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كشف رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية 
أنه من املؤمل التصويت عىل املوازنة العامة للعام 
الحايل 2021، نهاية األس�بوع الح�ايل بعد إكمال 
التعدي�ات واملقرتح�ات عىل فقراته�ا، وفيما ما 
تزال الخافات جارية بش�أن بعض البنود، تنرش 
»املستقبل العراقي« أهم الفقرات التي تهم حياة 

املواطنني.
وقال رئيس لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، 
النائ�ب أحم�د س�ليم الكنان�ي يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نس�خة منه إّن »موازنة العام 
الحايل2021 أرشفت ع�ىل االنتهاء بعد أن أكملت 
اللجنة املالية تعدي�ل بعض الفقرات واملقرتحات 
وقد أُرسلت إىل الجانب الحكومي واّطلع عليها«. 
وأّك�د رئيس لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
أن�ه »من املؤّم�ل التصويت ع�ىل املوازنة من قبل 

الربملان نهاية األسبوع الحايل«.
بدوره�ا، اص�درت لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا 
والسجناء السياسيني النيابية، اليوم االحد، بيانا 
حول قانون املوازنة االتحادية، مبينة انها لم تجد 

ايا من مقرتحاتها التي ادرجتها ضمن املوازنة.
وذك�ر بي�ان اللجنة أن�ه »نرشت بعض وس�ائل 
االعام اهم الفقرات التي تم اضافتها اىل مرشوع 

قانون املوارنة االتحادية لعام 2021«. 
اي مق�رتح م�ن  »ل�م نج�د اضاف�ة  وتابع�ت: 
مقرتح�ات لجنتن�ا التي ت�م ارس�الها اىل اللجنة 
املالية بمخاطبات رس�مية تزي�د عن اربعة كتب 
رسمية فضا عن مداخات اعضاء لجنة الشهداء 

بهذا الخصوص«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املكتب املركزي لإلحصاء يف سوريا، أمس األحد، أن الرقم 
القيايس ألس�عار املستهلك تجاوز 2000 يف املئة خال األزمة 
التي تعيش�ها الباد منذ نحو عرش س�نوات.ونقلت صحيفة 
»الوطن« الس�ورية عن مدير إحصاءات التج�ارة الخارجية 
واألس�عار يف املكتب بشار القاسم، أن الرقم القيايس ألسعار 
املستهلك وصل إىل 2107.8 يف املئة، حتى شهر أغسطس من 
العام 2020، وذلك مقارنة بعام األساس 2010 )ما قبل األزمة 
التي تش�هدها الباد(.وأضاف القاس�م أن التضخم السنوي 
ع�ن الفرتة ذاتها بلغ 139.5 يف املئة، وقال إن املؤرشات بينت 

أن ارتفاع األس�عار كان قد ب�دأ بالربع األخري من عام 2019 
واستمر خال عام 2020 وزاد عليه خال الربع األول جائحة 
كورونا، وما س�ببه الحجر الصحي عامليا ومحليا من ارتفاع 
يف أس�عار املواد.ونقل�ت الصحيف�ة عن الباح�ث االقتصادي 
س�نان ديب أن »تذبذب سعر الرصف س�بب زيادة مستمرة 
يف األسعار بعيدة عن املنطق االقتصادي«، ويشري إىل أنه كان 
هناك »دوما رفع ألس�عار السلع املنتجة من الدولة وللرسوم 
وللرضائ�ب بعي�دا عن ق�درة املواط�ن كاإلس�منت واألدوية 
والدخان وأجور النقل وغريها، ووس�ط تاعب علني بس�عر 
الرصف، وباقي األس�عار وتغايض أدوات الحكومة«، إضافة 
إىل »ظواهر احتكارية علنية ومضاربات لتكريس التضخم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مصادر سياسية، أمس األحد، عن 
مساع لعقد اجتماع موسع بني الرئاسات 
والكتل بشأن االنتخابات، فيما اكد النائب 
عن تحالف س�ائرون رياض املسعودي ان 

قوى سياسية تدفع اىل تاجيلها.
ان »هن�اك تحض�ريات  وقال�ت مص�ادر 
رئي�س  يض�م  اجتم�اع  لعق�د  واس�عة 
الجمهورية بره�م صالح ورئيس الربملان 
محمد الحلبويس ورئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، م�ع زعماء القوى السياس�ية 
الرئيس�ة يف الباد«، مبين�ة ان »االجتماع 

يه�دف اىل الخ�روج بموق�ف موّحد تجاه 
مل�ف االنتخاب�ات والتأكيد ع�ىل إجرائها 
يف موعدها املحدد والتعهد بتس�هيل عمل 

املفوضية العليا لانتخابات«.
ورجحت املصادر »أن تش�ارك يف االجتماع 
املبعوث�ة األممي�ة الخاصة للع�راق جنني 
»االجتم�اع  ان  اىل  الفت�ة  باس�خارت«، 
س�يناقش ترصيحات صدرت عن أعضاء 
وقي�ادات يف ع�دة كت�ل تش�كك بإج�راء 
االنتخاب�ات يف موعدها، عىل خاف املتفق 
علي�ه وبما يخ�ل يف إقب�ال العراقيني عىل 

تحديث بياناتهم االنتخابية«.
وتابع�ت ان »االجتم�اع »س�يبحث موعد 

ح�ل الربمل�ان العراق�ي قبل ش�هرين من 
تم�وز  نهاي�ة  يف  بمعن�ى  االنتخاب�ات، 

املقبل«.
وتع�ّد االنتخابات املبكرة أحد أهم مطالب 
الح�راك االحتجاجي الواس�ع الذي انطلق 
بالع�راق يف ترشي�ن األول 2019، وتمكن 
من تغيري الحكومة، واس�تبدال مفوضية 
االنتخاب�ات، وإرغ�ام القوى السياس�ية 
عىل س�ّن قانون انتخابات جديد، ثم قيام 
حكومة مصطفى الكاظمي بتحديد موعد 

لانتخابات املبكرة.
فيم�ا اك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون، 
رياض املس�عودي، ان »قوى سياس�ية ال 

تريد إج�راء االنتخاب�ات وتدف�ع باتجاه 
تأجيله�ا«، موضح�ا ان »االجتماع املزمع 
النق�اط ع�ىل  عق�ده م�ن أج�ل وض�ع 

الحروف«.
وأضاف املسعودي، أن »عدة كتل سياسية 
اصبح�ت تط�رح موع�داً جدي�داً، وه�و 
أي�ار م�ن العام املقب�ل، بمعن�ى أن فكرة 
االنتخابات املبكرة تنتهي مع هذا التأجيل 
ع�ام  موعده�ا  أساس�ًا  االنتخاب�ات  ألن 
2022«، الفتا اىل ان »هذا األمر لن نس�مح 
به، خصوصاً أنه س�وف يش�عل الش�ارع 

العراقي من جديد«.
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املرصف الزراعي يعلن عن القروض املقدمة للمواطنني وحيدد تفاصيلها
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت مندوب املرصف الزراعي يف املنطقة الش�مالية ضفاف عيل، أمس 
األحد، أن القروض ستنطلق يف محافظة نينوى بعد إقرار املوازنة العامة. 
وقال�ت عيل، يف ترصيح صحفي، إن »ق�روض املرصف الزراعي الخاصة 
باملبادرة الزراعية ستنطلق بعد إقرار املوازنة العامة«، مبينا ان »القروض 
املتوف�رة حاليا هي من املوازنة الذاتي�ة للمرصف، فضال قروض املوطنة 
روتبه�م وهؤالء رشوط قروضهم بس�يطة جدا، ولكنها مبالغ قليلة جدا 

ال تتجاوز 20 مليون دينار«.
وأضاف�ت أن�ه »بعد إقرار املوازنة س�تنطلق ق�روض املب�ادرة الزراعية، 
وه�ي ذات مبال�غ عالية ج�دا تصل إىل ملي�ار جدا، وب�دون فائدة ولكن 
رشط الق�رض ه�و أن يتم رهن عقار ملك رصف، لحني تس�ديد القرض 

بالكامل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية أنه من 
املؤمل التصويت عىل املوازنة العامة للعام الحايل 2021، 
نهاية األس�بوع الحايل بعد إكمال التعديالت واملقرتحات 
ع�ىل فقراته�ا، وفيما ما ت�زال الخالفات جارية بش�أن 
بعض البنود، تنرش »املس�تقبل العراق�ي« أهم الفقرات 

التي تهم حياة املواطنني.
وقال رئيس لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، النائب 
أحم�د س�ليم الكناني يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إّن »موازن�ة الع�ام الح�ايل2021 أرشفت 
ع�ىل االنتهاء بع�د أن أكملت اللجن�ة املالية تعديل بعض 
الفق�رات واملقرتحات وقد أُرس�لت إىل الجانب الحكومي 
واّطل�ع عليها«. وأّكد رئيس لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة أنه »من املؤّمل التصويت ع�ىل املوازنة من قبل 

الربملان نهاية األسبوع الحايل«.
بدوره�ا، اصدرت لجنة الش�هداء والضحايا والس�جناء 
السياس�يني النيابي�ة، الي�وم االح�د، بيانا ح�ول قانون 
املوازن�ة االتحادية، مبينة انها لم تجد ايا من مقرتحاتها 

التي ادرجتها ضمن املوازنة.
وذكر بيان اللجنة أنه »نرشت بعض وس�ائل االعالم اهم 
الفق�رات التي تم اضافته�ا اىل مرشوع قان�ون املوارنة 

االتحادية لعام 2021«. 
وتابع�ت: »ل�م نج�د اضاف�ة اي مقرتح م�ن مقرتحات 
لجنتن�ا الت�ي تم ارس�الها اىل اللجنة املالي�ة بمخاطبات 
رسمية تزيد عن اربعة كتب رسمية فضال عن مداخالت 

اعضاء لجنة الشهداء بهذا الخصوص«.
واس�تغربت من »حالة التهمي�ش للرشائح املضحية من 
ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيني ومحاولة 
املساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانني النافذة 
وبالرغم من اللجنة املالية إس�تجابت باضافة فقرات يف 
قان�ون املوازنة لرشائح مختلفة من ابناء ش�عبنا والذي 
نوك�د عىل اس�تحقاقهم ومنحه�م حقوقه�م بادراجها 
بنص�وص قانوني�ة يف قانون املوازنة الس�تحقاقهم تلك 

النص�وص«. واك�دت اللجن�ة دعوته�ا ل�«لجن�ة املالية 
النيابي�ة بادراج الفقرات التي تم تزويد هم  بها من قبل 
لجنتنا والتي تخص ذوي الش�هداء والسجناء واملعتقلني 
واملحتجزي�ن واملفصولني السياس�يني وضحايا االرهاب 
وجميع املترضرين املشمولني بقوانني العدالة االنتقالية 
وبخالفه س�تمتنع اللجنة عن التصويت لقانون املوازنة 
االتحادي�ة ملخالفت�ه االج�راءات والس�ياقات القانونية 
يف مناقش�ة املقرتح�ات املقدم�ة من لجنتن�ا فضال عن 

االنتقائية يف ادراج الفقرات اىل قانون املوازنة والتي يكاد 
يفه�م منها التعمد الواضح يف حرمان هذه الرشائح من 

حقوقهم القانونية«.
إىل ذلك،  تنرش املستقبل العراقي أبرز املواد والفقرات التي 
ت�م تضمينه�ا يف املوازنة االتحادية للس�نة املالية 2021 

والتي من املؤمل التصويت عليها األسبوع الحايل.
 فيما ييل ابرز الفقرات التي ضمنت يف موازنة 2021:

1-تخصيصات املش�مولني بق�رار 315 وعق�ود وأجور 

وزارة الكهرباء واإلداريني والحرفيني والكتاب والحراس 
وموظف�ي الخدم�ة املتطوع�ني وس�ترصف للذي�ن ل�م 

يستلموا الرواتب فور إقرار املوازنة. 
2-تخصيص�ات جمي�ع املحارضي�ن والعق�ود واالجراء 
اليوميني واملالكات الس�اندة وحملة الش�هادات العليا يف 

الوزارات والدوائر.
3-تخصيص�ات الخريجني من األطب�اء واملهن الصحية 
والس�اندة ومنهم العلوميني وش�مولهم بالتعيني ضمن 

ال� 68 ألف درجة وظيفية مع مبارشتهم.
4-إدراج وتضم�ني مس�تحقات املفس�وخة عقودهم يف 
الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلعادتهم إىل الخدمة.

5-إضافة املخصصات واملس�تحقات للم�الكات االدارية 
والفنيني والساندة يف وزارة الصحة.

6-تعيني االوائل وحملة الشهادات العليا.
7-تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعىل عىل املالك 

املدني يف الوزارات األمنية.
8-الغ�اء االس�تقطاعات ورضيب�ة الدخ�ل ع�ىل رواتب 

املوظفني واملتقاعدين.
9-توزيع قطع األرايض لرشائح املجتمع كافة.

10-منحة الصحفيني والفنانني واألدباء.
11-مستحقات الفالحني ودعم القطاع الصناعي.

12-زيادة عدد املش�مولني بش�بكة الرعاية االجتماعية 
وزيادة املبالغ املمنوحة لهم.

واعلن رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، النائب 
أحم�د س�ليم الكنان�ي، ام�س الس�بت ، أنه م�ن املؤمل 
التصوي�ت عىل املوازنة العامة للعام الحايل 2021، نهاية 
األس�بوع الحايل بع�د إكمال التعدي�الت واملقرتحات عىل 
فقراته�ا. وق�ال الكناني يف بي�ان تلقت وكتل�ة }الفرات 
نيوز{ نسخة منه، إّن »موازنة العام الحايل2021 أرشفت 
ع�ىل االنتهاء بع�د أن أكملت اللجن�ة املالية تعديل بعض 
الفق�رات واملقرتحات وقد أُرس�لت إىل الجانب الحكومي 
واّطل�ع عليها«. وأّكد رئيس لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة أنه »من املؤّمل التصويت ع�ىل املوازنة من قبل 

الربملان نهاية األسبوع الحايل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مصادر سياس�ية، أمس األحد، عن 
مس�اع لعقد اجتماع موس�ع بني الرئاسات 
والكتل بش�أن االنتخابات، فيم�ا اكد النائب 
ع�ن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي ان 

قوى سياسية تدفع اىل تاجيلها.
وقالت مصادر ان »هناك تحضريات واس�عة 
لعقد اجتماع يضم رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح ورئي�س الربمل�ان محم�د الحلبويس 
ورئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، مع 

زعماء القوى السياس�ية الرئيسة يف البالد«، 
مبينة ان »االجتماع يهدف اىل الخروج بموقف 
موّح�د تجاه ملف االنتخاب�ات والتأكيد عىل 
إجرائها يف موعدها املحدد والتعهد بتس�هيل 

عمل املفوضية العليا لالنتخابات«.
ورجح�ت املص�ادر »أن تش�ارك يف االجتماع 
املبعوث�ة األممي�ة الخاص�ة للع�راق جن�ني 
بالسخارت«، الفتة اىل ان »االجتماع سيناقش 
ترصيح�ات ص�درت ع�ن أعض�اء وقيادات 
يف ع�دة كت�ل تش�كك بإج�راء االنتخابات يف 
موعدها، عىل خ�الف املتفق عليه وبما يخل 

يف إقب�ال العراقي�ني ع�ىل تحدي�ث بياناتهم 
االنتخابية«.

وتابع�ت ان »االجتماع »س�يبحث موعد حل 
الربملان العراقي قبل شهرين من االنتخابات، 

بمعنى يف نهاية تموز املقبل«.
وتع�ّد االنتخاب�ات املبكرة أح�د أهم مطالب 
الح�راك االحتجاج�ي الواس�ع ال�ذي انطلق 
وتمك�ن   ،2019 األول  ترشي�ن  يف  بالع�راق 
من تغي�ري الحكوم�ة، واس�تبدال مفوضية 
السياس�ية  الق�وى  وإرغ�ام  االنتخاب�ات، 
عىل س�ّن قان�ون انتخابات جدي�د، ثم قيام 

حكوم�ة مصطفى الكاظم�ي بتحديد موعد 
لالنتخابات املبكرة.

