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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، 
املس السلبت، فلرض حظر على التجلوال من 
الساعة الثامنة مسلاًء وحتى الخامسة صباحاً، 
بلدءاً من الثامن عرش من الشلهر الجاري، وملدة 

أسبوعني.
واتخلذت اللجنلة التلي يرأسلها رئيلس مجلس 
اللوزراء مصطفى الكاظملي جملة قرارات للحد 
من تفيش فلروس كورونا، أولهلا »فرض حظر 
عى التجوال من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة 
صباحاً بدءاً من يوم الخميس 18 شلباط وملودة 
أسلبوعني«، مع »اغاق مراكز املساج والتجميل 

واملتنزهات ملدة اسبوعني«.
وتضمنت قلرارات اللجنة، »منلع اقامة الفواتح 
ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة مايني 
للمخالفني، ومنع اقامة حفات االفراح يف قاعات 
املناسلبات وغلقها من 15 شباط اىل اشعار اخر، 
مع اغاق املسلاجد والحسلينيات كافة وفتحها 

اوقات الصاة فقط لرفع االذان«.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 
أن »يكون التعليم يف امللدارس واملعاهد والكليات 
الحكومية واالهلية الكرتونياً من يوم 18 شلباط 
باسلتثناء املراحل النهائية لطلبة كليات الطب«. 
وسلجل العراق، بحسلب املوقلف الوبائلي الذي 
نرشته وزارة الصحة، أمس السبت، 2190 إصابة 
جديلدة بفروس كورونا، و7 حاالت وفاة ناجمة 
علن الفلروس، مقابل 1158 حاللة تعاٍف خال 

الساعات األربع والعرشين املاضية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أدت الحكوملة اإليطاليلة الجديدة، برئاسلة رئيس البنك 
املركلزي األوروبي السلابق ماريو دراغي، أمس السلبت، 
قسلم اللوالء للجمهوريلة بحضلور رئيلس الجمهورية 

سرجيو ماتاريا .
وتعهد رئيس الحكومة ووزرائها، بالعمل لصالح إيطاليا، 
وبتنفيلذ مهامهم الوزارية ملصلحة الشلعب، ووقعوا عى 
وثيقلة القسلم الخاصة بذلك. وباتلت الحكومة بعد ذلك، 

كاملة الصاحية.
وقلدم دراغي تشلكيلة حكومتله إىل رئيلس الجمهورية 

»التكنوقلراط«  دراغلي،  حكوملة  وتضلم  ماتاريلا. 
و«السياسليني« عى حد سلواء، وتجمع بني طيف واسع 
من القوى السياسلية، ابتداء من يسلار الوسلط وصوال 
إىل اليمني املتشلدد. ويف الحكومة الجديلدة يحتفظ زعيم 
حركلة »5 نجلوم« بحقيبلة الخارجيلة، بينما تلم تعيني 
القيلادي الرفيع يف حلزب »الرابطة« اليمينلي جيانكارلو 
جيورجيتي وزيلرا للصناعة، وممثلة الحزب الديمقراطي 
وزيلرة للعملل. وكان الرئيس سلرجيو ماتاريا قد كلف 
ماريلو دراغي بتشلكيل حكومة جديلدة يف 3 فرباير، عى 
خلفية انهيار االئتاف الحاكم وفشل القوى السياسية يف 

تشكيل أغلبية جديدة.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيلس الوزراء مصطفلى الكاظمي، 
أملس السلبت، أن أمام الشلعب العراقي 
فرصة تاريخية يف االنتخابات، مشلرا اىل 

ان هناك من يعرقل عمل الحكومة.
وقلال الكاظملي يف كلمتله خلال الحفل 
التأبيني الرسلمي ليوم الشلهيد العراقي، 
إن »يوم الشلهيد وهو يلوم مهم يف تاريخ 
الشلعوب واالمم فكيف إذا كان عى ارض 
العراق الطاهرة التي احتضنت جسد سيد 

الشهداء االمام الحسني عليه السام«.   
وتابلع: »يضعنا هذا اليوم الكبر بمعانيه 

العالية أمام مسلؤولية التاريخ.. التاريخ 
الذي لألسلف لم يعد البعلض مهتماً كيف 

يكتب وملاذا يكتب ومن سيكتبه«.   
واضلاف: »نعلم التاريخ، ألن دم الشلهيد 
السلعيد محمد باقر الحكيم كان تاريًخا، 
ودم الشلهيد محملد باقلر الصلدر كان 
تاريًخا، ودم الشلهيد محمد محمد صادق 
الصلدر كان تاريًخلا، ودملاء املجاهدين 
واملناضللني الذين قارعوا النظلام البعثي 
الدكتاتلوري هي تاريخ، وشلهداء الدفاع 
علن العراق بوجله االرهاب هلي تاريخ.. 
وشلهداء منهج االغتيلال بكواتم الصوت 
كان تاريخلا، والتاريلخ ال يكتب صدفة.. 

كملا ال يكتبله ملن ال يؤملن بله«.   وزاد 
الكاظمي، »مؤلم ان تكون أغلب عناويننا 
التاريخيلة مقرتنلة بالشلهادة، لكنه ألم 
يثلر الفخر واالعتزاز، ويسلهم يف تأصيل 

املنظومة الفكرية لألجيال«.   
واسلتدرك: »احيلي كل عوائلل الشلهداء 
وان دم الشلهداء يبني املستقبل، وامامنا 
املسلؤولية التلي تصلدت لهلا كل األملم 
الحية.. وهلي تحويل املعانلي التاريخية 
للشهادة اىل فعل إنجاز وبناء وتأسيس«.   
وبلني رئيلس اللوزراء، أن »كل قطرة دم 
شلهيد مقدسلة تطالبنلا ان ننجلز بنلاء 
الدولة وبناء الوطلن، ونبتعد عن التناحر 

واملتاجرة بدم الشهداء دون تطبيق فعيل«.   
ولفلت اىل ان »كل وقفلة حلزن عاشلها 
الشعب العراقي طوال تاريخه تطالبنا ان 
ننجز ونبنلي وان نقف بشلجاعة لنوقف 

االنهيار«.   
واسلتطرد: »يف مثل هلذه األيام من العام 
املايض شلعر الجميع ان شعبنا قد اصابه 
اليأس من العملية السياسلية وفقد الثقة 
بالدولة«.   وأكمل: »يف مثل هذه االيام قبل 
علام كان العراق امام تحلدي البقاء.. كل 
شلخص يفرس االحداث بطريقته بنظرية 

املؤامرة او غر نظرية املؤامرة.
التفاصيل ص2
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إطالق 20 ألف وحدة سكنية يف »بسامية«: املقدمة من )7( اىل )11( مليونا
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هيئة االس�تثمار عن إص�دار مرصف الرافدي�ن التعليمات بخص�وص رشاء وحدات س�كنية يف مجمع 
بس�ماية.وقالت رئي�س الهيئة س�هى النج�ار إن »رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي وجه هيئة االس�تثمار 
الوطنية بإطالق تلك الوحدات الس�كنية بمرشوع بس�ماية بأسعار مدعومة وقروض ميرسة لحل ازمة السكن 
للمواطن�ن«، مبينًة أن »ه�ذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس الوزراء بتخفي�ض الدفعة املقدمة عىل الوحدات 
بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض«.وأوضحت النجار، أن »مرصف الرافدين بادر بدعم املرشوع واصدار 
التعليمات ومن املتوقع ان يلحقه مرصف الرش�يد و مرصف TBI«، الفتًة إىل أن »التس�جيل سيكون عن طريق 
مكت�ب الهيئة يف معرض بغداد واملصارف الحكومية الثالثة املذكورة أعاله«.وأش�ارت إىل أن »الدفعات القديمة 
كان�ت م�ا بن 18 - 42 مليون دين�ار واالن انخفضت ما بن 7 - 11 مليون دين�ار«، موضحًة أن »مدة القرض 
حالياً 25 عاما، بعد ان كانت 15 عاما، كما أن القس�ط الش�هري س�يبقى ثابتاً ويرتاوح بن 380 الفا اىل 450 
الفا«.وأوضحت أن »الش�قق يتم تس�ليمها للمواطنن خالل العام الحايل والع�ام املقبل«، الفتة إىل أن »مجموع 

الشقق يف مجمع بسماية يبلغ 35 الف وحدة ترتاوح مساحاتها بن 100 اىل 140 مرتاً«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ررت اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة 
الوطنية، امس الس�بت، ف�رض حظر عىل 
التجوال من الس�اعة الثامنة مساًء وحتى 
الخامس�ة صباحاً، بدءاً م�ن الثامن عرش 

من الشهر الجاري، وملدة أسبوعن.
واتخذت اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي جملة قرارات 
للح�د م�ن تفيش ف�روس كورون�ا، أولها 
»ف�رض حظر عىل التجوال من الس�اعة 8 
مس�اء وحتى الخامس�ة صباح�اً بدءاً من 
يوم الخميس 18 شباط وملودة أسبوعن«، 
م�ع »اغ�الق مراك�ز املس�اج والتجمي�ل 

واملتنزهات ملدة اسبوعن«.
وتضمن�ت ق�رارات اللجن�ة، »من�ع اقامة 
الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة 
خمس�ة مالي�ن للمخالفن، ومن�ع اقامة 
املناس�بات  قاع�ات  يف  االف�راح  حف�الت 
وغلقها من 15 ش�باط اىل اشعار اخر، مع 
اغالق املساجد والحسينيات كافة وفتحها 

اوقات الصالة فقط لرفع االذان«.
وق�ررت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة أن »يك�ون التعلي�م يف امل�دارس 
واملعاه�د والكلي�ات الحكومي�ة واالهلي�ة 
الكرتوني�ًا م�ن يوم 18 ش�باط باس�تثناء 
املراح�ل النهائي�ة لطلب�ة كلي�ات الطب«. 

وسجل العراق، بحسب املوقف الوبائي الذي نرشته وزارة 
الصح�ة، أمس الس�بت، 2190 إصابة جدي�دة بفروس 
كورون�ا، و7 ح�االت وفاة ناجمة عن الف�روس، مقابل 
1158 حال�ة تع�اٍف خالل الس�اعات األرب�ع والعرشين 

املاضية.
وجددت الوزارة، تحذيرها من خطورة الوضع الوبائي يف 
الع�راق مع تصاعد اإلصابات بفروس كورونا والتهاون 
بااللت�زام باإلج�راءات الوقائي�ة، مبينًة أنه�ا قد تضطر 
للتوصية بالحظر الش�امل والغلق التام يف حال استمرار 

ارتفاع اإلصابات، فيما أش�ارت إىل إعداد حزمة إجراءات 
لقطع سلس�لة انتقال العدوى وتقلي�ل اإلصابات، أكدت 
إكمال االس�تعدادات الالزمة ملواجه�ة املوجة الثانية من 
الوباء.وأك�د وزير الصح�ة والبيئة، حس�ن التميمي أن 
الوزارة »قلقة« بش�أن عدم الت�زام املواطنن، بإجراءات 

الوقاية من فروس كورونا.   
وق�ال التميم�ي خ�الل مؤتم�ر صحفي، 
عقده يف محافظة النج�ف، التي يزورها، 
»إننا قلقون من انتش�ار الوباء يف العراق، 
لزي�ادة  نتيج�ة  زيارتن�ا  ج�اءت  حي�ث 
االصابات يف املحافظ�ة ونتابع منذ يومن 
الزيادة املضاعفة بالنسبة لالعداد ونتوقع 

زيادة أكثر يف االيام القادمة«.     
وأض�اف أن »الش�ارع العراقي ما زال غر 
ملتفت إىل الوقاية ومس�ألة الكمامات، إذ 
وجدنا تجمعات كب�رة يف كال املحافظات 

التي زرناها«.     
وتابع، »س�يطرنا ع�ىل الوباء يف الس�ابق 
ونحتاج إىل أن نعيد الس�يطرة مرة أخرى، 
فبزيادة أع�داد املصابن يمك�ن أن يتزايد 

اعداد الوفيات«.     
وبش�أن لقاح�ات ف�روس كورون�ا، أكد 
الوزي�ر، أن »اللقاح س�يصل نهاية ش�هر 
ش�باط وس�نبدأ بتطعيم الرشائح املقررة 
من وزارة الصحة«، داعياً »الرشائح كافة 
وخصوص�ا ش�يوخ العش�ائر ومنظمات 
املجتم�ع املدن�ي ملس�اعدتنا يف التص�دي 
للوب�اء، حي�ث قدم�ت وزارة الصحة أكثر 
م�ن 30 أل�ف إصاب�ة و83 ش�هيداً م�ن 
الجيش االبيض«. وأكد أن »الوزارة أدخلت 
لتحدي�د  الخاص�ة  املختربي�ة  التقني�ات 
تمحور الفايروس وتحديد نس�له، خاصة 
وأن الس�اللة الجديدة دخل�ت كل دول الجوار وقد يكون 
قد دخل�ت هذه الس�اللة وننتظر فحوص�ات املختربات 
العراقية، وربما يومن أو ثالثة س�نعلن بش�كل رسمي 

وضع هذه الساللة، إن كانت دخلت العراق أم ال«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
الس�بت، أن أم�ام الش�عب العراق�ي فرصة 
تاريخي�ة يف االنتخابات، مش�را اىل ان هناك 

من يعرقل عمل الحكومة.
وق�ال الكاظم�ي يف كلمت�ه خ�الل الحف�ل 
التأبين�ي الرس�مي لي�وم الش�هيد العراقي، 
إن »ي�وم الش�هيد وه�و يوم مه�م يف تاريخ 
الش�عوب واالم�م فكي�ف إذا كان عىل ارض 
العراق الطاهرة التي احتضنت جس�د س�يد 

الشهداء االمام الحسن عليه السالم«.   
وتاب�ع: »يضعنا ه�ذا اليوم الكب�ر بمعانيه 
العالي�ة أمام مس�ؤولية التاري�خ.. التاريخ 
ال�ذي لألس�ف لم يع�د البعض مهتم�اً كيف 

يكتب وملاذا يكتب ومن سيكتبه«.   
واض�اف: »نع�م التاري�خ، ألن دم الش�هيد 
الس�عيد محمد باق�ر الحكي�م كان تاريًخا، 
ودم الشهيد محمد باقر الصدر كان تاريًخا، 
ودم الش�هيد محم�د محمد ص�ادق الصدر 
كان تاريًخ�ا، ودماء املجاهدي�ن واملناضلن 
الذي�ن قارعوا النظ�ام البعث�ي الدكتاتوري 

هي تاريخ، وشهداء الدفاع عن العراق بوجه 
االرهاب هي تاريخ.. وشهداء منهج االغتيال 
بكوات�م الص�وت كان تاريخ�ا، والتاري�خ ال 
يكت�ب صدفة.. كم�ا ال يكتبه م�ن ال يؤمن 
به«.   وزاد الكاظمي، »مؤلم ان تكون أغلب 
عناويننا التاريخية مقرتنة بالشهادة، لكنه 
ألم يثر الفخر واالعتزاز، ويس�هم يف تأصيل 

املنظومة الفكرية لألجيال«.   
واستدرك: »احيي كل عوائل الشهداء وان دم 
الش�هداء يبني املستقبل، وامامنا املسؤولية 
الت�ي تص�دت له�ا كل األم�م الحي�ة.. وهي 
تحوي�ل املعاني التاريخية للش�هادة اىل فعل 

إنجاز وبناء وتأسيس«.   
وبن رئيس الوزراء، أن »كل قطرة دم شهيد 
مقدس�ة تطالبنا ان ننجز بناء الدولة وبناء 
الوط�ن، ونبتعد عن التناح�ر واملتاجرة بدم 

الشهداء دون تطبيق فعيل«.   
ولفت اىل ان »كل وقفة حزن عاشها الشعب 
العراق�ي ط�وال تاريخ�ه تطالبن�ا ان ننجز 
ونبني وان نقف بشجاعة لنوقف االنهيار«.   
واس�تطرد: »يف مث�ل ه�ذه األيام م�ن العام 
امل�ايض ش�عر الجميع ان ش�عبنا قد اصابه 

الي�أس م�ن العملية السياس�ية وفقد الثقة 
بالدولة«.   وأكم�ل: »يف مثل هذه االيام قبل 
ع�ام كان الع�راق ام�ام تحدي البق�اء.. كل 
ش�خص يفرس االح�داث بطريقت�ه بنظرية 
املؤام�رة او غ�ر نظري�ة املؤام�رة.. ولك�ن 
الحقيق�ة التي أؤم�ن بها ش�خصياً هي ان 
ش�عب الع�راق وص�ل اىل مرحل�ة االحب�اط 
الدول�ة  تنج�ز  ان  امكاني�ة  م�ن  والي�أس 

