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رئيس الوزراء يؤكد عىل
 أمهية تطوير التعاون مع حلف 

الناتو ملواجهة اإلرهاب
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مستشار األمن القومي: زيارة بابا الفاتيكان مهمة وتصب يف دعم العراق
بالسخارت بمجلس األمن: الكتل السياسية أكدت أمهية إجراء االنتخابات
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي، أمس 
الثالث�اء، موافق�ة مجلس الوزراء ع�ى عدد من 
الطلبات التي تقدمت بها الوزارة، فيما أش�ار اىل 

تصاعد املوقف الوبائي يف ثالثة اماكن.    
وقال التميم�ي يف مؤتمر صحفي أعقب جلس�ة 
مجلس الوزراء، »الحظنا ازدياد إصابات كورونا 
يف الكرخ والنجف وكربالء«، موضحا أن »الساللة 

الجديدة من كورونا تصيب األطفال«.  
وأض�اف أن�ه »س�تفرض غرام�ة مالي�ة تص�ل 
املناس�بات  إىل خمس�ة مالي�ن بح�ق مقيم�ي 

والتجمعات البرشية«.  
ولف�ت التميم�ي اىل »اتف�اق الصحة م�ع وزارة 
الرتبية لتحديد موعد امتحانات املراحل االبتدائية 
واملتوسطة واإلعدادية«، مضيفا أنه »تقرر تعليق 
ال�دوام الحض�وري للكلي�ات وامل�دارس االهلية 
وايقاف كاف�ة االمتحانات«.  وذك�ر أن »مجلس 
الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع الرشكات 
العاملي�ة املنتجة للق�اح كورونا، وأن�ه وافق عى 
دعم وزارة الصحة ب� 100 مليون دوالر من البنك 
ال�دويل لتوف�ر الفحوص�ات املختربي�ة واالدوية 
واملستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا«.  
وأضاف التميمي أن »وزارة الصناعة وافقت عى 
تزويد وزارة الصحة ب 300 سيارة اسعاف تمول 
من البنك الدويل«  فيما أشار اىل »موافقة مجلس 
ال�وزراء عى من�ح وزارة الصح�ة التخصيصات 
املالية الس�تحداث 22 مركز متخصص بالعناية 
املركزة لحديثي الوالدة، وأنها س�تمول من البنك 

الدويل«.  
التفاصيل ص2

حتضريات احلظر: »عقوبات قاسية« و »ال جمامالت« للمخالفني
خوف من »الساللة اجلديدة« لفايروس »كورونا«.. والصحة تسجل زيادة باإلصابات يف )3( أماكن وتدعو حلماية األطفال حمـافـظ بغـداد

 يعلن عن خطة لبناء »1000« مدرسة 
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استعدنا ثلثي التخصيصات املضمنة 
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مقابل الدواء
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الواليات املتحدة ترفع احلوثيني من قائمة اإلرهاب
بارزاين يدعو جملس األمن واألمم املتحدة إىل أخذ خماطر هجوم أربيل بـ »جدية«

إيران تنفي صلتها هبجوم أربيل: عىل بغداد اختاذ االجراءات ملحاسبة اجلناة
سويرسا تعتزم فتح سفارة يف بغداد وتعد بمشاريع ثقافية مشرتكة

جملس الوزراء يتخذ )9( قرارات ختص اللقاحات
 وتوفري الكهرباء و »االستثناءات«
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االستخبارات
 تستويل عىل عدد من األسلحة 

يف بغداد

الرشيد يقرر
 شـمـول منتسـبـي الـجـيـش 

بالسلف والقروض

الرد الرسيع 
يـقـبـض علـى قـاتـلـيـن 

يف البرصة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخزانة األمركية، أمس الثالثاء، أن الواليات 
املتحدة رفع�ت حركة »أنصار الل�ه« )الحوثين( يف اليمن 

من قائمة اإلرهاب بصورة رسمية.  
وج�اء يف بي�ان صدر ع�ن إدارة مراقبة األص�ول األجنبية 
بوزارة الخزانة، بأن »)الثالثاء( 16 ش�باط، تسحب وزارة 

الخارجية قرار إدراج )أنصار الله( يف القائمة«.  
وأوض�ح البي�ان أن »الحركة لم تعد معرض�ة للقيود التي 
كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة 

اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية األجنبية«.  

وأض�اف أن »املواطن�ن األمريكي�ن ال يحتاجون من اآلن 
فصاع�داً إىل إذن من إدارة مراقبة األصول األجنبية إلجراء 
التعام�الت م�ع أنص�ار الل�ه«.  وكان�ت وزارة الخارجية 
األمريكية قد دعت حركة »أنص�ار الله« الحوثية إىل وقف 
الزح�ف عى م�أرب وتعليق كاف�ة العمليات العس�كرية، 
والع�ودة إىل املفاوضات.  وش�ددت الخارجي�ة األمريكية، 
بحس�ب »روي�رتز«، عى أن�ه »يجب ع�ى الحوثين وقف 
التقدم العس�كري واالمتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة 
لالس�تقرار، كما يجب عليهم االلتزام باملشاركة البناءة يف 
العملية السياس�ية الت�ي تقودها األمم املتح�دة والجهود 

الدبلوماسية التي تقودها أمريكا«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالث�اء، 
جلس�ته االعتيادية برئاسة رئيس مجلس 
تم�ت  الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء 
خالله�ا مناقش�ة جملة م�ن املوضوعات 
املدرج�ة ضمن جدول أعمال�ه، كما بحث 
مس�تجدات االوض�اع األمني�ة يف الب�الد، 
وحادث�ة االعتداء التي طالت مدينة اربيل، 
حيث أكد الكاظم�ي ان العمل االرهابي يف 
اقليم كردس�تان يهدف اىل خل�ط االوراق 

وزعزعة االستقرار.
واك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 

الكاظمي، انه وجه بفتح تحقيق مشرتك 
بن الحكوم�ة االتحادية وحكومة االقليم 
ع�ى  القب�ض  وإلق�اء  الح�ادث  بش�أن 
املجرمن.واش�ار اىل جهود القوات االمنية 
البطل�ة، الت�ي تمكنت من الق�اء القبض 
ع�ى العصاب�ة االجرامي�ة املتورطة بقتل 
ع�دد من املواطن�ن يف الب�رة، مبينا ان 
الحكوم�ة لن تن�ى دم�اء املواطنن وقد 
صمم�ت ع�ى امل�ي قدم�ا يف مالحق�ة 

العصابات االجرامية.
وبن الكاظم�ي ان الحكومة تبذل جهودا 
كبرة من اجل تهدئة االوضاع يف املنطقة، 
وابع�اد البلد ع�ن اية رصاع�ات، مبينا ان 

العراق لن يكون حديقة خلفية لها.
وقدم وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة عرضاً عن 
مس�تجدات عمل لجنة تعزي�ز االجراءات 
الحكومية يف مجاالت الوقاية والس�يطرة 
الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار 
فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة يف 
مواجهة الزيادة املتصاعدة لإلصابات بن 

صفوف املواطنن. 
وبع�د ان ناقش مجلس ال�وزراء ما مدرج 
ضم�ن ج�دول اعمال�ه، أصدر الق�رارات 

التالية:
أوال/ 1- تخوي�ل وزارة الصح�ة صالحية 
توقي�ع االتفاقية الخاصة م�ع الرشكات 

املنتج�ة للق�اح، وتتضم�ن ع�دم تحّم�ل 
الرشكات املذكورة اي تعويضات او غرامة 

ناتجة عن تجهيز اللقاح واستخدامه.
2- تخصيص مبل�غ )100( مليون دوالر، 
باملخت�ربات  الخاص�ة  العق�ود  لتغطي�ة 
الخاصة بمرض  واالدوي�ة واملس�تلزمات 
كوفي�د-19، غر اللقاح�ات من محفظة 

البنك الدويل للمشاريع املتعثرة يف العراق.
3-تخصيص مبلغ لتوفر )300( س�يارة 
الصناع�ة  وزارة  طري�ق  ع�ن  اس�عاف 
واملعادن، عى ان تدفع من احدى القروض 

من البنك الدويل .
التفاصيل ص2

ص7

جملس الوزراء
 يوافق عىل استمرار الدوري 

العراقي املمتاز

ص2
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الرشيد يقرر شمول منتسبي اجليش بالسلف والقروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، أمس الثالثاء، إكمال إجراءات 
فتح حسابات وإصدار بطاقات ملنتسبي الجيش.

وأوض�ح املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه أن »مدير عام مرصف 
الرش�يد باس�م عب�د ع�ي يوس�ف وج�ه بش�مولهم 
)منتسبي الجيش( بالسلف والقروض اسوة بمنتسبي 

وزارة الداخلية«.
وأضاف البي�ان، أن »العمل مس�تمر بإنجاز بطاقات 
جمي�ع الوزارات الت�ي وقعت عقداً م�ع املرصف ليتم 
ش�مولهم بالتقدي�م ع�ى الس�لف من خ�الل النظام 

االلكرتوني الذي سيبدأ العمل به قريباً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، تمت خاللها مناقش�ة 
جمل�ة من املوضوعات املدرجة ضمن جدول 
أعمال�ه، كم�ا بح�ث مس�تجدات االوض�اع 
األمنية يف البالد، وحادثة االعتداء التي طالت 
مدين�ة اربيل، حيث أك�د الكاظمي ان العمل 
االرهابي يف اقليم كردس�تان يهدف اىل خلط 

االوراق وزعزعة االستقرار.
واك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي، انه وجه بفتح تحقيق مشرتك بني 
الحكومة االتحادية وحكومة االقليم بش�أن 

الحادث وإلقاء القبض عى املجرمني.
واش�ار اىل جه�ود الق�وات االمني�ة البطلة، 
الت�ي تمكنت من القاء القبض عى العصابة 
االجرامي�ة املتورطة بقتل عدد من املواطنني 
يف البرصة، مبينا ان الحكومة لن تنىس دماء 
املواطن�ني وق�د صممت عى امل�ي قدما يف 

مالحقة العصابات االجرامية.
وب�ني الكاظم�ي ان الحكومة تب�ذل جهودا 
كبرية م�ن اجل تهدئة االوض�اع يف املنطقة، 
وابع�اد البل�د ع�ن اي�ة رصاع�ات، مبينا ان 

العراق لن يكون حديقة خلفية لها.
وق�دم وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة عرض�اً عن 
مس�تجدات عم�ل لجن�ة تعزيز االج�راءات 
الحكومي�ة يف مج�االت الوقاية والس�يطرة 
الصحية والتوعوية بش�أن الحد من انتشار 
فاي�روس كورونا، وجه�ود وزارة الصحة يف 
مواجهة الزي�ادة املتصاع�دة لإلصابات بني 

صفوف املواطنني. 
وبع�د ان ناقش مجل�س الوزراء م�ا مدرج 
الق�رارات  أص�در  اعمال�ه،  ج�دول  ضم�ن 

التالية:
أوال/ 

1- تخوي�ل وزارة الصح�ة صالحي�ة توقيع 
االتفاقي�ة الخاص�ة م�ع ال�ركات املنتجة 
للق�اح، وتتضم�ن ع�دم تحّم�ل ال�ركات 
املذك�ورة اي تعويضات او غرامة ناتجة عن 

تجهيز اللقاح واستخدامه.
2- تخصي�ص مبل�غ )100( ملي�ون دوالر، 
لتغطية العقود الخاصة باملختربات واالدوية 
واملس�تلزمات الخاصة بم�رض كوفيد-19، 
غ�ري اللقاح�ات من محفظ�ة البن�ك الدويل 

للمشاريع املتعثرة يف العراق.
3-تخصي�ص مبل�غ لتوفري )300( س�يارة 
اسعاف عن طريق وزارة الصناعة واملعادن، 

ع�ى ان تدف�ع م�ن اح�دى الق�روض م�ن 
البنك ال�دويل بالتنس�يق مع وزارت�ي املالية 

والتخطيط الختيار القرض.
ثانيا- املوافقة ع�ى إحالة مروع خدمات 
العناي�ة املرك�زة لحديثي ال�والدة إىل رشكة 
)GE(، اس�تثناء من الضواب�ط والتعليمات، 
عى أن يتم دفع املبلغ من البنك الدويل بمبلغ 
تخمين�ي )45 ملي�ون دوالر(، ع�ى أن يت�م 
التعاق�د م�ن قب�ل وزارة الصح�ة/ الركة 
واملس�تلزمات  األدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة 
الطبي�ة، بحس�ب املواصف�ات الفنية للجان 
االستشارية، ألجل تقليل نسبة الوفيات بني 
األطفال حديثي الوالدة يف مختلف محافظات 

العراق.
ثالثا- منح وزير الصحة صالحية االستثناء 
من إجراءات حظر التجول املنصوص عليها 
يف الفقرة )1( من قرار اللجنة العليا للصحة 
والس�المة الوطني�ة رقم )5 لس�نة 2021(، 
ويك�ون ذلك للفئ�ات والح�االت الرضورية 
حرًصا، بناء عى طلب من الوزير املختص أو 

رئيس الجهة غري املرتبطة بوزارة.
- اس�تثناء مس�ابقة ال�دوري املمت�از لكرة 
جائح�ة  مواجه�ة  إج�راءات  م�ن  الق�دم 
فايروس كورونا والس�ماح باستمرارها من 

دون جمهور.
رابعا – إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 

رقم )7 لسنة2021(، بحسب اآلتي:
ت�ويل وزارة النف�ط بتموي�ل حس�اب وزارة 
املالية م�ن ارباح ال�ركات النفطية بمبلغ 
)10000000( دوالر، فق�ط ع�رة مالي�ني 
دوالر، لغ�رض فت�ح االعتماد املس�تندي من 
تأخ�ري،  دون  للتج�ارة  العراق�ي  امل�رصف 
لضمان إنجاز هدف توفري الطاقة الكهربائية 

ملحافظة نينوى.
خامس�ا- قيام وزارة امل�وارد املائية بتعديل 
التعليم�ات الصادرة لتس�هيل تنفي�ذ القرار 
)80 لسنة 1999(، وإدخال الخدمات املثبتة 
يف مروع قانون صن�دوق واردات املياه يف 
التعليمات، وتوزيع حصيلة االجور من خالل 
تخصيص حص�ة خزينة الدولة م�ن املوارد 
الناجم�ة ع�ن تقديم تلك الخدم�ات بجعلها 
)20%( ب�دال م�ن الن�ص النافذ ال�ذي تؤول 

بموجبه كل االجور اىل الخزينة العامة.
سادس�ا- تخوي�ل وزير الكهرب�اء صالحية 
التف�اوض والتعاقد مع رشك�ة متخصصة 
او أكث�ر، لتجهي�ز ونصب عدادات مس�بقة 
الدفع كحد أدنى )100 ألف( وحدة س�كنية 
يت�م اختياره�ا م�ن قب�ل وزارة الكهرب�اء، 

مع االس�تثناء م�ن تعليمات تنفي�ذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014، وتعليمات 

تنفيذ املوازنة العامة عند اقرارها.
سابعا- املوافقة عى توصية الهيئة الوطنية 

لالستثمار بحسب اآلتي:
1- اعتماد اإلعالن الصادر عن وزارة الكهرباء 
بش�أن اس�تثمار س�بع محطات كهربائية 
لتولي�د الطاقة البديلة بمق�دار )755( ميكا 
واط يف محافظات )كربالء املقدسة، واسط، 
باب�ل، املثن�ى( دون اإلعالن عنه�ا يف املوقع 
الخاص بالهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار وفقا 
للفق�رة )3( م�ن املح�ور الثان�ي م�ن قرار 

مجلس الوزراء )245 لسنة 2019(.
2- اخذ الهيئة الوطنية لالستثمار االجراءات 

الالزمة بالسري بخطوات اإلحالة.
ثامنا- تكون الس�يدة هيام نعمت محمود/ 
وزي�رة الدول�ة، ممثلة الحكوم�ة يف مجلس 
الن�واب وتوضي�ح ق�رارات مجل�س الوزراء 

أمام مجلس النواب ولجانه القطاعية.
تاسعا - يكون منح التخاويل من العاملني يف 
مجال االع�الم والصحافة من قبل العمليات 
املش�رتكة ب�دال م�ن وزارة الصح�ة، لتقليل 
الصح�ة يف مجابه�ة  وزارة  الضغ�ط ع�ى 

جائحة كورونا.

