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ال جيوز القصاص قبل اجلناية العراقي
رئيس جملس االدارة
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األعرجي لقائد »الناتو«:
 العـراق ليس جزءًا من أي 

مشكلة إقليمية 
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ضمنوا حقوقهم يف املوازنة.. املالية الربملانية تزف برشى للفالحني ومحلة الشهادات واألوائل 
وفـد الفاتيكـان يتفقـد املواقـع العراقيـة التـي سيزورهـا البـابـا 

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�رت الق�وات االمني�ة، أم�س االح�د، عمليات 
تمش�يط واس�عة يف قض�اء الطارمي�ة ش�مايل 

العاصمة بغداد للبحث عن املطلوبني.
وذكر مص�در امني »وصول تعزيزات عس�كرية 
اىل الطارمية للمشاركة يف العمليات التي بارشت 

السبت للقضاء عىل ما تبقى من داعش«. 
واش�ار اىل املصدر إىل »توفر كافة اس�ماء وصور 

املطلوبني لدى القوات االمنية«.
وانطلق�ت، فج�ر الس�بت، عملي�ات عس�كرية 

لتطهري قضاء الطارمية من بقايا داعش 
واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة 
اللواء يحيى رس�ول، تفاصيل العملية العسكرية 
يف القض�اء الت�ي نف�ذت بن�اًء ع�ىل معلوم�ات 
اس�تخبارية دقيق�ة، تفي�د بوج�ود مجموع�ة 
من عن�ارص داعش يف بس�اتني الطاب�ي بقضاء 
الطارمية شمايل العاصمة بغداد. حيث نفذت قوة 
مش�ركة من الفرقة السادسة بالجيش والحشد 
العش�ائري عملية مداهمة عىل املكان واشتبكت 
م�ع ه�ذه املجموعة، تمكن�ت من قتل خمس�ة 
منهم، كما أس�فرت أيض�اً عن استش�هاد إثنني 
من الحشد العش�ائري وإصابة جندي، ومازالت 
عملي�ة البح�ث والتفتيش يف ه�ذه املنطقة التي 

نفذت فيها املداهمة مستمرة.
وكان�ت ق�وات الحش�د الش�عبي اعلن�ت مقت�ل 
وايل الطارمي�ة واملفت�ي الرشع�ي لداعش فضال 
ع�ن ثالثة قيادي�ني اخرين، كانوا يرم�ون تنفيذ 

هجمات مسلحة يف العاصمة.

التفاصيل ص2

القوات األمنية تشخص الطارمية »خارصة رخوة«: التمشيط مستمر
عمليات نوعية داخل البساتني.. ومراقبة جوية لتحركات فلول »داعش«.. والعمليات: منتلك أمساء وصور املطلوبني للقضاء حمافظ البرصة:

 العقوبات املفروضة عىل املخالفني حلظر 
التجوال ستطبق من دون هتاون

العراق 
اخلامس عامليًا والثاين عربيًا 

يف احتياطي النفط

حقوق اإلنسان تدعو
 إىل إعفاء الرشائح الفقرية من غرامات 

خمالفة احلظر

ص3

ص3

ص3

املانيا تغلق حدودها: رفض دخول )16( ألف شخص من النمسا والتشيك
وزيـر الــداخـلـيــة يـصــل إلـى الـسـعـوديــة
املساءلة والعدالة تكشف عن »تعديل مرتقب« لقانون حظر حزب البعث
املالية توجه بتمويل رواتب املوظفني وإطالقها لشهر شباط

الصحة تسجل »زيادة مقلقة« للحاالت احلرجة 
املصابة بـ«كورونا« 

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الصحة تعلن استمرار دوام العيادات 
الطبية الشعبية واللجان الطبيـة خـالل 

أيام احلظر الشامل

عمليات البرصة تصدر 
توضيحًا بشأن االغـالق التـام 

للمحافظة

التعليم تعلن ارتفاع عدد البحوث 
العراقية ألكثـرمـن »66« ألف بحـث 

يف مستوعبات سكوبس العاملية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحف�ي أمس األحد أن�ه تم رفض نح�و 16 ألف 
ش�خص خالل عمليات الفحص عىل الحدود األملانية عىل املعابر 
مع جمهورية التشيك ووالية تريول النمساوية، من بينهم 5422 
ش�خصا لم يكن لديه�م تحليل كورونا س�لبي. وج�اء يف تقرير 
صحيفة »بيلد أم زونتاغ« األملانية األسبوعية أنه تم فحص إجمايل 
104 آالف و178 ش�خصا قبل الدخول إىل أملانيا يف الفرة بني 14 
ش�باط الجاري وحتى السبت، وتم رفض 15 ألفا و877 شخصا 
خالل تلك الفرة. وإىل جانب ع�دم توافر اختبارات كورونا، كان 
أيضا عدم التس�جيل الرقم�ي لعبور الحدود أحد األس�باب وراء 

الرفض، بحس�ب التقري�ر.  يذكر أن الحكوم�ة االتحادية أعلنت 
كال من التش�يك وس�لوفاكيا وأج�زاء عريضة م�ن والية تريول 
النمس�اوية ضمن ما يس�مى بأماكن انتش�ار تحورات فريوس 
كورونا املستجد.  ومنذ األحد املايض، ال يتم السماح سوى ألملان 
أو ألجانب لديهم محل سكن أو ترصيح إقامة يف أملانيا بالدخول 
إىل البالد. ولكن هناك اس�تثناءات بالنس�بة لسائقي الشاحنات 
مث�ال، عىل أن يكون لديه�م تحليل كورونا س�لبي ال تجاوز مدة 
إجرائه 48 س�اعة. وأعرب رئيس الرشطة االتحادية بأملانيا عن 
رضاه، وقال للصحيفة األملانية: »تراجعت أعداد الرفض بش�كل 
متناس�ب منذ بدء أعمال الفحص والرقابة، نظرا ألن املسافرين 

يترصفون بشكل متوافق أكثر مع القواعد«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الصحة حس�ن التميمي، أمس 
األحد، إن حاالت كورونا الحرجة س�جلت 
زي�ادة مقلقة، مؤك�داً أن نظامنا الصحي 
قد يواجه مش�اكل ح�ال اس�تمرار تزايد 

اإلصابات.  
وأض�اف التميمي خ�الل مؤتمر صحفي 
أنه »منذ ظهور الساللة الجديدة يف العراق 
اصاب�ات  تس�تقبل  املستش�فيات  بات�ت 
ملفتة«، مبين�ا أن »أعداد املصابني قفزت 
م�ن 700 إىل 1596 حال�ة، فيم�ا تزايدت 
 316 إىل   123 م�ن  الحرج�ة  االصاب�ات 

حال�ة«.  وأك�د أن »هذا األمر يع�د بمثابة 
نذير للخطر«، مش�رياً إىل أن »مؤسس�ات 
العراق الصحية تملك قدرات يف التشخيص 
وتقديم العالج لجميع املرىض واملراجعني، 
فضال ع�ن امتالكن�ا بنى تحتي�ة رصينة 

تقدم الخدمات بشكل كبري«.  
وق�ال التميمي إن »مستش�فياتنا العامة 
مستمرة باستقبال املرىض بشكل طبيعي، 
كامراض الرسطان واملرىض الذين بحاجة 
اىل غس�ل ال�كىل، وكذل�ك بقي�ة املراك�ز 
الصحي�ة االخ�رى«، موضح�ا أن »مراكز 
كورون�ا معزول�ة كلي�ا ع�ن املؤسس�ات 

الصحية األخرى«.  

وقب�ل انتهاء اي�ام الحظر ال�كيل وتطبيق 
الجزئي م�ن القرار، دع�ا التميمي »كافة 
العاملني اىل االلت�زام بالتعليمات الصحية 
بش�كل كامل اثن�اء الحظ�ر الجزئي الذي 

سيبدأ من يوم أمس االثنني«.  
وأك�د أن »الف�رق الصحي�ة م�ع االجهزة 
االمني�ة س�تطبق تعليمات اللجن�ة العليا 
بف�رض  الوطني�ة  والس�المة  للصح�ة 
الغرامات عىل االش�خاص الذي يخالفون 
التعليم�ات الصحي�ة«، داعي�ا اىل »ع�دم 
اعتماد بعض اصوات النش�از التي تشكك 
بعم�ل وزارة الصحة«.  كم�ا أعلنت وزارة 
الصح�ة والبيئ�ة إع�داد خط�ة مركزي�ة 

لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.  
وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد 
االم�ري إن »وزارة الصح�ة اعتمدت خطة 
كبرية بشأن منافذ التلقيح وسيتم عرض 
تفاصيل الخطة عىل املواطنني«، مبيناً أنه 
»س�يتم توزيع نس�بة اللقاحات عىل عدد 

من املنافذ«.  
يف  فاي�زر س�يخزن  لق�اح  أن«  وأض�اف 
املستشفيات العامة يف بغداد واملحافظات 
كونه يحتاج إىل درجات حرارة منخفضة«، 
الفتاً إىل أن »هذه املستش�فيات س�تكون 

هي منافذ التلقيح«.  
التفاصيل ص2
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نفط الوسط
 يتعـاقـد مـع العـب 

املنتخب األوملبي
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املالية توجه بتمويل رواتب املوظفني وإطالقها لشهر شباط
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه�ت وزارة املالي�ة، أم�س االحد، 
ال�وزارات  روات�ب  تموي�ل  اط�اق 
والجهات غري املرتبطة بوزارة لش�هر 

شباط الحايل .
 واص�در املكت�ب االعامي ع�ر بيان 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه، إن »وزارة املالي�ة وجهت دائرة 
املحاس�بة باس�تئناف العمل اعتبارا 
من ي�وم غ�دا االثنني لغ�رض اطاق 
تمويل رواتب موظفي الدولة لش�هر 

شباط.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجرت القوات االمنية، أم�س االحد، عمليات 
تمش�يط واس�عة يف قضاء الطارمية شمايل 

العاصمة بغداد للبحث عن املطلوبني.
تعزي�زات  »وص�ول  امن�ي  مص�در  وذك�ر 
عسكرية اىل الطارمية للمشاركة يف العمليات 
الت�ي بارشت الس�بت للقضاء ع�ى ما تبقى 

من داعش«. 
واش�ار اىل املص�در إىل »توف�ر كافة اس�ماء 

وصور املطلوبني لدى القوات االمنية«.
وانطلقت، فجر الس�بت، عمليات عس�كرية 

لتطهري قضاء الطارمية من بقايا داعش 
واعل�ن الناط�ق باس�م القائد الع�ام للقوات 
املسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل العملية 
العس�كرية يف القض�اء التي نف�ذت بناًء عى 
معلومات اس�تخبارية دقيق�ة، تفيد بوجود 
مجموع�ة م�ن عن�ارص داع�ش يف بس�اتني 
الطابي بقض�اء الطارمية ش�مايل العاصمة 
بغداد. حيث نفذت قوة مش�ركة من الفرقة 
السادسة بالجيش والحشد العشائري عملية 
مداهم�ة ع�ى امل�كان واش�تبكت م�ع هذه 
املجموع�ة، تمكن�ت من قتل خمس�ة منهم، 
كما أس�فرت أيضاً عن استش�هاد إثنني من 
الحشد العش�ائري وإصابة جندي، ومازالت 
عملي�ة البح�ث والتفتيش يف ه�ذه املنطقة 

التي نفذت فيها املداهمة مستمرة.
وكانت قوات الحشد الشعبي اعلنت مقتل وايل الطارمية 
واملفتي الرشعي لداعش فضا عن ثاثة قياديني اخرين، 

كانوا يرمون تنفيذ هجمات مسلحة يف العاصمة.
ب�دوره، وص�ل رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة، مصطف�ى الكاظم�ي، اىل قض�اء الطارمي�ة 
لاطاع واإلرشاف عى العمليات االستباقية التي انطلقت 

للقضاء عى ما تبقى من عصابات داعش االرهابية.

وذكر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »الكاظم�ي زار مق�ر الل�واء ٥٩ عمليات املش�اهدة، 
الفرق�ة السادس�ة، يف قضاء الطارمي�ة، يرافقه معاون 

رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد«.
وأض�اف، اجتم�ع الكاظمي بع�دد من الق�ادة االمنيني، 
واستمع اىل ايجاز عن تطورات الوضع االمني يف املنطقة، 
واطلع عى تفاصيل العمليات العس�كرية واالمنية التي 

تنفذ ملاحقة مضافات االرهاب وتدمريها.

ووّج�ه الكاظم�ي »ب�رورة إدام�ة عملي�ات ماحقة 
الفلول االرهابية، بالتعاون مع وجهاء املنطقة وش�يوخ 
عش�ائرها«، مثنياً عى »الجهود املتميزة التي اثمرت عن 

قتل عدد من االرهابيني املطلوبني«.
كما ثّمن القائ�د العام للقوات املس�لحة جهود املقاتلني 
االبط�ال، الذين يحقق�ون االمن واالس�تقرار ويحملون 
أمانة ومس�ؤولية حماية العاصمة بغداد عر رضباتهم 
االس�تباقية لارهاب. ب�دوره، قال رئيس هيأة الحش�د 

الشعبي، فالح الفياض، ان عملية الطارمية 
تجعلن�ا نرف�ع ال�رٔووس عاليا ولن نس�مح 
للعابث�ني بتعكري صفو االٔمن واالس�تقرار يف 
املدن.  وذكر الفياض يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه عن« تمكن أبناء الحشد 
الش�عبي من تنفيذ مهمة بطولية ستس�هم 
كثريا يف حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد 

الحبيبة واملدن املجاورة«.
وأض�اف »حيث تمخضت ع�ن مقتل املجرم 
االٕرهابي ما يسمى ب�«وايل الطارمية واملفتي 
الرشع�ي« لفل�ول داع�ش االٕرهاب�ي  املدعو 
)ش�كر س�اهي داود س�لمان املش�هداني( 
واملكن�ى )ابو هاني( ومع�ه عدد من قيادات 
إرهابي�ة يف قاط�ع ش�مال بغ�داد وقاط�ع 

الفلوجة يف قضاء الطارمية«. 
واشار الفياض اىل ان »هذه العملية النوعية 
البطولية أدت اىل ارتقاء ثاثة مقاتلني أبطال 
من فوج الطارمية بالحش�د الش�عبي الذين 
لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج 
املنفذ للعملية«، معزي�ًا« عوائلهم ومحبيهم 
الذي�ن يح�ق له�م ان�ي يفتخ�روا بابنأيه�م 

االبطال«. 
وب�ني ان« عملي�ة الطارمي�ة تجعلن�ا نرفع 
ال�رٔووس عالي�ا أم�ام ه�ذا العم�ل الوطني 
البط�ويل وال�ذي يأت�ي ضم�ن سلس�لة من 
املواجهات املستمرة بني اخوانكم وأبنائكم يف 
الحش�د الشعبي والقوات االٔمنية البطلة ضد 
االٕرهاب الظامي الذي يحاول نرش رشوره مرة أخرى يف 

ربوع مدننا االٓمنة ولكن إنى له ذلك«.
وخت�م الفياض« نطمنئ أهلنا مجددا يف كل ربوع الوطن 
بأن الحش�د الشعبي س�يبقى درعا واقيا لكم ومحافظا 
عى حماية مدنكم ولن يسمح للعابثني ان يعكروا صفو 
االٔمن واالس�تقرار يف املدن التي تحق�ق بانهار من دماء 

املقاتلني والقادة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ع�ن أبرز 
الفق�رات التي تم تمريرها بش�كل نهائي يف 

موازنة العام 2021.
وذك�ر عضو اللجنة النائ�ب، صادق مدلول، 
يف ترصيح بش�أن موازنة 2021، انه بحسب 
بي�ان اللجن�ة فأن »أب�رز الفق�رات التي تم 
تمريره�ا يف املوازن�ة بش�كل نهائ�ي ه�ي 
ص��رف جم�ي�ع مس�تح�قات الف�اح�ني 
وق�ب�ل الجم�يع، إضافة اىل تح�ويل حم�لة 

الب�كالوري�وس وص�عودا  الشه�ادات م�ن 
ف��ي ال��وزارات األمن�ية اىل امل�اك امل�دني 
للراغب�ني، وداخ�ل م�اك نف�س الوزارة ».

