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احلشد الشعبي
 يعلن ختام عمليته األمنية
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رئيس احلمهورية يؤكد احلرص عىل إقامة عالقات متينة مع فرنسا واالحتاد األورويب
الربملان يزف برشى ملوظفي عقـود مفـوضيـة االنتخابـات: نتوجـه لتثبيتكـم
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وجه رئيس مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س االح�د، باتخ�اذ عدد م�ن اإلج�راءات للحد 
من انتش�ار الس�الة الجديدة لفايروس كورونا.  
وذكر بيان لألمانة العام�ة ملجلس الوزراء، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »الكاظمي 
وج�ه ال�وزارات والجهات غ�ر املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظ�ات كافة، وبناًء عىل م�ا عرضته وزارة 
الصحة خال جلس�ة مجلس ال�وزراء االعتيادية 
الرابع�ة، املنعق�دة يف 2021/1/26«، م�ا يأت�ي:  
1( تأكي�د تنفي�ذ ق�رارات اللجنة العلي�ا للصحة 
والسامة الوطنية، املتعلقة بمنع دخول الساالت 
الجدي�دة من غلق الحدود ومنع الس�فر إىل الدول 
كاف�ة، الت�ي ظه�رت فيه�ا إصاب�ات بالس�الة 
الجدي�دة م�ن فاي�روس كورونا.  2( ح�ث وزارة 
الخارجية، س�فراء جمهوري�ة العراق يف الخارج، 
بالتنس�يق بينه�ا وال�دول وال�ركات املصنع�ة 
للقاح�ات )كوفي�د – 19( منه�ا رشك�ة فاي�زر، 
ورشكة اس�رازينيكا، لإلرساع بتوري�د اللقاح إىل 
العراق، وكذلك تأكيد تواصل رشكة )س�ينافورم( 
مع وزارة الصحة، ملناقش�ة توريد اللقاح بعد أن 
أُقر من اللجنة الوطنية النتقاء األدوية لاستخدام 
الطارئ يف العراق.  3( عدم السماح بتوزيع اللقاح 
ع�ىل املواطنني من غر املؤسس�ات الصحية دون 
موافقة وزارة الصحة االتحادية حرصاً.  4( تأكيد 
منع دواوين األوقاف )الشيعي، السني، والديانات 
املندائي�ني(  والصابئ�ة  واأليزيدي�ة  املس�يحية 
إقام�ة مجال�س الع�زاء يف القاع�ات التابعة لهم 

)حسينيات، جوامع، كنائس، وغرها(.  
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العراق يتحصن من »كورونا املتحور«
جملس الوزراء يتخذ مخس قرارات.. واملطار تضع »إجراءات مشددة«.. والصحة تكشف تقدمًا يف إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية حمافظ بغداد يعلن
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السكك التخصصية
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احتجاجات روسيا: اعتقاالت واسعة و »طوق أمني« عىل موسكو
صالح يشدد لألعرجي عىل رضورة مواصلة الضغط عىل اإلرهابيني 
عمليات البرصة: اعتقال 19 مطلوبًا خالل عمليات الوعد الصادق
ابتداء من اليوم.. صندوق اإلسكان يفتح باب التقديم علـى القروض

تطورات املوازنة: القانون يف مراحله األخرية
 واقرارها سيمر بال خالفات
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الكهرباء: 
لن نبيع حمطات طاقة 

إىل رشكات أهلية

وزير العمل يشدد عىل رضورة 
ختطي »احللقات الروتينية« خالل 

انجاز معامالت املواطنني

جملس الوزراء خيصص
 100 مليون دوالر لرشاء اللقاحات 

املتعلقة بكورونا

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت الرطة الروس�ية، أمس األح�د، أكثر من ثاثة آالف 
شخص وقامت بفض تجمعات يف موسكو ويف أنحاء مختلفة 
م�ن الباد خرج فيها متظاهرون مؤيدون للمعارض الرويس 
أليك�ي نافالن�ي احتجاج�ا ع�ىل اعتقاله. وتأتي املس�رات 
التي خرجت يف العاصمة موس�كو وأنح�اء الباد األخرى بعد 
احتجاج�ات كبرة ش�هدتها عطلة نهاية األس�بوع املاضية 
ضم�ن حمل�ة من أج�ل الضغط ع�ىل الكرملني لإلف�راج عن 
نافالن�ي، أبرز املعارض�ني للرئيس ال�رويس فاديمر بوتني. 
واعتق�ل نافالني )44 عاما( يف 17 كان�ون الثاني بعد عودته 

من أملانيا حيث كان يتعاىف من تسمم بغاز أعصاب أصيب به 
يف روسيا الصيف املايض. ويتهم نافالني بوتني بأنه أمر بقتله، 
وه�و ما ينفي�ه الكرمل�ني. ويف خطوة غر معت�ادة، فرضت 
الرط�ة طوقا أمنيا ع�ىل قلب العاصمة، وأغلقت الش�وارع 
أمام املارة بالقرب من مبنى الكرملني وأغلقت محطات مرو 
األنفاق ونرت املئات من قوات مكافحة الشغب مع تساقط 
الثلج. وقالت مجموعة )أو.يف.دي-إنفو( ملراقبة املظاهرات إن 
الرطة اعتقلت حتى اآلن 3062 من املش�اركني يف املسرات 
يف أنحاء روسيا، وإن من بينهم 844 يف موسكو. وذكر أنصار 
نافالن�ي عىل وس�ائل التواصل االجتماعي أن�ه جرى اعتقال 

زوجته يوليا نافالنايا يف مسرة بموسكو.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس لجنة الزراعة واملي�اه النيابية 
سام الش�مري، أمس االحد، أهمية اقرار 
املوازن�ة يف اق�رب فرصة ملا له�ا من تاثر 
واض�ح عىل الواقع الحيات�ي واالقتصادي 
وامل�ايل يف البل�د. وق�ال الش�مري يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
ان »اجتماع�ات اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة 
مس�تمرة م�ع كاف�ة الجه�ات م�ن اجل 
الوص�ول اىل التوافق املطلوب قبل عرضها 
للتصويت«. واضاف ان »العقبة الرئيسية 
والتي نامل ان يت�م حلها هي املفاوضات 

مع اقليم كردس�تان ح�ول املوازنة وامور 
اخ�رى وان تم حله�ا او التوافق بش�انها 

فسيتم تريع املوازنة با مشاكل«.
وشدد عىل »اهمية انهاء اي خاف واالرساع 
باق�رار املوازن�ة با خاف�ات جوهرية »، 
مرجحا »تمريرها خال االسبوع الحايل«. 
ب�دوره، اكد عضو اللجن�ة املالية النيابية 
احمد مظه�ر الجبوري ان مروع قانون 
االتحادي�ة لع�ام 2021  املالي�ة  املوازن�ة 
ستقر خال أيام بتقليل النفقات وانصاف 
اإلج�راء واصح�اب العق�ود واملفس�وخة 
عقودهم. وق�ال الجب�وري يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان »املوازنة 

س�تطرح للتصوي�ت خال األي�ام القليلة 
النفق�ات  تقلي�ل  يف  وماض�ون  املقبل�ة 
وترش�يق مبلغ املوازنة.واضاف الجبوري 
سنس�عى بكل جهدنا النصاف املظلومني 
من أصحاب العقود واملفسوخة عقودهم 
واالجراء اليومني خاصة من اهلنا يف دياىل 
من ح�راس حقول املنصوري�ة«. إىل ذلك، 
ق�ال رئيس اللجنة املالي�ة هيثم الجبوري 
إن  اللجنة مع عدم االستقطاع من رواتب 
املوظف�ني، فيما أك�د تخفي�ض النفقات 
م�ن 164 ترلي�ون دين�ار اىل 127 ترليوناً 
وخفضن�ا العج�ز اىل 19 باملئ�ة. وأوضح 
الجبوري أن املوظف تعرض لرضبتني وال 

يحتمل الثالثة من تخفيض الرواتب، فيما 
أش�ار إىل عملنا عىل دع�م القطاع الخاص 

عرب خطوات عدة.
قمنا بزيادة سعر برميل النفط يف املوازنة 
من 42 دوالراً إىل 45 دوالراً لرتفع اإليرادات 
أكثر م�ن 5 ترليونات دينار وكانت اللجنة 
املالية  قد اضافت مؤخرا نصاً يف مس�ودة 
املوازنة يتضمن تأس�يس صندوق خاص 
بالب�رو دوالر للمحافظات املنتجة للنفط 
والغ�از، بهدف تنفي�ذ املش�اريع وتقديم 
الخدمات، بحس�ب بيان صادر من الدائرة 

االعامية ملجلس النواب.
التفاصيل ص2
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الرشطة يقفز
 للصدارة مؤقتًا بفوزه 

عىل احلدود
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ابتداء من اليوم.. صندوق اإلسكان يفتح باب التقديم عىل القروض 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن صن�دوق اإلس�كان العراقي احد 
األعم�ار واإلس�كان  تش�كيالت وزارة 
والبلدي�ات، أمس األح�د، عن فتح باب 
التقدي�م للمعام�الت االقراضي�ة لعام 

٢٠٢١ بدءاً من غد األثنني.
وذك�ر بيان للصندوق تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان التقديم سيبدأ 
غداً »ببتمام الس�اعة التاسعة صباحا 
يف بغ�داد واملحافظ�ات ولغاي�ة نهاية 
ش�هر ش�باط أو نفاد الحص�ة املقررة 

أيهما أقرب«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وج�ه رئيس مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
االح�د، باتخ�اذ ع�دد م�ن اإلج�راءات للحد من انتش�ار 

الساللة الجديدة لفايروس كورونا.  
وذك�ر بي�ان لألمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء، تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن »الكاظمي وجه 
ال�وزارات والجهات غ�ر املرتبطة ب�وزارة واملحافظات 
كاف�ة، وبن�اًء ع�ى م�ا عرضت�ه وزارة الصح�ة خ�الل 
جلس�ة مجلس ال�وزراء االعتيادية الرابع�ة، املنعقدة يف 

٢٠٢١/١/٢6«، ما يأتي:  
١( تأكي�د تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة، املتعلقة بمن�ع دخول الس�الالت الجديدة من 
غلق الحدود ومنع الس�فر إىل ال�دول كافة، التي ظهرت 

فيها إصابات بالساللة الجديدة من فايروس كورونا.  
٢( ح�ث وزارة الخارجية، س�فراء جمهوري�ة العراق يف 
الخارج، بالتنس�يق بينه�ا والدول وال�ركات املصنعة 
للقاح�ات )كوفي�د – ١9( منه�ا رشكة فاي�زر، ورشكة 
اس�رازينيكا، لإلرساع بتوريد اللق�اح إىل العراق، وكذلك 
تأكي�د تواصل رشكة )س�ينافورم( م�ع وزارة الصحة، 
ملناقش�ة توريد اللقاح بع�د أن أُقر م�ن اللجنة الوطنية 

النتقاء األدوية لالستخدام الطارئ يف العراق.  
3( ع�دم الس�ماح بتوزي�ع اللق�اح ع�ى املواطن�ني من 
غ�ر املؤسس�ات الصحي�ة دون موافق�ة وزارة الصحة 

االتحادية حرصاً.  
4( تأكي�د من�ع دواوي�ن األوق�اف )الش�يعي، الس�ني، 
والديان�ات املس�يحية واأليزيدي�ة والصابئ�ة املندائيني( 
إقامة مجالس العزاء يف القاعات التابعة لهم )حسينيات، 

جوامع، كنائس، وغرها(.  
5( تأكيد إلزام وزارة الربية، املدارس بالدوام ليوم واحد 
ل�كل مرحل�ة، وأخذ اإلج�راءات الوقائي�ة الالزمة كافة، 
والتعاون مع ش�عب الصحة املدرس�ية يف دوائر الصحة 
لفح�ص الطالب واملالكات ضمن املؤسس�ات التعليمية، 
ومتابع�ة اإلجراءات الواج�ب أخذها يف املدارس للحد من 
انتش�ار امل�رض.  بدوره�ا، اتخذت مديري�ة إدارة مطار 
البرصة الدويل إجراءات صحية مش�ددة لتجنب انتش�ار 

الجي�ل الجدي�د لجائح�ة كورونا املنت�ر يف أغلب الدول 
املجاورة.وق�ال مدير قس�م اإلعالم والعالق�ات يف مطار 
البرصة الدويل ناظم العامري للوكالة الرسمية، إن “إدارة 
مطار البرصة الدويل وبالتعاون مع املس�توصف الصحي 
يف املط�ار قد وضع�ت خطة واجراءات صحي�ة ووقائية 
مش�ددة جدا يف املط�ار مع فرض عقوب�ات عى كل من 
ال يلتزم بتلك اإلجراءات وس�يخضع الكل لتلك اإلجراءات 
والتعليمات بما فيهم املسافرون والوافدون وكذلك كافة 
موظفي ومنتسبي املطار وذلك بعد تفيش الجيل الجديد 

لجائحة كورونا يف أغلب الدول املجاورة”.

 وأض�اف، أنه “فيما يخ�ص املس�افرين والقادمني من 
ال�دول األخرى فنح�ن نتعامل باملثل بالنس�بة للقادمني 
والوافدي�ن اىل املط�ار وذلك بطلب اس�تمارة BCR وهي 
اس�تمارة الفحص املسبق قبل 7٢ ساعة، وأيضا التشدد 
بإج�راءات الوقاية الصحي�ة لدخول املس�افر من حيث 
االلت�زام بارتداء الكمامة”، مؤك�دا أن “هذا يطبق أيضا 
عى كاف�ة املوظفني يف املطار مع اتخاذ العقوبة عى كل 
من يتهاون يف االلتزام بتلك اإلجراءات وعدم تطبيقها اىل 
جانب التشديد عى التعفر املستمر لكافة اقسام املطار 

وباألخص أماكن )قطع التذاكر(”.

وتابع العامري، أنه “فيما يخص الرحالت الجوية فنحن 
ملزم�ون بالتوجيه�ات والتعليم�ات الص�ادرة والوافدة 
لنا من س�لطة الطران املدني والتابعة لرئاس�ة مجلس 
ال�وزراء حيث نتعام�ل نحن كهي�أة إدارة مطار البرصة 
ال�دويل باملث�ل مع ال�دول األخ�رى فالدول الت�ي أوقفت 
رحالتها الجوية بسبب تفيش الجائحة الجديدة لفروس 
كورونا املس�تجد فيها فنحن أيضا أوقفنا كافة الرحالت 

لتلك الدول وذلك منعا لتفيش فروس كورونا”.
ببدوره�ا، ناقش�ت اللجن�ة العلي�ا للخدم�ات واإلعمار 
االسراتيجية الوطنية الخاصة باألبنية واملرافق الصحية 
التي ترف عليها وزارة الصحة يف بغداد واملحافظات.    
وذك�رت االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء يف بي�ان، تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »األم�ني الع�ام 
ملجل�س ال�وزراء، حميد نعي�م الغزي، اس�تعرض رؤية 
الحكوم�ة العراقي�ة باملش�اريع والخدم�ات الصحية يف 
بغ�داد واملحافظات، وأنها تتاب�ع خطوات وزارة الصحة 
وبالتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة، خطوات إنش�اء 
املستش�فيات واملراك�ز الصحي�ة، وعازم�ة ع�ى توفر 
كافة املستلزمات والتس�هيالت الالزمة لتجاوز العقبات 
اإلدارية واملالية والفني�ة، التي قد تواجه عملية ديمومة 

استمرارية املشاريع«.  
وأضاف البي�ان أن »وزير الصحة حس�ن التميمي، قدم 
عرضاً ش�امالً مل�ا أنجزته الوزارة من مش�اريع إنش�اء 
املستش�فيات واملراكز الصحية ومراكز الشفاء الخاصة 
بع�الج املصابني من وباء كورون�ا يف جميع املحافظات، 
وأن ال�وزارة حقق�ت تقدماً ملموس�اً يف توف�ر األجهزة 
واملع�دات الطبية، فضالً زيادة أع�داد املختربات وأجهزة 
األشعة«.  وأشار رئيس اللجنة العليا لإلعمار والخدمات، 
صب�اح عب�د اللطي�ف، بحس�ب البي�ان، إىل أن »اللجن�ة 
مس�تمرة بمتابعة نس�ب اإلنجاز املتحققة للمش�اريع 
الحيوية بش�كل عام، واملشاريع الصحية بشكل خاص، 
من أجل الوصول إىل مراح�ل متقدمة يف مراحل التنفيذ، 
وإيجاد الحلول املالئمة للمعوقات بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة«.ون�وه البيان اىل ان »املجلس س�يناقش يف 
جلس�ته املقبلة، املش�اريع الخاصة ب�وزارة الكهرباء يف 

بغداد واملحافظات«.   

