيه�ا وتهدي�د أمنهم 
وس�المتهم خاصة أثن�اء تادي�ة الواجبات 
املناط�ة به�م«. وب�ني، أن »مديري�ة املوارد 
املائية يف البرة، مس�تمرة وبإس�ناد قوى 
األمن الوطن�ي والرشطة وللي�وم الخامس 
ع�ى التوايل برفع التج�اوزات الحاصلة عى 
ضفاف نه�ر الفرات يف قض�اء املدينة، رغم 
التهدي�دات والش�تائم عى مالكاته�ا إال أن 
ال�وزارة ماضية بعملها والتب�ايل ألي تهديد 
لحني انجاز حملتها برفع التجاوزات بكافة 

أنواعها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، 
بإحال�ة جمي�ع املش�اريع الس�رتاتيجية 
املزم�ع إنش�اؤها؛ وخاصة قط�ار بغداد 
املعلق، من خالل نافذة االستثمار، بسبب 
الضائق�ة املالي�ة الت�ي يم�ر به�ا العراق 
والتحدي�ات الس�يما الجان�ب امل�ايل الذي 
ألقى بظالله عى أغلب املش�اريع املتلكئة 

واملزمع انشاؤها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور وليد السهالني 
يف حدي�ث صحف�ي إن »م�رشوع قط�ار 
بغ�داد املعل�ق يكلف الدولة أم�واالً طائلة 
تبل�غ م�ن 4 اىل 5 ملي�ارات دوالر تقريباً، 
لذا يس�توجب أن يك�ون هذا املرشوع من 
خ�الل نافذة االس�تثمار«، داعي�ا »وزارة 
النق�ل بأن ترتاج�ع عن فك�رة طرح هذا 

امل�رشوع ك�)مقاولة( من قب�ل الرشكة 
الفرنسية«.

ونوه ب�أن »العال�م متوجه بش�كل كبري 
نحو قطاع االس�تثمار، ومن جانبنا يجب 
أن نصنع عنارص جديدة جاذبة للرشكات 
العاملي�ة الت�ي تري�د أن تعم�ل يف الع�راق 
ونوفر لها بيئة آمنة للمش�اريع الكبرية، 
مث�ل مرشوع قطار بغ�داد املعلق أو ترام 

بغداد«.
الخدم�ات  »لجن�ة  أن  الس�هالني  وب�ني 
واالعم�ار النيابي�ة، كجه�ة رقابي�ة عى 
وزارة النقل، س�يكون لها دور بأن يحال 
ه�ذا املرشوع من خ�الل االس�تثمار، وال 
نقبل قطع�اً أن يحال عن طريق املقاولة، 
فإحالته بهذه الطريقة تطرح العديد من 
عالمات االستفهام، النه سيحمل موازنة 

الدولة امواال طائلة«.

اخلدمات الربملانية تطالب بإحالة مجيع املشاريع 
السرتاتيجية املزمع إنشاؤها إىل االستثامر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أش�اد عدد م�ن الخ�رباء يف مج�ال االقتصاد 
واملجاالت االخرى باملؤتمر العلمي الدويل االول 
الذي رعت�ه االمانة العامة للعتبة الحس�ينية 
املقدسة وعرب اكاديمية الوارث لتنمية املوارد 
البرشية والدراسات االسرتاتيجية، وبالتعاون 
م�ع جامع�ة وارث االنبي�اء )عليه الس�الم( 
التابع�ة لقس�م التعليم الع�ايل، والذي ناقش 
موضوع كيفي�ة تحويل اقتص�اد العراق من 

ريعي اىل متعدد املوارد.
وقال مس�اعد رئيس جامعة كربالء املقدسة 
الدكت�ور أك�رم الي�ارسي إن »ه�ذا املؤتم�ر 
مه�م للبل�د يف الوق�ت الحارض حيث يرس�م 
اس�رتاتيجيات من ش�أنها أن تحرر االقتصاد 
العراقي من التبعية الناتجة عن االعتماد عى 
الري�ع النفطي، وهذا يع�رض البلد اىل ازمات 
سياس�ية، كما يتأث�ر باالزم�ات االقتصادية 

واملالية العاملية«.
وأوضح اليارسي، وهو تخصص ادارة اعمال، 
إن »هذا املؤتمر التفاتة فريدة ألن البلد يمتلك 
م�وارد وامكاني�ات برشية واس�عة وعريقة 
يف املج�ال الس�ياحي والرتاث�ي والزراعي ويف 
املجال الصناعي وحتى امل�ايل، والبحوث التي 
طرح�ت تناولت اس�تخدامات امل�وارد الغنية 
يف العراق واهم الس�بل الكفيلة العتماد هذه 
املوارد كرديف اسايس ومهم ومساعد للمورد 
النفطي«.وأض�اف أن »ماينت�ج ع�ن املؤتمر 

من توصيات من ش�أنها أن  تع�زز االقتصاد 
العراقي، كما أن هناك دعوة للجهات القائمة 
عى مؤسس�ات الدولة ب�أن تتبنى التوصيات 
ال�واردة النه�ا تقدم حلول واقعية للمش�اكل 
االقتصادي�ة، وس�يكون االقتص�اد العراق�ي 
متع�دد الجوانب بدال م�ن الريعي الذي يعتمد 
فق�ط عى النفط«.إىل ذلك، قال عضو مجلس 
الرب�اط املحم�دي يف الوق�ف الس�ني ورئيس 
جه�از مكافح�ة اإلره�اب الفك�ري الش�يخ 
الدكت�ور محم�د  الن�وري، إن »ماش�اهدناه 
اليوم ليس باليشء الجديد عى األمانة العامة 
للعتبة الحسينية املقدس�ة فقد عودتنا دائما 
أن تقف مع العراق والعراقيني يف وقت االزمات 
والي�وم العراق يمر بأزم�ة اقتصادية ومالية 
حقيقية«.وأوض�ح أن »ه�ذه الخط�وه تعد 
من الخط�وات الكبرية التي ال تقل ش�أنا عن 
الخطوات الس�ابقة التي وقفت بها املرجعية 
الديني�ة والعتب�ة الحس�ينية م�ع العراقيني، 
الي�وم من الواجب الوقوف والنهوض بالواقع 
االقتصادي وأن نذه�ب اىل االقتصاد التعددي 
وليس ع�ى اإلقتص�اد االح�ادي، فيما يكون 
االقتص�اد التع�ددي م�ن الصناع�ة والزراعة 
والسياحة وغريها وعدم الرتكيز عى القطاع 
النفط�ي حت�ى اليك�ون االعتماد ع�ى مورد 
واحد«.م�ن جهته، قال عض�و مجلس نقابة 
الدكتور  العراقيني  االقتصادي�ني  االكاديميني 
ن�زار الخيكاني، إن »املؤتم�ر نوعي، كما يعد 
تجرب�ة فري�دة م�ن قب�ل العتبة الحس�ينية، 

فالعراق لم يك�رتث اىل ما يأتي من طروحات 
اقتصادية يف املؤتمرات املحلية وحتى العربية 
منها التي تبنت موضوع التحول من اقتصاد 

ريعي اىل متعدد املوارد«.
وأوض�ح أن »هنالك طروحات يف املؤتمر وهي 
رضورة التنس�يق م�ا بني السياس�تني املالية 
املالي�ة والبن�ك  والنقدي�ة، أي ماب�ني وزارة 
املرك�زي، وهذا لم نجده يف م�رشوع املوازنة 
لع�ام )٢٠٢١(، فهنالك خل�ل قانوني واداري 
واقتص�ادي يف ه�ذا املجال من جه�ة املرشع 
امل�ايل حي�ث يس�عى اىل زي�ادة الرضائب عى 
دخول املوظفني من جه�ة، ومن جهة اخرى 

يعمل عى تخفيض قيمة العملة الوطنية«.
وأض�اف »يف الحقيق�ة م�ا خرج ب�ه املؤتمر 
ال�دويل م�ن توصيات هي من خ�رباء اقتصاد 
وه�م علماء يف هذا املج�ال، كما انهم تطرقوا 
ملقرتحات عدة وقدموا دراسات كثرية، هنالك 
اكث�ر م�ن )3٠( بحث�ا يف ه�ذا املج�ال، حيث 
قدمت مقرتحات اىل الحكومة والربملان العادة 
النظ�ر بالسياس�ة االقتصادي�ة وحتى اعادة 
النظر باعداد املوازنة، ومن ش�أن ذلك كله أن 
يدعم مسألة التحول من االقتصاد الريعي اىل 
االقتصاد متعدد املوارد«.يش�ار إىل أن املؤتمر 
ش�هد مش�اركة عربية ومحلية واسعة حيث 
بل�غ عدد البح�وث التي ناقش�ها )34( بحثا، 
م�ن أصل )٧٠( مادة بني بح�وث وملخصات 
وصل�ت اىل اللجن�ة العلمية، وت�م اخضاعها 

جميعها للتقييم العلمي.

خمتصون يطالبون مؤسسات الدولة بتبني توصيات 
مؤمتر رعته العتبة احلسينية

قدم حلواًل واقعية للمشاكل االقتصادية احلالية

    بغداد / المستقبل العراقي

باركت وزارة الصحة والبيئة الخطوة الكبرية 
الت�ي اتخذها رئي�س الوزراء بتش�كيل لجنة 
لوضع خطة اسرتاتيجية لزيادة انتاج النخيل 

ودعم منتوج التمور.
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي 
امري ع�ي الحس�ون يف بيان تلقت املس�تقبل 
الصح�ة  »وزارة  إن  العراق�ي نس�خة من�ه، 
والبيئ�ة داعم�ة ل�كل خط�وة من ال�وزارات 
واملؤسس�ات بقطاعيها الع�ام والخاص من 
ش�أنها االرتق�اء وتحس�ني الواق�ع البيئي يف 
العراق وزيادة  املس�احات الخرضاء التي تعد 
عنراَ مهماَ يجب الحرص عى وجوده داخل 
املناط�ق الحرضّية وخارجه�ا ملا له من قيمة 

جمالّية، وتأثريات صحّية وبيئّية ايجابية«.
وتابع: انه »تم اعتماد تقنيات الري بالتنقيط 
يف ه�ذه الخط�وة املهم�ة والتي ستس�هم يف 
تحس�ني مس�توى انت�اج النخيل وع�دم هدر 
املي�اه، وكلها تنبع يف خطة الحكومة يف تقيق 

اهداف التنمية املستدامة يف البالد«.  
لوض�ع  لجن�ة  تألي�ف  الحكوم�ة  وق�ررت 
اسرتاتيجية ش�املة تركز عى زيادة إنتاجية 
النخي�ل وتحدي�د أصن�اف التم�ور املرغوب�ة 
عاملي�ًا، املالئمة لبيئة الع�راق الزراعية، والحد 

من التوسع يف زراعة أنواع التمور الرطبة.

الصحة: ندعم كل خطوة 
من شأهنا االرتقاء وحتسني 

الواقع البيئي

    البصرة / المستقبل العراقي

نعى دي�وان محافظ�ة الب�رة، األديب واإلعالم�ّي الراحل 
س�عيد حاشوش املوظف الس�ابق يف املركز اإلعالمّي وإذاعة 
صوت البرة وقناة البرة، الذي وافتُه املنية مساَء األحد.

الراح�ل  َعِم�َل  وق�د 
يف  طويل�ة  لف�رتات 
املركز اإلعالمي لديوان 
البص���رة  محافظ�ة 
إىل  بعده���ا  لينتق�ل 
إعالمي��ّ�ة  محط�ات 
أخرى داخ�ل الديوان، 
متصدراً بأدبِه وابداعِه 
وما يقدمُه م�ن تمّيز 
احالته  حت�ى  واضح، 
ع�ى التقاع�د مؤخرا.

الراح����ل من  وكان 
املعروفة  األس�م���اء 
البرة  يف  والالمع��ة 
القص�����ة  بمج�ال 
والرواية العراقّية، ولُه 
إص�دارات ع�دة به�ذا 

املجال إىل جانب منشورات عديدة يف مجال النقد االدبي.

ديوان حمافظة البرصة ينعى 
األديب واإلعالمي سعيد حاشوش

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيأة الحشد الش�عبي، أمس االثنني، حقيقة االنباء التي 
تحدث�ت عن عودة املفس�وخة عقوده�م. ونفت املديري�ة العامة 
للش�ؤون اإلدارية التابعة للهيأة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه« ما نرش عى مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعلق 
بتنويه للمفس�وخة عقودهم و تحديد نقاط بشأن آلية العودة«.