مسؤولياتها تجاه شعبها«.   
واش�ار اىل ان�ه »له�ذا تحدي�داً رفع�ت هذه 
الحكوم�ة التي ترشفت بتكليفي برئاس�تها 
ش�عار الدول�ة من�ذ الي�وم االول، وعمل�ت 
الس�تعادة منهج الدول�ة يف كل املجاالت، الن 
الغ�رض هو اس�تعادة ثقة الش�عب بالدولة 
ومؤسس�ات الدولة، وليس الغرض اضعاف 

القوى السياسية او خلق حالة الرصاع«.   
واكد الكاظمي انه »كنت ومازلت افرتض ان 
الرصاع واملناكفات السياسية التي لم تتوقف 
خالل 7 أشهر من تشكيل الحكومة هي نتاج 
طبيعي لعدم وجود بيئة انجاز ولعدم وجود 
بيئ�ة الثقة وحس�ن النية املتبادل�ة، ويجب 
ان نعم�ل لتجاوز ه�ذه املرحلة«.   واوضح: 

»اليوم توضع العراقيل بوجه الحكومة ملنعها 
من تحقيق انجاز لصالح مس�تقبل شعبنا، 
والبقاء هذا الش�عب اس�ر االحباط واليأس 
لالس�ف«.   ومىض بالق�ول »اقول برصاحة 
وصدق.. انا غر معني باملزايدات االنتخابية.. 
وانا اتجن�ب الرد عىل االكاذي�ب واالتهامات 
والتزمت سياس�ية الصمت وعدم الرد حتى 
النج�ر البل�د اىل اج�واء التناح�ر س�واء بن 
القوى السياس�ية او بن الحكومة ومجلس 
الن�واب«.   واسرتس�ل: »رغ�م كل العراقيل 
واملمانع�ات.. حققن�ا العديد م�ن الخطوات 
االقتصادي�ة  االزم�ة  ملف�ات  يف  االيجابي�ة 
العاملية وس�يتجاوز العراق االزمة بعون الله 
ونطبق الورقة البيضاء االصالحية، وحققنا 
خطوات ايجابية يف مالحقة االرهاب وتقوية 
وتمك�ن  والعس�كرية  االمني�ة  املنظوم�ة 
مؤسسات الدولة، وحققنا خطوات ايجابية 
يف مكافحة الفساد، وحققنا خطوات ممتازة 
عىل مستوى العالقات الخارجية، وساهمنا 
بلغة الحوار يف منع تحول بلدنا من جديد اىل 
ساحة خلفية للنزاعات االقليمية والدولية«.   
ون�وه القائ�د العام للق�وات املس�لحة، اننا 

»نحاول ان نس�هم يف تحقي�ق أعىل درجات 
التهدئ�ة بن جميع االط�راف لنمنع االنزالق 
مجددا اىل املناكفات السياسية وتحل محلها 

اجواء الثقة ونتفرغ لبناء البلد«.   
واضاف »أستطيع ان اقول ان مطلب التهدئة 
اصبح مطلب�اً داخليا واقليمي�اً وعاملياً، وان 
الحكومة العراقية ساهمت وتساهم يف نرش 
اج�واء الثقة بن دول املنطق�ة، وهناك بيئة 
جديدة بدأت تنمو للوصول اىل حلول الزمات 
املنطقة. العراق يستعيد دوره كعامل لصنع 

السالم وجامع ال مفرق«.   
وش�دد ع�ىل أن »االنتخاب�ات ه�ي املعي�ار 
االخالقي لاللتزامات الحكومية ولهذا نتعامل 
بش�فافية مع ه�ذا امللف، دعمن�ا مفوضية 
االنتخابات للقيام بواجبها باجراء انتخابات 

نزيهة بوجود مراقبن دوليبن«.   
وانتهى الكاظم�ي: »امامنا فرصة تاريخية 
الس�تعادة ثق�ة ش�عبنا بالدول�ة وبالنظام 
كوس�يلة  وباالنت���خاب�ات  الديمقراط�ي 
أج�ل  م�ن  نس�تثمرها  ان  يج�ب  تغي�ر، 
التصحي�ح والنهوض مع�اً واالن���طالق اىل 

املستقبل معاً«.   

اغالق مراكز املساج والتجميل واملتنزهات.. وغرامات مالية ملقيمي »الفواتح« واألعراس.. واعتماد »الدراسة االلكرتونية«

خطر »كورونا« يتصاعد: »حظر جزئي« ألسبوعني
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اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء 
الكاظمي، أمس السبت،  مصطفى 
االتص�ال  مجموع�ة  دول  س�فراء 

االقتصادي الداعمة للعراق.
آخ�ر  اللق�اء،  خ�الل  واس�تعرض 
بالخط�وات  املتعلّق�ة  التط�ورات 
االص�الح  مج�ال  يف  الحكومي�ة 
االقتص�ادي، واكتمال إعداد الورقة 
وتضم�ن  البيض�اء،  اإلصالحي�ة 
املفاهي�م املتعلق�ة به�ا يف قان�ون 
املوازنة اإلتحادية العامة املعروض 

اآلن أمام مجلس النواب. 
وأك�د رئي�س مجلس ال�وزراء عىل 
الحكومي�ة  اإلج�راءات  أهمي�ة 
بمعالج�ة املش�اكل املزمن�ة الت�ي 
يعان�ي منه�ا االقتص�اد العراق�ي، 
وارتباطها بالفساد وسوء اإلدارة.      
وق�ال إن الورق�ة اإلصالحية تحمل 
رؤية مس�تقبلية نحو بناء اقتصاد 
عراق�ي متط�ّور، ينش�ط اإلنت�اج 
الصناعي�ة  القطاع�ات  يف  املح�يل 

والزراعي�ة وغره�ا، ويوفر فرص 
العراق  العمل، ويس�تثمر طاق�ات 

البرشية واملادية بالوجه األمثل. 
كما بّن  ُميّض الحكومة يف خطوات 
محارب�ة الفس�اد ع�ىل الرغ�م من 
الضغوط�ات الكب�رة الت�ي تعي�ق 
ه�ذا املل�ف نتيجة ت�رر مصالح 
من بقي يعتاش ع�ىل موارد الدولة 
بشكل غر رشعي لسنوات طويلة. 
وشدد عىل رضورة تفعيل ُمخرجات 
املؤتم�رات الدولية التي عقدت بهذا 
الصدد، ألجل أن تتحّول اىل  خطوات 
ملموسة تصب يف مصلحة االقتصاد 
العراق�ي، وتوفر الحي�اة الكريمة 
دول  س�فراء  وأش�اد  للمواط�ن. 
مجموعة االتصال اإلقتصادي التي 
ترتأس�ها أملانيا واالتح�اد األوروبي 
اضاف�ة اىل البن�ك ال�دويل ، بأهمية 
الخط�وات التي تتخذه�ا الحكومة 
لتنفي�ذ اإلص�الح، كم�ا اعربوا عن 
اس�تعدادهم للعمل وفق األولويات 
التي يحددها العراق لدعم مس�رة 

االصالح وجهود مكافحة الفساد.

الكاظمي لسفراء جمموعة االتصال االقتصادي: 
هذه آخر تطورات »الورقة البيضاء«
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اعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، أمس الس�بت، 
تمديد تس�جيل التحالفات السياس�ية حتى ال�27 من شباط 

الجاري.
وذكرت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »مجلس 
املفوضن أصدر باإلجماع  قراًرا ينّص عىل تمديد فرتة تسجيل 
التحالف�ات السياس�ية لغاي�ة نهاية ال�دوام الرس�مي ليوم 
27/2/2021؛ بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية 
إلجراء عملية التس�جيل,  و تحديث بيانات األحزاب املنضوية 

يف داخل التحالفات املسجلة سابًقا«. 
وبين�ت ان »الق�رار ج�اء بعد اجتم�اع  مجل�س املفوّضن يف 
املفّوضية العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات يف املكتب الوطني يوم 
انقضاء مدة تس�جيل التحالفات السياس�ية األربعاء املوافق 
10/2/2021؛ ملناقشة املقرتح الذي تقّدمت به دائرة شؤون 
األح�زاب والتنظيمات السياس�ية يف املفوضية بش�أن تمديد 
فرتة تس�جيل التحالفات السياس�ية الراغبة يف املش�اركة يف 

االنتخابات الربملانية املقبلة«.

وتابع�ت »قد اعلن مجلس املفوضن يف وقت س�ابق ان موعد 
10/2/2021 ه�و موعدا نهائيا الس�تقبال طلبات تس�جيل 
التحالفات السياس�ية إال انه أعاد النظر يف هذا القرار بسبب 
انقضاء املدد الس�ابقة لعملية التس�جيل ولم ُيسجل خاللها 
س�وى )4( تحالف�ات منذ انطالقه�ا يف 9/1/2021، ، فضاًل 
ع�ن )٦( تحالفات أبدت رغبتها يف املش�اركة يف االس�تحقاق 

االنتخابي املقبل«. 
واضاف�ت ان »االم�ر دع�ا مجل�س املفوضن اىل تمدي�د مّدة 
التس�جيل مرّة ثانية ، ملا يف ذلك من رضورة ملحة يف افس�اح 
املجال الكرب عدد ممكن من التحالفات السياس�ية الستكمال 
اجراءات التس�جيل عىل الرغم مّما س�يرتّتب عىل ذلك التمديد 
من تحّديات وصعوبات للمفوضي�ة يف تنفيذ الجدول الزمني 

العملياتي إلجراء االنتخابات«.
واكدت بحس�ب البي�ان ان »مفوضي�ة  االنتخابات تقف عىل 
مس�افة واحدة مع جميع الراغبن باملنافسة العادلة وتمثيل 
قطاعات من الش�عب العراق�ي يف مجلس الن�واب املقبل، لذا 
فهي تدع�و الطامحن بالدخول يف مع�رتك االنتخ�����ابات 
املقبل�ة، التعاون معها واالرساع يف تقديم ما تتطلبه إجراءات 

دخولهم لالنتخابات«. 
واضاف�ت انه�ا »تعمل بجه�ود حثيثة عىل تس�هيل اجراءات 
التس�جيل فقد عملت عىل التنس�يق مع الجهات ذات العالقة 
الساندة لعملها مثل )الهيئة الوطنية العليا املساءلة والعدالة، 
األدل�ة الجنائية، هيئة النزاه�ة، وزارة التعليم العايل والبحث 
العلم�ي، وزارة الرتبي�ة( املعنّي�ة بتدقي�ق الوثائ�ق الخاصة 
بالتحالفات السياس�ية واملرشحن  وانتهت اىل تشكيل غرفة 
عمليات مشرتكة معها؛ للبت بتلك الوثائق واإلرساع يف اإلجابة 
بم�ّدة ال تتجاوز )15( يوًما، وكّل جهة بحس�ب اختصاصها 

بعيًدا عن الروتن والتعقيدات اإلدارية«.
واستدرك ان »مجلس املفوضن يف املفوضية العليا لالنتخابات 
يأم�ل  م�ن جميع ال�رشكاء يف العملية االنتخابي�ة اخذ زمام 
املبادرة بالح�وار املبارشمعه والتفاعل م�ع قراراته يف كل ما 
ه�و رضوري لتقويم مس�ار العملي�ة الديمقراطي�ة ، وعدم 
االكتفاء بإبداء املالحظات او اس�تغالل بعض وس�ائل االعالم 
يف زعزة ثقة الناخب�ن يف اداء املفوضية فهو يؤمن ان تقويم 
مسار العملية االنتخابية وجعلها أكثر عدالة وإنصافاً يتطلب 

الحوار والنقد واملتابعة املستمرة«.

أك�د رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أمس 
السبت، حاجة العراق إىل تأسيس عقد سيايس 
جديد، يف حن ش�دد عىل أهمية عدم الس�ماح 
يف جع�ل الع�راق س�احة لتصفية الحس�ابات 
اإلقليمية.وق�ال صال�ح يف كلمة خ�الل الحفل 

التأبيني بذك�رى »يوم الش�هيد العراقي«، إننا 
»بحاج�ة ملراجعة مجمل العملية السياس�ية، 
والتأسيس لعقد سيايس جديد يضمن تصحيح 
املس�ارات ويلب�ي طموحات الشعب«.وأش�ار 
رئي�س الجمهورية، إىل أن »االس�تعداد إلجراء 

انتخابات حرة ونزيهة مطلب افرزته س�احات 
الحراك الشعبي يف عموم العراق«.وتابع، »نحن 
أمام مفرتق طرق، أما العودة إىل الوراء بنزاعات 
واصطفاف�ات مذهبي�ة وقومية، وأم�ا التقدم 
نح�و بن�اء الدول�ة وحف�ظ س�يادتها وفرض 

القانون ع�ىل الجميع«.ولفت صالح إىل أهمية 
»عدم الس�ماح يف جعل العراق ساحة لتصفية 
الحس�ابات اإلقليمي�ة«، متابع�اً: »ال أم�ن وال 
استقرار يف املنطقة بال أمن واستقرار وسيادة 

العراق ودوره الريادي اإلقليمي والدويل«.

رأى األم�ن العام لوزارة البيش�مركة، 
الفري�ق جب�ار ياور، أمس الس�بت، أن 
تنظيم داعش ما يزال يش�كل »خطراً« 
ع�ىل  الع�راق وإقليم كردس�تان. وقال 
ي�اور، يف مؤتم�ر صحف�ي، إن »تنظيم 
داعش ما يزال يشكل خطرا عىل العراق 
واقلي�م كردس�تان ايض�ا، ول�ه تواجد 
ب�ن  التم�اس  مناط�ق  يف  وتح�ركات 
قوات البيش�مركة والجيش العراقي«. 
وأوضح ي�اور، أن »قوات البيش�مركة 
ش�كلت خطا دفاعي�ا محكما يمتد من 
خانقن وصوال اىل مناطق ربيعة، وهذا 
الخ�ط الدفاعي ما ي�زال قائما«، مبينا 
ان »اغلب العمليات االرهابية لم تسجل 
يف املناط�ق الت�ي تتمرك�ز فيه�ا قوات 
البيش�مركة بل يف مناطق تمركز قوات 
الجيش«. وأش�ار األمن الع�ام لوزارة 
البيش�مركة اىل ان »تنظي�م داعش نفذ 
مئتن وثالثن عملية ارهابية يف مناطق 
مختلف�ة خ�الل العام امل�ايض، ما يدل 
عىل ان مخاطر تنظيم داعش االرهابي 
مازال�ت مس�تمرة«، داعي�ا اىل »توحيد 
الجهود وتنسيق العمليات للقضاء عىل 

مخاطر االرهابين بشكل كامل«.

مفوضية االنتخابات متدد فرتة تسجيل التحالفات السياسية حتى الـ27 من شباط

رئيس اجلمهورية يدعو إىل مراجعة العملية السياسية وتأسيس عقد اجتامعي جديد

البيشمركة حتذر
 من »داعش«: ما يزال 

خطرًا عىل العراق 
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أكد سفر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى العراق إيرج مسجدي، أمس 
السبت، ان انسحاب األمركين قرار برملاني وملزم للحكومة العراقية.

ونقل�ت وكالة ارنا االخبارية، عن مس�جدي القول، ان »أمركا قد خفضت 
ع�دد قواتها يف العراق بش�كل كبر وجمعوا باقي الق�وات يف قاعدتي عن 

األسد وحرير«. 
وأعلن مس�جدي، عن »تش�كيل محكم�ة خاصة يف كل من الع�راق وايران 
للتحقي�ق يف اغتي�ال الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو مه�دي املهندس 
ورفاقهم�ا، وقد نوقش هذا املوض�وع وتمت متابعته خ�الل زيارة رئيس 

السلطة القضائية،اىل العراق«.  
وتابع انه« اليمكن توقع أن تتخذ املحاكم الدولية إجراءات فعالة يف قضية 
اغتيال الش�هيد س�ليماني«، مضيًفا، أن«املتهم�ن األوائل يف هذه القضية 
ه�م ترامب وقادة أمريكيون. وإن تدويل القضي�ة بمعنى أنه يجب تقديم 
امللف لهم وهذا ليس مناسباً ألنهم تحت تأثر األمريكين وهذه العملية ال 

يمكن أن تكون مثمرة أبداً«. 
ووصف السفر اإليراني يف بغداد العالقات اإليرانية- العراقية بأنها واسعة 
ومتنامية، مشرا اىل حجم التبادل التجاري بن البلدين الذي يبلغ 12 مليار 

دوالر سنويا، سواء يف قطاع الطاقة أو يف التجارة. 
وفيما يخص العالقات الثنائية الجيدة يف املجال الس�يايس، قال مس�جدي: 
هن�اك ٦ بعثات دبلوماس�ية للجمهورية اإلس�المية يف العراق بما تش�مل 
الس�فارة والقنصليات كما أن العالقات بن ال�وزارات يف الحكومتن جيدة 
جدا. وأكد وس�عة نط�اق عالقات التعاون الثنائية ب�ن البلدين يف املجاالت 
األكاديمي�ة  األمني�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية والثقافي�ة، والعالق�ات 

والجامعية.  