جملس الوزراء يتخذ مخس قرارات.. واملطار تضع »إجراءات مشددة«.. والصحة تكشف تقدمًا يف إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية

العراق يتحصن من »كورونا املتحور«

العدد )2310(   1     شباط    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
الصح، مع مستشار االمن القومي 
قاس�م االعرجي، مواصل�ة الحرب 
الثغ�رات  ومن�ع  اإلره�اب  ع�ى 

األمنية.
املستش�ار،  ملكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »االعرج�ي ناق�ش خ�الل 
ببغ�داد  الس�الم  ق�رص  يف  لقائ�ه 
رئي�س الجمهورية، آخر التطورات 
الب�الد،  يف  واألمني�ة  السياس�ية 
والتأكي�د عى أهمي�ة تعزيز الجهد 
األمن�ي واالس�تخباراتي ملكافح�ة 

خاليا داعش اإلرهابية، وتعزيز أمن 
وحماية املواطنني«.

وأك�د صال�ح، خ�الل اللق�اء عى« 
ع�ى  الضغ�ط  مواصل�ة  رضورة 
الثغرات األمنية«،  اإلرهابيني ومنع 
مش�يداً« بنجاح الق�وات األمنية يف 
القضاء ع�ى خالي�ا إرهابية وعدد 
من ق�ادة وعنارص داعش مؤخرا«، 
مش�را إىل«أهمية ع�دم التهاون يف 

محاربة اإلرهاب والتطرّف«.
من جانبه أكد األعرجي، أن« الحرب 
عى املجاميع اإلرهابية مس�تمرة، 
وأن الق�وات األمنية تحق�ق نتائج 
كب�رة يف تتب�ع الخالي�ا اإلرهابي�ة 

والقضاء عليها«.

صالح يشدد لألعرجي عىل رضورة مواصلة 
الضغط عىل اإلرهابيني 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس لجنة الزراعة واملياه النيابية سالم 
الش�مري، أمس االحد، أهمي�ة اقرار املوازنة 
يف اق�رب فرصة ملا لها م�ن تاثر واضح عى 

الواقع الحياتي واالقتصادي واملايل يف البلد.
وق�ال الش�مري يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »اجتماعات اللجنة 
املالية النيابية مس�تمرة م�ع كافة الجهات 
من اجل الوص�ول اىل التواف�ق املطلوب قبل 
عرضه�ا للتصوي�ت«. واض�اف ان »العقبة 
الرئيس�ية والت�ي نام�ل ان يت�م حله�ا هي 
املفاوضات مع اقليم كردستان حول املوازنة 

وامور اخرى وان تم حلها او التوافق بشانها 
فسيتم تريع املوازنة بال مشاكل«.

وشدد عى »اهمية انهاء اي خالف واالرساع 
باق�رار املوازن�ة ب�ال خالف�ات جوهري�ة »، 

مرجحا »تمريرها خالل االسبوع الحايل«.
ب�دوره، اك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 
احم�د مظه�ر الجبوري ان م�روع قانون 
املوازنة املالية االتحادية لعام ٢٠٢١ س�تقر 
خ�الل أيام بتقليل النفقات وانصاف اإلجراء 

واصحاب العقود واملفسوخة عقودهم.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه ان »املوازنة س�تطرح 
املقبل�ة  القليل�ة  األي�ام  خ�الل  للتصوي�ت 

وماض�ون يف تقليل النفقات وترش�يق مبلغ 
الجب�وري سنس�عى بكل  املوازنة.واض�اف 
جهدن�ا النص�اف املظلوم�ني م�ن أصحاب 
واالج�راء  عقوده�م  واملفس�وخة  العق�ود 
اليومني خاصة من اهلنا يف دياىل من حراس 

حقول املنصورية«.
إىل ذل�ك، ق�ال رئي�س اللجن�ة املالي�ة هيثم 
الجبوري إن  اللجنة مع عدم االستقطاع من 
رواتب املوظفني، فيما أكد تخفيض النفقات 
م�ن ١64 ترلي�ون دين�ار اىل ١٢7 ترليون�اً 

وخفضنا العجز اىل ١9 باملئة.
تع�رض  املوظ�ف  أن  الجب�وري  وأوض�ح 
لرضبت�ني وال يحتم�ل الثالثة م�ن تخفيض 

الروات�ب، فيم�ا أش�ار إىل عملن�ا ع�ى دعم 
القطاع الخاص عرب خطوات عدة.

قمنا بزيادة س�عر برميل النف�ط يف املوازنة 
م�ن 4٢ دوالراً إىل 45 دوالراً لرتفع اإليرادات 

أكثر من 5 ترليونات دينار
وكانت اللجنة املالية  قد اضافت مؤخرا نصاً 
يف مسودة املوازنة يتضمن تأسيس صندوق 
خ�اص بالب�رو دوالر للمحافظ�ات املنتجة 
للنفط والغاز، بهدف تنفيذ املشاريع وتقديم 
الخدم�ات، بحس�ب بيان صادر م�ن الدائرة 

االعالمية ملجلس النواب.
وقال عض�و اللجنة جمال كوج�ر يف حديث 
صحف�ي، ان لجنت�ه »س�تنتهي قريب�ا من 

م�روع املوازنة بالرغم م�ن املعوقات التي 
تواجهه�ا واهمه�ا حص�ة االقلي�م التي لم 
تحسم اىل االن وال تزال املفاوضات مستمرة 
فض�ال ع�ن مس�تجدات جدي�دة تظهر بني 
الحني واالخر«. واش�ار اىل ان »استحقاقات 
الفالحني ومن ضمنهم فالحو كردس�تان تم 
تضمينها يف م�روع املوازنة، كما ان فقرة 
اس�تقطاعات روات�ب املوظفني لم تحس�م 
بعد«، باملقابل توق�ع التصويت عى املوازنة 
خالل ه�ذا االس�بوع. وكان رئي�س مجلس 
الن�واب محم�د الحلبويس، قد وج�ه اللجنة 
املالية بإضافة بنٍد يف قانون املوازنة باعتبار 

مستحقات الفالحني نفقات حاكمة.

تطورات املوازنة: القانون يف مراحله األخرية واقرارها سيمر بال خالفات
تقليل النفقات وإنصاف اإلجراء واملفسوخة عقودهم واعتماد سعر برميل النفط بـ)45( دوالرًا لرفع اإليرادات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية بره�م صالح، أمس األحد، الحرص 
ع�ى إقامة عالقات متينة مع فرنس�ا واالتح�اد األوروبي، 
فيما اشار السفر الفرنيس يف العراق اىل التزام بالده بدعم 

أمن واستقرار وسيادة العراق.
وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان »رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل يف 

قرص الس�الم ببغداد، الس�فر الفرنيس لدى العراق برونو 
اوب�ر«، مبينا انه »جرى خالل اللق�اء، بحث العالقات بني 
البلدي�ن وس�بل تطوي�ر آفاق التع�اون يف املج�االت كافة، 
وأهمي�ة اس�تمرار التعاون املش�رك بني العراق وفرنس�ا 
بم�ا يخ�دم مصلحة الش�عبني الصديق�ني، إىل جانب بحث 

التطورات اإلقليمية والدولية ذات العالقة«.
وأّك�د رئي�س الجمهوري�ة »أهمي�ة تطوي�ر العالقات مع 
فرنسا واالتحاد األوروبي عرب التفاهمات املربمة وتعزيزها 

يف مختلف القطاعات، ومواصلة التنسيق ملحاربة اإلرهاب 
وتحقي�ق االس�تقرار وتخفيف توت�رات املنطق�ة، وتعزيز 
التع�اون االقتص�ادي والثق�ايف، وتب�ادل الخ�ربات يف ه�ذا 
الصدد«، مشيداً »بالدور الذي تلعبه فرنسا يف دعم العراق«. 
م�ن جانب�ه، أّك�د الس�فر الف�����رن�يس »الت�زام بالده 
بدعم أمن واس�تقرار وس�يادة الع�راق وإب�����عاده عن 
التجاذبات اإلقليمية، والتطلع نحو تعزيز التعاون املشرك 

عى الصعد كافة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال النائ�ب الثان�ي لرئيس الربملان بش�ر 
الح�داد، أم�س األح�د، إن رئاس�ة الربمل�ان 
مفوضي�ة  عق�ود  تثبي�ت  اىل  متوجه�ة 

االنتخابات عى املالك الدائم.
وذك�ر بيان نيابي رس�مي تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن »نائ�ب رئي�س 
مجلس النواب العراقي بشر خليل الح�داد، 
استقبل يف مكتبه الرسمي ببغداد وبحضور 
النائ�ب أحمد حي�در قاس�م، مجموعة من 
موظفي العقود يف املفوضية العليا املستقلة 

لإلنتخابات«.
وأض�اف البي�ان، أنه »ج�رى خ�الل اللقاء 
بحث املواضي�ع والقضايا التي تتعلق بعمل 

والتهيئة  الفني�ة  املفوضية واإلس�تعدادات 
وضم�ان  القادم�ة  النيابي�ة  لإلنتخاب�ات 
الشفافية إنسجاما مع التوجهات واملساعي 

الرامي�ة لتثبي�ت أس��س وأركان العملي�ة 
الديمقراطي�ة والتداول الس�لمي للس�لطة، 
واستمع س�يادته إىل مطالب الوفد املتمثلة 

يف تثبيتهم عى املالك الدائم للمفوضية«.
الح�داد خ�الل حدي������ثه م�ع موظفي 
العقود يف مفوضي�ة اإلنتخابات أفاد بقوله 
:«نريد إنتخابات متك��������املة ونزيهة 
وعادلة تلبي الطموح وتح�قق إرادة الناخب 
يف اإلخ�تيار، واملف�����وضية هيئة مهنية 
مس�تقلة ومحايدة ولديه�ا طاقات وكوادر 
كف�وءة، ونس�عى كمجلس الن�واب لتقديم 

الدعم وتثبيت ح�قوق موظفيهم«.
يف  والعامل�ني  املوظف�ني  »بعم�ل  وأش��اد 
وجهوده�م  اإلنت����خاب�ات  مفوضي�ة 
إىل  ذات�ه  الوق�ت  يف  مش��راً  املتواصل�ة«، 
»توجه رئاس�ة املجلس بتثبيت العقود عى 
م�الك املفوضي�ة وضمان حقوقهم أس�وة 

بباقي زمالئهم«.

        البصرة / محمد الجابري

أعلن�ت قيادة عمليات البرصة القبض 
عى ١9 مطلوباً للقضاء، خالل عمليات 
الوع�د الصادق.    وق�ال قائد عمليات 
الب�رصة الل�واء الرك�ن أك�رم صدام، 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »الصفحة التاس�عة 
لعملي�ات الوعد الصادق أس�فرت عن 
إعتقال ١9 مطلوب للقضاء ومصادرة 
أس�لحة خفيف�ة ومتوس�طة واعتدة 
وم�واد مخ�درة«.  وأض�اف، »اكدن�ا 
خ�الل العمليات الس�ابقة عى تفعيل 
مبدأ العمل الجماع�ي للقوات األمنية 
ووحدة القيادة والس�يطرة يف مركزية 
األوامر، كما نعمل وبش�كل جدي عى 
تطوي�ر العم�ل االس�تخباري ضم�ن 
قاطع املس�ؤولية«.  وأك�د صدام، أنه 
»لدينا نش�اط وتنس�يق مش�رك مع 
القي�ادات يف املحافظ�ات املج�اورة يف 
مجال مذكرات إلقاء القبض ومطاردة 
املطلوب�ني للقض�اء، ونح�رص ع�ى 
تواج�د قواتنا األمني�ة يف املناطق التي 
تش�كل إرب�اك للوضع االمن�ي وخطر 

عى أرواح املواطنني«.

رئيس احلمهورية يؤكد احلرص عىل إقامة عالقات متينة مع فرنسا واالحتاد األورويب

الربملان يزف برشى ملوظفي عقود مفوضية االنتخابات: نتوجه لتثبيتكم 

عمليات البرصة: 
اعتقال 19 مطلوبًا خالل 

عمليات الوعد الصادق

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد النائ�ب االول لرئي�س الربملان حس�ن الكعبي، أمس األح�د، خيارين 
لتمرير قانون املحكمة االتحادية.

وق�ال الكعب�ي يف ترصيح�ات صحفية ان »هن�اك خياري�ن لتمرير قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة«، مبين�ا ان »الخي�ار االول ه�و الذه�اب اىل تري�ع 

القانون«.
واضاف ان »ه�ذا الخيار صعب وال يمكن ان يحصل كون الكتل واملكونات 
السياس�ية يف مجل�س النواب س�تضع ملس�اتها وملحاتها«، مش�را اىل ان 
»الخي�ار الثاني فه�و املادة الثالثة التي الغيت من قب�ل املحكمة االتحادية 

لعدم دستوريتها، باعتبار ان التعديل هو الطريق االسهل«.
ورج�ح عضو اللجنة القانونية يحي املحمدي، األربعاء )٢7 كانون الثاني، 
٢٠٢١(، ترحي�ل قانون املحكم�ة االتحادية إىل الفص�ل التريعي القادم، 

فيما اشار اىل أن القانون يمر يف املرحلة األخرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، أمس األحد، تش�كيل لجنة 
ل�إلرشاف ع�ى إعداد منه�اج تحت مس�مى »جرائم حزب البع�ث البائد«، 

بهدف تدريسه يف الجامعات العراقية.    
وحصل�ت املس�تقبل العراقي عى وثيقة م�ن الوزارة، نصت عى تش�كيل 
لجنة تتوىل مهمة األرشاف عى موضوع إعداد منهاج درايس تحت مسمى 
)جرائم ح�زب البعث البائد(، لغرض تدريس�ه يف الجامع�ات )الحكومية، 

األهلية( وباملراحل الدراسية كافة.  
وتضمن�ت الوثيق�ة أس�ماء أعض�اء اللجنة، التي يرأس�ها وكي�ل الوزارة 

للشؤون االدارية.   

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس االحد، ضبط معمل لصنع العبوات الناس�فة 
م�ع أعتدة مختلف�ة يف صحراء الرطبة.وذك�رت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »الحقاً لخرب تمكن قوة من فوج اس�تخبارات الفرقة 
األوىل بالجيش يوم الس�بت، من قتل إرهابيني إثنني أحدهم مايس�مى املس�ؤول 
العس�كري لداع�ش يف صح�راء غرب�ي قض�اء الرطب�ة املج�رم )مثنى ش�ران 
املرع�اوي( ، كما دمرت وكر لالرهابيني يف منطق�ة فيضة الغزالن جنوب قضاء 
الرطبة يف عمق الصحراء، وبعد البحث والتفتيش، تم العثور عى )معمل تفخيخ 
لصنع العبوات الناسفة(«. وتابع »كما تم العثور عى مستودعني للعتاد وخزان 
وقود س�عة ٢5٠٠ لر مملوء بالوقود و53 عبوة ناس�فة مختلفة معدة التفجر 
و36 ورمانة يدوية دفاعية و3 علب  عتاد pkc وعلبة عتاد  رش�اش  ثقيل عيار  
١٢/7 ملم ورشاش�ة متوسطهpkc و4 قنابر هاون 6٠ ملم و٨ قنابر هاون ٨١ 
ملم وصاروخ spg9  و١١ حش�وة قاذفة RBG7 35 حش�وة هاون مختلفة و3 
أكياس C4 سعه3٠ غرام وعتاد pkc محمول سعة ١٠٠ إطالقة وصفيحه هاون 
6٠ ملم و3 احزمة ناسفة معدة للتفجر مالبس لإلرهابيني وعلم لداعش وجهاز 
البت�وب و9 اجهزة هاتف نوكيا لغرض التفجر ومولدة وعتاد75٠ إطالقة تالفة 
وف�الش ميموري ع�دد/٢ وأواني طبخ واس�طوانة غاز وطب�ا خ وارزاق جافة 

وطرية واغطية مختلفة وأدوات احتياطية مختلفه وخزان ماء«. 