خوف من »الساللة اجلديدة« لفايروس »كورونا«.. والصحة تسجل زيادة باإلصابات يف )3( أماكن وتدعو حلماية األطفال

حتضريات احلظر: »عقوبات قاسية« و »ال جمامالت« للمخالفني

العدد )2322(   17     شباط    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة حس�ن التميم�ي، أم�س 
الثالث�اء، موافقة مجلس الوزراء ع�ى عدد من الطلبات 
الت�ي تقدمت بها الوزارة، فيما أش�ار اىل تصاعد املوقف 

الوبائي يف ثالثة اماكن.    
وق�ال التميمي يف مؤتمر صحفي أعقب جلس�ة مجلس 
ال�وزراء، »الحظن�ا ازدي�اد إصاب�ات كورون�ا يف الكرخ 
والنج�ف وكربالء«، موضح�ا أن »الس�اللة الجديدة من 

كورونا تصيب األطفال«.  
وأض�اف أنه »س�تفرض غرامة مالية تصل إىل خمس�ة 

ماليني بحق مقيمي املناسبات والتجمعات البرية«.  
ولف�ت التميم�ي اىل »اتفاق الصح�ة م�ع وزارة الرتبية 
لتحديد موع�د امتحانات املراحل االبتدائية واملتوس�طة 
واإلعدادي�ة«، مضيفا أنه »تقرر تعليق الدوام الحضوري 

للكليات واملدارس االهلية وايقاف كافة االمتحانات«.  
وذكر أن »مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع 
الركات العاملي�ة املنتجة للقاح كورونا، وأنه وافق عى 
دع�م وزارة الصحة ب� 100 مليون دوالر من البنك الدويل 
لتوف�ري الفحوص�ات املختربي�ة واالدوية واملس�تلزمات 

الخاصة بمجابهة جائحة كورونا«.  
وأضاف التميم�ي أن »وزارة الصناعة وافقت عى تزويد 
وزارة الصحة ب 300 س�يارة اس�عاف تم�ول من البنك 

الدويل«  
فيما أش�ار اىل »موافقة مجلس ال�وزراء عى منح وزارة 
الصح�ة التخصيص�ات املالي�ة الس�تحداث 22 مرك�ز 
متخص�ص بالعناي�ة املرك�زة لحديث�ي ال�والدة، وأنه�ا 

ستمول من البنك الدويل«.  
بدوره�ا، أك�دت العمليات املش�رتكة أن الع�راق يواجه 

خطراً قومياً يتمثل بالساللة الجديدة ل�«كورونا«.  

وق�ال الخفاج�ي يف مؤتمر صحف�ي إن »الوضع الراهن 
حت�م علينا وضع أوقات محددة تتيح للمنتس�بني تبديل 
ش�فتات دوامه�م«، مش�رياً إىل أن »غري ذلك س�يعرض 
املنتس�ب والضابط نفسه للمحاسبة س�واء يف الداخلية 

أو الدفاع وكذلك الحشد الشعبي وجميع االجهزة االمنية 
االخرى«.  

وأوضح أن »القوات األمنية س�تكون متواجدة يف جميع 
املناطق«.  

ولفت الخفاجي اىل أن »جميع صنوف القوات املس�لحة 
ستكون معرضة للمحاس�بة يف حال مخالفة توجيهات 
العمليات املش�رتكة، الخاصة بتطبي�ق تعليمات الصحة 

والسالمة«.  
وتاب�ع املتحدث، أنه »يف حال حدوث أي تغيري بالواجبات 
األمنية، س�يكون من الس�اعة السادس�ة صباحاً لغاية 
الس�اعة الثانية عرة ظهراً، بعدها سيتعرض املخالف 

للمحاسبة«.  
وأك�د، أن »العمليات املش�رتكة لن تس�مح للمنتس�بني 
بالتجول بعجالتهم خالل أوقات حظر التجوال الش�امل، 
ح�ال  يف  للمس�ائلة  أنفس�هم  املنتس�بون  وس�يعرض 

اصطحاب أي مدني أثناء التجول«.  
وبني الخفاجي، أنه »لن يكون هناك مجاملة وامتيازات 
يف تطبيق الحظر الصحي الخاص بتعليمات اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية«.  
وأش�ار إىل أن »واجب العمليات املش�رتكة األسايس، هو 
إنج�اح الخطة الخاص�ة بتطبيق الحظ�ر الصحي، وأن 

التعاون سيقلل من وقت الحظر«.  
من جانبه، أكد يحيى رس�ول الناطق العس�كري باس�م 
القائ�د العام للقوات املس�لحة رضورة االلت�زام بأوقات 

الحظر وعدم مخالفة التعليمات الوقائية.
وأض�اف رس�ول يف أن »تبدي�ل الواجبات بني املنتس�بني 
األمني�ني س�كون وف�ق آلية محددة وس�يتم محاس�بة 
الجميه دون استثناء، بضمنهم منتسبي األجهزة األمنية 
ح�ال مخالفته ألوق�ات الحظر واظه�ار الباج لن يجدي 

نفعا«.  
وأش�ار إىل أن »بعض الطرق الرئيس�ية س�تكون متاحة 
للحرك�ة خاص�ة الدولي�ة وان مركبات الحمل س�تكون 
مس�تمرة يف نقل املواد الرئيس�ية للمواطن مثل حموالت 

البناء والغذائية واالنشائية ضمن طرق محددة«.  

جملس الوزراء يتخذ )9( قرارات ختص اللقاحات وتوفري الكهرباء و »االستثناءات«

العراق يف طريقه للتعاقد عىل اللقاحات.. ويعتزم »االستدانة« من البنك الدويل لتوفري الفحوصات املختربية واألدوية 

        بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  اك�د 
الكاظم�ي، أم�س الثالث�اء، أهمية 
تطوي�ر التع�اون مع حل�ف الناتو 
ملواجهة اإلرهاب، فيما اشاد األمني 
الع�ام لحلف ش�مال األطليس ينس 
س�تولتنبريغ بخط�وات الحكوم�ة 
مكافح�ة  مج�ال  يف  العراقي�ة 

اإلرهاب.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
ال�وزراء مصطفى  »رئيس مجلس 
الكاظمي تلق�ى اتصاالً هاتفياً من 
األمني العام لحلف ش�مال األطليس 
)الناتو( ينس س�تولتنبريغ«، مبينا 
انه »تم خالل االتصال بحث التعاون 
املش�رتك بني العراق وحل�ف الناتو 
وس�بل تعزيزه، والسيما ما يخص 
تقدي�م الدعم للمؤسس�ات األمنية 
والعس�كرية العراقي�ة يف مج�االت 

والتع�اون  واملش�ورة،  التدري�ب، 
االس�تخباري، ع�ى وف�ق أولويات 
وتوجيهات الحكومة العراقية وبما 

يحفظ سيادة العراق«.
وأكد الكاظمي عى »أهمية تطوير 
التع�اون مع حل�ف النات�و، يف ظل 
مواصل�ة القوات األمني�ة العراقية 
بعملياته�ا العس�كرية يف مواجهة 
اإلره�اب، ومالحقة فلول عصابات 

داعش اإلرهابية«.
من جانبه، أشاد األمني العام لحلف 
ش�مال األطليس ينس ستولتنبريغ 
»بخط�وات الحكوم�ة العراقي�ة يف 
مجال مكافح�ة اإلرهاب«، الفتا اىل 
»مواصلة دعم حل�ف الناتو للعراق 
التنظيم�ات  مالحق�ة  جه�ود  يف 
اإلرهابي�ة، وعرب س�تولتنبريغ عن 
بخط�وات  )النات�و(  دول  إعج�اب 
بالنه�ج  التزامه�ا  يف  الحكوم�ة 
اإلصالحي ال�ذي اعتمدته، ومضت 

بتنفيذه للنهوض بواقع البالد«.

رئيس الوزراء يؤكد عىل أمهية تطوير التعاون 
مع حلف الناتو ملواجهة اإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س إقلي�م كردس�تان، نيجريف�ان بارزان�ي، أم�س 
الثالثاء، مجلس األمن واألمم املتحدة إىل أخذ مخاطر الهجوم 
الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء أمس، بجدية، عى حد 
تعبريه.وقال بارزاني، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه »ندين بشدة ونستنكر الهجمة اإلرهابية التي استهدفت 
أربيل الليلة املاضية باس�تخدام صواريخ وأس�فرت عن وفاة 
شخص وإصابة تسعة آخرين بينهم أمريكيون، ونعزي ذوي 

الضحية ونرجو الشفاء العاجل للجرحى«.
ودعا »مجلس األمن الدويل واألمم املتحدة إىل أن يحمال خطورة 
تل�ك الهجمة عى محمل الجدي�ة البالغة ويعمال للقضاء عى 

التهديد الذي يس�تهدف شعب إقليم كردستان من خالل حث 
الحكوم�ة العراقي�ة عى تطبي�ق الدس�تور العراقي وخاصة 

املادة 140 منه«.
وطال�ب »رئي�س ال�وزراء والقائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
العراقي�ة وقيادة قوات التحالف ال�دويل يف العراق إىل التعجيل 
بتفعيل آلية التنس�يق م�ع إقليم كردس�تان وأن تعمل قوات 
اآلسايش والبيشمركة مع الجيش واألجهزة والقوات العراقية 
بمشاركة التحالف الدويل يف هذه املنطقة وتنسق مع بعضها 

البعض«.
ورأى أن »غي�اب التنس�يق ووج�ود قوات وفصائل مس�لحة 
غري خاضعة لس�لطة الحكومة االتحادي�ة، أدى إىل توترات يف 
املنطق�ة األمر الذي يجعل إقليم كردس�تان عرضة لتهديدات 

مس�تمرة. لذا أطالب السيد رئيس الوزراء العراقي إىل اإلرساع 
يف تشكيل لجنة تحقيق مشرتكة بني حكومة إقليم كردستان 
والحكومة االتحادية لتبارش مهامها يف أقرب وقت وتكش�ف 
ع�ن املهاجم�ني وتن�زل به�م عقوبته�م الت�ي ين�ص عليها 

القانون«.
وتعرض مط�ار أربي�ل، ومحيطه لقصف صاروخي، مس�اء 
أمس االثنني، تبنته مجموعة تطلق عى نفسها »رسايا أولياء 
ال�دم«، وفيم�ا أعلن املتحدث باس�م ق�وات التحال�ف الدويل، 
العقي�د واين ماروت�و، أن الهجوم أس�فر عن مقت�ل مقاول 
أجنب�ي مدني وإصابة 5 مدنيني وجندي أمريكي، وّجه القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي، بتش�كيل لجنة 

تحقيقية عقب القصف الصاروخي.

قالت وزارة الثقافة، أمس الثالثاء، إن وزيرها 
بحث مع الس�فري السويرسي يف األردن آفاق 
التع�اون ب�ني الع�راق وس�ويرسا وامكانية 
اقام�ة س�فارة يف بغ�داد.  وذك�رت يف بي�ان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن وزير 

الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم التقى، 
اليوم، السفري الس�ويرسي يف األردن لوكاس 
جارس، والوفد املرافق له، يف مكتبه الرس�مي 
بمقر الوزارة.وأوضح البيان، أن اللقاء تناول 
امكاني�ة اقامة س�فارٍة س�ويرسيٍة يف بغداد 

واألوضاع األمنية الراهنة، كما تطرق ألهمية 
الزي�ارة املرتقب�ة للباب�ا فرنس�يس، كونه�ا 
فرصة لدع�م التواصل بني الثقافات وتطوير 
العالقات الخارجية، وجرت مناقشة عدٍد من 
املشاريع الثقافية املشرتكة.  وقال الوزير إنَّ 

الوجود السويرسي مرحب به، وأنَّ التحديات 
األمنية يجب أن ال تش�كل عقبًة يف وجه هذه 
الخطوة.  فيما أش�ار السفري السويرسي اىل 
أهمية الحضور العراقي يف سويرسا يف مجال 

الفن والثقافة وصناعة االفالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت وكالة االستخبارات العسكرية، 
أمس الثالثاء، من االستيالء عى عدد من 
األسلحة يف بغداد.وذكرت الوكالة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »اس�تخبارات قي�ادة عمليات بغداد 
مفارز شعبة االس�تخبارات العسكرية 
يف الفرقة 11 واس�تخبارات لواء املشاة 
42 والفوج الثاني وأثناء القيام بحملة 
تفتي�ش للمن�ازل تمكن�ت م�ن ضبط 
يف إحدى املن�ازل يف منطقة الحس�ينية 
ببغداد املواد التالي�ة }3 رمانات يدوية، 
1 قن�ربة ه�اون عي�ار 81، 20 ق�داح 
تفج�ري، 3 حربات عس�كرية وس�كني، 
و1 باي�ب تعاط�ي الكرس�تال، ودرع، 
وجعبة عس�كرية، ومش�لح عسكري، 
وأربع س�بحات تفج�ري ومجموعة من 
االطالقات الناري�ة مختلفة العيارات«. 
وأض�اف »ت�م التعام�ل مع امل�واد وفق 

السياقات املعمول بها«.

بارزاين يدعو جملس األمن واألمم املتحدة إىل أخذ خماطر هجوم أربيل بـ »جدية«

سويرسا تعتزم فتح سفارة يف بغداد وتعد بمشاريع ثقافية مشرتكة

االستخبارات تستويل عىل 
عدد من األسلحة يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس مستش�ار األم�ن القومي، الس�يد قاس�م األعرجي، أم�س الثالثاء، 
االجتماع الدوري ملجلس وكالء األمن الوطني، الذي عقد يف مبنى مستشارية 

األمن القومي، بحضور وكالء الوزارات واألجهزة األمنية. 
وجرى خالل االجتماع مناقش�ة امللفات واملوضوع�ات املدرجة عى جدول 

أعمال املجلس.
حيث ق�ّدم وكيل وزير الخارجية، إيجازا عن زيارة قداس�ة بابا الفاتيكان 
املرتقب�ة إىل الع�راق، وإجراءات الوزارة واس�تعداداتها الس�تقبال الضيف 

املهم.
وأشار األعرجي إىل أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان إىل العراق مهمة، وتصب 
يف دعم العراق وتعزيز مبدأ حوار األديان، مؤكدا أن عى الجميع دعم وزارة 
الخارجية واألجهزة املختصة األخرى، إلنجاح هذه الزيارة املهمة، وتأكيداً 

الستقرار العراق أمنياً . 
كم�ا ناقش املجل�س املوضوعات املطروح�ة ضمن ج�دول أعماله، واتخذ 

القرارات الالزمة بشأنها.

مستشار األمن القومي: زيارة بابا الفاتيكان 
مهمة وتصب يف دعم العراق

        البصرة / محمد الجابري

الق�ت قوات ال�رد الرسيع القبض ع�ى قاتلني يف محافظ�ة البرصة.وذكر 
الفوج الرابع اللواء االول يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
القي القبض عى اثنني من املطلوبني للقضاء وفق املادة 40٦ قتل يف منطقة 

الهارثة بمحافظة البرصة وتم تسليمهم اىل جهة الطلب 2021/2/1٦.

الرد الرسيع يقبض عىل قاتلني يف البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت املمثل�ة األممي�ة يف الع�راق 
الثالثاء،  جينني بالس�خارت، أمس 
أهمية إج�راء االنتخابات املبكرة يف 
الع�راق، فيما أش�ارت إىل أن القادة 
العراقي�ني يواصل�ون الحفاظ عى 
عالقات مفتوحة خدمة للسياس�ة 

الخارجية.
وقالت بالس�خارت يف مجلس األمن 
الدويل، »نجدد التأكي�د بأن العالقة 
بني بغداد وأربيل مستقرة«، مبينة 

أن »الكتل السياسية أكدت بوضوح 
االنتخاب�ات  إج�راء  أهمي�ة  ع�ى 

املبكرة«. 
وأضاف�ت بالس�خارت، أن »هجوم 
أربيل محاوالت لتأجيج التوترات«. 
أش�ارت اىل أن »الحكوم�ة العراقية 
مخيم�ات  إغ�الق  يف  ماضي�ة 

النازحني«. 
العراقي�ني  »الق�ادة  أن  وبين�ت 
يواصل�ون الحف�اظ ع�ى عالقات 
السياس�ة  خدم�ة  يف  مفتوح�ة 

الخارجية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  ق�ال 
أم�س  زاده،  خطي�ب  اإليراني�ة 
الثالثاء، ان�ه ال صلة إليران بهجوم 
أربي�ل، معربا عن رفض�ه ألي عمل 

يعرض أمن العراق للخطر.
وذكر زاده يف بيان تلقت املس�تقبل 
»ندي�ن  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
املحاوالت املش�بوهة الته�ام إيران 
بالوق�وف وراء الهج�وم عى مطار 

أربيل«.
واض�اف ان »ه�ذه األح�داث تثري 
الش�كوك وعى الحكوم�ة العراقية 
اتخاذ اإلجراءات ملحاسبة الجناة«.