وأض�اف أن »املوازن�ة تضمن�ت تخ�صيص 
للمش��مولني  وظ�يفي�ة  درج��ات 
بق�ان�ون الت��درج الط�ب�ي وكذل�ك ع�دم 
وج�ود اس�تق�طاعات وال ض�ريب�ة دخ�ل 
للم�وظف�ني أو املتق�اعدي�ن ف��ي م�وازنة 

العام 2021«.
وتابع أنه »تم إدراج ص�رف الرواتب املتأخرة 
م�ن�ذ ح��وايل ع��ام ، للم�بارشي�ن عل�ى 

وزارة العم�ل والش��ؤون االجت�ماعية ف�ي 
باب�ل وامل�ثنى وك�ذلك لربي�ة ب�ابل، فضا 
ع�ن تمرير ق�انون تعيي��ن األوائل وحم�لة 

الشه�ادات ف�ي امل�وازنة«.
روات�ب  تخ�صي�ص  »ت��م  ان�ه  واوض�ح 
وكل  والعق�ود  واالج�راء  للمحارضي�ن 
املش�مولني بق�رار 31٥، ض�م�ن املوازن��ة 

وب�شكل ش�هري ثابت ».
ب�دوره، اك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ش�ريوان م�ريزا ان هن�اك اج�واء ايجابي�ة 
بني حكوم�ة بغداد وحكومة االقليم بش�ان 

املوازن�ة، مؤك�دا ان هناك اس�تعداد تام من 
قبل حكوم�ة االقليم بااللت�زام بما يتفقون 
علي�ه. وقال م�ريزا »بعد زيارة وف�د االقليم 
لبغ�داد ع�دة م�رات واالجتماع م�ع اطراف 
متعددة من اللجان الرملانية ورئيس الرملان 
ورئييس مجلس الوزارء والجمهورية وتقديم 
البيان�ات املطلوب�ة من قب�ل اللجن�ة املالية 
حول ايرادات ونفقات االقليم وعقود النفط 
، ادى ذل�ك اىل خلق اجواء ايجابية«. واضاف 
أن »كل تلك االسباب ساهمت  يف الوصول اىل 
ح�ل ايجابي مللف النف�ط وملف حصة اقليم 

كردس�تان«.   ومىض م�ريزا بالقول: »نحن 
ننتظر الكتل الشيعية  لتقديم اخر طرح لهم 

حتى تتم املناقشة«. 
النيابي�ة:  املالي�ة  اللجن�ة  عض�و  واك�د 
»اس�تعداتهم لقب�ول اي ط�رح او مق�رح 
برشط ان يكون دس�توري وقاب�ل للتطبيق 

ويصب يف مصلحة الشعب«. 
واختتم م�ريزا: »من املمك�ن التصويت عى 
الوازن�ة خال اليوم�ني املقبلني بع�د اكمال 
التعدي�ات لك�ن بتوقع�ي س�يتم التصويت 

عليها نهاية االسبوع الجاري«.

عمليات نوعية داخل البساتني.. ومراقبة جوية لتحركات فلول »داعش«.. والعمليات: منتلك أمساء وصور املطلوبني للقضاء

القوات األمنية تشخص الطارمية »خارصة رخوة«: التمشيط مستمر
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ضمنوا حقوقهم يف املوازنة.. املالية الربملانية تزف برشى للفالحني ومحلة الشهادات واألوائل 
كشف آخر نتائج مفاوضات حصة اإلقليم وتوقعت موعد إلقرارها

طرحت »خطة مركزية« لتوزيع اللقاحات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اوض�ح مستش�ار األم�ن القومي، 
أمس االح�د، لقائد بعث�ة الناتو ان 
الع�راق ليس جزءاً من أي مش�كلة 

إقليمية وداعش مازال خطراً
وذك�ر املكت�ب االعام�ي لاعرجي 
يف بي�ان، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »مستش�ار األمن 
القومي، قاس�م األعرجي، أستقبل 
بمكتبه،  قائ�د بعثة حلف الناتو يف 

العراق، بيري أولسن«. 
واك�د االعرج�ي خ�ال اللق�اء، أن 
»الع�راق حريص ع�ى التعاون مع 
املجتمع الدويل، وأن القوات العراقية 
اكتس�بتها  كب�رية  خ�رات  لديه�ا 
م�ن خ�ال القت�ال«، م������بينا 
أن »تب�ادل الخرات مه�م ملواجهة 

اإلرهاب والتطرف« .  

وأش�ار إىل، أن »الع�راق ليس جزءاً 
من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء 
م�ن الح�ل«، موضح�ا أن »العراق 
س�يعمل عى االستفادة من خرات 
النات�و، وأن تب�ادل الخ�رات مهم، 
ألن داعش مازال يشكل خطرا حتى 

اآلن« .  
وأك�د قائد بعث�ة  الناتو، أن »وجود 
البعث�ة ج�اء بطلب م�ن الحكومة 
العراقي�ة، وأن أي توس�يع للمهام 
س�يكون بناًء عى طل�ب الحكومة 
العراقي�ة«، مبينا أن »بعث�ة الناتو  
تدع�م الع�راق ملواجه�ة اإلره�اب 

والتطرف«.
اجتم�اع رئي�س مجل�س القض�اء 
االع�ى  املجل�س  ورئي�س  االع�ى 
للقض�اء يف دول�ة قط�ر ومكت�ب 
االمم املتح����دة املعني باملخدرات 

والجريمة.

األعرجي لقائد »الناتو«: العراق ليس جزءًا 
من أي مشكلة إقليمية 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف مصدر مطلع يف محافظة ذي قارأمس 
االح�د، عن وص�ول وفد م�ن الفاتي�كان اىل 
مط�ار النارصي�ة مكون من 1٥ ش�خصية ، 
تمهيداً لزيارة البابا فرنس�يس األول املرتقبة 

يف آذار املقبل.
وذكر املصدر ان »الوفد املس�يحي وصل قبل 
قليل اىل مطار النارصية لزيارة مدينة الزقورة 
االثري�ة }أور{ واالط�اع ع�ى االس�تعدادات 

تمهيدا لزيارة البابا«.
واشار اىل ان »الوفد مكون 1٥ شخصية وهم 
حالي�اً يتجولون داخل مدينة اور ويحتمل ان 
ينظمون زيارات لبعض املؤسس�ات الصحية 

يف النارصية«. 
فرنس�يس  بالباب�ا  الخ�اص  املوق�ع  وكان 
للكنيس�ة الكاثوليكي�ة، ن�رش يف الثامن من 
الش�هر الح�ايل، برنامج الزي�ارة الخاصة إىل 
الع�راق املق�رر إجراؤه�ا بتاري�خ )٥-8 آذار 

.)2021

وذكر دار الصحافة التابعة للكريس الرسويل، 
يف بي�ان، إن “برنام�ج زي�ارة قداس�ة البابا 
فرنس�يس إىل العراق س�تكون من الخامس 
وحت�ى الثامن من آذار م�ارس 2021، حيث 
س�يغادر قداس�ة الباب�ا روما ي�وم الجمعة 
آذار م�ارس م�ن مط�ار  الخام�س م�ن  يف 
فيوميتش�ينو يف روما ليص�ل إىل مطار بغداد 

الدويل حيث سيتم االستقبال الرسمي”.
وأض�اف البيان، انه “س�يلتقي األب األقدس 
برئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي يف قاعة 

ال�رشف يف مطار بغداد ال�دويل لينتقل بعدها 
األب األقدس إىل القرص الرئايس حيث ستقام 
مراس�م الرحي�ب بالباب�ا فرنس�يس ال�ذي 
س�يقوم بعده�ا بزي�ارة رس�مّية إىل رئي�س 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح ع�ى أن يلتق�ي 
بعده�ا الس�لطات واملجتمع املدني والس�لك 
الدبلوم�ايس قب�ل أن يتوّج�ه إىل كاتدرائّي�ة 
س�ّيدة النجاة للرسي�ان الكاثولي�ك يف بغداد 
حيث سيلتقي األساقفة والكهنة واملكرسني 

واإلكلرييكيني وأساتذة التعليم املسيحي«.

كش�فت هيأة املس�اءلة والعدال�ة، أمس 
األح�د، عن وجود تعدي�ل مرتقب لقانون 
حظ�ر حزب البع�ث. وقال رئي�س الهياة 
باس�م الب�دري يف ترصيح�ات صحفي�ة 
إن »هن�اك توجه�ا لحظ�ر ح�زب البعث 
والذي اق�ره مجلس النواب س�نة 2017 
وت�م تكلي�ف دائرة االح�زاب يف مفوضية 
االنتخاب�ات، مبين�ا ان »القانون يتضمن 
العدي�د من الج�زاءات الت�ي تفرض عى 
من يروج ويمجد ل حزب البعث«.واضاف 
الب�دري، ان »هناك رغب�ة يف اجراء تعديل 
عى القانون من قبل مجلس النواب وينفذ 
من هيأة املس�اءلة والعدالة«، الفتا اىل ان 
طاالس�تضافة املقررة يوم غ�د االثنني يف 
الرملان س�تندرج حول طبيعة االجراءات 
املتخذة م�ن قبل الهيأة به�ذا الخصوص 
وس�تكون فرصة الس�تعراض االجراءات 
واملش�اكل التي تع�رض العمل يف تطبيق 
االجراءات الخاصة بحظر حزب البعث«.
وكان النائب االول لرئيس مجلس النواب 
حس�ن الكعب�ي قد وج�ه امس الس�بت 
باستضافة رئيس واعضاء هيأة املساءلة 
ودائ�رة   ،« االجتث�اث  »هي�أة  والعدال�ة 
ش�ؤون االحزاب والتنظيمات السياسية 
يف املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات، 
يوم غ�د االثنني يف مبنى الرمل�ان لتفعيل 
هيأة اجتثاث البعث واإلجراءات القانونية 

والدستورية الخاصة بذلك.

وفد الفاتيكان يتفقد املواقع العراقية التي سيزورها البابا 

املساءلة والعدالة تكشف 
عن »تعديل مرتقب« 

لقانون حظر حزب البعث
        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الصحة حس�ن التميم�ي، أمس األح�د، إن حاالت 
كورون�ا الحرج�ة س�جلت زيادة مقلق�ة، مؤك�داً أن نظامنا 

الصحي قد يواجه مشاكل حال استمرار تزايد اإلصابات.  
وأض�اف التميم�ي خ�ال مؤتمر صحف�ي أنه »من�ذ ظهور 
الس�الة الجدي�دة يف الع�راق بات�ت املستش�فيات تس�تقبل 
اصابات ملفت�ة«، مبينا أن »أعداد املصاب�ني قفزت من 700 
إىل 1٥٩6 حال�ة، فيما تزاي�دت االصابات الحرجة من 123 إىل 

316 حالة«.  
وأك�د أن »هذا األمر يع�د بمثابة نذير للخطر«، مش�رياً إىل أن 
»مؤسس�ات الع�راق الصحي�ة تملك ق�درات يف التش�خيص 
وتقديم العاج لجميع املرىض واملراجعني، فضا عن امتاكنا 

بنى تحتية رصينة تقدم الخدمات بشكل كبري«.  

وقال التميمي إن »مستش�فياتنا العامة مستمرة باستقبال 
املرىض بش�كل طبيع�ي، كامراض الرسط�ان واملرىض الذين 
بحاجة اىل غسل الكى، وكذلك بقية املراكز الصحية االخرى«، 
موضح�ا أن »مراك�ز كورون�ا معزول�ة كليا عن املؤسس�ات 

الصحية األخرى«.  
وقب�ل انتهاء اي�ام الحظر الكيل وتطبي�ق الجزئي من القرار، 
دعا التميمي »كافة العاملني اىل االلتزام بالتعليمات الصحية 
بش�كل كامل اثناء الحظر الجزئي الذي س�يبدأ من يوم أمس 

االثنني«.  
وأكد أن »الفرق الصحية مع االجهزة االمنية ستطبق تعليمات 
اللجن�ة العليا للصحة والس�امة الوطنية بف�رض الغرامات 
عى االش�خاص ال�ذي يخالفون التعليم�ات الصحية«، داعيا 
اىل »ع�دم اعتم�اد بعض اصوات النش�از التي تش�كك بعمل 
وزارة الصحة«.  كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة إعداد خطة 

مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.  
وق�ال مدير عام الصحة العامة ري�اض عبد االمري إن »وزارة 
الصح�ة اعتمدت خطة كبرية بش�أن منافذ التلقيح وس�يتم 
ع�رض تفاصيل الخط�ة عى املواطن�ني«، مبيناً أنه »س�يتم 

توزيع نسبة اللقاحات عى عدد من املنافذ«.  
وأضاف أن« لقاح فايزر س�يخزن يف املستش�فيات العامة يف 
بغداد واملحافظات كونه يحتاج إىل درجات حرارة منخفضة«، 
الفتاً إىل أن »هذه املستشفيات ستكون هي منافذ التلقيح«.  
وتاب�ع الحلف�ي أنه »ويف م�ا يتعلق باللقاح�ات األخرى التي 
ال تحت�اج إىل درج�ات ح�رارة منخفض�ة فس�يتم توزيعه�ا 
ع�ى املراكز الصحية وحس�ب الرقع�ة الجغرافي�ة والكثافة 

السكانية«.  
وأش�ار اىل أن�ه »ت�م تدري�ب الك�وادر الصحي�ة الس�تخدام 

اللقاحات، ونحن بانتظار وصول اللقاح خال أسبوع ».  

الصحة تسجل »زيادة مقلقة« للحاالت احلرجة املصابة بـ«كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
الداخلي�ة  وزي�ر  وص�ول  االح�د، 
عثم�ان الغانم�ي اىل اململكة العربية 
والس�عودية.    وذكر بي�ان للمكتب 
االعام�ي لوزي�ر الداخلي�ة، تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
أن »وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي 
وصل اململكة العربية السعودية عى 
رأس وف�د رفيع املس�توى ضم عدداً 

من قادة الوزارة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الدفاع جمعة عناد، بتشكيل 
لجن�ة للتحقيق بحاالت الفس�اد املايل 

واالداري واالبتزاز وتعاطي الرىش.
وتضمن�ت وثيق�ة صادرة ع�ن وزيرة 
الدف�اع »نظرا ل�ورود معلومات حول 
واداري  م�ايل  فس�اد  ح�االت  وج�ود 
وابت�زاز وتعاط�ي ال�رىش يف املديري�ة 
ودائ�رة  املحارب�ني  لش�ؤون  العام�ة 
التقاعد العسكري نسبنا تشكيل لجنة 
برئاستكم وعضوية  اللواء الركن فائز 

فاضل احمد مدير االستخبارات العسكرية واللواء الركن عيل صري معاون 
امني رس االس�تخبارات واالمن/ امانة الرس العام واللواء وليد يوسف عناد 
امني رس االدارة/ امانة الرس العام واللواء قاس�م محمد حس�ني امني رس 

القانونية/ امانة الرس العام لتدقيق املعلومات«.
وبحسب الوثيقة: »عى ان تنجز اللجنة اعمالها خال 14  يوما«.  

وزير الداخلية يصل إىل السعودية

عناد يطلق حتقيقًا يف وزارة الدفاع 
للتقيص عن فساد وابتزاز ورشى

        بغداد / المستقبل العراقي

القض�اء  مجل�س  رئي�س  ش�ارك 
االع�ى يف االجتماع االف�رايض مع 
رئي�س املجل�س االع�ى للقضاء يف 
دول�ة قط�ر برعاي�ة مكت�ب االمم 
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 
احتف�اال بانضمام الع�راق بصفته 
املرك�ز  التدريبي.وأوض�ح  املوق�ع 
االعام�ي ملجل�س القض�اء االعى 
أن »ت�م عق�د االجتم�اع بمناس�بة 
االحتفال بانضم�ام العراق بصفته 
املوق�ع التدريب�ي الس�تني لتنفي�ذ 
االخاقي�ات  التدري�ب ع�ى  ادوات 
القضائية لشبكة النزاهة القضائية 
العاملية وتعزيز النق�اش والتعاون 
يف مواضي�ع منه�ا التدري�ب ع�ى 
االخاقي�ات القضائي�ة واالولويات 

العاملية واالقليمية يف مجال النزاهة 
القضائي�ة واملش�اركة يف فعاليات 
شبكة النزاهة القضائية العاملية«.

أن  االعام�ي  املرك�ز  وأض�اف 
»االجتم�اع ح�ره الس�يد رئيس 
مجل�س القض�اء االع�ى الق�ايض 
الدكت�ور فائ�ق زي�دان ال�ذي القى 
كلم�ة باملناس�بة ورئي�س املجلس 
االعى للقضاء يف دولة قطر الدكتور 
حس�ن بن لحدان الحس�ن املهندي 
والس�ادة القض�اة االوائ�ل ملحاكم 
النزاهة  التحقيق املختصة بقضايا 
يف الرصافة والكرخ كا من القايض 
ضياء جعفر والقايض اياد محسن 
ضمد وعدد من املختصني يف مكتب 
االم�م املتح�دة املعن�ي باملخ�درات 
يف  الدولت�ني  وممث�يل  والجريم�ة 

فينا«.