كما اكدت أنه« ال توجد حالياً أي تعليمات رس�مية بهذا الشأن«، 
موضح�ة« أنه�ا يف الوقت الحايل ليس لديها صفحة رس�مية عى 
مواق�ع التواصل االجتماعي وتعتمد عى ن�رش األخبار والبيانات 

الرسمية من طريق القنوات اإلعالمية يف مديرية اإلعالم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت رشطة بغداد، أمس االثنني، من القبض عى متهمني اثنني 
ينتح�الن صفة موظف يف بلدي�ة الكاظمية. وذك�رت الرشطة يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »رشطة بغداد مفارز 
ف�وج طوارىء بغداد االول التابع للقي�ادة تمكن من القبض عى 
متهمني اثنني ينتحالن صفة موظف يف بلدية الكاظمية ويقومان 
بابتزاز املواطنني بمبالغ مالية بحجة التجاوزات«. واش�ارت اىل« 
اعرتاف املتهم�ني ابتدائيا بقيامهم بابتزاز املواطنني يف العديد من 
مناط�ق العاصمة بغداد وتس�ليمهما اىل مكت�ب مكافحة اجرام 

الكاظمية واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اطاحت مفارز مكافحة اجرام بغداد، أمس االثنني، بعصابة رسقت 
أكثر م�ن مليار دينار م�ن مرف اس�تثماري.وذكرت املديرية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »ت�م القاء القبض 
ع�ى عصابة متكونة من رجال ونس�اء قام�ت برسقة مبلغ قدره 
مليار وثالثمائة وخمس�ون مليون دينار م�ن داخل احد املصارف 
االس�تثمارية يف اح�دى الكليات االهلية«.واضاف�ت« عى الفور تم 
تش�كيل فريق عمل ومن خالل جم�ع املعلومات واتخاذ االجراءات 
االصولي�ة يف مح�ل الحادث ت�م التعرف ع�ى املته�م )م ز ا( وعن 
طريقه تم االستدالل عى باقي افراد العصابة والقاء القبض عليهم 
جميعاً«.واش�ار اىل« العثور عى املبلغ امل�رسوق كامالً حيث جرى 

احالة اوراقهم التحقيقية اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.

احلشد الشعبي يصدر توضيحًا 
بشأن عودة املفسوخة عقودهم

رشطة بغداد تلقي القبض عىل متهمني 
ينتحالن صفة موظف يف بلدية الكاظمية

إجرام بغداد تطيح بعصابة رسقت أكثر 
من مليار دينار من مرصف استثامري

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة محافظة البرة، أمس االثنني، القبض عى أخطر عصابة لتزوير 
السندات العقارية واملستمسكات الرسمية واألختام.

وذكرت املديرية، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »مفارز مكافحة إجرام 
أبي الخصيب يف مديرية رشطة البرة التابعة إىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة تمكنت 
من إلقاء القبض عى اخطر عصابة لتزوير الس�ندات العقارية واملستمسكات الرسمية 

واألختام«.   
واضاف�ت املديرية، أن »معلومات دقيقة قادت إىل مكان تواجدهم يف قضاء أبي الخصيب 
ومن خالل عملية نوعية واس�تباقية تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم أجهزة حاسوب 
وطابعات وأجهزة حرارية وأختام متنوعة ونماذج للفس�فورات تستخدم للتزوير كذلك 
ضبط نماذج مستمس�كات رس�مية وس�ندات عق�ارات ونماذج لكتب رس�مية ونماذج 

ألختام خاصة بدوائر الدولة«.  
وبحسب البيان، »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إىل القضاء«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

قدرت لجنة النفط والطاق�ة النيابية الهدر 
الحاصل يف جباية الكهرباء للعاصمة بغداد 
»وحده�ا« بقرابة 9٠ مليار دينار ش�هرياً، 
مطالب�ة بنصب العدادات »مس�بقة الدفع« 
بآلي�ة الكارتات.وق�ال عض�و اللجنة أمجد 
العقابي، يف حديث صحفي، إن »هناك ثالثة 
قطاع�ات يف وزارة الكهرباء؛ ه�ي )االنتاج 
والنق�ل والتوزي�ع(، إال أن القط�اع األخري، 
أي التوزي�ع، م�ن أكث�ر القطاع�ات إهماالً 
م�ن قب�ل وزارة الكهرباء، فأغلب ش�بكات 
مناطق بغداد، ويف العراق عموماً، ش�بكات 
متهالك�ة من�ذ س�تينيات الق�رن امل�ايض، 
وأحدث ش�بكة لدينا يف الثمانينيات والعمر 
االفرتايض لش�بكات التوزيع منتٍه منذ عام 
٢٠٠3، وأغل�ب دول العال�م متجه�ة نح�و 
تبديل الش�بكات الهوائية بش�بكات أرضية 
مل�ا فيه�ا م�ن ج�دوى اقتصادي�ة وتوف�ري 

للطاقة«.واش�ار العقاب�ي إىل أن »ما تنفذه 
وزارة الكهرب�اء، م�ع األس�ف، ه�و ترميم 
ما ه�و متهالك ومتج�اوز عليه، فاملحوالت 
الهوائية تعطب إذا ما تعرضت اىل األمطار«.

وبني أن�ه »إذا ما قمنا بج�رد يوم الخميس 
امل�ايض نتيج�ة األمطار، فس�نجد من ١5٠ 
اىل ٢٠٠ محول�ة تعطل�ت نتيج�ة تعرضها 
الكهرب�اء  وزارة  يكل�ف  وه�ذا  لألمط�ار، 
مبال�غ طائل�ة الس�تبدال املح�والت فقط ، 
إذا ما جرى حس�ابها ع�ى وزارة الكهرباء، 
فس�عر املحولة الواحدة م�ن ٧ اىل 8 ماليني 
دينار، وهذه خسارة كبرية تقدر باملليارات 
س�نوياً، ل�ذا طالبنا ب�أن تتح�ول قطاعات 
التوزيع من الشبكات الهوائية اىل الشبكات 
األرضية يف عموم العراق، كما هو موجود يف 
األعظمية وزيونة وشارع فلسطني، للقضاء 
عى مس�ألة التج�اوزات التي تط�ول هذه 
املحوالت، كما أن نصب عداد الدفع املس�بق 

)كارت( سيخلصنا من مسألة الجباية«.

رشطة البرصة تلقي القبض عىل »أخطر 
عصابة« لتزوير العقارات يف املحافظة

الطاقة الربملانية: الشبكات األرضية وعداد 
الدفع املسبق يوفران ماليني الدوالرات

العيداني هنأ االسرة الصحفية البصرية بعيدها الـ »131«

حمافظ البرصة بالذكرى الـ »64« لتأسيس البنك املركزي: صامم أمان التعامالت املرصفّية والنقدية
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أك�َد محاف�ُظ البرة أس�عد عب�د األمري العيدان�ّي، أمس 
االثن�ني، إن البن�ك املرك�زّي العراقّي يف املنطق�ة الجنوبّية 
والبرة، يعترب صمام أمان للدوائر الحكومّية والتعامالت 
املرفّي�ة والنقدي�ة، جاء ذل�ك خالل االحتفالي�ة املقامة 
بذكرى مرور )٦4 عام( عى تأسيِس�ه، ُمش�رياً يف س�ياٍق 
منفص�ل إىل رضورِة أن ُتنصف الب�رة وُتعطى حقوقها 

كاملة يف موازنة ٢٠٢١. 
وقال العيدانّي إن “البنَك املركزُي العراقّي هَو صمام أمان 
ل�كل التعام�الت املرفّي�ة والنقدّية والدوائ�ر الحكومّية 
خ�الل الس�نني املاضية ورغ�َم كٍل ما مر ع�ى العراق من 

ظ�روٍف ماليٍة حرج�ة”، موضحاً إنه “حرضن�ا لالحتفاء 
باملوظف�ني القائمني عى هذه املؤسس�ة املالّية التي تمثل 
كل الع�راق والحريص�ة عى أموال�ِه وتعامالت�ه النقدية، 
تواجدن�ا هن�ا ملش�اركتهم باحتفاالته�م له�ذا العام عى 

تأسيِس هذا الفرع”. 
ونوه إىل “رضورة أن تعطى البرة حقوقها التي اقرت يف 
الدس�تور كاملًة ومطلبنا هذا قدمناُه لنواِب اللجنة املالّية 
النيابّي�ة ون�واُب الب�رة يف الربمل�ان العراق�ّي، وأكدنا أن 
املحافظ�ة تعطي كل يشء ولم تأخذ أي يشء”، مش�رياً إىل 
أن “البرة لم تأخذ أُي مبالغ من واردات املنافذ الحدودّية 
و الب�رتو دوالر، وبدوره�م طال�َب نواُب الب�رة بإعطاء 
املحافظ�ة ما نس�بتُه ١٠% من قيم�ِة ما تعطي�ة  للعراق 

والذي ُيقدر ب 9٠% من املوازنة”. 
وتاب�ع محافظ الب�رة، إن “الحكوم�ة االتحادية تعطي 
كل اس�تحقاقات اإلقليم واملحافظ�اِت األخرى، وعليها أن 
تراع�ي ظروف البرة أس�وة بباق�ي املحافظات، إضافة 
لحقوِقه�ا م�ن الديون والت�ي بلغت )١8 تريلي�ون دينار( 
لألع�وام ٢٠١4 و ٢٠١5 و ٢٠١٦”، مؤك�داً أن “املحافظة 
قدم�ت إىل وزارِة التخطيط َكش�فاً ب�� )٦٠٠ مليار دينار( 
عراق�ّي، م�ن مبالِغ املش�اريع املُنج�زة، ول�و اكتملت كل 
املش�اريع الباقية ألظهرت البرة بوجهه�ا املرشق الذي 

يليق بمكانِتها الدولّية”.
إىل ذل�ك، هن�أ محافظ الب�رة املهندس أس�عد العيداني، 
األرسة الصحفي�ة يف الب�رة بالذك�رى الحادية والثالثني 

بع�د املائ�ة النط�الق جريدة الب�رة يف الثام�ن عرش من 
كانون الثاني عام ١889.

وق�ال العيدان�ي للمركز اإلعالم�ي، ل�ألرسة الصحفية يف 
الب�رة مكان�ة مهم�ة ودور ب�ارز يف نقل األح�داث التي 
تج�ري يف املحافظة ب�كل احرتافية ومهني�ة عالية، فضال 

عن دورها يف املطالبة بحقوق أهايل البرة.
وتاب�ع قدم�ت األرسة الصحفية خالل أكث�ر من ١3٠عام 
العدي�د من التضحيات التي س�تبقى ش�موس تنري الدرب 

لالخوة اإلعالميني.
واش�ار إىل أن الب�رة تفتخ�ر بابناءه�ا م�ن الصحفيني 
واإلعالمي�ني الذي�ن يتس�مون بالوطنية وال�روح الوثابة 

لالبداع وتحقيق نجاحات بارزة.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )13(  والصادر يف 2021/1/14 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه 
والعائدة ملكيته�ا اىل مديرية بلدية  تلكيف  وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلني�ة.  فعىل الراغبني 
بااليج�ار مراجعة مديري�ة بلدية تلكيف   وخالل م�دة )30(  يوم  
تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية عىل ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وستجري 
املزاي�دة يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اج�ور ن�رش االع�الن  واملصاري�ف االخرى ع�ىل ان يقوم  
بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل 
وتحميله ف�رق البدلني وكافة املصاريف االخ�رى املرتتبة عىل ذلك 
اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة 
مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف يوم الخميس 

املصادف 2021/2/18 
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

مجهورية العراق
جملس القضاء األعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمــة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة

اعـــالن 
اىل املدعى عليه / املستثمر رضا إبراهيم صالح

اقام املدعي الس�يد مدي�ر بلدية البرصة / إضافة اىل وظيفت�ه الدعوى املرقمة 103/
ت/2020 ضدك يطلب فيها فس�خ العقد االس�تثماري املرق�م )2( املربم بين�ك وبينه 
بتاري�خ 2013/2/2 والزامك بتعويضه عما لحق دائرت�ه من خس�ارة وما فاتها من 
مكس�ب عن عدم التزامك ببنود العقد والخدمات العامة التي كانت ستؤول اىل دائرته 
بعد اكمال املرشوع االس�تثماري، والتي تقدر قيمتها أربعة مليار واربعمائة وخمسة 
وتس�عون مليون وخمسمائة واثنان وخمس�ون ألف دينار عراقي، وتحميلك الرسوم 

واملصاريف القانونية واتعاب املحاماة ولكون عنوانك مجهول.
عليه ق�ررت هذه املحكمةتبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتني يوميتني رس�ميتني للحضور 
اىل هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/1/27 الس�اعة التاس�عة صباحاً 
او ارس�ال من ينوب عنك قانوناً وبعكسه س�تجرى املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون.