النائب األول رئيس الربملان حيدد خيارين 
لتمرير قانون املحكمة االحتادية

التعليم تعتزم وضع منهاج عن »جرائم حزب 
البعث البائد« لتدريسه يف اجلامعات

اإلعالم األمني تعلن ضبط معمل لصنع العبوات 
الناسفة مع أعتدة يف صحراء الرطبة

        بغداد / المستقبل العراقي

انه�ت الوي�ة الحش�د الش�عبي يف 
قاطع عملي�ات رشق االنبار، أمس 
االح�د، عملية امنية بأربعة محاور 

بتحقيق كامل اهدافها.
 وذك�ر اعالم الحش�د يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
ان »الوية الحش�د الثاني والس�ابع 
و٢7 ، والتشكيالت الساندة االخرى 
املديري�ات واملعاونيات بواجب  من 

تفتي�ش وتأمني أربعة محاور هي، 
اللواء الثاني انطلق من محورين يف 
قضاء الكرم�ة، ومنطقة الخالدية، 
ومنطقة الثرثار، واللواء ٢7 شارك 
بمحورين يف الكرمة، واللواء السابع 

يف الثرثار«. 
العملي�ة  انها«حقق�ت  واض�اف 
اهدافه�ا بتأم�ني املناط�ق الواقعة 
يف املح�اور املذك�ورة، بع�د العثور 
ع�ى مضاف�ات لداع�ش وأس�لحة 

متنوعة«.

احلشد الشعبي يعلن ختام عمليته األمنية 
رشق األنبار

تمكنت االس�تخبارات العس�كرية، أمس االحد، القبض عى مرص�د الدواعش بمنطقة 
كنع�وص يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن وذك�رت االس�تخبارات يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه »بعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة االستخبارات 
العس�كرية يف الفرقة ١4 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء املش�اة 5٠ تمكنت من القاء 
القب�ض عى مرصد الدواعش  والذي يعد ابرز املتعاونني معهم وخاصة مع الجماعات 
املتخفية يف جبل قره جوغ«، مبينآ انه«يقوم  برصد تحركات القوات االمنية وافرادها«.  
واضاف البيان انه«تم القب�ض عى االرهابي بمنطقة كنعوص بالرقاط يف محافظة 

صالح الدين«.

االستخبارات تلقي القبض عىل »مرصد الدواعش« يف كنعوص
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    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح وزي�ر الدفاع جمعة عن�اد، أمس االح�د، عدداً من 
البناي�ات املنج�زة يف مجم�ع الك�رة التاب�ع اىل الوزارة.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه« برعاية وحضور وزير الدفاع احتفلت دائرة اإلس�ناد 
الهن�ديس بإنج�از أعم�ال التأهي�ل ملبن�ى ومق�ر الدائرة 

ومديرياتها املتمثلة بمبنى مديرية الهندس�ة العس�كرية 
ومديرية األشغال العسكرية ومديرية االسكان العسكري«.
واضاف«،حي�ث ج�اء هذا اإلنج�از الكبري بع�د توجيهات 
الس�يد وزير الدفاع بتشكيل دائرة اإلسناد بتأريخ 12-6-
2020 لنق�ل تجارب الجي�وش األخرى العاملي�ة يف كيفية 
البناء والقتال والتي س�يقع عىل عاتقها بناء جميع البنى 
التحتية للجيش إلنشاء القاعدة املادية واإلسكان النظامي 

ال�ذي يلي�ق بقواتنا املس�لحة«.وأكد عن�اد، ان« العمل تم 
بجه�ود عراقية خالص�ة من قبل دائرة اإلس�ناد الهنديس 
إلع�داد وتنظيم وتأهي�ل وتنفيذ هذا املجم�ع بعد ان كان 
من املقرات العس�كرية التي ناله�ا التخريب ومن ضمنها 
البناي�ات املنجزة التي ب�دأ العمل فيه�ا  بتأريخ 12-13-

2020«.وب�ن ان« العمل انجز الي�وم بوقت قيايس وكلفة 
قلي�ة وبتنفيذ مب�ارش من قبل ك�وادر مديرية الهندس�ة 

العسكرية ومديرية األشغال العسكرية ومديرية االسكان 
العسكري بعد ان تلكأت بعض الرشكات يف إنجاز العمل«.

واش�ار عناد اىل« استمرار العمل عىل إكمال بقية البنايات 
املوجودة ضمن املجمع وبجهود أبطال مديرية الهندس�ة 
العس�كرية وبدع�م مس�تمر من قب�ل الوزارة«، ش�اكراً« 
جميع الجهود التي بذلت إلنجاز هذا الرصح الكبري والذي 

يعد الثمرة األوىل لدائرة اإلسناد الهنديس«.

وزير الدفاع يفتتح عددًا من بنايات الكرسة ويؤكد: أنجزت بجهود عراقية

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 
  

املج�ارش  مب�ارشة  التج�ارة  وزارة  اعلن�ت 
االهلي�ة الت�ي تعاقدت م�ع الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب لتصنيع الش�لب وفق النسبة 
املق�ررة من قب�ل اللجنة املركزية للتس�ويق 
والبالغ�ة ) ٥٨.٥( ٪، اك�د ذل�ك املهن�دس 
عبدالرحمن عجي طوفان مدير عام الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب. 
وقال بدون شك تعد مرحلة التعاقد وتصنيع 
ال�رز يف املج�ارش االهلي�ة اكثر النش�اطات 
االقتصادية التصاقا بقضية دعم و تشغيل و 
توفري فرص لالي�دي العاملة القطاع الخاص 
و نسعى لتوفري االف الفرص لقطاع املجارش 
االهلي�ة التي تمتلك الرغب�ة يف دعم االقتصاد 
الوطن�ي وتوفري ال�رز املحيل لدع�م مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة ومن خ�الل التعاقد مع 

الرشك�ة وف�ق الع�رض ال�ذي قدم م�ن قبل 
اللجنة املركزية للتسويق . 

وبن طوفان ان املجارش االهلية يف الديوانية 
بارشت بتصنيع الرز وبه�ذا تكون املحافظة 
اول املحافظ�ات الت�ي ب�ارشت بانت�اج الرز، 

حيث بارشت مجرشة الوالء االعظم بتصنيع 
الوجب�ه االوىل من الرز  املح�يل ليكون جاهزا 

للتوزيع ضمن مفردات البطاقة التموينيه. 
م�ن جان�ب اخ�ر واصل�ت مجرش�ة الحل�ة 
الحكومية مناقلة ال�رز املحيل ملخازن الرز يف 
ك�رة و عطش بمناقلة ال�رز املحيل للوجبه 

الثانيه 
حي�ث بارشت مالكاتنا الفنية يف مخازن الرز 
يف بابل صباح هذا اليوم الس�بت بتحميل )3(
ش�احنات تابعة اىل اس�طول  وزارة التجارة 
وبكمية بلغ�ت )120(طن م�ن اصل الكميه 
املقرر مناقلته�ا  والبالغة)7٥0(طن  لتعزيز 
خزين مخازن الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
يف بغ�داد إلتمام توزيعها ع�ىل وكالء البطاقة 
التموينية .كما وواصلت املجارش الحكومية 
عملها خالل اي�ام العطل من اجل تامن اكرب 

قدر ممكن من الرز .

جتارة احلبوب عن انتاج الرز: جمارش الديوانية تبارش بتصنيعه 
وجمرشة احللة جتهز خمازن كرسة وعطش

    النجف / المستقبل العراقي

زف نائب محافظ النجف االرشف، هاش�م 
الكرع�اوي، أمس االحد، البرشى للفالحن 
من مس�وقي محصويل الحنطة والش�لب 

بقرب رصف باقي مستحقاتهم املالية.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، ان« الكرع�اوي ناقش خالل 
لقائه بوزير التجارة عالء الجبوري، تأخري 
رصف املس�تحقات املالية املتبقية  لالخوة 
الفالح�ن ملحصول الحنط�ة للعام املايض 
والبالغ�ة )23( ملي�ار وكذل�ك ومحصول 
الش�لب له�ذا الع�ام وال�ذي تم تس�ويقه 
ط�ن«. )131(ال�ف  بكمي�ة  املخ�ازن  إىل 
واض�اف ان« الجب�وري وع�د الكرع�اوي 
ب�رصف مس�تحقات ماتبقى م�ن مبالغ 
تخ�ص محص�ول الحنط�ة خ�الل االي�ام 
القليلة القادمة من ش�هر ش�باط املقبل، 
وان االولوية س�تكون برصف مستحقات 
الش�لب  محص�ول  الخاص�ة  الفالح�ن 
للمحافظ�ات الش�لبية«. وتاب�ع البي�ان« 
كما تمت مناقشة خطط املواسم القادمة 
ورضورة توف�ري املخازن الس�تيعاب خزن 

محص�ول الحنطة«. وبما يخص موضوع 
املجارش االهلية طالب الكرعاوي، بحسب 
البي�ان« ب�رورة دعم املج�ارش االهلية 
ودعم القطاع الخاص وتسليمهم محصول 
الشلب مع تقديم التسهيالت لغرض اكمال 
عملية الجرش بأرسع وقت ممكن وبأفضل 
ج�ودة. وان تك�ون جميع الكمي�ات التي 
ُتس�تلم من الفالح�ن واملزارعن الخاصة 
مج�ارش  إىل  ُتس�لم  الش�لب  بمحص�ول 
محافظة النجف االرشف حرصاً، كذلك يتم 
توزي�ع كميات محصول الش�لب والبالغة 
)131(ال�ف طن بالتس�اوي عىل املجارش 
األرشف«.  النج�ف  بمحافظ�ة  الخاص�ة 
كما طالب الكرعاوي« بارس�ال لجنة من 
قبل الوزارة لغ�رض فحص محصول الرز 
بعد اكم�ال عملية الج�رش وكذلك ملعرفة 
نس�بة االس�تخالص الصحيحة واملقبولة 
لهذا املحصول«.من جانبه وعد الجبوري« 
رس�ال لجنة مختصة خالل هذا االس�بوع 
إىل املحافظ�ة ولقائها املختصن والخروج 
بنتيج�ه نهائي�ة لغرض تس�ليم املجارش 
املحلي�ة كافة الكميات الخاصة بمحصول 

الشلب«.

نائب حمافظ النجف يزف برشى سارة للفالحني: 
اقرتب رصف مستحقاتكم املالية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت وزارة التج�ارة، أمس األحد، ع�ىل انباء توزيع 
مبال�غ نقدية بدال من مف�ردات التموينية، فيما بينت 
ان املوازن�ة خصصت مبالغ لرشاء 4 مفردات للبطاقة 
التموينية.وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد 
حنون ان »الحديث عن توزيع االموال بدال من مفردات 
البطاقة التموينية كالم غري صحيح«، مبينا ان »الوزارة 
لم تبلغ بذل�ك ابدا«.واضاف ان »املوازنة العامة بصدد 
تحديد مبلغ مخصص لرشاء املواد االساسية للبطاقة 
التموينية وكل التوجهات نحو توفري املفردات الغذائية 
لعموم طبقات املجتمع«، مشريا اىل ان »الوزارة بصدد 
توقي�ع عقد يخص رشاء مادة الس�كر ول�رشاء زيت 
الطع�ام والرز«.وتاب�ع ان »املفارق�ة الغريب�ة هي ان 
االع�وام 2011 و2012 ولغاية 2014 يرصف للبطاقة 
التمويني�ة 4 اىل 6 ملي�ارات دوالر والي�وم م�ا يرصف 
ضم�ن موازن�ة 2021  )64٨( مليار دين�ار عراقي او 
٥7٥ مليون دوالر«، الفتا اىل ان »الوزارة ملتزمة برشاء 
4 مفردات اساسية ل 6 اشهر باستثناء مادة الطحن 
ممكن ان تصل اىل 9 اشهر لكون االعتماد عىل الحنطة 
املسوقة من الفالحن«.وتابع ان »املوازنة العامة لعام 
2021 خصصت ترليونن و٨00 مليار ملحصول الشلب 
والحنط�ة للفالح�ن واملزارع�ن املس�وقن للحنط�ة 
والش�لب«، معت�ربا ان »ه�ذا املبل�غ مناس�ب«.واكد 
النائب عباس ياب�ر اليوم االحد، يف ترصيح صحايف ان 
»اللجنة الوزارة الخاصة بالبطاقة التموينية املش�كلة 
مؤخ�را، تطالب بتعويض املواطنن بمبالغ نقدية عن 
مف�ردات التموينية غري املوزع�ة وبأثر رجعي«، فيما 
اشار اىل »اهمية دعم املشمولن بالحماية االجتماعية 
وتجهيزه�م بالحص�ص املقررة«.وش�كلت الحكومة 
مؤخرا لجنة وزارية برئاس�ة وزي�ر العمل وبقرار من 
املجلس الوزاري لالقتصاد، إلصالح البطاقة التموينية 
وتأم�ن وص�ول مفرداته�ا اىل مس�تحقيها من ذوي 
الدخ�ل املحدود واألرس التي ه�ي دون خط الفقر من 

خالل إنشاء قاعدة بيانات بهذا الصدد.

»هل ستوزع مبالغ نقدية 
بدالً من التموينية؟«.. 

التجارة توضح

    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الكهرب�اء، أمس األحد، نيتها بيع أي محطات وطني�ة لتوليد الطاقة إىل رشكات 
أهلي�ة.   وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »الحظنا يف األيام 
األخرية تصاعد محاوالت التضليل للرأي العام حول االفرتاءات التي سبق ان تم ردها من قبل 
وزارة الكهرباء يف بيان س�ابق بش�أن كذبة نية الوزارة بيع محطات وطنية لتوليد الكهرباء 
يف الب�رصة او يف اي�ة مدينة اخرى اىل رشكات اهلية«.  وأضاف البيان، أن »رشكة كار س�بق 
وأن منح�ت فرصة اس�تثمارية بق�رار من مجلس الوزراء رقم )90( لس�نة 2014 بانش�اء 
محطة استثمارية بسعة )3000( ثالثة االف ميكاواط ، تم منح الرشكة استثمار يف اضافة 
دورة مركبة ملحطتي شط البرصة والرميلة كجزء من الفرصة املمنوحة بما يعادل )1400( 
مي�كاواط تقريبا ع�ىل ان يتم اكمال الفرصة للس�عة املتبقية بح�دود )1600( ميكاواط يف 
مواق�ع اخرى ولم يتم ذل�ك لحد االن )تم منحهم فق�ط الدورة املركبة املش�ار اليها انفا(«.  
وتاب�ع البي�ان، »قدمت الرشكة مقرتح�ا لتاليف املش�اكل التي تحصل نتيج�ة وجود طرفن 
يعمالن يف نفس املوقع وذلك العتماد معدات املستثمر عىل استمرارية تشغيل معدات الوزارة 
)الدورة البسيطة( بانشاء محطة بنفس املواصفات والسعات املوجودة، لصالح الوزارة ويف 
اي موقع تراه الوزارة مناسب«.وأوضح البيان، »من ضمن سياق املخاطبات الروتينية يف اي 
مؤسسة يف الدولة ان يعرض اي مقرتح للنقاش يف االقسام املختصة قبل الرد عليه رسمياً«.  
ونف�ى البيان، »نية لوزارة الكهرباء بيع او الترصف باي محطة من محطاتها وان املوضوع 
لالسف دخل حيز املزايدات«.  واعترب البيان، املعلومات املتداولة »أكاذيب يعلم بها املواطنون 
يف نطاق الخربة االجتماعية املرتاكمة«، داعياً وسائل اإلعالم إىل »توخي املسؤولية الوطنية يف 

رصد ومعالجة مثل هذا النوع من عمليات التضليل املمنهج للرأي العام«.