سفري طهران: تشكيل حمكمة خاصة يف العراق 
وايران للتحقيق يف اغتيال شهداء النرص

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلبويس، أمس السبت، أن مجلس 
النواب رفض استقطاعات الرواتب 
وم�اٍض بترشي�ع قان�ون املحكمة 

االتحادية.
وق�ال الحلب�ويس يف كلمت�ه خالل 
لي�وم  الرس�مي  التأبين�ي  الحف�ل 
الشهيد العراقي، يف ذكرى استشهاد 
آية الله العظمى السيد محمد باقر 
بحض�ور  رسه{  }ق�دس  الحكي�م 
الرئاس�ات الثالث ونخب سياس�ية 
ودبلوماس�ية إن�ه »م�ا زال أماَمنا 
الكث�ر لتحقي�ق الطموح�ات التي 
تأخرت بس�بب م�ا واجهن�اه من 
هجمة ارهابية رشس�ة من جانب 
وم�ن تغ�ّوٍل للفس�اِد م�ن جان�ٍب 
آخر، حتى تعثرت مساعينا وتأخر 
الواع�دة وتراجعت  الدولِة  مرشوع 
اىل ح�ٍد غ�ِر معق�ول،  الخدم�ات 
وتل�كأت مش�اريع االعم�ار وضاع 

الكثر من الوقت والجهد واملال«. 
وأض�اف أن »الوقت ق�د حان لدعم 
القوى الوطني�ة إلخراج العراق من 
محنِت�ه، وتحقيق مرشوع االصالِح 
املتمثل بالتخلص من بقايا االرهاب 
والفس�اد، وتحقي�ق هيب�ة الدولة 
الس�الح  الس�الح، ومن�ِع  بح�رص 
املنفل�ت لضم�ان أم�ن املواطن�ن 
والعمليِة السياسيِة وعدم تدخلِه يف 
نتائج االنتخابات، وحرِص قوِته بيد 
الدولة ملواجه�ة اإلرهاب والجريمة 
املنظم�ة، وتعزي�ز ق�درات قواِتن�ا 

االمنية والعسكرية«. 
الحلب�ويس: »نحن نس�تعد  وأردف 
إلج�راء االنتخاب�اِت املبك�رة والتي 
ستؤسس ملرحلة جديدة، فإن هذه 
االيام ُتع�دُّ فاصلًة ومهمًة يف تاريخ 
العملي�ة السياس�ية، نتحمل اليوم 
املس�ؤوليَة أم�ام تحدي�ات الظرف 
االقتص�ادي الصعب الذي يم�رُّ ِبَنا 
والذي صار يهدد مس�تقبل التنمية 
يف العراق، بل ويه�دد مصدر عيش 
املواط�ن«. واش�ار اىل أن »مجل�س 
النواب رفض جميع االستقطاعات 
املطروح�ة يف م�رشوع املوازنة من 
املواطن، لكي ال نضيف هماً جديداً 
اىل هموِمه املرتاكمة«.  ولفت اىل انه 
»ال يمك�ن اغفال معان�اِة النازحن 
ومصِر املغيبن، ورضورة الوقوف 
ع�ىل االنتهاكاِت الت�ي يتعرض لها 
املواطن�ون هن�ا وهناك م�ن جراِء 
الس�الِح املنفل�ت ال�ذي بدأ يش�كل 
ظاهرًة مقلقة للمواطن والدولة«.  

وبن رئيس الربملان إن »أثر الرتاجع 
االقتصادي لن يقترص عىل الجانب 
ب�ل  للمواط�ن فحس�ب،  املعي�يش 
س�يقّوض - إْن اس�تمر تدهوُره - 
كلَّ الجه�ود الت�ي ُبذل�ت يف املرحلة 

املاضية لبناء الدولة«. 
الن�واب  أن »عم�ل مجل�س  واك�د 
ومنذ بداي�ة دورِته ومرورا بمرحلة 
التظاه�راِت املطلبي�ِة والت�ي نادى 
بها الشعب يف مقاربة ليست سهلة 
وكان�ت خطواُتن�ا متوازن�ًة بن ما 
يطمح له املواطن وما تتطلبه األُطر 

الدستورية والقانونية«. 

احللبويس: الربملان رفض استقطاعات الرواتب 
وماٍض بترشيع قانون املحكمة االحتادية
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت تركيا، أمس الس�بت، بدء تس�ليم أول ش�حنة من 
صهاريج نق�ل الوقود عىل متن القطارات، لصالح رشكة 

خطوط سكك الحديد العراقية.    
وبحس�ب وكال�ة »األناض�ول« الرتكي�ة، فق�د »تضمنت 
الش�حنة األوىل 50 صهريجاً من بني 400 تصنعها رشكة 

كري�وكان الرتكية لصال�ح رشكة خطوط س�كك الحديد 
العراقية، بهدف نقل نفط العراق«.  

واضافت، »وانطلقت الشحنة بعد تحميلها عىل شاحنات 
إىل العراق، بحضور وزي�ر الصناعة والتكنولوجيا الرتكي 

مصطفى ورانك«.  
وبين�ت، »وخ�ال زيارته للرشكة، ق�ال ورانك: إن رشكة 
كري�وكان تأسس�ت س�نة 2009 يف منطقة غب�زة وتعد 

واحدة من أكثر الرشكات تحقيقاً للنمو يف تركيا«.  
وأضاف ورانك بحسب الوكالة، أن »الرشكة تقوم بتصدير 

80 باملئة من إنتاجها إىل 66 دولة حول العالم«.  
وتابع�ت الوكال�ة، »ب�دوره، ق�ال رئي�س مجل�س إدارة 
الرشك�ة، تك�ني أوره�ان: إن رشك�ة الس�كك الحديدي�ة 
العراقية تق�وم حاليا بتنفيذ مرشوع لتحويل نقل النفط 

من الطرق الربية إىل السكك الحديدية«.  

وأش�ار أوره�ان، إىل أن »رشكت�ه ته�دف لتس�ليم 100 
صهريج إىل العراق لغاية نهاية العام الجاري«  

وأضاف، »قررت رشكة الس�كك الحديدية العراقية امليض 
قدم�ا يف تنفي�ذ مرشوعه�ا بالتعامل مع رشكتن�ا، نقوم 
حالًيا بش�حن أول 50 صهريج. و سيس�تمر إنتاجنا لها 
حتى 400 صهريج، وس�تتواصل عمليات التس�ليم حتى 

نهاية عام 2022«.

العراق يتسلم أول شحنة من الصهاريج الرتكية لنقل النفط عىل القطارات

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

أكد مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
املهندس عبدالرحمن الجوي�رباوي ان اللجنة 
املركزية للتسويق قررت يف الجلسة الخامسة 
تمدي�د فرتة تصنيع الش�لب من )25( يوم اىل 

)40( ي�وم للمج�ارش االهلية التي 
تم التعاقد معها خ�ال االيام االوىل 
للتعاقد كحافز تشجيعي عىل نسبة 
االس�تخاص )58،5( لب�دء عملية 

التصنيع.
وق�ال إن اللجن�ة ارت�ات ان زي�ادة 
الكميات املسلمة للمجارش االهلية 
املتعاقدة خ�ال االيام االوىل للتعاقد 
والتي تم خالها رفع معدل كميات 
الش�لب من )250( طن اىل )1000( 
طن كدع�م للمجارش الت�ي تتقدم 
للتعاقد م�ع الرشك�ة لتصنيع الرز 

بموج�ب نس�بة االس�تخاص الت�ي ح�ددت 
)58.5( ، وبني الجويرباوي ان اللجنة املركزية 
للتسويق ارتأت تمديد مدة االنجاز املحددة ب 
)25( اىل )40( ي�وم كون من الصعوبة انجاز 
تصني�ع )1000( طن بج�ودة عالية فوجدت 
اللجنة ان تمديد مدة التصنيع يس�مح بانتاج 

رز مث�ايل نموذج�ي  .من جان�ب اخر تواصل 
املج�ارش الحكومي�ة واالهلية تصني�ع الرز 
املح�ي لرف�د مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة 
وتجهي�ز املواطن�ني بالحص�ة األوىل، وواصل 
فرع النجف تجهيز ال�وكاء الغذائية الحصه 
األوىل رز مح�ي م�ن مجرش�ة اب�و صخ�ر 
الحكومي�ة وبلغ�ت الكمية املجهزة 
)21٣ط�ن(. وكش�ف الجوي�رباوي 
أن ماكات س�ايلو خان بني س�عد 
ب�ارشت باس�تام كمي�ات الحنطة 
املحلية املحولة من ساحة مشرفه 
حيث  تم استام املوقع لغاية اآلن ما 
يقارب 8000 طن من إجمايل الكمية 
املخصص�ة والبالغ�ة 10,000 كما 
وبارشت  امل�اكات  الفنية بتصليح 
الخ�ط الناقل لتجهي�ز املطاحن وال 
زال العمل مس�تمر إلكمال الحصة 

االوىل  % 50 من الوجبة الثانية.

جتارة احلبوب: اللجنة املركزية للتسويق تقرر متديد 
مده استالم الرز من املجارش املتعاقدة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    ذي قار / المستقبل العراقي

كش�فت محافظة ذي قار، أمس. الس�بت، عن خطة 
عمل متكاملة ومس�تعجلة لعمليات الربط الكهربائي 
يف املناط�ق األثري�ة للمحافظة للمس�اهمة يف إنجاح 
زيارة باب�ا الفاتيكان املرتقبة إىل املدينة يف ش�هر آذار 
املقب�ل.  وذكر بيان للمكتب االعامي ملحافظ ذي قار، 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه »بعد اعان 
محاف�ظ ذي ق�ار، الق�ايض ناظم حمي�د الوائي، عن 
خطة عمل متكاملة إلنجاح الزيارة التاريخية لقداسة 
بابا الفاتيكان اىل املحافظة، ومن أجل املتابعة امليدانية 
لعمليات الربط الكهربائي التي تجري للمدينة األثرية 
يف أور، وص�ل اىل املحافظ�ة مدي�ر ع�ام رشكة توزيع 
كهرب�اء الجنوب«.  وأضاف البي�ان أن »مدير الرشكة 
اس�تهل زيارت�ه للمحافظة بتفقد مدين�ة اور االثرية 
لاطاع ع�ىل حاجة مواقعها األثري�ة والطرق املؤدية 
إليها من التي�ار الكهربائي واإلن�ارة ومولدات الديزل 
وباق�ي املتطلبات الخاصة بقط�اع الكهرباء«.   وقال 
املدير العام، بحسب البيان، إن »الزيارة جاءت بتوجيه 
م�ن وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش والذي أوعز 
باعداد خطة مس�تعجلة لتوفر متطلب�ات مدينة اور 
األثري�ة م�ن كاف�ة النواح�ي املتعلقة بقط�اع توزيع 
الكهرب�اء للمس�اهمة يف إنجاح زيارة باب�ا الفاتيكان 
املرتقب�ة اىل املدينة يف ش�هر اذار املقبل«.   وأضاف أن 
»الخطة أعدت بالتنس�يق مع ممثي الحكومة املحلية 
يف املحافظة والرشكة املكلفة باإلعداد للزيارة وتشمل 
توف�ر التيار الكهربائ�ي واالنارة ومول�دات الديزل يف 
كاف�ة مرافق املدينة األثري�ة«، مؤكداً أن »الوزير وجه 
بتوف�ر املبال�غ ومن�ح الصاحي�ات الازم�ة لتمويل 
الخط�ة أنفة الذكر من أجل إنجازه�ا يف الوقت املحدد 
لتك�ون املحافظ�ة جاهزة إلحياء ه�ذا الحدث العاملي 

املهم«.

مسؤولو ذي قار »يستعجلون« 
إيصال الكهرباء إىل املنطقة 

األثرية قبل وصول البابا

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، أمس الس�بت، مع 
وزي�رة اإلعم�ار واإلس�كان والبلديات واألش�غال العام�ة نازنني 

محمد وسو، املشاريع يف املناطق املحررة.     
وذكر بيان صدر عن املكتب اإلعامي للحلبويس، تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »اللق�اء بحث خطط ال�وزارة للفرتة 
املقبل�ة، حيث اس�تعرض عدداً من املش�اريع الت�ي تخص قطاع 

اإلسكان والبلديات يف الباد«.  
واض�اف، أن الحلب�ويس أكد »خ�ال اللقاء، ع�ىل رضورة إكمال  
إنجاز املشاريع الحيوية املتلكئة، ومنها مشاريع الجسور يف املدن 
املحررة، ومش�اريع امل�اء والرصف الصح�ي يف عموم محافظات 

العراق، والتي لم تنجز طوال السنوات السابقة«.

رئيس الربملان يبحث مع وزيرة اإلسكان 
املشاريع املتلكئة وخطط الوزارة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود أكثر من خمس�ة آالف 
مرشوع تحت التأسيس.    

وق�ال معاون مدير القانوني�ة يف التنمية الصناعي�ة عي النهيم، 
للوكال�ة الرس�مية، إن »هن�اك أكثر من 5400 م�رشوع صناعي 
تحت التأسيس تعمل الوزارة عىل استحصال املوافقات األصولية 

عىل األرايض املخصصة لها«.    
وأض�اف، أن »وزارة الصناع�ة واملع�ادن تعم�ل وفق�ا لخط�ط 
اس�رتاتيجية والربنامج الحكومي منذ الع�ام 2012 وحتى العام 
2020، وأخ�ذت ع�ىل عاتقها دعم وتش�جيع القط�اع الصناعي 

الخاص«.  
ودع�ا النهيم اىل »القضاء عىل الروتني من خال قرار 227 لس�نة 
2020 وهو قرار تمليك األرايض الصناعية للمشاريع الصناعية«، 
مؤكدا أنه »يف حال تم تطبيق هذا القانون بنسبة 100 %، فإن ذلك 

سيحدث طفرة يف الصناعة املحلية يف العراق«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس السبت، استمراره يف منح القروض 
والسلف والتسهيات املرصفية االخرى للمواطنني واملوظفني .

واوضح املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان االخر اطلق خدماته املرصفية املتنوعة للمواطن 
واملوظ�ف من قروض وس�لف ش�خصية مش�را اىل ان�ه بامكان 
الزبائ�ن مراجع�ة فروع امل�رصف للحص�ول عىل تل�ك املنتجات 

املرصفية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، عن موع�د اعان تفاصيل 
اغاق املدارس بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية.

وذك�ر مصدر مطلع يف ترصيح صحف�ي، ان« وزارة الرتبية تعقد 
ي�وم غد االح�د اجتم�اع إلع�ان التفاصيل بع�د ق�رارات اللجنة 

العليا«.
وكان مصدر رفيع يف وزارة الصحة كش�ف عن قرار اللجنة العليا 
للصحة والس�امة تضم�ن ان يكون التعليم يف امل�دارس واملعاهد 
والكلي�ات الحكومي�ة واالهلي�ة الكرتوني�اً م�ن يوم 18 ش�باط 

باستثناء املراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

الصناعة تعلن وجود أكثر من 5 آالف مرشوع 
حتت التأسيس.. وتؤكد: طفرة صناعية ستحصل

الرافدين يعلن استمراره منح السلف 
والقروض للموظفني واملواطنني

الرتبية تكشف موعد إعالن تفاصيل اغالق املدارس

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف صندوق اإلس�كان، أمس الس�بت، 
اآللي�ة الجديدة ملنح الق�روض للمواطنني 
أو  الس�كنية  وحداته�م  ببن�اء  الراغب�ني 

إضافة بناء إليها.
وق�ال مدير ع�ام الصندوق التاب�ع لوزارة 
اإلعمار واالسكان والبلديات، ضياء موجد 
عبد الله، إن »الحد األعىل ملبلغ القرض هو 
75 مليون دينار، يسدد عىل مدى 20 عاماً«. 
وأوض�ح عب�د الل�ه، أن »مبال�غ القروض 
مختلفة بحسب املناطق واألقضية، فالحد 
األعىل للقرض يف بغداد ومراكز املحافظات 

ه�و 75 مليون دين�ار، ويف أط�راف بغداد 
60 مليون دين�ار، وأطراف املحافظات 50 
مليون دين�ار، بينما أصبحت مدة القرض 

20 عاماً بعد أن كانت 15 عاماً«.
وتاب�ع، أن�ه »س�يقع عىل عات�ق صندوق 
اإلس�كان حرصاً، عمليت�ي البناء وإضافة 
البن�اء، بينم�ا يق�ع ع�ىل عات�ق املرصف 
العقاري رشاء وحدات سكنية يف املجمعات 
االس�تثمارية بمبلغ يص�ل إىل 125 مليون 
دين�ار، وخ�ارج املجمع�ات بمبل�غ قرض 
100 مليون دينار، عىل أن تستقطع فائدة 
العمول�ة االداري�ة بقيمة 5 باملئ�ة وتؤخذ 

ملرة واحدة«.