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية

حمكمة بداءة الكرادة
خدمة وجباية 

اعالن
اىل املدعى عليهما  / 1 � سمري فليح حسن    2 � اسماء جاسم سلطان 

اق�ام املدع�ي ) امني بغ�داد / اضافة لوظيفت�ه / الدعوى املرقم�ة اعاله يطالب 
فيه بابطال تس�جيل العقار املرقم 1/1718 م4 ددوية واعادة تس�جيله باس�مه 
وتصحي�ح ذل�ك يف الس�جالت العقارية التابع�ة ل�وزارة الع�دل  وملجهولية محل 
اقامتكما  تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 2021/2/3  وعند عدم حضوركم او من ينوب 

عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف غماس
إعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 
2020/9/23 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرقم 
)1420 الرشق( باس�م ) ري�اض عبد العباس 
رايض( مج�دد باعتباره حائز له بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة ، ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق أحكام قانون 
التس�جيل العقاري رق�م )43( لس�نة 1971 
قررن�ا إعالن هذا الطل�ب ، فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم ما لديه من بينات إىل هذه الدائرة خالل 
مدة )ثالثني( يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا اإلعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار  
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 
النته�اء اإلعالن وذلك إلثب�ات حقوقه موقعياً 
يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
املالحظ

مطرش نعيم صرب

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/108
التاريخ: 2021/1/11

إىل  / املدعوة ) افراح شهيد رسول(
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )صدام شهيد 
رس�ول( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
)افراح ش�هيد رسول( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور أمامها خالل عرشة أيام من 
تاري�خ نرش اإلع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة فقدان/2020
التاريخ: 2020/11/8

إىل  / املدعوة ) مريم عباس موىس(
إعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الفقدان )حس�ن 
غافل كام�ل( طلبا إىل ه�ذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة فقدان بحق 
املدع�وة )مريم عب�اس موىس( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامه�ا خالل عرشة 
أيام من تاريخ ن�رش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم : med 3/2021 عىل املوازنة اجلارية 
1� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة 
واملس�تلزمات الطبي�ة )كيمادي�ا( مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني لتقديم 
العط�اءات املختوم�ة  واملوقع�ة للتعاقد  )تجهيز االدوية ( س�وف تعتمد 
اج�راءات املناقص�ة العام�ة يف عملي�ة العطاء حيث يس�مح باملش�اركة 
لجمي�ع مقدمي العط�اءات من الدول املؤهلة قانوني�ا كما تم تحديده يف 

وثيقة املناقصة 
يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلي�ة القانونية الحصول 
ع�ىل معلوم�ات اضافية م�ن )وزارة الصح�ة / البيئة / الرشك�ة العامة 
لتسويق االدوية واملس�تلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي 
والعالقات العامة  � الطابق الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكرتوني 
 www.kimadia.iq لكيمادي�ا  االلكرتون�ي  واملوق�ع   dg@kimadia.iq
واالط�الع ع�ىل وثائق املناقص�ة عىل العن�وان ادناه من الس�اعة الثامنة 

والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد. 
2 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤه�الت بما يف ذلك 
املتطلب�ات  القانوني�ة  والفني�ة واملالية وكما مذك�ور يف وثائق املناقصة  
وسوف يعتمد« هامش افضلية للسلع الصيدالنية من املجهزين / املصانع 
املحلي�ني ان التفاصي�ل االضافية يتم تحديدها يف وثائ�ق املناقصة )انظر 
الفق�رة 30/االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 

)30( من ورقة بيانات العطاء 
3 � يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموع�ة الكاملة لوثائق 
املناقصة باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عىل 
العنوان ادناه وبعد تس�ديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبمبلغ مقطوع 

وكالتايل
أ � ملي�ون دين�ار عراق�ي  عن املناقص�ة   التي تقل  قيمته�ا  عن مليون 

دوالر  
ب � مليون�ي دين�ار عراقي  ع�ن املناقصة  التي تزي�د كلفتها عىل مليون 

دوالر  وبخالفه فان العروض سوف تهمل 
طريقة دفع هذا الرس�م ستكون نقدا س�وف يتم ارسال وثائق املناقصة 
وكما مش�ار اليها يف تعليم�ات مقدمي العطاء وعىل مق�دم العطاء الذي 
سبق  له االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق 

لها مع وثائق العطاء 
تاري�خ اع�الن املناقص�ة ي�وم 2021/1/19 وس�يكون تاري�خ انعق�اد 
املؤتم�ر الخ�اص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة يوم 

2021/2/15  يتم تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل
 )2/21/ 2021 لغاية نهاية الدوام الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات 
املتأخرة س�يتم فتح العط�اءات بحضور ممثلني ع�ن مقدمي العطاءات 
الذي�ن اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادن�اه ويكون موعد فتح 
العط�اءات الي�وم التايل من ي�وم غلق املناقصة يف مق�ر كيماديا وبصورة 

علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني 
يج�ب عىل جمي�ع العط�اءات ان ترفق بضم�ان للعطاء )املبل�غ بالدينار 
العراق�ي( بقيمة 1% م�ن الكلف�ة التخمينية تكون ص�ادرة من مرصف 
معتم�د يف الع�راق بموجب ن�رشه يصدرها البن�ك املرك�زي العراقي عن 

الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تقب�ل التأمين�ات االولية ملقدم�ي العطاءات اال اذا كانت عىل ش�كل 
خط�اب ضم�ان او صك مص�دق او س�فتجة وال يقبل س�ويفت خطاب 

الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تقدم التأمينات االولية  من قبل مقدم العطاء او )اي من املساهمني 
يف الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( ملصلحة جهة 

التعاقد وكما يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى الرشكات العامة من تقديم التأمينات االولية وخطاب ضمان 
حس�ن التنفي�ذ املنصوص عليها وحس�ب تعليمات تنفي�ذ العقود رقم 2 

لسنة 2014 
د � تص�در الكفال�ة بأمر الرشك�ة املتعاقد معه�ا او من تخول�ه اصوليا 

الصدار الكفالة وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه�� � تق�رتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وش�خيص( يرس�ل اىل 
الرشكة العامة لتس�ويق  االدوية واملس�تلزمات الطبي�ة كيماديا من قبل 

املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تك�ون غ�ري مرشوطة ولصال�ح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 

واملستلزمات الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يت�م مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة  عند نكوله 
ع�ن توقيع العقد بعد التبليغ بأمر االحال�ة وتتخذ بحقه كافة االجراءات 
القانوني�ة االخ�رى املنص�وص عليه�ا يف ه�ذه التعليمات ويت�م مصارة 
التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه 
خالل ف�رتة نفاذيته بعد غلق املناقصة او رف�ض التصحيح عىل اخطائه 
الحسابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات 

القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
ط � تكون مدة نفاذية التأمينات النهائية سارية اىل ما بعد انتهاء نفاذية 

العطاء املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة 
الصحة  / البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية 
)كيماديا( / الطابق الس�ادس  / القسم املايل لتقديم التأمينات االولية او 

لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

فقدان
فق�د مني وص�ل قبض الص�ادر من 
بلدية السماوة  املرقم / 1203930 يف 
2017/4/2 املبل�غ 210000 مائتان 
وع�رشة ال�ف دين�ار امان�ات كش�ك  
ش�ارع ابن النفيس باس�م / هاش�م 
لوفه ناج�ي من يعثر عليه تس�ليمه 

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

فقدان
املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
 2021/1/5 يف   1/  -00036951
الصادرة من اعدادية املس�جد النبوي 
املعنون�ة اىل ثانوي�ة الهدى باس�م / 
احم�د صالح محمد م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

المشيدة على القطعة 
المرقمة نوع الملك ورقمه ت

1/1519 تلكيف الدكاكين 
)141و152و153و154و155و157( 1

1/101 م 8 تلمثة  الدكاكين )159و160و165و167( 2

12/1004 تلكيف الدكاكين ) 187و189و 190و191و 
192و193و194( 3

ر. املهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

جه�ة التعاقد : )وزارة الصح�ة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني :عيل حسن البلداوي(
املنصب : )مدير عام الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا(   
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2021  (

العدد: 103/ت/2020 
التاريخ: 2021/1/17

القايض
مصطفى شاكر عيل

العدد 1770/ب/2019
التاريخ 2021/1/11
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
اىل  /املنفذ عليه  / كريم ساجت مبارك

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار القائ�م بالتبليغ انك 
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ الرصافة  خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 

اوص�اف املحرر : قرار محكمة ب�داءة الكاظمية املتضمن 
الزام املدعى ضياء عباس عبد الصمد وكريم ساجت مبارك 
بالتكاف�ل والتضام�ن بتأديته�م للجه�ة الدائن�ة مرصف 
الرافدي�ن مبل�غ 14,585,000 ملي�ون دينار م�ع الفائدة 

االتفاقية 15% من تاريخ 2017/5/1

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 4556/3  

املحلة او رقم واسم املقاطعة 13 النعريية والكيارة 
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب محلة 721
رقم الطابق زقاق 42

رقم الشقة  دار 33
املساحة 1,32,52 اولك

املش�تمالت : ال�دار تحت�وي عىل صالة وه�ول وغرفة  وخدمات صحي�ة  فوقانية 
والبناء من الطابوق والشيلمان

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / اصحاب العالقة
مقدار املبيع / تمام السهام 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الرصاف�ة الثاني�ة  باملزايدة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن  عي�ى عباس كاظ�م لقاء طلب الدائ�ن املرتهن 
مرصف الرافدين البالغ )15,000,000 خمسة عرش مليون دينار( فعىل الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )190,000,000( مائة وتس�عون 

مليون دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 238/55  

املحلة او رقم واسم املقاطعة 2 زعفرانية
الجنس الشقة

النوع ملك رصف
رقم الباب 953

رقم الطابق2
رقم الشقة 1/40

املساحة 2,93,940
املشتمالت : الشقة تحتوي عىل صالة وغرفتني وخدمات صحية  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / صاحب العالقة
مقدار املبيع / تمام السهام 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الرصافة الثانية  باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن  حمزه خضري بش�ري لق�اء طلب الدائن املرتهن 
م�رصف الرافدين البال�غ )6,100,000 س�تة ماليني ومائة ال�ف دينار( فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )125,000( 
مائة وخمسة وعرشون الف دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

اعالن
االحتاد العام للتعاون

االحتاد التعاوين يف حمافظة النجف االرشف
بناء عىل ما جاء بكتاب لجنة االمر الديواني املرقم 52 لسنة 2017 وكتاب اللجنة املرشفة عىل 
االنتخابات التعاونية العدد 4 يف 2020/12/16 املتضمن بدء االنتخابات يف 2021/2/10 تقرر 
اج�راء االنتخابات يف املوعد االول يف حالة تحقق النصاب وبعكس�ه يتحقق االجتماع باملوعد 
الثان�ي بعض النظ�ر عن النصاب وعىل الجمعيات التعاونية فتح باب الرتش�يح  لالنتخابات 
التعاونية قبل موعد بدء االنتخابات يف 2021/2/10 بثالثني يوم ويغلق قبل خمسة ايام من 

موعد انتخابات اي جمعية وادناه جدول االنتخابات وكما ييل :

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 683/ش2021/5

التاريخ: 2021/1/17
إىل/ املدعى عليه ) محمد فارس جمال( 

إعالن
أقام�ت املدعية ) االء محم�د املدني( الدعوى 
بالعدد 683/ش2021/5 أمام هذه املحكمة 
والتي تطلب فيه�ا ) تصديق الطالق الرجعي 
( وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وإشعار مختار حي الجامعة 
3/النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة إعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
أمام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2021/1/25 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرسال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

عامر طعمة الحار
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 2021/199
التاريخ : 2021/1/18 

اىل  /املنفذ عليه ) احمد محمود احمد( 
لقد تحق�ق لهذه املديرية من اش�عار مختار 
منطقة الرس�الة الثانية) عيل جاهم جرب(انه 
مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

عالء عبدالله عباس
اوص�اف املح�رر:- ق�رار محكمة الب�داءة يف 
يف  )2346/ب2020/4(  بالع�دد  النج�ف 
2020/11/30 الحك�م بال�زام املدع�ى عليه 
) احم�د محم�ود احم�د( بتأديت�ه اىل املدعي 
) عقي�ل معجن محس�ن( مبلغ ق�دره ثالثة 
عرش مليون دين�ار وذلك عن املبلغ املتبقي يف 

الكمبيالة.
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: استصدار حجة إذن بالسفر

التاريخ: 2021/1/14
إىل/ املدعى عليه ) طاهر يحيى عبد ( 

إعالن
بناًء عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه ) شهد 
حمي�د مري( امام ه�ذه املحكمة واملتضمنه 
طلب حجة اذن باستصدار جواز سفر لولدك 
الق�ارص ) يحي�ى( وملجهولية مح�ل إقامتك 
وحسب رشح املبلغ القضائي وإشعار مختار 
حي الس�الم/النجف لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
رسميتني فعليك الحضور أمام هذه املحكمة 
بعد تبليغك بثالثة ايام من تاريخ النرش وعند 
عدم حض�ورك س�وف يتم الس�ري بإجراءات 