الكهرباء: لن نبيع حمطات طاقة إىل رشكات أهلية

واسط: توقيف »5« متهمني بجرائم 
اخلطف وابتزاز أصحاب الرشكات النفطية

طرق كركوك جتري صيانة طارئة 
لـ »طريق املوت«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية عن توقيف خمسة متهمن 
من بينهم املدعو )سجاد ميثم العكييل( وفق أحكام قانون مكافحة االرهاب 

من قبل محكمة تحقيق تاج الدين لقيامهم بجريمة الدكة العشائرية.
وأفاد املركز االعالمي ملجلس القض�اء االعىل بان »محكمة تحقيق تاج الدين 
أوقفت خمس�ة متهمن لقيامهم بإطالق العيارات النارية واستهدافهم الحد 

املنازل بقصد ارتكاب الدكة العشائرية«.
واض�اف ان »املحكم�ة اتخ�ذت االج�راءات القانوني�ة بحق جمي�ع املتهمن 
وصدق�ت أقوالهم قضائياً باالعرتاف وفق أحكام امل�ادة 2 /1  بداللة املادة 4 
من قان�ون مكافحة االرهاب اضافة اىل تصديق أقواله�م قضائياً عن قضايا 
أخرى اعرتف�وا بارتكابها تعلقت بالخطف واالبتزاز بحق املواطنن وأصحاب 
الرشكات النفطية اضافة اىل جرائمهم املتعلقة بتهريب املشتقات النفطية«.

   كركوك / المستقبل العراقي

تنف�ذ مديري�ة الطرق والجس�ور يف 
محافظة كركوك م�رشوع الصيانة 
واالي�اب  الذه�اب  ملم�ري  الط�ارئ 
لطري�ق )بغداد – كركوك( بطول 4٨ 
املركبات  كيلومرتا.ويطل�ق س�ائقو 
عليه »طريق املوت«، باعتباره أخطر 
التخس�فات  الع�راق، بس�بب  طرق 
واملطب�ات الكب�رية عىل طول�ه التي 
تزي�د من مع�دالت الحوادث بنس�ب 
عالي�ة، اذ تس�قط ضحي�ة واح�دة 
كل 24 س�اعة، بحس�ب احصائيات 

رسمية. 
وقال مدي�ر الدائرة قاس�م حمزة يف 

حدي�ث صحفي، ان »املالكات الفنية 
والهندس�ية يف املديري�ة تنفذ مقطع 
الطريق بممريه حتى قضاء الطوز«.
وأض�اف ان »العم�ل ب�دأ اوال بمم�ر 
الذهاب وتضمن قلع االجزاء واملواقع 
املت�ررة ج�دا ومعالج�ة االخاديد 
ليت�م فتح�ه بش�كل آم�ن، ويعقب 
ذل�ك التح�ول اىل ممر االي�اب بنفس 

الطريقة حتى قضاء الطوز«.
الط�رق  م�ن  الطري�ق  ه�ذا  ويع�د 
الحيوي�ة لكون�ه مع�ربا لش�احنات 
النق�ل ال�ربي ب�ن ش�مال الع�راق 
ووسطه وجنوبه، اضافة اىل عجالت 
نقل املسافرين وصوال اىل محافظات 

اقليم كردستان.

حمافظ بغداد يعلن قرب انجاز »150« مدرسة 
يف خمتلف مناطق العاصمة

افتتح مدرستني يف الشعلة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، أمس األحد، 
ع�ن ق�رب انجاز 1٥0 مدرس�ة خالل ه�ذا العام يف 

مختلف مناطق العاصمة ».
وقال املحافظ خالل افتتاحه مدرس�تن يف منطقة 
الش�علة، بحس�ب بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »محافظة بغداد 
مس�تمرة بتنفيذ مش�اريعها الرتبوية واس�تكمال 
خطة املحافظة لالعوام الس�ابقة، فضال عن ادراج 
300 مدرس�ة جديدة ضمن خط�ة محافظة بغداد 

لهذا العام ».
خط�ة  باس�تكمال  تم�ت  »املب�ارشة  ان  واض�اف 
املحافظة الخاصة ببناء املش�اريع املدرس�ية للعام 
2019 حيث رشعنا ببناء 1٥0 مدرس�ة خالل العام 

2020 وتم انجاز عدد منها وادخالها بالخدمة وبمعدل افتتاح 
مدرس�تن يف كل اسبوع »، مؤكدا وجود عدد اخر من املدارس 

هي قيد اإلنجاز سيتم افتتاحها حال استكمالها«.
واش�ار العط�ا اىل ان » محافظة بغداد تقدم مختلف اش�كال 

الخدم�ات وتنفذ حزمة من املش�اريع املهم�ة الخاصة بالبنى 
التحتي�ة والفوقي�ة اىل جان�ب مش�اريع امل�دارس »، مبينا ان 
»املحافظة لديها مس�اع إليجاد حل�ول بديلة يف بعض املناطق 
املكتظ�ة بالس�كان حي�ث نعان�ي من قل�ة وجود املس�احات 

واالرايض من اجل انشاء مبان مدرسية جديدة«.

وزير النقل يفتتح مرشوع تأهيل وصيانة احواض 
السكك التخصصية

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتتح وزير النقل نارص حسن بندر الشبيل، أمس االحد، 
م�رشوع تأهيل وصيانة احواض الس�كك التخصصية ) 
FZB( لنقل املش�تقات النفطية يف املحطة العاملية لسكك 
الحديد العراقية بعد ان  خرجت عن الخدمة لعدة سنوات.
وقال الشبيل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »هذا املرشوع الحيوي اس�هم يف اعادة )100( حوض  
متخص�ص بنقل املنتجات النفطية اىل الخدمة«، مش�ريا 
اىل أن »هذا االنجاز تم بايدي عراقية و بإرشاف مجموعة 
من املهندس�ن والفنين والعاملن يف السكك الحديد مما 
يعد إنجازاً للوزارة يف ظل الظروف الراهنة التي نعيشها«. 
واك�د أن »ه�ذا املرشوع س�يكون له مردود م�ادي كبري 
سيعزز ايرادات السكك املالية ويعود بالنفع عىل اقتصاد 
البل�د بصورة عامة حيث س�يوفر مبال�غ طائلة مليزانية 
الدولة«. وأشار الشبيل اىل ان »الوزارة تعاقدت مع احدى 
ال�رشكات التخصصية إلس�ترياد )1٥0( عربة حوضية، 
و ق�د وصل منه�ا بالفع�ل )23( عربة ، فيما س�يكتمل 
الع�دد يف االيام القليل�ة القادمة لتعزيز جهد الس�كك يف 
نق�ل املنتج�ات النفطية«.   وعىل هام�ش االفتتاح تفقد 
الش�بيل مديرية رشطة الس�كك للوقوف ع�ىل دورهم يف 
ردع املتس�ببن ب�االذى ملمتلكات الس�كك الحدي�د . كما 

التقى الش�بيل عددا من املواطنن الذين طرحوا عددا من 
مشكالتهم موعزا اىل مدير عام الرشكة بحل تلك املشاكل 
بوصفها واحدة من اهم مس�ؤوليات الوزارة . من جانبه 
بن مدير عام الس�كك الحديد العراقية طالب الحس�يني 
أن »هناك خطة عمل بدعم و ارشاف من الوزير مبارشة 
والتي تهدف إىل االهتمام بشكل متواصل بما يعزز مكانة 

الس�كك الحديد و يعود عليها بايرادات مالية مضافة، و 
ليس اخرها م�رشوع اعادة تأهيل االحواض املتخصصة 
بنقل املنتجات النفطية إىل العمل ضمن اىل حملة التاهيل 
لألحواض الجاثمة وبإمكانات محدودة الس�تخدامها يف 
نقل الوقود الثقيل والعمل مستمر إلعادة جميع العربات 

املتررة خالل الفرتة القادمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ادل الركابي، أمس 
االح�د، اىل احداث توازن ب�ن العمل الوظيف�ي ومتطلبات خدمة 
املواطنن.وذك�ر بي�ان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان« الركاب�ي طالب خ�الل اجرائه جولة تفقدي�ة يف دائرة 
الحماية االجتماعية ولقائه قس�م البح�ث االجتماعي، الباحثن 
االجتماعين بتخطي الحلقات الروتينية خالل انجازهم معامالت 
املواطن�ن واالرساع بانجازها عرب وضع برامج وخطط تطويرية 
له�ذا الغرض«.واش�ار الركابي اىل ان« من اه�م خطوات النجاح 
املؤسيس هو توفري اجواء مالئمة للمالكات العاملة السيما لقسم 
البحث االجتماع�ي ملا يبذلونه م�ن جهود«.فيما وجه« برورة 
معالجة موضوع َمن ظهرت اس�ماؤهم فوق خط الفقر، والتأكد 
من بياناتهم من خالل متابعة وتدقيق عمل الباحثن االجتماعين 

لضمان تحقيق العدالة يف الشمول«.

وزير العمل يشدد عىل رضورة ختطي »احللقات 
الروتينية« خالل انجاز معامالت املواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء، أمس األحد، تخصيص مبلغ مئة مليون دوالر 
من محفظ�ة البنك الدويل، ل�رشاء اللقاحات املتعلق�ة بفايروس 
كورونا.وق�ال املتحدث باس�م األمانة حيدر مجي�د يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »التخصيص س�ينم بحس�ب 
تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، عىل أن تعاد هيكلة القرض 
)املحفظة( م�ن وزارتي )املالي�ة والتخطيط( بالتنس�يق بينهما 
والبن�ك الدويل«.وأض�اف أن »القرار تم بناًء ع�ىل ما عرضه وزير 
الصحة بش�كل طارئ، خالل جلس�ة مجلس ال�وزراء االعتيادية 

الرايعة، املنعقدة بتأريخ 26/ 1/ 2020«.

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الرتبية مواعيد الكورس األول ونصف الس�نة للعام 
ال�درايس الح�ايل 2020 – 2021 .وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لوزارة 
الرتبية ي بيتان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان امتحانات 
نصف السنة للدراسة االبتدائية ستنطلق يوم السبت املوافق ال�6 
من ش�هر ش�باط املقبل وتنتهي يوم الخميس ال�1٨ من الش�هر 
ذاته ، فيما تبدأ امتحانات الكورس األول ونصف الس�نة للدراسة 
الثانوية يوم الس�بت املصادف ال�20 من ش�هر ش�باط وتستمر 
لغاي�ة ال�٨ من ش�هر آذار املقبل ، عىل ان يكون يوم الس�بت من 
ضمن ايام االمتحانات« .وأش�ار البيان اىل ان الجداول االمتحانية 
يت�م تحديدها من قبل إدارات امل�دارس ، منوهاُ اىل رضورة األخذ 
باإلج�راءات الوقائية والتباعد االجتماعي س�واء كان يف القاعات 

االمتحانية أو انتشار التالميذ والطلبة يف ساحات املدارس ، .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قسم الصحة العامة يف دائرة صحة بغداد الكرخ، أمس االحد، 
تلقيح أكثر من 97.٨٥9 ألف شخص بلقاح االنفلونزا املوسمية منذ 
انطالق الحملة ولغاية ي�وم الخميس املايض )2٨ كانون الثاني(.

وذكر اعالم صحة الكرخ يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أنه »تم تلقيح أكثر من 97.٨٥9 ألف شخص بلقاح االنفلونزا 
املوس�مية منذ انط�الق الحملة ولغاية ي�وم الخميس املايض )2٨ 
كان�ون الثاني(«. وأكد قس�م الصحة العامة عىل »اس�تمرار فرق 
التلقي�ح الصحية الثابت�ة والجوالة يف قطاع�ات الرعاية الصحية 

األولية بإعطاء جرع لقاح االنفلونزا املوسمية للمواطنن«.

جملس الوزراء خيصص 100 مليون دوالر 
لرشاء اللقاحات املتعلقة بكورونا

الرتبية حتدد مواعيد الكورس األول 
ونصف السنة للعام الدرايس

صحة الكرخ تعلن تلقيح أكثر من »٩٧« ألف 
شخص بلقاح االنفلونزا املوسمية
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )13(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء    الساعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �   القطعة املرقمة :

)517ب( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )بائع ادوات ( وبمساحة )100( م2 لكل 
قطعة  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.

2 � القطع�ة املرقم�ة )697(  م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )كراج س�باكة(  
وبمساحة )100( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

3 � القطعة املرقمة :
)747( م40 نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليها )بائ�ع براغي( وبمس�احة )210( م2 

وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
4 � القطعة املرقمة :

)1162( م40 نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليها )بائ�ع دهون ( وبمس�احة )67( م2 
وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.

5 � القطعة املرقمة :
)1039( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )معمل املنيوم ( وبمس�احة )450( م2 

وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
6 � س�احة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )312/31( م17 
رجم حديد الواقعة عىل شارع السحاجي وبمساحة )8000( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة سنة واحدة 
7  � س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة عىل القطعة املرقمة )2/12( م48 الزنجييل 
الواقعة يف حي الشفاء  وبمساحة )900( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة البداءة 
م / اعالن تبليغ باحلضور

اىل املدع�ى علي�ه / مدير رشكة الرشق االوس�ط للمق�اوالت والتجارة / 
موصل / حي االندلس / مجهول محل االقامة حاليا    

اق�ام املدع�ي )مدير بلدي�ة املوصل اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
)3346/ب/2020( امام هذه املحكمة طالبا فيها  الحكم  بفس�خ عقد 
االستثمار املرقم )26( يف 2010/8/2 واملربم مع رشكتكم عىل القطعتني 
املرقمت�ني )107/6( و )112/6( مقاطعة )41( قرة كوز وذلك بس�بب 
س�حب الرخصة االستثمارية من قبل هيئة االس�تثمار بموجب كتابهم 
املرق�م )2007( يف 2018/11/25 ومخالف�ة رشوط العق�د  ولثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ ) محمد امري عبد 
الل�ه(  يف 2021/1/20 ومختار املنطقة )نبهان احمد عبد الله( لذا تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2021/2/21 الس�اعة )التاس�عة صباحا ( او ارس�ال وكيال عنك 

وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية
م / اعالن تبليغ باحلضور

اىل املدع�ى علي�ه / مدير رشكة الرشق االوس�ط للمق�اوالت والتجارة / 
موصل / حي االندلس / مجهول محل االقامة حاليا    

اق�ام املدع�ي )مدير بلدي�ة املوصل اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
)3347/ب/2020( امام هذه املحكمة طالبا فيها  الحكم  بفس�خ عقد 
االستثمار املرقم )23( يف 2010/5/31 واملربم مع رشكتكم عىل القطعة 
املرقمة )1284/10( مقاطعة )43( الجيلة بلبل تبه  وذلك بسبب سحب 
الرخصة االس�تثمارية من قبل هيئة االس�تثمار بموج�ب كتابهم املرقم 
)2007( يف 2018/11/25 ومخالف�ة رشوط العق�د  ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ ) محمد ام�ري عبد الله(  يف 
2021/1/20 ومخت�ار املنطقة )نبه�ان احمد عبد الله( لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2021/2/21 الساعة )العارشة صباحا ( او ارسال وكيال عنك وبعكسه 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2691/ب2020/3

التاريخ : 2021/1/27
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) خالد عبد الكاظم فزاع ( 
أقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 
الدعوى البدائية املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيها الحكم 
)بالزام�ك بتأديت�ك املبلغ املرتت�ب بذمتك والبال�غ اربعة 
واربعون مليون واربعمائة وخمس�ة وثمانون الف دينار 
م�ع الفوائد القانونية( ،ولثب�وت مجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار السالم/3 
املدعو ) حيدر محسن الش�مري(بتاريخ 2020/12/6، 
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2021/2/14 وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة الص�ادرة م�ن اعدادية 
بانيقي�ا االهلي�ة للمرحل�ة الس�ادس اع�دادي 
واملعنون�ة اىل جامع�ة الكوفة كلي�ة التمريض 
بأسم ) عيل يحيى بشري سوادي ( عىل من يعثر 