صندوق اإلسكان يكشف آلية القروض 
اجلديدة: احلد األعىل »75« مليونا

    بغداد/ المستقبل العراقي

اوضحت رشكة تسويق النفط سومو للرأي العام واملهتمني بالشأن النفطي بأنها الجهة 
الوحي�دة والحرصية املخولة قانونيا بتصدير النفط الخ�ام واملنتجات النفطية العراقية 

كافة.
واكدت الرشكة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه اليوم ان تصدير منتوج زيت 
الوق�ود العراقي يف هذه املرحلة يكون عرب املنفذ الجنوب�ي من الخزانات العائمة حرصا 
)POLA & EVGENIA I(  الراس�ية يف منطقة املخطاف عند املياه اإلقليمية العراقية يف 
الخليج العربي . وان اإلعان عن بيع ش�حنات من هذا املنتوج من قبل جهات أخرى عىل 
إنها ش�حنات عراقية املنش�أ فهي غر قانونية وتتحمل هذه الجهات كامل املس�ؤولية 

القانونية كون هذه الشحنات مهربة يحاسب عليها القانون العراقي .   
وتابع�ت »به�ذا الصدد تنفي رشكة تس�ويق النفط قيامها باإلعان عن بيع ش�حنة من 
منتوج زيت الوقود عراقي املنش�أ عرب االرايض الرتكية وس�تقوم بإتخاذ كافة االجراءات 
القانونية تجاه كل من يثبت تورطه يف بيع ش�حنات زيت الوقود عىل انها عراقية املنشأ 

عرب أي منفذ كان«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت وزارة االتصاالت، أمس الس�بت، 
طوابع بريدية لش�خصيات دينية عراقية 

بمناسبة »يوم الشهيد«.    
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »الرشكة العامة 
للربي�د والتوفر وضمن خطتها الس�نوية 
للنص�ف األول م�ن الع�ام 2021 أصدرت 
مجموع�ة طواب�ع بريدي�ة تمث�ل رم�وز 
لش�خصيات عراقية ديني�ة مهمة خلدها 
التأريخ بمناسبة يوم الشهيد ملا تمتعت به 
من فكر وعل�م وبمختلف املجاالت الدينية 

والسياس�ية واالقتصادي�ة وم�ا تمي�زت 
به م�ن تأثر اجتماعي كب�ر بني طبقات 

وفئات الشعب العراقي املختلفة«.  
وأوضح�ت أن »الطواب�ع الجديدة صدرت 
بثاث فئات نقدية بقيم�ة )1500( دينار 
ل�كل طاب�ع وش�ملت: طابع محم�د باقر 
الص�در، وطاب�ع محم�د ص�ادق الصدر، 

وطابع محمد باقر الحكيم«.  
ولفت البيان إىل أن »الطابع صمم من قبل 
ش�عبة الطواب�ع الربيدية وت�م طباعته يف 
مطبع�ة الربيد العراقي وس�يتم تس�ويقه 
من خ�ال مكات�ب خدمة ه�واة الطوابع 

خال األيام املقبلة«.

سومو تعلق عىل تصدير »زيت الوقود«: نحن اجلهة 
الوحيدة املخولة ببيع النفط ومنتجاته

االتصاالت تطلق طوابع بريدية حتمل صور 
شخصيات دينية بمناسبة »يوم الشهيد«

سعر خام البرصة اخلفيف يتجاوز 
حاجز الـ »62« دوالرًا للربميل

االحوال املدنية: تسليم معامالت دائرة احوال 
الكرادة الرشقية خالل الدوام املسائي

    بغداد / المستقبل العراقي

تجاوز سعر خام البرصة الخفيف حاجز 62.٣ دوالراً للربميل الواحد.
وقالت صحيفة »الصباح« شبه الرسمية يف خرب مقتضب، إن »سعر برميل 
النفط م�ن خام برنت يواص�ل االرتفاع ويبل�غ 62.٣ دوالراً، وخام البرصة 

الخفيف يتجاوزه«.
يش�ار إىل أن خبرة عاملية يف أسواق النفط جحت رتفاع سعر برميل النفط 
إىل مس�توى 100 دوالر الع�ام املقبل، عىل الرغم من تعرض أس�واق النفط 

لضغوطات بسبب أزمة فروس كورونا.
وقالت أمريتا سني، كبرة محلي النفط يف »إنرغي أسبكتس« يف مقابلة مع 
وكالة »بلومربغ«، إن أس�عار النفط ق�د ترتفع إىل 100 دوالر للربميل العام 

املقبل عىل خلفية »السياسة النقدية السهلة للغاية«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت مديري�ة االح�وال املدني�ة اىل 
اس�تام معامات املواطن�ني لدائرة 
احوال الكرادة الرشقية خال الدوام 

املسائي.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
»نس�ب مدير ع�ام االح�وال املدنية 
والج�وازات واالقام�ة ب�إن يك�ون 
اس�تام معامات املواطن�ني لدائرة 

احوال الكرادة الرشقية من الساعة 
الس�اعة  ولغاي�ة  ظه�راً  الثاني�ة 
الس�ابعة مس�اًء ب�دالً ع�ن الدوام 
الصباح�ي يف نف�س م�كان دائ�رة 
اح�وال بغ�داد الجدي�دة الكائن�ة يف 

مجمع سوق الثاثاء سابقاً«.
وتابعت أن »ذل�ك يطبق اعتبارا من 
ي�وم االحد املواف�ق 14/2/2021 ، 
وذل�ك لحني اكم�ال البناية الجديدة 
لدائ�رة اح�وال الك�رادة الكائن�ة يف 

شارع ابي نؤاس«.

حمافظ البرصة يعلن وصول معدات معمل اسفلت 
أيب اخلصيب والفاو

محلتها »٢٨« شاحنة.. واملعمل يعمل بطاقة انتاجية »١٤٠« طن يف الساعة

النقل تعلن عن انجاز يعد االول من نوعه
يف معهد املوانئ

اجنزت تأهيل معرب تل كوجك وخطوط السكك لرفع كفائتها

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد 
االمر العيداني عن وصول )28( شاحنة 
تحمل معدات معمل اسفلت ابي الخصيب 
والف�او بطاقة انتاجية تصل بحدود 140 

طن يف الساعة .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر 
ع�ن مكتب�ه االعام�ي الخ�اص وتلق�ت 
املستقبل العراقي نس�خة منه ان املعمل 
هو صناعة سويرسية املانية مع معدات 
التبلي�ط الخاصة ب�ه والت�ي تتكون من 
فارشات اس�فلت املانية موديل )2020( 
ن�وع فوجل 1800-٣ ع�دد)2( وحادالت 
مطاطية وس�ل س�تيل م�ن صنع رشكة 
فرگن گروب االملانية عدد)4( و ش�احنة 
نق�ل اس�فلت س�عة )٣6000( ل�رت نوع 
مارسيدس وس�يارة رش برايمكوت نوع 

مارسيدس و شاحنة حمل لودر مارسيدس وشفل كاوسكي 
حجم 80.

وب�ني« محافظ البرصة ان�ه تم انجاز كاف�ة االعمال املدنية 

والرتابي�ة ملوقع املعمل الذي س�وف ينش�أ عىل مس�احة 16 
دونم ،الفتاً اىل ان املرشوع ضمن مش�اريع عام 2019 والذي 
سيس�اهم بشكل كبر يف توفر مادة االسفلت لتبليط الكثر 

من املناطق .

    بغداد / المستقبل العراقي

انجزت الرشكة العامة ملوانئ العراق، أمس السبت، 
أول مخت�رب للهيدروليك يف معه�د املوانئ . ونقلت 
وزارة النقل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، ع�ن مدير ع�ام الرشك�ة فرحان محيس�ن 
الفرطويس القول بانه« وجه ان يكون معهد املوانئ 
أنموذج�ا من حيث امل�واد املنهجية التي تعطى به 
واختيار افضل أس�اتذة التعلي�م التقني وتجهيزه 
بكافة املختربات واملعدات التي من ش�أنها تطوير 
قابليات الطلبة حيث س�يقدم هذا املخترب منهجاً 
دراسياً متكاماً ملادة التقنيات / املرحلة الثانية«.
م�ن جانبه ب�ني مدي�ر املعهد ماهر س�الم بريدي 
أن« مخت�رب الهيدروليك جهز بانواع االس�طوانات 
واملضخ�ات والصمامات ولوحة تدريب أساس�ية 
تض�م ) 24 ( تجرب�ة الختب�ارات الطلب�ة والت�ي 
ستسهم يف تطوير املعهد وجعله يف مصاف املعاهد 
الرصينة حيث ارشَف عىل تجهيز وتشغيل املخترب 
رئيس املهندس�ني عقيل عبد الحسني عبود استاذ 
مادة أساس�يات األنظم�ة الهيدروليكية يف معهد 
املوانئ«.كما اعلن�ت وزارة النقل /الرشكة العامة 

لس�كك حديد العراق تأهيل معرب ت�ل كوجك الذى 
يتقاط�ع مع جام�ع براثا وخطوط الس�كة.وقال 
مدي�ر عام الرشك�ة طالب جواد كاظم الحس�يني 
انه »عىل ضوء توجيهات وزير النقل نارص حسني 
بن�در الش�بي، تواصل م�اكات الهندس�ة املدنية 
العم�ل ليا ونهاراً وبجهود اس�تثنائية حيث انجز 
العم�ل بوقت قيايس بالتعاون م�ع مديرية املرور 

العامة كون هذا املعرب يعد تقاطع حيوي ويسبب 
اختناقات مرورية«.

واضاف الحس�يني أن »الس�عي متواص�ل لتذليل 
كافة املعوقات يف العمل لتحس�ني خطوط السكة 
وتطوي�ر واقع الرشك�ة بكل قطاعاته�ا الخدمية 
لضمان انسيابية حركة القطارات خدمًة للصالح 

العام«.
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اس�تنادا اىل كت�اب قس�م التخطي�ط واملتابع�ة يف محافظ�ة البرصة املرق�م )406 يف 
. )2021/2/4

ترس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )تجهيز وفحص مواد مغذيات 11 
ك.ف قابلوات ارضية )3*150 ( ملم 2 مع وصالت ربطها املستقيمة ونهايات ربطها 

ومواد خطوط هوائية  ملديرية توزيع كهرباء البرصة (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)2,699,000,000(  اثنان مليار وستمائة وتسعة وتسعون  

مليون دينار عراقي
- ضم�ن  مش�اريع الخط�ة الطارئ�ة 2016واملدرجة ضم�ن الخطة املس�تمرة لعام 

2019منهاج ) البرتودوالر(       
- مدة التنفيذ ) 120  يوم (  .     -موقع املرشوع ) عام (

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / السادس�ة  والصن�ف / كهرباء-ميكانيك - 
كيمياوي  –رشكات متخصصة يف هذا املجال وان تكون الهوية نافذة   .

-بتبويب )2,5,12,2,1,47,3( وبعرض فني  
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي 
حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من 

وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع 
املتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من 
)قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 

8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب 

العمل ( ما ييل :
*الق�درة املالية:ع�ىل مق�دم العطاء أن يق�دم أدلة موثق�ة تثبت قدرته ع�ىل القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل 
ق�دره عن )539,800,000( خمس�مائة وتس�عة وثالث�ون  ملي�ون وثمانمائة  الف 
دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة 
مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق 

املناقصة 
2 - الخ�ربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته 

عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 
10( العرشة الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن )809,700,000( ثمانمائة وتس�عة مليون 

وسبعمائة الف دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب�ني يف  العن�وان أدن�اه* ودف����ع رس����م غي�����ر مس�ت���رد  ق���درة 
)150,000( مائ������ة وخمس�ون ال�����ف دين�����ار عراق����ي اعتب�����ارا 

م����ن ي����وم االحد  املص���ادف 2021/2/14  .
• تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعهد قانون�ي مصدق  من قبل كاتب الع�دل بصحة كافة 

األوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة  باملس�تحقات املالية 
اال بعد اقرار قانون املوازنة العامة  لسنة 2021  او توفرالسيولة املالية.

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف ي�وم االثنني   املصادف 
2021/2/22   الساعة العارشة صباحاً.

سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2021/2/28 الساعة 
2:00 ظه�را حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح 
بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 

عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2021/2/28 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجمي�ع العطاءات ضمان العطاء بقيم�ة ) 26,990,000 ( 
س�تة وعرشون مليون وتسعمائة وتسعون الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس�عا  – ع�ىل مقدم العط�اء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة أقس�امها 
واملتمثلة ب�

)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكامل�ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة 
وفق القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق 
املص�ادق عليها م�ن الجهات املحددة يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية 
أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القسم 
الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد 

العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم 
الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثن�ى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة 
وع�دم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضي�ات املصلحة العامة و اليح�ق للمرشكني يف 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

املهندس
حممد طاهر التميمي 

النائب االول ملحافظ  البرصة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

 مناقصة )  1/  كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة2021 ( 
)جتهيز وفحص مواد مغذيات 11 ك.ف قابلوات ارضية )3*150 ( ملم 2 مع وصالت ربطها املستقيمة وهنايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ملديرية توزيع كهرباء البرصة (

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  )للمرة الثانية( عن تاجري االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية النعمانية   وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية  خالل فرتة )15( خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله  يف تمام الساعة )العارشة صباحا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستاجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

الموقع مدة االيجار مساحته رقم الملك نوع الملك ت
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 705 حانوت 1
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 706 حانوت 2
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 707 حانوت 3
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 708 حانوت 4
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 721 حانوت 5
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 722 حانوت 6
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 724 حانوت 7
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 725 حانوت 8
سوق الشيشان سنة واحدة 12م2 733 حانوت 9
الكراج الموحد سنة واحدة 10م2 143 حانوت 10

الشيشان قرب مدرسة المجد سنة واحدة 5م2 625 حانوت 11
الشيشان قرب مدرسة المجد سنة واحدة 5م2 624 حانوت 12
الشيشان قرب مدرسة المجد سنة واحدة 5م2 626 حانوت 13
الشيشان قرب مدرسة المجد سنة واحدة 5م2 627 حانوت 14
الشيشان قرب مدرسة المجد سنة واحدة 4م2 628 حانوت 15
الشيشان قرب مدرسة المجد سنة واحدة 9م2 629 حانوت 16

المجمع الطبي سنة واحدة 59م2 354 مقر البطاقة الموحد 17
المجمع الطبي سنة واحدة 52م2 355 مقر البطاقة الموحد 18
المجمع الطبي سنة واحدة 55م2 356 مقر البطاقة الموحد 19
المجمع الطبي سنة واحدة 27م2 357 مقر البطاقة الموحد 20
المجمع الطبي سنة واحدة 13م2 358 مقر البطاقة الموحد 21
المجمع الطبي سنة واحدة 55م2 359 حانوت 22
المجمع الطبي سنة واحدة 52م2 360 حانوت 23
المجمع الطبي سنة واحدة 57م2 361 حانوت 24
المجمع الطبي سنة واحدة 23م2 362 حانوت 25
المجمع الطبي سنة واحدة 28م2 363 حانوت 26
سوق الحدادين سنة واحدة 10م2 68 حانوت 27

قرب جامع الزهراء سنة واحدة 20م2 221 حانوت 28
قرب جامع الزهراء سنة واحدة 20م2 222 حانوت 29

الكراج الموحد سنة واحدة 36م2 472 ارضية كشك 30
قرب الحي الصناعي سنة واحدة 1150م2 753 ساحة لبيع المواد االنشائية 31
قرب الحي الصناعي سنة واحدة 1150م2 754 ساحة لبيع المواد االنشائية 32