الحجة وفق القانون.
القايض

حميد جخم علوان
�������������������������������������

اىل الرشيك حسني يعوش سلمان 
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م 53205 
/3حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عيل حازم فريد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 70/خ/2020

التاريخ: 2021/1/14
اعالن

نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 
13/1586الكائن الكوف�ة علوة الفحل العائد للمدين 
) نضال حس�ني هادي ( اصالة عن نفس�ها وحسب 
وصايته�ا عىل القارص )بس�ام عيل ش�اكر ( اضافة 
لرتكة مورثهم لقاء طلب الدائن ) عباس شاكر كاظم 
( البال�غ ) 524,350,526 ( دين�ار  80% م�ن القيمة 
املق�درة ل�ذا تق�رر تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة عرش 
يوم�ا من اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب يف الرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم 
التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل 

عمار بجاي عبود
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة علوة الفحل /13/1586 
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مشتمالته :العقار يقع عىل شارعني ذهاب واياب 
مغلقني من جه�ة واحدة ويتالف من حديقة ضمنها 
س�احة امامية ومدخل وصحيات مشرتك واستقبال 
وغرفة ن�وم )3×4( م ومطب�خ )5,2×3( م وكليدور 
صغري ومرافق ومكش�وفة خل�ف البيت وكذلك خلف 
املطب�خ توجد مراف�ق وممر من جان�ب البيت يتصل 
باملكش�وفة الس�قف من الكونكريت املسلح املترضر 
واالرضية كايش متهالك الجدران مغلفة بالس�تك وال 

يصلح للسكن
5 � مساحته / 350م2

6 � درجة العمران : رديئة غري صالحة للسكن 
7 � الش�اغل / نضال حسني هادي وال ترغب بالبقاء 

بعد البيع 
8 � القيمة املقدرة : )127,500,000( مائة وس�بعة 

وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار 
9 � بدل املزايدة االخري: لم يحصل راغب بالرشاء

10 � موع�د املزاي�دة : الي�وم االخري لالعالن الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا

11 � مكان املزايدة : مديرية تنفيذ الكوفة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 70 /خ/2020

التاريخ : 2021/1/14
اعالن

نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة ل�رشاء العقار تسلس�ل 
19/1403الكائ�ن الكوف�ة ح�ي املتنب�ي العائ�د للمدي�ن 
) نض�ال حس�ني ه�ادي ( اصال�ة ع�ن نفس�ها وحس�ب 
وصايته�ا عىل القارص )بس�ام عيل ش�اكر ( اضافة لرتكة 
مورثه�م لقاء طلب الدائن ) عباس ش�اكر كاظم (  البالغ 
) 524,350,526 ( دين�ار  80%  م�ن القيم�ة املق�درة لذا 
تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل 
للنرش فع�ىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
عرشة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 

عمار بجاي عبود
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الكوفة � حي املتنبي 19/1403
2 � جنسه ونوعه : عرصه

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :العقار يقع عىل شارع فرعي خمسة مرت 
ويكون الصعود إىل ثالث بايات ويتألف من س�احة أمامية 
مبلط�ة بال�كايش الجدران مغلف�ة بالس�رياميك وضمنها 
صحيات منفصلة حمام مرافق وايضا مغلفة بالسرياميك 
ومطبخ واس�تقبال وصالة وغرفتني نوم وسلم كونكريت 
مغلف بالكايش املطبخ الجدران مغلفة سرياميك مع سقف 
ثان�وي والعق�ار يحتوي عىل مكش�وفة ع�دد )2( الصاله 
الجدران سرياميك مع سقف ثانوي الغرفة مرته وعرشون 
س�رياميك والباقي ب�ورك كل العقار يحتوي عىل س�قوف 
ثانوي�ة وجميع ارضية العقار من الكايش وس�قف العقار 
من الكونكريت املس�لح وايضا العق�ار يحتوي عىل حمام 
ومراف�ق داخل�ه الجدران م�ع االرضية س�رياميك ومجهز 

بماء وكهرباء.
5 � مساحته / 240م2

6 � درجة العمران : جيد
7 � الش�اغل / نضال حس�ني هادي وال ترغب بالبقاء بعد 

البيع 
8 � القيمة املقدرة : )83,000,000( ثالثة وثمانون مليون 

دينار 
9 � بدل املزايدة االخري: لم يحصل راغب بالرشاء

10 � موع�د املزايدة : اليوم االخري لالعالن الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا

11 � مكان املزايدة : مديرية تنفيذ الكوفة

إىل الرشيك يارس محمد عيل
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 85794 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك

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

اىل املتهم الغائب / )ر.ع قاس�م كاظم حمزة عبود 
الجبوري ( 

املنس�وب اىل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات  

العنوان / منجف /الحريه / املحاجري /الحداوية
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة /5/ من قانون  
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
ه�ذا االع�الن عىل ان تح�رض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل  / املنطق�ة الرابع�ة خ�الل م�دة 
اقصاها ثالث�ون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتك  وتجيب عىل التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

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

اىل الرشيكة اشواق صاحب عبود 
اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرقم 3/50999 حي النداء مناصفة مع 
الرشيك حسام خضري عباس مده اقصاها عرشة 
ايام وبخالفه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط 

الالزمة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة
2 � اسم املشتكي : الحق العام : 

3 � اس�م املحك�وم الغائ�ب ش.م حس�ون طاهر 
حسن كمون الجبوري

4 � رقم الدعوى : 2018/703
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 

6 � تاريخ الحكم : 2018/9/17
7 � املادة القانوني�ة : حكمت محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة عىل املدان ش.م )حس�ون 
طاهر حس�ن كمون الجبوري بالسجن  ملدة سبع 
س�نوات وفق اح�كام امل�ادة 32/اوال م�ن ق ع د 
املرق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اختالس املس�دس 

املوصوف ادناه 
8  �تضمين�ه مبلغ قدره )5,000,000( خمس�ة 
ماليني دينار عراقي عن قيمة املس�دس نوع كلوك 

املرقم  
)FZG( مع ملحقاته 

وفق احكام امل�ادة )32/ثانيا( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل عىل ان يس�تحصل املبلغ وفق 

احكام القانون )وقت الفعل( 
9 � يع�د مطرود من الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )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 أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه 
اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثاني�ا وثالثا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا 
الح�كام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
12 � اعتب�ار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( م�ن ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل 
13 � تعميم اوصاف الس�الح املوصوف اعاله عىل 

كافة تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية
8 � ق�رارا  غيابي�ا ص�ادر باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام املادتني  71/ثاني�ا و 74/اوال  من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2018/9/17
لواء الرشطة  الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان  

رئيس محكمة

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1229/ش/2020

التاريخ:2021/1/17
اىل املدعى عليه / ضياء قيس يونس

نرش اعالن
قدمت املدعية )س�اره ش�هاب احمد( الدعوى 
الرشعية املرقمة 1229/ش/2020 والتي تطلب   
فيه�ا تفريق لل�رضر وملجهولية مح�ل إقامتك 
حس�ب تبلي�غ مركز رشط�ة س�امراء بموجب 
 2021/1/10 يف   166/27 بالع�دد  كتابه�م 
وإشعار املختار )جاس�م محمد حمود( مختار 
اله�ادي/ س�امراء واملذي�ل بتوقي�ع  منطق�ة 
الشاهدين )ش�هاب احمد عباس ومظفر عواد 
يون�س( واملصدق من قب�ل قائممقامية قضاء 
س�امراء  ق�ررت املحكم�ة  تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني محليتني بموع�د املرافعة 
املواف�ق 2021/2/1 ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً فس�تجري املرافعة بحقك 

غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض

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

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل للمنطقة الوسطى 

اسم املتهم ورتبته ووحدته : ر . ع عيل سعدون 
رشط�ة  مديري�ة   / الس�عدي  محم�د  كاظ�م 

الكهرباء . 
اسم االم للمتهم : عطيه خاطر عتيبي 

رقم الدعوى وتاريخها : 1265 / ج / 2020 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 27 / 3 / 2020 

تاريخ الحكم : 23 / 12 / 2020 
امل�ادة القانوني�ة : ) 5 ( ق ع د رق�م 14 لس�نة 

2008 املعدل . 
خالصة الحكم : 

حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل 
للمنطقة الثالثة / بغ�داد عىل املدان الهارب ر . 
ع ) عيل س�عدون كاظم محمد السعدي ( باسم 

الشعب ماييل : 
1-بالحب�س الش�ديد ملدة ) خمس�ة س�نوات ( 
استنادا الحكام املادة ) 5 ( ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل وبداللة املادتني 61 / اوال و 69 / 
اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من تاريخ 

27 / 3 / 2020 ولعدم التحاقه لحد االن . 
2-ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخيل 
استنادا الحكام املادة 38 / ثانيا ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل . 
3-اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء 
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 .
4-ال�زام املواطن�ني باالخبار عن مح�ل اختفاء 
املدان استنادا الحكام املادة 69 / ثالثا ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
5-حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابعا ق أ د رقم 17 لس�نة 

 . 2008
6-تحديد اتع�اب محاماة للمحامي�ة املنتدبة ) 
ايمان س�لمان حم�دي ( مبلغ قدره ) خمس�ة 
وعرشون ال�ف دينار عراقي ( ت�رصف لها بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 65 / اوال وثاني�ا ق أ د رق�م 17 
لس�نة 2008 قاب�ال لالع�رتاض يف 23 / 12 / 

. 2020
اللواء الحقوقي 

عيل حمود عباس 
رئيس املحكمة 

�������������������������������������
إىل الرشيك صابرين عبد الزهره عبد

 اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 51155 
/3حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه
 جواهر سبت حيدر

وقت ومكان االجتماع الموعد الثاني الموعد االول اسم الجمعية ت
االثنين مقر الجمعية الساعة 

العاشرة صباحا 2021/2/22 2021/2/15 جمعية الكوفة االستهالكية  1

االثنين مقر الجمعية الساعة 
الثالثة عصرا 2021/2/22 2021/2/15 جمعية النجف االستهالكية  2

الثالثاء العاشرة صباحا مقر 
الجمعية 2021/2/23 2021/2/16 جمعية المناذره االستهالكية  3

الثالثاء الثالثة عصرا مقر 
الجمعية 2021/2/23 2021/2/16 جمعية النجف االسكانية  4

االربعاء العاشرة صباحا مقر 
الجمعية 2021/2/24 2021/2/17 جمعية الغري االسكانية  5

االربعاء الثالثة عصرا مقر 
الجمعية 2021/2/24 2021/2/17 جمعية السالم الخدمية 6

الخميس الثالثة عصرا مدرسة 
صفين االبتدائية 2021/2/25 2021/2/18 الجمعية الخدمية لخدمات 

المجمع السكني في النجف 7

رقم االضبارة : 2019/1388
التاريخ : 2021/1/12

املنفذ العدل 
صفا عبد املنعم حممد
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيل�و لحم مفروم - 1 برطمان صوص بيت�زا - 2/1 كيلو جبن موزاريال 

مبشور - 1 علبة صوص طماطم - 1 علبة رشائح مرشوم
2 كوب مكرونة ، مسلوقة

ملح
فلفل اسود مطحون

خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يف مقالة كبرية عىل نار متوس�طة ضعي اللحم املف�روم و قلبي ملدة 10 دقائق 
حتى ينضج.

يف بولة كبرية الحجم ضعي اللحم املفروم و املكرونة و صوص البيتزا و صوص 
الطماطم و املرشوم و قلبي برفق حتى تمام اإلختالط.

ضعي 2/1 كمية مزيج اللحم و املكرونة يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن 
ثم ضعي عليها 2/1 كمية الجبن املوزاريال.

كرري الخطوة الس�ابقة ثم غطي الصينية بال�ورق الفويل و ضعيها يف الفرن 
ملدة 35 دقيقة.

اتركي املزيج يهدا ملدة من 3-5 دقائق قبل التقديم.
قدم�ي صينية اللح�م املفروم باملوزاري�ال و املرشوم مع الس�لطة او الصوص 

املفضل.

اللحم املفروم باملوزاريال و املرشوم

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعةحرك عود الثقاب

المتاهات

جد الفرق بين الصورتين

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - مسلسل لعبدالعزيز جاسم.
2 - ناٍد ريايض تونيس - وبخ.