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

تنويه
ن�ر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
التاب�ع  االع�الن  يف   2021/1/20 يف   )2302  (
ملديرية تنفيذ الكوفة والخ�اص بالعقار املرقم 
)23607/3 ح�ي ميس�ان ( ول�م يذك�ر ع�دد 
الس�هام امل�راد بيعها وه�ي نصف العق�ار لذا 

اقتىض التنويه.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/2020

التاريخ: 2020/12/3
إىل  / املدعو ) مثله عطيه صكر (

إعالن
ق�دم طال�ب حجة الوف�اة )مثل�ه عطية صكر 
مص�ارع( طلب�ا إىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و )عباس 
ضايع عبار( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرة أيام 
م�ن تاريخ نر اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:2021/1296 

التاريخ :2021/1/31
نر اعالن

قدم�ت املس�تدعية )جنان محمد صال�ح( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )عي�ى مه�دي صال�ح( والذي 
فق�د بتاريخ 2017/5/27 عليه واس�تنادا لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نره بصحيفتني 

محليتني يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض 
كاظم متعب داود

تنويه
نرش يف صحيفة الع�راق االخبارية 
يف   )1328  ( بالع�دد  اليومي�ة 
التاب�ع  االع�الن  يف   2021/1/20
الكوف�ة والخاص  تنفي�ذ  ملديري�ة 
ح�ي   23607/3 املرق�م  بالعق�ار 
ميس�ان ول�م يذك�ر عدد الس�هام 
املراد بيعه�ا وهي نصف العقار لذا 

اقتىض التنويه.
����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 611/ت/2019

التاريخ: 2021/1/25
إعالن

 تبي�ع مديري�ة تنفيذ العباس�ية/ 
حصة املدين يف العقار تسلسل  ) 55 
مقاطعة 33( (الواقع يف العباس�ية 
)عربيات الس�ادة(  العائدة للمدين 
)حس�ني عل�وان ن�ارص( املحجوز 
لقاء طلب الدائن ) مرتىض ش�اكر 
  )27،386،000( البال�غ  مجي�د( 
س�بعة وعرشون مليون وثالثمائة 
وس�تة وثمانون أل�ف فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل م�دة ثالث�ني يوما تب�دأ من 
اليوم التايل والداللية عىل املشرتي .

املنفذ العدل األقدم
احمد حسن داخل

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه  : العباس�ية 

عربيات السادة/55مقاطعة33
2 � جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعيه 

مزروعة بمحصول الشلب
بلدي�ة   : واوصاف�ه  ح�دوده   �  3

العباسية
مشتمالته: ارض زراعية تطل عىل 
انهر قريب�ة وش�ارع مبلط فرعي 
ويحت�وي عىل دار مبني�ة من مادة 

الطابوق واملسقف بالشيلمان
5 � مس�احته : 17 دونم و16أولك 

مساحة البيع 7350م2
6- درجة العمران: 

املبني�ة يف  ال�دار  يف   : الش�اغل   -7
االرض )حسني علوان نارص(

8 � القيم�ة املق�درة : حصة املدين 
) 58،800،000( ثمانية وخمسون 
مليون وثمانمائة الف دينار فقط.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )7(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية ع�ن ايجار العقارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�الل ) 15( خمس�ة عرش يوم�ا  تبدا من الي�وم التايل 
لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالط�الع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء    الساعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو 
بعهدته اج�ور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )%2( 

من بدل االيجار 
* القطع املرقمة :

)192و7و14و15و20و33و44و56و84و77و13و73
و82و28/391( م28 الهرمات  املشيد عليها )حداد باب 
وشباك( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة  وحسب واقع 

الحال  وملدة ثالث سنوات.

العدد : 74
التاريخ : 2021/1/26

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 9
التاريخ : 2021/1/11

العدد / 3347 /ب/2020العدد / 3346 /ب/2020

القايض
ابراهيم حممود سعدو

القايض
عامر مرعي الربيعي

نائب رئيس حمكمة استئناف نينوى االحتادية
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
بن�اء عىل ما جاء بكت�اب مديرية بلدية املش�خاب املرقم 362/7 يف 2021/1/24 واس�تنادا الحكام 
املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 والقانون املرقم 1521  لس�نة 

 1981
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثالثة يف محافظة النجف االرشف  عن تاجري القطعة املرقمة 1031/21 
م3 وبمس�احة 400 م2 النشاء بناية تجارية وحس�ب املخططات الفنية املعدة لهذا الغرض بموجب 
الكش�ف الفني والعائد اىل بلدية املش�خاب باملزاي�دة العلنية وفق الرشوط املدرج�ة ادناه فعىل كافة 
الراغبني بااليجار مراجعة البلدية املذكورة مستصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة وس�تكون املزايدة يف الس�اعة )10 صباحا( من التايل 
النته�اء مدة النرش يف ديوان البلدية املذكورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 
املزايدة يف اليوم الذي يليه علما ان اجور النرش واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه 

املزايدة 
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املشخاب( وفق قانون )21( لسنة 2021

الرشوط:
1 � مدة االيجار عرشون سنة 

2 � يعاد التقدير واملراجعة كل خمس سنوات 
3 � عىل املس�اطح تنفيذ كش�ف البلدية بكل فقراته ويمكن االطالع عىل فقراته لدى ش�عبة الواردات 
وتنظيم املدينة واملشاريع عىل ان تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون املطالبة 

باي تعويض
4 � يكون التاجري ضمن فقرات املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
وكذلك القانون رقم 1521 لسنة 1981 والتي يمكن االطالع عليها لدى شعب البلدية املذكورة اعاله

5 � يدف�ع املس�تاجر مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد 
خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل الجهة 

املالكة دون مقابل
6 � املستمسكات املطلوبة / هوية االحوال املدنية / البطاقة التموينية / بطاقة تاييد السكن

6 � عىل املستاجر ان يراجع البلدية خالل مدة 30 ثالثون يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى وبعكسه ستتخذ االجراءات القانونية بحقه

7 � عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل مدة )10( ايام من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف

8 � يعاد التقدير واملراجعة كل خمس سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
بن�اء عىل ما جاء بكت�اب مديرية بلدية املش�خاب املرقم 362/7 يف 2021/1/24 واس�تنادا الحكام 
املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 والقانون املرقم 1521  لس�نة 

 1981
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثالثة يف محافظ�ة النجف االرشف  عن تاجري القطع�ة املرقمة 28/10 
م13 وبمساحة 271 م2 النشاء بناية تجارية وحسب املخططات الفنية املعدة لهذا الغرض بموجب 
الكش�ف الفني والعائد اىل بلدية املش�خاب باملزاي�دة العلنية وفق الرشوط املدرج�ة ادناه فعىل كافة 
الراغبني بااليجار مراجعة البلدية املذكورة مستصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة وس�تكون املزايدة يف الس�اعة )10 صباحا( من التايل 
النته�اء مدة النرش يف ديوان البلدية املذكورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 
املزايدة يف اليوم الذي يليه علما ان اجور النرش واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه 

املزايدة 
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املشخاب( وفق قانون )21( لسنة 2021

الرشوط:
1 � مدة االيجار عرشون سنة 

2 � يعاد التقدير واملراجعة كل خمس سنوات 
3 � عىل املس�اطح تنفيذ كش�ف البلدية بكل فقراته ويمكن االطالع عىل فقراته لدى ش�عبة الواردات 
وتنظيم املدينة واملشاريع عىل ان تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون املطالبة 

باي تعويض
4 � يكون التاجري ضمن فقرات املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
وكذلك القانون رقم 1521 لسنة 1981 والتي يمكن االطالع عليها لدى شعب البلدية املذكورة اعاله

5 � يدف�ع املس�تاجر مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد 
خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل الجهة 

املالكة دون مقابل
6 � املستمسكات املطلوبة / هوية االحوال املدنية / البطاقة التموينية / بطاقة تاييد السكن

6 � عىل املستاجر ان يراجع البلدية خالل مدة 30 ثالثون يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى وبعكسه ستتخذ االجراءات القانونية بحقه

7 � عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل مدة )10( ايام من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف

8 � يعاد التقدير واملراجعة كل خمس سنوات

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / طالب حامد ك�زار / صاحب مكتب 

الكوثر
اق�ام املدعي / مدير عام رشك�ة مصايف الجنوب اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة 12/ت/2021 ضدك يطلب 
فيها بتس�ديد مبلغ فرق البدلني البالغ 9,240,000 الف 
دينار تس�عة ماليني ومئتان واربعون الف دينار والناتج 
عن عدم تنفيذكم العقد املرقم 2018/31 يف 2018/7/12 
 Poly aluminium chloride لتجهيز دائرة املدعي بمادة
وتحميلك الرسوم واملصاريف القانونية واتعاب املحاماة 
ولكون مقر مكتبك�م مجهول محل االقامة عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني 
يوميتني رسميتني للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2021/2/15 او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون

دائرة كتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 

اعالن
اىل السيد املدير املفوض لرشكة تاج العال للمقاوالت العامة / اضافة 
لوظيفته قدم الس�يد املدي�ر العام لرشكة مص�ايف الجنوب / اضافة 
لوظيفته /وكيله املمثل القانوني )محمد محمود جالل( االنذار املرقم 
) 24853( وامل�ؤرخ يف 2020/12/15 وال�ذي يتضمن س�بق وان تم 
التعاق�د معكم بموجب العقد املرقم )8( والخاص بانش�اء )20( دار 
سكنية مع محطة كهربائية وطريق اسفلتي يف مصفى ذي قار وخالل 
فرتة )21( شهر وبمبلغ اجمايل وقدره )3,863,699,000( فقط ثالث 
مليارات وثمانمائة وثالثة وستون مليون وستمائة وتسعة وتسعون 
ال�ف عراقي ال غريها ونظ�را الخاللكم بتنفي�ذ التزاماتكم التعاقدية 
وع�دم حضور مخول رشكتكم يف لجن�ة االرساء لغرض التوقيع عىل 
محارض االنجاز الخاصة بامل�رشوع بالرغم من مخاطبتكم بموجب 
كت�اب رشكتنا املرقم 17476 يف 2020/9/28 عليه ننذركم برضورة 
حضوركم او ارسال من يخولكم قانونا لغرض التوقيع عىل محارض 
االنجاز الخاصة باملرشوع وخالل فرتة )14( يوم من تاريخ تبليغكم 
باالنذار وبعكسه سوف يتم مقاضاتكم امام املحاكم املختصة واتخاذ 
كافة االجراءات القانونية واملالية املرتتبة عىل ذلك ولدى ارسال اوراق 
االنذار مع ورقتي التبليغ بواس�طة كاتب ع�دل النارصية اتضح انك 
مجه�ول محل االقامة وحس�ب رشح املبلغ الخ�اص وتاييد املجلس 
البل�دي تق�رر تبليغك  بواس�طة الصحف اليومية اس�تنادا اىل قانون 

املرافعات املدنية وبناءا عىل طلبه زود بهذا االعالم

العدد : 12/ت/2021
التاريخ 2021/1/26

القايض
مصطفى شاكر عيل

الكاتب العدل
بدر منشد عبد الرضا

العدد : 3133
التاريخ : 2021/1/26

العدد : 16
التاريخ 2021/1/24

العدد : 15
التاريخ 2021/1/24

المالحظات القيمة التقديرية مدة االيجار مساحة الملك نوع الملك ت

تاجير عن طريق المساطحة 
لمدة عشرين سنة لغرض تشيد 

بناية تجارية وحسب المخططات 
الفنية 

 2,000,000
مليونين دينار

)عشرين 
سنة( 400م2

انشاء عمارة 
تجارية بنظام 

المساطحة شارع 
المشخاب قادسية

1

عامد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية 

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

عامد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية 

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

المالحظات القيمة التقديرية مدة االيجار مساحة الملك نوع الملك ت

تاجير عن طريق المساطحة لمدة 
عشرين سنة لغرض تشيد بناية 

تجارية وحسب المخططات الفنية 
 2,000,000
مليونين دينار

)عشرين 
سنة( 271م2

انشاء عمارة 
تجارية 
بنظام 

المساطحة 
1
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 028-SC-20-EBS  
Provision of Clean Water Supply and Produced Water Transportation Service for PTF&EPF 

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: Provision of Clean Water Supply and Produced Water Transportation Service for PTF&EPF 

Tender No.: 028-SC-20-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 

The contractor will provide the service of clean water supply and produced water transportation for PTF&EPF. Contract duration will be 1(one) firm year + 1(one) 

optional year. 

Item Estimated 
Qty. Unit Description 

1 225 trip 
Transfer production water from S2 to S1(By Susbase road about 33Km),20m3/trip 

2 400 trip 
Transfer production water from S2 to EB6（About 14Km）,20m3/trip 

3 650 trip 
Transfer production water inside S2 oil field zone,20m3/trip 

4 750 
trip 

Transfer production water inside S1 oil field zone,20m3/trip 

5 6940 
trip 

Clean water for crude oil processing service, 1 tank trucks with capacity of 20m³ and deliver the clean water to PTF and 
EPF, the actual requirement will according to Company user department’s instruction. 

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

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 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 12:00 PM, 

15 Feb 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 & 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. 

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )874(

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه يف محافظة )بابل( 
يف الي�وم )الثالثني( تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013 املع�دل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لق�اء مبلغ )5000( دينار غري 
قابل للرد فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة )بابل( عىل  ان يقدم 
املزاي�د كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
خدم�ة بنس�بة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العقد  ويف حال�ة مصادفة موعد املزايدة 

عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار ملدة س�نتان... عدا الفقرة ) 19/13/2/1( ملدة س�نة واحدة يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل 
سنة

إىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�رض حمي�د مجيد 
حميدي 

اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
3/60016 ح�ي الن�داء خالل ع�رشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
سيف ريحان جمعه

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد /ج/ش/ 1258
التاريخ 2021/1/28

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي 
)محمد جاسم مسلم(  طلبا لغرض تبديل 
لقبه وجعله )جربان ( بدل من ) الرماحي(  
فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

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

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

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

واالقامة
ملحافظ�ة املثنى / قس�م ش�ؤون االحوال 

املدنية 
اعالن

قدم املواطن ) عباس جعيله سلطان ( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب 
يف قيده وجعله ) ال جواد (  وعمال باحكام 
امل�ادة ) 24/ثاني�ا( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية فمن 
لدي�ه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
فرة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /

وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
العدد / 34/ 2020

التاريخ 2021/1/31
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة  الس�يارة املرقمة 
)37204/أ نج�ف اجره نوع بيجو اكد اللون 
اصف�ر موديل 2016 املس�جله باس�م املدين 
احمد عبد الله حويش املتويف اضافة اىل تركة 
مورثه املحجوز لقا دين الدائن فاطمة تركي 
عطية فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة استنادا لنص 

املادة 71 اوال وثالثا من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات :

� السيارة املرقمة 37204/أ نجف نوع بيجو 
اكد موديل 2016 اللون اصفر

� القيمة املقدرة اربعة ماليني دينار
�����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ املناذرة
العدد / 85/ ت/2019

التاريخ 2021/1/27
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ املناذرة  العقار تسلس�ل 
84 م 63 الحريه الواقع يف الحريه  الشبانات 
العائ�د للمدين ارحيم عيل حس�ون املحجوز 
لقاء طل�ب الدائن عماد كاظم عبد الحس�ني 
البالغ 32600000 دينار فعىل الراغب  بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
املواصفات :