وكان�ت صواريخ تضارب�ت األنباء 
عن عددها استهدفت مساء االثنني 

محيط مطار أربيل الدويل الذي يضم 
قاع�دة الحري�ر العس�كرية وتضم 
ق�وات أمريكي�ة وأخ�رى للتحالف 
ه�ذه  بع�ض  وس�قطت  ال�دويل، 
الصواريخ عى أحياء سكنية قريبة 
تسببت بجرح عدد من األشخاص. 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  ووج�ه 
املسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية 
مش�رتكة م�ع الجه�ات املختص�ة 
يف إقلي�م كردس�تان، ملعرفة الجهة 
التي تقف وراء حادث سقوط عدد 
م�ن الصواري�خ ع�ى مط�ار أربيل 
ومقرتبات�ه. وأعلن التحالف الدويل، 
عن مقتل مق�اول مدن�ي وإصابة 
خمس�ة متعاقدي�ن مدنيني وجرح 

جندي أمريكي واحد.

بالسخارت بمجلس األمن: الكتل السياسية 
أكدت أمهية إجراء االنتخابات

إيران تنفي صلتها هبجوم أربيل: عىل بغداد 
اختاذ االجراءات ملحاسبة اجلناة
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعـلـن املهندس قاسـم حمود منصور مديـر عام الرشكة 
العامة لتجـارة املواد الغذائية انه وبعـد التعاقد مع رشكة 
االتحـاد للصناعات الغذائية املحدودة لتوريد مادة السـكر 
لتجهيزهـا للمواطنـن ضمن مفردات البطاقـة التموينية 
بارش اسطول النقل الخاص بوزارة التجارة واسطول النقل 
يف الرشكة باسـتالم  مادة السـكر ونفاضها داخل املخازن 
يف بغداد واملحافظات وبـن حمود بارشت مالكات الرشكة 
بقطع وتجهيز  مادة السكر للحصة االوىل من عام 2021 اىل 

ألوكالء لغـرض تجهيزها للمواطنن اذ قام فرع الرشكة يف 
كربالء املقدسة باستالم وتجهيز مادة السكر بواقع ) 784( 
طن امـا يف االنبار تم اسـتالم وتجهيزمادة السـكر بكمية 
)609 ( طـن ملناطق املحافظة ) الرمادي ، املركز ، األندلس 
، امللعب ، التأميم (  وكذلك الحال يف بابل تم استالم كمية ) 
355( طن من السـكر ويف النجف األرشف تم اسـتالم مادة 
السـكر كمية )715( طن ويف الديوانية تم اسـتالم وتجهيز 
مادة السـكر  بواقع )784 ( طن اما يف ميسـان تم استالم 
مادة السكر بكمية )414( طن وكذلك الحال يف صالح الدين 
اذ تم اسـتالم مادة السـكر بكمية ) 414( طن ويف كركوك 

تـم اسـتالم مادةالسـكر بواقـع )135( طن ويف السـياق 
نفسـه قيام فرع  الرشكة يف املوصل باستالم وتجهيزمادة 
السـكر بكمية )215( طن ويف دياىل تم استالم مادة السكر 
بكمية )735( طن وكذلك يف فرع املثنى تم اسـتالم وتجهيز 
مادة السـكر بكمية )700( طن  اما يف البرصة تم اسـتالم  
وتجهيز مادة السكر بكمية )1910( طن ملناطق املحافظة 
) طلحة ، الهوير ، الهادي ، املعقل (  ويف واسـط تم استالم 
وتجهيزمادة السـكر بكمية )616 ( طن ملناطق املحافظة 
)الغراف ، العزة ، الكرامة ، داموك ( أما يف ذي قار قام فرع 
الرشكة باسـتالم مادة السكر ) 702( طن هذا ومن  جانب 

اخـر اضاف حمود عـن مبارشة مالكات الرشكـة يف بغداد 
باسـتالم وتجهيز مادة السـكر عن طريـق املواقع ومراكز 
البيع اذ قام مركز مبيعات الرصافة باسـتالم مادة السكر 
بكمية )410( طن وكذلك مركز مبيعات الصدر تم اسـتالم  
تجهيـز مادة السـكر بكمية )700( طـن ملناطق ) الزهراء 
، املقـداد ، الحكمـة( ويف مركز مبيعات اإلمـام عيل ) عليه 
السالم ( تم اسـتالم مادة السكر بواقع )784( طن وكذلك 
الحـال يف مركز مبيعات الكرخ اذ تم اسـتالم مادة السـكر 
بكمية )1034( طن  ويف مركز مبيعات التاجي تم اسـتالم 

مادة السكر بكمية )662( طن.

املواد الغذائية تبارش باستالم السكر ضمن مفردات البطاقة التموينية

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلنـت وزارة التجارة مبـارشة فرع الرشكة 
العامـة لتجـارة الحبـوب يف كربـالء تجهيـز 
مجرشـة املاجد باول كميات الشـلب لغرض 
تصنيعـة اىل رز  ، فيما افتتح املهندس نصيف 

الخطابي البناية الجديدة لفرع كربالء .
املهنـدس  الرشكـة  عـام  مديـر  ذلـك  اكـد 

عبدالرحمن الجويرباوي  . 
وقـال تـم اليوم بدء سـايلو كربـالء  بتجهيز 
بكمية130طـن  املاجداالهليـه  مجرشـه 
و375كغم لتكون مجـارش محافظة كريالء  
ثاني املحافظات التي تسـتلم شـلب ولتبارش  

بعملية تصنيع الرز . 
من جانب اخر افتتح محافظ كربالء املقدسة 

املهنـدس نصيـف الخطابي البنايـة الجديدة 
الدارة الفـرع و التـي تـم تشـييدها من قبل 

املحافظـة ضمن خطة املحافظـة بالنهوض 
بمستوى الخدمات يف دوائر املحافظة. 

»الجويـرباوي« بـن ان حفل االفتتـاح الذي 
حـرة مدير فرع الرشكـة يف كربالء و مدير 
دائرة الرقابـة التجاريـة يف املحافظة وجمع 

من الشخصيات االجتماعية يف املحافظة .
مـن جانـب اخر بـارشت  مـالكات  سـايلو 
خـان بني سـعد باسـتالم الكميـات املحوله 
من سـاحة مشـرفه  حنطة محلية حيث تم 
تفريغ الشاحنة الواردة لهذا اليوم وتم تجهيز 
مطحنة املقدادبالخلطة املعتمدة للحصة االول  
وتم تصفـر جميع املطاحن االهليه كما كان 
للوحـده الفنيه دور يف تصليح سـويب القبه 
الثالثه الخـط  االول  ورفـع املحوله العاطله 

لغرض  التصليح.

جتارة احلبوب: حمافـظ كــربالء يفتتـح البنايـة اجلديـدة.. 
والسايلو يبارش بتجهيز املجارش االهلية املتعاقدة بالشلب

تنفيذًا للورقة البيضاء.. جملس الوزراء يتخذ قرارات 
لـ »اإلصالح« االقتصادي

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجل�س الوزراء، تش�كيل اللجن�ة العليا 
اإلصالح�ي  للربنام�ج  تنفي�ذا  لإلص�الح 
ل�«الورق�ة البيضاء« الت�ي قدمتها الحكومة 
يف وق�ت س�ابق، فيم�ا تتضمن مه�ام اللجنة 
املراقبة ورفع التقارير والتنسيق مع الجهات 
املختلف�ة، وتأليف لجان فرعي�ة لتنفيذ مهام 

محدد ومنحها التخويالت الالزمة. 
أدنه نص البي�ان الكامل، كم�ا أورده املكتب 

االعالمي لوزارة املالية:
بناًء ع�ى ما جاء بكت�اب وزارة املالية بالعدد 
لتهيئ�ة   ۲/۲۰۲۱/  ٤ يف  امل�ؤرخ   )۲۹۰(
متطلب�ات تنفي�ذ برنام�ج اإلص�الح الخاص 
»بالورق�ة البيض�اء« ملتابعت�ه وتقديم الدعم 
ال�الزم للجه�ات املس�ؤولة عنه خ�الل مدته 
ووضع األط�ر الرضورية التطبيقية عى وفق 
أفضل املمارس�ات العاملية، واس�تنادا إىل قرار 
مجل�س ال�وزراء )۱۲ لس�نة ۲۰۲۰( املتعل�ق 
بتأليف خلي�ة الطوارئ لإلصالح املايل و )1٤8 
لس�نة ۲۰۲۰( املتعلق بإق�رار الورقة البيضاء 

لإلصالح اإلقتصادي واملايل 
قرر مجلس الوزراء بجلس�ته املنعقدة بتاريخ 
٩/٢/٢٠٢1   بتشكيل اللجنة العليا لإلصالح، 
تعن�ى بإص�الح الوض�ع امل�ايل واالقتص�ادي 

للبالد.
وتك�ون » اللجن�ة يرأس�ها رئي�س مجل�س 
ال�وزراء وتض�م يف عضويته�ا كل م�ن وزراء 
املالي�ة )نائب�ا( والتخطي�ط والنف�ط واألمني 
العام ملجلس ال�وزراء ومحافظ البنك املركزي 
واملدير التنفيذي للجنة العليا لإلصالح )عضوا 
مقررا(، ومستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون 
الس�راتيجية ورئي�س الدائ�رة القانوني�ة يف 
األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء ومستش�ار 
رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية ، إضافة 
اىل خبريين يس�ميهما رئي�س مجلس الوزراء 
الدوليت�ني  الجهت�ني  م�ن  كل  ع�ن  وممث�ل 
ال�دويل  االتص�ال  )مجموع�ة  الس�اندتني 
ومجموع�ة البنك ال�دويل( كمراقب�ني دون أن 

يكون ألي منهما حق التصويت«.
وبناء عى القرار تت�وىل اللجنة العليا لإلصالح 

املهمات اآلتية:
اوال:

برنام�ج اإلص�الح  تنفي�ذ  1- اإلرشاف ع�ى 
واملرشوع�ات الت�ي يتك�ون منه�ا ع�ى وفق 
الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة 
العليا لإلصالح بما يش�مل إضافة مرشوعات 

جديدة أو حذفها أو تعديلها.
٢- ضمان تواف�ر املوافقات اإلدارية والتمويل 
يف الوقت املالئم أثن�اء التنفيذ وأخذ اإلجراءات 

الرضورية لتجاوز العقبات املستجدة.
3- تنس�يق عمل الجهات املختلفة املس�ؤولة 
ع�ن التنفي�ذ والس�اندة وتحدي�د واجبات كل 

منها وتحقيق التكامل بينها.
٤- مراقبة حسن األداء وتطبيق املساءلة عى 

وفق القانون.
5- رفع تقارير دورية عن س�ري عمل برنامج 

اإلصالح إىل مجلس الوزراء.
ثانيا:

1- يلغ�ى ق�رار مجل�س ال�وزراء )۱۲ لس�نة 
۲۰۲۰( وتح�ل اللجن�ة العليا لإلص�الح محل 
خلية الطوارئ لإلصالح املايل املؤلفة بموجبه.

٢- تعق�د اجتماع�ات اللجن�ة العليا لإلصالح 
بدعوة من الرئي�س أو نائبه بموافقة الرئيس 
وبحضور نصف أعضائها عى األقل بضمنهم 
الرئيس أو نائبه يف حال غياب الرئيس وتؤخذ 
الق�رارات بأغلبية الحارضين بضمنهم رئيس 

الجلسة.
3- تك�ون اجتماع�ات اللجن�ة فصلي�ة ع�ى 

األقل.
٤- للجنة العليا لإلصالح مدير تنفيذي يسميه 
رئي�س مجلس ال�وزراء ويرتبط ب�ه مبارشة 
ويخ�ول الصالحي�ات الالزمة لتنفي�ذ قرارات 
وتوصي�ات اللجنة وتحقي�ق أهدافها ويكلف 
بمتابع�ة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وتس�يري 

شؤونها اليومية بإرشاف رئيسها.
5- للجنة العليا لإلص�الح تأليف فرق عمل أو 
لجان فرعية لتنفيذ مهمات محددة وتخويلها 
الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافها وتسهيل 

عملها.
6- للجن�ة العليا إس�تضافة من ت�راه مالئما 

لحضور اجتماعاتها، لتحقيق مهماتها.
7- يخ�ول رئي�س مجلس ال�وزراء صالحيات 

مجلس الوزراء لعمل اللجنة العليا لإلصالح.
ثالثا:

تألي�ف خلية تس�مى )خلي�ة إدارة اإلصالح( 

برئاسة املدير التنفيذي للجنة العليا لإلصالح، 
يك�ون مقرها يف مكتب رئيس مجلس الوزراء 

وتتوىل املهمات اآلتية:
1- اإلدارة التنفيذي�ة لربنام�ج اإلصالح كامال 

تحت إرشاف اللجنة العليا لإلصالح.
٢- تقديم الدعم ملس�ؤويل مرشوعات برنامج 
الصل�ة،  ذات  التنفيذي�ة  والف�رق  اإلص�الح 
لتحسني األداء وتأكيد إختيار أفضل املسارات 

التنفيذية لتحقيق األهداف املرسومة.
3- تعزي�ز التواصل بني مس�ؤويل املرشوعات 
وفرق العمل يف األمور التي تخص كل مرشوع 
وتنس�يق الراب�ط ب�ني املرشوع�ات املختلفة 
التكام�ل  ضم�ن برنام�ج اإلص�الح لتعزي�ز 

والتزامن يف التنفيذ.
٤- التعامل مع املس�تجدات مبارشة مستوى 

أول لرفع التقارير وحل املشكالت.
5- تتبع تنفيذ األنشطة األساس وتقويم األداء 
تقويما مهنيا مس�تقال ورف�ع تقارير دورية 
إىل اللجن�ة العليا لإلص�الح تتضمن اإلبالغ عن 
مس�توى تق�دم العم�ل والعقب�ات واملخاطر 

املتوقعة والحلول املقرحة.
6- املش�اهدة يف تحدي�د اإلج�راءات املطلوبة 
من مس�ؤول املرشوع يف حال تلكؤ التنفيذ أو 

حياده عن املسار الصحيح.
برنام�ج  مرشوع�ات  مس�ؤويل  متابع�ة   -7
اإلصالح ومحاسبتهم يف حال التلكؤ يف تحقيق 
األهداف املقرة ضمن الجدول الزمني املعتمد.

8- أي مهمات إضافي�ة تكلف بها الخلية من 
اللجنة العليا لإلصالح.

رابعا:
للمدي�ر التنفي�ذي يف اللجن�ة العلي�ا لإلصالح 
صالحي�ة التعاق�د م�ع الخ�رباء والتنفيذيني 
بدون أجر ول�ه صالحية التعاقد أصوليا بأجر 

بموافقة اللجنة العليا لإلصالح.
خامسا:

تلت�زم الجهات الحكومية كافة بإيالء برنامج 
اإلصالح األولوي�ة والتعاون والتنس�يق بينها 
وخلية إدارة اإلصالح ورفع التقارير والبيانات 
املطلوبة ضمن املدة الزمنية املحددة بما يف ذلك 
تسمية مس�ؤول ال تقل درجته عن مدير عام 
لكل مرشوع وتخصيص ف�رق العمل واملوارد 
البرشية واملادية املطلوبة لضمان سري برنامج 

اإلصالح عى وفق الخطط املعتمدة

    بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة النقل، أمس الثالثاء، من 
طقس يومي االربعاء والخميس.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه ان »يومي االربعاء 
والخميس، سـتتأثر سـواحلنا بحالة 
من عـدم االسـتقرار الجـوي مما قد 

يسبب:
• رسعـة الريـاح بشـكل عـام )15 – 
40( كم/ساعة   تنشط عىل فرتات اىل 
أكثـر من )60( كم / سـاعة، ويكون 

اتجاههـا جنوبية رشقيـة اىل متقلبة 
االتجاه يوم االربعاء ومتقلبة االتجاه 

اىل شمالية غربية يوم الخميس .
• فرصـة لتسـاقط أمطـار متفرقـة 
خفيفـة اىل متوسـطة الشـدة تكون 
رعديـة أحياناً مسـاء يـوم االربعاء و 

صباح يوم الخميس.
• تصاعـد الغبار عىل أوقـات متفرقة 
بسـبب نشـاط الرياح السطحية مما 

يسبب تدني يف مدى الرؤية االفقية.
•مدى الرؤيـة: )5 – 8( كم، ويف املطر 

أو الغبار أقل من )2( كم.