3 - يقوم )مبعثرة(.
4 - غ�ري ناض�ج )معكوس�ة( - م�ن 

اآلالت املوسيقية )معكوسة(.
5 - من القارات )معكوس�ة( - عملة 

عربية )معكوسة(.
6 - للنفي - )ال� ......( مدينة قطرية 

)معكوسة(.
7 - للعود - سأم - متشابهان.

8 - صوت الحصان - دولة آسيوية -
9 - إحسان وفضل.

10 - مطربة عربية شهرية.

1 - مرسحية لغازي حسني.
أغني�ة   )......  ...... )حبيب�ي   -  2

لجنات.
س�قي   - )معكوس�ة(  للخيم�ة   -  3

النبات.
4 - أصلحها - أظهر )معكوسة(.

5 - عظم )معكوسة( - ويش.
6 - للحوم - لالستثناء.

7 - مرتفع الشأن - جوهره.
8 - للتعريف - صغري الحصان - فر.

9 - تجده�ا يف )م�اء( - للج�رس - 
قهوة.

10 - مطرب عربي شهري.

عموديأفقي طبق اليوم..

أملانيا حتظر فحص احلوامل باملوجات فوق الصوتية
كشفت الخدمة الطبية لوكاالت التأمني 
الصحي األملانية، يف مدينة إيسن، الخميس 

امل�ايض، ع�ن وق�ف فحوص�ات 
النس�اء الحوام�ل باملوجات فوق 
الصوتي�ة، بهدف حماي�ة األجنة 
من تأثري اإلش�عاعات. وأش�ارت 
إىل  الصح�ي،  التأم�ني  وكاالت 
أن الفحوص�ات باملوج�ات ف�وق 
الصوتية أثن�اء الحمل غري مربرة 
تدف�ع  ال  الس�بب  طبًي�ا، وله�ذا 
معظ�م وكاالت التأم�ني الصحي 

لل�رأي يف  اس�تطالع  تكاليفها.وكش�ف 
أملاني�ا أج�ري ع�ام 2016 م�ن ط�رف 

الس�تطالعات  »برتلس�مان«  مؤسس�ة 
الرأي، أن أربع نس�اء من بني كل خمس 
نس�اء يقبلن هذا العرض بس�بب 
مزاي�ا شاش�ة تعم�ل بربمجي�ة 
IGEL الخاصة بالبيانات الطبية.
املوج�ات  الحظ�ر  وسيش�مل 
األبعاد  الصوتية ثالثي�ة ورباعية 
باس�م  أملاني�ا  يف  ُتع�رف  الت�ي 
ب�«تلفزيون األطفال« أو »سينما 
األطفال«، وسيقترص استخدامها 

عند الرضورة فقط.

عالمات تدل عىل وجود بق الفراش يف املنزل
هناك العدي�د من األدلة التي 
تؤكد وجود بق الفراش الذي 
يخ�رج ليالً ويتغ�ذى من دم 

اإلنسان يف املنزل.   
وأوضح�ت مص�ادر مهتمة 
بمج�ال مكافحة الحرشات، 
أن هن�اك عالمات كثرية تدل 
ع�ىل وجود ب�ق الف�راش يف 
املنزل وتضم البق�ع الداكنة 
ع�ىل  وتوج�د  الس�وداء،  أو 
املرتب�ة أو املنطق�ة املحيطة 
ناتج�ة  وه�ي  بالف�راش 
لبق  الجاف�ة  الفض�الت  عن 

الفراش.  
وأضاف�ت أن العالم�ات تضمنت أيضاً 
الرائحة والتي وصفت بعدة طرق منها 

رائح�ة الكزب�رة أو العف�ن، 
صغ�رية  ح�رشات  ورص�د 
أو بي�ض أبي�ض صغ�ري يف 
الش�قوق ومفاصل الفراش 
واألث�اث، إضاف�ة إىل وج�ود 

آثار لدغ عىل الجلد.  
 ونصح�ت ب�رضورة غس�ل 
املالب�س وتجفيفه�ا بأع�ىل 
للتخلص  الح�رارة  درج�ات 
وإزال�ة  اآلف�ة،  ه�ذه  م�ن 
الف�وىض من املنزل، وتفريغ 
املكنس�ة وتنظيفها حتى ال 
ينق�ل بيض الب�ق إىل أماكن 

أخرى باملنزل.

آيفون 13 بحزمة تعديالت جديدة
كشفت الترسيبات التقنية مؤخرًا عن مواصفات هاتف »آيفون 
13«، كم�ا كش�فت عن حل�ه أبرز مش�كالت اإلصدار الس�ابق، 
بحزم�ة تعدي�الت تقنية.وق�ال املتخصص بترسيب�ات منتجات 
»آبل«، جون برورس، وفًقا ل� »فوربس األمريكية«، إن آيفون 13 
س�يزّود بشاش�ة »إل تي بي أو«، قادرة عىل توفري تجربة عرض 
بدقة عالية دون أن يكون ذلك عىل حساب عمر البطارية.وأضاف 
أن الشاشة الجديدة ستجعل »آيفون 13« منافسا قويا للهواتف 
العامل�ة بنظام »أندرويد«، والتي كان�ت تتباهى بقوة بطاريتها 
وطول عمرها.وس�يدعم الهات�ف الجديد تقني�ة »واي فاي 6«، 
الت�ي تتمي�ز بالرسعات الفائق�ة التي تص�ل إىل 9.6 غيغابت يف 
الثاني�ة، وتقليل وق�ت االس�تجابة، وكفاءة اس�تخدام الطاقة.

وأش�ارت الترسيبات الس�ابقة، إىل أن آيفون 13 س�يدعم تقنية 

ش�بكات الجيل الخامس من االتص�االت، باإلضافة إىل مضاعفة 
حجم التخزين، وتقنية التعرّف عىل املستخدم باللمس.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 12 / ش / 2020 

التاريخ : 13 / 1 / 2021 
اعالن / تبليغ 

اىل املدعى عليه / سيف الله خلف عبد الله – مجهول 
محل االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعية افراح عطا جاس�م 
املرقم�ة 12 / ش / 2020 والتي تطلب فيها الحكم 
بتصدي�ق ال�زواج خ�ارج املحكمة بتاري�خ 28 / 2 
/ 2008 ع�ىل مه�ر معجل�ه مليون دين�ار مقبوض 
ومؤجل�ه ملي�ون دينار يس�تحق عند اح�د االجلني 
2-ثب�وت نس�ب االطف�ال كل م�ن االء وف�داء م�ن 
صلب والدهم املدعى عليه س�يف الله خلف عبد الله 
املولودي�ن يف قض�اء بلد كل م�ن ) االء تولد 5 / 3 / 
2014 عراقية الجنس�ية وف�داء تولد 2 / 3 / 2015 
عراقي�ة الجنس�ية ( اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها 
الق�ايض بتصديق ال�زواج الحاصل خ�ارج املحكمة 
واثب�ات نس�ب االطف�ال وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني واس�عة االنتش�ار لغ�رض تبليغ�ك بقرار 
الحكم ولك الح�ق بالحضور لالع�راض عىل القرار 
املذك�ور وتمييزه ويف حالة عدم حضورك خالل املدة 

القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

مجل�س القض�اء االع�ىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الش�خصية يف بلد 
العدد : 632 / ش / 2020 
التاريخ : 13 / 1 / 2021 

اعالن / تبليغ 
اىل املدعى عليه / قتيبة هشام عطا – مجهول محل االقامة 

للدعوى املقامة من قبل املدعية سهاد ثامر حسني والتي تطلب 
فيها الحكم بتاييد حضانتها الطفالها ) وسام ورواء ( ابناء ) 
قتيبة هش�ام عطا ( وبتاريخ 29 / 12 / 2020 اصدرت هذه 
املحكمة قرارها القايض بتاييد حضانة املدعية ) س�هاد ثامر 
حس�ني ( الطفالها كل من ) وسام ورواء ( من زوجها املدعى 
عليه ) قتيبة هشام عطا ( عىل ان التسافر بهم خارج العراق 
اال بموافق�ة وال�ده – وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني واس�عة االنتش�ار 
لغرض تبليغ�ك بقرار الحكم ولك الح�ق بالحضور لالعراض 
عىل القرار املذكور وتمييزه ويف حالة عدم حضورك خالل املدة 

القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

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

فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )00062888  /  29( 
يف 2021/1/13 الصادرة من مدرس�ة ميثم التمار املعنونة اىل 
متوس�طة الراث املسأيية بأسم ) محمد سلمان صياح ( عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 553 / ش / 2020 
التاريخ : 13 / 1 / 2021 

اعالن / تبليغ 
اىل املدعى عليه / سيف الله خلف عبد الله – مجهول 

محل االقامة 
للدع�وى املقامة من قبل املدعية افراح عطا جاس�م 
املرقمة 553 / ش / 2020 والتي تطلب فيها الحكم 
بالتفري�ق اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا القايض 
بالتفري�ق بني املدعي�ة افراح عطا جاس�م وزوجها 
املدع�ى عليه س�يف الله خل�ف عبد الل�ه واعتباره 
طالق�ا رجعيا واقعا للمرة االوىل يجوز للمدعى عليه 
مراجع�ة املدعية خالل مدة العدة اذا عاد من هروبه 
والتزام املدعية بالعدة الرشعية البالغة اربعة اش�هر 
وال يج�وز له�ا االق�ران برجل اخ�ر اال بع�د انتهاء 
عدتها واكتس�اب الحكم الدرجة القطعية . وبالنظر 
ملجهولية محل اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني واسعة االنتشار لغرض تبليغك 
بق�رار الحكم ول�ك الحق بالحض�ور لالعراض عىل 
الق�رار املذك�ور وتميي�زه ويف حالة ع�دم حضورك 
خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية

رقم االضبارة/2021/100
التاريخ/2021/1/18

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلسل 70/2 
م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الكوت  العائ�ده اىل للمدين 
)محمد عاش�ور كاظم( املحجوزه لقاء طلب الدائن 
)رحمن ش�اتي ثجيل(البال�غ )2,000,000( مليون 
دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة ) 30يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل                                  
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- طريق بغ�داد / كوت 70/2م 
37ام هليل

2-جنسه ونوعه:-  ارض زراعيه تسقى بالواسطه
3-حدوده واوصافه : كما مؤرش بخارطة االفراز

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

8_القمية املقدرة : سهام املدين 2,000,000 مليون 
دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية

رقم االضبارة/2021/101
التاريخ/2021/1/18 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النعماني�ة العقار التسلس�ل 
70/2 م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الك�وت  العائده اىل 
للمدينه )زينب عبد عيل( املحجوزه لقاء طلب الدائن 
)عقيل اس�عد ابراهيم(البالغ )2,000,000( مليون 
دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة ) 30يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- طريق بغ�داد / كوت 70/2م 
37ام هليل

2-جنسه ونوعه:-  ارض زراعيه تسقى بالواسطه
3-حدوده واوصافه : كما مؤرش بخارطة االفراز 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

8_القمية املقدرة : سهام املدين البالغه 2,000,000 
مليون دينار
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التطبيعية تطالب الكاظمي بايقاف 
»التجاوزات املنظمة« عىل درجال

             المستقبل العراقي/ متابعة

طالبت الهيئ�ة التطبيعية لالتحاد العراقي 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  الق�دم،  بك�رة 
مصطفى الكاظم�ي، بايقاف »التجاوزات 
املنظم�ة« ع�ى وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدن�ان درجال.وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان، 
ان »الهيئ�ة التطبيعي�ة تس�تنكر الحمل�ة 
املغرض�ة ذات التوجه�ات املريب�ة للش�ك 
التي يتعرض لها وزير الشباب والرياضة، 
لغاي�ات  اإلس�اءة  م�ن  درج�ال،  عدن�ان 
معروفة، وتعُد محاوالت يائسة لخفافيش 
الليل من أجل التحكم باملشهد الريايض الذي 
عانى س�لبيات عديدة تنخر يف جسدِه منذ 
سنوات«.واضافت ان »التطبيعية تستغرب 
توقي�ت الحملة املغرضة ال�ذي يتزامن مع 
االس�تعدادات الجارية الحتضان االش�قاء 

الكويتيني يف البرصة الفيحاء، والتي تكشف 
بوض�وح عن عدم الرغبة ل�دى البعض من 
توطي�د العالق�ات العربي�ة أم�ال منه�م يف 
إيقاف عجلة التطور الريايض لكي يعتاشوا 
عى موائ�د الفس�اد«.واكدت التطبيعية أن 
»وزير الش�باب والرياضة، عدنان درجال، 
رمٌز ك�روي، قدم الكثري ملنتخباتنا الوطنية 

مع زمالئ�ه الالعبني، 
وما زال ابناء ش�عبنا 
يس�تذكرون  الطي�ب 
تل�ك اإلنجازات بفخٍر 
واعتزاز«.وأعرب�ت 
املها  عن  التطبيعية 
ذات  »الجه�ات  م�ن 

العالق�ة التصدي بحزٍم 
ل�كل محاول�ة خارجة عن 

القانون هدفها االساءة لنجوم كرتنا 
الش�اخصة، م�ع رضورة  وأعالمه�ا 
طي صفحات التشهري املربمجة إلنهاء 
الخالفات، والعمل باتجاه خدمة رياضة 

التطبيعي�ة  الهيئ�ة  الوطن«.وطالب�ت 
رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، 

بإيقاف »تلك التجاوزات املنظمة التي تريد 
العبث باملفصل الريايض.