سوق القصابين سنة واحدة 6م2 45 حانوت 33
سوق الحدادين سنة واحدة 5م2 69 حانوت 34
الكراج الموحد سنة واحدة 3م2 151 حانوت 35
السوق الشعبي سنة واحدة 3م2 248 حانوت 36
السوق الشعبي سنة واحدة 5م2 249 حانوت 37
السوق الشعبي سنة واحدة 9م2 250 حانوت 38
السوق الشعبي سنة واحدة 5م2 251 حانوت 39

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط )للمرة االوىل ( عن بيع االمالك املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية الش�حيمية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديرية بلدية الش�حيمية  خالل فرتة )30( ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشه�ا يف الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا ( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة 
يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية 
االح�وال املدني�ة مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة )15( 
م�ن قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تنص) يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض 
السكنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين 
ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصوا عىل 

وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية
1 � يجري البيع بني منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعطاء االس�بقية ملنتس�بي الدائرة التي تعود الدور او الش�قق او االرايض 

السكنية لها اوال
2 � فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبني الدوائر عامة 

3 � ويف حالة عدم حصول راغب بالرشاء منهم او بقى قس�م منها فتعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم 
رشوط التمليك 

املستمسكات املطلوبة :
*تعهد خطي وفق قرار 120 لس�نة 1982 وحس�ب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة من مجلس 

الوزراء 
*املستمسكات للزوج والزوجة اوحجة اعالة اذا كان اعزب 

*بيان عدم استفادة 
*تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة 

*تأمينات 5% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى 
*تأمينات 50% لبقية املواطنني الغري موظفني

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ العزيزية

العدد/51/ت/2021
التاريخ/2021/2/1 

اعالن
ملقتضي�ات االضب�ارة  التنفيذي�ة املرقم�ة اع�اله و 
الخاص�ة بالدائ�ن )ط�ارق خلوف ف�راس( و املدينة 
)ارساء ع�يل منجل( تبيع هذه املديرية حصة املدينة 
اعاله�ا يف العقار ادناه لق�اء الدين املرتتب بذمتها و 
البال�غ 350,000,000 ملي�ون دين�ار عراقي ما عدا 
رس�م التحصيل بواس�طة النرش يف الصحف املحلية 
خ�الل )ثالث�ون يوما( م�ن اليوم الت�ايل للنرش وعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املقدرة للعقار يف الساعة الثانية عرشه ضهرا يف يوم 
املزايدة و املستمسكات املطلوبة خالل املذكورة وفق 

املادة )93/اوال و املادة 100 من قانون التنفيذ(
املنفذ العدل

حيدر رحيم صكبان
املواصفات 

1-جنسه ونوعه:-  عباره عن عمارة تجارية مكونه 
من تسعة محالت تجارية و املكونة من اربع طوابق 
غري مستخدمه و هيه عبارة عن هيكل و هناك جزء 
م�ن الطاب�ق الثاني مس�تخدم لبعض ال�رشكاء  يف 
العقار علما ان موقعه عىل شارع رئييس و تجاري و 

جميع محالت مستغله حاليا 
2-موقعة ورقمه :- 547/4م 18 عتبة 

3 � مس�احتة :� )258,5مرت مربع ( اس�هام املدينة 
منها) 129,25 مرت مربع(

8_القمية املقدرة : الحص�ة للمدينة 350,000,000 
مليون دينا عراقي

اعالن 
اىل الرشيك / عيل حسن سلمان 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي سبع البور لغرض 
اس�تخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 6151 سبع 

البور .
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة : 494 / 2020 

التاريخ : 7 / 2 / 2021 
اىل / املنفذ عليه 

اىل املدين سعد عبد الرضا عبد حسني 
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كت�اب مركز رشطة 
الس�ماوة املرق�م 404 يف 17 / 1 / 2021 وش�عار 
مختار ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض 
اوصاف املحرر :

الزامك بتادية الدائن حس�ني عبد االمري عبد الحس�ن 
مبلغ اربعة ماليني وس�بعمائة الف دينار عن الرضر 
املادي الذي اصابه والثابت باضبارة الدعوى الجزائية 
559 / ج / 2019 حسب قرار محكمة بداءة السماوة 
املرق�م 2255 / ب / 2019 يف 9 / 12 / 2019 وع�ن 
اتعاب محاماة البالغة اربعمائة وسبعون الف دينار 

ومبلغ مائة والف دينار .

العدد 433
التاريخ 2021/1/24

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مساحته  رقم الملك نوع الملك ت

مركز الناحية 298,66م2 1939/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 1

مركز الناحية 298,66م2 1940/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 2

مركز الناحية 298,66م2 1953/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 3

مركز الناحية 298,66م2 1954/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 4

مركز الناحية 298,66م2 1983/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 5

اطراف الناحية 298,66م2 2345/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 6

اطراف الناحية 298,7م2 2335/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 7

مركز الناحية 300م2 2000/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 8

مركز الناحية 300م2 2004/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 9

اطراف الناحية 300م2 2226/2 م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 10

العدد 673
التاريخ 2021/2/9

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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فقدان 

فقد مني باج لرشكة اسياس�يل 
لالتصاالت بأسم املهندس أسامة 
حس�ن حمد – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������

اعالن 
اىل / الرشي�ك / س�عده ن�وري 

رشهان 
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
يف  الكائ�ن  العراق�ي  االس�كان 
قائممقامي�ة قض�اء بل�د وذلك 
اق�رارك باملوافق�ة عىل  لتثبي�ت 
قيام رشي�كك الس�يد ) رضغام 
ع�ىل  بالبن�اء   ) عب�اس  جم�ال 
القطع�ة  يف  املش�اعة  حصت�ه 
املرقم�ة ) 3 / 256 ( مقاطعة ) 
20 البس�اتن الشمالية ( لغرض 
تس�ليفه قرض االسكان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .
���������������������������

دائ�رة كات�ب ع�دل ) الكاظمية 
املسائي ( 

العدد : 1299 
التاريخ : 9 / 2 / 2021 

نرش انذار 
اىل الس�يد ) اين�اس باق�ر ويل ( 
القن�اة م 503 ز 30  العن�وان ) 
د 5 ( بالنظ�ر ملجهولي�ة اقامتك 
وحس�ب رشح املبلغ ع�ىل ورقة 
التبليغ املرقمة ) 1299 ( املؤرخة 
واملختوم�ة   2021  /  2  /  9 يف 
من مرك�ز رشطة القن�اة وختم 
املجل�س البل�دي بموج�ب كتاب 
مركز الرشط�ة املرقم ) 1784 ( 
يف 10 / 2 / 2021 تق�رر تبليغك 

بالصحف املحلية .
 كاتب العدل 

مفيد طالب عبد الغفور 
جهة االنذار : 

وكال�ة  وكلتك�م  وان  س�بق 
مصدق�ة من قب�ل الكاتب العدل 
يف ) الكاظمي�ة ( بع�دد عمومي 
) 4970 ( وس�جل ) 25 ( تاريخ 
8 / 7 / 2019 والنتف�اء الحاجة 
من الوكال�ة – عليه قررت عزلك 
وع�دم اس�تعمالها اعتب�ارا من 

تاريخ تبليغك بهذا االنذار . 
املنذر ) احمد فاضل حسون ( 

���������������������������
اعالن 

ق�دم املواط�ن ) مط�ر مش�ري 
عبي�د ( دعوة قضائي�ة ) اضافة 
لق�ب ( وجعل�ه ) جع�ب  ( بدال 
من ) ف�راغ ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 
( خمس�ة عرش يوم�ا من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف تنظ�ر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 
2016 املعدل عىل ان يكون النرش 

باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 431/ب/2014
التاريخ : 2021/2/10

اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة 
 8/5 املرق�م  العق�ار  العلني�ة 
فع�ىل  الحص�وة   3 مقاطع�ة 
الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور اىل 
هذه املحكم�ة يف اليوم  الثالثون 
م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن 
التأمينات  معه�م  مس�تصحبن 
م�ن   %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي 

اجور االعالن  
القايض

حسن جواد الحبيب
االوصاف /

العق�ار  عب�ارة ع�ن دار تقع يف 
ح�ي االوق�اف يف قض�اء املناذرة 
وع�ىل ش�ارع 16 م وبمس�احة 
186 مرت مربع تقريبا وتش�تمل 
كب�رة  خارجي�ة  س�احة  ع�ىل 
وغرفتي نوم واس�تقبال وصالة 
ومطبخ ومجموعة صحية والدار 
مبني�ة م�ن الطابوق ومس�قفة 
بالشتايكر  ومبلطة  بالش�يلمان 
ومجهزة باملاء والكهرباء ودرجة 
عم�ران العقار متوس�طة  قيمة 
املش�يدات 25,000,000 خمسة 
وعرشون ملي�ون دين�ار وقيمة 
مائ�ة   100,000,000 االرض 
مليون دين�ار والقيمة التقديرية 
 125,000,000 للعق�ار  الكلي�ة 
مائة وخمس�ة وعرشون مليون 

دينار عراقي

مديرية تنفيذ كربالء 
رقم االضبارة / 2514 /2018

التاريخ 2021/2/4
اعالن

نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء 
العق�ار تسلس�ل 20900/1 م21 
حيدري�ة الكائن يف كرب�الء ملحق 
حي املعلمن حي القادسية  العائد 
للمدين�ن كل م�ن عام�ر وثام�ر 
وناج�ح وهناء وس�ناء ورس�مية 
اوالد عل�وان جاس�م  لق�اء طل�ب 
مه�دي   محم�د  منتظ�ر  الدائ�ن  
خمس�ة  البال�غ,)35201000( 
وثالثون ملي�ون ومائت�ان وواحد 
الف دينار  80% من القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة 
ع�رش يوما من الي�وم التايل للنرش 
فع�ىل الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خ�الل املدة املذكورة 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
م�ن  ع�رشة  البالغ�ة  القانوني�ة 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 
التس�جيل والداللية عىل املش�رتي 
وذلك استنادا للمادة 98 من قانون 

التنفيذ 
املنفذ العدل

نور عبد الرضا عبد الله
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : كربالء ملحق 
حي املعلمن حي القادسية بالرقم 

20900/1 م21 حيدرية  
: دار مف�رز  2 � جنس�ه ونوع�ه 
لدارين بصورة غر رسمية وحسب 

صورة القيد عرصة ملك رصف  
3 � ح�دوده واوصاف�ه : 20899 
ص�ورة  حس�ب   20092 و  ط.ع 

القيد 
الدار االوىل : صالة ومطبخ وحمام 
ومرافق يف الطابق االريض وغرفتان  
يف الطاب�ق العل�وي والبن�اء م�ن 

الطابوق ومسقف بالكونكريت 
وال�دار الثاني�ة تش�مل اس�تقبال 
وصال�ة وغرف�ة ومطب�خ وحمام 
ومرافق صحي�ة وغرفتان وصالة 
يف الطابق الثاني والبناء مشيد من 

الطابوق والكونكريت املسلح 
4 �درجة العمران :  جيدة

5 � مس�احته واح�د اول�ك / 65/ 
98م2  

6 � الش�اغل / املس�تاجر حي�در 
صال�ح واملدينن ويرغبون بالبقاء 

بعد البيع 
املق�درة  القيم�ة   /  7
وخمس�ة  مائة   )165,000,000(

وستون مليون دينار ال غر 
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 532/ب2021/3
التاريخ 2021/2/11

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه االول ) ري�اض 

توفيق عويز( 
املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله 
ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 
بتأديتك ل�ه واملدعى علي�ه الثاني 
بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره 
) 600 دوالر امريك�ي ع�ن قرض 
مؤرخ ي�وم 2019/3/25( ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة 
ب�داءة كرب�الء  واش�عار مخت�ار 
قض�اء الح�ر منطق�ة القادس�ية 
/ 1 ج�واد كاظ�م عب�د الرضا لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
صباح�ا  التاس�عة   2021/2/18
وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك  س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4799/ب2019/4
التاريخ 2021/2/11

اىل / املدع�ى علي�ه ) ام�ر جب�ار 
حسن( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
يف  4799/ب2019/4  املرق�م 
2019/12/12 واملتضم�ن الحكم 
بال�زام املدع�ى عليهم�ا كل م�ن 
ام�ر جب�ار حس�ن ورج�اء جواد 
حسن بالتكافل والتضامن بينهما 
بتاديتهما للمدع�ي املدير املفوض 

ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه  مبلغ�ا ق�دره 
وثالثمائ�ة  االف  ثالث�ة   )$3300(

CHF دوالر
بموجب اتفاقية القرض والكفالة 
املؤرخ�ة 2019/4/25 و لثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة 
بداءة كربالء واش�عار مختار حي 
االمام عيل / 1 ناظم الزم  كظامي  
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار 
محليت�ن  بصحيفت�ن  املذك�ور 
يوميت�ن ول�ك ح�ق الطع�ن عىل 
الق�رار املذكور خ�الل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانوني�ة 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور 

اعادة اعالن مزايدة وكرس القرار للمزايدة رقم ) 5( واعالن مزايدة رقم )7( للمرة االوىل  
تعل�ن رشك�ة ما بن النهري�ن العامة للب�ذور اح�دى رشكات وزارة الزراعة عن اع�ادة مزايدة بيع 
مخلفات الحنطة الوجبة الثانية يف معمل الرعد يف محافظة نينوى )تلكيف( لبيع مخلفات الحنطة 
بكميل�ة ) 1400 ط�ن( وكرس قرار للمزايدة رقم )5( يف معمل جن�ة الفرات يف محافظة بابل بكمية 
)700 طن( واعالن مزايدة للمرة االوىل رقم )7( بيع مخلفات الحنطة الوجبة الثالثة يف موقع تنقية 
البذور يف كركوك يف محافظة كركوك بكمية )400 طن( قابلة للزيادة والنقصان  وستباع يف املواقع 
املذكورة ادناه وذلك يف تمام الساعة الحادية عرش صباحا من يوم االثنن املوافق 2021/2/22 ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون اليوم التايل هو يوم املزايدة فعىل املزايدين الراغبن 
باالشرتاك  يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينن  مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية  او 
البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن )اصلية ومصورة ملونة( مع تأييد املجلس البلدي حسب 
سكن املزايد ودفع التامينات القانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة للمال قبل االشرتاك يف املزايدة 
واس�تنادا اىل الفقرة ثالثا من املادة )30( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
بموجب صك مصدق المر الرشكة  ودفع مبلغ ) 5000  دينار ( غر قابلة للرد عن املشاركة باملزايدة 
عىل ان تستكمل باقي التامينات عند رسو املزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
والداللي�ة البالغة 2% من بدل االحالة وذلك حس�ب االجراءات املنصوص عليه�ا بقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل ومبلغ 1% تعظيم موارد الوزارة عىل ان يتم رفع الكميات 
خالل مدة اقصاها  )15( يوم من تاريخ التبليغ باالحالة وبخالف ذلك يتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور خ�زن مقدارها )0,5%( عن كل يوم تاخر وملدة )15( يوم من تاريخ االحالة القطعية او مدة 
االمهال وحس�ب الفقرات )اوال وثاني�ا ثالثا( للمادة )36( من القانون اعاله وبخالف ذلك س�تتخذ 
الرشك�ة االجراءات القانونية التي تراها مناس�بة وان االش�رتاك باملزايدة يعترب اق�رار بمعاينة املال 
بحالته املعروض بها ويعترب قبوال به وال يحق له االعرتاض الحقا ولالستفسار عن قيمة التامينات 

القانونية مراجعة املواقع املذكورة يف الجدول
املدير العام

ورئيس جملس االدارة
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مجهورية العراق 
جملس القضاء األعىل 

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمــة بداءة املعقــل

اعالن / حكم غيايب
اىل املدعى عليه األول )عمـر هاشـم محمـد( مجهول محل االقامة

اقـام املدعـي )مدير بلديـة البرصة / إضافـة بوظيفته( الدعـوى املرقمة 745/
ب/2020 ضدك لدى هذه املحكمة يطالبك فيها )بإلزامك بدفع املبلغ اإلضايف من 
قبل الخرباء والبالغ 3375000 مع تحميلك كافة الرسـوم واملصاريف القضائية( 
وقـد صدر فيها حكماً غيابياً من هذه املحكمـة بالعدد )745/ب/2020 بتاريخ 
2020/12/17( بحقـك يقـي بــ ) الزامك بتأدية للمدعـي مدير بلدية البرصة 
/ إضافـة لوظيفته مبلغـاً وقدره )3375000( ثالثة ماليني وثالثمائة وخمسـة 
وسـبعون الـف دينـار( تكملة اجـر املثل عن اسـتغالل جزء من العقار تسلسـل 
26/1 م 39 كوت الفرنكي للفرتة من 2017/1/1 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى يف 
2019/8/25 وتحميلك الرسـوم واملصاريف واتعاب محاماة وكيل املدعي حكماً 
غيابيـاً قابالً لالعـرتاض واالسـتئناف والتمييز ، وملجهولية محل اقامتك حسـب 

رشح القائم بالتبليغ والكتب الرسمية.
قـرر تبليغك اعالنـاً يف صحيفتني محليتني رسـميتني ويف حال عدم تقديمك طعناً 

بالقرار خالل املدة القانونية فانه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية بحقك.