النقل حتذر من تأثر السواحل بسبب 
الطقس خالل اليومني املقبلني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، أمس الثالثاء، ضبط ادوية برشية ومواد ممنوعة يف مطار 
بغداد الدويل.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة منه، إنه »تم اتالف أدوية برشية 
ومواد غش تجاري يف منفذ مطار بغداد الدويل«. وأشار البيان إىل أن »عملية االتالف تمت 

بالتعاون والتنسيق املشرتك بن الدوائر العاملة يف املطار«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور العامة، أمس الثالثاء، 
اسـتئناف العمـل يف مجمعات التسـجيل 

ببغداد واملحافظات.
وذكـرت املديريـة يف بيان تلقت املسـتقبل 
العراقي نسـخة منـه ان »مديريـة املرور 
مجمعـات  يف  العمـل  تسـتأنف  العامـة 

التسـجيل يف بغداد واملحافظات ابتداء من 
يـوم االربعاء بعـد ان تم االنتهـاء واكمال 
عملية الصيانة يف النظام من قبل الرشكة 

املنفذة والكوادر الفنية ملديريتنا«.
ودعا مديـر املرور العام طارق اسـماعيل 
حسـن املراجعـن لدوائر مديريـة املرور 
العامة بااللتزام التام باإلجراءات الوقائية 

الصحية، حفاظاً عىل سالمة الجميع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشـفت صحيفة لبنانية، أمس الثالثاء، أن الحكومة اللبنانية اسـتعدت لتوقيع اتفاقية 
التبـادل التجاري مـع العراق، والتـي بموجبها سـيحصل لبنان عـىل 500 ألف طن من 
الخـام النفطي ملدة عام مقابل سـداد قيمتها عىل شـكل سـلع طبيـة وأدوية وخدمات 

استشارية.
وذكرت صحيفة »األخبار« اللبنانية نقال عن مصادر خاصة أن الحكومة اللبنانية تعمل 
عىل وضع اللمسـات األخرة عىل مسـودة االتفاق ليليها توجه الوزراء اللبنانين املعنين 
إىل العراق لتوقيعه.وبحسـب الصحيفة، فإن استراد النفط من العراق يأتي بعد سد كل 
االبواب الدولية بوجه لبنان والحصار املفروض عليه، سينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء 

العقد مع »سوناطراك«، ولو أن الكميات ستكون أقل من املطلوب. 
وكانت املشـكلة الرئيسية يف عدم مطابقة الوقود العراقي للمواصفات املعتمدة يف لبنان، 
لكن جرى االتفاق عىل تحويله يف العراق او مقايضته عرب احدى الرشكات العراقية بوقود 

مطابق للمواصفات مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفرتة 6 أشهر عىل األقل.

املنافذ: اتالف ادوية برشية ومواد 
ممنوعة يف مطار بغداد

املرور تعلن استئناف العمل
 يف جممعات التسجيل

العراق يعتزم عقد اتفاقية مع لبنان: 
النفط مقابل الدواء

حمافظ بغداد يعلن عن خطة لبناء
 »1000« مدرسة يف عموم العراق

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي
                              / عادل احمد

أعلـن محافظ بغـداد محمد جابـر العطا، 
أمـس الثالثـاء، عن خطـة إلعـادة إعمار 
جميـع املشـاريع املتلكئـة. قـال العطا يف 
ترصيحات اطلعت عليها املستقبل العراقي، 
إن »هنالك خطة كبرة خالل العام الجاري 
لبنـاء 1000 مدرسـة يف عمـوم العـراق«، 
مؤكـداً أن »العاصمة بغداد سـتحصل عىل 
الحصـة الكبـرة«. وأضاف أن »مشـاريع 
البنـى التحتيـة واملـاء وشـبكة الكهرباء 
وتبليط الشـوارع وربط املناطق الحرية 
والريفية بمركـز املدينة ومرشوع مجاري 
أبو غريب، ستتم إحالتها للمصادقة عليها 

خالل العام الجاري«.

وزير العمل خماطبًا ذوي اإلعاقة: استعدنا ثلثي 
التخصيصات املضمنة بموازنة 2021

    بغداد / المستقبل العراقي

أكـد وزيـر العمل والشـؤون االجتماعية عـادل الركابي، أمـس الثالثاء، أن 
تخصيصـات ذوي اإلعاقـة ضمـن موازنـة 2021 سـتبقى، فيمـا طمـأن 

املستفيدين من الوزارة باملحافظة عىل حقوقهم.    
وقـال الوزيـر يف مقطع مصور بثه مكتبه اإلعالمـي، إن »العراق يمر بأزمة 
اقتصاديـة ووبائية وتخفيض قيمة الدينار العراقي؛ ما أثر سـلبا عىل كثر 

من الرشائح، فضال عن مشكلة ازدياد معدالت البطالة«.  
وأضاف »خالل األيـام املاضية، تمت مناقلة مبلـغ مخصص للوزارة ضمن 
موازنـة 2021 والبالغ ترليون دينـار، إىل أبواب أخرى يف املوازنة، وذلك وفقاً 

لتقديرات اللجنة املالية وحسب وجهة نظرها«.  
وتابع، »وبعد املنشـادات الكثرة من املسـتفيدين من خدمات وزارة العمل، 
قمنـا بجهـود كبرة بالتنسـيق مـع اللجنـة املاليـة وكذلك رؤسـاء الكتل 
السياسـية، حيث كان يل اتصال يوم أمس مع رئيس اللجنة املالية واعضاء 

اللجنـة، وكان يل ايضـا اتصاال مع رئيـس اللجنة املالية، وتمت إعـادة ثلثي املبلغ، 
ووصلنـا إىل نتائج جيدة جداً، وذلك من خالل توفر أكثـر من ترليون و300 مليار 

دينـار عراقي، إىل تخصيصات الوزارة وتحديداً تخصيصات الحماية وذوي اإلعاقة 
واالحتياجـات الخاصة، واطمـن ذوي اإلعاقة بأنه تمـت املحافظة عىل حقوقهم 

كما ذكرنا أنها ستكون موجودة يف املوازنة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وافـق رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، أمـس الثالثاء، عىل 
تعين نائب رئيس لديوان الرقابة املالية االتحادي.

وبحسـب وثيقة لألمانة العامة ملجلس الوزراء حصلت املستقبل 
العراقي عىل نسـخة منه، »اسـتناداً اىل قرار مجلس الوزراء رقم 
235 لسـنة 20216، وموافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر تكليف 
}عبـد الكريـم فارس عبـد األمر{ بمهمـات نائب رئيـس ديوان 

الرقابة املالية االتحادي«.
وكان رئيـس الوزراء مصطفى الكاظمـي وافق يف 28 من كانون 
الثانـي املـايض عىل تكليف }رافل ياسـن خضـر{ بمهام رئيس 

ديوان الرقابة املالية«.
وكان ياسـن قد ُكلف سـابقاً بمهام ادارة ديـوان الرقابة املالية، 

فيما اعيد تكليفه بعد انتهاء السنة املالية.

رئيس الوزراء يعيــن نائبـًا 
لرئيس ديوان الرقابة املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، أن منح السـلف للموظفن 
بواسطة البطاقة االلكرتونية يكون عن طريق فروعه.

وذكر املكتب يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »اآللية 
التي وضعها املرصف للتقديم عىل السـلفة تتيح تسـلمها بشكل 
فـوري ومـن دون تأخر«.ودعا املكتب املوظفـن الزائرين فروع 
املرصف للحصول عىل السـلفة، إىل االلتـزام باإلجراءات الصحية 

املتبعة للوقاية من كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلـن نقيـب الصحفين العراقيـن مؤيد الالمي، أمـس الثالثاء، 
السـماح للقنوات الفضائية باسـتثناء 25 من منتسـبيها خالل 

الحظر التجوال.
وقال الالمي يف مؤتمر صحفي ان »اسـتثناء العاملن يف االذاعات 

من الحظر يجب ان ال يتجاوز الـ10 موظفن«.
ومـن املقرر ان يبدأ حظر التجوال الجزئي الخميس املقبل عىل ان 
يكون شامالً يف ايام الجمعة والسبت واألحد من كل أسبوع وذلك 

ملنع والحد من تفيش فروس كورونا.
واستثنت اللجنة العليا للصحة والسالمة االعالمين من الحظر.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه مرصف أشـور الدويل، أمس الثالثاء، جميع فروعه يف بغداد 
واملحافظات برتويج معامالت منح  القروض والتي تشمل جميع 

املواطنن .
وقـال املكتـب االعالمي ملـرصف اشـور يف بيان تلقت املسـتقبل 
العراقـي نسـخة منـه، ان »سياسـة املـرصف تهـدف اىل تنويع 
الخدمـات املرصفيـة املقدمـة يف املرصف ، وتـم التوجيه برتويج 
معامـالت قـروض االسـكان والقـروض الشـخصية للموظفن 
املوطنـة رواتبهم يف املـرصف« مضيفاً ان »القـروض التي تمنح 
للموظفـن يف دوائر القطاع العام غر املوطنة رواتبهم يف مرصف 

اشور«.  
واشار البيان اىل، ان »اصحاب املهن واملحالت واملشاريع املتوسطة 
والصغـرة لهم حصتهـم يف تمويل تلك املشـاريع ضمن برنامج 
القـروض »خطـوة« لتقليل البطالة وتشـغيل االيـدي العاملة يف 
ظل الظـروف االقتصادية الراهنة«، داعيا«جميع املواطنن بدون 

استثناء االستفادة من منح تلك القروض«.

الرافدين يصدر توضيحًا 
جديدًا بشأن سلف املوظفني

نقيب الصحفيني يعلن السامح للقنوات الفضائية 
باستثناء »25« من منتسبيها خالل احلظر

مرصف آشور يطلق قروضًا 
متعددة جلميع املواطنني
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )21(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن بيع اش�جار مترضرة 
ومتساقطة يف منطقة الغابات وبكمية مقدرة ) 5000( 
خمسة االف طن  وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما  
تب�دا من الي�وم التايل لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية 
لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدني�ة وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر شعبة الغابات والحدائق  
يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�رش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل البيع.

جملس القضاء االعىل
حمكمة بداءة املوصل

م / اعالن تبليغ باحلضور
اىل املدعى عليه / مدير رشكة الرشق االوسط للمقاوالت والتجارة / 

موصل / حي االندلس/ مجهول محل االقامة حاليا
اقام املدعي )مدير بلدي�ة املوصل اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
)3345/ب/2020( ام�ام هذه املحكمة طالبا فيها الحكم بفس�خ 
عقد االس�تثمار املرق�م ) 13( يف 2010/1/17 واملربم مع رشكتكم 
عىل القطعة املرقمة )111/6( مقاطعة )41( قرة كوز وذلك بسبب 
س�حب الرخص�ة االس�تثمارية من قبل هيئ�ة االس�تثمار بموجب 
كتابه�م املرق�م ) 2007( يف 2018/11/15 ومخالفة رشوط العقد 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب اشعار القائم  بالتبليغ ) محمد 
ام�ري عبد الل�ه( يف 2021/1/20 ومختار املنطقة )نبهان احمد عبد 
الل�ه( لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكم�ة صباح يوم 2021/3/2 الس�اعة )9,20( صباحا او 
ارس�ال وكيال عنك وبعكسه  ستجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب 

االصول

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 184/ب2021/3

التاريخ : 2021/2/16
إعالن

إىل/ املدعى عليه الثاني ) عبد الكريم عبد نجم( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أع�اله ضدكما والذي 
يطلب فيها الحكم بتأديتك له واملدعى عليه االول بالتكافل 
والتضام�ن بينهما مبلغ�اً مق�داره )1400 دوالر امريكي 
ع�ن قرض م�ؤرخ ي�وم 2018/9/30 (،ونظ�را ملجهولية 
محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة 
الديوانية واش�عار مرك�ز رشطة االس�كان/ ومختار حي 
الزيت�ون )غي�ث يعقوب يوس�ف( ،لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2021/2/23 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عن�ك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا  وفق 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 797/ب2021/3

التاريخ : 2021/2/16
إعالن

إىل/ املدع�ى عليهما ) س�عاد هاش�م فارس و رائد حس�ن 
رايض( 

أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أع�اله ضدكما والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامكم�ا بتأديتكما ل�ه وبالتكافل 
والتضامن بينهما مبلغاً قدره )1600 $ عن القرض املؤرخ 
2020/2/26 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة اس�تئناف الكرخ 
،ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2021/2/28 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د عدم حضوركما أو إرس�ال من ينوب عنكما س�وف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 584/ب2021/3

التاريخ : 2021/2/16
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عيل عبد الرزاق عزيز( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
CHF اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة أعاله ضدك 
وال�ذي يطلب فيها الحكم بتأديت�ك له واملدعى عليهم 
االخري�ن بالتكافل والتضامن فيما بينكم مبلغاً قدره 
) 11000 $ ع�ن القرض املؤرخ 2019/1/3 (،ونظرا 
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة اس�تئناف بابل واش�عار مختار 
ح�ي اب�و النف�ط ) ري�اض زهري كاظ�م(، ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/2/25 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 
العدد: 101/ب/2021
التاريخ :2021/2/16

اىل/ دار النرش و االعالن
اىل املدعي عليه/ جابر فجر فالح الكالبي

اق�ام املدعي )حمزة كاظم س�لمان( ض�دك  الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 101/ب/2021 الت�ي  يطلب فيها 
تس�ديد الدين املرتب بذمتك و البالغ مقداره ستمائة 
و ثمان�ون ال�ف دينار عراق�ي وتحميلكم الرس�وم و 
املصاري�ف و اتعاب املحامات   و نرض ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأيد  املختار لذا  
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني  
للحض�ور يف موعد املرافعة املص�ادف يف  2021/3/1 
و يف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابيا و علنا مع التقدير
القايض

عالء حيدر ناجي

جمهورية العراق
األع�ىل رئاس�ة  القض�اء  مجل�س 

استئنافه واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1053/ب/2019
التاريخ: 2021/2/8

عق�ار  بي�ع  املوضوع/اع�الن 
باملزايده

املدعي )الدائ�ن(/ نادية احمد عبد 
الله 

املدعى عليه )املدين(/ احمد منعم 
مرت�ى / ماج�د منع�م مرت�ى 
/ غس�ان منعم مرت�ى / محمد 

منعم مرتى
تنفي�ذا لق�رار الحكم الص�ادر من 
 1053 بالع�دد  املحكم�ة  ه�ذه 
اع�الن  واملتضم�ن  /ب/2019 
املزايده الزالة شيوع العقار املرقم 
172/3 ال�راي  وتوزي�ع ص�ايف 
الثم�ن ب�ني ال�رشكاء كال حس�ب 
س�هامه 0فقد تق�رار االعالن  عن 
خ�الل  العلني�ه  باملزاي�ده  بيع�ه 
)30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل 
محليت�ني  صحيفت�ني  يف  للن�رش 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ه البالغه %10 
من القيمه التقديريه للعقار بصك 
ممن�وع اىل)محكم�ة ب�داة الكوت 
( وس�وف تج�ري املزاي�دة يف اليوم 
االخري الس�اعه الثانية عرش ضهرا 
وذا ص�ادف الي�وم االخ�ري عطل�ة 
رسمية فيعترب اليوم الذي يليه من 
ال�دوام الرس�مي موع�دا للمزايده 
و يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة 

أجور االعالن واملزايده .
لقايض االول

محمد حران بلعوط 
مواصفات العقار

جنس�ه:/ العقار عبارة عن اربعة 
محالت تجارية  تقع يف س�وق بيت 
اب�و اله�وى مرك�ز مدين�ة الكوت 
متخذ لبيع العطاريات و العطور و 
مواد التجميل و حالة البناء قديم و 
درجة عمرانه دون الوسط و واحد 