نجمة لبنان إىل الدوري العراقي
لكرة الصاالت

نبأ يثلج صدر برشلونة 
بعد طرد مييس

مدرب احلدود: عانينا 
من اإلصابات يف مواجهة الكرخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، موقف ليونيل مييس قائد برشلونة، 
م�ن الغياب ع�ن الفري�ق الكتالون�ي يف املباري�ات املقبلة 
بعد ط�رده أم�ام أتلتيك بيلب�او، يف نهائي كأس الس�وبر 

اإلسباني.
وذكرت صحيفة »سبورت« يف تقرير لها، أن مييس لن تتم 
معاقبته باإليقاف ملدة 4 مباريات، بل س�يتم إيقافه لفرتة 

أقرص، يف نبأ سار للفريق الكتالوني.
وأضاف�ت أن معاقب�ة مي�يس تتوق�ف عى تقري�ر الحكم 
جي�ل مانزانو، والذي كتب يف تقريره »مييس ُطرد بس�بب 
رضب الخص�م بذراعه بقوة مفرط�ة بينما كانت الكرة يف 

امللعب«.
وتابعت أن وصف حكم اللقاء للحظة طرد مييس، وبالنظر 
لقان�ون االنضباط، فإن مييس قد يت�م معاقبته باإليقاف 

من مباراتني إىل 3 مباريات فقط.
ولفت�ت الصحيفة إىل أنه نظرًا لكونه�ا الحادثة األوىل التي 
يت�م فيها طرد مييس، فإن الهيئ�ة التأديبية تميل دائًما إىل 

معاقبة الالعب بأقل عقوبة )مباراتني فقط(.
وب�ات من املتوق�ع أن يغيب مي�يس عن مبارات�ي كورنيا 
بكأس إسبانيا، وإلتيش بالليجا، ومن املنتظر الكشف عما 
إذا كان سيتم إيقافه عن املباراة الثالثة أمام بيلباو بالليجا 

من عدمه.

نفط ذي قار يبلغ نصف هنائي كأس الوزير لكرة الصاالت عىل حساب نفط ميسان

نجم روما يعلن إصابته بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

تأهل فريق رشكة نفط ذي قار للدور قبل النهائي ببطولة 
كأس مع�ايل وزير النف�ط لكرة القدم للص�االت الجارية 

منافس�اتها يف محافظ�ة الب�رصة ، و نج�ح يف عب�ور 
عقبة فريق نفط ميس�ان ، ب�ركالت الجزاء الرتجيحية  
، بعدما انتهت للمباراة بالتعادل بهدفني لكال الفريقني 
، ليحس�م الذي قاريني التأه�ل لصالحهم عرب رضبات 

الجزاء التي أسفرت عن تقّدمهم بنتيجة )8-9( .
وجاءت أحداث املباراة متسارعة وممتعة بكل دقائقها 
التي بكّ�ر فيها نفط ميس�ان التسجيل بهدف جاء عى 
عكس مجرى املباراة التي تسّيدها أحفاد سومر ، حتى 
تمكنوا من معادلة الكفّ�ة عرب املتألق أنسام نعمة من 
كرة مقش��ّرة وصلته من صان�ع األلعاب زهري جبار ، 

لينتهي أحداث الشوط األول بالتعادل بهدف ملثله .
ولم يختلف ش�وط املباراة الثاني عن س�ابقه ، إذ بدأه 

نف�ط ميس�ان بتأم�ني دفاع�ي يف محاول�ة المتص�اص 
حم�اس العب�و نفط ذي ق�ار وأس�تثمروا ك�رة مرتدة ، 
أح�رزوا منها الهدف الثان�ي ، فيما واص�ل نفط ذي قار 
طلعات�ه الهجومية حتى تحقق لهم ما ارادوه بتس�جيل 

هدف التعديل الثاني بأقدام حيدر محمد وصناعة س�يف 
عب�د الهادي ، ليحتكم الفريق�ان إىل رضبات الجزاء التي 
حسمها نفط ذي قار لصالحه بنتيجة )9-8( وتألق الفت 
لالعبيه بالتسجيل وللحارس عمر مؤيد ، الذي تمكن من 
رد كرتني . وأجرى مدير عام نفط ذي قار املهندس عيل 
خضري العبودي ، اتصاالً هاتفياً مع العبي الفريق فور 
أعالن نهاي�ة املباراة ، مقدماً تهاني�ه للمالك التدريبي 
بقيادة الكابتن عيل طالب والعبي الفريق ومن خلفهم 
مدير الش�عبة الرياضي�ة العداء الدويل الس�ابق محمد 
خالد وزمالئه يف الشعبة ، فيما حرض معاون مدير عام 
الرشكة املهندس س�الم النايش واشاد باألداء والنتائج 
املبهرة التي يحققها الفريق بالرغم من حداثة عهده ، 
معرباً عن أمله بتحقيق لقب البطولة التي تحمل أسماً 
غالي�اً عى املؤسس�ات النفطية ، واع�داً بتقديم املزيد 
من الدعم واألهتمام بالفريق الذي رفع أسم املحافظة 

وكان خري ممثالً لها يف املحافل الرياضية .

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نيكولو زانيولو، نجم روما اإليطايل، مس�اء اإلثنني، 
إصابته بف�ريوس كورونا، بعدما أج�رى الفحص صباح 

اليوم اإلثنني.

ون�رش زانيولو، عرب حس�ابه عى »إنس�تجرام«: »مرحًبا 
بالجميع، لألس�ف لق�د ثبتت إصابتي بف�ريوس كورونا، 
بعدم�ا أجريت الفح�ص يف الصباح، وأش�عر أنني بحالة 
جي�دة، لكن دون أي أعراض، لكنني بالطبع بدأت الحجر 
الصحي«.وأضاف: »آمل أن أتمكن من العودة إىل التدريبات 

يف أرسع وقت ممكن، وحتى يحدث ذلك س�أدعم زمالئي 
يف الفريق من املنزل«.ُيذك�ر أن زانيولو يغيب عن املالعب 
حتى ش�هر مارس/آذار املقب�ل، بعد إصابت�ه يف الركبة، 
لكن�ه كان يتدرب الفرتة املاضية يف مركز تدريبات النادي 

»تريجوريا«.

ليوناردو: نرتقب مصري مييس.. ولن نتوسل إىل نيامر ومبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أطلق ليوناردو، املدير الريايض لباريس سان جريمان، رسائل 
قوية بشأن نجوم الفريق وإدارته وصفقاته املستقبلية.وقال 
ليوناردو يف حوار أجرته معه مجلة فرانس فوتبول »أتمنى أن 
يك�ون نيمار ومبابي مقتنعني بأن باريس مكان جيد يحقق 
طموح�ات العب كب�ري يتطلع ألعى مس�توى، نحاول إيجاد 

توازن ب�ني رغباتهما وقدرات النادي وتوقعات مس�ؤوليه«.
وأضاف »لكن لن نتوس�ل إليهم�ا ونقول لهم )أرجوكم ابقوا 
معن�ا(، بل س�يبقى معن�ا من يريد االس�تمرار، املش�اورات 
مس�تمرة معهما، انطباعاتي جيدة بش�أن امللفني«.وينتهي 
تعاق�د نيم�ار ومبابي مع الن�ادي البارييس بنهاية املوس�م 
املقب�ل يف صيف 2022.وانتقل ليون�اردو للحديث عن ليونيل 
مي�يس قائاًل »النجوم الكبار مثل مييس، س�يكونون دائًما يف 

قائمة اهتمامات باريس، لكن الوقت غري مناسب للحديث أو 
الحلم بالتعاقد مع ليونيل«.وواصل »لكننا نجلس عى طاولة 
كب�رية تضم عدد كبري من األندية الت�ي تراقب موقف مييس 
عن ق�رب، إال أنه عى أرض الواقع لم نتح�دث إليه، بل لدينا 
كريس محجوز يف إمكانية ضمه، ويتبقى حالًيا 4 أشهر عى 
نهاية املوس�م الجاري، وهي ف�رتة كبرية«.وتطرق ليوناردو 
للحديث عن إقالة توخيل، قائاًل »الكل كان يعلم سواء توخيل 

أو إدارة الن�ادي، أنه بات من الصع�ب تجديد عقده يف نهاية 
املوس�م، ولكن يف وق�ت ما قررنا إيقاف مس�احة التوقعات، 
فنح�ن ال نغري املدربني من أجل االس�تعراض، القرار لم يكن 
مفاج�أة لتوخيل، ول�م تكن امل�رة األوىل التي نتش�اور فيها 
س�ويا، وربما لم يع�د التفاهم موج�ودا بيننا«.وعن التعاقد 

مع بوكيتينو، أوضح »كان مهًما أن يكون لسان جريمان 
هوية واضحة يف امللعب.

مبايب يفجر احلرية جمدًدا حول مستقبله
              المستقبل العراقي/ متابعة

فجر كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان، 
الح�رية م�ن جديد ح�ول مس�تقبله، بعدما بدا 
غاضًبا خالل مباراة فريقه أمام أنجيه، الس�بت 
باري�س 0-1،  بف�وز  انته�ت  والت�ي  امل�ايض، 
ضمن الجولة 20 م�ن الدوري الفرنيس.وذكرت 
صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية، أن مبابي لم يبدأ 
ع�ام 2021 بالش�كل األفض�ل واملنتظ�ر من�ه، 

حيث تعرض الالعب الفرنيس النتقادات بس�بب 
مستواه الباهت مع الفريق.وأضافت أن مبابي 
بدا غاضًبا عندما استبدل يف الدقيقة 79 من عمر 
مباراة أنجيه، بعدما سار ببطء إىل خارج أرضية 
امللعب، قبل الجلوس يف املدرجات ملشاهدة بقية 
املباراة.وتحدثت الصحيفة عن مستقبل مبابي، 
يف ظل عدم س�عادته بفرتته الحالية يف باريس، 
وم�ع االنتق�ادات الت�ي يتع�رض له�ا بس�بب 
مستواه هذا املوسم رغم نجاحه يف تسجيل 14 

هدًفا.وختمت ب�أن مبابي يرتبط 
بعقد مع باريس حتى عام 2022، 
ويف ظ�ل انزعاجه م�ن القرارات 
داخ�ل النادي، يمكن�ه أن يتطلع 
للرحي�ل وب�دء مغام�رة جديدة.

 22( مباب�ي  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
عاًم�ا( يرتب�ط باالنتق�ال لصفوف 

ري�ال مدريد، يف ظل رغب�ة زيدان مدرب 
املرينجي، يف الحصول عى خدماته.

فريجسون يشري إىل معضلة 
روبرتسون وتريين

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى مدرب مانشسرت يونايتد األسطوري 
أليكس فريجس�ون، إعجابه الشديد بأحد 
العب�ي آرس�نال املتألق�ني خالل املوس�م 

الحايل.
 ول�م يك�ن إعج�اب فريجس�ون بظه�ري 
آرسنال، الدويل األس�كتلندي كريان تريني 
مفاج�أة، بعدم�ا ق�دم الالع�ب مجموعة 
من املباري�ات القوية، أظه�ر من خاللها 
ش�خصية قوي�ة ورغبة عارم�ة يف تقديم 
أفض�ل م�ا لديه لتحس�ني نتائ�ج الفريق 

اللندني.
 لكن فريجس�ون أك�د يف الوق�ت ذاته، أن 
ترين�ي الذي يلعب بمرك�ز الظهري األيرس، 
ربما يش�كل صداعا يف رأس ستيف كالرك 
مدرب أس�كتلندا، يف ظ�ل وجود العب آخر 
متألق بهذا املركز هو العب ليفربول أندي 

روبرتسون.
 ونقلت صحيفة »ذا صن« عن فريجسون 
قول�ه: »أعتق�د أن املنتخ�ب األس�كتلندي 
يتمت�ع حالي�ا بالعب�ني جيدي�ن حق�ا يف 
خط الوس�ط، كما أنني لس�ت متأكدا من 
الكيفية التي يتمكن فيها من إرشاك أندي 
روبرتس�ون وك�ريان تريني يف التش�كيلة 

ذاتها«.
 وأضاف: »أعرف أن�ه كانت هناك مواقف 
ش�ارك فيها تريني كمدافع أوس�ط ثالث، 
لك�ن األداء ال�ذي يقدم�ه من�ذ رحيله إىل 
أن مس�رية  كان ظاه�را، كم�ا  آرس�نال 
روبرتس�ون مع ليفربول تك�رب يوما بعد 

يوم«.
 وانض�م ترين�ي إىل آرس�نال قادم�ا م�ن 
س�يلتيك صي�ف الع�ام 2019 مقاب�ل 25 
مليون جنيه إسرتليني، ويعترب من أفضل 

العبي الفريق هذا املوسم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى مدرب الحدود مظف�ر جبار، اقتناع�ه بالتعادل مع 
الكرخ يف الجول�ة 14 من الدوري يف ظل الظروف التي يمر 

بها الفريق.
وق�ال جب�ار »فريق الح�دود يعاني من إصاب�ات متكررة 
وأمام الكرخ غاب 6 العبني، ومن األساس خيارات الفريق 
مح�دودة ويصعب علينا تعويض الغائب�ني، لذا تعد نقطة 

التعادل جيدة«.
وب�ني »املب�اراة املقبل�ة س�تكون أم�ام أربي�ل يف ملع�ب 
فرانس�و حريري وعلينا أن نس�عى لحصد النقاط الثالث، 
ك�ون تسلس�ل الفري�ق يف الئح�ة الرتتيب ال يتناس�ب مع 

طموحاتنا«.
وأشار »فريق أربيل مكشوف بالنسبة لنا مثلما هم يعرفون 
الحدود وبالتايل سنلعب عى النقاط التي شخصناها عىس 

أن نوفق يف املباراة ونعود بنقاطها الكاملة«.
يشار إىل أن الحدود يحتل املركز السادس عرش برصيد 13 

نقطة.