اجتامع افرتايض برعايـة األمـم املتحـدة 
جيمع رئيس جملس القضاء بنظريه القطري
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

أعلن�ت وزارة التج�ارة اس�تمرار عم�ل الرشك�ة الرشكة 
العامة لتج�ارة الحبوب خالل ايام ف�رض حظر التجوال 
الت�ام يف كاف�ة انح�اء البالد ،  رغ�م ع�دم حصولها عىل 

استثناء يف التنقل . 
وبينت الوزارة يف بيان نقال عن مدير عام الرشكة املهندس 
عبدالرحم�ن الجويرباوي ان ادارات الفروع يف املحافظات 
حصل�ت عىل موافق�ات خاصة م�ن الس�ادة املحافظني 
بالس�ماح الس�طول نقل الرشكة املحمل مادة الرز املحيل 

املحول من فرع الديوانية اىل اىل فروع نينوى و دياىل .
وق�ال ان مواق�ع الرشكة االخ�رى واصل�ت عملها كذلك 
بتجهيز املطاحن. بالحصص املقررة من الحنطة ، اضافة 

اىل تجهيز الوكالء بمادة الرز .
الجويرباوي كش�ف اىل ان مجاه�دوا الرشكة يف البرصة و 
الديواني�ة و مجمع حب�وب مطار الدهيم�ي و خان بني 

سعد و ذي قار 
خالل ايام الحظر الش�امل واصلوا تجهي�ز الحصة االوىل 
للمطاح�ن  م�ن الحنط�ة املق�ررة ، رغم ح�ر التجول 
الصحي وصعوبه التنقل تواصل واصلت املالكات العاملة 
يف مرك�ز تس�ويق الدهيمي تجهي�ز مطاح�ن املحافظة 
بالحنط�ة املحلي�ة حي�ث تم تجهي�ز اكثر م�ن 750 طن 

ليسهم يف رفد مفردات البطاقة التموينية . 
فيما واصل فرع الديوانية بتجهيز ش�لب الياس�مني 
اىل املج�ارش االهليه من مواقع الفرع و بلغت الكمية 

املجهزة ٣5٨٢5 طن.
واضاف اىل االستمرار بأستالم الرز املحيل املصنع من 
املجارش االهلي�ة يف مواقع الفرع حيث بلغت الكمية 

املستلمة ٨٩5٩ طن.
وبني ان مواقع الرشك�ة يف النجف و بابل و الديوانية 
واصل�ت  بتجهي�ز الحص�ة االوىل مل�ادة ال�رز املح�يل 

الياسمني لوكالء املواد الغذائية . 
من جانب اخر كشف مدير عام الرشكة اىل االستمرار 
بمناقل�ة الرز املحيل الياس�مني اىل ف�رع نينوى حيث 
بلغ�ت الكمي�ة لتي ت�م  مناقلته�ا )١٣0٦ طن ( من 

اص�ل الكمية الكلية البالغة ١05٩١ طن ، مع االس�تمرار 
بمناقل�ة رز مح�يل ياس�مني اىل ف�رع دياىل حي�ث بلغت 
الكمي�ة التي تم�ت) ٣5٨ ( طن من اص�ل الكمية الكلية 

البالغة 5٢٤٦ طن.
ويف نينوى بارشت مالكات سايلو املوصل من تفريغ تسع 
شاحنات تابعة ألسطول نقل الرشكة محملة بالرز املحيل 
كم�ا وبارشت مالكاتنا يف دياىل  بتفريغ خمس ش�احنات 
محمل�ة بال�رز املح�يل لتعزيز ارص�دة املواقع م�ن. الرز 
لتوزيعه�ا عىل املواطنني تنفي�ذا لتوجيهات الدكتور عالء 

الجبوري وزير التجارة . 
ويف باب�ل واصل�ت م�الكات الف�رع تجهي�ز وكالء امل�واد 
الغذائي�ة بال�رز املح�يل ثان�ي اي�ام الحظ�ر الصح�ي يف 
املحافظة حيث تم تجهيز  )55 ( طن و٩٩5كغم من الرز 
املحيل  لوكالء البطاقة التموينية يف بابل من الحصة االوىل 
م�ن ع�ام ٢0٢١ ، كما و  تم تحويل اكث�ر من) 5٣ ( طن 
من الرز املصنع من مجرشة الحلة الحكومية  اىل مخازن 
الرشك�ة يف باب�ل فضال عن اس�تمرار امل�الكات الفنيه يف 
سايلو شلب الحله بمناقلة )75(طن من الشلب الخام اىل 
مجرش�ة الحلة الحكوميه الع�ادة تصنيعه اىل الرز املحيل 

لرفد مفردات البطاقة التموينيه .
واختتم مدير عام الرشكة اىل اس�تمرار املناقالت من 
ف�رع ص�الح الدين اىل مواق�ع بغداد و دي�اىل بالرغم 
من وجود حظر التجوال الش�امل يف محافظة صالح 
الدي�ن لتعزي�ز املواق�ع من خزي�ن الحنط�ه املحلية 
لغ�رض تجهز املطاحن الحصة األوىل وحس�ب خطة 
اعده�ا قس�م التس�ويق لخط�ة مناقلة م�ن مواقع 
فرعن�ا اىل مواقع بغ�داد ومواقع اخ�رى  من الكمية 
املخصص�ة )٣5000 (ال�ف طن كما ت�م تعزيز فرع 
خان بني س�عد  ومواقع بغداد  بخطة مناقلة جديدة 
بكمي�ة )7٨٦0( الف طن وهناك جه�د متواصل من 
قبل مالكات الفنيه يف فرعنا ان تقدم افضل خدماتها 
يف ظ�ل الحظر املوجود بس�بب جائعة كورونا  وعلما 
الدوام لساعات متأخرة من النهار  ونجاح اسطول وزارة 
التجارة وبكافة رشكات بنقل الكميات املخصصة بالوقت 
املح�دد للمناقلة ومتابعة  مس�تمرة م�ع ادارات املواقع ، 
كم�ا و بارشت ك�وادر الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
فرع  سايلو خان بني سعد  رغم حر التجوال وصعوبة 
وصول املوظفني اىل املوقع باس�تالم الكميات املحوله من 
محوري س�امراء وتلعفر حنطة محليه اوىل وثالثه حيث 
الزال العمل مس�تمر عىل تفريغ ١٦ش�احنه املتواجده يف 

املوقع وبإنتظار  وصول باقي الكميات.

جتارة احلبوب: فروع ومواقع الرشكة واصلت عملها خالل ايام حظر التجوال
اسطوهلا نقل الرز من الديوانية اىل نينوى

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن أمانة بغداد، ان حملة اإلكساء يف شوارع 
العاصمة ضمن م�رشوع نهضة بغداد يدخل 

األزقة واملناطق السكنية
وق�ال مريزا »االن يوجد مرشوع كبري اس�مه 
}نهضة بغداد{ هذا املرشوع من اهم مفاصلة 
اكس�اء ش�وارع بغداد الرئيسة ضمن جداول 
معدة لهذا اليشء وتكون عملية االكساء وفق 
مواصفات وبارشاف مخترب ابن رش�د التابع 

المانة بغداد«. 
واض�اف، »بع�د عملية االكس�اء تكون هناك 
عملية تأثيث الشوارع منها تخطيط خطوط 
العبور بالعالمات الدالة«، مشريا اىل ان »هذه 
س�تكون من ضمن هذا امل�رشوع الذي يدعو 

لنهضة بغداد واعادة وجهها الحظري« مبينا 
»يف املوازن�ة الجدي�دة توجد خط�ط عمليات 
االكس�اء الت�ي تدخل الزق�ة وش�وارع بغداد 
االخ�رى لك�ن حس�ب تخصيص�ات املوازنة 
وايض�ا توج�د مش�اريع بن�ى تحتي�ة مهمة 
للمناطق غ�ري املخدومة الغري متوفر بها بنى 

تحتية«. 
واوض�ح ان�ه »لغاي�ة اآلن املناط�ق الزراعية 
مناط�ق خراء التوج�د لها اي�ة حلول وان 
امان�ة بغداد معني�ة بتطبي�ق القوانني داخل 
التصاميم األساسية والتقدر ان تخرج خارج 
هذه القوانني«موضحاً ان »خالل فرتة حظر 
التجوال قامت امانة بغداد باكس�اء الشوارع 
املهمة والتي تتواجد فيها اكثر اكتضاض من 

مركبات وزخم املروري«. 

واردف بالق�ول، »االن اتح�دث م�ن س�احة 
الوثبة وايضا لدينا شارع عرشين والرستمية 
ومدخل بغداد - واس�ط هناك عمليات اكساء 
وس�وف تكون مس�تمرة«، مؤك�داً ان« خالل 
ف�رتة الحظ�ر ازداد زخم العمل الن�ه تتواجد 
اماك�ن اليمكن العمل بها خاصٌة مركز بغداد 
شارع الجمهورية«. وتابع القول »من سوق 
الش�ورجة اىل س�احة الخالني ه�ذه املناطق 
صع�ب العمل بها يف االيام العادية فاس�تغلت 
االمان�ة الحظر بمتابعة دائمة من أمني بغداد 
الس�يما انه يتواجد يوميا وي�زور فرق العمل 
ومراقبة ش�ديدة عىل نوع العمل وهناك جهد 
بلدي يف كل بغداد كرف�ع النفايات واالنقاض 
والتش�جري وهن�اك خلي�ة عم�ل يف كل مكان 

تعمل وتعمل امانة بغداد يف كل مكان«.

أمانة بغداد تواصل اإلكساء وتؤكد: سيدخل األزقة

    بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزي�ر  كش�ف 
العلمي،نبي�ل كاظ�م عب�د الصاح�ب، أمس 
االح�د، ارتف�اع ع�دد البح�وث العراقي�ة يف 
مس�توعبات س�كوبس العاملي�ة اىل أكثر من 
ستة وستني ألف بحث.وقال لدى مشاركته يف 
اجتماع عمداء كليات طب األسنان يف العراق 
عرب دائرة إلكرتوني�ة مغلقة، إن »الجامعات 
العراقية بش�قيها الحكومي واألهيل حققت 
إضاف�ات مهمة ومتس�ارعة يف رصيدها من 
البحوث املنش�ورة يف املس�توعبات العاملية«، 
الفتا اىل أن »الجامعات الحكومية عىل الرغم 
من التحديات تمكنت اىل غاية السادس عرش 
من ش�باط الحايل من ن�رش )٦٣٩57( بحثا 

فيما س�جلت الجامع�ات والكلي�ات األهلية 
ن�رش )٢55٩( بحثا«. وأكد خ�الل االجتماع 
ع�ىل »رضورة االرتق�اء بمنظوم�ة البح�ث 
العلم�ي وتعزي�ز التدري�ب الرسي�ري ال�ذي 
تتطلبه خصوصية كليات املجموعة الطبية يف 
ضوء توصيات اللجنة الوطنية العليا للصحة 
االس�تثنائي  الظ�رف  ومراع�اة  والس�المة 
الراهن مشيدا بجهود كليات طب األسنان يف 
اس�تيعاب متطلبات املرحلة وتمكني الطلبة 
من التواصل العلمي وتوفري مناخات املعرفة 
التخصصي�ة«. واوض�ح ، ان »عمداء كليات 
ط�ب األس�نان ثمن�و دور املتابع�ة الحثيثة 
لوزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي ورصد 
املؤرشات العلمية لهذه التخصصات وتوفري 

الدعم العلمي املطلوب يف هذا املجال«.

التعليم تعلن ارتفاع عدد البحوث العراقية ألكثر
من »66« ألف بحث يف مستوعبات سكوبس العاملية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات العاّمة 
افتت�اح م�رشوع م�اء النه�روان ببغداد خ�الل العام 
الح�ايل، بينما تنفذ امانة العاصمة حمالت اس�تباقية 
لصيانة شبكات املاء الصايف استعدادا لفصل الصيف.

وق�ال مدير ع�ام مديرية امل�اء يف الوزارة نج�م الحيايل 
يف ترصي�ح صحف�ي، ان “م�الكات املديري�ة تمكن�ت 
بالتنس�يق م�ع الرشك�ة الهندي�ة م�ن ح�ل الكثري من 
االش�كاالت واملعوقات التي كانت تواجه تنفيذ مرشوع 
ماء النهروان«. واشار اىل“وصول نسبة انجاز املرشوع 
اىل 7٦ باملئة، وس�يتم افتتاحه خالل العام الحايل ليخدم 
اكثر من ٣00 الف نسمة يف مناطق النهروان والكرغولية 
وكذل�ك قاطع ٩ نيس�ان، حيث تبلغ طاقته التش�غيلية 
الس�اعة«. وبش�أن مش�كلة  يف  االف م�رت مكع�ب   ٤
ش�ح املاء ايضا، قال مع�اون مدير ماء بغ�داد يف امانة 
العاصمة عمار هش�ام عبد القادر يف ترصيح صحفي، 
ان »القطوعات التي تش�هدها بع�ض مناطق ومحالت 
جانبي الكرخ والرصافة تاتي ضمن الخطة االستباقية 
لصيانة ش�بكات املاء الصايف استعدادا لفصل الصيف«.  
واكد ان »بعض املناطق ش�هدت قطوع�ات مؤقتة مثل 
الثعالبة والدورة والكرادة والشعب نتيجة القيام بازالة 
ترسبات االطيان من الخزانات واالنابيب الرئيسة ضمن 
مرشوعي رشق دجلة والرصافة الكبري، ورافقها تذبذب 
يف تولي�د الطاق�ة الكهربائية للمحط�ات املجهزة باملاء 
الصايف«.  واردف ان »التجاوز عىل ش�بكات املاء الصايف 
س�بب مشكلة ش�ح املاء لبعض املناطق، خصوصا بعد 
تسجيل زيادة يف عدد املحالت السكنية، فعىل سبيل املثال 
كان عدد املحالت الرسمية ضمن قطاع منطقة الشعب 
٣٤ محلة مس�جلة ضمن الخارط�ة االدارية، لكن تمت 
حالي�ا مالحظة وج�ود 7١ محلة عش�وائية يف املنطقة 
نفس�ها، مما ادى اىل حدوث ضغط عىل الش�بكات النها 
مصمم�ة لطاق�ة معينة«.  ولف�ت اىل ان »االمانة كانت 
ق�د اعلنت تس�جيل ال�ف و٢0٣ محلة تج�اوز يف عموم 
بغداد، بينما بلغ عدد املحالت الرس�مية املسجلة ضمن 

الخارطة االدارية للعاصمة 5٣7 محلة رسمية«.

االعامر: النهروان ستودع 
شح املياه العام احلايل

    البصرة / محمد الجابري

اك�دت قيادة عملي�ات البرصة، أمس االحد، انه�ا قامت بغلق تام 
ملدين�ة البرصة من خالل الس�يطرات الخارجية م�ع املحافظات 

املجاورة وذلك لتطبيق عمليات فرض الحظر الوقائي. 
قائ�د العمليات الل�واء الركن أك�رم صدام مدنف وخ�الل مؤتمر 
صحف�ي عق�د يف مقر القيادة  ق�ال، ان »الق�وات األمنية تتحمل 
املس�ؤولية القانوني�ة والوطنية واإلنس�انية يف تطبي�ق مقررات 
لجنة الصحة والس�المة حرفيا ضمن قاطع املسؤولية والتعاون 
مع الجهات ذات العالقة«، مؤكدا أنه »تم استثناء عمليات دخول 
وخ�روج البضائ�ع وامل�واد الغذائي�ة والدوائية م�ن وإىل البرصة 
عرب الس�يطرات الخارجي�ة وكذلك املرابط�ات يف مركز املحافظة 
وتوابعه�ا«. واض�اف، ان »التوجيه�ات الص�ادرة م�ن الجه�ات 
املختص�ة منح�ت الصحفي�ني واإلعالميني إس�تثناء م�ن الحظر 
الصحي وذلك بالتنس�يق مع ف�رع نقابة الصحفي�ني يف البرصة 

ملمارسة عملهم اإلعالمي«.

عمليات البرصة تصدر توضيحًا 
بشأن االغالق التام للمحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت ايران غلق 5 مناف�ذ حدودية مع العراق ملواجهة الفريوس 
املتحور.

 وق�ال املتح�دث باس�م اللجنة العلي�ا ملواجهة كورون�ا يف مدينة 
كرمانش�اه مس�عود بهرام انه« نتيجة لتفيش الس�اللة الجديدة 
م�ن فاي�روس كورونا، تقرر غلق 5 منافذ حدودية امام الس�ياح 

من العراق«.بحسب املواقع االيرانية
واضاف ان« املنافذ هي }برويزخان، شوشمي، خرسوي، سومار، 

شيخ صله{«.
واكد بهرام ان« االغالق سيتسمر اىل اشعار آخر ويأتي ملنع وصول 

الفايروس املتحور اىل الجمهورية االسالمية«.
أعلنت السلطات املحلية يف مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان 
اإليراني�ة، اليوم الس�بت، إغالق معرب الش�المجة الح�دودي أمام 

املسافرين العراقيني.