املحالت ركن ملك رصف
املساحه :/41 م2

 الش�اغل :/  منعم ماج�د منعم / 
احم�د منعم مرتى / احمد ماجد 

منعم / ماجد منعم مرتى
القيمة التقديرية :/ 331,500,000 

مليون دينار

العدد : 134
التاريخ : 2021/2/15

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
العدد / 3345/ب/2020

القايض
عامر حممد الدرزي
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اعالن
رقم االخطار 
2015/598

م�ن / محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة 

اىل / املته�م الهارب / )الرشط�ي عقيل جواد 
ابراهيم ( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة  
ملا كنت متهما وفق املادة 5  من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2012/4/4 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 

بهذا االعالن  
ع�ى ان تح�ر ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا  االع�الن  يف محل 
اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة  69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس محكمة

اعالن
رقم االخطار 
2015/447

م�ن / محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة 

اىل / املته�م اله�ارب / )الرشط�ي ي�ر جرب 
عباس( املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة  
ملا كنت متهما وفق املادة 5  من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2014/2/8 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 

بهذا االعالن  
ع�ى ان تح�ر ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا  االع�الن  يف محل 
اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة  69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس محكمة

اعالن
رقم االخطار 
2016/158

م�ن / محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة 

اىل / املته�م الهارب / )ن.ع حميد عبد الس�يد 
مال الله( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة  
ملا كنت متهما وفق املادة 5  من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2013/3/1 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 

بهذا االعالن  
ع�ى ان تح�ر ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا  االع�الن  يف محل 
اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة  69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس محكمة

اعالن رقم )ط ـ 4 ـ 1( لسنة 2021
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات  االستريادية )وفقا للوثائق القياسية ( وكما مبني ادناه :

 

وبالرشوط  التالية : 
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقيض 

مراعاة ذلك عند التقديم
2 �  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة

)Word(
ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  

3 �  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  
الفرع الرئييس ورقم الحساب هو   90956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

4 � ع�ى ال�رشكات الراغبة يف املش�اركة )اجنبية , عربية , عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة تاس�يس حديثة  ونافذة 
ومصدقة حس�ب االصول من الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ومن مس�جل الرشكات للرشكات العراقية ، براءة ذمة صادرة من الهيئة 
العامة للرائب تتضمن الرقم الريبي ،املوقف املايل متمثل بحس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتني مالية وان يكون الحد االدنى لراس مال الرشكة )2000000( اثنان 
ملي�ون دين�ار عراقي وال يقل الحد االدنى لراس مال الرشكة املحدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن )500000( خمس�مائة الف 
دين�ار عراق�ي � الهوي�ة التجارية النافذة ( مع تقدي�م االعمال املماثلة صادرة من قبل جه�ات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق م�ع العرض املقدم يف حال عدم 

تقديمها سابقا
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :

� نسخة  واضحة من شهادة تاسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تاسيس الرشكة 
من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة

� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا( 
5  �يت�م فت�ح الع�روض ) يف الي�وم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الس�اعة 

العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )30( ادناه 
6 � يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر � يورو � دينار عراقي)DDP( +  بوليصة تامني لصالح رشكتنا واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة (

 وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار
7 � يت�م تقدي�م الع�رض بظرف مثبت عليه رق�م املناقصة وعنوانه�ا وتاريخ الغلق وموقع من قب�ل املدير العام او املدي�ر املفوض  مع تثبيت االس�م الكامل وعليه ختم 
الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد 

االلكرتوني
8 � يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عى الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض 

عن )120( يوما 
9 � ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

10 �  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض عى ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق 
او س�فتجة( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 5(  من الوثائق القياس�ية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق 
مع الوثيقة القياس�ية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة 
م�ن  املص�ارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 5 ( من الوثيقة القياس�ية ويجب ان تكون هذه التأمينات ناف�ذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت 

التامينات عى شكل سويفت 
11 � تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من � اىل ( 

12 � تفرض غرامة تأخريية عى املجهز ال يتجاوز حدها االعى نسبة 10% من مبلغ العقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
13 � تقدم التأمينات النهائية عى شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع 
العق�د وم�ن اح�د املصارف الواردة يف الفقرة رقم 9 خ�الل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجه�ز اىل لجنة الناكلني  وتبقى الكفالة نافذة 
مل�دة العق�د او تمدي�ده عند تمديد ف�رتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حس�ن االداء بعد اس�تالم املواد  كاملة ومطابقة 

للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
14 � الشحن للمواد دفعة واحدة )يتم حجز نسبة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرائب 

وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( 
الش�حن للمواد عى ش�كل دفعات يتم حجز نس�بة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسديد املستحقات عى شكل دفعات ويتم حجز نسبة 10% من قيمة 

الدفعة االخرية ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة 
15 � تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

16 �ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
17 � يتم استقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد 

18 �  )للمواد الكيمياوية حرصا(  يتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة ) الرشكة العامة للمعارض والخدمات 
التجارية العراقية ( 

19 � االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة 
يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 

20 � سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 
21 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 

22  � منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان ( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 
23 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسم املدير العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسالت 

وبشكل واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 
24 �   تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 

وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
25 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

26 � تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر

27 � يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 
28 � يتوج�ب ع�ى ال�رشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة 
من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفس�ارات املش�رتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق 

املناقصة وسيكون يوم 2021/3/8
29 � ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات 

يف مستندات الشحن( 
30 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2021/3/15 

31 � كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت
32�  استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه بنسبه 20%  من الكلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة 

33 � للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1460 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي
34 � سيتم استقطاع )1000دينار( الف دينارعراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال 

مالحظة : يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكرتوني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2020/1338
التاريخ 2020/12/13

قرار حكم غيابي
عق�دت  محكمة قوى االمن الداخ�يل الثالثة � للمنطقة 
الثالثة جلستها العلنية ليوم االحد املوافق 2020/12/13 
برئاس�ة الل�واء الدكت�ور عب�د ال�رزاق حس�ني كاظ�م 
وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي احمد ش�اكر جعفر 
والعمي�د الحقوق�ي قحطان عبد الله س�لمان واصدرت 
بح�ق املتهم الهارب ش. م )خالد خش�ن اس�عيد عبيد( 
املنس�وب اىل قيادة حدود املنطقة الثالثة بأس�م الشعب 

)قرارها ( االتي :
1 � تعديل مادة االحالة من املادة )5( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 5/اوال م�ن نفس القانون 
اس�تنادا الحكام املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008  

لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � الحبس الش�ديد ملدة  )خمس س�نوات ( وفق احكام 
امل�ادة 5/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل 

لغيابه من 2014/3/5 ولحد االن
3 �  طرد املحكوم عليه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
4 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
عليه�ا اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام 

املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

6 �اتخ�اذ االجراءات القانونية بحق ضابط االدارة ملركز 
التدري�ب للفرتة م�ن 2014/3/5 ولغاي�ة 2014/4/5 
وبحق لضاب�ط االدارة )ل 4 الوح�دة الجديدة ( للتاريخ 
نفس�ة حول اس�باب عدم اتخ�اذ االج�راءات القانونية 
للمدة املذكورة بالرغم من مرور اكثر من س�ت س�نوات 

عى غيابه 
7 � الحك�م باتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب ثامر 
سلمان جاس�م البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف 
دين�ار عراقي تدفع ل�ه من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
8 � � ق�رارا غيابيا علني�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/سادس�ا وبداللة املادة 61/اوال من ق 
أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة امل�ادة 69/اوال  وثانيا 
وثالثا ورابعا منه قابال لالعرتاض استنادا الحكام املادة 
71 وبدالل�ة امل�ادة 72/رابعا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 2020/12/13
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة

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

فقد السند املرقم 9503 حي الشعراء باسم املواطن 
عباس محس�ن هادي فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار
�����������������������������������������

إىل ال�رشكاء رفاه محم�د ابراهيم و عقيل غضبان 
نوري و غضبان نوري عبد و مسلم غضبان نوري 
اقت�ىض حضوركم إىل مق�ر بلدي�ة الكوفه لعرض 
إص�دار أجازه بن�اء للعقار املرق�م 1166 /19حي 
كنده خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضوركم طالب االجازه 
وسن عبد الرضا مجيد

�����������������������������������������
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 726/ب2021/3
التاريخ : 2021/2/16

إعالن
إىل/ املدعى عليه االول ) احمد صالح احمد( 

أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدكم�ا وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتأديتك له 
واملدعى علي�ه الثاني بالتكاف�ل والتضامن بينهما 
مبلغ�اً مق�داره )1005 دوالر امريك�ي عن قرض 
مؤرخ ي�وم 2019/7/23 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة 
ب�داءة الكرادة ،لذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2021/2/28 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 23/ج/2021

التاريخ : 2021/2/15
اعالن غيابي

إىل/ املتهم الهارب ) عمار عزاوي عبدالله حسني(
حيث انك مته�م بالدعوى املرقمة )23/ج/2021( 
املش�تكي فيه�ا ) عامر اس�ماعيل مجه�ول( وفق 
امل�ادة ) 1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
نق�رر تبليغ�ك للحض�ور اىل هذه املحكم�ة بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2021/3/18 ويف حال�ة ع�دم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد كامل كرماشة
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 133/ش/2021

التاريخ: 2021/2/14
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) اسامة فياض جبار( 
اقامت املدعية )حن�ني حيدر عبد الكاظم( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكمة والت�ي تطلب 
فيه�ا وملجهولية مح�ل اقامتك فقد تق�رر  تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2021/2/23 
الس�اعة التاسعة صباحا عند عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/1320

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة ق�وى االمن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائب : الرشطي ج�واد عبار  مهاوي 

دهوس املطرود من الخدمة
3 � رقم الدعوى 2012/1320

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/2/8
5 � تاريخ الحكم : 2019/9/8

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
 2008

7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 
واملنشات  

8 � خالص�ة الحك�م :   عدم ش�مول املتهم اعاله بقاون 
العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لصدور امر طرده من 
الخدم�ة بتاريخ 2017/12/28 بع�د نفاذ قانون العفو 

اعاله
9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د 
رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2009/2/8 
ولغاي�ة ط�رده م�ن الخدم�ة بتاري�خ 2017/12/28 
بموج�ب االمر االداري الصادر من مديري�ة ادارة املوارد 

البرشية التقاعد املرقم 116450 يف 2017/12/28 
10 �اخراج�ه  من الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة  42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 عمال باحكام املادة 
2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل كونه القانون 
االصل�ح للمتهم بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعية  

بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
الق�اء  صالحي�ة  العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  11
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني باالخبارعن مح�ل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /ثاني�ا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار 
عاتي ج�رب( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف 
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/9/8
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

حمافظة كربالء املقدسة
اعالنجلنة البيع واالجيار

بناء عى ما جاء بكتاب محافظة كربالء املقدس�ة / االدارة املحلية / قس�م االمالك / بالعدد )73 يف 2021/1/14( واستنادا ملا 
جاء بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013 ( املعدل

تعل�ن محافظة كربالء املقدس�ة / االدارة املحلي�ة / لجنة البيع وااليجار املش�كلة بموجب االمر االداري املرقم )2970 لس�نة 
2015( والص�ادر بالع�دد ) 14527 يف 2015/10/8( ع�ن بيع مش�يدات العقار املرق�م )6/112 املخيم ( بناي�ة دار الضيافة 
واملس�تحقة القل�ع واملدرج تفاصيلها وموقعه�ا يف الجدول املرفق طيا والعائدة لالدارة املحلية خ�الل مدة 30 يوما تبدا اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية فعى الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور اىل )بناية املكتبة املركزية يف 
قضاء املركز / محافظة كربالء ( يف تمام الس�اعة 12 ظهرا من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن مس�تصحبني معهم وصل 
التامينات االولية البالغة )30%( من القيمة املقدرة ونس�خة هوية االحوال املدنية واملستمسكات الثبوتية االخرى ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى املرتتبة قانونا بنس�بة )2%( من قيمة الض�م االخري واجور اللجان 

والعنارص املساندة لها

العدد : 1
التاريخ : 2021/2/16

المالحظات الكمية )م2( الفقرات القيمة التقديرية الكلية موقع العقار العائدية رقم العقار نوع 
العقار

مشيدات 
مستحقة القلع 1550 الهيكل الكونكريتي 177,030,000 دار الضيافة االدارة 

المحلية
 6/112

مخيم مشيدات

960 جدران طابوق سمك 
9 انج

270 جدران طابوق 4 انج

165 المماشي الخارجية

620 االرضية طبقات الدفن 
مع الكونكريت

طه عباس صرب
معاون املحافظ للشؤون املالية

رئيس اللجنة

د. عائد جابر عمران
عـ . املدير العام 

ورئيس جملس االدارة
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جمهورية العراق
وزارة العدل

التاريخ/2021/2/16 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |1581 |2020

التاريخ/2021/2/16 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقارالتسلس�ل 
2868/2م 44 السفحة الواقع يف ألكوت العائدة 
للمدينه)شاللة شخري صطخانه( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )لؤي عبد الحسني نعيم / علياء هالل 
شخري(البالغ )50,000,000( مليون دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
)30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقم�ه :- كوت/منطقة حي الجهاد 
2/ 486 م 44 السفحة

2-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها   
3-ح�دوده واوصاف�ه: الطاب�ق االريض يحتوي 
عىل غرفة نوم عدد 1 و اس�تقبال و هول داخيل 
و يحتوي عىل صحيا اما الطابق العلوي يحتوي 
عىل غرفة نوم عدد 1 و اس�تقبال و هول داخيل 
و يحت�وي عىل صحي�ات مس�قف بالكونكريت 
مس�لح و االرضيه مبلطه بالس�رياميك و هناك 

صحيات خارجيه و مطبخ 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
7مساحتة :- 100م2 من اصل املساحه  229,85 

م2
8– الشاغل :- للدائنني 

9
10–القيمة املقدرة :60,000,000  ستون مليون 

دينار عراقي ال غري
���������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |203 |2021
التاريخ/2021/2/15 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت حص�ة املدي�ن يف 
العق�ار التسلس�ل 29/9م الس�واده الواق�ع يف 
ألكوت العائدة اىل املدينه)هاش�ميه كريم خلف ( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )سعيد منعم عباس(
البالغ )5,000,000(مليون فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوما ( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  كوت / الحكيم الثانيه قرب 
سيطرت كوت عماره 29/9م السواده

2-جنسه ونوعه :  بستان ملك رصف
3-ح�دوده واوصاف�ه  :  كما هو مثب�ت يف قيد 

العقار
4-مش�تمالته :- العقار عبارة عن ارض مش�يد 
عليه�ا معمل النتاج املي�اه املعدنيه و كذلك دور 
سكنيه عدد اثنان و االرض العائد للمدين خاليه 

من املشيدات و قت اجراء الكشف 
5-درجة العمران : 

6-مس�احة :- املس�احة الكلي�ة للعق�ار تبل�غ 
ع�رشون دونم اما حصة املدين تبلغ 120س�هم 

من اصل 1440سهم
7– الشاغل :-  للرشكاء 

8 –القيمة املقدرة : عرشه مليون دينار عن بيع 
36 س�هم بما يعادل 1250م2 و 360س�هم من 

اصل 120سهم

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

اىل الرشيكة / رحمه يوسف صادق
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف وذلك 
الق�رارك باملوافقة عىل اصدار اج�ازة بناء والخاصة 
بالعقار املرق�م 3/51330  حي الن�داء مناصفة مع 
الرشيك ) حس�ني عقيل منصور( مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وخالله س�وف تص�در االجازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 66/ج/2021

التاريخ : 2021/2/16
اعالن غيابي

إىل/ املته�م الهارب ) رضغ�ام عماد هاتف مناع 
الخزعيل(

/66( املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج/2021( املش�تكي فيه�ا ) اثري عزيز جاس�م 
شهيب اليارسي( وفق املادة ) 1/413( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك نق�رر تبليغك للحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2021/3/18 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد كامل كرماشة
���������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 66/ج/2021