نجم أتلتيكو مدريد يعود من اإلصابة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�درب الع�ب الوس�ط املكس�يكي، هيكت�ور 
هرييرا، الذي غاب عن أخر 7 مباريات رسمية 
ألتلتيكو مدريد، بس�بب إصابة عضلية، وسط 
توقعات بلحاقه بمواجه�ة إيبار املقبلة.وكان 

آخر ظهور لهرييرا، يوم 12 من الشهر املايض، 
يف الشوط األول من مواجهة ريال مدريد، التي 
خرسها ال�«روخيبالنكوس« بهدفني نظيفني.
وخ�اض الالع�ب م�ران الي�وم بنف�س إيقاع 
زمالئه، ما يرفع التوقعات بش�كل أكرب، حول 
لحاقه بمواجهة إيبار الخميس.ويعاني مدرب 

األتليت�ي، دييج�و س�يميوني، م�ن غياب 3 
العبني عن هذه املواجهة، وهم القائد كوكي 
ريسوركس�يون بس�بب تراك�م البطاقات، 
واملداف�ع ماريو هريموس�و، الذي تعرض 
اللتواء يف الكاحل أمام إش�بيلية، وكريان 

تريبري املوقوف من قبل الفيفا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مدرب يونايتد يوبخ فرنانديز أمام ليفربول
            المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقاري�ر صحيفة إنجليزية، 
أن أداء برون�و فرناندي�ز العب 
مانشس�رت يونايت�د يف مباراة 
فريق�ه أمام ليفرب�ول )0-0( 
مس�اء األح�د، ل�م ين�ل إعجاب 

الجاهز الفني.
 ودخ�ل فرناندي�ز اللق�اء بروح 
معنوية عالية بعد تس�جيله 11 

هدفا وصناعة 7 آخرين يف املس�ابقة، ورغم 
أن�ه لع�ب بمرك�زه املفض�ل كالعب وس�ط 
هجومي، إال أنه فش�ل يف تش�كيل الخطورة 

املطلوبة.
 ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »مانشس�رت 
إيفنينج نيوز« عرب موقعها اإللكرتوني، فقد 
عرب مس�اعد امل�درب مايك في�الن عن خيبة 
أمل�ه م�ن أداء فرناندي�ز الذي تم اس�تبداله 

أواخر الشوط الثاني.
 وأضاف�ت الصحيف�ة أن في�الن ال�ذي يل�ق 

احرتام�ا كب�ريا يف الن�ادي اإلنجلي�زي، وبخ 
العب�ه الربتغ�ايل م�ن املنطق�ة الفنية خالل 
املباراة، لقيامه باملخاطرة كثريا.  ولم يس�دد 
فرنانديز س�وى كرة واحدة نحو املرمى من 
ركل�ة حرة مبارشة، ابتعدت قليال عن مرمى 

ليفربول.
 وكان الالعب الربتغايل قد ش�وهد وهو يبدي 
امتعاضه من املدرب أويل جونار سولسكاير، 
عن�د اس�تبداله بمايس�ون جرين�وود أواخر 

الشوط الثاني.

     المستقبل العراقي/ متابعة

انتقل�ت نجم�ة املنتخب 
لك���رة  اللبنان����ي 
للص�االت  الق�دم 
)فوتسال( ريان 
إىل  رش�يد،  عيل 
البل�دي  الن�ادي 
ال�ذي  الري�ايض، 
يناف�س يف ال�دوري العراقي النس�وي 

للعبة.
 وتع�د ريان )موالي�د 28 يوليو / تموز 
1994( م�ن الالعب�ات اللوات�ي س�طع 
اللبناني�ة،  النس�ائية  الك�رة  يف  نجمه�ن 
وتحديداً يف بطولتي كرة القدم والفوتس�ال، 
إضاف�ة إىل رياض�ات أخرى أبرزها ك�رة اليد، 
علم�اً أّنه�ا حصلت أيض�اً يف الع�ام 2019 عى 
ش�ارة حكم قارية للمرة األوىل يف تاريخ اللعبة 

يف لبنان.
 ومنح االتحاد اللبنان�ي العبة برييتوس وزوق 
مصبح السابقة شهادة االنتقال الدولية، وذلك 

بناًء لطلب االتحاد العراقي للعبة.

 وحط�ت نجمة املنتخ�ب اللبناني لك�رة القدم 
والفوتس�ال وكرة اليد رحالها يف العراق، حيث 
ق�ادت الفريق فور وصولها خالل مباراته أمام 

الزوراء، ضمن املرحلة األوىل من الدوري.
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تشويه اليهود للكتب الساموية آفة العدمية السياسية 

صادق غانم األسديإبراهيم أبراش

حالة من العدمية السياسية الهوياتية واالنتمائية تتمدد يف العالم العربي وتمأل 
ف�راغ انهيار وتفكك األيديولوجي�ات واالنتماءات الكربى خصوصاً يف الدول التي 
عصف�ت بها فوىض ما يس�مى )الربي�ع العربي(، وأبرز تجلي�ات هذه العدمية 
حال�ة من التيه الفك�ري واأليديولوجي والهوياتي وفق�دان الثقة بالدولة وبكل 
األيديولوجي�ات الوطنية والقومي�ة واألممية دون طرح بدي�ل توافقي أو رؤية 
للمس�تقبل. العدمية Nihilism فلس�فة قديمة يمكن التأريخ لها منذ فالس�فة 
املدرس�ة الكلبي�ة أو التش�اؤمية Cynicism يف اليونان القديم�ة يف القرن الرابع 
قبل امليالد وأبرزهم ) Diogenes ديوجني( مروراً بالفيلسوف والشاعر اإلسالمي 
أب�و العالء املعري )363 ه� - 449 ه�( )973 -1057م( إىل الفيلس�وف األملاني 
نيتش�ه )1844 – 1900( وتي�ار الفوضوي�ة Anarchism يف النصف الثاني من 
القرن التاس�ع عرش مع ميخائي�ل باكونني الذي كان ضد الدولة ومؤسس�اتها 
وض�د القان�ون، وقد ص�درت كتب ودراس�ات عديدة ع�ن العدمي�ة يف أبعادها 

وتمظهراتها الفلسفية والفكرية واألدبية والسياسية.
يمك�ن تعري�ف العدمية بأنه�ا نزعة أو تصور س�لبي وتش�اؤمي للحياة يف كل 
أبعادها ومس�توياتها م�ن األخالق والدي�ن إىل الفكر واألدب والسياس�ة، نزعة 
تق�وم ع�ى أال معنى وأال يق�ني وأال ثقة بأي يشء، وهي تعب�ر عن حالة رفض 
للواق�ع ورغب�ة قوي�ة يف تدمره أو عى األق�ل عدم االعرتاف ب�ه، بحيث ال ترى 
يف الواقع إال س�واداً بدون نقاط مضيئة وال تلمس ش�يئاً يمك�ن البناء عليه وال 

تعرتف باالنتماءات الجامعة الكربى الدينية أو الوطنية أو القومية أو األممية.
والعدمية بهذا املعني ليس�ت مجرد نقد للواق�ع، ال نقد موضوعي وال حتى نقد 
ر للمستقبل أما العدمية  هدام، ألن النقد بش�كليه الس�الفني يطرح البديل وُينظِّ
وخصوصاً يف ُبعدها الس�يايس فهي تنتقد برشاسة وتنسف املعنى الكامن وراء 

أي يشء موجود دون أن تطرح حلوالً أو منافذ أمل باملستقبل.
موضوعن�ا يف هذا املقال ليس التأصيل أو رشح النزعة أو الفلس�فة العدمية بل 
تغلغل هذه النزعة يف العقل والفكر الس�يايس العربي وعند كثرين من املثقفني 
والُكت�اب بل وتغلغلها يف األدب والفن، وخصوص�ًا يف ظل حالة الفوىض الناتجة 
عن ما يس�مى الربيع العربي وتفكك وتراجع األيديولوجيات الوطنية والقومية 
واألممية وانكش�اف األيديولوجية اإلسالمية وضعف مؤسسات الدولة الوطنية، 

بحيث سادت حالة من اليأس واالحباط وأال يقني بكل ما هو قائم.
نزع�ة العدمية السياس�ية عى املس�توى الش�عبي ويف مجتمع�ات ترتفع فيها 
نس�بة الجه�ل والفقر ت�ؤدي إىل التط�رف واإلرهاب والرغب�ة يف تدمر كل يشء 
دون أن يك�ون ل�دى اإلرهابيني رؤية أو تصور عقالن�ي وواقعي للبديل عما يتم 
تدم�ره، كما تكمن وراء عصبويات م�ا قبل الدولة من عائلية وقبلية وطائفية 
ومذهبية ضيق�ة، ألن فقدان الثقة بالدولة ومؤسس�اتها وقوانينها وباألحزاب 
واأليديولوجيات يفكك رابطة الوطني�ة والقومية الجامعة ويدفع األفراد لطلب 
الحماي�ة والتعبر ع�ن ذاتهم من خالل االنتماءات التقليدي�ة، هذا إن لم يهربوا 

نحو التطرف واإلرهاب كما سبق ذكره.