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 207/ج/2021
التاريخ 2021/2/9

اىل املتهـم الهـارب / حيـدر عباس 
عليوي جالبي
اعالن غيابي 

حيـث انك متهـم بالدعـوى املرقمة 
فيهـا   املشـتكي  )207/ج/2021( 
)مرتـى سـعيد عيل(  وفـق املادة 
محـل  وملجهوليـة  عقوبـات   446
اقامتك تقـرر تبليغك للحضور امام 
هـذه املحكمـة بموعـد املحاكمـة 
حالـة  ويف    2021/3/10 املوافـق 
عـدم حضـورك تجـري املحاكمـة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 1593/اعرتاضية /2019

التاريخ : 2021/2/11
اعالن

اىل الشـخص الثالث / برير حسون 
خلف  

اقـام   2019/11/28 بتاريـخ 
املعرتض / صاحـب عيل نارص ضد 
املعـرتض عليهـا ) صبيحـة مهدي 
ياسـني ( الدعوى البدائيـة املرقمة 
طلـب   2019/ 1593/اعرتاضيـة 
فيهـا ابطال الحكـم الغيابي لكونه 
العقار املرقم 19/2205  مسـتاجر 
مقاطعة 18 علوة الفحل ببدل ايجار 
مقداره ثالثمائة الف دينار شـهريا 
حسـون  بريـر  االول  الشـاهد  وان 
خلـف هـو زوج املعـرتض عليهـا 
وهـو الـذي يسـتلم بـدالت االيجار 
بموجب وصوالت   و ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واشـعار مختار واختيارية منطقة 
النجـف حي السـعد املدعو جاسـم 
حسـن الشـمري فقد تقـرر تبلغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضـور امـام هـذه املحكمـة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/2/18 
السـاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسـالك من ينوب عنك 
قانونا او تقديمـك ملعذرة مرشوعة 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

مؤيد رياح غازي

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

النجف
العدد / 

التاريخ 2021/2/2
محمـد  سـليمه   / املدعـوه   / اىل  

حبيب  
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة وليد جاسم 
محمد طلبا اىل هـذه املحكمة يروم 
فيـه اسـتصدار حجـة وفـاة بحق 
املدعـوة ) سـليمه محمـد حبيـب( 
قررت املحكمـة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريـخ نرش االعالن 
وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 353/ب2021/2
التاريخ 2021/2/8

اعالن
اىل / املدعـى عليهـا ) عدوية كاظم 

حسني( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة 

االسكان التعاونية 
املرقمة  الدعـوى  اضافـة لوظيفته 
اعـاله ضـدك والـذي يطلـب فيهـا 

CHF الحكم بالزامك
 بتأديتك له  واملدعى عليهم االخرين  
وبالتكافـل والتضامـن فيما بينكم 
مبلغا قدره )11000$  عن القرض 
املـؤرخ 2020/2/16 ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الجامعة / 4 محمد كاظم اليارسي  
لذا تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بموعـد املرافعة 
التاسـعة  السـاعة   2021/2/25
صباحـا وعنـد عـدم حضـورك او 
ارسـال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافعـة بحقـك غيابيـا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفتة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 633/ت/2020

التاريخ 2021/2/10
اعالن

 تبيـع مديريـة تنفيـذ النجـف 
السيارة املرقمة ) 1600 اجرة  ( 
نوع  )شوفرليت صالون ( اللون 
)برتقايل (  املوديل 2007  العائدة 
للمديـن )عـيل عبد نـور خلف( 
لقـاء طلـب الدائن )ازهـار عبد 
االمري عبيد (  واملدرجة اوصافها 
ادنـاه فمن لـه  رغبـة  بالرشاء 
الحضور يف تمام الساعة الرابعة 
عـرصا يف اليوم العارش من اليوم 
التـايل للنرش يف الصحـف املحلية 
الواقـع  )العـذاري(  معـرض  يف 
يف )الشـارع الحـويل /  مقابـل 
حي ميسـان (  مستصحبا معه 
البالغـة  القانونيـة  التامينـات 
عرشة باملئة مـن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية وهوية االحوال 
املدنية هذا وان الثمن يدفع نقدا 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 ـ النوع  شوفرليت 
2 ـ املوديل : 2007

3 ـ االطارات تالفه 
4 ـ البطارية  ال توجد 

يف  رضر  السـيارة  بـدن  ـ   5
الدعامية فقط

6 ـ زجاج السيارة : سليم 
7 ـ دواخل السيارة جلد ذات لون 

صايص  
8 ـ القيمة املقـدرة : 4060000 
اربعة مليون وستون الف دينار  
ــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2021/116
التاريخ 2021/2/1

اعالن
اىل املتهـم الهـارب  )عـيل هادي 

هاشم الحسيني (
امـام هـذه  اقتـى حضـورك 
املحكمـة الجراء محاكمتك حول 
التهمه املسندة اليك وفق احكام 
قانـون  مـن  1/393/أ   املـادة 
العقوبات وبداللة مواد االشرتاك 
47 ، 48 ، 49 منـه  وملجهوليـة 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف محل اقامتك وشـعبة الكوفة 
املحكمة    ملكافحة االجرام وهذه 
بالحضـور امامهـا صبـاح يوم 

2021/8/2
الرئيس 

حليم نعمة حسني
ــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2021/123
التاريخ 2021/2/3

اعالن
اىل املتهـم الهارب  )حسـني مراد 

حبال الجحييش(
امـام هـذه  اقتـى حضـورك 
املحكمـة الجراء محاكمتك حول 
التهمه املسندة اليك وفق احكام 
املادة 1/56  من قانون العقوبات 
اقامتـك تقرر  وملجهوليـة محل 
تبليغـك اعالنـا يف محـل اقامتك 
وشـعبة الوفاء  ملكافحة االجرام 
بالحضـور  املحكمـة    وهـذه 

امامها صباح يوم 2021/8/4
الرئيس 

حليم نعمة حسني
ــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2021/117
التاريخ 2021/2/1

اعالن
اىل املتهـم الهـارب  )عـيل هادي 

هاشم الحسيني (
امـام هـذه  اقتـى حضـورك 
املحكمـة الجراء محاكمتك حول 
التهمه املسندة اليك وفق احكام 
قانـون  مـن  1/393/أ   املـادة 
العقوبات وبداللة مواد االشرتاك 
47 ، 48 ، 49 منـه  وملجهوليـة 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف محل اقامتك وشـعبة الكوفة 
املحكمة    ملكافحة االجرام وهذه 
باحضـور امامهـا صبـاح يـوم 

2021/8/2
الرئيس 

حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 244/ج/2021
التاريخ 2021/2/11

اىل املتهم الهارب / هناء محمود 
داخل حسون السداوي

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
)244/ج/2021( املشتكي فيها  
)حسني لطيف نجم (  وفق املادة 
457 عقوبـات وملجهوليـة محل 
اقامتك تقـرر تبليغـك للحضور 
بموعـد  املحكمـة  هـذه  امـام 
املحاكمة املوافـق 2021/3/17  
ويف حالـة عدم حضـورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة 
ــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمـة االحوال الشـخصية يف 
الكوفة  

العدد / 380/ ش/2021
التاريخ : 2021/2/11

اعالن
اىل  /املدعى عليه  / مثنى سعيد 

اسود 
اعالن

بنـاءا عىل الدعوى املنظورة امام 
/380 بالعـدد  املحكمـة  هـذه 

ش2021/3 والتـي تطلـب فيها 
املدعية تصديـق الطالق الخلعي  
وملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح املبلغ سالم عباس واشعار 
املختار شـارع املطار املدعو عبد 
الحسني غازي العكاييش بتاريخ 
ارتحالك  املتضمن   2021/1/17
اىل جهـة مجهولـه عليـه تقـرر 
محليتـني  بصحيفتـني  تبليغـك 
يوميتـني لالعرتاض عـىل الحكم 
الغيابي وعند عدم اعرتاضك عىل 
القـرار املذكور سـوف يكتسـب 
القـرار الدرجـة القطعيـة وفق 

القانون
القايض

ــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 578/ب2020/2
التاريخ : 2021/2/11

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعـى عليـه / داود محمـد 

داود 
اصدرت هـذه املحكمـة قرارها 
بالعدد  578/ب2020/2  املؤرخ   
الزامـك  قـى   2020/12/7
بتاديتك للمدعي عقيل عيل عيدان 
مبلغا مقداره مليونان  دينار عن 
الرسوم  قرضة حسنة وتحميلك 
املحامـاة  واتعـاب  واملصاريـف 
لوكيـل املدعـي املحامي حسـني 
الفتالوي مبلغـا مقداره مائتان 

الف دينار
و ملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليـغ واشـعار 
مختار واختيارية منطقة كربالء 
/العباسـية الرشقية املدعو عيل 
جاسـم محمد  فقـد تقرر تبلغك 
يوميتـني  بصحيفتـني  اعالنـا 
بقـرار الحكم الغيابـي ولك حق 
االعـرتاض واالسـتئناف التمييز 
خالل مـدة القانونية وبعكسـه 
سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل
ــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمـة االحوال الشـخصية يف 

النجف
العدد : 5360/ش2020/6

التاريخ :  2021/2/11
اعالن

اىل املدعـى عليه / باقر حسـان 
عباس

اصدرت هـذه املحكمـة قرارها 
/5360 املرقمـة  بالدعـوى 

  2020/12/28 يف  ش2020/6 
غيابيـا بحقك والقـايض بتادية 
نفقة ماضية ومستمرة للمدعية 
)فضيلـة كاظم وشـيل(  ونفقة 
مستمرة لبناتها) شيماء ورقية(  
وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائـم بالتبليـغ واشـعار 
املختار قـررت املحكمـة تبليغك 
صحيفتـني  بواسـطة  بالقـرار 
حـق  ولـك  يوميتـني  محليتـني 
االعـرتاض عـىل القـرار الغيابي 
خالل املـدة القانونية وبعكسـه 
يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القايض
اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 585

التاريخ 2021/2/2
اىل  / املدعو / حسن محمد حبيب 

اعالن
قدم طالـب حجة الوفاة وليد جاسـم محمـد طلبا اىل 
هـذه املحكمة يروم فيه اسـتصدار حجـة وفاة بحق 
املدعو ) حسـن محمد حبيب( قـررت املحكمة تبليغك  
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام مـن تاريخ نـرش االعـالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد السـند املرقم 3/58500 حي النداء بأسـم / عيل 

حسن حداوي من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2275/ب2020/5

التاريخ 2021/2/10
اىل / املدعى عليه )نارص حميد جابر( 

اصدرت هذه املحكمة قرارهـا املرقم 2275/ب2020/5 يف 
2020/11/19 واملتضمن الحكم بالزام املدعى عليهما هبة 
عبد الخالـق عبد عيل ونارص حميد جابر بتاديتهم بالتكافل 
والتضامـن فيمـا بينهم  للمدعـي املدير املفوض ملؤسسـة 

االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته  مبلغا قدره الفان وثمانمائة دوالر امريكي  
بموجـب اتفاقيـة القرض املحـررة بتاريـخ  2019/9/12  
لثبوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمـة بـداءة الكوفـة  واشـعار مختار حي ميسـان/ 
الرشيـط  ابراهيـم عزيـز العيايش لـذا تقرر تبليغـك اعالنا 
بالقـرار املذكـور بصحيفتـني محليتـني يوميتـني ولك حق 
الطعـن عىل القـرار املذكور خالل املدة املقـررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكسـه سيكتسـب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

العدد: 745/ب/2020
 التاريخ: 2021/2/7

القايض 
علوان بربوت البزوين



رياضة7
العدد )2319( االحد  14  شباط  2021

الديوانية يصعق الساموة.. والتعادل حيرض
يف مواجهتني

             المستقبل العراقي/ متابعة

خطلف الديوانيلة فلوزا قاتلا على 
ضيفه السلماوة، بهدف دون مقابل، 
عى ملعب اإلدارة املحلية يف الديوانية، 
ضملن منافسلات الجولة اللل19 من 

الدوري العراقي املمتاز.
 ورغم أن السماوة أغلق املنافذ بشكل 
جيد، واعتمد عى الهجوم املرتد، إال أن 
املحلرف األرجنتيني، ماكيس رولون، 
تمكلن ملن خطلف هلدف يف وقلت 

قاتلل، بالدقيقلة 87، لتنتهي املبلاراة بفوز مهم 
للديوانية.ورفع الديوانيلة رصيده بهذا الفوز إىل 
النقطة 23، يف املركز التاسلع، بينما تجمد رصيد 
السلماوة عند النقطة 17، يف املركز السابع عرش. 
ويف مبلاراة أخرى، اقتنع فريقا القاسلم وضيفه 
النجف بأنصاف الحلول، حيث تعادال )1-1( عى 

ملعب الكفل.  وتقدم القاسلم بواسطة مصطفى 
مؤيد، العب النجف، بالخطلأ يف مرماه بالدقيقة 
31، لكن النجلف أدرك التعادل، عرب قائده طاهر 
حميلد يف الدقيقلة 58. ورفع النجلف رصيده إىل 
النقطلة 31، يف املركلز الرابع، كما رفع القاسلم 
رصيده إىل النقطة 17، يف املركز السلادس عرش.  
وحسلم التعادل )1-1( أيضا مباراة نفط ميسان 

على  زاخلو،  وضيفله 
األوملبي.   ميسلان  ملعب 
ميسلان  نفلط  وتقلدم 
علرب ركلة جزاء، سلجل 
الفريق أحمد  منها قائلد 
 ،24 الدقيقلة  يف  سلعيد، 
إال أن الضيلوف حصللوا 

أيضا عى ركلة جزاء، 
محملد  ترجمهلا 

لهدف  جلواد 
التعلادل، 

يف الدقيقلة 39. ورفلع زاخلو 
رصيلده إىل النقطلة 29، يف 

املركز السادس، بينما رفع 
نفط ميسلان رصيده إىل 
املركلز  يف   ،28 النقطلة 

السابع.

الزوراء جيتاز عقبة أربيل
             المستقبل العراقي/ متابعة

أضلاف اللزوراء 3 نقلاط مهملة 
على  بفلوزه  لرصيلده، 
أربيلل )2-1(، يف املباراة 
التلي أقيمت على ملعب 
الجولة  لحساب  الشعب، 
اللدوري  ملن  اللل19 

العراقي املمتاز.
 وتقدم اللزوراء عرب العبه 
أحملد فاضلل، يف الدقيقلة 

.40
الثانلي،  الشلوط  ويف   
نجلح أربيل يف التعادل 
جلزاء،  ركللة  علرب 
احتسبها الحكم واثق 
محمد، وسلجل منها 
يف  قهرملان  حيلدر 

الدقيقة 51،.
لكن عاء عبد الزهرة 
أعاد الزوراء للمقدمة، 

بعد سلت دقائلق فقط ملن هلدف أربيل، 
برضبة رأسية.

 وبهلذا الفلوز، رفلع اللزوراء رصيلده إىل 

النقطلة 36، يف املركز الثانلي، بينما تجمد 
أربيل عنلد النقطلة 19، يف املركز الخامس 

عرش.