التاريخ : 2021/2/16
اعالن غيابي

إىل/ املته�م الهارب ) رضغ�ام عماد هاتف مناع 
الخزعيل(

/66( املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج/2021( املش�تكي فيه�ا ) اثري عزيز جاس�م 
شهيب اليارسي( وفق املادة ) 1/414( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك نق�رر تبليغك للحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2021/3/18 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد كامل كرماشة
���������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ /30

رقم االضبارة : 1086 /2020
التاريخ : 2021/2/16 

اىل  /املنفذ علي�ه ) مهند نعمه عبد زيد( كوفة/ 
حي ميسان

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي ميس�ان 
) عب�د الزهرة فلف�ل( امل�ؤرخ يف 2021/1/24 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من اليوم 
التايل لنرش هذا االع�الن ويف حالة عدم حضورك 
سيقوم الدائن باقامة دعوة تفريق لدى الجهات 

الرسمية.
امل�ؤرخ  املديري�ة  ق�رار  املح�رر:-  اوص�اف 
الواج�ب  الش�هري  املبل�غ  م�ن   2021/1/24
تس�ديده مع النفقات اصبح سبعمائه وثالثون 
الف دينار ش�هريا واالضاب�ري التنفيذية املوحدة 
م�ع االضب�ارة 2020/1086 ويك�ون التس�ديد 

لصالح الدائنه ) ضحى مسافر عبيد(.
���������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 124/ب/2021
التاريخ : 2021/2/15

م/إعالن 
إىل/ املدعى عليه ) عرفان صاحب عبيدان(

بتاريخ 2021/1/13 اقام املدعي ) نعيم صاحب 
عبي�دان ( ضدك الدعوى البدائية املرقمة )124/

ب/2021( طل�ب فيه�ا ) ازال�ة ش�يوع العقار 
املرق�م 19/1804 مقاطعة 18 عل�وة الفحل يف 
الكوف�ة( وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وإش�عار مخت�ار واختياري�ة 
منطق�ة )حي املتنب�ي( املدع�و ) رحمن مطلب 
وداع�ه( فقد تق�رر تبليغك إعالن�ا  بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني  للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2021/2/25 الس�اعة 
التاسعة صباحة وعند عدم حضورك او ارسالك 
من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

مؤيد رياح غازي
���������������������������������������

محكمة بداءة املعقل 
العدد: 745/ب/2020

تنويه 
ن�رش يف جري�دة املس�تقبل ذي الع�دد 2319 بتاريخ 
2021/2/14 اع�الن محكم�ة ب�داءة املعق�ل العدد: 
745/ب/2020 )اىل املدعى عليه األول / عمر هاشم 
محمد( خطأ والصحيح )اىل املدعى عليه األول / عمر 

هشام محمد( لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
العدد : 39/ب/2019

التاريخ : 2021/2/14
اعالن

اس�تنادا اىل قرار الحكم الص�ادر يف الدعوى املرقمة ) 
39/ب/2019( يف 2019/3/6 واملكتس�ب الدرج�ة 
القطعي�ة واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم ) 96 
مقاطعة 29 الوبلة ( بيعاً املدرجة اوصافه ادناه، لذا 
تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثني يوما اعتبارا 
من الي�وم التايل للن�رش ،فعىل من يرغب باملش�اركة 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة هذه املحكم�ة يف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالثني من مدة 
النرش، ولالشرتاك باملزايدة ان يودع تأمينات قانونية 
التق�ل ع�ن )10%( من قيمة العق�ار اذا كان من غري 
الرشكاء مستصحبني معهم املستمسكات التي تثبت 
ش�خصيتهم علما ان اجور الن�رش والداللية واالعالن 

يتحملها املشرتي.
تالوصاف:- 

-العقار املرقم ) 96 مقاطعة 29 الوبلة ( جنسه ارض 
زراعية تسقى س�يحا تحتوي عىل اشخار نخيل عدد 

16 ودور سكنية عدد 2 وارض مزروعة بالحنطة.
-مساحة العقار اعاله )18 دونم و8 أولك(.

-القيم�ة املقدرة للعقار بمبلغ )21،050،000( واحد 
وعرشون مليون وخمسون الف دينار الغريها.

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

اىل الرشيك / سعد قاسم جاسم 
اقت�ى حض�ورك اىل بلدية التاجي وذلك الس�تخراج 

اجازة بناء عىل العقار املرقم 1 / 8071 / 7 ألبور .
الرشيك 

شامل ثامر حمدان 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 392 
التاريخ : 15 / 2 / 2020 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدعوة ) ايمان يوس�ف احمد س�هو الكرني 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة الس�تصدار حج�ة حجر 
وقيموم�ة عىل زوجه�ا املفق�ود نوري صب�ار خلف 
محم�ود الكرن�ي والذي فق�د يف قضاء بل�د – ناحية 
االس�حاقي بتاري�خ 28 / 2 / 2017 ول�م يعرف اي 
يشء عن مصريه لحد االن وهو من س�كنة محافظة 
صالح الدين – قضاء بلد – منطقة الحضرية الرشقية 
– املختار ش�مس عدنان اس�ماعيل – فعىل من لديه 
معلومات عن�ه االتصال بذويه او به�ذه املحكمة او 

باي مركز للرشطة .
القايض 

مكي حسن سعيد 

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد : 4404 / ش / 2020 
التاريخ : 15 / 2 / 2021 

م / اعالن 
املدعية / تغريد عبد الحميد سعدون 

املدعى عليه / جون باتريك ديكس 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
حكم�ا غيابيا بتاريخ 14 / 1 / 2021 يقيض بفقرته 
الحكمية : قررت املحكمة الحكم بالتفريق القضائي 
ب�ني املدعية ) تغريد عبد الحميد س�عدون ( وزوجها 
املدعى عليه ) جون باتريك ديكس ( امريكي الجنسية 
واعتب�ار ه�ذا التفري�ق بمثابة ط�الق بائ�ن بينونة 
صغرى واق�ع بعد الدخول للمرة االوىل بتاريخ صدور 
ه�ذا الحك�م يف 14 / 1 / 2021 اليحل كل طرف عىل 
االخر اال بعق�د ومهر جديدين وع�ىل املدعية االلتزام 
بعدته�ا الرشعي�ة والبالغة لقروء ث�الث واعتبارا من 
تاري�خ صدور الق�رار اعاله ع�ىل ان ال تقرتن برجل 
اخر اال بعد انقضاء عدتها واكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية .وملجهولية محل سكن املدعى عليه ) جون 
باتريك ديكس ( وتاييد الجهة املس�ؤولة تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني وعن�د تبلغك وع�دم اعرتاضك 
بامل�دة القانونية املحددة سيكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية وفق االصول . 
القايض 

محمد هاتو جوني 

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحر

العدد : 1049/ش/2020
التاريخ : 2021/2/16

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) اسامة جواد كاظم ( مجهول 

محل االقامة 
بتاري�خ 2020/12/28 اص�درت هذه املحكمة 
قراره�ا غيابيا يقيض الحكم ) التفريق للهجر ( 
من املدعية ) هالة ضياء عبد الحسن( وملجهولية 
مح�ل إقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار منطقتك 
حي العس�كري الف�رات االوىل مختار منطقتك ) 
حاك�م زاير عب�اس ( ناحية الحر تق�رر تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني وعند عدم 
حض�ورك للطعن بالحكم الص�ادر بحقك خالل 
املدة القانونية س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية.
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 1476/ش2021/5

التاريخ: 2021/2/15
إىل/ املدعى عليها ) فاطمة صاحب شوان( 

إعالن
أقام املدعي ) عباس صاحب ياسني( الدعوى بالعدد 
) 1479/ش2021/5 ( أم�ام هذه املحكمة والتي 
يطلب فيها ) مطاوعة املدع�ى عليها ( وملجهولية 
محل إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار 
مختار ح�ي الوفاء/النجف قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة إعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور أمام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2021/2/24 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

األصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 1503/ش2021/4

التاريخ: 2021/2/16
إىل/ املدعى عليها ) بتول عباس محسن( 

إعالن
أق�ام املدعي ) حس�ني محم�د عبد زي�د( الدعوى 
بالعدد ) 1503/ش2021/4 ( أمام هذه املحكمة 
والت�ي يطلب فيها ) قطع نفق�ه عن املدعى عليها 
( وملجهولي�ة مح�ل إقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وإش�عار مختار حي النداء/النجف قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة 
إعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحض�ور أمام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2021/2/25 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
���������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4869/ب2019/2

التاريخ : 2021/2/15
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثالث ) عزيز حمد محمد ( 
أق�ام املدعي )الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائية املرقم�ة أعاله ضدك 
والتي يطلب فيها الحكم )بابطال كافة قيود العقار 
املرق�م 80307 /3 حي العروبة وإعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدعي اعاله( ،ونظرا ملجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي وحس�ب 
اش�عار مختاري حي العروبة كل من ) جمعة عبد 
الله العنزي و وعالء عبد الحسني العامري وحسني 
حس�ن الكالبي(، عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف يف يوم 2021/3/8 وعند عدم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة
���������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 85/ب/2021

التاريخ : 2021/2/14
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) كريم عبد نجم عبد ( 
أق�ام املدعني )احم�د رسحان ش�عالن وجماعته( 
الدع�وى املرقمة أعاله والذين يطلبون فيها حكما 
)بتمليك الس�هام العائدة ملورثيهم يف العقار املرقم 
474/1 مقاطع�ة 3 الحصوة(واالش�عار اىل دائرة 
التس�جيل العق�اري لتس�جيل ذل�ك يف س�جالتها 
الرس�مية وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحاماة ،وبالنظرا ملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي وتأييد مختار املنطقة ،عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2021/2/21 الس�اعة 
الثامنة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حسن جواد الحبيب

إىل الرشيك هدى عبود بدر 
اقتى حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
 69129 املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
/3حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
أمريه يوسف حسون

���������������������������������������
إىل الرشيك دالل عطيه عبد الزهره

 اقت�ى حضورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
 20300 املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
/3حي النرص خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
محمود عبد الحسني محمد

���������������������������������������
إىل الرشكاء ذو الفقار مصطفى مرتى و سيف 

مصطفى مرتى 
توج�ب عليك�م الحض�ور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيككم عبد ال�رزاق عيل 
عبي�س محس�ن بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 83870 /3حي الن�داء خالل 
مده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل العراق وش�هر 
خ�ارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
���������������������������������������

إىل الرشيك حسن عباس حسني 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيك بنني حس�ام كاظم 
منش�د بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقمه 46553 /3حي النداء خالل مده خمسه 
عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 910/ش2020/1

التاريخ :  2021/2/15
اعالن

اىل املدعى عليه / فالح حسن عباس
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
غيابي�ا    2021/12/24 يف  910/ش2020/1 
بحقك والقايض بتادية نفقة ماضية ومس�تمرة 
للمدعي�ة )بدور ع�الء عزيز(  ونفقة مس�تمرة 
للطفل�ة) منس�ه(  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
ح�ي الس�الم /النجف ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك ح�ق االعرتاض ع�ىل الق�رار الغيابي خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4154/ب2019/4

التاريخ 2021/2/24
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 873 املرشاق( يف النجف  
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصاف�ة وقيمته املق�درة ادناه 
فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق 
الم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة النجف وص�ادر من 
مرصف الرافدين / رقم )7( يف النجف وستجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من 
الي�وم االخري من االعالن يف ه�ذه املحكمة وعىل 
املش�رتي جلب هوية االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : 873 مرشاق جدي�د يف النجف عبارة 
عن خربة تحتوي عىل شناش�يل تقع عىل شارع 
بعرض 4 مرت مبنية بالطابوق القديم مس�قفة 
بالشيلمان لم تتمكن املحكمة من الدخول داخل 
العقار املذكور كونه خربة غري مشغول من احد 
وان القيمة الكلية للعقار مبلغ )129,520,000( 
مائ�ة وتس�عة وع�رشون ملي�ون وخمس�مائة 

وعرشون الف دينار فقط ال غريها

وزارة الزراعة 
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

العدد : 1410
التاريخ 2021/2/16

تنويه
تحية طيبة 

الحقا بكتابنا املرقم 1219 يف 2021/2/10 حول اعالن مزايدة رقم )7( عن بيع 
مخلف�ات الحنطة الوجبة الثالث�ة واعادة مزايدة كرس قرار رق�م )5( يف مواقع 
الرشكة واملعامل املؤجرة املنش�ور يف صحيفتكم نرجو نرش التنويه االتي )الحقا 
باالعالن املنش�ور يف هذه الصحيفة بالع�دد 5046 بتاريخ 2021/2/14 لتكون 
كمية مخلفات التنقية املقدرة يف موقع تنقية البذور يف كركوك 250 طن بدال من 

400 طن لذا اقتى التنويه
نسيم عريبي عبد الله

املدير العام
ورئيس مجلس االدارة



رياضة7
العدد )2322( االربعاء  17  شباط  2021

زعرتة يصل النجف لتفعيل عقده 
مع نفط الوسط

             المستقبل العراقي/ متابعة

وصل املحرتف األردني محم�ود زعرتة إىل مدينة 
النج�ف قادم�ا م�ن العاصم�ة األردني�ة عمان 
لاللتحاق بتدريبات فريق نفط الوس�ط العراقي 

تحضريا للمرحلة الثانية من الدوري.
وق�ال مدير الفري�ق نبيل عب�اس يف ترصيحات 
إن الالع�ب وص�ل يف وقت متأخر م�ن ليلة أمس 
إىل مط�ار بغ�داد ال�دويل وتوجه مب�ارشة ملدينة 

النجف.
وسيش�ارك زعرتة الي�وم يف أول وح�دة تدريبية 
جماعي�ة تح�ت إرشاف الجه�از الفن�ي بقيادة 

املدرب عبد الغني شهد.
وبني أن زعرتة يعد أوىل صفقات النادي عىل مستوى 
املحرتف�ني وهن�اك مفاوض�ات جاري�ة للتعاقد مع 

العب آخر.
وأوض�ح أن الجه�از الفن�ي يس�عى إلع�ادة ترتيب 

األوراق وإيق�اف نزيف النقاط واس�تعادة 
التوازن بعد النتائج السلبية يف آخر جوالت 

املرحلة األوىل.
وكان نف�ط الوس�ط تعاقد م�ع 3 العبني 

محليني يف فرتة االنتقاالت الشتوية.
يش�ار إىل أن نفط الوس�ط يحت�ل املركز 

جملس الوزراء يوافق عىل استمرار 
الدوري العراقي املمتاز

             المستقبل العراقي/ متابعة

وافق مجلس الوزراء، يف جلس�ته 
املنعقدة، عىل استمرار الدوري 

العراقي املمتاز .
 وكش�فت الهيأة التطبيعية، الحصول 
ع�ىل اس�تثناء م�ن مجل�س ال�وزراء 
الس�تمرار دوري الك�رة املمت�از، م�ع 

تاجيل مباريات دوري الدرجة االوىل.
واشارت اىل اس�تمرار الدوري سيكون 
كل  م�ن  واألربع�اء  الثالث�اء  يوم�ي 

أسبوع.

رونالدو هيدد عرش ديل 
بيريو يف يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحفي إيط�ايل، ب�أن الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو، نج�م يوفنت�وس، إىل هدفني فق�ط، ملعادلة رقم 
قي�ايس مس�جل باس�م أليس�اندرو دي�ل بي�ريو، ه�داف 

البيانكونريي السابق.
ويتص�در ديل بي�ريو قائم�ة ه�دايف يوفنت�وس يف األدوار 

اإلقصائية لدوري أبطال أوروبا، برصيد 9 أهداف.
وبحس�ب موقع »فوتبول إيطاليا«، ف�إن رونالدو يأتي يف 
املرك�ز الثال�ث ضم�ن قائمة ه�دايف يوفنت�وس يف مراحل 
خ�روج املغلوب بدوري أبط�ال أوروبا، برصي�د 7 أهداف، 
وذل�ك دون احتس�اب النس�خة القديم�ة ل�كأس أوروب�ا 

والجوالت التمهيدية أو مراحل املجموعات.
وقد تم تغيري تتغيري اس�م بطولة أوروب�ا إىل دوري أبطال 
أوروبا، بدالاً من كأس أوروب�ا عام 1992، وفاز يوفنتوس 

بالبطولة عامي 1996-1995.
وه�ؤالء هم العبو يوفنت�وس الذين س�جلوا أكرب عدد من 
األه�داف يف مراحل خ�روج املغلوب بدوري أبط�ال أوروبا 

منذ عام 1992:
1- أليساندرو ديل بيريو )9 أهداف(.