ب�ني القرآن الكري�م يف محكم أياته عى ان لليهود س�مات كثرة متالزمة معهم 
وتعت�رب جزء م�ن اس�اليبهم الخداعة وكيده�م يف تحريف الحقائ�ق وتعاملهم 
م�ع كل نبي ورس�ول ولم يس�لم نبيهم موىس عليه الس�الم  من ممارس�اتهم 
وكيده�م  يف ط�رق التحايل ونقض املواثيق والعهود، فع�رف عن اقوام اليهودي 
انهم  يكذبون الرس�ل ويقتلون االنبياء والتجس�س وصد عن سبيل الله والنكث 
بالوع�ود وقس�اوة القلوب ب�ل اكثر من ذل�ك، وال تخلوا كتب وس�ر اليهود من 
املبالغة والتخريص وقد امتألت بحوادث وقصص مفتعلة ال يعقلها كل إنس�ان 
يطلع يف اس�فار اليه�ود وقد احيكت تل�ك الروايات واالحداث م�ن صنع الخيال 
واالوهام  وبعضها جاء رغبة ملصالحهم وارهاب املجتمع الدويل يف حني  يؤولون 
ذل�ك أنها ضمن رشيعته�م ونقال من كتبهم املعتربة، والخ�وض بتلك التفاصيل 
واس�تذكارها يحت�اج وق�ت كب�ر وصفحات اوس�ع ك�ون ان اغل�ب احداثهم 
ين�دي لها جبني اإلنس�انية وتاريخهم ملطخ بالدماء والغ�در ونخترص بما ييل، 
يقول�ون اليه�ود أن قطط يف جزيرة )أوزيل( حني تش�عر بدن�و األجل ترسع اىل 
مق�ربة معينة لتموت فيه�ا بهدوء، والكالب االخرى يف جزر بعيدة ايضا تس�بح 
املحيط اىل هذه املقربة دون معرفة سابقة لها وتموت هناك كما احببت  لتموت 
ه�ي ايضا بنف�س طريقة القطط، وهذا ما نرشته جري�دة اخبار اليوم املرصية 
بتاريخ 1971/10/21، متجهالني ما جاء بس�ورة لقم�ان أيه 24 , )َوما َتْدِري 
َنْف�ٌس ب�أّي أْرٍض َتُم�وُت (، ومن افرتائه�م ايضا ما جاء يف ) س�فر التكوين �� 
الفص�ل الثاني والثالث�ون :28( أن الله تصارع مع يعق�وب الليل بطوله فعجز 
عن�ه بل عجز ع�ن التخلص والفرار من�ه  وبالتايل لم يجد الرب ب�دأ من الرجاء 
والتوس�ل اىل يعقوب كي يمن عليه باالطالق، فقال له مس�تعطفا ً أطلقني لقد 
طل�ع الفجر، فق�ال له يعقوب، ال أطلق�ك أن لم تباركني، فبارك الرب وس�ماه 
إرسائي�ل، ومعنى ارسائيل يف العربية القوة ضد الله كم�ا نقلها العارفون بهذه 
اللغة، وجاء يف كتبهم ايضا ان النبي ابراهيم عليه الس�الم قدم زوجته ساره اىل 
ملك مرص عى اس�اس انها اخته فتزوجها ملك م�رص واغدق عليه األموال، وال 
يختل�ف االمر بأن النبي لوط قد ضاجع بناته، والكثر من تلك القصص تش�وه 
معالم الكتب السماوية التي انزلها الله عى انبيائه لتبيلغ البرش وهدايتهم ومن 
ال يصدق فليقرأ التوارة املتداولة عندهم ال التوارة الحقيقية التي انزلها الله عى 
النبي موىس عليه الس�الم يف جبل طور وقد تعرضت اىل التشوية والتزييف حتى 
اصبحت ثالث توراة منها التوراة السومرية والتوراة املوسوية والتوراة اليونانية 
وكل كت�اب يختلف عن االخر يف رسد التفاصيل والتعليمات، فمثال ورد يف س�فر 
التكوي�ن )7/12 ( أن طوفان نوح اس�تمر اربعني يوما وليل�ة ولكن ينقضه يف 
الس�فر واالصحاح )7/24( أن الطوفان اس�تمر مائة وخمسني يوماً، كما ورد 
يف أس�فار اخرى أن ابن�اء  بنيامني ابن يعقوب عددهم ع�رشة، يف حني أن ابناء 
بنيامني يف اس�فار اخرى عددهم خمس�ة، فقد اضاع اليهود الحقائق عن قصد 
معلل�ني ان توراتهم قد تعرض�ت للحرق والتلف نتيج�ة اضطهادهم الديني من 

قبل اقوام استعدبتهم وغزتهم .

كشفت رشكة سامسونج من خالل صفحة لإلجابة عى األسئلة حول سلسلة 
Galaxy S21 أن هواتفه�ا الذكية املس�تقبلية لن تأتي مع الش�احن، لكنها 
ترتك لنفس�ها مجاالً للمناورة. وقالت سامس�ونج حول سبب عدم تضمني 
الش�احن وس�ماعات الرأس يف العلبة: نعتقد أن إزالة امللحقات تدريجًيا من 
هواتفنا يمكن أن يساعد يف جعلها أكثر استدامة. وتشر هذه اإلجابة إىل أنه 
يف ح�ني أن األجيال القادمة من هواتفها قد ال تأت�ي مع امللحقات املضمنة، 
ف�إن البعض قد يكون كذلك. ولدى سامس�ونج خطوط أخرى تحمل عالمة 
جاالكيس، من هواتفها القابلة للطي إىل الخيارات املنخفضة التكلفة، وتركت 

لنفسها مجااًل ملواصلة تضمني الشاحن يف بعضها لفرتة أطول قليالً.

سامسونج تزيل تدرجيًيا الشاحن 
من اهلواتف املستقبلية

اكتشاف 700 مليون جسم فلكي
أصدر مسح الطاقة املظلمة )DES( مجموعة 
ضخمة من البيانات الفلكية والصور املعايرة 
من س�ت س�نوات من العم�ل. ويحتوي هذا 
اإلص�دار الثاني من البيانات يف تاريخ املس�ح 
املمتد لس�بع س�نوات ع�ى بيان�ات حول ما 
يق�ارب 700 مليون جس�م فلكي، يف املس�ح 
األكثر تفصيال عى اإلطالق للس�ماء املظلمة. 
وق�ام خرباء م�ن جميع أنح�اء العال�م، بما 
يف ذل�ك ثماني مؤسس�ات بريطانية، برس�م 
خرائط ألكثر من ُثمن الس�ماء بأكملها. وزاد 
ما يق�ارب 700 ملي�����ون جرم س�ماوي 
فلك�ي حت�ى اآلن ما عزز 400 مليون جس�م 
أضي�ف يف ع�ام 2018. والبح�ث التاريخ�ي 
ه�و محاولة لفه�م تم�دد الكون املتس�ارع 
بس�بب الطاقة املظلمة بش�كل أفضل. وقال 

الربوفيسور عوفر الهاف من جامعة كوليدج 
لندن، رئيس اتحاد اململكة املتحدة يف مرشوع 
مس�ح الطاق����ة املظلم�ة )DES(: “هذه 
عالمة فارقة لهذا املرشوع طويل األمد، حيث 
تح�دد واح�دة من أك�رب مجموع�ات بيانات 

التصوي�ر يف عل�م الفل�ك. لق�د س�محت لن�ا 
مجموع�ة البيانات ليس فق�ط بالتعرف عى 
الطبيع�ة الغامض�ة للطاقة املظلم�ة واملادة 
املظلم�ة، ولكنها أدت أيضا إىل اكتش�افات يف 
نظامن�ا الش�ميس ويف مجرتن�ا درب التبانة، 
ومتابع�ة أح�داث موج�ات الجاذبية وغرها 
م�ن الظواه�ر الكونية”. وأض�اف: “إنه ألمر 
رائ�ع أن تك�ون مجموع�ة البيان�ات ه�ذه 
متاح�ة للجميع يف العال�م لتحقيق املزيد من 

االكتشافات”. 
وقال الربوفيسور غراهام بلر، مدير الربامج 
يف مجل�س منش�آت العل�وم والتكنولوجي�ا 
املظلم�ة  الطاق�ة  مس�ح  “أت�اح   :)STFC(
للباحث�ني الوص�ول إىل بيانات غر مس�بوقة 

عن الكون لتحقيق اكتشافات جديدة.

ح�ذر رئيس مرك�ز طب النوم بجامعة موس�كو 
الحكومية )لومونوس�وف(، ألكسندر كالينكني، 
يف حدي�ث إذاعي، م�ن أن قلة النوم ق�د تزيد من 
خطر اإلصاب�ة بالعدوى الفروس�ية، بما يف ذلك 
فروس كورونا. وأوض�ح كالينكني أن قلة النوم 
لها تأثر س�لبي عى جهاز املناعة لدى اإلنسان، 
مش�راً إىل أن »النوم واملناعة مرتادف�ان تقريباً، 

ومع انخف�اض ف�رتات النوم، تنخف�ض املناعة 
بشكل حاد، ويصبح احتمال اإلصابة بأي عدوى 
فروس�ية أع�ى لدى األش�خاص الذي�ن ينامون 
أقل من 5 س�اعات يومياً، مقارن�ة بأولئك الذين 
ينامون أكثر من 7 ساعات يومياً، بنسبة %250«. 
وتاب�ع كالينكني أن النوم مه�م للغاية، حيث أنه 
»يضمن مناعتن�ا«. ونصح كلينكني كذلك بالنوم 

واالس�تيقاظ يف وق�ت مح�دد كل يوم، لتحس�ني 
جودة النوم، وكذلك التخيل عن املنبه لالستيقاظ.  
وقال بهذا الش�أن: »إننا نتعامل مع معيار للنوم 
يرتاوح لدى معظم األش�خاص البالغني من 9-7 
ساعات«، لهذا يمكن استخدام املنبهات الضوئية 
للمساعدة يف االستيقاظ، ولتنظيم إيقاع الساعة 

البيولوجية لدى الشخص بشكل أفضل.

قلة النوم تفاقم فرص االصابة بكورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

هبذه الطريقة متنع انتشار كورونا داخل السيارة
م�ى أكثر من ع�ام عى ب�دء تفيش فروس 
كورونا املس�تجد، لك�ن العلم�اء ال يزالون يف 
بحث دؤوب ملعرفة ما يزيُد من انتشار الوباء، 
وكي�ف يمك�ن الحد م�ن انتقال الع�دوى من 

شخص إىل آخر، قدر اإلمكان.
وكش�فت دراس�ة حديثة، عن احتمال انتقال 
فروس كورونا املستجد بني أشخاص يركبون 
السيارة نفس�ها، السيما أن هؤالء األشخاص 

يكونون قريبني جدا من بعضهم البعض.
وي�رى الباحث�ون أن انتش�ار الع�دوى داخل 
السيارات لم يحظ باالهتمام العلمي املطلوب، 
إذ ج�رى الرتكي�ز فقط ع�ى بع�ض األماكن 
املغلقة مثل املتاجر إىل جانب قاعات الرياضة 

واملطاعم واملقاهي.
وتكمن خطورة الس�يارة باألساس يف حجمها 
الصغر، بخ�الف املحالت الك�ربى، مما يعني 
أنه�ا قد تكون عامال بارزا من عوامل انتش�ار 
الوباء ألن مراعاة التباعد االجتماعي بداخلها 

أمٌر غر ممكن.
جامع�ة  يف  الفيزي�اء  عال�م  ويق�ول 
ماساشوس�تس، فارغييس مات�اي، »حتى إن 
كن�ت ترتدي كمام�ة، فإن جزيئ�ات متناهية 
الصغ�ر م�ن اله�واء تنبع�ُث من�ك يف كل مرة 

تتنفس فيه�ا«. وقام الباحث ماتاي إىل جانب 
3 م�ن زمالئ�ه األكاديمي�ني، بإنش�اء نظ�ام 
محاكاة بالكمبيوتر ألجل التقريب مما يكون 

عليه انتشار الفروس داخل السيارة.
والباحث�ون الثالثة اآلخ�رون يف جامعة براون 
هم؛ أسيمانش�و داس وجيفري بييل وكينيث 

برور، بحسب صحيفة »واشنطن بوست«.
ووجدت الدراس�ة أن فتح نوافذ الس�يارة من 
ش�أنه أن يح�دث تي�ارات هوائي�ة مفي�دة يف 
الس�يارة، وبالتايل، فإن ه�ذه الخطوة ناجعة 
يف الوقاي�ة م�ن انتش�ار وب�اء »كوفي�د 19« 

داخل املركبات. وأضاف الباحثون أن مستوى 
التهوية كان سيئا عندما تغلق النوافذ األربعة 
للسيارة، بش�كل كامل، وهذه البيئة مناسبة 

جدا النتقال الفروس.
ويف هذه الحالة، أي عند إغالق النوافذ، وجدت 
الدراس�ة أن 8 م�ن ب�ني كل 10 جزيئات هواء 
يتنفُس�ها أحد الراكبني، تستطيع الوصول إىل 

الراكب اآلخر.
وقاس الباحثون نموذج سيارة تقل شخصني 
اثنني، أحدهما س�ائق يف الجه�ة األمامية مع 
راك�ب يف املقعد الخلفي، بينما تس�ر برسعة 

خمسني ميال يف الساعة.
وفرضت دول كثرة يف العالم إجراءات التباعد 
يف س�يارات األج�رة، فألزمته�ا بع�دد محدود 
فق�ط من األش�خاص، لك�ن تطبي�ق التباعد 

ملرتين يظل أمرا متعذرا بالرغم من ذلك.
أم�ا عند الس�فر ج�وا، فاملخاط�ر منخفضة، 
بحس�ب خ�رباء، ألن أغلب مط�ارات العالم يف 
الوق�ت الح�ايل تش�رتط أن يكون ال�ركاب قد 
خضع�وا لفح�وص ج�اءت نتيجتها س�لبية، 
إضافة إىل االلتزام بإجراءات وقائية، من قبيل 
التباع�د االجتماع�ي وارت�داء الكمام�ة طيلة 

الرحلة.

اص�در مرك�ز حل�ول للدراس�ات املس�تقبلية مجلت�ه 
الفصلي�ة بعن�وان  » حلول » عدده�ا األول  ،  تضمنت 
عددا من املوضوعات  ،  لالطالع عى التفاصيل  اضغط 
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أتقدم بأس�مي وجميع منتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل 
العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املستقبل العراقي و 
وكالة أنباء املس�تقبل ( بأجمل التهان�ي والتربيكات اىل 
الس�يد ) حس�ني كاظم مهدي ( لتس�نمه منصب مدير 
االع�الم واالتصال الحكوم�ي يف وزارة النق�ل متمنياً له 

املوفقية والنجاح يف مهام عمله الجديد.
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