فيم�ا اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون، 
رياض املسعودي، ان »قوى سياسية ال تريد 
إجراء االنتخاب�ات وتدفع باتجاه تأجيلها«، 
موضحا ان »االجتماع املزمع عقده من أجل 

وضع النقاط عىل الحروف«.
وأضاف املس�عودي، أن »عدة كتل سياس�ية 
اصبحت تطرح موع�داً جديداً، وهو أيار من 
الع�ام املقبل، بمعن�ى أن فك�رة االنتخابات 
املبكرة تنتهي مع هذا التأجيل ألن االنتخابات 

أساس�اً موعدها ع�ام 2022«، الفت�ا اىل ان 
»هذا األمر لن نسمح به، خصوصاً أنه سوف 

يشعل الشارع العراقي من جديد«.
وتاب�ع ان »إجراء االنتخاب�ات املبكرة يكون 
م�ن خالل ح�ّل مجل�س الن�واب، لكن حتى 
الس�اعة ال توج�د رغب�ة سياس�ية بذل�ك، 
خصوص�اً أنه ال ضمان�ات حكومية مؤكدة 
ع�ىل إج�راء االنتخاب�ات املبك�رة إذا ما حل 
الربملان نفس�ه، ف�ال يمكن جع�ل الحكومة 
ب�ال رقابة برملانية أو تعطيل أعىل مؤسس�ة 

ترشيعية لفرتة طويلة«.

»املستقبل العراقي« تنشر أبرز الفقرات اليت ختص حياة املواطنني.. وجلان برملانية تعرتض على »إهمال« مالحظاتها

جدل املوازنة: خالف عىل بنود.. وموعد للتمرير
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قوى تدفع لتأجيل االنتخابات املبكرة واجتامع مرتقب للرئاسات والكتل بشأهنا 

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت القي�ادات األمنية والحش�د 
الش�عبي، أم�س االح�د، اجتماع�ا 
الجارية  العملي�ة  لبحث مجري�ات 
ملالحق�ة خالي�ا داع�ش يف خانقني 
بمحافظة دياىل. وقال قائد القوات 
عق�ب  املحم�دي  قاس�م  الربي�ة 
االمني�ة  »عمليتن�ا  إن  االجتم�اع 
الحش�د  قطع�ات  م�ع  املش�رتكة 
ال�رضورة  الش�عبي تدخ�ل ضمن 
لتأمني املناطق التي تشهد تحركات 

إرهابية يف محافظة دياىل«. 
واك�د، ان »هناك تعاونا وتنس�يقا 
عالي�ني جدا ب�ني الجي�ش العراقي 
وقطع�ات الحش�د الش�عبي ضمن 
قواط�ع  وجمي�ع  دي�اىل  قاط�ع 
قأي�د  وطم�أن  ه�ذا  العملي�ات«. 

عمليات دي�اىل للجيش الل�واء رعد 
محمود ب�رش ب�أن »العملية بعيدة 
ع�ن التجري�ف وإنم�ا فت�ح طرق 
املناط�ق  بع�ض  داخ�ل  للعج�الت 

لتأمني ضفتي نهر دياىل«. 
من جهته، بني قأي�د عمليات دياىل 
للحشد الشعبي طالب املوسوي أن 
»العملي�ة ته�دف ملالحق�ة عنارص 
داعش وتدمري مضافاتهم«، مشددا 
ع�ىل »تطبيق الخط�ة التي وضعت 
من قيادتي الجيش والحشد ضمن 
س�رتاتيجية من�ع التهدي�د املعادي 

من تنظيم داعش االرهابي« 
ورشع�ت ق�وات الحش�د الش�عبي 
االح�د،  الي�وم  صب�اح  والجي�ش، 
بعملية امنية واس�عة من محورين 
ملالحق�ة فلول داعش ش�مال رشق 

دياىل.

قادة احلشد واجليش عن عمليـة خانقيـن: 
جتري بتنسيق عال وال جتريف لألرايض 

         المستقبل العراقي / محمد الجابري

أصدر محافظ البرصة اس�عد العيدان�ي، أمس األحد، بيان 
تعزي�ة عىل روح الس�يد عيل عب�د الحكيم الص�ايف، مؤكداً 

دوره الكبري واملعطاء يف البرصة.
وقال العيداني، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
»بمزيد من التس�ليم لقضاء الله تعاىل وق�دره تلّقينا النبأ 
املؤس�ف برحيل س�ماحة العالمة حجة اإلسالم واملسلمني 
السيد عيل عبد الحكيم الصايف وكيل املرجعية الدينية العليا 

يف محافظة البرصة«.
وأض�اف العيدان�ي أن »للعالم�ة الفقي�د الراح�ل املرحوم 

سماحة السيد عيل عبد الحكيم الصايف تأثري كبري ومعطاء 
يف األوساط الدينية واالجتماعية والشعبية يف عموم أقضية 
ونواحي ومركز مدين�ة البرصة«. وأردف »نتقدم بالتعازي 
اىل أبناء الش�عب البرصي بمختلف أطيافه وألهم الله أهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان«. 
وت�ويف وكيل املرجعي�ة الدينية العليا أم�ام وخطيب جامع 
األبل�ة الكبري يف محافظة البرصة الس�يد ع�يل عبد الحكيم 
الصايف فجر أمس األحد. وذكرت مصادر ان الس�يد الصايف 
ت�وىف داخ�ل قس�م العناي�ة املرك�زة يف مستش�فى الصدر 
التعليمي. وش�يع أه�ايل البرصة جثمان الس�يد الصايف اىل 

مثواه األخري.

        بغداد / المستقبل العراقي

عل�ق املتظاهرون يف مدين�ة النارصية مركز 
محافظة ذي قار احتجاجاتهم لثالثة أيام.

ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف  مص�ادر  وقال�ت 
»املحتج�ني أعلنوا تعليق تظاهراتهم وإمهال 
الحكوم�ة 3 ايام لتنفيذ مطالبهم«، مبينا ان 
»أب�رز ه�ذه املطالب اختي�ار محافظ مدني 

ومحاسبة قتلة املتظاهرين«.
كما ب�ارش املحتجون يبارشون باالنس�حاب 

من امام مبنى محافظة ذي قار.
وقال ش�هود عيان ان ق�وات الجيش رافقت 
املتظاهرين يف ش�وارع النارصي�ة تعبرياً عن 

السلمية والتعاون الثنائي.
ب�دوره، اوضح محافظ ذي ق�ار املكلف عبد 
الغني االسدي انه تم تشخيص خلل يف الرؤية 
واالداء من قبل بعض االجهزة األمنية، مؤكدا 

العمل عىل تجاوز كل االخطاء السابقة.
وقال االس�دي خ�الل زيارته لقي�ادة رشطة 
ذي قار، إن »االس�تعدادات الرس�مية جارية 
لرتتيب الزي�ارة املنتظرة لباب�ا الفاتيكان إىل 

مدينة اور التاريخية«. 
َواض�اف أن »حوارن�ا متواص�ل م�ع أه�ايل 
النارصي�ة الختي�ار ما يرونه مناس�با إلدارة 
محافظتهم والخروج من االزمة الحالية ولن 

نسمح الحد بمصادرة حقوقهم«.   

وأردف االس�دي: »وجهن�ا بس�حب عن�ارص 
مكافح�ه الش�غب واس�تبدالها بق�وات من 
الجي�ش والرشط�ة يف مدين�ة النارصية ملنع 
اي تصادم بني الق�وات االمنية واملتظاهرين 
وحس�ب توجيه�ات القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة«. ومىض بالقول: »شخصنا وجود 
خلل يف الرؤية واالداء من قبل بعض االجهزة 
األمنية وس�نعمل ع�ىل تج�اوز كل االخطاء 
السابقة«. واشار االسدي اىل اعطاء »التخويل 
لقيادة الرشطة بنقل ومحاسبة من ال يؤدي 
واجباته بصورة تامة وكل من ال ينفذ االوامر 
الص�ادرة بمن�ع اس�تخدام الرص�اص الحي 

اثناء التظاهرات«. 

تظاه�رات  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  وش�هدت 
انطلقت من ساحة الحبوبي وسط النارصية 
باتج�اه مبنى املحافظة يف صوب الش�امية، 
اعم�ال عنف وح�رق اطارات لقط�ع الطرق 
املؤدي�ة اىل مبنى املحافظة ناهيك عن رش�ق 
واجه�ة املبنى املذك�ور بالحج�ارة وتحطيم 
زج�اج املبنى. فيم�ا تدخلت الق�وات االمنية 
اش�تباكات  تخللته�ا  املتظاهري�ن  لتفري�ق 
وعملي�ات كر وف�ر يف الش�وارع القريبة من 
مبن�ى املحافظة وجرس النرص، أس�فر عنها 
س�قوط ش�هداء وجرح�ى. وانته�ت بأقالة 
املحافظ وتكليف رئيس جهاز االمن الوطني 

عبد الغني االسدي مؤقتا.

ن�رشت وزارة الصح�ة، أم�س األحد، 
قائمة بالفئات املستهدفة أوالً يف حملة 
التلقي�ح املض�اد لف�ريوس كورون�ا. 
الوزارة منتس�بيها »بجميع  ووضعت 
عناوينهم الوظيفي�ة« يف املرتبة األوىل 
من الفئات املستهدفة بالتلقيح، يليهم 
الذي�ن تتج�اوز أعمارها  األش�خاص 
50 عام�اً، ث�م املصاب�ون باألم�راض 
املزمنة، واملش�مولني بش�بكة الرعاية 
والنازح�ني والالجئني يف  االجتماعي�ة 
املخيمات، إضاف�ة إىل العاملني يف دور 
الدولة والس�جون، فضالً عن منتسبي 
القائمة  الق�وات األمني�ة. وتضمن�ت 
أيض�اً، املصابني باألمراض الرسطانية 
واالعت�الالت املناعي�ة وأم�راض ال�دم 
الوراثية، وأخ�رياً »أصحاب املهن ذات 
الخط�ورة العالية« وه�م العاملون يف 
املناف�ذ الحدودية ومحطات القطارات 
واإلعالمي�ون  التدريس�ية  وامل�الكات 
وعمال املطاعم ونزالء السجون ونزالء 
دور الدولة. من جانبه، أوضح املتحدث 
باس�م وزارة الصح�ة س�يف البدر يف 
 IQ ترصي�ح صحف�ي، ورد اىل موق�ع
الفئ�ات حدده�ا  »ه�ذه  إن   ،NEWS
خ�رباء الصح�ة العام�ة وه�ي األكثر 
عرض�ة لإلصاب�ة بف�ريوس كورونا«، 
مبين�اً أن »تلقي�ح كل ه�ذه الفئ�ات 
س�يكون بالت�وازي، وحس�ب األكث�ر 
عرض�ة للخط�ر، فالك�وادر الصحية 
العامل�ة يف رده�ات ع�الج املصاب�ني 
بكورونا ستكون لهم األولوية، وكذلك 
القوات األمنية لتواجدهم يف الشارع«.

حمافظ البرصة يعزي بوفاة وكيل املرجعية: كان للسيد عيل عبد احلكيم الصايف
 دور كبري ومعطاء

متظاهرو ذي قار يعلقون حراكهم لثالثة أيام.. واألسدي: شخصنا خلاًل أمنيًا 
وسنحاسب من ال ينفذ األوامر

بالتفاصيل.. جدول الفئات 
املشمـولة بالتطعيـم بلقـاح 

»كورونا« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

كثف�ت وزارة النق�ل اس�تعداداتها م�ن خ�الل الرشك�ة العام�ة لنقل 
املسافرين والوفود والخطوط الجوية لتهيئة وسائل ومتطلبات زيارة 

البابا والوفد املرافق له اىل العراق مطلع الشهر املقبل.
ومن املنتظر أن يبدأ باب�ا الفاتيكان زيارة تاريخية للعراق يف الخامس 
من آذار املقبل، تس�تغرق أربعة أيام يلتقي خاللها كبار املسؤولني، إىل 
جانب املرجع األعىل الس�يد عيل السيس�تاني يف مدينة النجف، وزيارة 
مدين�ة أور التاريخي�ة، وإقامة قداس يف بغداد فض�اًل عن زيارة إقليم 

كردستان العراق. 
وقال مدير الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود كريم كاظم حسني 
يف حدي�ث صحفي، ان »الرشكة عملت عىل تس�خري جميع االٕمكانيات 
والجهود، وال س�يما االٔقس�ام التش�غيلية املعنية لخدمة نقل قداس�ة 
البابا والوف�د املرافق له من تهيئة الباصات داخ�ل بغداد واملحافظات 

طيلة فرتة زيارته«.  
واش�ار اىل »تش�كيل غرفة عمليات لتهيئة جميع املستلزمات املتمثلة 
بتحدي�د الباص�ات  VIP يف جوالت وف�د البابا، وكذل�ك تهيئة طائرات 
الناق�ل الوطن�ي لتوفري وس�ائل ومتطلبات الزيارة املرتقبة يف الش�هر 
املقب�ل«.  وبني ان »جدول اعمال زي�ارة البابا لن يقترص عىل بغداد بل 
س�يتضمن زيارة ع�دد من املحافظات«، إذ س�تكون »بادرة تاريخية« 
تسهم يف ترس�يخ االستقرار وإشاعة روح التآخي يف العراق ويف عموم 
املنطق�ة، الس�يما أن جه�وده مش�هود لها ح�ول العال�م يف الحد من 
الرصاع�ات وتغلي�ب الحكمة والعق�ل وإعالء قيمة االٕنس�ان فوق كل 

املصالح السياسية والنزاعات والحروب. 
واك�د ان »هذه الزي�ارة تعد االوىل للباب�ا خارج الفاتي�كان منذ العام 
2019 بس�بب جائحة كورونا، وتحظى باهتمام واس�ع من قبل وزير 
النقل نارص حس�ني بندر الش�بيل الذي اوعز برضورة تس�خري جميع 
امكانيات وجهود تش�كي�����الت الوزارة املعنية لخدمة قداسة البابا 

والوفد املرافق له.

العراق يتم »خطة النقل« اخلاصة
 بزيارة البابا إىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

تحدثت وزارة الصحة عن ترأس الوزير حسن التميمي الجتماع لجنة األمر 
الديواني 217، والحظر الصحي ورسعة انتشار الساللة الجديدة.

وذكرت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »وزير الصحة أكد 
ان امل�ٔورشات العلمية والدولية تٔوكد رسعة انتش�ار الس�اللة الجديدة من 
فريوس كورونا التي دخلت العراق«، الفتا اىل ان »الس�اللة الجديدة تسببت 
بارتفاع اعداد اإلصابات والوفيات والحاالت الحرجة لدى األطفال والشباب 

بالخصوص«. 
 وبني ان »تم خالل االجتماع استعراض وبحث االجراءات املتخذة يف العراق 
ملن�ع تفيش الس�اللة، فضال ع�ن عرض الجه�ود الصحية ملتابع�ة الحظر 

الصحي«. وجدد وزير الصحة دعوته اىل االلتزام باإلجراءات الصحية.

الصحة تلوح بتمديد احلظر: ساللة »كورونا« 
اجلديدة تنترش برسعة

        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت لجنة االمن والدفاع النيابية، 
خالل اس�تضافتها مستشار االمن 
القومي قاسم االعرجي، دور حلف 
النات�و وعدد عن�ارصه ودورهم يف 
العراق وحاجة القوات االمنية لهم.