1 / موقع�ه ورقم�ه املن�اذرة ق�رب طري�ق 
الهارمية املرقمة 84 م 63 الحريه   

2 / جنسه ونوعه ارض زراعية
3 /حدوه واوصافه : نهر جفات بالقرب من 

القطعة 83 م 63 الحريه   
مزروع�ة  زراعي�ة  ارض  مش�تمالته    /  4

بالشلب 
5 � مساحته 

6 � درجة العمران 
7 � الش�اغل : حص�ة املدي�ن ارحي�م ع�يل 

حسون
8 � القيم�ة املق�درة  اثنان وثالث�ون مليون 

وستمائة الف دينار

إىل ال�رشكاء  الذين ال يحرضون هالل عباس 
جابر وفراس لقاء عباس وسجاد لقاء عباس 

ومريم لقاء عباس 
اقت�ى حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرقم 
3/69138 ح�ي املي�الد خ�الل ع�رشه ايام 
وبخالف�ه س�تتم اإلج�راءات دون حضوركم 

طالب االجازه 
شيماء عباس احمد بلوش

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

للمنطقة الرابعة
العدد : 2020/470

التاريخ 2020/11/30
1 � الرتبة النقيب

2 � اس�م املدان الرباعي واللقب س�الم خوام 
بيده ابو عمران

3 � الوح�دة مديرية رشطة محافظة النجف 
االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية 2020/470
5 � امل�ادة القانوني�ة 331 من ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل
6 � خالصة الحكم :

1 � الحبس الش�ديد بحق املدان النقيب سالم 
خ�وام بيده اب�و عمران ملدة خمس س�نوات 
وفق اح�كام املادة 331 من ق ع  د رقم 111 
لس�نة 1969  املعدل اس�تنادا الح�كام املواد 
61/اوال و 69/اوال من ق أ د  رقم 17 لس�نة 

 2008
2 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
كعقوب�ة تبعية اس�تنادا الح�كام املادة 38/

ثانيا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 
املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008

3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبار  عن 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابع�ا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
املنتدب�ة  املحامي�ة  اتع�اب  احتس�اب   �  5
شيماء حمزة مجيد البالغة 25,000 خمسة 
وعرشون  الف دين�ار عراقي ترصف لها من 
خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية
ق�رار صدر باالتفاق غيابي�ا قابال لالعراض 

وافهم علنا بتاريخ 2020/11/30
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

اىل الرشكاء  عيل فخري حمزة وجميلة سوادي عبد 
الزهره

اقت�ى حضورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف يف النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل  قيام رشيكك )جبار هادي مس�يلم (  بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 92/566 
املن�اذره ح�دود بلدي�ة النجف  و لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
ن�رش االع�الن  وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال

�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 738/ب2021/2
التاريخ : 2021/1/31

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) ثابت جرب كاظم ( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م )738/
ب2020/2( يف 2020/12/29 واملتضم�ن الحكم 
)بالزام�ك بأن ت�ؤدي للمدعي احمد عويز حس�ني 
مبل�غ مق�داره ثماني�ة مالي�ني دينار ال�ذي يمثل 
التعوي�ض عن الرضر امل�ادي الذي لح�ق به جراء 
فع�ل املدعى عليه غري املرشوع املوصوف يف الحكم 
الجزائ�ي الص�ادر م�ن محكم�ة جن�ح النج�ف( 
،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة بداءة النج�ف ) ثائر طعمة 
ج�رب( واش�عار مختار ح�ي الرس�الة /1 املدعو ) 
حسني جاهم الش�مري(بتاريخ 2021/1/19، لذا 
تق�رر تبليغك إعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطعن ع�ىل القرار 
املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول .
القايض

حربي طارش لفتة

�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف غماس

العدد : 19/ش/2021
التاريخ : 2021/1/28

إعالن
املدعية ) فاتن خضري عباس(

املدعى عليه ) ادريس كريم رضا (
إىل/ املدعى عليه ) ادريس كريم رضا (

/19( املرقم�ة  الدع�وى  اع�اله  املدعي�ة  أقام�ت 
ش/2021( ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا ) 
الحكم باثبات نسب االوالد كل من همام تولد 1992 
وهي�ام تولد 1993 وس�جاد تولد 1998 واس�تيالد 
االوالد اع�اله كونه�م م�ن صلبك ورح�م املدعية ( 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك يف صحيفت�ني محليتني يوميتني  وعني يوم  
2021/2/8 موع�دا للمرافع�ة الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق القانون و األصول.
القايض

احمد حميد غثيث

اىل الرشيك  علياء خليل يوسف
اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان فرع 
النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل  
قيام رشيكك )امنه خليل يوسف (  بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 3/86611 
مقاطع�ة 4 حي النداء يف النج�ف حدود بلدية 
النج�ف  و لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل 
العراق وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االع�الن  وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف 

االعراض مستقبال
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 739/ب2020/3

التاريخ : 2021/1/31
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) ثابت جرب كاظم ( 
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم )739/

واملتضم�ن   2021/1/5 يف  ب2020/3( 
الحك�م )بالزامك بتأديت�ك مبلغ مقداره ثالثة 
وعرشون ملي�ون دينار للمدع�ي احمد عويز 
حس�ني( ،ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
النجف ) ثائر طعمة جرب( واشعار مختار حي 
الرس�الة /1 املدعو ) حسني جاهم الشمري(

بتاري�خ 2021/1/19، لذا تقرر تبليغك إعالنا 
بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتس�ب القرار املذكور درج�ة البتات وفق 

االصول .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد : 18/ش/2021

التاريخ : 2021/1/28
إعالن

املدعية ) فاتن خضري عباس(
املدعى عليه ) ادريس كريم رضا (

إىل/ املدعى عليه ) ادريس كريم رضا (
أقامت املدعي�ة اعاله الدع�وى املرقمة )18/

ش/2021( ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيها 
) الحك�م بتصديق زواجها منك الواقع بتاريخ 
1991/5/25 ع�ىل مهر معجله عرشة ماليني 
دينار ومؤجله عرشة ماليني دينار ( وملجهولية 
مح�ل إقامتك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني  وع�ني يوم  
2021/2/8 موعدا للمرافعة الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق القانون و األصول.
القايض

احمد حميد غثيث

محكمة  قوى االمن الداخيل املنطقة الثانية 
قرار الحكم الغيابي 

رقم القضية : 1882 / 2019 
حكم�ت املحكم�ة غيابيا عىل امل�دان : ش 1 م 
مازن قاس�م عيل حس�ني البلداوي املنس�وب 
اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة ص�الح الدي�ن 

واملنشات باسم الشعب ماييل :
1-الحبس البسيط ملدة ) سنة واحدة ( استنادا 
الحكام املادة ) 5 ( ق ع د املعدل وبداللة املادة 
60 أوال ق أ د تنف�ذ بحق�ه عن�د القبض عليه 
او تس�ليم نفس�ه نادما وبعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية . 
2-اخراجه من الخدمة خالل فرة محكوميته 
) كعقوبة تبعية ( اس�تنادا الح�كام املادة 40 
، 39 / ثاني�ا ق ع د املع�دل تطب�ق بحقه عند 

تسليم نفسه او القبض عليه .
3-اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د وال�زام املواطنني 
باالخب�ار ع�ن مح�ل اختفائه وحج�ز امواله 
املنقول�ة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69 / ثانيا وثالثا ورابعا ق أ د . 
4-ترصف اتع�اب املحام�اة للمحامي املنتدب 
االس�تاذ ) داود حسني عطية ( والبالغة 000 ، 
25 الف دينار من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية استنادا الحكام املادة 

37 / ثانيا ق أ د . 
الحك�م  بمنزل�ة  الغياب�ي  الحك�م  5-يعت�رب 
الوجاه�ي بع�د انتهاء امل�دة املح�ددة يف املادة 
71 / اوال ق أ د م�ن تاري�خ اعالنه واحضاره 
ام�ام هذه املحكمة عند القب�ض عليه او عند 
التحاق�ه خالل املدة املذكورة الجراء محاكمته 
مجددا اس�تنادا الحكام امل�ادة 72 / ثالثا – ق 

أ د .
ص�در الق�رار باالتف�اق حكم�ا غيابي�ا قابال 
 / 10 لالع�راض وافه�م علن�ا بتاري�خ 3 / 

.2019
رئيس املحكمة 

�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2583/ب2020/4
التاريخ : 2021/1/31

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) عزيز حمد محمد ( 

أقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة أعاله ضدك 
والتي يطلب فيه�ا الحكم )بابطال كافة قيود 
العقار املرق�م 77643 /3 حي النرص وإعادة 
تس�جيله باس�م دائرة املدعي اعاله( ،ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار رشي�ط الريموك ) 
كاظم هاشم امليايل(، عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك إعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/2/11 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول.
القايض

عامر حسني حمزة

إىل الرشيكه فردوس فليح  حميد 
توج�ب حضورك إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ه ع�ىل قيام 
رشيك عيل عب�اس كريم بالبناء عىل حصته املش�اعه 
يف القطع�ه املرقمه 86658 /3ح�ي النداء خالل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعراض مستقبال
����������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة ) 1483207( 
ذي العدد ) 1131( يف 12 / 12 / 2019 والصادرة من 
اعدادية الش�يخ املفيد املركزية للبنني بأس�م ) حسني 
ع�الء محس�ن( / فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار

اىل الرشيك رضغام جاسم محمد
 اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 55117 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
صبيحه عبد الواحد عيل

����������������������������������������
إىل الرشيك فاضل محمد غانم  

اقتى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 50116 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
كايف عبد الكاظم رايض

العدد : 874
التاريخ : 2021/1/24 م

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
115.200 الف دينار محل  رقم 7  في مرأب الحصوه  1
108.000 الف دينار محل رقم 106/65/39 في مراب الحصوه 2
116.316 الف دينار محل رقم 49 في مراب الحصوه  3
124.740 الف دينار محل رقم 62 في مراب الحصوه  4
232.650 الف دينار  كشك رقم 1 في مراب بغداد القديم  5
184.140 الف دينار محل رقم 2 في مراب بغداد القديم  6
270.000 الف دينار محل رقم 7  في مراب بغداد القديم  7
378.000 الف دينار محل رقم 13 في مراب بغداد القديم  8
644.265 الف دينار دورة مياه في مراب بغداد القديم  9
198.000 الف دينار كشك رقم 1 في مراب الحمزة  10
251.460 الف دينار كشك رقم 5 في مراب الحمزة  11
232.650 الف دينار كشك رقم 6 في مراب الحمزة  12
104.400 الف دينار دورة مياه في مراب الحمزه 13
378.180 الف دينار محل رقم 1 في مراب الصوب الصغير  14
611.235 الف دينار دورة مياه في مراب الصوب الصغير 15
203.360 الف دينار كشك رقم 4 في مراب القاسم  16
230.400 الف دينار مطعم رقم 2 في مراب القاسم  17
135.000 الف دينار دوره مياه في مراب المسيب القديم  18
103,680 الف دينار  دوره مياه في مراب جبله 19

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة
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زاخو جيرب نفط الوسط عىل التعادل

             المستقبل العراقي/ متابعة

أرغلم زاخلو ضيفله نفلط الوسلط على 
التعلادل 1-1، لحسلاب الجوللة 16 ملن 
الدوري املمتاز.ورغم البداية املميزة لزاخو 
وتسجيله هدف مبكر عند الدقيقة التاسعة 

عرب العبه زياد أحمد، إال انه تعرض لضغط 
كبلر كلفه طلرد أمجد وليلد، لكنه حافظ 
عى تقدمله يف الشلوط األول.ويف الشلوط 
الثاني تمكن نبيلل صباح من تعديل الكفة 
لنفلط الوسلط، مسلتغال كلرة عرضية يف 
الدقيقلة 60.وحاول نفط الوسلط التقدم، 

لكن أرضيلة امللعب املتأثرة باألمطار 
النتيجة.رفلع  تغيلر  دون  حاللت 

نفط الوسلط رصيده إىل النقطة 
29 يف املركز الثاللث، بينما رفع 

زاخو رصيده إىل النقطة 24 يف 
املركز السادس.

الرشطة يقفز للصدارة مؤقتًا 
بفوزه عىل احلدود

             المستقبل العراقي/ متابعة

حقلق الرشطة فوزا يسلرا على الحدود 
بهدفني دون رد، يف ملعب التاجي لحساب 

ملن   16 الجوللة 
الدوري.

دخلل  الرشطلة 
املبلاراة بقلوة وتقدم 
بعلد 10 دقائلق علرب 
ملراد محملد، لينهي 
الشلوط األول بهلذه 

النتيجة.
الرشطلة  وواصلل 
افضليته وكاد أن يعزز 
النتيجة لوال العارضة، 
ويف الدقيقلة 86 تمكلن 
املدافلع سلعد ناطلق من 

إحراز الهدف الثاني.
ورفلع الرشطة رصيده إىل النقطة 31 يف الصدارة 
بشكل مؤقت، فيما توقف الحدود عند النقطة 14 

يف املركز الثامن عرش.

أول رد فعل ملييس 
عىل ترسيب عقده

توخيل حيقق مع تشيليس 
رقاًم غائبًا منذ 9 سنوات

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشلف تقرير صحفي إسلباني، عن رد فعلل األرجنتيني 
ليونيل مييس، نجم برشللونة، عى واقعلة ترسيب عقده 

مع النادي الكتالوني.
وكانت صحيفة »املوندو« اإلسلبانية نرشت تفاصيل عقد 
مييس بالكامل الذي وقعه يف 2017 مع برشللونة وينتهي 
يف الصيلف املقبل.ونلرشت »املونلدو« أن العقد ينص عى 
تقلايض ميليس 555.237.619 يلورو باملتغلرات، لكلن 
الربغوث حصل عى 92% فقط من قيمة العقد، والتي تبلغ 
511.540.545 يورو.ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
فلإن مييس يدرس اللرد عى واقعة ترسيلب عقده، حيث 
سيتخذ محامي الربغوث إجراءات قانونية ضد العديد من 
األشخاص.وأشارت إىل أن مييس سيقايض الصحيفة التي 
نرشت الخرب، باإلضافة إىل األشخاص الخمسة الذين كانوا 

عى علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.
وأوضحلت أن األشلخاص الخمسلة هم جوسليب ماريا 
بارتوميلو الرئيس السلابق وأوسلكار جراو املديلر العام 
للنادي، وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس النادي، 

باإلضافة إىل شخصني آخرين.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حقلق تشليليس، فلوزه األول يف عهد امللدرب األملاني 
توماس توخيل، بتغلبه عى ضيفه برنيل )2-0( اليوم 

األحد، ضمن الجولة الل21 من الدوري اإلنجليزي.
 وقدم تشيليس، أداء جيًدا يف مباراته الثانية تحت إرشاف 

توخيلل، وتمكلن من تسلجيل هدفلني بإمضاء سليزار 
أزبيليكويتا، وماركوس ألونسو.

 ووفقلا ملا ذكرته شلبكة إحصائيات »أوبتلا« فإن توخيل 
أصبلح أول مدرب يف تشليليس يحتفظ بنظافة شلباكه يف 
أول مباراتلني له ملع الفريق باللدوري اإلنجليزي املمتاز، 
منذ أن فعل اإلسلباني رفاييل بينيتيز األمر ذاته يف ترشين 

الثاني/نوفمرب العام 2012.
 كان توخيلل قد تلوىل منصبه قبلل 6 أيام، خلًفلا لفرانك 
المبارد الذي أقيل من منصبه؛ بسبب نتائج الفريق املهتزة 

يف اآلونة األخرة.
وبفلوز اليوم احتل تشليليس، املرتبلة السلابعة »مؤقًتا« 
برصيد 33 نقطة )بفارق 11 نقطة عن مانشسلر سيتي 
املتصلدر، و4 نقاط عن ليفربول صاحب املركز الرابع(، يف 

انتظار انتهاء باقي مباريات الجولة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

راموس غري مقتنع بسان جريمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

يواصل اإلسباني سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، 
التفكر يف وجهته باملوسلم املقبل، تحسًبا لرحيله عن 
النلادي امللكي.وينتهلي عقد راموس ملع ريال مدريد 
يف الصيلف املقبلل، وتعثلرت مفاوضلات تجديلده مع 
النادي امللكي.ووفًقا لصحيفة »مرور« الربيطانية، فإن 
محادثات راموس مع املرنجي انهارت، والالعب سليوقع 
مجاًنا مع ناديه الجديد يف يوليو / تموز املقبل.وأشلارت إىل 
أن وكيل راموس يفضل انتقاله إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز، 

السليما وأن قائلد املرنجي غر مقتنع باالنتقلال إىل باريس 
سلان جرمان.وأوضحت أن راموس رفلض بالفعل عروًضا 
ملن آسليا، ألن عائلته ليسلت حريصلة عى الذهلاب هناك.