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعدُّ لجنة الرتبي�ة النيابيَّة إىل ط�رح قانون امل�دارس األهليَّة 
للق�راءة األوىل بعد انته�اء العطلة الترشيعيَّة، مبين�ًة أنَّ القانون 
يشرتط تس�جيل مالك املدارس األهليَّة عىل قانون العمل لضمان 

حقوقهم املستقبليَّة.
وقال مق�رِّر اللجنة طعم�ة اللهيبي، يف حديث صحف�ي، إنَّه »إىل 
اآلن ال يوجد قانون ينظم عمل املدارس األهليَّة وال آلية تس�جيلها 
وتنظيمه�ا وف�ق األطر العلميَّ�ة، لذلك فإنَّ اللجنة س�تبارش بعد 
انته�اء العطلة الترشيعيَّة عرض القان�ون للقراءة األوىل والثانية 

م عمل هذه املدارس«. تمهيداً إلنهائه ليكوَن هناك قانوٌن ينظِّ
وبني أنَّ »مرشوع القانون يش�رتط عىل املدارس األهليَّة تس�جيل 

مالكها التدرييس عىل قانون العمل للحفاظ عىل حقوقهم«. 
وأضاف أنَّ »القانون يحتوي أيضاً الكثري من األمور منها الحصول 
عىل املوافقة املطلوبة لفتح مدرس�ة أهليَّة، فضالً عن املبالغ التي 
تؤخذ من الطالب«، مش�رياً إىل أنَّ »القانون أكد رضورة أْن تكون 

هناك نسبة نجاح الستمرار عمل هذه املدارس أو إيقافها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، أمس االحد، عن إنشاء سبع محطات للطاقة 
الشمسية يف أربع محافظات. 

وق�ال وزي�ر النفط احس�ان عب�د الجبار بحس�ب وكال�ة االنباء 
العراقي�ة، إنه »ت�م إنش�اء )7( محطات للطاقة الشمس�ية يف ٤ 

محافظات بطاقة 750 ميغاواط«.
 وواف�ق مجلس الوزراء، قبل أيام، عىل اس�تثمار س�بع محطات 

كهربائية شمسية.

بعد الشالجمة.. ايران تقرر اغالق »5« معابر 
حدودية اخرى مع العراق

الرتبية الربملانية تستعد لطرح مرشوع 
قانون املدارس األهلية

النفط تعلن إنشاء »7« حمطات للطاقة 
الشمسية يف أربع حمافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان إىل إعفاء الرشائح الفق�رية وذوي الدخل املحدود من 
الغرام�ات املفروضة ع�ىل مخالفة إجراءات الحظر وخصوصاً عدم ارت�داء كمامة، بحكم أن 
وارد هذه الرشائح ال يسمح برشائها اليومي ملستلزمات الوقاية، واقرتحت توزيع الكمامات 
مجان�اً بني تلك الرشائ�ح كي تمتث�ل للقانون.وقال الناطق باس�م املفوضي�ة العليا لحقوق 
االنس�ان عيل البيات�ي يف حديث صحفي، إن »االجراءات الوقائية مطلوبة ملنع انتش�ار الوباء 
م�رة أخ�رى، وهكذا كان�ت تعليمات اللجن�ة العليا للصحة والس�المة، وم�ن ضمنها فرض 
غرامات عىل من ال يلتزمون بلبس الكمامات، ولكن من وجهة نظر حقوق االنس�ان، فإن ما 
يقارب ٣5 باملئة من سكان العراق تحت خط الفقر، وبالتايل فإن واردهم اليومي يرتاوح بني 
)دوالر ودوالري�ن(، وعملياً ليس بإمكانهم الحصول عىل الكمامات بش�كل ذاتي، لذا البد من 
أن تك�ون هناك إجراءات حكومية ملنحهم منحا مالية أو كمامات مجانية، باالضافة اىل دعم 
الس�الت الغذائية لتجاوز هذه االزمة«. وبني البياتي، أن »الدس�تور أل�زم الجهات الحكومية 
املعني�ة بالحظر برورة عدم جباية الرس�وم املذكورة من قبل معدوم�ي الدخل والطبقات 
الفق�رية، لذلك كان البد م�ن األخذ بنظر االعتبار الفئات التي س�تترر من هذه االجراءات، 
وايج�اد حلول لها، والذين ال يقلون عن ١٤ ملي�ون مواطن عراقي«. من جانبه، أكد املختص 
بالش�أن القانوني ع�يل التميمي يف حديث صحفي، أن »قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لس�نة 
١٩٨١ يف أغل�ب م�واده من امل�ادة ٤0 اىل املادة ١00، أعطى صالحيات واس�عة لوزير الصحة 
بقط�ع الطرق وفرض الحظ�ر يف حالة االوبئة، كم�ا أن قانون الصحة العام�ة عاقب باملادة 
٩٩ من�ه بالغرامة أو بالحبس ملدة تصل اىل س�نتني كل من يخال�ف التعليمات والقرارات التي 
تصدر من الصحة«. مؤكدا »وجود خلط بتحصيل الغرامات الفورية، وهذه مخالفة للقانون، 
فف�ي هذه الحال�ة يجب أن تكون الحالة مش�ابهة لحالة االجهار باالفط�ار، إذ يجري القاء 
القبض عىل الشخص املخالف واحالته عىل محكمة التحقيق وبعد ذلك تقوم املحكمة بتطبيق 
املادة ٩٩ من قانون الصحة العامة، وال يمكن أن نكون أمام غرامات وعقوبات آنية، لذا فإن 
ه�ذا االجراء غري صحيح، إذ يجب القاء القبض عىل الش�خص املخالف والذهاب اىل املحكمة، 
فيق�وم الق�ايض الخف�ر بتوقيف�ه أو إخراج�ه بكفالة واخذ تعه�دات منه، وامله�م أن تطبق 
العقوب�ة، ويمكن أن يكون هذا القرار قابال للطعن امام محكمة القضاء االداري، إذ ال يمكن 
أن يك�ون للمفارز س�لطة القرار أو س�لطة قايض جن�ح«. إىل ذلك، قال الناطق باس�م وزارة 
الداخلية اللواء خالد املحنا يف حديث صحفي، إن »جميع الغرامات التي تفرض من قبل املرور 
وبش�كل فوري، تجري وفق س�ند قانوني، أما الغرامات التي تفرض من دون س�ند قانوني، 
فه�ي مخالفة طبعاً، أم�ا الغرامة التي فرضت من قبل وزارة الصح�ة عىل مخالفة إجراءات 
الوقاي�ة بعدم ارتداء املواط�ن للكمامة وتبلغ ٢5 الف دينار، فهي وفق قانون الصحة العامة، 
وتذه�ب الوصوالت اىل وزارة الصحة وليس�ت للداخلية عالقة به�ا، أما املخالفات املرتتبة عىل 
املركبات ومخالفة قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة، كأن يكون هناك أكثر من شخص 

يف املركبة، فتكون بمبلغ ١00 ألف دينار، وهي غرامة تذهب اىل الداخلية«.

حقوق اإلنسان تدعو إىل إعفاء الرشائح 
الفقرية من غرامات خمالفة احلظر

بالتفاصيل.. نجدة بغداد تنفذ اعتقاالت 
وتكشف حصيلة الـ24 ساعة املاضية

الصحة تعلن استمرار دوام العيادات الطبية 
الشعبية واللجان الطبية خالل أيام احلظر الشامل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة رشطة بغداد، أم�س االحد، تمكن مف�ارز النجدة من القبض 
ع�ىل عدد من املتهم�ني واملطلوب�ني واملخالفني خالل ال٢٤ س�اعة املاضية 
يف العاصمة بغداد.وذكرت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أن »مفارز نجدة بغداد/ دوريات نجدة الرش�اد القت القبض عىل متهم 
بحوزته س�الح غري مرخص )مس�دس( ضمن منطقة الش�ماعية«.وتابع 
البي�ان أن »دوري�ات نج�دة الصمود ضبطت س�الح غري مرخ�ص )بندقية 
كالش�نكوف( لش�خص قام بإطالق النار يف الهواء اثر نشوب مشاجرة مما 
ادى اىل ترويع املواطنني يف  منطقة جميلة، وتم ضبط س�يارة )عليها اشارة 
حج�ز( ضمن ناحية الوحدة م�ن قبل دوريات نجدة النهروان«.واسرتس�ل 
»ت�م الق�اء القب�ض ع�ىل )٢١( مخم�ورا يعرتضون س�بيل امل�ارة، والقاء 
القبض عىل )١٢7( ش�خصا مخالفا لتعليم�ات وأوقات حظر التجوال، كما 
تمكنت دوريات نجدة االعظمي�ة من القاء  القبض عىل متهمني بحوزتهما 
)مسدسان غري مرخصني( ضمن تقاطع القطن الطبي، وتم  تسليم جميع 

الحاالت اىل مراكز الرشطة ودوائر املرور حسب االختصاص«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

طمأنت وزارة الصحة والبيئة، املواطنني 
بجهوزية مالكاتها الستقبال املصابني 
بفريوس كورونا.ونقل�ت خلية االعالم 
الحكوم�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، عن الوزارة القول« 
انه�ا خصص�ت أرق�ام س�اخنة تعمل 
عىل مدار الس�اعة الس�تقبال املصابني 
بكورون�ا، كم�ا تطم�ن املواطنني بأن 
أنه�ت  الطبي�ة والصحي�ة،  مالكاته�ا 
ملجابه�ة  الالزم�ة  اإلج�راءات  جمي�ع 
الوباء و التحضري الس�تقبال املصابني 

طبًقا ملعايري منظم�ة الصحة الدولية، 
واملؤرشات تسجل ازدياد حاالت الشفاء 
وانخفاض بعدد الوفيات«.ودعت وزارة 
الصحة املواطنني املصابني أو املش�تبه 
بإصابته�م، اىل« ع�دم ال�رتدد ملراجعة 
أقرب مش�فى أو مرك�ز صحي، لتلقي 
العالج�ات الالزمة«، مح�ددة« األرقام 
الس�اخنة التالي�ة لغ�رض اإلب�الغ عن 

الحاالت، وعىل مدار الساعة:
07٩0١٩٢5٩٤7
07٩0١٩٢5٦٤٨

  07٩0١٩0٨0٦١
اضافًة اىل رقم االسعاف الفوري ١٢٢.

حمافظ البرصة: العقوبات املفروضة عىل املخالفني 
حلظر التجوال ستطبق من دون هتاون

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة اس�عد العيداني، أمس األحد، عن 
فرض حظر ش�امل للتجوال االيل وتنق�ل املواطنيني يف 

عموم املحافظة.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي إن 
“فرض حظر التجوال س�يطبق بعد الساعة الثامنة يف 
ليل االثنني والثالثاء واالربعاء ويستمر ذلك النظام ملدة 

اسبوعني”.
وشدد عىل أن “الفقرات الخاصة بالعقوبات املفروضة 
ع�ىل املخالف�ني س�تطبق ب�دون ته�اون”، مؤك�داً أن 
“الق�وات االمنية ومفارز الصح�ة نفذت غرامات بحق 

املخالفني للتعليمات املذكورة يف قرار الحظر”.

العراق اخلامس عامليًا والثاين عربيًا 
يف احتياطي النفط

    بغداد / المستقبل العراقي

أحت�ل الع�راق املرك�ز الخام�س عاملي�اً والثاني 
عربي�اً من حي�ث أكثر الدول امت�الكاً الحتياطي 
 GFP النفط لعام ٢0٢١ حسب مٔوسسة تصنيف

العاملية
وذك�رت املٔوسس�ة يف تقرير لها لع�ام ٢0٢١ أن 
»احتياط�ي العراق م�ن النفط الخ�ام بلغ ١٤٨ 
ملياراً ٨00 ألف برمي�ل، وهو بذلك يحتل املرتبة 
الخامسة عامليا بعد كل من فنزويال التي احتلت 
املرتب�ة االٔوىل وبمق�دار ٣0٢ ملي�ار ٣00 مليون 
برمي�ل من اص�ل ٩٢ دول�ة تمتل�ك احتياطيات 
نفطي�ة، تلته�ا الس�عودية ثانيا وبمق�دار ٢٦٦ 

ملي�اراً ٢00 ملي�ون برميل، ومن ث�م تأتي كندا 
باملرتبة الثالثة وبمقدار ١70 ملياراً 500 مليون 
برميل، تليها باملرتبة الرابعة ايران وبمقدار ١57 
ملياراً ٢00 مليون برميل«. وأضافت، أن »العراق 
احتل املرتبة الثانية عربياً بعد الس�عودية كأكرب 
احتياط�ي للنف�ط، لتأت�ي الكويت ثالث�اً عربياً 
وبمق�دار ١0١ ملي�ار و500 مليون برميل، ومن 
ث�م تأتي االم�ارات العربية املتح�دة رابعا بواقع 
٩7 ملياراً و٨00 مليون برميل«. وأش�ارت إىل أن 
»إثيوبي�ا كانت أقل الدول امت�الكا لالحتياطيات 
النفطي�ة حي�ث بلغ�ت احتياطياته�ا ٤٢٨ ألف 
برميل تسبقها املغرب ٦٨٤ ألف برميل، تسبقها 

االردن بمليون برميل«.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )20(
تعلن اللجنة وللم�رة االوىل  عن ايجار العقارات التالية 
وف�ق قان�ون )21( لس�نة )2013( فع�ى الراغب�ن 
باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوص�ل خ�الل ) 30( ثالثون يوم�ا  تبدا من 
الي�وم التايل لن�ر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع 
عى الروط مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيم�ة املق�درة مع الترصي�ح االمني للمش�رك 
باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء   يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
* جزء م�ن القطعة املرقمة )349/3( م44 حش�مية 
النش�اء )حديق�ة نموذجي�ة متمي�زة( الواقعة يف حي 
املص�ارف ق�رب مس�بح االب�راج ع�ى الش�ارع العام  
وبمس�احة )3700( م2 وحس�ب واق�ع الح�ال  وملدة 

عرة سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة 
( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعى من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من الي�وم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 
50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوف�ة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النر واملصاريف 

املرتبة عى ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية 
النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2769 /2018  
التاريخ/18 /2 /2021

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الك�وت معمل طابوق 
العق�ار تسلس�ل  املش�يد ع�ى  النرج�س 
طاب�وق  معم�ل  الش�ويجة  317/1م30 
النرجس  الواقع�ة يف الكوت العائد للمدين 
)جعف�ر حس�ن زب�ن ( املحج�وزه لق�اء 
طل�ب الدائ�ن )فيصل غازي ج�ر و منهل 
عكار عب�د الله (البال�غ )650,000,000(
س�تمائة وخمس�ون ملي�ون دين�ار فعى 
الراغ�ب بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة)30 يوما( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عى املشري .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

املرق�م  العق�ار   -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
طاب�وق  معم�ل  الش�ويجة  317/1م30 

النرجس طريق بدرة 
2-جنس�ه و نوعه:- يحتوي ع�ى بنايتن 
لفخ�ار الطاب�وق الي�ه للس�قوط لوج�ود 
 2 و  س�قوفها  و  جدرانه�ا  يف  نقش�ات  
خزانات حدي�د و مصعد احدهما للوقود و 

الخر للماء
3-حدود و اوصافه :- 

4-مشتمالته :
5-املساحة :- 

6-درجة العمران:�
7-– الشاغل :- مروك و مهمول منذ فرة 

طويلة بعد  الكشف خايل من الشواغل
8� القمية املقد رة :-  100,000,000 مائة  

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

اىل الريك/ زينب شهيد غازي 
أقت�ى حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
البن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض  االرشف 
للعق�ار املرقم ) 116/914( الحيدرية رقم 
املقاطعة) 6 ( اس�م املقاطعة خان الحماد 
خالل عرة أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب اإلجازة 

كاظم عبد الحسن تايل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2323|2019
التاريخ/2021/2/18 

 أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت حصة املدين يف 
العقار التسلس�ل  203/4م 38   الخاجية 
الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدي�ن )عب�د 
الكري�م محس�ن صخ�ي( املحج�وز لقاء 
طلب الدائن )س�داد عبد الله حميد(البالغ 
)30,000,000( مليون دينار فعى الراغب 
بالراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
)30 يوم�ا ( تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنر 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عى املشري .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :-  الك�وت / الخاجيه 
203/4م38 الخاجيه 