وق�ال عضو لجن�ة االم�ن والدفاع 
يف  االعاجيب�ي،  س�عران  النيابي�ة 
»االجتم�اع  إن  صحف�ي،  حدي�ث 
ناقش مع مستش�ار االمن القومي 
دور حل�ف الناتو، وم�ا الفائدة من 
تواج�ده، وأهم االتفاقي�ات معهم 
وهل من املمكن بقاؤهم او زيادتهم 
او انقاصهم«. واض�اف: ان »هناك 
رؤية لتقليل عددهم النه يوجد فرق 
ب�ني التحال�ف الدويل وحل�ف الناتو 

ال�ذي يض�م عددا م�ن ال�دول، وان 
تواجده�م يف الع�راق للتدريب فقط 
، أي ال توجد ق�وة قتالية أو تجهيز 
لألس�لحة«. وب�ني، ان »ع�دد حلف 
النات�و يف الع�راق ب�دأ باالنخفاض 
ووص�ل اىل م�ا ب�ني )320 - 350( 
عن�رصا«، مبينا ان »الع�راق يوجد 
لديه خ�رباء تدريب ولك�ن يف نفس 
الوق�ت يحت�اج اىل خ�رباء ج�دد يف 
مجال التدريب السيما عىل األسلحة 
الحديثة« . واوض�ح االعاجيبي، ان 
»اللجنة طرحت عددا من املقرتحات 
من بينها االستغناء عن حلف الناتو، 
السيما انه ال توجد هناك اتفاقيات 
مع النات�و، ولك�ن يف النهاية يبقى 
رأي الحكوم�ة به�ذا الش�أن ومدى 

حاجة القوات االمنية لهم«.

الدفاع الربملانية ومستشار األمن القومي 
يبحثان دور »الناتو« يف العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن استمرار الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب مناقل�ة ال�رز املحيل املنت�ج باملج�ارش االهلية 
بمحافظ�ات النج�ف والديواني�ة ودي�اىل ونين�وى وبابل 
م�ع تجهيز الوكالء، اكد ذلك مدي�ر عام الرشكة املهندس 
عبدالرحم�ن الجوي�راوي وقال ان وت�رة تصنيع الرز يف 
املج�ارش االهلية تتصاعد بعد مبارشة اصحاب املجارش 
االهلي�ة يف النج�ف واملثن�ى م�ن س�حب كميات الش�لب 
املخصص لها لتصنيعه وفق نس�بة االستخالص املحددة 

ب )٥٨،٥( . 
واضاف ان مبارشة املجارش االهلية يف النجف والديوانية 

س�تعطي دافع كبر لعملية االنتاح والذي س�يؤمن املزيد 
من كميات ال�رز املحيل املخصص توزيعه ضمن مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة . وأش�ار اىل ان فرع حب�وب النجف 
االرشف جه�ز املجارش األهلية بالش�لب م�ن عدة منافذ 
توزعت سايلو الكوفة وسايلو أبو صخر ومركز تسويق 
املش�خاب رغم حظر التجوال الصحي حيث بلغت الكمية 
اإلجمالي�ة املجهزة للمجارش لغاية الي�وم )٢٣٠٣ ( طن 
وتوزع�ت م�ن س�ايلو الكوفة جه�ز )٧٨٠( طن ش�لب 
ياسمني و سايلو ابو صخر جهز كمية ) ٧١٩ ( طن شلب 
ياسمني و مركز تسويق املشخاب جهز كمية )٤٥٧ ( طن 
ش�لب ياس�مني مكيس حيث بلغ إجمايل املجهز من الرز 
املح�يل يف النجف للوكالء الحص�ة األوىل ) ١٥٩٨ (طن رز 

ياسمني من انتاج املجرشة الحكومية.ولفت اىل استمرار 
فرع الديوانية باس�تالم الرز املح�يل املصنع من املجارش 

االهلي�ة يف مواق�ع الفرع حي�ث بلغت الكمية املس�تلمة 
١٥٣٦١ طن ، مع االس�تمرار بتجهي�ز الحصة االوىل ملادة 
الرز املحيل الياس�مني ل�وكالء املواد الغذائي�ة حيث بلغت 
الكمية املجهزة ٣١٦٧ طن، فضال عن االستمرار بمناقلة 
رز مح�يل ياس�مني اىل فرع�ي نينوى ودي�اىل حيث بلغت 
الكمي�ة املناقلة لنينوى ٤٠٥٣ طن ، واىل فرع دياىل ١٥١٩ 
طن و املجموع الكيل لل�رز املجهز للوكالء )١٠٨٨.١٠١ ( 
طن. وذكر ان فرع بابل مس�تمر بتوزي�ع الرز املصنع يف 
مجرش�ة الحلة الحكومية لوكالء تموي�ن بابل باالضافة 
اىل االس�تمرار بتجهي�ز املطاحن االهلي�ة والحكومية من 
املجمع املخزني يف املرادية للحصة الثانية نسبة ٥٠% لهذا 

اليوم وبكمية تجاوزة)١٥٨١(طن .

التجارة تعلن استمرار مناقلة الرز املحيل يف مخس حمافظات وتؤكد جتهيز الوكالء

    كربالء / علي ابراهيم

قال مسؤول يف العتبة الحسينية املقدسة، ان 
العتبة »لن تكون بديالً أب�داً عن الوزارات« يف 

تنفيذ املشاريع.
وأش�ار رئيس هيأة الصح�ة والتعليم الطبي 
يف العتب�ة س�تار الس�اعدي، اىل ان »العتب�ة 
الحس�ينية املقدسة من خالل تنفيذ املشاريع 
املتنوعة لن تكون بديال عن الوزارات يف تقديم 
الخدم�ات الصحية وغرها، ب�ل تكمل الدور 
يف الخدم�ات املقدم�ة بالقط�اع الصح�ي أو 

غره«.
وقال الس�اعدي بحس�ب بيان للعتبة »العتبة 
الحسينية التطرح نفس�ها بدال عن الوزارات 

ابدا وال تنوب عنها يف ذلك«.
وأوض�ح أن »تنفيذ مراكز الش�فاء املتطورة 
من قب�ل العتب�ة وتحويله�ا اىل مناطق لعزل 

املصاب�ني س�اعد وزارة الصح�ة باس�تثمار 
كاج�راء  االخ�رى  لالغ�راض  املستش�فيات 
العملي�ات املتنوعة وتقدي�م الخدمات الطبية 

اليومية للمواطنني«.
وأض�اف أن »العتب�ة الحس�ينية ومن�ذ بداية 
تف�ي الف�روس ان�رت اىل تش�كيل خلي�ة 
قب�ل ممث�ل  بتوجي�ه مب�ارش م�ن  خدم�ة 
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا، واملت�ويل الرشعي 
للعتبة الحس�ينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئ�ي، حيث كان�ت البداي�ات من خالل 
زيارة املستش�فيات، وتقدي�م الدعم املعنوي 
واملادي للك�وادر الطبية، ومن ث�م التوجه اىل 
بناء مراكز الشفاء، باالضافة اىل نرش حمالت 

اعالمية وفرق متخصصة للتوعية ».
وأضاف أن«العتبة الحس�ينية افتتحت )١٧( 
مستشفى ومركزا للشفاء، ومستمرة بتنفيذ 
خطته�ا حيث هنالك )٧( مراك�ز قيد االنجاز 

)٣( منه�ا وصلت اىل مراح�ل متقدمة و )٤( 
أخ�رى قي�د االنجاز«.واش�ار اىل أن »العتب�ة 
الحس�ينية ال تتقاطع مع عمل وزارة الصحة 
بل تعم�ل بتخطيط مس�تمر ومتكامل معها 
ملواجهة فروس )كورونا(«.ويف وقت س�ابق، 
قال الناطق الرس�مي باسم العتبة الحسينية 
املقدس�ة الس�يد أفضل الش�امي، إن »جميع 
املش�اريع الت�ي تنجزه�ا العتب�ة الحس�ينية 
املقدسة هي مشاريع انسانية وخدمية الهدف 
منه�ا تقديم افض�ل الخدم�ات للمواطنني«.
ومن الجدير بالذكر أن ممثل املرجعية الدينية 
العليا الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي كان قد 
أكد يف وقت س�ابق ب�أن العتبات املقدس�ة ال 
تريد أن تك�ون بديال عن ال�وزارات والجهات 
الحكومي�ة من خ�الل مش�اريعها التعليمية 
والخدمية والصحية، بل تريد أن تكون عضدا 

وسندا لها يف خدمة املجتمع واالرتقاء به.

العتبة احلسينية: لن نكون بدياًل عن الوزارات يف تنفيذ 
املشاريع وال ننوب عنها

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  النقل/الرشك�ة  وزارة  رشع�ت 
لس�كك حديد العراق، أم�س االحد، بحملة 
واس�عة ألع�ادة تأهي�ل الس�داد الرتابي�ة 
للخط�وط الثالث الرئيس�ية ملحطة القائم 
بأتج�اه قط�ار حصيبة املترضرة بس�بب 
االعمال االرهابية الداعش�ية، ضمن الخط 
االسرتاتيجي الحيوي لسكة حديد )بغداد-

القائم- عكاشات(.
 و ق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة طال�ب جواد 
كاظم الحس�يني يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه انه »الكوادر الهندسية 
والفنية يف منطقة القائم والتابعة للرشكة 
بادرت بتأهيل هذا الخط من عملية السداد 

الرتابي�ة بطول )٧٥٠( مرت مربع لكل خط 
وتسويته ضمن املواصفات العاملية بأتجاه 
محط�ة حصيبة بأرشاك اآللي�ات املتنوعة 
تمهي�داً الع�ادة تأهي�ل خط س�كةحديد 
)بغداد-القائم - عكاش�ات( لتأمني س�ر 
قط�ارات البضائع واملس�افرين بالكامل،  
اذ ان الجهود املتواصلة س�تثمر عن اعادة 
الحياة للمناطق الغربية عموماً  من خالل 
النقل عر القطارات م�ن بغداد وصوالً اىل 

عكاشات قرب الحدود السورية«. 
ون�وه اىل املبارشة بالعم�ل  العمار )جرس 
وادي املرج املترضر يف كم ١٨٢(ضمن خط 
س�كة حدي�د )بغداد-القائم-عكاش�ات( 
لتس�ير قط�ارات البضائ�ع واملس�افرين 

ولتعظيم واردات الرشكة.

النقل تعلن تأهيل السداد الرتابية خلطوط السكة 
الثالثة الرئيسية ملحطة قطار القائم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مدير جم�ارك محافظة اي�الم االيرانية انه منذ 
بداي�ة العام الحايل حتى نهاي�ة كانون الثاني ٢٠٢١ 
تم تصدير بضائع بقيمة ٤٦٤ مليون دوالر إىل العراق 

عر حدود مهران الدولية.
وق�ال روح الل�ه غالم�ي يف مقابلة متلف�زة انه »تم 
تصدي�ر ه�ذه الكمية م�ن البضائع التى ت�زن اكثر 
م�ن ٩٠٧ االف ط�ن اىل الع�راق ع�ر ح�دود مهران 

الدولية«.
وأَضاف ان »أهم الس�لع املصدرة شملت مواد البناء 
البالس�تيكية  واملنتج�ات  والخ�رضوات  والفواك�ه 
واملنتج�ات الصناعية والزجاج واألك�واب واألجهزة 
املنزلي�ة واملنتج�ات املعدنية«.وأش�ار املدي�ر الع�ام 
للجمارك بمحافظة إيالم اىل انه »تدخل ٢٥٠ شاحنة 
عراقية يوميا إىل معر مهران الحدودي لنقل البضائع 

إىل العراق«.
واوض�ح أن »املواد الغذائية واملنتجات البالس�تيكية 
واألواني الزجاجية وقطع غيار السيارات ومنتجاتها 
والصلب والس�راميك والبالط وم�واد البناء هي من 
بني املواد التي يصدرها التجار اإليرانيون من جمارك 

مهران عر الحدود«.
وش�دد غالمي عىل أن »حركة الشاحنات التي تحمل 
بضائ�ع تصديري�ة إىل حدود مه�ران طبيعية حاليا، 
حيث يت�م تخليص البضائ�ع أوال ع�ر الجمارك ثم 
تحميله�ا بش�احنات عراقي�ة، ويت�م التصدير دون 

انقطاع أو مشاكل خاصة«.
وتط�رق املدير العام لجمارك إيالم إىل كمية البضائع 
املصدرة من ح�دود مهران العام امل�ايض وقال: »تم 
خالل العام املايض االيراني تصدير مليونني و٧٩ الفا 
م�ن البضائع م�ن مهران إىل العراق، م�ا يظهر نموا 

بنسبة ٢٤ باملائة يف الحجم«.

إيران: صادراتنا 
السلع إىل العراق بقيمة 

»464« مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير النفط إحسان عبد الجبار، أمس األحد، محطة كبس 
الغاز الخامسة يف حقل الرميلة الشمالية. 

واش�ار عبد الجبار، خالل افتتاحه املحطة، إىل »االستثمار االمثل 
للثروة الغازية ، وتحوي�ل الغاز الذي يحرق اىل طاقة مفيدة ترفد 
محط�ات الطاق�ة الكهربائي�ة بكميات جيدة م�ن الوقود، فضالً 
ع�ن زيادة االنتاج من الغاز الس�ائل والنفثا وغرها من املنتجات 

االخرى«.
وأض�اف، أن »ه�ذا املرشوع يعد من املش�اريع املهمة الس�تثمار 
الغ�از يف حق�ل الرميل�ة والذي يضي�ف كمي�ة )٦٠( مقمق وهي 
املرحل�ة االوىل من املرشوع املخطط له بطاق�ة  )١٢٠( مقمق اىل 

االنتاج الوطني«.
ولف�ت اىل »خط�ط ال�وزارة  يف اس�تثمار جمي�ع كمي�ات الغ�از  

املصاحب للعمليات النفطية.  خالل السنوات القليلة القادمة«.

وزير النفط يفتتح حمطة كبس الغاز 
اخلامسة يف حقل الرميلة الشاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس األحد، اس�تمرار التعليم اإللكرتوني يف 
كافة املدارس لغاية الثامن من الشهر املقبل.    

وقالت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إنه »تقرر استمرار التعليم اإللكرتوني لغاية الثامن من آذار 

املقبل«.  
وبني، أن »الوزارة بانتظار قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية، بشأن طبيعة الدوام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة، أمس االحد، موع�د إطالق رواتب 
االطب�اء املقيم�ني الدوريني للفرتة من مبارشتهم ولغاية الش�هر 

الحايل.
وذكرت الوزارة يف بيات مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه ان�ه »بمتابعة مبارشة من قبل وزير الصحة والبئية حس�ن 
محمد عباس التميمي اس�تنادا اىل قرار مجلس الوزراء يف تمويل 
روات�ب املقيمني الدوريني للف�رتة من مبارشتهم ولغاية الش�هر 
الحايل، ستبارش وزارة املالية دأيرة املحاسبة باطالق تمويل دوأير 

الصحة يف بغداد واملحافظات لرصف رواتب االطباء املقيمني«. 
واش�ارت اىل ان املوع�د »اعتبارا م�ن يوم االثنني االول من ش�هر 

اذار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تراس قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد س�ليم بهجت مؤتمر 
امني خ�اص بتامني الحماية لزيارة االمام الكاظم عليه الس�الم 
وذل�ك ف��ي مقر قي����ادة الفرق�����ة الثانية رشطة اتحادية 
الس�بت املوافق ٢٧ ش�باط ٢٠٢١ عرض يف املؤتمر خطط حماية 
الزائرين فيما يخص قواطع مسؤولية الفرقتني السادسة للجيش 
العراق�ي والثانية رشطة اتحادية ولواء املش�اة ال�)٢٧( وقد اكد 
القائ�د عىل اخذ الدروس والع�ر من الزيارات الس�ابقة واعتماد 
النق�اط اإليجابي�ة وتج�اوز الس�لبيات ومعالجته�ا ان وج�دت، 
وق�د ح�رض املؤتم�ر نائب�ي الق�ائد لش�ؤون الدف��اع وش�ؤون 
ال���داخلية، وقادة فق٦ وفق٢ ش أ وامري األلوية وضباط هيئة 

ركن القيادة.