وقالت الصحيفة الربيطانيلة إن هناك عدًدا قلياًل من األندية 
تستطيع دفع راتب راموس الذي يتخطى 200 ألف إسرليني 
أسلبوعًيا.وتعتقد مصادر مقربة من راملوس أن انتقاله إىل 
مانشسر سليتي أو ليفربول سيكون صعًبا، لكن الالعب لم 
يسلتبعد أي ناد من حساباته.وأضافت أن مانشسر يونايتد 
هو الوجهة املفضلة لراموس، ال سليما أن نادي »الشياطني 

الحمر« ال يمانع التعاقد مع الالعبني أصحاب الخربات.

أوليفر كان يعد بتمديد عقد بواتينج
              المستقبل العراقي/ متابعة

وعلد أوليفلر كان الرئيلس التنفيلذي 
لنلادي بايلرن ميونلخ األملانلي بتمديد 
عقد جروم بواتينج الذي ينتهي بحلول 

الصيف املقبل .
ويف ترصيحلات ملحطة )سلكاي(، قال 
كان اليوم األحد: »عندما ننظر إىل األداء 
اللذي قدمه جلروم يف الفلرة املاضية 
وما أنجلزه من أجل بايرن، فسليكون 
مفهوملا بشلكل تلقائي أننا سلنجري 
معه قريبا مفاوضات ، وعندئذ سلنجد 

حال سليما«.
ووصف كان بواتينج بأنه »قائد والعب 

قيادي«.
وأعلرب كان عن تفهمله لرحيل ديفيد 
أالبلا اللذي لم يتمكلن ملن التوصل إىل 
اتفلاق مع بايرن بشلأن تجديد عقده، 
وقلال كان إنله يتعني التفكلر يف بديل 

مناسب.
ويجري بايلرن مفاوضات ملع دايوت 

اوباميكانو قائد دفاع اليبزيج.
ونفلى كان شلائعة حلول احتملال أن 
يكون سرجيو راموس نجم نادي ريال 

مدريلد مرشلحا لالنضملام إىل بايرن، 
وقلال: »بطبيعة الحال ال يوجد يشء يف 

هذا األمر«.
وسيتسللم كان الرئاسة التنفيذية 

للنادي البافلاري من كارل هاينز 
رومينجه يف غضون نصف عام، 
ودافع عن سلعي بايلرن لضم 
العبني جلدد قائلال إن » بايرن 
يف الوقت الراهلن هو أنجح ناد 
يف العالم عى الصعيد الريايض« 
مشلرا إىل أن النلادي يف املقابل 

يعترب جذابا لالعبني.

نيامر: مبايب يشبهني.. وبكيت 
مع باريس هلذا السبب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أشلاد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سلان جرمان الفرنيس، كثرا بزميله 
يف الفريق، كيليان مبابي.

ورصح نيمار خالل اسلتضافته عرب قناة »TF1« الفرنسية »عالقتي مع 
مبابلي أخوية، أنا األكرب سلنا، وأحب اللعب معه كثلرا، وكل منا يحاول 

إخراج أفضل ما لدى اآلخر«.
وأضلاف النجلم الربازييل »أطلق عى كيليلان لقب )الفتلى الذهبي( ألنه 
ذهبلي بالفعل، ولديه قللب من ذهب، ويعلم الجميلع قيمته كالعب كرة 

قدم«.
وتابع »كيليان شلخص رائع خارج حدود امللعب، ويشلبهني كثرا، فهو 
دائلم االبتسلامة ويتمتع بلروح مرحة، يجلب أن نكون سلعداء، لنكون 

بحالتنا 100% يف امللعب«.
وتطرق نيمار للحديث عن الخسلارة أمام بايلرن ميونخ يف نهائي دوري 
األبطلال، قائلال »ال أحلب هلذه اللحظة عى اإلطلالق، لقلد بكيت«.وأتم 
ترصيحاتله »أتطلع إلعادة هذه الكأس إىل فرنسلا، سلتكون لدينا فرص 
أخرى، وسلنبذل قصارى جهدنلا للتأهل مجددا للنهائلي والفوز باللقب 

األوروبي«.

بنتانكور: إنييستا فقط 
أفضل من آرثر

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتقلد األوروجويانلي رودريجلو بنتانكور، العب وسلط 
يوفنتوس، أن آندريس إنييستا نجم برشلونة السابق هو 

الوحيد األفضل من آرثر ميلو متوسط ميدان اليويف، 
عندملا تكون الكلرة يف قدميه.وفلاز يوفنتوس 

على نظره سلامبدوريا، بهدفلني نظيفني، 
يف مبلاراة األملس التي جمعتهملا بملعب 
لويجي فراريس، بمنافسات األسبوع الل 
20 من الدوري اإليطايل.وقال بنتانكور يف 
ترصيحات لقنلاة يوفنتوس: »لقد لعبنا 
بشلكل جيلد للغايلة يف الشلوط األول، 
لكلن كان يجب علينلا أن نقتلل املباراة 
مبكلرًا، نحن سلعداء بالنقلاط الثالث«.

وأضاف »نحلن يف حالة جيلدة والجميع 
يف حالة جيدة«.وتابلع رودريجو: »أعتقد 
أن إنييستا هو الوحيد األفضل منه )آرثر( 

عندما تكون الكرة معه.

فقدان 
فقدت الهوية املرقمة 16531 الصادرة من نقابة 
الصحفيلني العراقيني بأسلم حسلن عليل محمد 

جاسم من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقد مني الوصلالت املرقمة 250305و250308و

 2020/2/20 يف  250309و250310و250311 
والصلادر ملن بلديلة الحيدريلة باسلم / حمزة 
عبلد عباس فعى من يعثر عليها تسلليمها لجهة 

االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 155/ب2020/1
التاريخ  : 2021/1/24

إعالن
بناءا عى القلرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
شليوع العقلار املرقلم ) 8485 بلراق جديدة( يف 
النجلف عليه تعلن هذه املحكملة عن بيع العقار  
املذكلور أعلاله واملبينلة أوصافه وقيمتله أدناه 
فعلى الراغبني باللرشاء مراجعة هلذه املحكمة 
خالل )ثالثون( يوما من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10 
ملن القيملة املقلدرة بموجب صك مصلدق ألمر  
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7(  يف النجف وسلتجري املزايدة واإلحالة يف 
السلاعة الثانية عرش من اليوم األخر من اإلعالن 
يف هذه املحكمة وعى املشري جلب هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
االوصلاف:- العقار املرقلم ) 8485 براق جديدة( 
يف النجلف عبلارة علن دار مبنلي بطابقلني يقع 
عى شلارع بعرض )12( ملر وبواجهة )9( مر 
وبمسلاحة اجمالية تقدر بحلوايل )155،80 مر 
مربع( ويحتوي عى ممر 3×7 وصحيات خارجية 
ومطبخ 4×4 واستقبال 3×5 وصالة وسطية 3×7 
وصحيلات عدد 2 مغلفة بالسلراميك وغرف نوم 
علدد 3 بابعاد 3×4 ومكشلوفة علدد 3 يف الطابق 
االريض املا الطابلق العللوي يتكلون ملن غرف 
علدد 4 االوىل 3×5 والثالثلة الباقيلة 3×4 وصالة 
وسلطية 4×5 ومجموعة صحية والعقار مسقف 
بالكونكريلت علدا جلزء ملن الصاللة يف الطابق 
العلوي وغرفتني نوم يف الطابق املذكور مسقفتان 
بالشليلمان مبلط بالكايش املوزائيك مجهز باملاء 
والكهرباء مشلغول ملن قبل املدعلى عليه ) عيل 
حسلني عللوان( وهلو يرغلب بالبقلاء يف العقار 
بعلد البيلع بصفة مسلتأجر درجة عملران الدار 
جيلدة ،وان القيمة املقدرة للعقلار مبلغ مقداره 
)142،320،000( مائلة واثنلان واربعون مليون 

وثالثمائة وعرشون الف دينار الغرها.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل / الراهن ) محمد كريم خنجر(

نوع التبليغ:اول
التسلسلل او رقلم القطعلة : 5199/19 م18 عللوة 

الفحل
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 

الجنس: دار 
مقلدار الدين: )15،000،000( خمسلة علرش مليون 

دينار فقط
اسم الدائن املرتهن: املرصف الصناعي

تاريخ االستحقاق : 2016/2/8
بنلاءا عى اسلتحقاق الدين املبني اعلاله وطلب الدائن 
تحصيلله وبالنظر لعد اقامتك يف املحلل املبني يف العقد 
وانه ليلس لك محل اقاملة معلوم غلره فتعترب بذلك 
مجهلول محل االقامة فعليه قررنلا تبليغك بلزوم دفع 
الديلن وتوابعه خالل )15( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريلخ نرش االعلالن واال فسليباع عقلارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفق القانون.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

عبد النارص جواد كاظم

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
إىل اللرشكاء أركان عليل منجلي وحسلني لطيلف عبد 

الزهره 
اقتىض حضوركلم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجلازه بنلاء للعقار املرقلم 166 /2حلي األمر خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

عباس طالب محسن

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة  
العدد 199/ب/2021
التاريخ 2021/1/31

اعالن 
اىل املدعى عليه عدنان حبيب محسن

اقلام املدعلي عملار عليل حسلن يف الدعلوى البدائية 
املرقملة اعاله يطالبك بالزاملك بتاديتك مبلغ مليونني 
وخمسلمائة وسلتون الف دينار مع تحميلك الرسلوم 
واملصاريف ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسلب رشح 
املبلغ مروان عبد الرضا بتاريخ 2021/1/13 واشعار 
مختلار محافظة كربالء قضلاء الهندية حي الجمعية 
املدعو زيد سعيد وهيب بتاريخ 2021/1/13 لذا قررت 
املحكملة تبليغك اعالنا بصحيفتلني محليتني يوميتني 
لغلرض حضلورك املام محكمة بلداءة الحللة يف يوم 
املرافعة املصادف 2021/2/7 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق لالصول 
القايض

حيدر عليوي املرشدي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية
العدد : 397/ب/2020

التاريخ 2021/1/31
اىل املسلتانف عليه / عمار محمد رضا علوان مجهول محل االقامة حاليا 

/ كان يسكن الهندية ل الجمعية سابقا
اعالن

نعلمك بان املسلتانف املدعي عبد عيل عبد املحسن يوسف قد اقام الدعوى 
املرقملة اعلاله امام هلذه املحكمة والتلي يطللب فيها الزامك بتسلديد 
املبللغ الذي بذمتك والبالغ خمسلة االف دوالر امريكي علن قيمة مقاولة 
البيلع واللرشاء املؤرخة 2014/1/10 واعادة الحلال اىل ما كان عليه قبل 
التعاقلد والحكم له بالتعويض ولصدور قرار حكم بالدعوى اعاله بتاريخ 
2020/12/24 يقلي بالزامك بتاديتك للمدعي ) املسلتانف( مبلغ قدره 
خمسلة االف دوالر امريكي وكونه غيابي بحقك  وملجهولية محل اقامتك 
فقلد تقلرر تبليغلك بواسلطة صحيفتلني محليتلني يوميتني على موعد 
املرافعة امام محكمة استئناف كربالء االتحادية )الحقوق( املصادف يوم 
2021/2/16 السلاعة التاسلعة صباحلا ويف حالة علدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض

راسم رحيم اليارسي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد : 2920/ب/2019

التاريخ 2020/12/28
املدعي / احمد خليل عباس وكيله املحامي عالء السالمي

املدعى عليه / يوسف طه عبد الحسني
اعالن

بناء عى القرار املتخذ يف الدعوى املرقمة 2920/ب/2019 املؤرخ 2019/10/31 
املكتسلب الدرجة القطعيلة تعلن هذه املحكمة عن بيع العقلار املدرجة اوصافه 
ادنلاه باملزايدة العلنية مللدة ثالثني يوما تبدا من ثاني يلوم من نرش االعالن فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة املحكمة مستصحبا معه شهادة الجنسية العراقية وصك 
مصلدق بمبلغ 105 من القيمة املقدرة للعقار لحسلاب هذه املحكمة وسلتجري 
املزايدة يف السلاعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالثني واذا صادف عطلة رسمية 

فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه وان رسوم التسجيل عى املشري
القايض االول

احمد جدوع حسني
االوصاف : العقار املرقم 30م 22 حيدرية جنسله بستان محدثة قبل النرش نوعه 
ملك رصف مسلاحته حسلب صورة القيد 2 دونم و11 اولك و50 مر واقع حالة 
عبارة عن بستان يقع يف منطقة الروضتني عى شارع فرعي ترابي البزل املدفون 
فيه مجموعة من اشلجار النخيل وبعض االشجار النفضية وفيه مخزن مسقف 
بالشيلمان ومبني بالبلوك قدرت قيمة العقار كامال مبلغ قدره ) مليار وثمانمائة 

وتسعة وخمسون مليون ومائتي الف دينار( 
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امـضـاءاتمساحة للرأي

مطلب املعارضة العلم وبناء املجتمع احلضاري   

صالح لفتةمحمد الكعبي 

العل�م منب�ع الحي�اة ويمن�ح الكرامة ويس�مو باإلنس�ان إىل مراتب 
الكمال، ألنه الفيصل بني املوت والحياة، وبه يتحقق مراد الله تعاىل يف 
خالفة االنسان الصالح لألرض، يقول املصطفى: من أراد الدنيا فعليه 
بالعل�م ومن اراد اآلخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم، البد 
م�ن تغي�ري االفكار الس�لبية لتتغري حياتن�ا، فأفكارنا ه�ي قناعاتنا 
وقناعاتنا هي سلوكنا الخارجي وهذا ال يتحقق اال بالعلم، وقد تكون 
هناك صخور كثرية وكبرية يف طريق العلم فعلينا أن نتحمل الصعاب 
واملش�اق لنتجاوزه�ا ونزيحها من أمامنا وال نجعله�ا حاجزا يعيقنا 
ع�ن املس�ري، وال يتحقق البن�اء الحضاري اال بوجود االنس�ان العالم 
الذي يس�تعمر االرض وينشأ الدولة العادلة ويمارس القيم الصالحة 
بني ابناء جنس�ه ويحقق القانون الذي يجمع كل أبناء البلد بمختلف 

جنسياتهم ومشاربهم. 
العل�م يحتاج إىل الرغبة والش�وق والح�ب واالرادة واالرصار واملثابرة 
مع تحديد الهدف من خالل وضع منهج صحيح وواقعي، اذا اردنا أن 
نتقدم علينا اوال أن نقوي عالقتنا بالله سبحانه من خالل تعزيز الثقة 
به والتوكل عليه، والثقة بأنفس�نا ونس�عى لطلب العلم واالستقالل 
بالرأي والطموح املرشوع والقدرة وحس�ن االدارة والتنافس العلمي 
االيجاب�ي والحري�ة الفكري�ة والعلمي�ة وتنمي�ة الطاق�ات وتطوير 
املناهج وتحفيز روح التنافس العلمي وتشجيع الكفاءات وتطويرها 
ودعمه�ا ورفدها بالخ�رات والتجارب العاملية من خالل مؤسس�ات 