2-جنس�ه ونوعه:- ارض زراعيه تس�قى 
بالواسطه 

3-حدوده واوصافه : ارض زراعيه خاليه 
من البناء تقع عى شارع فرعي يف منطقة 

الخاجية مقابل املسبح   
4-مشتمالته :-  

5-� مس�احتة :- 500س�هم و هي تعادل 
71م2

  6درجة العمران : 
7– الشاغل : 

8_القمي�ة املق�درة : 30,000,000 ثالثون 
مليون دينار 

�����������������������������������
اىل الري�ك ال�ذي ال يح�ر )س�عاد عبد 

الجليل عبد الكريم( 
اقت�ى حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف 
البن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض  االرشف 
للقطعة املرقمة 3188/1670  حي السعد 

يف النجف
طالب االجازة

جاسم حمودي رسول

الرشكة العامة 
لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت

بند املواصفة 8ـ2ـ2
اسم االستامرة : اعالن مناقصة

 WI-112-F02 : رمز االستامرة

اعالن رقم )2021/02(
تش�غيل معمل العوارض الكونكريتية يف الس�ماوة باس�لوب 
التش�غيل املش�رك النتاج العوارض واملنتج�ات الكونكريتية 

االخرى 
تعلن الركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت احدى 
تش�كيالت وزارة النق�ل عن فرصة اس�تثمارية عن تش�غيل 
معمل العوارض الكونكريتية يف الس�ماوة العائد لها باسلوب 
التش�غيل املش�رك النتاج العوارض واملنتج�ات الكونكريتية 
االخرى الواقع يف محافظة املثنى / قضاء السماوة � منطقة 
ال عطش�ان � ابو محار مقاطعة رق�م 7/181 قرب محطة 

قطار السماوة.
فعى الراغبن تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية بخصوص 
املوض�وع اع�اله يف موعد اقص�اه يوم الثالث�اء 2021/3/8 
الس�اعة الثانية عر ظهرا يف مقر الركة الكائن يف بغداد � 

الشالجية / خلف جامع براثا � مقابل مخازن الشالجية 

للمزيد من املعلومات اتصل بنا عى الريد االلكروني :
info@scitcp.gov.iq. scitac@scitcp.gov.iq

موقع الركة :
www.scitcp.gov.iq

الموقع المساحة رقم الملك )القديم/الجديد(  جنس الملك ت
مجاور سياج المستشفى )2,25×0,5(م 168/41 حانوت 1

عمارة البلدية /شارع السهلة )5,85×2,5(م 413/3 حانوت 2
سوق حي المتنبي )3×4(م 686/19 حانوت 3

عمارة البلدية /شارع السكة )4,7×3(م 84/106 حانوت 4

عمارة البلدية /شارع السكة )3×3(م -41/47-33/39-20/23-17/20-16/19-14/17-13/16-12/15-5/5
72/93-69/90 حوانيت 5

عمارة البلدية /شارع السكة )3×6(م 48/)60+57(-24/27-22/25 حوانيت 6
عمارة البلدية /شارع السكة )4,7×3(م 83/105 حانوت  7
عمارة البلدية /شارع السكة )19×8(م 90/13 شقة  8
عمارة البلدية /شارع السكة )12×12(م 92/12 شقة 9
عمارة البلدية /شارع السكة )13×12(م 97/9-94/15 شقق  10
عمارة البلدية /شارع السكة )15×13(م 98/10 شقة  11

شارع السكة )2,2×2,75(م 124/)7/99( حانوت  12
شارع السكة )3×4(م 150ج/135 حانوت 13
شارع السكة )3×2,5(م 143/)1/207( حانوت 14
شارع السكة )3×3,6(م 144/)1/205( حانوت 15
شارع السكة )2×1(م 158/)1/67( حانوت 16

العدد /79
التاريخ 2021/2/16

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 98
التاريخ : 2021/2/10

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

رقم االصدار : 1.0  
تاريخ االصدار : 2017/01/16

زيد خليل شعالن 
املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 003-SC-21-EBS 
Provision of Chinese Chefs Service for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Chinese Chefs Service for EBS Oilfield 

Tender No.: 003-SC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to carry out the project Provision of Chinese 

Chefs Service for EBS Oilfield for one fixed and one optional year. All Chinese chefs provided by the contractor must be 

determined by the company before they can enter the camp to cook. The exact number of chefs is determined by the company. 

Attendance sheets for Chinese chefs are provided by the company's user department. The working period of each chef shall in 

principle be no less than 10 months, beginning on the day of entry into Iraq and ending on departure from Iraq. 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

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

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

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

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 

tender submission deadline 1200PM, 14th March 2021 based on the ITB documents. 

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

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

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

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

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

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

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

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

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

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

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
Second EXTENSION Announcement for Public Tender No: 023-SC-20-EBS  

Provision of Well Testing Service 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Well Testing Service 

Tender No.: 023-SC-20-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

Contractor shall perform competitive services for well testing for one firm year, such as give Oil/gas/water production rate 

measurement or injection capacity evaluation and deliver real time testing data, conduct well test operations such as Monitoring 

wellhead conditions, operating well test equipment, taking pressures, temperatures, flow rate, densities, BSW and other 

associated measurement, including surface liquid and gas sampling, downhole liquid (PVT) and transfer to PVT cylinder, and 

sample analysis, provide laboratory surveys for determination of content of surface gas/oil/water, and will deliver high qualify 

raw data for geology and reservoir study. 

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

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

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

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

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

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 

SECOND EXTENDED tender submission deadline 12:00 PM, 8 March 2021 based on the ITB documents. 

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

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

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

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

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

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

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

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

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

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-20  

PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

 Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 

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

Tender Title: PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD 

Tender No.: 005-PC-20 

Tender Information:  

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

participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 

after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

To seek ONE contractor to provide drilling casing for EBS oilfield, the casing must be made in origin Western Europe, Japan, USA and Canada. Estimated quantity and brief 

description as below: 

Item Description Estimated Quantity  

1 Casing 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC length 9.5-12.0m 70000m 

2 Casing 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 9.5-12.0m 40000m 

3 Casing coupling 13-3/8" N80 12.19mm 68ppf BTC 30 pc 

4 Casing coupling 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC 30 pc 

5 Casing coupling 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC 30 pc 

6 Pup joint 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 2.5m Box × Pin 40 joints 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

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

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

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

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

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

Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the tender submission deadline 16:00, 7th April 2021 

based on the ITB documents. 

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

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

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

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

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

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

the purpose of swift answering before the bidding date. 

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

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

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

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
Second EXTENSION Announcement for Public Tender No: 031-SC-20-EBS  
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service 

Tender No.: 031-SC-20-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

Contractor shall perform competitive services for dynamic pressure surveillance for one firm year, such as downhole sampling, 

downhole pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., 

and will deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production 

optimization. 

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

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

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

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

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

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the Second 

EXTENDED tender submission deadline 12:00 PM, 8 March 2021 based on the ITB documents. 

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

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

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

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

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

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

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

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

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

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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

املناذرة  
العدد / 676/ش/2017
التاريخ / 2020/9/16

اىل املدع�ى عليه / عب�اس صخل 
خضري مجهول محل االقامة

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
يف  676/ش/2017  املرق�م 
2017/8/29 وموضوع�ه النفقة 
املاضية واملس�تمرة  املدعية فيها 
حميده عليوي ابو الدود ولطفلك 
اقامتك  محم�د وملجهولية مح�ل 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني يوميتني ويف 
حالة عدم حض�ورك خالل عرشة 
ايام من تاريخ تبلغك يسقط حق 
االعرتاض عىل الحكم الغيابي وان 
ق�رار الحكم يكتس�ب بعد ثالثون 

يوما من تاريخ تبلغك
القايض

حامد فوزي
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 270/ب2021/4
التاريخ 2021/2/18

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه )حلي�م عوده 

حسني ( 
املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة 
اعاله ضدكما وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م بالزام�ك واملدع�ى عليه ) 

حيدر محي داخل(  
 بتأديتكما له  وبالتكافل والتضامن 
مبلغ قدره )3600$  عن القرض 
ونظ�را    2019/5/20 امل�ؤرخ 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
استئناف الكرخ االتحادية واشعار 
مختار الكاظمي�ة � الحرية نحلة 
416 ناجي عبد الكاظم ناجي  لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
املرافعة  محليتني يوميتني بموعد 
صباح�ا  التاس�عة   2021/2/25
وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

الكوفة
العدد / 234/ش/2021

التاريخ 2021/2/11
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه  )اس�امة عب�د 
العباس عبد الشهيد ( 

اقامت املدعية رم�اح رايض رزاق 
الدعوى املرقم�ة اعاله امام هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا تصدي�ق 
الطالق الخلع�ي  وملجهولية محل 
املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت  اقامت�ك 
صحيفت�ني  يف  اعالن�ا  تبليغ�ك 
محليتني يوميت�ني للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
الس�اعة   2021/3/4 املواف�ق 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة 
حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فس�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

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

رئاس�ة محكمة استئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2168/ب2020/1

التاريخ 2021/2/14
اىل املدع�ى عليه�م  )الثالثة تقية 
عيل فلحي والتاسع جابر عبد الله 
صالح والع�ارش ابراهيم عبد الله 
صال�ح والحادية عرش رضية عبد 

الله صالح( 
اقام املدعي عيل عبد الجليل رايض  
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله 
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بتاييد 
قرار الحكم املرقم 511/ب/1994 
املتضم�ن تملي�ك  يف 1994/1/4 
املدع�ي اعاله تم�ام العقار املرقم 
12397/2 ح�ي االم�ري  ولثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار ح�ي االمري عب�د الرحمن 
جبار الس�المي علي�ه قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
للحض�ور يف  يوميت�ني  محليت�ني 
موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2021/2/25 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
بحق�ك  املرافع�ة  تج�ري  س�وف 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة  
العدد / 679/ش/2017
التاريخ / 2020/9/16

اىل املدع�ى عليه / عباس صخل خضري مجهول 
محل االقامة

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 679/
ش/2017 يف 2017/10/4 وموضوع�ه االثاث 
املدعية فيها حميده عليوي ابو الدود وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني يوميت�ني ويف حال�ة عدم 
حض�ورك خالل عرشة اي�ام من تاري�خ تبلغك 
يس�قط حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي وان 
قرار الحكم يكتسب بعد ثالثون يوما من تاريخ 

تبلغك
القايض

حامد فوزي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2017/395

التاريخ : 2020/11/11 
اىل  /املنفذ عليه  / عباس صخل خضري 

لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة املهدي ومختار 
منطق�ة معامل الطاب�وق يف قضاء النج�ف انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
املن�اذرة  خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر :

تنفيذ قرار محكمة االحوال الش�خصية يف املناذرة بالعدد 
676/ش/2017 يف 2017/8/29 بتأديت�ك للدائنة نفقة 

مستمرة لها ولطفلك

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2017/396

التاريخ : 2020/11/11 
اىل  /املنفذ عليه  / عباس صخل خضري 

لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة املهدي ومختار 
منطق�ة معامل الطاب�وق يف قضاء النج�ف انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
املن�اذرة  خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر :

تنفيذ قرار محكمة االحوال الش�خصية يف املناذرة بالعدد 
49/ش/2016 يف 2016/1/28 واملتضم�ن ال�زام املدين 

عباس صخل خضري بتادية للدائنة املهر املؤجل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2018/3109
التاريخ : 2021/2/18

اىل / املنفذ عليه / وسام منصور عيل
لقد تحقق لهذة املديرية من ذات اختصاص  انك مجهول 
مح�ل االقامه ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت اومختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه , واس�تناداً للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي 
اوصاف املحرر:

قرار محكمة ب�داءة الكوت بالع�دد 1886/ب/2018 يف 
تاريخ 2018/9/23
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أ! »اجلمهوريون« وترامب.. مذنب ومربَّ
           جيفري كمب 

اخُتتم�ت محاكم�ة ع�زل دونال�د ترام�ب 
الثاني�ة يف مجل�س الش�يوخ األمريكي يوم 
الس�بت 13 فرباي�ر الجاري. 57 س�يناتوراً 
وج�دوا أن الرئيس الس�ابق مذن�ب، أي أقل 
ب��10 أصوات فقط من أغلبية ال�67 صوتاً 
الالزمة التي ينص عليها الدس�تور من أجل 
إدانته. ونتيجة لذلك، برِّئ ترامب من جديد. 
غ�ري أن العدي�د م�ن »الجمهوري�ن«، بمن 
فيه�م أولئك الذي�ن صوّتوا لصال�ح تربئته 
الغال�ب،  يف  تقني�ة  املحاكم�ة ألس�باب  يف 
مقتنعون بأنه مت�ورط يف تنظيم تمرد عىل 

مقر الكونجرس األمريكي يوم السادس من 
يناير املايض. ومن بن أشد منتقدي الرئيس 
السابق هناك زعيم األقلية »الجمهورية« يف 
مجلس الش�يوخ ميتش ماكون�ل، الذي نّدد 
برتام�ب حينما انته�ت املحاكم�ة وبعد أن 
صّوت لصالح تربئت�ه. ويف هذا الصدد، قال 
ماكون�ل إن مقتحم�ي الكونج�رس »كان 
يلَقم�ون األكاذي�ب من قبل أق�وى رجل يف 
العال�م، ألنه كان غاضباً بس�بب خس�ارته 
يف االنتخابات«. وأض�اف يقول: »إن أفعاله 
التي س�بقت أعمال الش�غب تمث�ل إهماالً 
مخزي�اً للواج�ب.. وترامب مس�ؤول عملياً 
ومعنوياً عن التسبب يف أحداث ذلك اليوم«. 

ترام�ب كان صامت�اً نس�بياً من�ذ أن غادر 
واشنطن يف 20 يناير إىل ناديه يف بالم بيتش 
)بوالي�ة فلوري�دا(، لكن�ه س�يظل عنرصاً 
مهماً يف سياسة »الجمهورين«، وذلك عىل 
اعتبار أن أغلبية من قاعدة الحزب ما زالت 
تعتربه زعيماً لها. وسيتمثل أحد أدواره يف 
دعم املرشحن الجمهورين املتنافسن عىل 
عضوي�ة مجلس الش�يوخ ومجلس النواب 
يف انتخابات عام 2022 النصفية، وس�ريكز 
ع�ىل أولئك الذي�ن دعموه خ�الل محاكمة 
عزل�ه واملس�تعدين لتح�دي أولئ�ك الذي�ن 

صّوتوا ضده. 
التكهن�ات تذهب إىل أن ترام�ب لن يفكر يف 

الرتشح للرئاس�ة مرة أخرى يف عام 2024. 
فسجلّه خالل واليته األوىل، وخاصة طريقة 
تعاطي�ه م�ع وب�اء »كوفي�د-19«، وه�ي 
طريق�ة تميزت باإلهم�ال الواضح، وكذلك 
س�لوكه بعد خسارته االنتخابات يف نوفمرب 
2020.. كل ذلك يجعله غري مقبول من قبل 
بعض القيادات الجمهورية. ولهذا الس�بب، 
أوضح عدد من الجمهورين أنهم مهتمون 
ب�أن يق�ع عليهم اختي�ار الحزب للرتش�ح 
النتخابات الرئاسة األمريكية يف عام 2024. 
ومن هؤالء سفرية الواليات املتحدة السابقة 
ل�دى األم�م املتح�دة نيك�ي ه�ايل، ووزي�ر 
الخارجية الس�ابق ماي�ك بومبيو، وأعضاء 

مجلس الش�يوخ تد ك�روس، وتوم كوتون، 
وجوش هويل. لكن السؤال الذي ليست لديه 
إجاب�ة حتى اآلن هو ما إن كان مايك بنس، 
نائب الرئيس الس�ابق املخلص أبداً لرتامب، 

سينضم إىل هذه القائمة؟ 
الحزب الجمهوري يوجد يف حالة اضطراب 
عقب خسارة البيت األبيض أمام جو بايدن 
وخس�ارة الس�يطرة عىل مجلس الش�يوخ 
األمريكي، غري أن مس�ألة ما إن كانت هذه 
االنقس�امات س�تعني تآكالً لنف�وذ أنصار 
ترام�ب يف نهاية املط�اف، فذلك يتوقف عىل 
نج�اح إدارة باي�دن يف معالج�ة التحدي�ن 
الرئيسين اللذين يواجهان البالد: السيطرة 

عىل وب�اء »كوفي�د-19« وإع�ادة النمو إىل 
االقتصاد. 