الرتبية: التعليم االلكرتوين 
مستمر حتى »8« آذار

الصحة تعلن موعد إطالق 
رواتب االطباء املقيمني

قائد عمليات بغداد يرتأس املؤمتر أالمني اخلاص 
بتأمني احلامية لزيارة اإلمام الكاظم »عليه السالم«

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س االحد، تدش�ني محطة كب�س الغاز الخامس�ة يف محافظة 
البرصة. واكد وزير النفط احس�ان عبد الجبار اسماعيل يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه »سعي الوزارة اىل االستثمار االمثل للثروة الغازية، وتحويل الغاز الذي يحرق 
اىل طاق�ة مفيدة ترف�د محطات الطاقة الكهربائية بكميات جي�دة من الوقود، فضالًعن 

زيادة االنتاج من الغاز السائل والنفثا وغرها من املنتجات االخرى«.
وقال الوزبر خالل افتتاحه محطة كبس الغاز الخامس�ة يف حقل الرميلة الشمال بطاقة 
)٦٠( مقمق مليون قدم مكعب قيايس باليوم ان »هذا املرشوع يعد من املش�اريع املهمة 
الس�تثمار الغاز يف حقل الرميلة والذي يضيف كمية )٦٠( مقمق وهي املرحلة االوىل من 

املرشوع املخطط له بطاقة )١٢٠( مقمق اىل االنتاج الوطني«.
واشار اس�ماعيل اىل »خطط الوزارة يف استثمار جميع كميات الغاز املصاحب للعمليات 

النفطية خالل السنوات القليلة القادمة«.

    نينوى / المستقبل العراقي

أعلنت جامعة املوصل، أمس األحد، الرشوع 
بإنش�اء أول متح�ف إلكرتون�ي افرتايض 
)Virtual museum( خاص بمدينة املوصل 
بجهود محلية ودعم فرنيس.    وقال رئيس 
الجامع�ة ق�ي كم�ال الدي�ن االحم�دي 
 I ( للصحيفة الرسمية إن »مرشوع فريق
Pro One( الذي ضم ثالثة طلبة من قس�م 
هندس�ة امليكاترونكس يف كلية الهندسة، 
ويع�د االول من نوعه، س�يعمل عىل احياء 
آثار مدين�ة املوصل الت�ي تعرضت للدمار 
بنس�بة كب�رة جدا ع�ىل اي�دي عصابات 
داع�ش االرهابي�ة خالل س�طوتها االثمة 

عىل املحافظة«.  
وأوض�ح أن »م�رشوع املتح�ف ه�و أحد 
املش�اريع الفائزة ضم�ن برنامج التعاون 

بني جامعة املوصل والحكومة الفرنس�ية 
 Expertise( وجرى تمويله من قبل منظمة

France( الفرنسية«.  
وأض�اف االحم�دي أن »االعم�ال تتضمن 
جم�ع البيانات الخاصة ب�كل معلم آثاري 
ومعالجتها بتقني�ات عالية للحصول عىل 
صور ثالثية األبعاد للمعلم األصيل، ليجري 
بعدها تحويل البيانات رقميا بحيث يمكن 
طباعته بواس�طة الطابعات ثالثية األبعاد 
٣D ».  وكشف رئيس الجامعة عن »تمكن 
الفري�ق ايضا ضمن جهود انش�اء املتحف 
االفرتايض، من طبع العديد من مجسمات 
اآلث�ار املوصلية الش�هرة التي تس�تخدم 
حالي�ا للدراس�ة يف كلي�ة اآلث�ار«، مؤكدا 
ان »امل�رشوع سُيس�هم بتعزي�ز مكان�ة 
املدينة عامليا ويس�لط الض�وء عىل آثارها 

وأهميتها«.

النفط تعلن تدشني حمطة كبس الغاز اخلامسة يف البرصة

جامعة املوصل تكشف النقاب عن متحف 
الكرتوين لتخليد آثار املدينة

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع نائب السفري الياباين 
تنفيذ مشاريع املاء والطاقة الكهربائية والنفط يف املحافظة

    البصرة / صفاء الفريجي

بحث النائب االول ملحافظ البرصة املهندس محمد 
طاهر التميمي مع نائب السفر الياباني يف العراق 
) ش�و ن�اكاگاوا( ، مش�اريع الحكوم�ة اليابانية 
يف محافظ�ة الب�رصة ضم�ن الق�رض اليابان�ي 
والتي تخص مش�اريع املاء والطاق�ة الكهربائية 
ومش�اريع النفط ، والتي كان من اهمها مرشوع 
مصف�ى البرصة وهو م�رشوع FCC والذي يعتر 
اح�دث املص�ايف املعق�دة  املح�ال اىل رشك�ة الغاز 
النائ�ب  للتنفيذ.واك�د  القابض�ة   JGC الياباني�ة 
االول محم�د التميمي يف ترصيح صحفي ان كلفة 
وتمويل املرشوع ه�ي  ٤ مليار دوالر يتم تمويلها 
م�ن قروض وكال�ة جاي�كا الحكومي�ة اليابانية. 
اولها ق�رض قيمته ١ ملي�ار دوالر والذي يعد من 
أكر املبالغ التي تخصصها حكومة اليابان لقرض 
واحد يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا.
مبيناً ان املرشوع يهدف اىل  تحويل مخلفات انتاج 
مصف�ى البرصة من النف�ط االس�ود اىل منتجات 
 )FCC( بيضاء عر مجمع تكسر حفزي للسوائل

الذي يتضمن منش�أة FCC. وبعد تنفيذ املرشوع، 
س�يصبح مصفى البرصة هو املصف�ى الوحيد يف 
الع�راق الذي يصنع املنتجات النفطية ذات القيمة 
املضافة العالية كالبنزي�ن والديزل مالئماً املعاير 
الدولي�ة للبيئة.كم�ا وان طاقة املرشوع س�تصل 
اىل ٥٥ ال�ف برميل يومي�ا، وان ف�رص العمل بعد 

اكتمال�ه س�تصل اىل ٧ االف عام�ل بينم�ا ان عدد 
العمال�ة خ�الل مرحل�ة التنفيذ س�تصل ٧٠ الف 
عام�ل م�ن اه�ايل البرصة.واك�د النائ�ب االول ان 
املرشوع سيفتتح االيام القادمة وان فرتة انجازه 
س�تكون ٤ س�نوات ليدخل ضمن املش�اريع التي 

ستخدم اقتصاد محافظة البرصة.

حمافظة بغداد حتدد سعر االمبري للمولدات 
احلكومية واالهلية لشهر آذار املقبل

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي
                                / عادل احمد

ح�ددت محافظ�ة بغ�داد، تس�عرة جدي�دة 
لألمبر بالنسبة للمولدات االهلية والحكومية 
وللتشغيل العادي والذهبي لشهر آذار املقبل.

واوضح بيان ملحافظة بغداد وتلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه ان سعر االمبر للتشغيل 
الع�ادي ُح�دد ب�� ٧ االف دينار للتش�غيل من 
الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا وحتى الس�اعة 
الواحدة ليال وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، 
فيما يكون س�عر االمبر بالنس�بة للتش�غيل 
الذهبي ٢٤ س�اعة ١٢ الف دين�ار وبالتناوب 
اىل  البي�ان  الوطنية«.واش�ار  الكهرب�اء  م�ع 
»تخويل رؤساء الوحدات االدارية للمحافظة، 
بتخفيض سعر االمبر وحسب وضع التجهيز 
الوطن�ي ضم�ن الرقع�ة الجغرايف، وش�ددت 
املحافظ�ة ع�ىل رؤس�اء الوح�دات االداري�ة 
ب�رضورة االرشاف واملتابع�ة بش�كل مبارش 
املخالف�ني  ومحاس�بة  التعليم�ات  لتطبي�ق 
والتأكي�د ع�ىل املختارين يف متابع�ة متعهدي 

املولدات ومحاس�بة املخالف�ني، كذلك التأكيد 
ع�ىل اهمي�ة التنس�يق وبش�كل مب�ارش مع 
الجه�ات االمني�ة والقضائي�ة ضم�ن الرقعة 
الجغرافي�ة التخاذ االج�راءات القانونية بحق 
املخالفني.وطالبت محافظ�ة بغداد، وحداتها 
االداري�ة، برفع تقرير مفص�ل كل عرشة ايام 

يبني عم�ل املولدات وتجهي�ز الكهرباء، كذلك 
التأكيد عىل متعهدي املول�دات بوضع اللوحة 
التعريفي�ة ع�ىل كل مول�دة تتضمن الس�عر 
الرس�مي، ورقم الحاس�بة، والعن�وان، ورقم 
الشكاوى، وبيان استالم املولدة حصة وقودية 

من عدمها«.

رشطة كربالء تلقي القبض عىل »8« متهمني 
وفق مواد قانونية خمتلفة

    بغداد / المستقبل العراقي

يفتتح العراق وايران، الي�وم األثنني، مرشوع تطوير حقل }آذر{ النفطي يف 
مدينة إيالم غربي ايران واملشرتك بني البلدين.

وأوضحت رشكة النفط الوطنية االيرانية عىل موقعها الرس�مي أن املرشوع 
يستهدف تأمني املصالح الوطنية وايجاد فرص العمل للقوى العاملة املحلية 

واالنعاش االقتصادي وتطوير البنى التحتية يف منطقة ايالم«.
ويقع حقل آذر يف بالبلوك املكتشف }أناران{ }يبعد ٢٥ كم عن مدينة مهران{ 

بالحدود االيرانية العراقية ويعد من أكثر حقول ايران تعقيداً.

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشطة كربالء، أم�س األحد، القبض عىل ع�دد من متهمني 
خالل ال�٢٤ ساعة املاضية.

وذك�رت املديرية، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »قس�م 
السيطرات والطرق الخارجية التابع لقيادة رشطة كربالء املقدسة واملنشآت 

القى القبض عىل ٨ متهمني«.  
وأضافت أن »الجهود املس�تمرة للقس�م يف تنفيذ الواجبات األمنية وتطبيق 
تعليمات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية وخلية األزمة يف املحافظة 
فيما يخص حظر التجوال وتفتيش العجالت املسموح لها بالدخول، أثمرت 
عن القبض عىل شخص بحوزته مواد كحولية فيما تمكنت من القبض عىل 

٧ أشخاص وفق مواد قانونية مختلفة«.  
وأش�ار البيان إىل ان »القس�م ضبط ناقلة تحمل عجل�ة ال تحمل أرقام كما 
ضبط�ت عجل�ة كيا تحم�ل )٧٥(كارتون م�واد غذائية منته�ي الصالحية، 

وتسليم جميع الحاالت اىل املراكز والجهات ذات العالقة«.

اليوم.. العراق وإيران يفتتحان 
مرشوعا نفطيا مشرتكا
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول)30( والصادر يف 2021/2/8
تعل�ن اللجنة اعاله عن تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائده ملكيتها 
اىل مديرية بلدية تلكيف  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلني�ة  فعىل الراغبني بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية تلكيف وخالل مدة )30( يوم 
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العقد خالل م�دة )ثالثون يوم( 
م�ن تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ن�اكال  ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا مع 
عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات 
القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/3/31 يف مديرية 

بلدية تلكيف  
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )26(
تعلن اللجنة وللم�رة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة 2013 فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما 
تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاعة الحدباء  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � املحالت املرقم�ة ) 42و43و44و45و48و51و56و57و59و6

0و61و62و64و66و75( املش�يدة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة 
)179( محلة الشيخ فتحي ضمن دكاكني البورصة / سوق الكمرك 

وملدة ثالث سنوات
2 � املش�تل املرق�م )3( حي الرشطة املراد تش�يده ع�ىل جزء من 
القطع�ة املرقم�ة )50/8( م41 قره كوز الواق�ع يف حي الرشطة 

وبمساحة )816( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � جزء من القطعة املرقمة )508/51( م46  اوملش النشاء كازينو 
يف حي القاهرة وبمس�احة )1000( م2  وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات  .

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة )32( والصادر يف 2021/2/10
بن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى � قس�م االمالك ذي العدد 804 يف 2021/1/18 

ولحصول موافقة السيد املحافظ 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري جزء من القطعة الصناعية 
املرقمة 26/6 م1 قرب مريم وبمساحة 1411 م2 وملدة )10( عرشة سنوات النشاء مخزن تربيد 
عليه�ا عن طريق املس�اطحة  وفق املخطط�ات والجدوى االقتصادية املوضوع�ه لها واملصادق 
عليه�ا والتي ت�م بموجبها تحديد مدة املس�اطحة  عىل ان يتضمن املرشوع انش�اء )2( مخزن 
م�ع بناء مقر ادارة للموظف�ني وملحقاته وبناء غرفة للحراس مع ملحقاته ومواقع للحموالت 
واملول�دات الكهربائية ومجموعة مرافق صحية عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل 
س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة سنوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل 
ق�رار التقدير الجديد الذي س�يعاد التقدير فيه كل خمس س�نوات كما يلتزم املس�تاجر باقامة 
املش�يدات خالل املدة املحددة يف عقد املس�اطحة م�ع تقديم مبلغ الضمان للتش�ييد يعادل بدل 
املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة 
الغيا ويؤول ما هو قائم من مش�يدات اىل مديرية بلدية تلكيف  دون مقابل وتكون املس�اطحة 
وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكش�ف عىل املرشوع 
وقت ماش�أت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املس�اطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء 
بارشاف مهندس من قبل البلدية وس�تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدية تلكيف  بعد انتهاء 
العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف 
حال�ة وج�ود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل املس�اطح اكمال 
هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتس�تكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن 
امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية 
فع�ىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية تلكيف وخالل م�دة )30( يوم تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن )%50( 
م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم 
االخ�رى وابرام العقد خالل م�دة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق ق�رار االحالة وبخالفه يعترب 
املس�تأجر ناكال  وفق احكام املادة ) 11( فق�رة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لس�نة )2013( املع�دل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الن�اكل وتحمله فرق 
البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 
باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف  .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )22(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل  عن ايجار العق�ارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف 
املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصح�ف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى / قاعة الحدباء  يف الساعة العارشة صباحا لليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 

*القطعة املرقمة ) 390/2( م 51 اربجية النشاء اسواق 
تجارية وش�قق )طابقني( عليها والواقعة يف حي املرور 
وبمس�احة )300(م2 وحسب واقع الحال وملدة عرشون 

سنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة 
والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

م74 باطنايا االراضي الزراعية المرقمة 
)287 , 286 , 284 , 282 , 281 , 280 , 278 ,277( 1

3/1519 تلكيف الدكاكين )128و134و135( 2

1/101  تلكيف دكان رقم 168 3

1016/67 تلكيف دكان رقم 71 4

1016/16 تلكيف دكان رقم 60 5

372/3 تللسقف حديقة رقم 40 6

العدد : 148
التاريخ : 2021/2/23

العدد : 135
التاريخ : 2021/2/15

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

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

اعالن رقم )25(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 
15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاعة الحدباء  يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
* املحالت املرقم�ة ) 22و23و24و25و28و29و30و31و

املشيدة  32و33و34و35و36و37و38و39و40و41و42( 
ع�ىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي 
ضم�ن دكاك�ني البورصة / س�وق املخ�رات وملدة ثالث 

سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )29(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
2013 فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 

1 � دكان رقم )10( يف سوق العرصي / حي العربي وملدة ثالث سنوات
2 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )139/1056( م41  
نينوى الش�مالية الواقع يف حي النور وبمس�احة )160( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات .
3 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة )140/1( م40 القاضية  

وبمساحة )2400( م2  وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .
4 � القطعة املرقمة )129/1( م 20 وادي حجر الشمالية النشاء عمارة تجارية 

عليها وبمساحة )300( م2   وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات.
5 � القطعة املرقمة )127/1( م 20 وادي حجر الشمالية النشاء عمارة تجارية 

عليها وبمساحة )300( م2   وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات.
6 � االس�واق التجارية املش�يدة عىل القطعة املرقمة )19/61( م 11 وادي العني 

الشمالية  وبمساحة )234,087( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
7 � القطعة املرقمة  )56/10( م12 وادي العني الجنوبية النش�اء مخبز ش�عبي 

عليها  وبمساحة ) 160( م2 وحسب واقع الحال وملدة  )خمسة عرش سنة(.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )24(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف ديوان محافظ�ة نينوى / قاعة الحدباء  يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � االس�واق التجارية املش�يدة ع�ىل القطعة املرقم�ة ) 45/167( م36 
بيسان وبمساحة )256,5( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 