كلوب: هدف ليسرت األول 
من تسلل واضح

كونتي: أخطأت يف ردي 
عىل إهانات يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

قلال يورجلن كلوب، املديلر الفنلي لليفربلول، إن الهدف 
األول لليسر سيتي يف شلباك فريقه، خال هزيمة الريدز 
)3-1(، اليوم السلبت، ضمن الجولة اللل24 للربيمريلبج، 

جاء من تسلل واضح.
وأوضح كلوب، يف ترصيحات لشلبكة »بي تي سلبورت«: 
»اسلتقبلنا هدًفا، كان ملن الصعب حًقا تجلاوزه، حيث 
مثل نقطة تحول للمباراة.. لقد رأيت اللعبة، كانت تسللًا 

واضًحا، هذا كل يشء«.
وتابلع: »يف الهلدف الثانلي حدث سلوء تفاهلم.. قلنا إن 
حلارس املرملى والدفلاع، بحاجة إىل التعلود عى بعضهم 

البعض، وبالفعل كانوا بخري ملدة 75 دقيقة«.
وواصل: »لقد كانت مباراة جيدة حًقا، سيطرنا عى معظم 
أوقاتها، وأتيحت لنا الفرص، ثم اسلتقبلت شباكنا هدفني 

متتاليني«.
وأكملل املدرب األملاني: »بعد تقدم ليسلر بالهدف الثاني، 
هاجمنلا بقلوة من أجلل معادللة النتيجلة، وكانت هناك 
مسلاحات يف شاسلعة يف نصف ملعبنا، وهو ما أسفر عن 

الهدف الثالث«.
وأتم كلوب: »نقطلة التحول كانت هدفهم األول، ولم يكن 

رد فعلنا عى ما يرام«.

            المستقبل العراقي/ متابعة

اعتلذر أنطونيو كونتي، املديلر الفني إلنر ميان، عما بدر 
منه تجاه مسؤويل يوفنتوس، خال مباراة فريقه األخرية 

أمام السيدة العجوز، يف إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
  وقلال كونتلي، خال املؤتمر الصحفي قبل لقاء التسليو 
يف الكالتشليو، املقرر غًدا األحد: »أريد أن أتحدث فقط عن 
كلرة القدم، يف هذا املؤتمر.. لذا سلأقول هذا الكام قبل أن 

أبدأ«.
 وأضلاف: »أنا هنا ألعتذر، ألنني ترصفت بطريقة خاطئة 
إزاء اإلهانلات التلي تعرضلت لهلا.. كان ملن املمكلن أن 

أترصف بشكل مختلف، وأكثر إيجابية«.
 وتابع: »أنا آسف، وسأتعلم من هذه الحادثة يف املستقبل.. 
اإلهانلات هذه ال يمكن أن تكون علذًرا، ألنه كان يجب أال 

أرد بهذه الطريقة«.
 وواصلل كونتلي: »الجميلع شلاهدوا ما حلدث يف ملعب 
يوفنتوس، وهذا مهم بالنسلبة يل.. رغم ذلك، فإن املدربني 

والاعبني والرؤساء يجب أن يكونوا قدوة«.
وأردف: »لهلذا السلبب، كان يجلب علّي أن أتعاملل ملع 
اإلهانات بطريقة أخلرى، حيث كان من املمكن أن أصفق 
لهم، لكي أظهر لهم أنني سمعت ما يقولونه، لكني أتعامل 

معه بطريقة إيجابية«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نادال: أنا بحاجة الستعادة إرسايل الطبيعي
            المستقبل العراقي/ متابعة

قال اإلسلباني رفائيل نادال، إن إصابة ظهره لم تعد تقلقه بعدما ضمن العبور لألسلبوع الثاني يف بطولة 
ليا  ا سلر املفتوحة للتنس، بتغلبه عى الربيطاني كامريون نوري.ولم يكن الاعب البالغ أ

عمره 34 عاما، والساعي للتقدم عى روجر فيدرر واالنفراد بالرقم 
القيايس أللقلاب البطوالت األربع الكلربى، يف أفضل حاالته 
أمام نوري لكنه انترص 7-5 و6-2 و7-5.وأشلار نادال 
إىل أن األملر اإليجابلي يف فوزه يف اللدور الثالث، هو 
تحسلن حالة ظهره، بعدما حرمته إصابة أسلفل 
الظهر يف املشاركة يف البطوالت االستعدادية.وأبلغ 
نلادال، الحاصل عى 20 لقبلا يف البطوالت األربع 
الكلربى مثل فيدرر، الصحفيني: »ظهري لم يكن 
يف تحسلن كل يلوم. اليوم كان يف حاللة أفضل«.

وأردف رفائيل نادال: »ألول مرة أشلعر بتحسن يف 
ظهلري وهذا أهم يشء بالنسلبة يل اليوم، أكثر من 

أي يشء آخر«.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/118

التاريخ 2021/2/2
اعان

اىل املتهم الهارب  )احمد محمد حسن هادي 
علوش(

اقتىض حضلورك امام هذه املحكمة الجراء 
اليلك  املسلندة  التهمله  حلول  محاكمتلك 
وفلق احكام امللادة 298/289  ملن قانون 
العقوبلات وملجهوليلة محل اقامتلك تقرر 
تبليغك اعانا يف محل اقامتك وهيئة النزاهة 
/ دائلرة التحقيقات مكتلب تحقيق النجف 
االرشف  وهلذه املحكمة   بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/8/3
الرئيس 

حليم نعمة حسني
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل الرشيك/ غانم حبيب جبار 
االسلكان  صنلدوق  اىل  حضلورك  اقتلىض 
العراقلي فرع النجلف االرشف وذلك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقة على قيام رشيلكك) أمل 
عطوان عبود ( بالبناء عى حصته املشلاعة 
يف القطعة املرقمة) 3/61 ( حي النفط رقم 
املقاطعلة 4 اسلم املقاطعة جزيلرة النجف 
لغرض تسلليفه قرض اإلسكان.  خال مدة 
أقصاهلا خمسلة عرش يلوم داخلل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش اإلعان 
وبعكسله سوف يسلقط حقك يف االعراض 

مستقبا

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح العباسية 
العدد : 47/ج/2021
التاريخ 2021/2/3

اعان
اىل املتهم الهارب / حسني عي عودة 

بنلاءا عى الشلكوى املقامة ضلدك من قبل 
املشتكي مازن عادل منصور ولتعذر تبليغك 
ملجهوليلة اقامتك قلررت املحكملة  تبليغك 
اعانلا علن طريلق صحيفتلني محليتلني 
يلوم  يف  املحكملة  املام هلذه  بالحضلور 
املحاكملة املصلادف 2021/3/3 السلاعة 
التاسلعة صباحلا ويف حالة علدم حضورك 
سلتجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 
احكام امللادة 2/459  من قانون العقوبات 
وحسلب  املعلدل   1969 لسلنة   111 رقلم 

االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل الرشيك/ غانم حبيب جبار 
اقتلىض حضلورك اىل مقلر بلديلة النجلف 
االرشف لغرض اصلدار اجازة بنلاء للعقار 
املرقم )61/3( حي النفط خال عرشة أيام 

وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك .
طالب اإلجازة 

أمل عطوان عبود

اىل الرشيك/ فاضل مجيد عبود 
االسلكان  صنلدوق  اىل  حضلورك  اقتلىض 
العراقي فلرع النجلف االرشف وذلك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقة عى قيام رشيكك) مسللم 
كاظم صاحب ( بالبناء عى حصته املشلاعة 
يف القطعة املرقملة) 3/52436( حي النداء 
رقم املقاطعة 4 اسم املقاطعة جزيرة النجف 
لغرض تسليفه قرض اإلسلكان. خال مدة 
أقصاهلا خمسلة عرش يلوم داخلل العراق 
وشلهر خارج العراق من تاريخ نرش اإلعان 
وبعكسله سوف يسلقط حقك يف االعراض 

مستقبا
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

إىل الرشيكه هناء حمودي محمد حسن 
اقتلىض حضلورك إىل مقلر بلديلة النجلف 
لغلرض اصلدار اجازه بنلاء للعقلار املرقم 
39881 /3حلي السلام خال علرشه ايام 
وبخافله سلتتم اإلجلراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
ميثم محمد مجيد

لللللللللللللللللللللللللللللللللللل
إىل الرشيك أركان رشيد حساني 

توجلب عليك الحضور إىل صندوق االسلكان 
العراقلي فرع النجلف وذلك لتثبيلت اقرارك 
باملوافقله على قيلام رشيك قارس حسلن 
عيدان بالبناء عى حصته املشاعه يف القطعه 
املرقمله 49582 /3حلي النداء خلال مده 
خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
العلراق ملن تأريخ نلرش االعان وبعكسله 

سوف يسقط حقك باالعراض مستقبا
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

محكمة العمل يف املثنى
العدد 7/عمل/2021
التاريخ 2021/2/4

اىل املدعى عليه ) احمد بحر فرج( 
تبليغ

اقام املدعي مسللم محمد منصلور الدعوى 
7/عملل/2021 ضلدك امام هلذه املحكمة 
طللب فيهلا الزاملك بتاديتك له مبللغ ثاثة 
مايلني وثاثمئة الف دينلار عن اجور عمله 
بصفته معمار قالب نجارة وقد حددت هذه 
املحكمة  يلوم 2021/2/4 موعدا للمرافعة 
يف الدعلوى وتبلني مجهوليلة محلل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
الرميثة واشلعار مختار منطقة الصويحية 
والفزاعية يف قضاء الرميثة وقد حددت هذه 
املحكملة يوم 2021/2/22 موعدا للمرافعة 
تبليغلك  قلرر  اقامتلك  محلل  وملجهوليلة 
بصحيفتلني محليتلني  يوميتلني لحضلور 
املرافعلة ويف حالة علدم حضلورك او وكيل 
عنك او ارسالك ملعذرة مرشوعة فان املرافعة 

ستجري بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي

إىل الرشكاء ميامي و وختام وانعام و وحنان 
و وفاتن بنات عيد الرضا لفته 

اقتلىض حضوركلم إىل مقلر بلديلة النجلف 
لغلرض اصلدار اجازه بنلاء للعقلار املرقم 
52364 /3حلي النلداء خلال علرشه ايام 
وبخافله سلتتم اإلجلراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
كحاء جرب سلمان

لللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان 

يف   757340 املرقلم  األمانلات  وصلل  فقلد 
2020/11/3 بأسلم املواطن سلعد احسان 
محمد البالغ خمسلة مايني وسلتمائة ألف 
دينلار  الصادر من مديريلة بلدية املحموديه 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهه االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح الديلن  

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي  

العدد : 59/ش/2019
التاريخ 2021/2/6

اىل املدعى عليه / احمد جاسم محمد 
قرار حكم

يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة  اصلدرت 
 ( املدعيلة  قبلل  ملن  املقاملة  االسلحاقي 
هدى سلعدون احملد( قرارهلا املرقم )59/
املتضملن   2019/9/15 يف  ش/2019( 
تفريلق طلاق ولعلدم معرفة محلا اقامتك 
تقرر تبليغك بجريدتني محليتني يوميتني ويف 
حالة عدم اتباعك الطرق القانونية يكتسلب 

الحكم درجة البتات
القايض

يعرب عي جاسم
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل الرشيك/ أزهار عبد األمري عبد تقي 
االسلكان  صنلدوق  اىل  حضلورك  اقتلىض 
العراقي فلرع النجلف االرشف وذلك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقة عى قيلام رشيكك) تقوى 
عبد الحسلني سلالم ( بالنباء على حصتها 
املشلاعة يف القطعلة املرقملة) 73417/3( 
حي ميسلان رقم املقاطعة 4 اسم املقاطعة 
قلرض  تسلليفه  لغلرض  النجلف  جزيلرة 
اإلسلكان. خال مدة أقصاها خمسلة عرش 
يوم داخل العراق وشلهر خلارج العراق من 
تاريخ نرش اإلعان وبعكسله سلوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبا

وزارة العدل
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 367 /2018
التاريخ 2021/2/11

اعان
نظلرا لعدم بلوغ بلدل املزايدة لرشاء سلهام من 
العقار تسلسلل 14356/3 حي ميسلان الواقع 
يف الكوفة  العائد للمدينة سلعدية ياسلني خضري 
املحجلوز لقاء طلب الدائن  علي  مجيد رضيوي 
والباللغ 42,000,000 اثنلان واربعلون مليلون 
دينلار 80% من القيملة املقدرة لذا تقلرر تمديد 
املزايلدة ملدة خمسلة عرش يوما من اليلوم التايل 
للنلرش فعلى الراغلب يف اللرشاء مراجعلة هذه 
املديريلة خلال املدة املذكلورة مسلتصحبا معه 
التامينلات القانونيلة البالغلة عرشة ملن املائة 
من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية 
وان رسم التسلجيل والداللية عى املشري وذلك 
استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ عدد السهام 
امللراد بيعها 160 سلهم من اصلل االعتبار الكي 

260سهم 
املنفذ العدل
املواصفات :

ميسلان  حلي  الكوفلة   : ورقمله  موقعله  ل   1
14356/3

2 ل جنسه ونوعه : دارين 
3 ل حدوده واوصافه : بلدية الكوفة

4 ل ومشلتماته : العقار يقع عى شلارع فرعي 
عرشة  مر مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية 

اللدار االوىل : تتاللف ملن سلاحة اماميلة مبلط 
باللكايش املتهاللك ومرافلق واسلتقبال ومطبخ 
وكليدور وغرفة نوم واحدة ومكشوفة عدد اثنان 
وحمام وتواليت داخلية منفصلة وسلم يؤدي اىل 
السلطح وغرفة واحدة وجزء من سلقف املطبخ 
واالسلتقبال لثاثلة امتلار وبقية السلقف اعى 
االسلتقبال واملطبلخ ملن الطابوق والشليلمان 
وجميع ارضية اللدار من الكايش املوزائيك وجود 
سقوف ثانوية فقط يف االستقبال واملطبخ  وغرفة 
النوم وجميع جدران العقار ملبوخة بالبورك عدا 
االسلتقبال لعلو مر وثاثون سنتيمر سرياميك 
والباقلي بورك املا الغرفة العلوية السلقف من 
الطابلوق والشليلمان والجدران مغلفة باسلتك 

وهذه الدار مجهزة ماء وكهرباء
اللدار الثانيلة : تتالف من سلاحة امامية وغرفة 
نوم واحدة واسلتقبال وهول وصحيات منفصلة 
ومطبلخ ومكشلوفة علدد اثنلان السلقف ملن 
الطابلوق والشليلمان واالرضيلة ملن اللكايش 

املوزائيك ومجهز ماء وكهرباء 
5 ل مسلاحته / 260م2 مائتلان وسلتون ملر 

مربع  
6 ل درجة العمران :  الجزء االول متوسلط الجزء 

الثاني دون املتوسط  
7 ل الشاغل / الجزء االول املرتهن عي ثامر حسني 
والجزء الثاني املسلتاجر ابتسلام عبلد وكاهما 

يرغبان بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر  
8 ل القيملة املقلدرة : قيمة السلهام  املراد بيعها 

)56,000,000( ستة وخمسون  مليون دينار 
9 ل بلدل املزايلدة االخلرية : للم يحصلل راغلب 

بالرشاء
10 ل مكان املزايدة : داخل مديرية تنفيذ الكوفة

11 ل زملان املزايدة : السلاعة الثانية عرش ظهرا 
من اليوم االخري لاعان
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هتميش األخالق!طريق الشهادة

عدنان ابو زيدلؤي الموسوي

تعبيد الُس�بل ليس باآلمر الس�هل وال يكون ُمكلالً بالزهور، والبد من 
ثمن لتعبيده.. رس�الة الس�ماء الس�محاء يف ه�دّي البرشية منذ بدء 
الخليق�ة، دفع رضيبتها األنبياء والرُس�ل واألوصياء ومن س�ار بهذا 
ال�درب ِدماء طاهرة. تأريخ العراق ارتبط ارتباط�اً وثيقاً مع الِدماء، 
وث�ورة اإلمام الحس�ن “عليه وآل�ه أفضل الصل�وات” ألجل اإلصالح 
فيما أفس�ده الظاملون من ُح�كام الجور، فكان رضيبة تصديه، دمه 
الطاهرة مع اهل بيته وأنصاره، ولهذا اتخذ الثائرون من سبط النبي 

مناراً ينري درب األحرار وعزيمة ملواجهة األخطار.
األنظم�ة لم تق�م اال بالدماء وال نري�د الذهاب بعيداً، فمنذ تأس�يس 
الدولة العراقية 1921 لم يس�تقر العراق سياس�ياً وأمنياً واقتصادياً، 
ويع�ود ذلك تارًة لالنقالب�ات، وتارة يكون بنزوات الح�كام فيه، لهذا 
نج�د أن العراق بهذا التذبذب والتقلب.. س�يما بعد انتقال الحكم فيه 

من ملكي إىل جمهوري خصوصاً فرتة حكم البعث.
ج�رت ح�روب خارجية باإلنابة بس�بب نزوات قائد ال�رورة، الذي 
تمي�زت ف�رتة ُحكم�ه بالج�ور والُظل�م والقم�ع، للش�عب العراقي 
وبالخص�وص ملناط�ق الوس�ط والجن�وب، ع�ن طري�ق اإلعدام�ات 
واالغتي�ال وتغيي�ب ع�رشات اآلالف يف غياهب الس�جون، والتهجري 

القرسي ملن وصفهم النظام بالتبعية لهذه الدولة وتلك.
أكمل النظام ظلمه بقتله لرجال الدين، ما بن مرجع واستاذ وطالب 
علم، وكفاءات علمية ووطنين.. ولم يسلم من ظلمه الطفل الرضيع 
كم�ا يف عملي�ات األنفال.. ول�م يقترص عىل ذلك ب�ل أراد تصفية أرس 
علمية حوزوي�ة واكاديمية، فضالً عن قمعه لالنتفاضة الش�عبانية 
التي اندلعت بعد غزوه للكويت، والتي ثار فيها ثلثي العراقين بوجه 

نظام البعث العفلقي، الذي اذاقهم والعراق الُظلم والطغيان.
انربى األح�رار ويف طليعتهم رجال الح�وزة العلمية، ومن األرس التي 
يش�ار لها بالبنان والتحق بركبهم عش�اق الُحرية، وكان بيت مرجع 
الطائفة آنذاك اإلمام الحكي�م اول من تصدى للبعث والتحقت بركبه 
البيوت العلمية األخرى، وكان من رجاالت الحوزة البارزين واملعروف 
يف نش�اطه وتصديه منذ نعومة أظف�اره آية الله املجاهد محمد باقر 
الحكيم الذي كان عضد الشهيد محمد باقر الصدر يف حركته ضد املد 
الشيوعي والبعثي. تصدى الش�هيد الحكيم للبعث منذ ريعان شبابه 
عندما كان داخل العراق، وبس�بب نش�اطه املميز وحضوره الفاعل 
وتأث�ريه عىل األوس�اط الش�عبية اثار خ�وف نظام بغ�داد، مما دفع 
األخ�ري إىل اعتقاله مرات متكررة وصدرت بحق�ه احكام مختلفة ما 
بن املؤبد واإلعدام.. وبعد الضغط الجماهريي أفرج عنه، ولهذا طلب 
الش�هيد الصدر من ش�هيد املحراب مغادرة العراق ليمارس نش�اطه 

الكفاحي من هنالك لكي ال تتم تصفيته..