يبدو بايدن س�ائراً نحو بداية جيدة. ذلك أن 
ثمة انخفاضاً مهماً يف عدد الحاالت الجديدة 
لألشخاص املصابن بالفريوس، وتراجعاً يف 
عدد الوفيات اليومي�ة، إضافة إىل أن الناس 
يتلق�ون اللقاح بش�كل يومي بأع�داد أكرب 
مما كان ُيعتقد أنه ممكن. وفضالً عن ذلك، 
هناك ترشيع جديد لتوفري إغاثة مالية أكرب 
من املرج�ح أن يعتم�ده الكونجرس خالل 
األس�ابيع املقبل�ة. كم�ا أن باي�دن تحاىش 
بش�كل متعمد أي مب�ادرات مث�رية للجدل 
يف السياس�ة الخارجية. وحت�ى اآلن، وافق 

مجلس الشيوخ األمريكي عىل كل تعييناته 
ملناصب عليا يف إدارته. 

إن التكهن�ات بش�أن العملي�ة السياس�ية 
األمريكي�ة أضحت نوعاً من الهوس العاملي، 
وخاصة بالنظر إىل وجود األخبار ووس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي يف كل م�كان وع�ىل 
م�دار الس�اعة، إضاف�ة إىل مش�اعر العداء 
الت�ي أضحت جزءاً م�ن الخطاب اليومي يف 
املجتم�ع األمريكي. وأصب�ح ترامب، وأكثر 
من أي من الرؤس�اء املعارصي�ن اآلخرين، 
القصة الخربية املهيمنة كل يوم. ولهذا، فما 
يريده األمريكي�ون اآلن هو ميلودراما أقل، 

وتدفق أخبار أكثر استقراراً، بل ورتابة.

اعالن 
ان�ي وال�دة املعتق�ل ) محمد 
صالح محمد جاس�م ( اعتقل 
بتاريخ 3 / 7 / 2017 من قبل 
السيطرة قرب فندق أوبري يف 
املوص�ل ونع�رف العقيد الذي 
اعتقل�ه اس�مه وكان�ت معه 
زوجته شهود عىل ذلك – علما 
انه عنده تشابه اسماء ولحد 
االن لم نعث�ر عليه وقد بحثت 
عن�ه يف كل الس�جون وقدمت 
الدعوى اىل رشطة املوصل ولم 
احصل ع�ىل اي خرب عن ابني 

.. وال حول وال قوة اال بالله .
������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكاظمية 
رقم االضبارة : 501 / 2021 

التاريخ : 17 / 2 / 2021 
اىل / املنف�ذ علي�ه / خات�ون 

هامن كمال 
لقد تحقق له�ذه املديرية من 
كت�اب مرك�ز رشط�ة الدورة 
املرقم 220 يف 10 / 2 / 2021 
ان�ك   820 م  مخت�ار  وتايي�د 
مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 
( م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف 
الكاظمي�ة  التنفي�ذ  مديري�ة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف 
املديري�ة  ه�ذه  س�تبارش 
الج�ربي  التنفي�ذ  باج�راءات 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : قرار محكمة 
املرقم 2030  الكاظمية  بداءة 
 /  11  / / ب / 2019 يف 23 
2020 املتضمن الزامك بتادية 
مبل�غ ) 200 / 949 / 111 ( 
مائة واحد عرش مليون دينار 
واربعون  وتسعمائة وتس�عة 
ال�ف ومائتا دينار اىل املدعي ) 

عالء خضري هاشم (
������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف 

االسحاقي
م/ نرش فقدان

للطلب املق�دم من قبل املدعو 
الت�ي  حم�د(  حس�ن  )ع�ي 
يروم فيه نصبه قيم عىل ابنه 
املفق�ود )محمد عي حس�ن 
حمد( ق�ررت ه�ذه املحكمة 
ن�رش فق�دان املدع�و )محمد 
عي حس�ن حم�د( الذي فقد 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن /

بتاري�خ  االس�حاقي  ناحي�ة 
يع�رف  ول�م   2015/10/24
مص�ريه لح�د االن وع�ىل من 
لدي�ه  وتتوف�ر  علي�ه  يعث�ر 
معلومات عنه االتصال بذويه 
الساكنن يف ناحية االسحاقي 
او مرك�ز رشطة االس�حاقي 
خالل ش�هر م�ن الي�وم التايل 

لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عي جاسم 
������������������������

اعالن 
اىل ال�رشكاء / محم�د كم�ال 

جمال وغنية محمد عبد 
بلدية  اىل  اقت�ى حضورك�م 
بناء  اج�ازت  التاجي الج�راء 

عىل العقار املرقم 13562 .
الرشيك 

صبيحة حنون سيد

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

نرش اعالن مزايدة رقم 2021/1
لتاجري عقارات متفرقة واقعة يف حمافظة البرصة 

تعل�ن الرشكة العامة ملوانىء العراق عن مزايدة تاجري العقار اعاله واملبن مواصفاته ادناه  وفقا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 وخالل ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي 
س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يف قسم االمالك واالرايض فعىل الراغبن االش�رتاك  يف املزايدة العلنية تقديم 
طلباته�م اىل قس�م االمالك واالرايض به�ذه الرشكة   واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبن معهم املستمس�كات 
التالية هوية االحوال املدنية  )مصورة( البطاقة التموينية )مصورة(  بطاقة السكن )مصورة( ودفع تأمينات بنسبة 
20% عرشون باملائة من القيمة التقديرية  لكامل مدة التاجري املعلنة بصك مصدق  المر الرشكة العامة ملوانىء العراق  
او نق�دا علما ان مدة التاجري س�نتان ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االع�الن واملصاريف وعند نكول من 
ترس�و عليه املزايدة يتحمل فرق البدلن لكامل مدة التاجري املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عىل املاجور وراه رؤية كافية 

وقبل به 
املواصفات :

1 � محل رقم )3( مساحته ) 2,8×12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
2 �  محل رقم )2( مساحته ) 2,8×12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

3 � محل رقم )3( مساحته )4×6(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
4 � محل رقم )4( مساحته ) 2,8×12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
5 � محل رقم )5( مساحته ) 2,8×12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
6 � محل رقم )6( مساحته ) 16×12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

7 � محل رقم )65( مساحته )24,5(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء قرب العيادة الخارجية
8 � محل رقم )1( مساحته ) 2,8×12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

9 � محل رقم )2( مساحته )12(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
10 � قطعة ارض رقم 45 مساحتها )3,2×24(م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

11 � محل رقم )4( مساحته )12(م2 واقع يف منطقة الهندية / كوت االفرنكي
12 � محل رقم )4( مساحته )12(م2 واقع يف منطقة الهندية / كوت االفرنكي
13 � محل رقم )3( مساحته )12(م2 واقع يف منطقة الهندية / كوت االفرنكي
14 � محل رقم )2( مساحته )12(م2 واقع يف منطقة الهندية / كوت االفرنكي

مجهورية العراق
 جملس القضاء األعىل 

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة بداءة البرصة

اعالن
اىل املدعى عليه / باسم نايف عبدالله

اقام املدعي ) مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 310/ب/2021. امام ه�ذه املحكمة ض�دك والتي يطلب 
فيه�ا الحكم بتس�ديد اجر املثل عن املدة املتج�اوز عليها منذ تاريخ 
2016/8/22 ولغاي�ة 2019/9/12 وان�ه ق�در اج�ر املث�ل البالغ 
)65000000( خمس�ة وس�تون ملي�ون دينار. ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 

ملنطقة الجنينة واالندلس.
علية تق�رر تبليغك اعالناً بصحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املواف�ق 2021/3/4 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانوناً س�تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق األصول.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 118 / ش / 2021 
التاريخ : 18 / 2 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / باسل عطا جاسم 

للدعوى املقام�ة من قبل املدعية رويده ايوب عبد 
املرقم�ة 118 / ش / 2021 والت�ي تطل�ب فيه�ا 
التفري�ق بين�ك وبينه�ا وملجهولية مح�ل اقامتك 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن لغرض حضورك بي�وم املرافعة املصادف 
10 / 3 / 2021 ويف حالة عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 117 / ش / 2021 
التاريخ : 18 / 2 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / باسل عطا جاسم 

للدعوى املقام�ة من قبل املدعية رويده ايوب عبد 
املرقم�ة 117 / ش / 2021 والت�ي تطل�ب فيه�ا 
تأيي�د حضانته�ا الطفاله�ا كل من ايم�ن وهمام 
ومصعب اوالد باسل عطا وملجهولية محل اقامتك 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن لغرض حضورك بي�وم املرافعة املصادف 
10 / 3 / 2021 ويف حالة عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 119 / ش / 2021 
التاريخ : 18 / 2 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / محمد كريم عي  

للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية رح�اب مزهر 
عب�اس املرقم�ة 119 / ش / 2021 والت�ي تطلب 
فيها التفريق بينك وبينها وملجهولية محل اقامتك 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن لغرض حضورك بي�وم املرافعة املصادف 
10 / 3 / 2021 ويف حالة عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 1303 / ت / 2020 

التاريخ : 17 / 2 / 2021 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل 25 م 6 الرساجي 
الواق�ع يف بل�د العائ�د للمدي�ن صب�ار ن�ارص حس�ن 
املحجوز لق�اء طلب الدائن اثري حم�زه ناجي – البالغ 
) 10000000 ( دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل 

هادي مهي حبرت 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه : قطعة 25 م6 الرساجي .
2-جنسه ونوعه : ارض زراعية .

3-حدوده واوصافه : ارض زراعية مغروس�ة باشجار 
العنب والنفضيات والرمان مس�يجة بالس�يم الش�ائك 
تقع عىل ش�ارع ع�ام يص�ل اىل الرساج�ي يحدها من 
الجن�وب الرشق�ي ش�ارع عام وم�ن املرشق بس�اتن 

للرشكاء ومن الشمال بساتن .
4-الشاغل : صبار نارص حسن .

5-القيم�ة املقدرة : 10000000 ع�رشة مالين للدونم 
الواحد .

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

اىل الرشيك / شذى مهدي أسد 
اقتى حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور لغرض 
اس�تخراج اجازة البناء القطع�ة املرقمة ) 1 / 10313 

( سبع البور .
الرشيك 

رحيم عقيل سلمان 

�����������������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : 2021/166

التاريخ : 2021/2/18
اىل / املنفذ عليه / صكبان داود صوالغ

لق�د تحق�ق له�ذة املديرية م�ن جه�ة ذات اختصاص  
بكت�اب مرك�ز رشط�ة الخل�ود املرق�م 590 يف تاري�خ 
2021/1/18 و حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة حي 
امليمون انك مجهول محل االقامه وليس لك موطن دائم 
او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً 
للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ الك�وت  تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون : 

منفذ العدل
عي رضا عي الخطاوي

اوصاف املحرر:
نفقه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3255/ب2020/4

التاريخ : 2021/2/11
اعالن

اىل املدعى عليه الثاني) رسول بادي علوان(
اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والت�ي يطلب فيها 
الحك�م )بابطال كاف�ة قيود العقار املرق�م 3/18828 
ح�ي الن�رص ( واع�ادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي 
اعاله ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة غماس قري�ة النغيل  عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا  بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم  2021/2/23 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

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

اىل املته�م الغائب/ الرشط�ي جهاد عبد الحس�ن عبد 
الرضا مهدي العيداني

املنسوب اىل  / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /

بما انك متهم وفق املادة )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2008/8/11 ولحد 
االن وملجهولية محل اقامتك اقتى تبليغك بهذا االعالن 
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة  خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك ومقر عملك 
وتجي�ب  عن  التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
)65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

�����������������������������������������
مديرية زراعة النجف االرشف

التوزيع
العدد : 2504

التاريخ 2021/2/14
انذار

اىل / الف�الح ) حم�ود حمزة اب�و اللول(  امل�وزع عليه 
مس�احة 10 دونم ضم�ن التسلس�ل 1/154 مقاطعة 
يف   1 املرق�م  التوزي�ع  ق�رار  بموج�ب  املويه�ي    /  1
1962/11/19 بالنظ�ر الرتحال�ك ع�ن املنطقة وعدم 
استغاللك املس�احة املوزعة عليك بموجب القرار اعاله 
وتركها عرض�ة للتجاوزات واالس�تغالل من قبل الغري 
وع�دم امتثال�ك للتعليم�ات رق�م 4  لس�نة  1970 من 
القانون 117 لسنة 1970 لذا ننذرك بوجوب التقيد بما 
اوجبه القانون واستغاللك املساحة خالل فرتة 10 ايام 
من تاريخ الن�رش ومراجعة مديريتنا / قس�م االرايض 
واملساحة وبخالفه سوف نقوم بالغاء املساحة املوزعة 

عليك  وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسن 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب/ ن.ع  مه�دي صاحب ياس�ن 

حسن
مح�ل العم�ل / مديرية رشطة محافظ�ة النجف 

االرشف واملنشات 
العنوان  كوفة / حي ميسان  

بم�ا انك متهم وف�ق احكام امل�ادة )5( من قانون 
عقوبات قوى االمن الداخي  رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ى تبليغك 
بواس�طة هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخي املنطق�ة الرابع�ة خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام املواد )65 و 68 و 69( من 
قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن 

الداخي 
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

املنطقة الرابعة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
العدد : 49 /ب/2021
التاريخ 2021/2/15

اىل / املدعى عليهم كل من :   
1 � امن ماجد حسن
2 � امان ماجد حسن
3 � احمد ماجد حسن

4 � محمد ماجد حسن
5 � شهناز ماجد حسن

اق�ام املدعي )فارس س�تار عفر ( الدعوى ضدكم 
ام�ام محكمة   بداءة الحرية مدعيا بان له س�هام 
ش�ائعة يف القطع�ة املرقم�ة 253 مقاطع�ة 17 
الح�رية وقد طل�ب دعوتك�م للمرافع�ة والزامكم 
حكما بازالة ش�يوع العقار املذكور اعاله  ولتعذر 
تبليغك�م الرتحالك�م اىل جه�ة مجهول�ة  حس�ب 
اش�عار مخت�ار املنطقة ق�ررت املحكم�ة تحديد 
يوم 2021/3/1 الس�اعة التاسعة صباحا موعدا 
للمرافعة وتبليغكم بواس�طة صحيفتن محليتن 
رس�ميتن ويف حال عدم حضوركمم سوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 
القايض

مهدي امري محمد
�����������������������������������������

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�رض )تكوي�ن طالب عبد 
الشهيد( 

اقتى حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للعقاراملرقم 3/56863  

حي النداء يف النجف
طالب االجازة

كرار ناجي حميد

العدد : 310/ب / 2021 
التاريخ : 2021/2/18

القايض
حممد نزار هاشم البعاج

العدد : 2831/39/5/1
التاريخ : 2021/2/3

الدكتور املهندس
فرحان حميسن غضيب
املدير العام / وكالة 

للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة

ع/ املدير العام
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نفط الوسط يتعاقد مع العب 
املنتخب األوملبي

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�د نفط الوس�ط مع الع�ب املنتخب 
أمان�ة بغ�داد منتظ�ر  األوملب�ي ون�ادي 
س�تار، لتمثيل الفريق بف�رة االنتقاالت 
الش�توية.وقال مدير الفريق نبيل عباس 
يف ترصيح�ات إن اإلدارة أكمل�ت التعاقد 
مع الع�ب املنتخب األوملبي ون�ادي أمانة 
بغداد منتظر ستار لينضم رسميا للفريق 
الجماعي�ة  التدريبي�ة  وحدات�ه  وب�ارش 
أن  املقبلة.وب�ن  للمباري�ات  تحض�را 
منتظر ستار سبق وأن تدرب تحت إرشاف 
املدرب عبد الغني شهد يف املنتخب األوملبي 
واألخ�ر يعلم إمكانيات�ه الفنية وهو من 
طلب التعاقد معه وضمه للفريق.وأش�ار 
إىل أن الفري�ق أكم�ل التعاق�دات وهن�اك 
مفاوضات مع العب أو العبن قبل إغالق 

سوق االنتقاالت الشتوية يف نهاية الشهر 
الجاري.يذكر أن نفط الوس�ط تعاقد مع 
عدد م�ن الالعبن يف االنتقاالت الش�توية 

وه�م األردن�ي محمود زع�رة والالعبن 
إياد س�دير وذو الفقار عايد ومصطفى 

حسن وعبد العباس اياد.

أنشيلويت يبحث عن غنيمة 
جديدة من ريال مدريد

سرتلينج يثري رعب آرسنال 
يف قمة الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن أحد 
املرشحن للرحيل عن ريال مدريد يف الصيف املقبل.