بحثية ورصوح علمية رصينة تكون مشجعة وغري منفرة. 
 ينبغ�ي إعادة النظ�ر يف  الخارط�ة املفاهيمية املجتمعي�ة من حيث 
املناه�ج التعليمية والرتبوي�ة ودقتها لتواكب التطور املتس�ارع عىل 
جميع املس�تويات، وال ب�د من األخذ بنظر االعتب�ار طريقة التعاطي 
م�ع الطالب من املراحل االوىل لنش�أته  حتى املراحل العليا للدراس�ة 
ومتابعت�ه يف عمل�ه وممارس�اته الحياتي�ة، وهذه مهم�ة تضامنية 
ب�ني البيت واملدرس�ة واملجتمع واملؤسس�ات التعليمي�ة والحكومية 
واملجتمعي�ة، لتنس�جم مع املتغ�ريات والتقدم العلم�ي يف العالم واال 
اذا بقي�ت مناهجنا عىل م�ا هي  عليه  من تخلف وتراجع فس�نبقى 

نستجدي الرغيف من الخارج.  
املجتمع�ات املتعلمة هي من تحكم العالم، واما الجاهلة فتعيش عىل 
فض�الت االخرين وتتحمل الرضب�ات واالهانات كل صباح ومس�اء، 
ويح�اول االعداء اضع�اف الجان�ب العلمي من خ�الل وضع مناهج 
بس�يطة وغري رصين�ة وحذف الكثري من  املواضيع املدرس�ية، ومنح 
الدرجات  للطلبة  بعناوين ش�تى كل هذا ألس�باب سياس�ية غايتها 
تجهي�ل املجتم�ع ، أصبح الطال�ب ليس له هم س�وى  الحصول عىل  
الش�هادة كيف م�ا كانت لغ�رض ان يتوظ�ف يف الدوائ�ر الحكومية 
ليتقاىض مرتب ش�هري لي�أكل ويرشب أم�ا اإلبداع والتط�ور وبناء 
البل�د ليس لها وجود يف ذهنه، يجب س�ن القوان�ني التي تحمي العلم 
واملتعلم، والبد من زيادة أيام التحصيل العلمي من  خالل االس�تمرار 
يف ال�دوام بعيداً عن أي�ام العطل املتكررة، ويجب التن�وع والتطور يف 
املناهج العلمية، إن الدول املتقدمة تحرص عىل رصانة العلم وتعميق 
املفاهيم من خالل جعل الطالب يسعى لطلب العلم والتفوق من اجل 

خدمة بلده، وقد قيل يف العلم واهله.
ما الفضل إالاَ ألهِل العلم إنه�م 

 عىل الهدى ملن استهدى أدالّء
وقيمة املرء ما قد  كان يحسنه 

 والج��اه��لون ألهل العلم أعداء 
فقم بعل��م تع��ش حياً به أبداً 
 الناس موتى وأهل العلم أحي�اء.

يف أكثر التجارب الديمقراطية التي س�بقتنا هناك قطبان أساس�يان 
يف املشهد الس�يايس: مواالة يشكلون الحكومة ويتحملون املسؤولية 
ويرس�مون سياس�ة الدولة طيلة مدة الحكم، ومعارض�ة وظيفتها 
مراقبة الرنامج الحكومي، وكشف االخطاء امام الرأي العام وتنتظر 

االنتخابات للفوز بتشكيل الحكومة وقيادة البلد.
يف العراق ظروف تش�كيل العملية السياس�ية فرضت واقعا سياسيا 
توافقيا يف حال اس�تمراره لن تنجح التجربة الديمقراطية، وسيكون 
عقبة يف تطور العمل السيايس وتضيع الدولة يف النهاية شئنا أم أبينا، 
ألن�ه منهج مغلوط من األس�اس. عندما تش�ارك يف الحكومة بوزراء 
ودرجات خاصة عليك أن تتحمل مس�ؤولية م�ا يجري من إخفاقات 
مثل ما عىل املواطن أن يذكر النجاحات، فأغلب الكتل واقعاً مشرتكة 
بالحكومة لكن ترصيحاتهم تحاول إثبات العكس وتس�ويق نفس�ها 
كمعارضة. يف االنتخابات املقبلة يجب ان يعلو صوت الش�عب مطالباً 
بمعارضة حقيقية تكش�ف عن زالت وإخفاقات الحكومة، معارضة 
ناضج�ة وبناءة وتقويمي�ة لعمل الحكومة ومؤسس�اتها، معارضة 
تمتل�ك خططا بديل�ة لتغيري الواقع وتحس�ني حياة الن�اس لألفضل 
ومعالج�ة مش�كالت الوطن وتحقيق أه�داف املجتمع عند تس�لمها 
مقاليد الحكم ال فقط معارضة ألجل املعارضة أو طمع باالمتيازات. 
فاملعارض�ة التي ش�اعت يف العراق متذبذبة تجم�ع النقيضني قدم يف 
الحكوم�ة وقدم خارجها، معارضة ال ترقى أن تس�مى معارضة بما 
تحم�ل الكلمة من معنى، وهن�اك من يعارض ملصلحته الش�خصية 
او ملصلحة فئة معينة من الش�عب وعندما يحص�ل عىل ما يريد فإن 

مواقفه تتبدل.
بع�ض من يعارض لألس�ف يفهم املعارضة بش�كل مغلوط، فعندما 
تؤم�ن باملعارض�ة علي�ك أن تح�رتم القوان�ني وتعارض األش�خاص 
ونهجهم وليس املؤسسة التي تمثل الجميع. ليس من حقك كمعارض 
أن تس�ب الدس�تور الذي صوت له أغلب العراقيني وتتشدق بأنك حر، 
لي�س من املعقول أن تس�ب الدول�ة ورموزها وتدع�ي الوطنية، كما 
ال يمكن ان ُتهني الرملان اعىل مؤسس�ة ترشيعي�ة او تظهر باإلعالم 
موجهاً س�هامك للجميع وترمي التهم جزافاً، وعندما تطالب بالدليل 
تسكت فهذا ليس من املعارضة يف يشء، عندما تعارض يجب ان تقبل 
الرأي اآلخر املختلف حتى لو كان ذلك مغايرا لتوجهاتك، وأال تصل اىل 
حد الِصدام املسلح او التهديد بالتصفية وااللغاء، فهذا ليس معارضة 

انما حرب.
دون وج�ود معارض�ة وطني�ة همه�ا االول الع�راق لن يكت�ب لعمل 
الحكومة النجاح، ولن تنش�ط بتقديم الخدمات ولن يكون هناك من 

يتحمل املسؤولية أمام الشعب يف حال الفشل .

ح�ذرت األخصائي�ة يف التغذي�ة أنجيليكا دوف�ال من تناول بع�ض األطعمة 
واملرشوبات صباحا، مش�رية إىل نتائج عكس�ية لها عىل الجس�م. ويف مقابلة 
إذاعي�ة ح�ذرت الخبرية م�ن مخاطر تن�اول السندويش�ات ع�ىل الرغم من 
ش�عبيتها يف روسيا. وأوضحت أن جس�م اإلنسان الذي أفاق من نومه يحتاج 
إىل أغذي�ة غني�ة بفيتامينات ومغذيات دقيقة. أم�ا إذا كان فطورنا من مواد 
تحت�وي يف الغال�ب عىل الس�كر والخمائر مثل الخبز األبيض، س�وف يضطر 
جس�منا إىل هضم هذا الطع�ام الثقيل وإخراج املواد الض�ارة بدال عن تجديد 
م�وارده. كما ح�ذرت دوفال هواة القهوة من تن�اول هذا املرشوب، موضحة 
أنهم يف كثري من األحيان يعانون من ضغط الدم الزائد. كما ذكرت أن القهوة 
تؤثر عىل الجس�م كمنشط خالل فرتة قصرية جدا، غري أنها تتسبب يف انهيار 
طاقاته خالل معظم النهار وتجعل اإلنسان يشعر بالنعاس. لكن األكثر رضرا 
يف القهوة حسب الخبرية، هو أنها تقمع الشعور بالجوع األمر الذي يؤدي إىل 

“ انفجار” هذا الشعور يف املساء وبالتايل خلق مشاكل الوزن الزائد.

كش�فت تقاري�ر صحفية عاملي�ة عن خطة ذكي�ة أطلقها تطبيق الرتاس�ل 
الفوري األشهر يف العالم “واتسآب”، ملنع هروب مستخدميه من املنصة.

وأوض�ح التقرير املنش�ور ع�ر موق�ع “إنغادجيت” التقن�ي املتخصص أن 
“واتس�آب” أطلقت حملة باس�تخدم خاصية “القص�ص”، لتهدئة مخاوف 

مستخدميها بشأن الخصوصية.
وته�دف تل�ك الخطة من “واتس�آب” الت�ي انطلقت م�ن الوالي�ات املتحدة 
وبريطانيا والهند إىل باقي دول العالم، ملنع هروب مستخدميها إىل تطبيقات 
دردش�ة منافس�ة وقال املتحدث باسم منصة “واتس�آب” إن استخدام تلك 
الطريقة يس�عى للكشف عن “املعلومات الخاطئة واملربكة” املحاطة بتغيري 

سياسة الخصوصية الخاصة باملنصة.
وتس�بب تغيري سياس�ة الخصوصية يف “واتس�آب” واللغط املحاط حولها، 
يف ه�روب املالي�ني من مس�تخدمي “واتس�آب” إىل تطبيقات منافس�ة مثل 

“سيغنال” و”تليغرام”.

حتذير من تناول هذه األطعمة 
واملرشوبات عند الفطور

واتسآب يطلق خطة ذكية ملنع 
هروب مستخدميه

ما سبب عدم إصابة بعض األشخاص 
بكورونا؟

 بصلة صغرية يوميا تنقذك من مرض خطري
وج�ه أخصائ�ي بالتغذية والصح�ة نصيحة 
لجميع األش�خاص الذين يمتنعون عن تناول 
البص�ل، ب�رضورة تناول حب�ة بصل صغرية 
يومي�ا بس�بب فوائده�ا الكب�رية باإلضاف�ة 
إىل أنه�ا تجن�ب اإلنس�ان مرض خط�ري جدا 
وش�ائع. وفًقا الختص�ايص التغذية الرويس، 
ميخائي�ل جينزب�ورغ، يع�د البص�ل من بني 
األطعمة التي تحت�وي عىل كميات كبرية من 
مضادات األكس�دة األمر ال�ذي يمنحها قدرة 
عالجي�ة عالي�ة. علماء آث�ار وباحث�ون من 
جامعة فليندرز وجامعة ويس�رتن أس�رتاليا 
وجامع�ة جيمس كوك يستكش�فون مواقع 
تحت البحر، تعود إىل آالف السنني عندما كان 

قاع البحر أرضا جافة، يف أسرتاليا، 2019.
وبحس�ب األخصائ�ي، تس�تط����يع ه�ذه 

املض�ادات املتواج�دة يف البص�ل، إبعاد مرض 
الرسطان عن اإلنسان وتجنيبه املعاناة.

ونوه الخب����ري إىل أن الكثري من الن����اس 
لديه�م بؤر خامل�ة للرسط���ان ويمكن أن 
تصبح هذه البؤر نشط���ة يف أي لحظ��ة.

“إذا  تلفزيون�ي  لق�اء  يف  جينزب�ورغ  وق�ال 
حدث التهاب وتأثرت أساسيات األورام، فقد 
تح�دث عمليات تؤدي إىل توس�ع نمو األورام 
يف الجس�م”. وأوض�ح األخصائ�ي أن ال�ورم 
الرسطاني ينمو عندما يبدأ “جنينه” يف النمو 
مع األوعية الدموية التي تساهم يف انتشاره، 
لك�ن بعض األطعمة تحت�وي عىل مواد تمنع 
حدوث ذل�ك، ومن ب�ني األطعمة الت�ي تمنع 
تط�ور التكوين�ات الخبيث�ة للرسط�ان، هو 
البصل. ويحتوي البصل عىل مادة الكرتيسني 
التي تقوي جدران األوعية الدموية ولها تأثري 
عام مضاد لاللتهابات، بحسب “مديك فروم” 
الروس�ية. وباإلضافة إىل البص�ل، فإن الثوم 
والكرك�م والزنجبي�ل له�ا تأثريات مش�ابهة 

للبصل عىل األورام، بحسب الخبري.

ح�ذرت أنجيلي�كا دوفال األخصائي�ة يف التغذية 
من تناول بعض األطعم�ة واملرشوبات صباحا، 
مش�رية إىل نتائج عكس�ية لها عىل الجس�م.ويف 
مقابلة إذاعية حذرت الخبرية من مخاطر تناول 
السندويشات عىل الرغم من شعبيتها يف روسيا. 
وأوضحت أن جسم اإلنسان الذي أفاق من نومه 
يحت�اج إىل أغذية غني�ة بفيتامين�ات ومغذيات 

دقيقة. أم�ا إذا كان فطورنا من مواد تحتوي يف 
الغالب عىل السكر والخمائر مثل الخبز األبيض، 
س�وف يضط�ر جس�منا إىل هضم ه�ذا الطعام 
الثقي�ل وإخراج امل�واد الضارة ب�دال عن تجديد 
م�وارده. كما ح�ذرت دوفال ه�واة القهوة من 
تناول هذا امل�رشوب، موضحة أنهم يف كثري من 
األحيان يعانون من ضغط الدم الزائد. كما ذكرت 

أن القهوة تؤثر عىل الجسم كمنشط خالل فرتة 
قصرية جدا، غري أنها تتس�بب يف انهيار طاقاته 
خ�الل معظ�م النه�ار وتجعل اإلنس�ان يش�عر 
بالنع�اس. لك�ن األكثر رضرا يف القهوة حس�ب 
الخب�رية، هو أنها تقمع الش�عور بالجوع األمر 
الذي يؤدي إىل “ انفجار” هذا الش�عور يف املساء 

وبالتايل خلق مشاكل الوزن الزائد.

خبرية تغذية حتذر من أطعمة ومرشوبات معينة عند الفطور

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

كشف علماء أمريكيون سبب عدم إصابة البعض بفريوس كورونا.
ووص�ف العلم�اء اآلليات الرئيس�ية لتش�كل املناعة ض�د “كوفيد-19، 
وكش�فوا س�بب ع�دم اس�تعداد البع�ض لإلصاب�ة بالف�ريوس التاجي 

املستجد، مع أنهم لم يمرضوا سابقا ولم يتم تطعيمهم.
وتفي�د مجل�ة Science، بأن جائح�ة “كوفيد-19” كش�فت مجموعة 
واس�عة من االس�تجابات املناعية لدى األش�خاص املصاب�ني بفريوس 
النتائ�ج  متنوع�ة م�ن  وبالت�ايل ظه�رت مجموع�ة   ،2-SARS-CoV
الرسيري�ة. ووصفت الباحثت�ان جنيفر هوب و ليندا ب�راديل، من معهد 
س�انفورد بورنهام بريبس )SBP( بوالية كاليفورنيا، اآلليات الرئيسية 

لتشكل املناعة ضد “كوفيد-19”.
وتش�ري الباحثت�ان، إىل أن الف�ريوس يخ�رتق الخاليا املضيف�ة، ويحفز 
اآللي�ات الخلوية للتكاثر الذاتي، ما يس�مح له باالنتق�ال إىل خاليا أكثر 
حساس�ية . وملكافح�ة الف�ريوس، تطل�ق منظومة املناعة االس�تجابة 
املناعية الفطرية، مثل االلتهابات، التي بدورها تنش�ط منظومة املناعة 

التكيفية، وفقا لروسيا اليوم.
وتمتص الخاليا الجذعية الروتينات والجزيئات الفريوسية، وتنقلها إىل 
الخالي�ا التائية والخاليا البائية. فإذا تعرفت هذه الخاليا عىل الفريوس، 
وه�ذا ما يحصل ع�ادة، عندما يكون الفريوس قد دخل الجس�م بالفعل 
– تب�دأ الخالي�ا التائية والخاليا البائية )الخالي�ا الخلطية( وهما فرعان 

للمناعة التكيفية بالعمل مًعا لتوفري حماية فعالة.
وتلعب استجابات الخاليا التائية والخاليا البائية دوًرا مهًما يف السيطرة 

عىل الفريوس وتطوير املناعة.