2 � العم�ارة التجاري�ة املش�يدة عىل القطع�ة املرقم�ة )13/528( م37 
بعويرة يف العربي و بمساحة )  200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات .
3 � العم�ارة التجاري�ة املش�يدة عىل القطع�ة املرقم�ة )13/527( م37 
بعويرة يف العربي و بمساحة )  200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات .
4 � س�احة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة )19/34( م43 
الجيلة بلبل تبه يف حي الس�كر   وبمس�احة )1870( م2  وحس�ب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة .
5 � الدكاكني املرقم�ة )559و504و501و573و575و532و125و491( 
الواقعة يف سوق الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة 

)179( الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
)تنويه( 

بن�اءا ع�ىل توجيه�ات الس�يد املحافظ ت�م تاجيل 
ي�وم  اىل  )172و174و175(  املرقم�ة  االعالن�ات 
الخميس املصادف 2021/3/18 وستجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء يف الساعة 

العارشة صباحا .
لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 61 /2020

التاريخ 2021/2/24
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل 2/75 م 24 البو حداري 
الواق�ع يف الكوف�ة العائد للمدي�ن )نجيحه عزيز ون�اس ونزيهة عبد 
الحمزة حس�ون وعيل واحمد وامري وع�ذراء ومريم اوالد وبنات جار 
الله عبد قريش اضافة لرتكة  مورثهم جار الله عبد قريش( املحجوز  
لقاء طلب الدائن سعد لوتي سعد البالغ )320,000,000( ثالث مائة 
وعرشون ملي�ون دينار   فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة  البو حداري 2/75 
2 � جنسه ونوعه : بستان

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :العقار عب�ارة عن ارض زراعية تق�ع محاذات لنهر 
الف�رات ) ش�ط الكوف�ة( من جهة والش�ارع العام امل�ؤدي اىل جرس 
االم�ام عيل ع من جه�ة وتحتوي بعض النخيل عدد س�تة ومزروعة 

بالخروات 
5 � مساحته : 275م2

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل : 

8 � القيم�ة املق�درة : واح�د وعرشون مليون وس�تمائة ال�ف دينار 
21,600,000 مليون دينار 

9 � موعد املزايدة اليوم االخري لالعالن الساعة الثانية عرشة ظهرا 
10 � مكان املزايدة داخل مديرية تنفيذ  الكوفة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 61 /2020

التاريخ 2021/2/24
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل 3/75 م 24 البو حداري 
الواق�ع يف الكوفة العائ�د للمدين )نجيحه عزيز ون�اس ونزيهة عبد 
الحمزة حس�ون وعيل واحمد وامري وع�ذراء ومريم اوالد وبنات جار 
الله عبد قريش اضافة لرتكة  مورثهم جار الله عبد قريش( املحجوز  
لقاء طلب الدائن سعد لوتي سعد البالغ )320,000,000( ثالث مائة 
وع�رشون مليون دينار   فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة  البو حداري 3/75 
2 � جنسه ونوعه : بستان

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :العق�ار عبارة عن ارض زراعية يقع بني الش�ارعني 
كوفة حلة من جهه وشارع كوفة قزوينية من جهة اخرى ويحتوي 
ع�ىل مغروس�ات النخي�ل وبع�ض ال�دور املتفرق�ة املبني�ة بصورة 

عشوائية 
5 � مساحته : 5دونم و 7 اولك و30 مرت 

6 � درجة العمران 
7 � الش�اغل : عبد االمري عبد الرضا ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفة 

مستاجر 
8 � القيمة املقدرة : خمسمائة وتسعة وعرشون مليون ومئتان الف 

دينار 529,200,000 مليون  
9 � موعد املزايدة اليوم االخري لالعالن الساعة الثانية عرشة ظهرا 

10 � مكان املزايدة داخل مديرية تنفيذ  الكوفة

العدد : 147
التاريخ : 2021/2/23

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 151
التاريخ : 2021/2/23

العدد : 146
التاريخ : 2021/2/23

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 004-SC-21-EBS 
EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong 

and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor 

Tender No.: 004-SC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies who have the ability and experience 

can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 

tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to conduct EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor. 

The contractor shall supply all materials (except the optional items which will be based on Company’s instruction), labors, supervision, services, transport, testing 

devices, crane, tools and all consumable materials for each item of expense necessary for engineering, procurement, construction, commissioning and hand-over including 

all required QA/QC documentation necessary for the Project. 

The function of this project should include: 

PTF: Flow Meter and tie-in with 16-inch pipeline (clean). 

CPF: Jumper and block valve for connecting pipeline from PTF and EPF. 

Valve Station: One valve station including piping system, concrete pits, building room and other necessary accessories and civil works, etc. 

EPF: Flow Meter and tie-in with the inlet header of existing boost pump. 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. 

Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the tender submission deadline 12:00PM, 

March 16th, 2021 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents 

and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid submission 

deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ العزيزيه

العدد/51/ت/2021
التاريخ/2021/2/1 

اعالن
ملقتضيلات االضبلارة  التنفيذية املرقمة اعلاله و الخاصة 
بالدائن )طارق خلوف فراس( و املدينة )ارساء عيل منجل( 
تبيلع هلذه املديرية حصة املدينلة اعالها يف العقلار ادناه 
لقاء الدين املرتتب بذمتهلا و البالغ 350,000,000 مليون 
دينلار عراقلي ما علدا رسلم التحصيل بواسلطة النرش يف 
الصحف املحلية خالل )ثالثون يوما( من اليوم التايل للنرش 
وعلى الراغب باللرشاء مراجعة هذه املديرية مسلتصحبا 
معه التأمينلات القانونية البالغة 10% ملن القيمة املقدرة 
للعقلار يف السلاعة الثانيلة عرشه ضهرا يف يلوم املزايدة و 
املستمسلكات املطلوبة خالل املذكورة وفق املادة )93/اوال 

و املادة 100 من قانون التنفيذ(
املنفذ العدل             

حيدر رحيم صكبان  
املواصفات 

1-جنسله ونوعله:-  عبلاره عن عملارة تجاريلة مكونه 
من تسلعة محالت تجارية و املكونة ملن اربع طوابق غري 
مستخدمه و هيه عبارة عن هيكل و هناك جزء من الطابق 
الثاني مسلتخدم لبعض الرشكاء  يف العقار علما ان موقعه 
على شلارع رئيلي و تجلاري و جميع محالت مسلتغله 

حاليا 
2-موقعة ورقمه :- 745/4م 18 عتبة 

3 ل مسلاحتة :ل )258,5مرت مربع ( اسلهام املدينة منها) 
129,25 مرت مربع(

8_القمية املقلدرة : الحصة للمدينة 350,000,000 مليون 
دينا عراقي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد : 92/ب/2020
التاريخ : 2021/2/8

إعالن 
اىل املدعى عليه / حسني زيد معال 

أصلدرت  محكمة بداءة إبلي الخصيب قرارهلا يف الدعوى 
البدائية املرقمة 92/ب/2020 بتاريخ 2020/12/3 غيابياً 
بحقك والذي قلى برد دعوى املدعلي راغب احمد خضري 
وتحميلله الرسلوم واملصاريلف ولثبلوت مجهوليلة محل 
اقامتلك تقرر تبليغك نرشاً بواسلطة صحيفتلني محليتني 
يوميتلني ويحلق للك مراجعة طلرق الطعن املقلرر قانوناً 
وخلالل امللدة القانونية وبعكسله سلوف يكتسلب الحكم 

درجة البتات وفق القانون. 
القايض / اياد احمد سعيد الساري

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد : 75/ب/2021
التاريخ 2021/2/25

اعالن
اىل املدعى عليها / هناء محمود داخل  

بتاريلخ 2021/1/5 اقلام املدعي ) انغام صادق شلاكر ( 
ضدك الدعلوى البدائية املرقملة 75/ب/2021 طلب فيها 
)تسلديد  الديلن يف الكمبيالتلني املؤرختلني يف 2018/6/3 

املستحقات االداء 
 وملجهوليلة محلل اقامتلك حسلب رشح القائلم بالتبليغ 
واشعار مختار واختيارية منطقة الكوفة /حي العسكري 
الثانلي املدعو عبد العباس هالل حسلني  فقد تقرر تبليغك 
اعالنلا بصحيفتلني محليتني يوميتني للحضلور امام هذه 
املحكملة يف موعلد املرافعلة املوافق 8 /2021/3 السلاعة 
التاسلعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسلالك من ينوب 
عنلك قانونلا او تقديمك ملعلذرة مرشوعة فسلوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانيه

رقم االضبارة : 26/خ/2020
التاريخ : 2021/2/24

اىل /ورثة املنفذ عليه )حاتم كريم زيدان(
لقلد تحقق لهلذة املديرية ملن كتلاب مركز رشطة 
النعمانيه بالعدد 1334 يف 2021/2/15  انك مجهول 
محل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار 
يمكن اجلراء التبليغ عليله , واسلتناداً للمادة )27( 
من قانلون التنفيذ تقرر تبليغلك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النعمانيه خالل خمسة عرش يوماً تبدأ 
ملن اليوم التايل للنلرش ملبارشة املعاملالت التنفيذية 
بحضلورك ويف حاللة علدم حضورك سلتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل 
اوصاف املحرر:

وضلع اشلارة الحجلز التنفيذيله عى العقلار يثبت 
3005/6م 18الكليه 8/4 م 23الغبييش

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

االنبار 
قسم شؤون احوال االنبار 

العدد : 671 
التاريخ : 2 / 2 / 2021 

اعالن 
قلدم املدعي ) رجلب محمد ذير ( دعلوى واملتضمن 
تبديل لقبه وجعله ) الجنابي ( بدال من ) البو خليفه 
( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة مقر هذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوم وبعكسه سيتم النظر يف طلبه 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام / وكالة

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
محافظة النجف االرشف

مديرية ماء محافظة النجف االرشف
الشعبة القانونية 

انذار
صادر بمقتى املادة الثالثة من قانون 

تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977
الرقم /1

التاريخ 2021/1/10
اىل املدين / عيل طاهر عبود / النجف االرشف

حيث انك لم تسدد املبلغ املرتتب عليك من جراء تسببك 
بلاالرضار بامللال العلام وقلدره 1,130,245 مليون 
ومائة وثالثون الف ومائتان وخمس واربعون دينارا 
والذي اسلتحق عليلك دفعه بتاريلخ 2019/12/31 
لذلك ندعوك اىل تسلديده خالل عرشة ايام من تاريخ 
تبلغك بهذا االنذار واال سوف نتخذ قرارا بحجز اموالك 
املنقولة وفقا للمادة الخامسلة ملن قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم )56( لسنة 1977
املستشار القانوني املساعد

سليم جميل اسماعيل
تبلغلت باالنلذار املرقلم )   ( وامللؤرخ  يف /  /2021 
الصلادر بمقتى امللادة الثالثة ملن قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم )56( لسنة 1977

اعالن مزايدة
ايجار محالت 

تعلن االمانة العامة للمزارات الشيعية الرشيفة 
عن مزايدة اسلتئجار املحالت العائلدة اىل مزار 
السليد محمد )عليه السلالم ( / بلد عددها 46 
محل تعلود ملكيتها اىل مرقد السليد محمد بن 
االمام عيل الهادي عليهم السلالم فعى الراغبني 
بالحضلور باملكان املخصلص ويف املوعد املحدد 
بالجريلدة بعلد ثالثلني يلوم من تاريلخ النرش  
االعلالن. االمانلة العاملة للملزارات الشليعية 

الرشيفة / القانونية 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

إعالن 
اىل الرشيلك / عيل عبدالكريم عكلو

اقتى حضورك اىل صندوق اإلسلكان العراقي 
الكائلن يف )البلرة – كوت الحجلاج / مجمع 
وزارة االعملار واإلسلكان والبلديلات العامة– 
تقاطلع حلي الرسلالة(. وذلك لتثبيلت إقرارك 
باملوافقلة عى قيام الرشيلكة)سلاره شلاكر 
يارس(بالبناء عى حصتها املشلاعة يف القطعة 
املرقملة)1125/37( مقاطعة )27/ االكوات( 
لغلرض تسلليفها قرض اإلسلكان وخالل مدة 
أقصاها )15( يوماً داخل العراق، وشهراً خارج 
العراق من تاريخ نرش اإلعالن وبعكسله سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً. 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اخطار 
ملن / محكمة قلوى االمن الداخليل / املنطقة 

الثانية 
اىل / املتهلم الهارب ) ن . ع ( قيص فؤاد تركان 
السلاكن / مجهلول   . العبيلدي  الرضلا  عبلد 

االقامة.
اقتلى حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة 
) 30 ( يوملا ملن تاريخ نلرشه اذا كنت داخل 
العراق او خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة 
اليلك وفلق امللادة ) 5 ( ق ع د املعدل وبعكسله 
سلوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقلك احلكام امللادة ) 69 ( ق أ د املتضمنلة 

ماييل: 
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2-اعطلاء املوظفني العموميلني صالحية القاء 
القبض عليك اينما وجدت .

3-الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة / 248
التاريخ 2020/10/18

اىل  / املدعوه / نغم هاتف جواد
اعالن

قدم طاللب حجة الوفاة  هدى جعوال سللمان  
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
وفلاة بحق املدعلوة ) نغم هاتف جلواد( قررت 
املحكملة تبليغلك  يف الصحلف املحليلة فعليك 
الحضلور امامهلا خالل عرشة ايلام من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة 
العدد :124/ب/2021 
التاريخ : 2021/2/25

اعالن
اىل املدعى عليه : عرفان صاحب عبيدان

املدعلي )وسليم  اقلام  بتاريلخ 2021/1/13 
صاحب عبيدان( ضدك الدعوى البدائية املرقمة 
124/ب/2021 طلب فيها )ازالة شيوع العقار 
املرقلم 19/1804 مقاطعلة 18 عللوة الفحلل 
يف الكوفلة (   وملجهوليلة محل اقامتك حسلب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية 
منطقة حي املتنبي فقد قرر تبليغك  بصحيفتني 
محليتني يوميتلني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعلد املرافعة املوافق 2021/3/9 السلاعة 
التاسلعة صباحا عند  عدم حضورك او ارسالك 
من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة رشوعة 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2457/ب2020/1

التاريخ : 2021/2/23
اىل الشخص الثالث / )عادل حامد ابراهيم(

اقلام املدعلي ) محملد حسلني جعفلر هادي 
اضافلة لرتكة مورثته املرحوملة ملوك ابراهيم 
( الدعلوى البدائية املرقمة اعاله والتي تلت قيد 
مورثته مللوك ابراهيم عيل مالكة العقار املرقم 
1066/1 حلي الزهلراء واعتبلار قيلد مورثته 
املسلجل بالعلدد 39/ت1968/2 رقلم الجللد 
139 ثابت الحكلم( وقد قررت املحكمة ادخالك 
شلخصا ثالثا يف الدعوى منظم اىل جانب املدعى 
عليله و ملجهوليلة محل اقامتك   حسلب رشح 
املبللغ القضائلي واشلعار مختار حي السلعد 
/ جاسلم حسلن الشلمرتي عليه قلررت هذه 
املحكملة تبليغلك اعالنا  بصحيفتلني محليتني 
يوميتلني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم  2021/3/4 وعند عدم حضورك او ارسال 
ملن ينوب عنلك قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

مديرية زراعة واسط
انذار

اىل الفالحة املرتحلة هبتورة طلب غصاب 
نظلر الرتحاللك علن األرض امللوزع عليلك 
والبالغلة 30 دونلم ضملن السللف 2/ 1 
مقاطعة 1/ محريجه بموجب قرار التوزيع 
املرقلم 5496 يف 1/ 4 / 1978 واملربم وفق 
القانون 117 لسنة 1970 لذا ننذرك بوجوب 
العودة والسلكن واالسلتغالل وخالل فرتة 
15 يوم من تاريخ نرش هذا االنذار وبخالفه  
يتم الغاء التوزيع عليكم واسلرتداد األرض 

وتأجريها وفق الضوابط والتعليمات
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2457/ب2020/1