وينتهي عقد لوكاس فاس�كيز، جناح املرنجي، يف الصيف 
املقبل، ولم ينجح مسؤولو ريال مدريد يف إقناعه بالتجديد 

حتى اآلن.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، ف�إن كارل�و 
أنش�يلوتي، مدرب إيفرت�ون، مهتم بضم فاس�كيز، لدعم 

مركز الجناح األيمن للتوفيز.
تعاق�د م�ع خامي�س  أن  أنش�يلوتي س�بق  أن  وذك�رت 
رودريجيز م�ن ريال مدريد مجاًنا، ونجح الالعب يف التألق 
م�ع إيفرتون، لذا يس�عى امل�درب اإليطايل لتك�رار تجربة 

اقتناص الالعبن من الفريق امللكي.
وأش�ارت إىل مفاوضات تجدي�د عقد فاس�كيز وصلت إىل 
طريق مسدود، بسبب رفض الالعب للعرض املقدم، وعدم 
موافق�ة ريال مدري�د عىل زيادة األم�وال املعروضة يف ظل 

أزمة كورونا.
وأوضح�ت أن فاس�كيز يحظ�ى أيًض�ا باهتم�ام من قبل 
إىل  باإلضاف�ة  وفالنس�يا،  وإيفرت�ون  وناب�ويل  إش�بيلية 

مانشسر يونايتد وتشيليس وتوتنهام.

ديوكوفيتش: مغامريت مستمرة يف أسرتاليا

آرسنال ينافس قطبي ميالن عىل صفقة إفريقية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
األول عاملي�ا بن العب�ي التنس املحرفن، 
أن حب�ه مللعب »رود الفر أرينا« يزيد عاما 
بعد عام، وذلك خالل كلمته يف حفل ختام 
أسراليا املفتوحة عقب فوزه عىل الرويس 
دانييل ميدفيديف وتتويجه بلقب البطولة 
للمرة التاسعة يف مشواره والثالثة تواليا.

وق�ال الالعب الرصب�ي إن »مغامرة حبنا 
مستمرة، لم يكن األمر سهالً عىل اإلطالق 
ه�ذا الع�ام، لق�د كان األمر أش�به بجبل 
رويس، أود أن أشكر بشكل خاص طبيبي 
)األرجنتيني يوليسيس باديو( عىل كل ما 
فعله »، وذلك بعدم�ا تعاىف من آالم البطن 
الت�ي أصيب بها خ�الل ال�دور الثالث من 

األمريك�ي  أم�ام  البطول�ة 
تايلور فريتز.

وأبرز ديوكوفيتش سلس�لة 
االنتص�ارات الت�ي حققه�ا 
مؤخرا  ميدفيدي�ف  خصمه 
والبالغة 20 انتصارا، ووجه 
ل�ه رس�الة بلهج�ة مازحة 
قائ�ال: »أعل�م أنك س�تفوز 
يف ي�وم م�ا ببطول�ة ك�ربى 
)جراند س�الم( أيضا، ولكن 
ع�دة  انتظ�ر  فضل�ك  م�ن 

أعوام«.
وم�ن جانب�ه ق�ال الالع�ب 
ال�رويس إن الفرص�ة واتته 
ديوكوفيتش حن  ملواجه�ة 

كان ميدفيدي�ف املصنف رقم 500 عامليا، 
وعلم حينه�ا أن الرصبي ش�خص عظيم 

عالوة عىل كونه العب ممتاز.

وأض�اف: »لم يختل�ف األمر إن 
كنت املصنف رقم 600 أو الرابع 

عامليا، أنت ريايض عظيم«.
وتمك�ن ديوكوفيتش، املرش�ح 
األول للفوز باللقب، من التغلب 
عىل ميدفيديف املرش�ح الرابع، 
يف  و2-6  و2-6   5-7 بواق�ع 

ساعة و53 دقيقة.
وبف�وزه تمك�ن ديوكوفيت�ش 
م�ن حصد لقب أس�راليا للعام 
الثال�ث عىل الت�وايل ليقرب من 
الرق�م القي�ايس ال�ذي س�جله 
األس�رايل روي إمرس�ون الذي 
بالبطول�ة  التتوي�ج  اس�تطاع 
خمس مرات متتالية من 1963 

وحتى 1967.

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل نادي آرس�نال يف منافس�ة مع قطب�ي ميالن 
ع�ىل صفقة إفريقية يف خط الوس�ط خالل املوس�م 

الحايل.
ووفًقا لصحيفة »مرور« الربيطانية، فإن آرس�نال 

يس�عى للتعاقد مع اإليف�واري أوديلون كوس�ونو، 
العب وسط كلوب بروج.

وأش�ارت إىل أن كوس�ونو )20 عاًم�ا( يعيش حالة 
من التوهج هذا املوس�م رفقة كلوب بروج بالدوري 
البلجيك�ي واليوروبا لي�ج، ما جعله يج�ذب أنظار 
العدي�د م�ن األندي�ة مث�ل قطب�ي مي�الن إىل جانب 

آرسنال.
وأوضحت أن الجانرز يرى كوسونو صفقة مناسبة 
مالًيا، حيث تبلغ قيمته 8.5 مليون إسرليني فقط. 
وذك�رت أن نجم�ي آرس�نال الس�ابقن جرفيني�و 
وإيمانويل إيبوي رش�حا مواطنهما كوسونو بقوة 

ملسؤويل الجانرز، عندما استفرسوا عنه.

بوروسيا دورمتوند يعتذر عن سلوك مجاهريه
              المستقبل العراقي/ متابعة

تق�دم بوروس�يا دورتموند باالعت�ذار، إثر قي�ام جماهره 
بمخالف�ة إج�راءات الوقاية من انتش�ار الع�دوى بفروس 
كورون�ا املس�تجد، عقب مب�اراة ديربي الرور أمام ش�الكه 
والتي أقيمت امس الس�بت ضمن منافسات املرحلة 22 من 

الدوري األملاني )بوندسليجا(.

وانته�ك املش�جعون القواع�د املعمول بها خ�الل احتفالهم 
بفوز الفريق عىل ش�الكه 4 / صفر مساء أمس، وذلك لدى 
عودة بوروسيا دورتموند من املباراة التي أقيمت عىل ملعب 
ش�الكه.وذكر نادي بوروس�يا دورتموند الي�وم األحد: »مع 
مشاعر الس�عادة التي يمكن تفهمها بعد الفوز يف الديربي، 
كان�ت هناك انتهاكات من قبل الجماه�ر للقواعد الخاصة 
بأزمة فروس كورونا خالل عودة الفريق إىل ملعب التدريب 

الليلة املاضية، وهو ما لن يتم التسامح تجاهه«.
وأض�اف: »م�ا ي�راوح ب�ن 150 و200 مش�جع احتفل�وا 
بالفري�ق خارج ملع�ب التدريب، وكان بعضه�م ال يرتدون 

الكمامات وال يراعون إرشادات التباعد الجسدي«.
وتاب�ع: »احتفل الالعبون مع املش�جعن، لكن دون مغادرة 

الحافلة وقد قام البعض بتصوير ذلك«.
وأضاف النادي: »يمكننا فقط االعتذار والتعهد بالتحدث مع 

الرشطة وجميع األط�راف املعنية قريبا حول كيفية ضمان 
عدم تكرار هذا املشهد من قبل الجماهر مستقبال«.

وتجدر اإلش�ارة إىل أن مقطع فيدي�و قام بتصويره محمود 
داوود الع�ب خ�ط وس�ط دورتمون�د ونرشه ع�رب تطبيق 
إنس�تجرام ثم حذفه بعدها، أظهر احتفال العبن من بينهم 
مارك�و رويس وإيرلينج هاالند وإيم�ري كان أمام الحافلة 

مع املشجعن.

مورينيو يسجل مع توتنهام رقاًم هو األسوأ يف مسريته
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى توتنهام بقيادة مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو، 
هزيم�ة جديدة يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از، عندما 
س�قط أمام مضيفه وست هام يونايتد )1-2( مساء 

األحد، ضمن الجولة ال�25.
 وتأخ�ر توتنه�ام مبكرًا بهدف أحرزه مهاجم وس�ت 
هام ميكاييل أنطونيو، قبل أن يضيف جييس لينجارد 

اله�دف الثان�ي ألصح�اب األرض م�ع بداية الش�وط 
الثان�ي، وقل�ص ل�وكاس م�ورا الف�ارق لتوتنهام يف 

الدقيقة )64(.
 ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه ش�بكة إحصائيات »أوبت�ا«، فإن 
موريني�و حص�د 81 نقط�ة يف أول 50 مب�اراة له مع 
توتنه�ام، الذي اس�تلم تدريبه خالل املوس�م املايض، 

خلفا لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
 وتعد هذه أدنى حصيل�ة ملورينيو يف أول 50 مبارا له 

خالل مس�رته كمدرب م�ع الفرق التي توىل 
اإلرشاف عليها يف مسابقات الدوري.

 وجن�ى موريني�و 124 نقط�ة يف أول 50 
مباراة له مع بورتو، و126 نقطة يف فرته 
األوىل مع تشيليس، و113 مع إنر ميالن، 
و123 م�ع ري�ال مدري�د و114 يف فرته 

الثانية مع تش�يليس، و95 مع مانشس�ر 
يونايتد.

سولسكاير حيصل عىل الضوء 
األخرض لضم هاالند

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال أويل جونار سولس�كاير املدير الفني 
ملانشس�ر يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم 
إن املس�تقبل يب�دو جي�دا بالنس�بة له يف 
»أولد ترافورد« وأنه حصل عىل الدعم من 
جان�ب مالك الن�ادي إلب�رام صفقات من 
العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد 
مع النجم النرويجي إيرلينج هاالند العب 

بوروسيا دورتموند األملاني.
وكان مانشس�ر يونايت�د ق�د أخف�ق يف 
مس�اعيه لض�م هاالن�د يف الع�ام املايض، 
حي�ث اخت�ار املهاج�م النرويج�ي املتألق 
االنضمام إىل دورتموند قادما من ريد بول 
س�الزبورج النمس�اوي، يف ظل الش�كوك 
الت�ي حام�ت حين�ذاك ح�ول مس�تقبل 

سولسكاير مع مانشسر يونايتد.
وواجهت عائلة جليزر، املالكة ملانشس�ر 
يونايت�د، انتق�ادات بعد أن رف�ض النادي 

دفع 120 مليون جنيه إس�رليني للتعاقد 
م�ع ج�ادون سانش�و زمي�ل هاالن�د يف 
بوروس�يا دورتموند، يف س�وق االنتقاالت 

الصيفية املاضية.
لكن سولس�كاير يش�عر اآلن بتفاؤل إزاء 
ف�رص اس�تمراره يف تدري�ب مانشس�ر 
صحيف�ة  ذكرت�ه  م�ا  حس�ب  يونايت�د، 

»مرور« الربيطانية مساء السبت.
كذلك يش�عر سولس�كاير بأنه بعد إنهاء 
املوس�م املايض ضمن املراكز األربعة األوىل 
بال�دوري اإلنجليزي، تع�ززت فرص إبرام 
صفقات م�ع نجوم م�ن الط�راز العاملي 
وهو م�ا تتطلع إلي�ه الجماهر بحماس، 
لك�ن ب�رشط أن يحس�م الفري�ق تأهل�ه 
مجددا لدوري األبطال.وقال: »لدينا خطة 
لنصبح فريقا ناجحا للغاية. فريق يتطلع 
أب�رز الالعب�ن لالنضم�ام إىل صفوف�ه.. 
علين�ا التطور واالقراب أكثر من منصات 

التتويج بالبطوالت.«

               المستقبل العراقي/ متابعة

يحتف�ظ رحيم س�رلينج، نجم مانشس�ر س�يتي، برقم 
مميز يف مبارياته األخرة ضد آرس�نال بالدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ويستعد آرسنال، الس�تضافة مانشسر سيتي عىل ملعب 
»اإلمارات«، اليوم األحد، يف الجولة ال�25 من الربيمرليج.

ووفًقا للحس�اب الرس�مي للدوري اإلنجليزي، عىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي »توي�ر«، فإن س�رلينج س�جل 4 

أهداف يف آخر 5 مباريات ضد آرسنال بالربيمرليج.
وأضاف الحس�اب الرس�مي، أن الجناح اإلنجليزي نجح يف 
زيارة ش�باك آرسنال خالل آخر 3 مواجهات بن الفريقن 

بالدوري.
ويحتل مانشسر سيتي، صدارة الدوري اإلنجليزي املمتاز 
برصي�د 56 نقطة، بينما آرس�نال يف املرك�ز العارش ب�34 

نقطة.

نجم الربج يقرتب من الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أن نج�م فري�ق الربج محمد جعف�ر قد اقرب 
من االنتق�ال إىل ال�دوري العراق�ي، وذلك بعد 

مفاوضات إيجابية شهدتها األيام السابقة. 
وم�ن املتوق�ع أن تك�ون الس�اعات القادم�ة 

حاس�مة بش�أن انضمام الالعب إىل أحد فرق 
الدوري العراقي.

وأعطى الربج الض�وء األخرض الحراف العبه 
عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم الجاري. 
وس�يكون انتق�ال جعف�ر اس�تكماال لهجرة 

الالعبن اللبنانين إىل الدوري العراقي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

           المستقبل العراقي/ متابعة

التح�ق الالع�ب املغربي س�فيان 
طالل، بتدريب�ات النجف تحضرا 
ملنافسات الجولة األوىل من املرحلة 

الثانية للدوري العراقي املمتاز.
وقال هاتف ش�مران، م�درب النجف، 
يف ترصيح�ات خاصة لك�ووورة، إن 
الالعب املغربي آخر املحرفن التحاقا 

بالفريق.
وأش�ار ش�مران، إىل أن ط�الل خاض 
الوح�دة التدريبي�ة األوىل له م�ع النجف 
والفريق اكتملت صفوفه بشكل تام بعد 

التحاق جميع املحرفن.
وأضاف أن الالعب الس�وري كنان عادل 
ه�و اآلخ�ر انضم إىل النج�ف قبل يومن 

وخاض وحدتن تدريبيتن.

املحرف�ن  إن  النج�ف،  م�درب  وأك�د 
يحقق�ون انس�جاما كبرا م�ع الفريق 
ونأمل بإرشاكه�م يف املباراة املقبلة أمام 
الديوانية ضمن منافس�ات الجولة األوىل 

م�ن املرحل�ة الثانية.يذك�ر أن النج�ف 
يس�تضيف الديوانية، الثالث�اء املقبل يف 
ستاد النجف الدويل ضمن افتتاح املرحلة 

الثانية من الدوري.

املغريب سفيان طالل يلتحق 
بتدريبات النجف

برشلونة يتلقى رضبة جديدة يف الصفقة الباريسية
            المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى فريق برش�لونة رضب�ة جديدة خالل 
مطاردته لخوان برنات، ظهر باريس سان 

جرمان، خالل املوسم الحايل.
وينته�ي عقد برنات م�ع باريس يف الصيف 
املقب�ل، ويس�عى برش�لونة لض�م الالع�ب 

مجاًن�ا، لك�ن س�ان جرم�ان ه�دد خط�ة 
البارس�ا، بتقديم عرض جدي�د لبرنات من 

أجل البقاء.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
يق�وم  ل�ن  برش�لونة  ف�إن  اإلس�بانية، 
باس�تثمارات كبرة يف املركاتو الصيفي، لذا 
تع�د صفقة برن�ات مثالية لخط�ط النادي 

الكتالوني.وأشارت إىل إشبيلية انضم مؤخرًا 
إىل سباق التعاقد مع برنات، ووضع الالعب 
ضم�ن أولويات�ه يف الصي�ف املقبل.وذكرت 
أن برن�ات يرك�ز ع�ىل الع�ودة للمش�اركة 
يف املباري�ات خ�الل األس�ابيع املقبل�ة، ث�م 
سيحسم قراره سواء بالتجديد مع باريس، 
أو املفاضلة بن عريض برشلونة وإشبيلية.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

العقد اجلديداملوازنة وغياب التوازن

محمد حسن الساعديواثق الجابري

ي�دور الجدل غالباً حول املوازنة وتقس�يماتها، وتش�هد رصاعات وجدال 
وتعطي�ا.. مرة ب�ن ال�وزارات وأخرى ب�ن املحافظات. املواطن أش�به 
باملتف�رج الذي تؤمله املش�اهد، وهو يع�رف أنها تمثي�ل ال يشء فيه من 
الواقعي�ة، ولك�ن بعضهم يعتق�د ذلك حقيق�ة فيتألم أو يفرح ملش�هد؛ 
كقصة تلك التي نذرت ش�اتها الوحيد يف حال ش�فاء س�اري العبدالله يف 
مسلس�ل تلفزيوني، مرض فيه س�اري العبدالل�ه ويف وقتها عجزوا من 
إيجاد شفاء له، وأن ذبحت تلك املسكينة شاتها أو لم تذبحه، فاملسلسل 

مسجل وحلقاته معدة مسبقاً.
ثم�ة اعرتاضات مس�بقة ع�ى املوازن�ة أو الحقة ع�ى فقراته�ا، وكأن 
بعض القوى تربط تعثر الخدمات والتدهور الس�يايس وتراجع كثري من 
القطاعات؛ باَليات توزي�ع املوازنة، التي تغيب فيها العدالة من أكثر من 
جان�ب، ويحاول كل طرف أن يزايد عى اآلخر، وكأن كل منهم يدافع عن 