2- فيليبو إنزاجي )7 أهداف(.
3- كريستيانو رونالدو )7 أهداف(.

4- ديفيد تريزيجيه )5 أهداف(.
5- جونزالو هيجواين )5 أهداف(.

6- باولو ديباال )5 أهداف(.

مدرب الطلبة: الوضع احلايل يدفعني لالستقالة

دي بروين يعود لتدريبات مانشسرت سيتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

لوح مدرب الطلبة حس�ن أحمد باالس�تقالة يف حال 
بق�ي وضع النادي عىل ما ه�و عليه من غياب إداري 

وعجز مايل يعصف بالفريق.
وقال أحمد إن عدد من الالعبني امتنعوا عن الحضور 
للتدريب�ات وأبلغوا الجهاز الفني بع�دم قدرتهم عىل 
املواصلة يف ظل األزمة املالية التي يعانون منها بدليل 
أنهم ل�م يتقاضون دينارا واحدا م�ن قيمة عقودهم 

للموسم الحايل.
وب�ني أن الالعبني من خ�ارج العاصمة بغداد يعانون 
بش�كل كبري حتى يف الحصول عىل الوجبات الغذائية 

ونقلهم إىل امللعب.
وزاد: »تل�ك التفاصيل أحبط�ت الالعبني وبالتايل قرر 

أغلب العبي املحافظات االمتناع عن الحضور والعودة إىل 
التدريبات الجماعية«.

وأش�ار: »هناك فراغ إداري كبري ال نعرف من يدير النادي 

البع�ض يتحدث ع�ن اس�تقالة اإلدارة الحالية وآخر 
يتح�دث عن اس�تمرارها وهن�اك متطلب�ات معلقة 
خصوصا فيما يخص االنتقاالت الشتوية التي ستغلق 
ولدينا قناع�ة بالعبني محرتفني نس�عى إلضافتهما 
لكن ال نعرف من سريسل العقود ومن لديه الرشعية 

بمفاوضة الالعبني«.
وأوض�ح: »إن بق�ي الحال عىل ما ه�و عليه فأفضل 
الحل�ول س�يكون االس�تقالة وعدم االس�تمرار، وقد 
قبلت عرض نادي الطلبة برغبة صادقة للعمل وبدأنا 
بإضافة عدد من الالعبني الشباب وأحدثنا تطورا عىل 
املس�توى الفني لكن لألسف املناخ العام ال يسمح لنا 

باستكمال املشوار«.
يش�ار إىل أن رئي�س الن�ادي عالء كاظ�م أعلن بوقت 
س�ابق استقالته بشكل ش�فهي دون إيضاح املوقف 

الرسمي إلدارة النادي ورشعيتها.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تدريب�ات  إىل  بروي�ن  البلجيك�ي كيف�ني دي  ع�اد 
مانشسرت س�يتي، بعد أن غاب عن املباريات السبع 
املاضية إلصاب�ة عضلية، ولك�ن ال يوجد بعد موعد 

لعودته، بحسب مدربه بيب جوارديوال.
وق�ال امل�درب اإلس�باني، »إنه يتحس�ن. لقد 

تدرب اليوم مع الفريق«.
وكان�ت آخ�ر مب�اراة ل�دي بروي�ن مع 
الس�يتي، يف ش�هر يناير/كان�ون ثان 

امل�ايض، وغ�اب من�ذ ذلك الح�ني عن 
مواجهات الفريق بسبب اإلصابة.

ديوكوفيتش يطيح بزفرييف من أسرتاليا املفتوحة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تج�اوز نوفاك ديوكوفيتش بعض الرتاجع يف مس�تواه، ليهزم 
ألكس�ندر زفريي�ف، 6-7 و6-2 و6-4 و7-6، ويحج�ز مكانه 
يف قب�ل نهائ�ي بطولة أس�رتاليا املفتوحة للتن�س.ورد الالعب 
الرصبي بقوة بعد خس�ارته املجموعة األوىل يف ش�وط فاصل، 
لكنه تأخر يف املجموعتني الثالث والرابعة قبل أن يقلب النتيجة 

لصالحه.ون�دم األملان�ي زفرييف ع�ىل س�ماحه لديوكوفيتش 
بتعويض تأخره )4-1( يف املجموعة الثالثة، كما تقدم )0-3( 
يف املجموع�ة الرابعة.ووضع ديوكوفيتش م�رة أخرى رشيطا 
طبيا عىل منطقة البطن بس�بب إصابة عضلية سابقة تعرض 
له�ا يف انتص�اره بالدور الثالث عىل تيل�ور فريتز.لكن يبدو أن 
ه�ذه اإلصابة لم تؤثر عىل مس�تواه ليبلغ ال�دور قبل النهائي 
يف بطول�ة كربى للم�رة 39، حيث س�يلتقي م�ع منافس غري 

متوقع هو الرويس أصالن كاراتس�يف الصاعد من التصفيات.
ب�دأ زفريي�ف البالغ من العم�ر 23 عاما املب�اراة بثقة وحصل 
عىل أول كرس لإلرس�ال يف اللقاء، لكنه أخفق يف االستفادة من 
نقطة حس�م املجموعة واإلرس�ال م�ع ديوكوفيتش حني كان 
متقدما 5-3.وخرس إرساله والنتيجة 5-4 ليدفع ديوكوفيتش 
املجموعة لش�وط فاصل لك�ن الالعب الرصب�ي ارتكب بعض 
األخطاء الغريبة عليه، ليسمح لزفرييف بحسم املجموعة بعد 

59 دقيقة.واحت�اج ديوكوفيت�ش إىل 29 دقيق�ة 
فق�ط للف�وز باملجموع�ة الثانية، لكن مس�تواه 

تراج�ع يف بداية املجموع�ة الثالثة، وحطم مرضبه 
غضبا بعد أن تراجع 4-1.وكان زفرييف متقدما 0-30 

ورضبة اإلرس�ال مع ديوكوفيتش يف الشوط التايل، لكن 
الالع�ب الرصب�ي رفع إيقاعه ليف�وز يف 20 من 24 نقطة 

تالية ويصبح عىل بعد مجموعة واحدة من االنتصار.

البورتا: أعلم قرار مييس.. وهذا وعدي له
              المستقبل العراقي/ متابعة

أدىل خوان البورتا، املرشح لرئاسة برشلونة، 
بترصيحات مثرية عن مستقبل األرجنتيني 
ليونيل مييس، قائد البارس�ا، قبل س�اعات 

من مواجهة باريس سان جريمان.
ا عىل برشلونة،  ويحل س�ان جريمان، ضيفاً
بملع�ب كامب ن�و، يف ذه�اب ثم�ن نهائي 
أن  املع�روف  أوروب�ا، وم�ن  أبط�ال  دوري 

ا من  الفريق البارييس مهتم بضم مييس بدءاً
املوسم املقبل، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

وقال البورت�ا يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
»لي�و  اإلس�بانية:  ديبورتيف�و«  »مون�دو 
)مي�يس( متحمس للغاية، ويش�عر بتطور 

كبري مع هذا الفريق«.
وأضاف: »أعلم أنه يريد االستمرار، واآلن إذا 
فزن�ا يف االنتخابات، فس�يتعني علينا تقديم 
ع�رض مناس�ب«.وفيما يتعل�ق بمواجهة 

باريس س�ان جريمان، ق�ال: »هذا الفريق 
)برش�لونة( يجب أن يؤمن بنفسه، اليوم 
لدينا فرصة إلظهار أن مييس هو األفضل 
يف العال�م، وأن ه�ذا الفريق يملك عنارص 

رائعة«.
وحول إمكانية مش�اركة ج�ريارد بيكيه 
ألول م�رة بعد عودته م�ن اإلصاة، قال: 
»دعون�ا ن�رى م�ا إذا كان أفض�ل قلب 

دفاع يف العالم يمكن أن يعود اليوم«.

سريينا مازحة: لـم أشعر هبذا التفوق 
منذ 1926!

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال�ت س�ريينا وليامز إنه�ا تتحرك حول 
امللع�ب مثلم�ا كانت تفع�ل يف املايض بعد 
فوزها عىل سيمونا هاليب يف دور الثمانية 

لبطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس.
وهالي�ب املصنف�ة الثاني�ة عامليا ليس�ت 
وتبادل�ت  بامللع�ب،  التح�رك  يف  كس�ولة 
الالعبت�ان 5 تس�ديدات أو أكث�ر، 52 مرة 
خ�الل مواجه�ة حامي�ة الوطي�س ع�ىل 
ملع�ب رود ليفر.وتفوق�ت وليام�ز يف 30 
تب�ادل للرضبات، وقالت مازحة: »لقد مر 
وق�ت طويل، أعتقد منذ صي�ف 1926 لم 
أش�عر بتفوق�ي يف مثل ه�ذه التبادالت«.

وتابع�ت صاحب�ة ال�� 39 عام�ا: »لكني 
أن  ويج�ب  الرضب�ات  تب�ادل  يف  جي�دة 
أقب�ل األش�ياء التي أتميز فيه�ا. أنا جيدة 
يف اللع�ب بق�وة وجي�دة يف تس�ديد مئات 
الكرات«.وأضاف�ت: »ه�ذا يشء فريد من 

نوعه عني وأنا بحاج�ة فقط لقبوله وأن 
أك�ون جي�دة يف كليهم�ا«.ويف املجموع�ة 
الثانية من مباراة الثالثاء، أظهرت وليامز 
مرونة رائع�ة لتفوز بنقطت�ني متتاليتني 
بعد تبادل طويل للرضبات )21 تس�ديدة 
و13 تس�ديدة( لتك�رس إرس�ال هالي�ب.
وقالت الالعب�ة األمريكية: »الحركة كانت 
دائم�ا ضمن نقاط قوت�ي، ومن الطبيعي 
بالنس�بة يل التحرك ولي�س العكس«.ولم 
تفش�ل وليامز مطلقا يف الوصول للنهائي 
عق�ب تأهله�ا إىل دور األربع�ة يف ملبورن 
بارك، وس�تواجه نعومي أوساكا يف الدور 
قب�ل النهائي.وترددت الالعب�ة األمريكية 
أس�رتاليا  يف  ألق�اب   7 ع�ىل  الحاصل�ة 
املفتوح�ة يف الحدي�ث حول ن�وع التحدي 
الذي ستمثله منافستها اليابانية املصنفة 
الثالث�ة يف مباراة الخميس.وقالت وليامز: 
»يف البداية، أنا يف ال�دور قبل النهائي. هذا 

يشء رائع. ولذلك أشعر بحماس شديد.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت س�يتي، تعاطفه 
م�ع نظريه يف ليفربول، يورجن كل�وب، بعد أن أقر املدرب 
األملان�ي ب�أن آم�ال فريق�ه يف االحتف�اظ بلق�ب ال�دوري 
اإلنجليزي املمتاز، أصبحت يف مهب الريح بعد سلسلة من 

النتائج املخيبة.
وخرس ليفربول 1-3 أمام مضيفه ليسرت، ليصبح عىل بعد 
13 نقطة من مانشسرت سيتي املتصدر، كما لعب ليفربول 
مب�اراة أكثر من س�يتي، مم�ا فجر تكهنات ع�ن احتمال 

رحيل كلوب عن النادي.
ا  وأكد كلوب، عزمه عىل تحس�ني حظ�وظ الفريق، مضيفاً

أنه ال يحتاج إىل راحة من التدريب.
وق�ال جوارديوال للصحفي�ني قبل مواجه�ة إيفرتون غداًا 
األربعاء »أتعاطف معه كثرياًا ألن ما فعله يف كرة القدم كان 

شيئا استثنائيا. طريقته يف اللعب تمتع الجماهري«.
وتابع »نمر جميعا بفرتات جيدة وأخرى سيئة، وال يمكن 
ألي مدرب مواصلة العروض القوية لس�نوات وسنوات. يف 
بعض األحيان تكون الخس�ارة مفي�دة لكي يعرف الناس 

مدى صعوبة املهمة«.
ون�وه »حني تنهض من كبوتك وتف�وز بمباريات، تحصل 
عىل إش�ادة أكرب بعملك«.وقال جوارديوال إن العب الوسط 
ا بعد إصابت�ه يف أعىل الفخذ، لكن  جوندوج�ان يحرز تقدماً
من املتوقع أن يغيب عن املباراة يف جوديس�ون بارك، بينما 

سيكون املهاجم سريجيو أجويرو ضمن البدالء.

تفاصيل اتفاق أالبا مع ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت 
يف أورب�ا، ع�ن تفاصي�ل اتفاق ري�ال مدريد مع 
النمس�اوي ديفيد أالب�ا، مدافع باي�رن ميونخ، 
لضمه يف الصيف املقبل.وأعلن أالبا رسمياًا خالل 

مؤتمراًا صحفياًا عقده منذ ساعات قليلة، انتهاء 
رحلته م�ع بايرن ميون�خ، ورحيل ع�ن النادي 
الباف�اري بع�د انتهاء عق�ده يف نهاية املوس�م 
الجاري.وأكد رومانو أن االتفاق بني ريال مدريد 
وأالب�ا، يقت�ي بتوقيع املدافع النمس�اوي عىل 
عقد يمتد ل�4 مواس�م وينتهي يف صيف 2025، 

مقابل راتب قدره 12 مليون يورو يف املوسم 
الوحد.وأض�اف أن أالبا لم يوق�ع حتى اآلن 
عىل أي عقود لريال مدريد، وأن االتفاق بني 
الطرفني شفهي فقط، ولكن النادي امللكي 
يس�عى إلنه�اء االتف�اق وتوقي�ع العق�ود 

رسمياًا، خالل األسابيع القليلة املقبلة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إنرت والوتارو يتفقان عىل بنود التجديد
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحف�ي إيطايل، أن األرجنتيني الوتارو 
مارتيني�ز، مهاج�م إنرت مي�الن، اقرتب م�ن تجديد 

عقده مع النرياتزوري.
ا أساسياًا لربشلونة يف الصيف املايض،  وكان الوتارو هدفاً
حيث كان عىل وشك االنتقال للنادي الكتالوني، لوال فريوس 

كورونا، الذي تسبب يف أزمة اقتصادية كربى بأوروبا.
ا( يف جيوزيب�ي مياتزا يف صيف  وينته�ي عق�د الوت�ارو )22 عاماً
2023، إال أن إن�رت يرغ�ب يف اإلبقاء عليه ملدة أط�ول، مع تعديل 

راتبه.وبحسب صحيفة »تووتو سبورت« اإليطالية، فإن الوتارو 
س�يوقع عقداًا جديداًا ينتهي يف صيف 2024، مع زيادة راتبه من 

2.5 مليون يورو يف املوسم، إىل 4.5 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة، أن ممثيل الوتارو سيعودون إىل ميالنو قريباًا، 
بعد أن عقدوا 3 اجتماعات س�ابقة مع الرئي�س التنفيذي بيبي 
ماروت�ا، واملدير الريايض بيريو أوس�يليو يف يناير/كانون الثاني 

املايض، ومن املتوقع أن يتم التجديد بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن العق�د الجدي�د س�يحتوي عىل بعض 
املكافآت التي س�يتم إضافتها حال تحقيق أهداف معينة، بينما 

سيتم إلغاء بند الرشط الجزائي.