التاريخ : 2021/2/23
فليحلة شلهيد   (  / الثاللث  الشلخص  اىل 

ياسني(
اقلام املدعي ) محمد حسلني جعفر هادي 
اضافلة لرتكلة مورثتله املرحوملة مللوك 
ابراهيلم ( الدعلوى البدائيلة املرقمة اعاله 
والتلي تلت قيد مورثته مللوك ابراهيم عيل 
مالكة العقلار املرقم 1066/1 حي الزهراء 
واعتبار قيلد مورثته املسلجل بالعدد 39/

ت1968/2 رقلم الجللد 139 ثابت الحكم( 
وقد قلررت املحكمة ادخالك شلخصا ثالثا 
يف الدعلوى منظم اىل جانلب املدعى عليه و 
ملجهولية محل اقامتك   حسلب رشح املبلغ 
القضائي واشلعار مختلار حي الزهراء /2 
عباس شلهيد ابلو حيه  عليه قلررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يلوم  2021/3/4 وعند عدم حضورك او 
ارسلال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

كربلالء  يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 
املقدسة 

العدد : 5813/ش/2020
التاريخ : 2021/2/25

اىل املدعى عليه / سيف غالب محسن 
اقاملة املدعية / حميدة عبلد الكاظم ادليم 
الدعلوى املرقملة اعاله طللب فيها دعوتك 
تعسلفية  بنفقلة  يل  والحكلم  للمرافعلة 
وملجهولية محلل اقامتك يف الوقت الحارض 
تقلرر تبليغلك اعالنا بصحيفتلني يوميتني 
محليتلني للحضلور املام هلذه املحكملة 
يف موعلد املرافعلة املوافلق 2021/3/8 يف 
السلاعة التاسلعة صباحلا ويف حاللة عدم 
حضورك او ارسلال من ينلوب عنك قانونا 
وبخالفله سلتجري املرافعة بحقلك غيابيا 

وعلنا 
القايض

رائد شمخي جبار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

كربلالء  يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 
املقدسة 

العدد : 5812/ش/2020
التاريخ : 2021/2/25

اىل املدعى عليه / سيف غالب محسن 
اقاملة املدعية / حميدة عبلد الكاظم ادليم 
الدعلوى املرقملة اعاله طللب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم باسرتداد االثاث والزوجية  
وملجهولية محلل اقامتك يف الوقت الحارض 
تقلرر تبليغلك اعالنا بصحيفتلني يوميتني 
محليتلني للحضلور املام هلذه املحكملة 
يف موعلد املرافعلة املوافلق 2021/4/5 يف 
السلاعة التاسلعة صباحلا ويف حاللة عدم 
حضورك او ارسلال من ينلوب عنك قانونا 
وبخالفله سلتجري املرافعة بحقلك غيابيا 

وعلنا 
القايض

قاسم نايف زغري
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

كربلالء  يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 
املقدسة 

العدد : 5811/ش/2020
التاريخ : 2021/2/25

اىل املدعى عليه / سيف غالب محسن 
اقاملة املدعية / حميدة عبلد الكاظم ادليم 
الدعلوى املرقملة اعاله طللب فيها دعوتك 
نفقلة  والطفلايل  يل  والحكلم  للمرافعلة 
ماضية ومستمرة  وملجهولية محل اقامتك 
يف الوقلت الحلارض تقلرر تبليغلك اعالنلا 
بصحيفتلني يوميتلني محليتلني للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2021/3/8 يف السلاعة التاسلعة صباحلا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنلك قانونلا وبخالفله سلتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

رائد شمخي جبار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

كربلالء  يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 
املقدسة 

العدد : 5814/ش/2020
التاريخ : 2021/2/25

اىل املدعى عليه / سيف غالب محسن 
اقاملة املدعية / حميلدة عبد الكاظلم ادليم 
الدعلوى املرقملة اعلاله طلب فيهلا دعوتك 
للمرافعلة والحكلم بتاييلد حضانلة اطفايل 
وملجهوليلة محلل اقامتك يف الوقلت الحارض 
تقلرر تبليغلك اعالنلا بصحيفتلني يوميتلني 
محليتلني للحضلور املام هلذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/3/8 يف الساعة 
التاسلعة صباحلا ويف حاللة علدم حضورك 
او ارسلال ملن ينوب عنلك قانونلا وبخالفه 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

رائد شمخي جبار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء 
العدد : 17/ك م/2021
التاريخ : 2021/2/25

اعالن
اىل املطلوب الكشلف ضده / رعد عبد الحليم 

عليوي
اقلام طاللب الكشلف املسلتعجل ماللك عبد 
اعلاله  املرقملة  الدعلوى  ملذروب  الحملزة 
املتضمنلة طلب اجراء الكشلف على العقار 
املرقم 397/3 م 61 جزيرة والتحرز من املواد 
الغذائية املوجودة داخل البناية وايداعها لدى 
شلخص ثالث ونظرا ملجهوليلة محل اقامتك 
يف الوقلت الحلارض لذا تقلرر تبليغلك اعالنا 
بصحيفتني محليتلني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة يف السلاعة التاسعة من صباح 
يلوم املرافعلة 2021/3/4 ويف حاللة علدم 
حضلورك او ارسلال ملن ينوب عنلك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

حيدر محمد عيل الصالح
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الشامية
رقم االضبارة : 2021/42

التاريخ : 2021/2/24 
اىل  /املنفلذ عليله  / املدين / حسلام حبيب 

عكض
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب مركز 
رشطة الشامية بالعدد 2577 يف 2021/2/24 
واشعار مختار منطقة الجوادين بالعدد 851 

يف 2021/2/24 
انك مجهلول محل االقامة وليلس لك موطن 
دائلم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واسلتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقلرر تبليغلك اعالنلا بالحضلور يف مديريلة 
التنفيلذ الشلامية  خالل خمسلة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التلايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضلورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد نزار عيل
اوصاف املحرر:

قلرار محكمة بلداءة الشلامية بالعدد 266/
اللزام  املتضملن  يف 2020/11/1  ب/2020 
املنفلذ عليله حسلام حبيلب عكلض بمبلغ 
35,000,000 خمسلة وثالثون مليون دينار 
اضافة اىل اتعاب املحاماة البالغة خمسلمائة 

الف دينار اىل الدائنة سهام مجنون نغيمش 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2457/ب2020/1

التاريخ : 2021/2/23
اىل الشخص الثالث / ) فوزية جعفر هادي(

اقلام املدعلي ) محمد حسلني جعفلر هادي 
اضافة لرتكة مورثته املرحومة ملوك ابراهيم 
( الدعلوى البدائية املرقمة اعلاله والتي تلت 
قيد مورثته مللوك ابراهيم عيل مالكة العقار 
املرقلم 1066/1 حلي الزهلراء واعتبلار قيد 
مورثته املسلجل بالعدد 39/ت1968/2 رقم 
الجللد 139 ثابت الحكم( وقد قررت املحكمة 
ادخاللك شلخصا ثالثلا يف الدعلوى منظم اىل 
جانب املدعى عليله و ملجهولية محل اقامتك   
حسلب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
الحلدراوي     حسلني  /نلارص  الفلرات  حلي 
عليله قلررت هلذه املحكملة تبليغلك اعالنا  
بصحيفتلني محليتلني يوميتلني للحضور يف 
موعد املرافعة املصلادف يف يوم  2021/3/4 
وعند عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك 
قانونا سلوف تجلري املرافعة بحقلك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل
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اليوم.. ديريب الشامل يف واجهة ختام جولة الدوري املمتاز لكرة القدم
             المستقبل العراقي/ متابعة

تختتم مساء يوم غد منافسات الجولة 
الحادي�ة والعرشين من الدوري املمتاز 
بإقام�ة خم�س مباري�ات يف مالع�ب 

العاصمة بغداد واملحافظات.
املباري�ات الخمس تع�د فرصة لبعض 
األندي�ة لتصحي�ح مس�ارها يف الئحة 
الرتتيب ومن يبحث�ون عن طوق نجاة 

للهروب من شبح الهبوط.
الحدود × الكهرباء

اللقاء األول سيجمع الحدود والكهرباء، 
والفريقان يلعبان ع�ى ملعب التاجي 
وتع�د املب�اراة مهم�ة لهم�ا فالحدود 
املرتاج�ع يف الئح�ة الرتتي�ب يع�ي أن 
النقاط الثالث ستس�اويه بالرصيد مع 
الكهرب�اء، ويراهن مدربه مظفر جبار 
الجديدة  ع�ى املحرتف�ن واإلضاف�ات 

لتحقيق نتيجة طيبة.

يف املقابل فري�ق الكهرباء الهادئ 
الس�تعادة  يس�عى  املريكات�و  يف 
توازنه بعد أن قدم مستوى متميزا 
املوسم املايض لكنه يف هذا املوسم 
ل�م يكن مقنع�ا، الفوز س�يجنبه 
الدخ�ول يف متاهة الف�رق املهددة 

بالهبوط.
الحدود يحتل املركز التاسع عرش 
برصي�د 17 نقط�ة فيم�ا يحت�ل 
الكهرب�اء املرك�ز الخام�س عرش 

برصيد 20 نقطة.
زاخو × أربيل

ديرب�ي الش�مال س�يجمع زاخو 
وأربيل، والفريق�ان يعتمدان عى 
مدربن ش�ابن تم التعاقد معهما 

بوقت متأخر.
وس�تكون املباراة االختب�ار األول 
ملدرب زاخو س�امي بحت الذي تم 
التعاقد معه قبل ثالثة أيام، بينما 

س�يكون االختب�ار الثال�ث للؤي 
صالح مدرب أربيل.

الس�ادس  املرك�ز  زاخ�و يحت�ل 
برصي�د 30 نقط�ة فيم�ا يحتل 
أربيل املرك�ز الرابع عرش برصيد 

20 نقطة.
أمانة بغداد × الرشطة

ويف مباراة أخرى يستضيف أمانة 
بغداد الجريح فريق الرشطة.

نتائ�ج أمان�ة بغ�داد يف الجوالت 
األخرية لم تك�ن مقنعة رغم أنه 
عاد من تعادل يف الجولة املاضية 
م�ع أربيل يف ملع�ب دهوك، لكن 
الف�وز يف مب�اراة الرشطة يبقى 
رغ�م  الفن�ي  الجه�از  طم�وح 

صعوبة املواجهة.
يس�عى  الرشط�ة  املقاب�ل  يف 
للتعوي�ض بعد خس�ارته مباراة 
الديرب�ي أم�ام ال�زوراء، وتركت 

املب�اراة آث�ارا س�لبية يس�عى امل�درب 
الرصبي اليت�ش لتجاوزه�ا من خالل 

مباراة بغداد.
أمانة بغداد يحتل املركز التاسع برصيد 
25 نقط�ة فيما يحت�ل الرشطة املركز 

الثالث برصيد 36 نقطة.
القوة الجوية × نفط البرصة

املتص�در الق�وة الجوي�ة س�يكون يف 
مباراة س�هلة نس�بيا عى ال�ورق مع 

القادم من الجنوب نفط البرصة.
فري�ق الق�وة الجوية يس�عى للحفاظ 
واالس�تمرار  املتزن�ة  خطوات�ه  ع�ى 
باالنتص�ارات وتفوي�ت الفرص�ة عى 
ال�زوراء املالح�ق ل�ه، باملقاب�ل نف�ط 
البرصة يعي صعوبة املباراة وسيعتمد 
عى أس�لوب مغلق لتضييق املساحات 

لعله يخرج بمراده من املواجهة.
القوة الجوية يف صدارة الرتتيب برصيد 
44 نقط�ة فيم�ا يحتل نف�ط البرصة 

املركز الثالث عرش برصيد 22 نقطة.
امليناء × السماوة

يس�تضيف ملع�ب الفيح�اء، مب�اراة 
امليناء املتعايف يف األدوار األخرية وفريق 

السماوة الطموح.
امليناء بعد اس�تعادة ع�دد من نجومه 
منه�م محم�د ش�وكان وعم�ار عب�د 
الحس�ن وتعاقده م�ع محرتفن عى 
مس�توى ممي�ز، تمك�ن م�ن التق�دم 
بخطوات واثق�ة من خالل االنتصارات 
الت�ي تحقق�ت ع�ى ي�د امل�درب عادل 

نارص.
يف املقابل فريق السماوة الطموح الذي 
يلع�ب باإلمكانيات املح�دودة ويجتهد 
مدرب�ه ش�اكر محم�ود للحف�اظ عى 

حظوظه يف البقاء بالدوري املمتاز.
امليناء يحتل املركز الثاني عرش برصيد 
23 نقط�ة فيما يحتل الس�ماوة املركز 

الثامن عرش برصيد 18 نقطة.

رئيس اإلحتاد اآلسيوي  يعزي 
لوفاة املدرب صباح عبد اجلليل

3 تعادالت يف الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

خيم التعادل الس�لبي عى مب�اراة النفط 
وال�زوراء، عى ملع�ب التاجي، لحس�اب 
الجولة 21 من منافسات الدوري العراقي 

املمتاز.
رغ�م أفضلية فري�ق ال�زوراء إال أن دفاع 
النف�ط أغلق املنافذ عى العبي الزوراء، ثم 
حاول الزوراء عرب تس�ديدة محمد صالح 

لكنها علت العارضة.
وتحس�ن أداء النف�ط يف الش�وط الثان�ي، 
وكان الط�رف األخطر عى مرمى الزوراء، 
حي�ث مرت تس�ديدة أحم�د رستيب فوق 

العارضة.
ورد ع�يل ياس�ن تس�ديدة عيل محس�ن، 
وم�رت تس�ديدة أبو بك�ر بج�وار القائم، 
وتكفل مصطفى سعدون للتصدي النفراد 

مهند عبد الرحيم.
ورفع ال�زوراء رصي�ده إىل النقطة 40 يف 
املركز الثاني، فيما رفع النفط رصيده إىل 

النقطة 30 يف املركز الثامن.
)الديوانية × نفط ميسان(

وحس�م التع�ادل اإليجاب�ي )1-1( لق�اء 
الديوانية وضيفه نفط ميسان، عى ملعب 

الديوانية لحساب الجولة ذاتها.
تقدم فريق نفط ميسان من ركلة جزاء يف 
الدقيقة )18( نجح اليمني نارص محاميد 

يف تسجيلها.
ونجح الديواني�ة يف العودة للمباراة بهدف 
التع�ادل يف الدقيق�ة )78( عرب العبه أنور 

مهدي.
ورف�ع نفط ميس�ان رصي�ده إىل النقطة 
29 يف املركز التاس�ع، بينما رفع الديوانية 

رصيده إىل النقطة 24 يف املركز ال�11.
)القاسم × الكرخ(

وخي�م التع�ادل األبي�ض ع�ى مواجه�ة 
القاسم وضيفه الكرخ، عى  ملعب الكفل 

األوملبي، ضمن الجولة ذاتها.
وكان�ت املب�اراة مغلقة م�ن الطرفن ولم 
يتمك�ن أي منهما من الوصول للش�باك، 

ليقبل كل منهما بنقطة من املباراة.
ورف�ع الكرخ رصي�ده إىل النقط�ة 24 يف 
املركز العارش، فيما رفع القاس�م رصيده 

إىل النقطة 21 يف املركز ال�14.