تتجاوز املنصات االجتماعية، الس�يما فيسبوك وتويرت، كونها نطاق 
تواص�ل، عىل غ�رار النوادي واملقاه�ي واملنتدي�ات، اىل اعتبارها كنزا 
معلوماتيا هائال ملؤسس�ات املخابرات وخزان�ات التفكري التي تبحث 
ع�ن املعلوم�ات، فضال ع�ن تحولها اىل س�وق كبري لإلع�الن، وتبادل 

رؤوس األموال املليارية.
فض�ال عن كل ذلك فهي منرب س�يايس واجتماعي وديني، ولها الدور 
الكب�ري يف توجيه نتائج االنتخابات يف الدول الكربى مثل أمريكا ودول 

أوربا والصن.
لك�ن املش�كلة الك�ربى التي تواج�ه نواف�ذ التواصل، انه�ا منتديات 
مس�توعبة، لكل من هّب ودّب، وملختلف مستويات التعليم والتفكري، 
األمر ال�ذي جعلها حافل�ة باآلراء املختلف�ة، والس�لوكيات املتنوعة، 
واالخالقي�ات املتصارع�ة، ع�ىل قواعد األض�داد الدينية والسياس�ية 

واالجتماعية.
يف جانب الربوفيل الش�خيص، فان الكثري من مس�تخدمي فيس�بوك 
الس�يما يف البل�دان العربي�ة، ال يدرك�ون ان الحس�اب او الصفح�ة 
لش�خص ما، هي مملكته الخاصة، يعرض فيه�ا آراءه ومفاهيمه، 
وان�ه مهم�ا كان االختصام مع�ه، فان ليس من حق أح�د، منعه عن 

ذلك، او تحقريه او التهجم عليه.
ويلعب التخفي دورا كبريا يف النفاق يف الخطاب، اذ ثمة من يمتلك أكثر 
من حس�اب وهمي، يسعى من خالله اّما اىل فرض الرأي، أو االبتزاز، 
أو التعدي عىل االخرين. هذا عىل مس�توى السلوك االفرتايض اليومي 
لألف�راد، ويف مس�توى آخ�ر، فنح�ن يف الواقع نتصارع م�ع عدد من 
املعضالت القيمية التي تعترب جزًءا من األخالق الرقمية. ويف تطبيقات 
مث�ل Facebook، Inc – Facebook و Messenger و Instagram و 
WhatsApp و Facebook Audience Network يمك�ن رص�د ازدراء 
واضح لألخالق الصارمة، التي نمارسها يف الواقع، وسبب ذلك يعود اىل 
ان البعض يستسهل السلوكيات الضارة يف العالم االفرتايض باعتباره 
منفصال عن الحياة الحقيقية، وهو تصور مغلوط، الن مسار التطور 
يش�ري اىل ان االنس�ان س�وف يقيض جل وقته يف الحياة االفرتاضية، 
فيم�ا الواقع اليومي س�وف يك�ون عىل الهامش تمام�ا. ينطبق ذلك 
عىل املؤسس�ات والرشكات الكربى، التي بدأت تدرك أهمية االخالق يف 
التواصل لجذب الزبائن وعدم التفريط بثقتهم، فرتاها جادة أكثر من 
االف�راد، يف جدي�ة التعامل ومصداقيته، وقد فتح له�ا ذلك ابوابا كبري 
يف تحقيق األرباح وجذب ثقة املس�تهلكن وتحقيق النمو. يف ديسمرب 
2018 اس�تخدم حوايل 2.7 مليار من الب�رش تطبيًقا واحًدا عىل األقل 
من تطبيقات Facebook، ولك ان تتصور ماذا س�يحدث لو ان الناس 

تعاملوا مع بعضهم بطريقة غري أخالقية؟

كيف يمكن عالج آثار »سن اليأس« عند الرجال
ال تعت�رب آثار “س�ن اليأس” 
حكرا عىل النس�اء فحس�ب، 
ل�دى  كذل�ك  توج�د  وإنم�ا 
الرجال، بحس�ب م�ا وصفه 
بأمراض  مختص�ون  أطب�اء 

الذكور.
يح�دث انقط�اع الطمث عند 
إىل  رسي�ع  بش�كل  النس�اء 
حد م�ا، ويتمي�ز بانخفاض 
إنت�اج هرمون االس�رتوجن 
وانقراض الوظيفة اإلنجابية 

والهب�ات الس�اخنة والتع�رق اللييل وتقلب�ات املزاج 
وأعراض أخرى.

وتتط�ور آثار “س�ن اليأس”عند الرجال بش�كل أبطأ 
بكثري، وخصائصه الرئيس�ية هي انخفاض مستوى 
هرمون التستوس�تريون الذكري، املس�ؤول أيًضا عن 

الرغبة الجنسية.
ويعان�ي م�ا يص�ل إىل 30٪ م�ن الرج�ال فوق س�ن 
الخمس�ن من إياس الذكورة، ومع تقدمهم يف السن، 
تزداد ش�دة ه�ذه الظاه�رة. بينما يح�دث انخفاض 
الهرمونات عند النساء برسعة، حيث ينخفض هرمون 
التستوس�تريون لدى الرجال ببطء. ال يواجه الجميع 
إي�اس الذك�ورة، كم�ا ويحتف�ظ الكثري م�ن الرجال 

بالقدرة ع�ىل إنجاب األطفال 
حتى سن الشيخوخة.

لك�ن يف بعض األحيان، يؤدي 
انقطاع الطم�ث عند الذكور 
إىل الضع�ف الجنيس الش�ديد 
والضعف وحتى التدهور، ويف 
هذه الحال�ة يمكن تصحيح 
الوض�ع، م�ن خ�الل نظ�ام 
غذائ�ي صحي مع الكثري من 
الخض�ار الورقي�ة، وتجن�ب 

األطعمة غري الصحية.
يحافظ النش�اط البدن�ي املنتظم ع�ىل لياقتك ويعزز 
إنت�اج هرم�ون التستوس�تريون الطبيع�ي. يحت�اج 
الرج�ال إىل راحة مناس�بة ونوم لييل ملدة 8 س�اعات. 
التوت�ر وتقلي�ل  التعام�ل م�ع  أيًض�ا  يج�ب علي�ك 
مستواه. إذا انخفضت مس�توي�����ات ه���رمون 
التس������توس�تريون كث�رًيا، فبعد است����ش�ارة 
الطبي�ب، يمك����ن�ك ال�����تبدي�ل إىل الع����الج 

بالهرمونات البديلة.
لك�ن تذكر أنه ال يمكن�ك البدء بمف�ردك، حيث أن له 
العدي�د من اآلثار الجانبية، مث�ل زيادة خطر اإلصابة 
واألوعي�ة  القل�ب  وأم�راض  الربوس�تاتا  برسط�ان 

 .thehealthsite الدموية، بحسب ما نرش موقع

أظهرت بيانات من اتحاد تجاري إقليمي الجمعة تهاوي حركة املسافرين 
ع�رب مطارات أوروبا العام املايض إىل مس�تويات 1995، بينما أبلت مراكز 
النقل الجوي يف تركيا وروسيا حسنا مقارنة مع نظرياتها يف غرب أوروبا. 
وقال تقرير مجلس املطارات ال�دويل ملنطقة أوروبا إن املطارات األوروبية 
فق�دت 1.72 ملي�ار مس�افر يف 2020، بم�ا يتجاوز 70٪ بس�بب جائحة 
فريوس كورونا، لتعود حركة السفر إىل مستويات لم تشهدها منذ ما قبل 
طف�رة النقل الجوي منخف�ض التكلفة. وقال أوليف�ر يانكوفيتش رئيس 
مجل�س املطارات يف بيان “ال يمكن ألي قطاع أن يس�توعب صدمة كهذه 
بمفرده.” وأضاف أن املبالغ املخصصة لدعم مطارات املنطقة لم تتجاوز 
2.2 ملي�ار ي�ورو )2.66 مليار دوالر( حت�ى اآلن، أي أقل من 8٪ من فاقد 
إي�رادات العام املايض. وأوضح املجلس أن مطارات االتحاد األوروبي كانت 
األش�د تررا، ال س�يما بس�بب حجم أس�واق الطريان الداخيل يف روس�يا 

وتركيا ومتانتها النسبية – فضال عن قيود سفر وإغالقات أقل رصامة.

وجدت األبحاث الحديثة أن االس�تحمام اليومي يمكن أن يش�كل خطرا عىل 
الصحة، وهذه بالتأكيد أخبار س�ارة بالنسبة للذين يستحمون بشكل نادر 
يف ه�ذا الفصل. وأوض�ح الطبيب رانيال من بوس�طن األمريكية، أنه إذا كان 
اإلنس�ان ال يتعرق وال يالمس الوحل أو األوس�اخ يف فصل الش�تاء فال داعي 
لالس�تحمام يوميا، وأش�ار أن املس�ام والجل�د لديهما القدرة ع�ىل تنظيف 

نفسهما، بحسب ما نقله موقع “نيوز إكسربس”.
ومن بعض املش�كالت التي يسببها االستحمام يف الش�تاء، بحسب الطبيب، 
هو جفاف املسام والجلد. حيث يزيل االستحمام باملاء الحار الزيوت املفيدة، 
التي تمنع تش�قق املسام والجلد. وبهذه الطريقة يجعل االستحمام املفرط 

املسام والجلد متقرشا وجافا.
باإلضافة إىل ذلك، يؤدي االس�تحمام بش�كل منتظم إىل تجريد املسام والجلد 
م�ن الكائن�ات الدقيق�ة التي تنتج�ه للحفاظ ع�ىل صحته�ا وحمايتها من 

السموم الناتجة عن املنتجات الكيميائية.

كورونا يعود بحركة املسافرين
 25 عامًا للوراء

دراسة تنصح بتقليل عدد 
مرات االستحامم

تأثريات غري متوقعة للتفاح  عىل خاليا الدماغ
كش�فت الكث�ري من الدراس�ات ع�ن التفاح 
وق�رشه وبذره، ولكن آخر دراس�ة تعمقت 
بأبحاث اكتش�فت وجود تأث�ري كبري للتفاح 

عىل خاليا الدماغ.
وفًقا لدراس�ة جديدة أجريت ع�ىل الفرئان، 
ف�إن مركب�ات املغذي�ات النباتي�ة املوجودة 
بش�كل طبيعي يف التف�اح والفواكه األخرى 
تحف�ز إنتاج خالي�ا دماغية جدي�دة، والتي 
يجب أن تساعد يف تحسن الذاكرة والوظيفة 

اإلدراكية، بحسب العلماء.
مجلة »Stem Cell Reports«، أش�ارت لدى 
نرشه�ا لنتائج الدراس�ة إىل أن املواد املغذية 
النباتية مثل مادة ريس�فرياتول املوجودة يف 
-epigallocatechin العنب األحمر، أو مادة

الش�اي  يف  املوج�ودة   )gallate )EGCG-3

األخ�ر، تؤثر إيجابي�ا يف مختل�ف أعضاء 
الجسم بما فيها الدماغ.

واكتش�ف علم�اء أس�رتاليون م�ن جامعة 
»كوينزالن�د«، إىل جان�ب زمالئهم من املركز 
األملان�ي لألم�راض التنكس�ية العصبي�ة يف 

لبع�ض  العالي�ة  الرتكي�زات  أن  دريس�دن، 
املغذي�ات النباتي�ة تحف�ز تكوي�ن الخالي�ا 
العصبي�ة - وهي عملية توليد خاليا عصبية 

جديدة يف الدماغ.
الخالي�ا  أن  تجربته�م  نتائ�ج  وأظه�رت 
الجذعي�ة لدم�اغ الفرئان البالغ�ة التي نمت 
يف املخت�رب ولدت املزيد م�ن الخاليا العصبية 
وكانت محمية بش�كل أفضل م�ن املوت إذا 
تم�ت إضافة الكريس�يتن أو حم�ض ثنائي 
هيدروك�يس بوزوي�ك )DHBA(، املغذي�ات 
الخالي�ا  إىل  التف�اح،  املوج�ودة يف  النباتي�ة 
املزروعة.يف االختبارات الالحقة التي أُجريت 
عىل الفرئان، وجد الباحثون أن بعض الخاليا 
الجذعية، كانت تتكاثر بش�كل نش�ط وتولد 

املزيد من الخاليا العصبية.

ذكر موقع ذي إنفورميش�ن ألخبار التكنولوجيا 
نق�ال ع�ن مص�ادر، الي�وم الس�بت، أن رشك�ة 
فيس�بوك تط�ور حالًي�ا س�اعة يد ذكي�ة تتيح 
للمستخدمن إرس�ال الرسائل وتضم خصائص 
تتعل�ق بالصح�ة واللياق�ة البدني�ة. وق�ال ذي 
إنفورميش�ن إن فيس�بوك تخطط للب�دء يف بيع 
الساعة الجديدة العام املقبل يف خطوة تدخل بها 

يف سوق تهيمن عليها حالًيا رشكتا أبل وهواوي.  
وس�تتصل س�اعة فيس�بوك الذكي�ة الجدي�دة 
بالشبكات الخلوية وهو ما سيتيح ملستخدميها 
إمكانية إرس�ال رس�ائل واالتص�ال بخدمات أو 
أجهزة رشكات الصحة واللياقة البدنية.  ودخلت 
فيسبوك قطاع إنتاج األجهزة يف السنوات األخرية 
وطرحت منتج�ات منها جهاز الواقع االفرتايض 

أوكيول�س وجه�از دردش�ة الفيدي�و بورت�ال.  
واس�تغل الرئي�س التنفيذي ل� فيس�بوك، مارك 
زوكرب�ريغ، الع�رض التقديم�ي لنتائ�ج أعمال 
الربع الرابع للرشكة، للهجوم عىل Apple بشأن 
تغيريات الخصوصية القادمة، قائال إن فيسبوك 
أصبحت تعترب بش�كل متزاي�د أن Apple واحدة 

.CNBC من أكرب منافسيها، بحسب شبكة

فيسبوك ترد عىل ابل بتطوير ساعة ذكية بخصائص صحية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بالصور: مكافحة اإلرهاب يطلق مبادرة لرتميم املنازل املترضرة من االمطار يف ذي قار