جوارديوال يتعاطف 
مع كلوب
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اإلصالح وليد بيئتهالثقافة األمنية والرتدي األمني

احمد الخالصيرياض هاني بهار

الثقافة األمنية هو السلاح الفكري والتنظيمي لرجال الرشطة 
ورجلال انفلاذ القانلون، واملقصلود بها هلي مجموعلة العلوم 
واملعلارف واملهارات التعليميلة والتدريبية والتقنيلة والتي ال بد 
لهم ان يتسللحوا بها من خال العمل باملؤسسات األمنية لتنمية 
مداركلة، واحيانا نطللق عليهلا )الثقافة املسللكية( واملقصود 
باملسللكية هلو ان يكلون لدى العامللن االملام اللكايف باملعارف 
واملهلارات الازمة ألداء مهنة الرشطة والعمل بأسللوب احرتايف 
منظلم يجنبه األخطاء، وهي تختللف عن مفهوم الرتبية األمنية 
او الحلس األمنلي، فالثقافة األمنية ميدان فاعلل إلنتاج املعرفة 

واألفكار وإحداث تحوالت قيمية يف بنية املشهد األمني.
يملارس  ان  بشلكل موجلز  واالحرتافيلة  املهنيلة  ان مفهلوم 
االنسلان العمل بعد الحصول عىل تأهيلل علمي يزوده باملعارف 
املتخصصلة واملهلارات الرضوريلة واخاقيلات املهنلة ويعرفه 
ايضا حدود عمله ليكون اداؤه مؤسلس علىل قواعد محددة فا 
يخلط االمور ببعضها، وال يقلوم بعمله بطريقة اجتهادية فيها 
الكثلر من الفوىض واالخطاء، واملوظلف املحرتف يمارس حدود 
وظيفته بإجراءات مهنية، ويواصل تحديث معلوماته ومهاراته 

واخاقيات املهنة التي يمارسها بشكل منتظم.
املا مفهلوم األميلة املهنية فهلي تعرب عن كل شلخص طبيعي 
يملارس مهنة ما دون معرفة كافية لها، وبمعنى أبسلط األمية 
املهنيلة هي جهل املوظلف باملهنة التي يشلغلها، تختلف درجة 
األمية حسب املعلومات املتواجدة لدى الشخص املمارس للمهنة 
ملن درجة الدجل املهني وتزوير مؤهاته إىل درجة عدم مواكبته 

بالتقدم العلمي وآخر ما ُتوصل اليه.
لقد أصبحلت الثقافة األمنية داخلل أي إدارة امنية هي مقياس 
لنجاحها واخفاقها ولتحقيق هذه الوظيفة ال بد من توفر كوادر 
مدربة وقلادرة عىل أن تعمل يف إطار مؤسلي ويف ظل متغرات 
حديثلة مثل التطلور التكنولوجلي واالجتماعي وتطور بشلكل 
ايجابلي لرفلع مسلتويات قدراتهلم وامكانياتهم الجسلمانية 
والعقلية واملهنية والكفاءة عىل املسلتوى الفردي واملؤسسلاتي 

التنظيمي ككل.
بعد 2003 أصبحت العاقة ملتبسة.

فئات التباين بالثقافة املسلكية بن رشيحة الضباط.
الفئلة االوىل – خريجلي كليلة الرشطلة: تلقلوا تدريبلا وتأهيا 

رشطويا وامنيا من خال الكلية.
الفئلة الثانية – خريجلي دورات الضباط العاليلة: تلقوا تدريبا 
تاهيليا يف اعدادية الرشطة والتحقوا بامليدان وعند تخرجه برتبة 

مازم كان مؤها باملهارات املهنية والعمل امليداني.
الفئلة الثالثلة – خريجي املعهلد العايل للتطويلر االمني: ثقافته 
تخصصيلة بمجال التعليمي الذي تخلرج منها ويحتاج اىل وقت 

لفهم الثقافة األمنية.
الفئلة الخامسلة – ضباط الجيش: ثقافته التلي بنى عليها هي 

ثقافة عسكرية
الفئة السادسة – ضباط الدمج: ثقافته ايديلوجية

الفئلة السلابعة ل املوظفن املدنيلن ثقافة متباينلة من بيئات 
مختلفة

ويتضح ان هناك تباين بالثقافات األمنية والبعض منهم يحتاج 
خط للرشوع لكي ال يحدث خلا بمستويات األداء املهني.

الخاصلة: ان غيلاب الثقافة األمنية او املسللكية يؤدي اىل تزايد 
األمية املهنية هي جهل رجل الرشطة او العاملن بانفاذ القانون 
باملهنلة التلي يشلغلها، من وجهة نظلري أهم مسلببات األمية 
املهنية تأتي من التدخل الحزبي لفرض اشخاص بمواقع قيادية 
ال يسلتحقونها وغر جديرين بإدارتها، وبالتايل تؤثر عىل خدمة 
املواطلن وتخلق خللل بالبيئلة املهنية يؤدي اىل سلخط وظيفي 
وتعطيلل ملصالح الناس، وغياب الوصلف الوظيفي املتوافق مع 

طبيعة العمل واملؤهل.
مما ينتج عنه عدم مناسلبة التأهيل والتدريب وخلط باملفاهيم 
ومقاييلس األداء للكل ملن امللرؤوس ورئيسله، وعلدم تلوازن 
املرجعية الحزبية ما بن املرجعية املهنية واملرجعية اإلدارية مما 
ينتلج عنله أزمات وكوارث، وغاب مفهوم “الشلخص املناسلب 
يف امللكان املناسلب وحلت بديا عنهلا مفردات جديلدة بالعراق 
مفاهيلم مكونات واسلتحقاق طائفله وقومية وجبلاة ورشاء 

املوقع الوظيفي.

ال يمكن إن تتخذ اآلمال كمنطلق ألنها تشلكل دافع مضاف يعضد من الحركة 
ال أسلاس جوهري لها، وال يمكن التعكز عىل الخيلال لتعويض ضعف الواقع 
يف املسلر نحلو تحقيق الهدف، ببسلاطة إن كل ذلك يعزز ملن الوهم بصورة 

تصاعدية لحن ترسخه يف ذهن الفرد واملجتمع عىل حد سواء.
اإلصلاح عملية مرتابطلة ومتصلة ال يمكن الوصول لفاعليتها املنشلودة لها 
ماللم تهيئ كل جوانبها يف ذلك، ولعل أهم هلذه الجوانب هو إن تحاط ضمن 
أُطرهلا البيئيلة، أي إن تكون مائملة وتكون ملبية لطرق املعيشلة والتفكر 
وإال فسليكون األملر إطالة يف أمد الخللل، فمن غر املنطقي مثلااً إن نحفظ 
أملن إحدى عوائل البدو يف بلٍد ما بلرشاء طائرة إف 16 ألحد ابنائها، وال يمكن 
ا من خارجهم بهلذه املهمة ولو كان من أفضلل الطيارين، ألن  إن تكللف فرداً
ذلك يعني ببسلاطة رهن اإلصاح بإرادة الغر أو دعنا نلتمس الوصف الدقيق 
تحويلل الخلل من حالته املوجلودة لصيغته املفتعلة عرب تحكلم هذا األجنبي 
ملن منطلق البدو بسلياقات املعالجلة، ولذلك فالحلل األمثل غالبلااً ما يكون 
بتوفر شلقيه اآلني واملسلتقبيل فاملعالجة الحالية قد تتطلب جملة إجراءات 
تتائلم ومقتىض إمكانياتهلم والتي قد تتمثل بتزويدهم بالسلاح، وحد بعيد 
أو مسلتقبيل والذي يتخذ املسلار التدريجي وصوالاً لنقطة الهدف والذي مثاله 
عنرص التدريب لقيادة هذه الطائرة لو سللمنا جدالاً هنلا بأنها الحل النهائي 
لهلذا الخلل، مع ماحظة إن املثال جاء لتبسليط الصورة وإن كان بعضه غر 

منطقي باملرة يف ظل الوقت الحايل.
كما وياحظ يف كثر من األحيان اعتماد بعض مفكرينا العرب لإلشارة لحلول 
ال يتوافر فيها خصوصية هذا العنرص البيئي، فتغدو عىل صحتها أشبه بحالة 
خياليلة، رغم أنها قد تجد قبوالاً يف بعض األوسلاط ولكن ال يعد مجرد القبول 
الفكري لها كافيااً لتحقيق غاية اإلقناع والتغير، ألن الواقع البيئي يمثل دومااً 
حالة تصدي كبرة ألي محاولٍة، نظرااً لنسيجه املتشابك واملدعم بعنرص الزمن 
الذي يفيض لرسلوخ عدة مصدات، ويؤخلد عىل هذه الحلول بغض النظر عن 
غائية مطلقيها، أنها ال تراعي النمط االجتماعي بالدرجة األسلاس، فتنشلئ 
لا إن غاىل مطلقوها  لا لذللك مقاومة ذاتية صلبلة يف بادئ األمر، وخصوصاً تبعاً
بالتعنت لها، فيمي األمر أشلبه بمعادلة نيوتيوينية تتضح تمثاتها بطرفن 
يتبادالن ردات الفعل املتضادة واملتسلاوية بصورة عكسلية كلما اشتدت قوة 
ا ال يسللم مطلقو مثل  الفعلل األوىل الذي يف هذه الحالة هو طرح الحل، وأيضاً
ا، وهنا نقصد االسلتاب بمختللف ملحقاته، إذا  هلذه الحللول من الخلل أيضاً
يعانلي بعضهم من دونية نفسلية اتجاه االنتماء ملختللف مفاهيهم العقدية 
والعقليلة والبيئيلة، وبالتايل التغرب علن ذاتيتهم، مما قلد يجعل طروحاتهم 
متشنجة غر مائمة بفعل تأثر هذا الدافع، والذي قد يؤدي يف بعض األحيان 
ألن يكلون هو األسلاس إلطاقها أي )االسلتاب( ال الرغبلة يف معالجة الخلل 
وهذا ما يعضد من بقائه ويجعلنا ندور يف حلقة مفرغة، من حيث طرح حلول 

ال تمت ملاهيتها إال باالسم.

كشلفت تقاريلر طبية مختصلة أن إيقاف علادة التدخن بشلكل فوري 
ورسيع قد يؤدي إىل نتائج سلبية مرتبطة باملدخن نفسه.

ونقللت صحيفة “أرغومينتي اي فاكتي” الروسلية التقريلر الطبي الذي 
أعدته الدكتورة الروسية إيلينا غوبكينا، بشأن التوقف عن التدخن وأثره 
عىل املدخن، مشلرة أن “اإلقاع عن التدخن بشكل مبارش ورسيع وليس 

عىل مراحل قد يؤدي إىل الشعور الزائد بالجوع”.
وبحسب الخبرة الروسلية، فإن التبغ يقلل من الجوع ويبطئ امتصاص 
الطعلام يف األمعاء، مؤكدة أن “هذا األمر يمكن أن يسلبب زيادة يف الوزن، 
لكنه ليس سلبباًا للبقاء مدمنا”. واعتربت الطبيبة غوبكينا أن األشخاص 
الذين أقلعوا عن التدخن بحاجة إىل ممارسلة الرياضة بشلكل مسلتمر، 
باإلضافلة إىل مراقبلة الحميلة الغذائيلة اليوميلة للتحكم باللوزن وعدم 
اإلفراط بالطعام. ويف السياق نفسه، قدم طبيب رويس عددا من النصائح 

واإلرشادات إلعادة عمل الرئتن بطريقة جيدة بعد التوقف عن التدخن.

تمثلل العمليات الجراحيلة والخضوع للتخدير مصدر رعلب لألطفال. وأكد 
طبيلب األطفال األملاني هانز يورغلن نينتفيش أنه يمكن لآلباء التهدئة من 

روع الطفل وتهيئته نفسيااً قبل وبعد الخضوع للتخدير والجراحة.
وينصلح الربوفيسلور نينتفيش، عضلو “الرابطة األملانية ألطبلاء األطفال 
واملراهقلن” يف مدينة كولونيلا، اآلباء بعدم إطاع طفلهلم الصغر عىل أنه 
سليخضع لجراحة إال قبل موعلد العملية بيومن إىل ثاثلة أيام عىل األكثر، 
بينملا ُيمكلن إطاع األطفال األكرب سلنااً قبلل الخضوع للجراحة بخمسلة 
إىل سلتة أيام.وعنلد القيام بذلك، أكلّد نينتفيش أّنه ينبغلي االنتباه جيدااً إىل 
اسلتخدام املفردات املناسبة للمسلتوى الذهني للطفل، كأن يستخدم اآلباء 
مثااً كلمة “نوم” بدالاً من كلمة “تخدير”، مشددااً عىل رضورة عدم مناقشة 
مخاطلر التخدير ملع الطبيب أمام طفلهلم.وأوىص الطبيلب األملاني اآلباء 
بمحاوللة إلهاء طفلهلم بعد الخضلوع للجراحة واإلفاقة ملن التخدير من 
خال التحدث معه ومواسلاته وإبداء املشلاركة الوجدانية له. وُيساعد ذلك 
الطفلل يف تخطي هذا املوقف بشلكل أفضل ويحول دون إصابته بالخوف أو 

الفزع يف ما بعد.

الكشف عن مضار اإلقالع الرسيع 
عن التدخني ورد فعل اجلسم

خطوات مهمة لتهيئة الطفل
 قبل اخلضوع للجراحة

دراسة: التمدد خيفض ضغط الدم أكثر من امليش
يعتلرب ارتفاع ضغط اللدم عامااً رئيسليااً يف 
تطلور أمراض القلب واألوعيلة الدموية، بما 
يف ذللك تلك التي لها عواقلب مميتة. تقليديا، 
يرى األطباء أن النشلاط البدنلي وامليش عىل 
وجه التحديلد يعترب مفتاحا للحد من ارتفاع 

ضغط الدم.
وبحسب موقع “ميديك فوريوم”، فإن دراسة 
أجراهلا علماء ملن جامعة ساسكاتشلوان 
أشلارت إىل أن التملدد يمكلن أن يسلاعد يف 
خفض ضغط الدم، وأنه يمكن أن يكون أكثر 
فعاليلة من امليش كوسليلة ملكافحلة ارتفاع 

ضغط الدم.
ثمانيلة  اسلتمرت  تجربلة  العلملاء  أجلرى 
أسلابيع. شلملت التجارب 40 رجلااً وامرأة 
مسلنن مختلفلي األعملار، يف املتوسلط 61 

لا. بحلول الوقت الذي بدأت فيه التجربة،  عاماً
ا،  كان ضغلط الدم لجميع املشلاركن مرتفعاً
وتلم تشلخيصهم بارتفلاع ضغلط اللدم يف 

املرحلة األوىل.
تلم تقسليم املتطوعن بشلكل عشلوائي إىل 

مجموعتن. قامت إحدى املجموعات بالتمدد 
وإطاللة الجسلم بالكاملل مللدة 30 دقيقلة 
خمسة أيام يف األسبوع. بينما كانت مجموعة 
أخرى تميش. قام األشخاص بمساعدة جهاز 
محمول بقياس ضغط الدم يف وضع الجلوس 

واالستلقاء وملدة 24 ساعة.
كانلت نتيجة التجربة كما ييل: أدى التمدد إىل 
انخفلاض أكرب يف ضغط اللدم يف جميع أنواع 

القياسات الثاثة مقارنة بامليش.
علق املؤلف املشلارك للمرشوع، الدكتور فيل 

تشيليبك، عىل نتائج االختبار:
ا  “عندما تقوم بشد عضاتك، فإنك تقوم أيضاً
بشد جميع األوعية الدموية التي تغذيها، بما 
يف ذلك الرشاين. نتيجلة لذلك، تقل صابتها، 
مما يؤدي إىل انخفاض مقاومة تدفق الدم”.

Google Earth وتلرى  إىل  تنظلر  أنلك  تخيلل 
اآلالف من النقاط الخرضاء الصغرة يف جميع 
أنحاء الخريطة، حيلث تمثل كل نقطة محطة 
راديو قابلة للتشلغيل، وهو ما يتوافر بتطبيق 
املحملولRadio Garden، كملا يتوافلر علىل 
الويب ويساعد األشخاص االستماع  إىل الراديو 

مبارش من جميع أنحاء العالم.

ووفقلا ملوقلع Digital trends، تتوفر الخدمة 
واملوقلع   Androidو  iOS علرب   املجانيلة 
اإللكرتوني من Radio Garden، عىل الرغم من 
أنها ال تعمل بشكل جيد مع متصفح Brave يف 

الوقت الحايل.
ويمكن اسلتخدامه علرب الدخلول إىل التطبيق 
واختيلار خريطة الكرة األرضية وتحديد املكان 

الذي تريده، عرب نقطة داخل الدائرة الخرضاء 
يف وسط الشاشة، ثم ظهور اسم محطة الراديو 
جنباًا إىل جنب ملع اقرتاحات ملحطات أخرى يف 

نفس املنطقة وكلها قابلة للتشغيل.
ويمكنلك البحلث حسلب البلد واملدينة واسلم 
املحطلة، وإذا وجدت واحلدة تريدها، فيمكنك 

تمييزها كمفضلة. 

تطبيق يسمح باالستامع للراديو ىف أى مكان بالعالـم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بالصور.. زيارة اإلمام اهلادي »عليه السالم« يف سامراء يف ذكرى استشهاده