أرتيتا: التواجد ضمن فرق القمة صعب للغاية
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث اإلس�باني ميكيل أرتيتا، مدرب 
آرسنال، عن الخطة التي يجب أن يسري 

عليها الجانرز يف السنوات املقبلة.
وق�ال أرتيت�ا، يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيفة »م�ريور« الربيطانية: »هناك 
الكث�ري م�ن األندية نجح�ت يف التطور 

خالل السنوات األخرية«.
وأضاف: »يجب أن يتطور هذا الفريق 
باس�تمرار، وإذا لم تقم بهذا األمر ملدة 
ع�ام أو عامن، ف�إن األندي�ة األخرى 
س�تلحق بك، نرى ما فعله ليفربول يف 
س�نوات قليلة، والفريق ال�ذي تمكنوا 
مس�توى  إىل  ليص�ل  تطوي�ره  م�ن 

مرتفع«.
وواصل: »كما أن مانشسرت سيتي لديه 
فريقان.. ملاذا؟ ألنهم يف املواسم األربعة 
أو الخمسة املاضية قاموا بالعديد من 
األم�ور الصحيحة باس�تمرار، وهم يف 

وضع يسمح لهم بفعل ذلك«.
وأكمل: »إنه عمل ال يحدث بن عش�ية 

وضحاها، ال سيما عندما يكون الفريق 
يلع�ب عى مس�توى تناف�ي مرتفع، 
لذلك يجب اتخاذ العدي�د من القرارات 
الجيدة بشكل تدريجي ملواصلة تطوير 
فريقن�ا بالطريق�ة الصحيح�ة، ك�ي 
نناف�س ع�ى البط�والت ونحافظ عى 

الوضع املايل للنادي«.
وأردف م�درب آرس�نال صاحب ال�38 
عام�ا: »هناك الكثري م�ن األندية التي 
قام�ت بعم�ل جي�د يف آخ�ر عامن أو 
ثالث�ة، ويمكنن�ا البدء يف رؤي�ة نتائج 

خطة التطوير اآلن«.
واستطرد: »لذا فإن املنافسة كي تكون 
ضم�ن فرق القم�ة يف ال�دوري صعبة 
للغاية. نحن يف فرتة إعادة بناء الفريق، 
لك�ن يف نف�س الوق�ت، هذا الن�ادي ال 
يمكن أن يتوقف عن املنافس�ة«. وأتم: 
»ال يمك�ن أن يفكر الن�ادي أننا مجرد 
م�رشوع للمس�تقبل، يج�ب أن نفوز 
ونصبح أح�د أفضل الف�رق يف إنجلرتا 
عى الفور، وال يوجد وقت للقيام بذلك 

إال من خالل االنتصارات«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

 أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم  النائب األول لرئيس اإلتحاد الدولي 
لك�رة الق�دم عن عميق مش�اعر التعزية والمواس�اة إلى 
اس�رة كرة الق�دم العراقية  بوفاة النجم الدولي الس�ابق 
والمدرب صباح عي�د الجليل، الذي توفي  عن عمر يناهز 
69 عام�اً، بع�د إصابت�ه بفاي�روس كورون�ا المس�تجد 

)كوفيد19-(.
وقال  الش�يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة  : باسم أسرة 
ك�رة القدم اآلس�يوية، نعرب ع�ن عميق الح�زن لرحيل 
المدرب القدير والالعب الدولي السابق صباح عبد الجليل 
،ونتوج�ه بخال�ص العزاء والمواس�اة إلى عائل�ة الفقيد 

وعموم اسرة كرة القدم العراقية. 
وأضاف: كان انتشار فايروس كورونا أصعب اختبار طبي 
نواجهه في هذا الزمن، ونحن نشعر بالحزن العميق لوفاة 
أحد المدربين البارزين في القارة اآلس�يوية مس�تذكرين 
بصماته اإليجابية كالعب دولي سابق،ومنجزاته كمدرب 

طموح على سوية عالية من الكفاءة واألخالق الرفيعة.

متمرد جديد يظهر 
لبوكيتينو يف باريس

سميث رو يثري خماوف 
آرسنال

               المستقبل العراقي/ متابعة

ظه�ر للم�درب األرجنتيني، ماوريس�يو بوكيتين�و، املدير 
الفن�ي لباريس س�ان جريم�ان متمردا جدي�دا يف صفوف 

الفريق.
وكش�فت صحيفة ليكيب الفرنس�ية أن الالعب الهولندي 
ميتشل باكري، بدا منفعال للغاية بعد مباراة ديجون، لعدم 

مشاركته أمس األربعاء.
وأضاف�ت أن باكري قاطع لوهلة التدريبات البدنية لالعبن 
البدالء بعد املب�اراة، وركل إحدى أدوات التدريب، مما دفع 

زميله ليفن كورزاوا للتدخل من أجل تهدئته.
ولفت�ت إىل أن الظه�ري األي�ر الهولندي، هدأ نس�بيا مع 
أداء  البدني�ة، وواص�ل  اللياق�ة  الوق�ت، واعت�ذر مل�درب 

التدريبات التأهيلية.
وابتع�د باكري عن املش�اركة أساس�يا منذ ت�ويل بوكيتينو 
املهم�ة مطلع العام الج�اري، وجلس أم�س بديال لزميله 

الفرني، عبدو ديالو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض آرس�نال لرضبة موجع�ة يف مبارات�ه أمام مضيه 
ليس�رت سيتي مساء السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري 

اإلنجليزي.
 وكان�ت النتيجة تش�ري إىل تع�ادل الفريق�ن 1-1، عندما 
أرغمت اإلصابة إيميل س�ميث رو عى الخروج من امللعب 

بالدقيقة 42، ليدخل مكانه النرويجي مارتن أوديجارد.
 ويعترب س�ميث رو م�ن أبرز الالعبن ال�ذي قادوا صحوة 
آرس�نال األخرية عى صعيد النتائ�ج، ويعتمد عليه املدرب 

اإلسباني ميكيل أرتيتا بشكل مكثف.
 ويحتاج آرس�نال بش�دة للفوز يف ه�ذا اللقاء، حيث يحتل 
حالي�ا املركز 11 يف الدوري، بفارق نقطي كبري عن املراكز 

املؤهلة إىل املسابقات األوروبية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ر ع احمد عي�دان نجم عبد 

شبع( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 

االرشف واملنشات  
العنوان / النجف / حي الوفاء 

بما ان�ك متهم وفق احكام امل�ادة /5/ من قانون  
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولي�ة محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل  / املنطق�ة الرابع�ة خالل م�دة اقصاها 
ثالثون يوما اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن 
يف محل اقامت�ك  وتجيب عى التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )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
�����������������������������������������

إىل الرشيك عذراء حسن عيل 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 76310 /3حي 
السالم خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
عباس فاضل صكر

اعالن بيع عقار
وزيري�ة  م14   7390/7 القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

غزالية
العنوان بغداد – بغداد الجديدة 

الجنس قطعة ارض
النوع ملك رصف

املساحة 480 مرت مربع 
االوص�اف : العقار عب�ارة عن قطع�ة ارض يف منطقة 
بغداد الجديدة تطل عى شارع تجاري عام ذو اتجاهن 
يؤدي اىل جر املش�تل ومقابل س�يطرة الشهيد عباس 
عبد قرب حلويات الدرويش ومجاور محل دجاج بريوت 
من جانب ومن جانب اخر مجاور محل تجهيزات توني 

الغذائية 
الشاغل ال يوجد

مقدار البيع تمام العقار
سيبيع مرصف بغداد باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاله واململ�وك له فعى الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة  
مراجع�ة االدارة العامة ملرصف بغداد الكائن يف الكرادة 
ق�رب املرح الوطن�ي مصطحب�ن معه�م التامينات 
القانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
من القيم�ة املق�درة البالغ�ة 1,560,000,000  مليار 
وخمس�مائة وستون مليون دينار وان املزايدة ستجري 
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ي�وم الثالث�اء املصادف 

2021/3/16 يف مقر االدارة العامة للمرصف

�����������������������������������������
إىل الرشكاء هاتف عبيد حمود وناظم جودي كاظم 

اقتىض حضوركم إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 1987 /2حي الحس�ن خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه
 شوقي جواد كاظم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها  ( فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة 
مم�ن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الحرية( او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( 
يوما  يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عى االمالك التي 

تؤجر لهم

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة 
المرقمة 38/26 150م2 31/2 هيكل مسقف 1

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة 
المرقمة 38/26 140م2 32/2 هيكل مسقف 2

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة 
المرقمة 38/26 150م2 33/2 هيكل مسقف 3

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة 
المرقمة 38/26 160م2 34/2 هيكل مسقف 4

سنة واحدة سوق ذو الطابقين 19م2 18/3 حانوت 5

العدد /84
التاريخ 2021/2/23

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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امـضـاءاتمساحة للرأي

الطارمية.. خارصة بغداد الرخوةاالمام عيل )عليه السالم( ووحدة األمة

محمد حسن الساعدياسعد عبد الله عبد علي

تس�اؤل مه�م يطرح.. وهو: كي�ف يمكن العمل عىل وح�دة االمة؟ وعند 
محاولة االجابة فبالتأكيد عرب تعظيم املشرتكات بني االمة، وعىل احرتام 
حق اإلس�ام ملن قال: »ال إله إال الله محمد رس�ول الله«، فهو مس�لم له 
حق�وق اإلس�ام دون النظر ألي مذه�ب انتمى له، وقد ج�اء يف صحيح 
البخاري: )من ش�هد أن ال إله إال الله، واس�تقبل قبلتن�ا، وصىل صاتنا، 
وأكل ذبيحتنا، فهو املس�لم، له ما للمس�لم، وعليه ما عىل املس�لم(، وقد 
اكدت مؤتمرات املس�لمني عىل هذه الفكرة، وكان�ت توصيات املؤتمرات 
تدع�و لاعرتاف بمختلف املذاهب اإلس�امية، وأنهم مش�مولون بعنوان 

اإلس�ام، فا يجوز االعتداء عىل دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
هنا يجب ان نعود لس�رة ومنهج اإلمام عيل )ع( لنتعرّف عىل األس�لوب 

الصحيح واملتوازن، يف معالجة مس�ألة الخاف اإلس�امي.
هنال�ك حقيق�ة يجب ذكره�ا وه�ي: أن الخاف ب�ني أه�م فريقني من 
املسلمني وهما )الش�يعة والسنة( ظهر بعد وفاة الرسول الخاتم )ص(، 
فف�ي حني يذهب الش�يعة إىل اهمي�ة االلتزام بنص الرس�ول )ص( يوم 
الغدير يف خافة االمام عيل )ع(، وبني من يلتزم بما حدث يف سقيفة بني 
س�اعدة ويعتربها واقع حال يجب االلتزام بها، هذا االمر جعل املس�لمني 

قسمني.
اس�ة، ولذلك علين�ا أن نتلّمس  اإلم�ام عيل )ع( عاش تل�ك املرحلة الحسَّ

طريقة اإلمام عيل )ع( يف تعامله مع مخالفيه حينها.
أمر املؤمنني )ع( كان رجل الوحدة ورائدها، ففي الوقت الذي يرى نفسه 
صاح�ب الح�ق يف الخافة واإلمامة، كما عرب عن ذل�ك فيما بعد يف إحدى 
خطبه املروية عنه، واملعروفة بالخطبة الشقشقية، فقال: “أما واللِه لقد 
صه�ا ُفاٌن وإِنَُّه ليْعلُم أنَّ َمحيل منها محل الُْقْطِب ِمن الرَّحى يْنحِدُر  تقمَّ
ر”، وقد كان بإمكانه أن ينربي للدفاع عن  �ْيُل وال يرْقى اىل الطَّ عنِّي السَّ
حقه، وكان يعلم أن يف توليه الخافة مصلحة لألمة والرسالة، ولكنه وجد 
أن هذا التصدي وهذا املوقف يرض باملصلحة العاّمة يف ذلك الظرف، ولذلك 
ل�م يطالب بحقه، حت�ى عندما جاء إليه أبو س�فيان وصار يهتف: »إني 
ألرى عجاج�ة ال يطفئها إال الدم،… ثم قال ابي س�فيان: عيل والعباس؟ 
ما بال هذا األمر يف أقل حي من قريش ؟ ثم قال لعيل: أبسط يدك أبايعك، 
فوالله لنئ ش�ئت ألمألنها عليه خياً ورج�ًا… فزجره االمام عيل وقال: 
اً ال  “والله إنك ما أردت بهذا إال الفتنة، وإنك والله طاملا بغيت لإلسام رشَّ

حاجة لنا يف نصيحتك”.
فلم يستجب لداعي الفتنة )ابو سفيان(، ولم يرحب به، ولم يقع يف الفخ 
ال�ذي كان يريده له أعداء األمة، وإنما أعلن: “واللِه ألْس�ِلمنَّ ما س�ِلمْت 
ًة الِْتماس�ًا ألْجِر ذلِك  أُُم�وُر املُْس�لِِمني ولْم يُك�ْن ِفيها جْوٌر إاِل ع�يل خاصَّ
وفْضلِِه وُزْهداً يِف ما تنافْسُتُموُه ِمْن ُزْخُرِفِه وِزْبرِِجِه”، فكان مع االمة يف 
كل ما تواجه من محن ويعطي املشورة للحكام، فهناك أكثر من تسعني 
مورداً يف قضايا عس�كرية واقتصادية وسياس�ية ودينية استش�ار فيها 

الخليفة عمر اإلمام علياً وأخذ برأيه، سجلها التاريخ االسامي.
ولذل�ك نتس�اءل: كيف كان )ابا بكر وعمر( يستش�را عيلَّ بن أبي طالب 
إن ل�م يكن يثق�وا بعيل ويطمئن�وا إىل رأيه؟ وعيل )ع( م�ا كان ينظر إىل 
الخلفاء كأعداء يكيد لهم ويس�عى لانتق�ام منهم، وهم يف املقابل كانوا 
ينظ�رون لعيلٍّ كمعني ومس�اعد فيما هو ملصلحة األم�ة والدين، وإال لو 
كان عمر وأبو بكر ينظران لعيلٍّ كعدو ملا رجعا إليه ووثقا برأيه، واإلمام 
ع�يل يف املقابل ما كان يتعامل من موقع العداوة الش�خصية، وإنما كان 
يمحضهم النصيحة ويشر عليهم بما ينفع األمة وكيان املسلمني آنذاك، 
حت�ى أُِثر عن الخليفة عمر أنه كان يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو 

الحسن.
مع أن اإلمام )ع( أبدى عدم رضاه عن بعض السياسات يف عهد الخليفة 
عثمان، وبخاص�ة دور البطانة التي كانت حول الخليفة، إالَّ أنه ما انفك 
يق�دم النصيحة والرأي لعثمان، وحاول كث�ًرا أن يعالج موضوع التمرد 
عىل الخليفة، فكان واس�طة وس�فرًا بني املعارض�ني والخليفة أكثر من 
م�رة، ولكن األمر خرج من يده، وحينما ح�ورص عثمان وُمِنع عنه املاء 
اس�تنجد بعيلٍّ، فبعث اإلمام ولديه الحسنني ِبِقرب املاء حتى يدخلوها إىل 

بيت عثمان.
هك�ذا كان ع�يل بن أب�ي طالب )ع( وهذا م�ا يجب أن يك�ون عليه نهج 
محبي�ه وأتباعه، فإىل آخ�ر لحظة من لحظات حيات�ه كان يهتم بوحدة 
األم�ة، فقد كان يعلم أن قاتله الش�قي )ابن ملج�م( ينتمي إىل الخوارج، 
ويعرف أنهم من دفعوه إىل ارتكاب هذه الجريمة، لكنه ما أراد ملقتله أن 
يكون س�بًبا جديًدا ملش�كلة يف واقع األمة، ولذلك قال يف وصيته: »يا بِني 
لِِب ال أُلِْفينَُّكْم تخوُضون ِدماء املُْسلِِمني خوْضاً تُقوُلون: ُقِتل أِمُر  عْبِد املطَّ
املْؤِمِن�ني، أال ال تْقُتُل�نَّ ب�ي إاِل قاِتيل اْنُظُروا إِذا أنا ِمتُّ ِم�ْن رضَبِتِه هِذِه، 

فارضُبوُه رضَبًة برضبة وال تمثلوا بالرجل”.
إن س�رة عيل تؤك�د إخاصه العميق للدين، وحرصه الش�ديد عىل وحدة 
األم�ة، فه�و يتعب�د إىل الله تع�اىل بالحفاظ ع�ىل الوحدة، ويتمس�ك بها 
كطري�ق إىل ثواب الله ورضوانه، فالوحدة مب�دأ ديني، وفريضة رشعية، 

قبل أن تكون قضية سياسية أو مصلحة وقتية.

ش�كّل قضاء الطارمية والذي يقع ش�مال العاصمة، ويتبع إدارًيا ملحافظة بغداد، 
ويبع�د ح�وايل 50م عن جنوب محافظة ص�اح الدين التي كانت تتبع لها س�ابًقا 
حت�ى ع�ام 1997، يحدها نه�ر دجلة من الجن�وب التاجي بني بعقوب�ة والتاجي 
والضلوعية، أما من الش�مال فيحدها قضاء الدجيل، ومن الغرب الرمادي، أما من 
ال�رق فتحده�ا ناحية الجديدة رشق نه�ر دجلة. تعود أهمي�ة الطارمية لكونها 
ترب�ط بني أربع محافظ�ات عراقية رئيس�ية وهي: دياىل واألنب�ار وبغداد وصاح 
الدين، كما تعترب الطارمية إحدى األقضية الس�تة املحيطة بالعاصمة أو ما ُيعرف 
بح�زام بغداد، ويتألف قض�اء الطارمية من ثاث نواٍح هي: املش�اهدة والعبايجي 
ومركز القضاء.. موقعها شكل سيفا ذو حدين، فهي أنها تمثل ممرا مهما للحركة 
االقتصادية بني ش�مال العراق والعاصمة وما بعده�ا من املحافظات األخرى، ويف 
نفس الوق�ت منطقة زراعية مهم�ة، وهي كانت ومازالت تمث�ل حاضنة خطرة 
ومهم�ة للتنظيمات اإلرهابي�ة من مختلف الجنس�يات.. فقد مثلت ه�ذه املدينة 
تحدياً كبراً للعاصمة, ويف نفس الوقت ُتركت للظروف السياسية املعقدة التي تمر 
بها الباد بعد عام 2003، ولحساس�ية املدينة وحتى ال تس�تغل الظروف طائفياً، 
لجأت الحكومة وألكثر من مرة إىل أس�لوب الحوار والتهدئة واملصالحة مع عشائر 
القض�اء يف محاول�ة للحد من الهجم�ات اإلرهابية التي كانت تق�وم بها املجاميع 
اإلرهابي�ة ضد القوى األمني�ة والجيش العراقي الذي كان يقوم بواجبه يف الحفاظ 
ع�ىل ام�ن القضاء، إىل جانب أن القض�اء كان مكان تجمع اإلرهابيني الس�تهداف 

مدينة بغداد باملفخخات واألحزمة الناسفة وألكثر من مرة.
الحكومة العراقية ومنذ 2003 استشعرت الخطر القادم من شمال بغداد، فسعت 
مؤخرا لتنفيذ عمليات استباقية انطلقت قبل عدة أيام، وذلك من أجل تطهر املدينة 
م�ن بقايا داعش، ومحاولة تامني املدينة والتي تعد من املدن االقتصادية املهمة إذ 
تلقب الطارمية ”س�لة بغ�داد الغذائية”؛ وذلك لكثرة مزارعه�ا وأراضيها الخصبة 
ولوج�ود العديد من مزارع الدواجن وتربية األس�ماك، باإلضاف�ة إىل تربية املوايش 
واألغن�ام الت�ي تجعل الرع�ي ثاني أهم الحرف لس�كانها بعد الزراع�ة، كما يوجد 
فيه�ا مطاحن عديدة إلنت�اج الطحني ومقر لركة “ن�ر” للصناعات الفوالذية 
واملعدني�ة، وهذا جعل م�ن الطارمية مدينة مكتفية بذاته�ا اقتصادياً وقادرة عىل 
االس�تمرار اعتماداً عىل مصادره�ا الطبيعية وثرواتها الداخلي�ة، فصار من املهم 
تأمني القضاء وتخليص أهله من العصابات اإلجرامية التي أخذت باالنتش�ار أكثر 
واكثر س�واًء عىل مس�توى القضاء أو تأمني الطرق املؤدية إىل مدينة بغداد ودياىل 

واالنبار.
يتف�ق كثر من املحلل�ني أن الحكومة العراقية والقوى األمنية بكافة تش�كياتها، 
إضافة إىل الحش�د الشعبي الذي اثبت جدارة يف اخرتاق ورضب اإلرهاب وحاضناته 
أينما كان وحل، بحاجة ماسة إلعادة انتشار قواته يف القضاء وإجراء مسح كامل 
لسكانه من خال قاعدة بيانات للسكان، إضافة إىل إجراء تقسيم افرتايض للقضاء 
عىل ش�كل مربعات. يرافق ما سبق إعداد خطة لتوزيع الكامرات ونقاط املراقبة، 
والت�ي مهمتها متابع�ة تحركات العصابات اإلرهابي�ة واالنقضاض عليها بأرسع 
وق�ت ممك�ن، يف مقابل ذلك العم�ل الجاد ومن كل تش�كيات الس�لطة املحلية يف 
القضاء وإدارة البلدية، يف تطوير وأعمار القضاء وتوسيع شوارعها وتطوير بناها 
التحتي�ة وتقديم الخدمات الرضورية لس�كانه، وبما يحقق االس�تقرار، وتفويت 

الفرصة عىل هذه العصابات أن تستغل سكان القضاء او تهدد استقراره.

نج�ح علم�اء يف جامعة »برينس�تون« األمركي�ة يف ابت�كار خريطة جديدة 
للعال�م، وصفوه�ا ب�«األكث�ر دقة واألقل تش�وها ع�ىل اإلط�اق«، وفق ما 
كش�فت صحيفة »نيوي�ورك تايمز« األمركي�ة. ومنذ 422 عام�ا، وتحديدا 
من�ذ عام 1596، ظهرت خريطة للعالم باس�تخدام »إس�قاط مركاتور«، أو 
اإلسقاط األسطواني، وذلك بهدف مساعدة البحارة يف استكشاف العالم، ثم 
أصبحت ش�ائعة ومعتمدة يف املدارس والكتب. إال أن هذه الخريطة أصبحت 
»متج�اوزة يف يومن�ا هذا بعدما وجد فيها العلم�اء والباحثون مجموعة من 

األخطاء الفادحة«.
ولتجاوز هذه األخطاء، قام علماء جامعة »برينستون« بإعادة وصف وتخيل 
النقاط الرئيس�ة الازمة لتس�طيح الك�رة األرضية، األمر ال�ذي مكنهم من 
رس�م خريطة »دقيقة« لكوكبا. وقال الدكتور ريتشارد غوت، عالم الفيزياء 
الفلكية يف جامعة برينس�تون، والذي س�بق أن رسم خريطة للكون بأكمله، 
إن الخريط�ة الش�هرة عاملي�ا واملعتمدة عىل »إس�قاط مركاتور« تش�وبها 

مجموعة من األخطاء، مثل التقاسيم املكانية واملسافات واالنحناءات..
وتابع: »يف خريطتنا الجديدة، اعتمدنا عىل نهج أطلقنا عليه اسم -املظروف 

متعدد األوجه-، والذي يتكون من أشكال منتظمة وملتصقة«.

ت�در منتج�ات التجمي�ل والعناي�ة بالجس�م، ملي�ارات 
الدوالرات س�نويا عىل رشكات كثرة يف العالم، بينما يلجأ 
األش�خاص األقل غنى إىل خيارات طبيعي�ة وغر باهظة 
للعناي�ة بمظهره�م. ونر موق�ع “لوفيس�ييل”، قائمة 
تضم أغىل خمس مواد يجري اس�تخدامها ألجل التجميل 
والعناية بالجس�م يف العالم. ومن ب�ني هذه املواد “بودرة 
األمل�اس”، ومن املع�روف أن هذا الحج�ر الكريم هو أغىل 
حج�ر يوجد عىل كوكب األرض. ويجري اس�تخدام بودرة 
األمل�اس من قبل أش�خاص أثرياء من أجل تقش�ر الجلد 
والتمت�ع بب�رة صحي�ة ونظيف�ة للغاية. لكن تقش�ر 
البرة ببودرة األملاس ليس باألمر البسيط، ألنه يستوجب 
دف�ع مبل�غ ي�رتاوح ب�ني 1300 و16500 دوالر للقراط 
الواحد.وفيما يعرف الزعفران بأنه البهار األغىل يف العالم، 
فه�و يدخ�ل أيضا ضمن منتج�ات التجميل ألنه يس�اعد 
بش�كل كبر يف ترطي�ب البرة ومدها باملاء.ويبدأ س�عر 
الكيلوغ�رام الواحد من الزعفران م�ن 5 آالف دوالر، لكنه 
يب�اع يف الغالب بأكث�ر من ذلك.ويف املنحى نفس�ه، يعرف 
الكافيار يف عالم املطابخ واملوائد الفخمة، لكنه يس�تخدم 
أيض�ا لرتطيب البرة واس�تعادة حيويتها.ويباع أرخص 
كافي�ار موجود حاليا بما يناهز 1500 دوالر للكيلوغرام، 
يف حني يباع النوع األغىل وهو من نوع “بيلوغا” بأكثر من 

4 آالف دوالر للكيلوغرام.

تخط�ط رشك�ة عماقة قريبا لتدفئ�ة آالف املنازل باالعتم�اد عىل الفضات 
البرية، يف تجربة هي األوىل من نوعها بحسب ما ذكرت تقارير إعامية.

 Thames »وأوضح صحيف�ة »إندبندنت« الربيطانية أن رشك�ة »ثيمز ووتر
Water ستس�تخدم يف تجربتها الحرارة الزائدة املستعادة من عملية معالجة 
مي�اه ال�رف الصحي لتدفئة أكثر م�ن 2000 منزل جديد يف كينغس�تون، 

جنوب غربي لندن.
وذكرت: »بدال من إعادة كل املياه الدافئة املعالجة النهائية إىل النهر مبارشة، 
س�يتم التقاط ح�وايل ثلثها وإرس�الها إىل مركز طاقة جديد، للمس�اعدة يف 

تسخني املياه املتصلة بمنطقة كامربيدج السكنية يف كينغستون«.
ويف ح�ال نجحت هذه التجربة، فإنه س�يصبح باإلم�كان توفر ما يصل إىل 

سبع »غيغاوات ساعة« من الحرارة منخفضة الكربون سنويا.
وكش�فت »ثيمز ووتر« أنها ستس�عى يف وقت الحق إىل توسيع هذه التجربة 

لتشمل املباني العامة والتجارية يف وسط مدينة كينغستون.

ابتكار خريطة جديدة للكرة األرضية

أغىل مخس مواد جتميلية
 يف العالـم

أول جتربة من نوعها.. فضالت اإلنسان 
مصدر للطاقة قريبًا

اعلنت رشكة أدوي�ة سامراء مبارشتها 
بإنت�اج ادوي�ة لِع�اج م�رض إرتفاع 

ضغط العني.
بيان للركة تلقته« الس�ومرية نيوز« 
اليوم االحد، ذكرت فيه ان كوادر قسم 
البحث والتطوير نجحوا بإنتاج قطرات 
)تايموس�ام( برتكيزي )0,25 % و 0,5 

%( لٍعاج أرتفاع ضغط العني باإلضافة 
إىل اِستخدامها لِعاج الجلوكوم�ا التي 

ُتسبب الُزرقة يف العني.
إنت�اج  الرك�ة  ع�زم  البي�ان  واك�د 
ُمس�تحرضات جدي�دة وف�ق الُخط�ة 
للعام  املُع����د  اإلنتاج�ي  والربنام�ج 

الحايل 2021.

ادوية سامراء تطرح عالجات جديدة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

احُلْكُم لألقوى... واألعقل
أبو تراب كرار العاميل

� الرّّم�اح: م�ا يل أراك منهمكاً ب�ني األوراق تقلّبها 
وبني الكلمات تبحث ع�ن ضالٍّة فيها أو فكرة بني 

طّياتها؟
� املخرز: أش�هٌر با حكومة، ه�ذه لوحدها أزمة. 
فكيف إذا أضفنا عليها ح�ال البلد املرتّدي، أوضاع 
العباد املرتّنحة واملعطيات االقتصادّية الّتي ال تجد 

إىل الرّسّو عىل بّر األمان من سبيل؟
� الرّّماح: هل نسيَت الوباء الفّتاك؟

� املخرز: أبداً، فتحُت لك املجال إلضافته.
� الرّّم�اح: وهل خليط م�ن األوراق والحرب مع ما 
تيسَّ من الَتدّبر سيوِصانك إىل وضعّية تأمل منها 

خرا؟
� املخرز: عند تش�ابك األمور وتداخل املعطيات، ال 
ب�ّد من محّط�ة تأّملّية، فما بالك إن كّنا يف س�احة 

»فسيفسائّية« كميداننا الوطني يف »بلد األرز«؟
� الرّّم�اح: ويزي�د الوض�ع تعقي�داً إن أُضيفت إىل 
املساحة املحلّّية تأثرات قادمة من اإلقليم وأخرى 

من خلف املحيطات... فماذا تقول؟
� املخ�رز: وتتعّم�ق األم�ور تصلّباً م�ع صعوبة يف 
املرونة قد ترتفع تدريجّي�ًا عندما تتصّدر املصالح 

الّش�خصّية واألهداف الفئوّية مش�هدّية الّتناطح 
الّس�يايس واملناكف�ات الكذائّية الّت�ي تحول دون 
انف�راج األزمة، وتم�ي بأمور العب�اد والباد إىل 

مجهول قاتم ومصر مشؤوم... فماذا ُتضيف؟
� الرّّم�اح: عىل الرّغم م�ن تواجدنا يف ِخَضمِّ خليط 
متش�ّعب االنتم�اءات، إاّل أّن الوض�ع ال يخل�و من 

استغراب... أتدري لَِم؟
� املخ�رز: األولوّي�ة لتوضيحك ولي�س لظّني، فا 

ترتّدد يف املتابعة.
� الرّّماح: إذا الهدف واحٌد، ويتمّثل بخدمة املواِطن، 
وإذا توجد نقطة التقاء مشرتكة وتتجّسد يف تأمني 
معيش�ة املقيمني وتوفر حياة كريمة لهم، فلماذا 
هذا االخت�اف عىل الّدوام؟ وبش�كله الح�اّد الّذي 

يظهر وكأّنه َعِصٌّ وال إمكانّية إلزالته؟
� املخرز: تس�اؤل م�روع ويف محلّ�ه، واختصار 
الحال أّنه مع اشرتاك العناوين بمضامني شبيهة، 
إاّل أّن الّتطبيق دونه حواجز، آراء مختلفة ومسارات 
متع�ّددة توصلن�ا إىل حائط مس�دود وتصيب حال 

الباد بالّشلل... وأهاً بك يف املشاكل!!
� الرّّماح: وم�ا حلولها؟ أال من اقرتاحات إلبعادها 
عن الّطريق واملُي ُقُدماً؟ إذا أُتيح ألوراقك املمتلئة 
بالكلمات املرتاّصة أن تتكلّم، هل لديها يشٌء مفيد 

تبوح به؟
� املخرز: ال بأس أن تعتربني نائباً عن هذه الكلمات 

املخطوطة، أو ناطقاً باسمها... فما رأيك؟
� الرّّماح: َرْحٌب َوَسَعة... أسمعك.

� املخ�رز: الّح�ّل بتطبي�ق عن�وان ه�ذا الّنق�اش، 
فاْصَع�د لألعىل واتل�وه علينا... عىل أم�ل أن تجد 

آذاناً صاغية.
� الرّّماح: »الُحْكُم لألقوى... واألعقل«.

ي�ا  أََصْب�َت  بالق�راءة...  املخ�رز: ال ب�أس ب�ك   �
صديقي.

� الرّّم�اح: ويف الّس�احة اللّبنانّية، معل�وٌم َمْن هو 
األقوى...

� املخ�رز: ع�ذراً عىل املقاطعة... وواض�ٌح َمْن هو 
األعقل.

� الرّّماح: وهو طرٌف واحد يجمع الّصفَتنْي.
� املخ�رز: ورد يف الّذك�ر الحكي�م »َوَمْن َيَت�َولَّ اللََّه 
َوَرُس�ولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفإِنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم الَْغالُِبوَن 

)56(« ]سورة املائدة[.
� الرّّماح: وانتهى البيان.

ة وللحكاية َتِتمَّ
]َولََق�ْد َكَتْبَن�ا يِف الزَُّبوِر ِم�ن َبْعِد الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض 

الُِحوَن[ َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ

بالصور: مرقد ورضيح السيدة زينب )عليها السالم( يف ذكرى وفاهتا