جمهور بذاته، وال تعنيه بقية الرشائح واملدن األخرى.
يب�دأ الجدل قبل إقرار املوازن�ة، وال ينتهي حتى موع�د املوازنة الاحقة، 
وكل التلك�ؤ يعلق ع�ى فقراتها، وتربر كل القوى ع�دم تقديم الخدمات 
لجمهوره�ا، بأنه نت�اج توزيع غري عادل للموازنة، ويس�تنتج الجمهور 
أن املوازنة لخدمة الطبقة السياس�ية، والتوافق فيها من حصة جمهور 
عى حساب اَخر.. هذه االستنتاجات ملموسة من واقع حال محافظات 
تش�كو من نقص الخدم�ات، واَخرى ابتلعت مش�اكلها كل املوازنات وال 
يوجد أثر أو تطلب املزيد، ومجمل املوازنات عى عموم الشعب، لم تحدث 

طفرة او تغيريا اقتصاديا مع الكم الهائل يف تقديراتها.
تقسم املوازنة بن التشغيلية واالستثمارية، ومنها تقسم بن املحافظات 
عى نس�بة الس�كان، ولذلك يحدد لإلقليم مثا 12% وتلك املحافظة 2 أو 
3%، وه�ي باألس�اس نس�ب تخمينية، ال توج�د لها قواع�د بيانية ثابتة 
أو مدروس�ة حس�ب العدد الفع�ي للس�كان، والنمو الس�كاني وحركة 
األعم�ال واالحتياجات بحس�ب األولويات.. وهذه الفرضية عى أس�اس 
أن العدالة فيها بتقس�يمها عى عدد الس�كان، بينما الع�راق بواقع غري 
متساٍو يف بناه التحتية بن محافظاته، بل أن الخدمات والواقع املعييش، 
يختلف بن مركز املحافظ�ة واألقضية والنواحي، اىل أن تنعدم الخدمات 
يف بع�ض املناط�ق النائي�ة وتتخ�م بعض املراكز. تش�ري طبيع�ة الواقع 
العراقي، لنقص كبري يف املدارس واملستش�فيات، واملاء واملجاري والطرق 
والكهرب�اء وغريه�ا، وكلما ابتعدنا ع�ن املراكز تراجعت البن�ى التحتية 
وطبيع�ة الخدمة، مرة لعدم رصانة املؤسس�ة املوج�ودة هناك، وأخرى 
لغي�اب الرقاب�ة واالهتمام الحكومي، وتعد بعضها مناطق منس�ية، ويف 
غريها مدارس مكيفة ومدرس�ن أكفاء، بينم�ا األخرى متهالكة وبدوام 
ثاث�ي ويف الصف س�تون طالبا، وم�درس يجمع أكثر من م�ادة، وهكذا 

بقية الخدمات، يف الصحة والكهرباء والطرق وغريها.

تكم�ن أهمية العقد الس�يايس واالجتماعي، يف النظ�رة املوضوعية للنخب 
السياس�ية والذين ينظرون لهذا العقد، وم�دى إمكانية تنفيذه، وفعاليته 
ونجاح�ه يف أن يكون نظاماً فاعاً، إلدارة الحي�اة العامة للمجتمع واألمة 
عموماً والسياسية خصوصاً.. سبق ان تم محاولة تطبيقه يف أوربا وبعدة 
محاوالت لتنت�ج هذه النماذج املطبقة يف دول أوروب�ا.. أما يف مجتمعاتنا 
العربي�ة املع�ارصة، فأن تأثري ه�ذا املفهوم يج�ب أن ينتقل إىل املس�توى 
الش�عبي، لخلق ثقافة سياسية ش�عبية جديدة، الن الواقع العربي أو عى 
املس�توى املجتمع العراقي وبعد س�قوط الطاغية، ونش�وء نظام سيايس 
جدي�د ال يحتاج إىل عقد اجتماعي، بقدر احتياجه إىل نظام س�يايس جديد 
تضمن فيه حرية الفرد يف املجتمع، وعى غرار العقد الذي جرى يف الواليات 
املتح�دة، وال�ذي تم من خال�ه إنهاء حال�ة الرق يف القرن التاس�ع عرش، 
وكذلك العقد الس�يايس الذي جرى يف جن�وب أفريقيا نهاية القرن املايض، 
وال�ذي جرى بموجب�ه إنهاء حقب�ة االبارتية، الن الغرض ل�م يكن غرضاً 
س�لبياً يتمثل يف طغيان القوى السياسية، بل كان إيجابياً هدفه التأسيس 
لسيادة الشعب ومشاركتهم الحكم. أن نظرية العقد السيايس الذي أطلقه 
بعض القادة السياسين يف العراق، ويف مقدمتهم السيد عمار الحكيم تقوم 
عى أس�اس رضورة إيج�اد عقد اجتماعي جدي�د، الن عقد 2003 لم يكن 
ق�ادراً عى إدارة الدولة، لذلك من الرضورة إيجاد عقد جديد يتناس�ب مع 
املتغريات وطبيعة املرحلة، مؤكدا الحاجة إىل عقد سيايس جديد يعيد أنتاج 
النظام الس�يايس يف العراق وينهي حالة الجمود واإلحباط، ويتناس�ب مع 
تطلعات الجيل الجديد الواعي واملثقف والخايل من عقد املايض وترسباته، 
ويعي�د تنظي�م العاق�ة بن الدول�ة والجمه�ور. العق�د االجتماعي ينهي 
حالة الهيمنة التي تمارس�ها القوى السياس�ية، التي سيطرت عى القرار 
الس�يايس ورسقت فعله السيادي، فأمىس لهذه القوى السيادة عى كامل 
القرار يف الباد، ويأتي ذلك من خال إجراء عقد سيايس ثنائي، بن القوى 
السياس�ية والشعب يتمثل يف رضورة إن يأخذ الش�عب العراقي دوره، يف 
إجراء التغري املس�ؤول للنظام الس�يايس، وعى أس�س متبانى عليها وبما 
يحقق انفتاح هذا النظام عى الجميع دون استثناء.. العقد االجتماعي هو 
املنظم الوحيد للمجتمع، من اجل تطوير العاقات االجتماعية بن األفراد، 
وبالتايل تحقيق الحماية املطلوبة لهؤالء األفراد، الن الدولة هي املس�ؤولة 
عن األمن واالس�تقرار لهؤالء األفراد وتنظيم املجتمع، إىل جانب إن الدولة 
عبارة عن عقد اختياري، يقوم به الناس من اجل تش�كيل نظام س�يايس، 
يخلصه�م م�ن حال�ة الهيمن�ة والتبعية إىل حال�ة االس�تقرار االجتماعي 
وحرية العيش واالختيار يف بناء الدولة املستقرة، من خال سيادة الشعب 
واختي�ار ممثلن عنهم يقومون بترشيع قوانن ش�فافة وسلس�ة، بعيدا 
ع�ن األجندات السياس�ة، وتأصيل مفهوم األغلبية ألنه�ا تمثل العقل عند 

اختاف املصالح، فعند اختاف اآلراء يتم االحتكام لألغلبية.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أجرى باحثون دراسة عى أثر الخل عى نسبة السكر يف الدم، وتوصلوا إىل 
نتائج إيجابية. وش�ملت الدراس�ة، التي أجراها باحثون من قسم التغذية 
يف جامعة والية أريزونا، 19 شخصا غري مصابن بالسكري، ثمانية منهم 

كانوا حساسن لألنسولن، و11 مقاومن، و10 مصابن بالسكري.
والح�ظ الباحث�ون أن تن�اول الخل يزيد من حساس�ية األنس�ولن خال 
ف�رتة 60 دقيق�ة بعد الوجبة لدى األش�خاص الذين يعان�ون من مقاومة 
األنس�ولن. وشهد مرىض الس�كري أيضا تحس�نا يف حساسية األنسولن 
بعد تناول الخل.واستش�هد مجتمع مرض السكري العاملي بالبحث، الذي 
أظهر أن خل التفاح يمكن أن يقلل بشكل كبري من نسبة الجلوكوز يف الدم 
بعد الوجبة.وأش�ار الباحث�ون إىل “أهمية الحفاظ ع�ى تركيزات مقبولة 
للجلوكوز يف الدم” ملرىض الس�كر. وأضافوا: “هن�اك اهتمام كبري بتحديد 
األطعمة وأنماط النظام الغذائي، التي من شأنها مساعدة مرىض السكري 

عى إدارة حالتهم”.

باحثون: اخلل يساهم بخفض نسبة 
السكر يف الدم

أعل�ن علم�اء أملان، يف بحث جديد، عن اكتش�افهم لقدرة فري�دة يتمتع بها 
النبات املف�رتس »صائد الذب�اب«، والتى يملكها الب�رش والحيوانات أيضا، 
وتش�ري الدراس�ات القديمة إىل أن النباتات تستخدم اإلش�ارات الكهربائية 

كنوع من أنواع »الجهاز العصبي« الذي يسري يف عروق النبات.
العلماء وس�عوا أبحاثهم بهدف دراس�ة اإلش�ارات الكهربائية، عى صائدة 
الذباب فينوس )Dionaea muscipula( حيث تتمتع هذه املفرتسة الصغرية 
بق�درات مذهل�ة، منها قدرتها عى التنب�ه لعدد من الظ�روف الخارجية يف 

الوسط املحيط، وفقا ملا نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
وبدأ العلماء منذ عام 2011، بدراسة هذه النباتات، لكنهم اكتشفوا مؤخرا 
ش�يًئا جديدا مذهًا حول هذا الكائن، فهي تولد مجاالت مغناطيسية قابلة 
للقي�اس عندما تنغل�ق أوراقها، وتق�دم النتائج األخرية الكث�ري عن كيفية 
استخدام الحياة النباتية إلشارات املجال املغناطييس للتواصل وكمؤرش عى 

املرض وهو يشء معروف ىف البرش والحيوانات األخرى.

علامء املان يكتشفون قدرات مذهلة 
يف النباتات املفرتسة

اكتشاف سمكة تشبه التمساح تعود لعصور ما قبل التاريخ
أثارت سمكة “ما قبل التاريخ” وحشية تشبه 
التمس�اح، لغزا بحريا بعد اكتش�اف بقاياها 

عى ضفاف خزان ماكريتيش يف سنغافورة.
واكتش�فت كارين ليثجوي، عمرها 31 عاما 
وهي مواطنة اسكتلندية تعيش اآلن يف آسيا، 
املخل�وق الغريب وقالت إنه بدا من عصور ما 

قبل التاريخ.
واتضح أنه سمكة “تمس�اح غار”، موطنها 
جنوب الواليات املتحدة عى بعد 10000 ميل، 
تارك�ة الس�لطات تتس�اءل كي�ف وصلت إىل 

هناك.
وينت�ج هذا النوع بيضا س�اما وهو مفرتس 
رئييس، ويمك�ن أن يطلق األن�واع الغازية يف 
الربي�ة دون اكرتاث بتأث�ري كارثي عى النظم 
البيئية.وقالت ليثجوي: “كنا نظن أنه تمساح 

م�ن ه�ذا املوض�ع، لكنه ل�م يك�ن صحيحا 
تمام�ا، لذلك خرجنا عن املس�ار إللقاء نظرة 
فاحصة. لم يكن تمساحا! كان مثل يشء قد 
ت�راه يف حديق�ة حيوان�ات”. ويعتقد عمران 

قاس�م، 27 عام�ا، أن�ه كان زاحفا مفرتس�ا 
آخ�ر. وق�ال: “برصاحة، بدا وكأنه تمس�اح، 
خاص�ة ألن جزءا من جس�ده اختفى – ربما 
أكلته س�حلية. كان غريبا جدا، لكنه بدا مثل 
السحلية بفكيها املفتوحن عى مرصاعيهما، 
لدرجة أنني لم أكن ألخمن أبدا أنها سمكة”.

ويف بيان مشرتك، قالت وكالة املياه يف املدينة 
ومجل�س الحدائق الوطني�ة، إن املخلوق كان 
من فصيلة التمس�اح. وأُطلق عى هذا النوع 
اس�م “الحفرية الحي�ة”، ألنه يمك�ن إرجاع 

جزء كبري من بيولوجيته إىل أسافه األوائل.
إىل  املخل�وق  وص�ول  لكيفي�ة  وبالنس�بة 
سنغافورة، يمكن للسلطات فقط أن تفرتض 
أنه احُتفظ به كحيوان أليف وإطاق رساحه 

بمجرد أن يصبح كبريا جدا.

اإلمس�اك مش�كلة لها حلول دوائية وعاجية، 
باإلضاف�ة إىل العدي�د م�ن الحل�ول الطبيعي�ة 
البديلة والتي تعمل كملن للبطن. اليكم قائمة 
باالطعمة املناسبة لتلين البطن وعاج مشاكل 

االمساك طبيعيا. 
1- بذور الشيا والكتان: بسبب غنى بذور الشيا 
)Chia seed( باأللياف، فإنها تعد حًا طبيعًيا 

لإلمس�اك، إذ تنتق�ل يف األمعاء ع�ى هيئة غري 
مهضومة بالكامل، وهو أمر يساعد عى إضفاء 
الحجم املناسب عى الفضات العالقة لتسهيل 
حركته�ا. كم�ا أن لب�ذور الكت�ان خصائ�ص 
عاجية وملينة للبطن بش�كل طبيعي تساعد 
عى عاج اإلمساك )Constipation( واإلسهال 
كذل�ك.  2- األجاص )Pear(: يعد األجاص أحد 

أن�واع الفواكه الغنية باأللياف بش�كل خاص، 
إذ تحتوي حبة متوس�طة الحجم من األجاص 
ع�ى م�ا يق�ارب 22% م�ن حاجت�ك اليومي�ة 
لأللياف، كما يحتوي األجاص عى نوع خاص 
من السكريات التي ال يتم امتصاصها بسهولة 
يف األمعاء، مما يجعلها تساهم يف تلين البطن 

وإخراج الفضات العالقة.

نصائح طبية لعالج مشاكل االمساك اليكم قائمة األطعمة املناسبة!

هل يمكن لطائرة نقل املسافرين التحليق بمحرك واحد؟
أث�ارت الص�ور املتداولة عن طائ�رة “أمريكان 
إيرالين�ز” حال�ة من الرع�ب، بعدم�ا التهمت 
النريان أح�د محركي الطائ�رة، وأجربتها عى 

العودة من حيث أتت، بعيد إقاعها.
وأث�ارت الحادثة أيضا تس�اؤالت لدى كثريين، 
ع�ن كيفية هبوط الطائرة بأمان، رغم أن أحد 
محركيه�ا تعطل وتناثرت قطع�ه يف الجو بعد 

أن حارصته النريان.
ووقع�ت الحادث�ة بع�د 20 دقيق�ة م�ن إقاع 
طائ�رة مدني�ة ع�ى متنها 241 ش�خصا، من 

دنفر بوالية كولورادو إىل هونولولو.
وأثناء التحليق، وق�ع عطل يف محرك الطائرة، 
وس�قطت أج�زاء منه ف�وق ماع�ب ومنازل 

وساحات يف ضواحي دنفر.
لكن طاقم الطائرة، تمكن من العودة إىل مطار 
دنف�ر، منفذا هبوط�ا اضطراري�ا ناجحا، من 

دون أن يتعرض أي من الركاب إلصابة.
الس�ؤال األبرز يف ه�ذه الحادث�ة: كيف تمكن 
الطيار من مواصلة التحليق والهبوط يف املطار 

دون أن تقع أي إصابات؟
تقول مواقع متخصصة يف الطريان إنه بوس�ع 
الطائ�رات ذات املحرك�ن أن تواص�ل رحلت�ه 
بمحرك واحد، ويف الواقع يمكنها أن تستمر يف 

اإلقاع والهبوط اآلمن بمحرك واحد، بحس�ب 
.”flightdeckfriend“ موقع

ويذكر املوقع أن فقدان أحد محركي الطائرة ال 
يعد مشكلة خطرية، كما يتم إخضاع الطيارين 

لتدريبات مكثفة للتعامل مع هذا الوضع.
ويف ح�ال تعطل املح�رك أو ح�دوث أي طارئ 
آخر يف الجو، ل�دى الطيارين تعليمات واضحة 
والتحلي�ق  الطي�ار  كلم�ات   3 يف  تتخل�ص 

والتواصل.
وهذا يعني بيشء من التفصيل أوال ضمان قدرة 
طاقم م�ن الطائرة اس�تمرار عملية الطريان، 
وثانيا ضمان أن الطائرة تحت السيطرة التامة 

قبل تصحيح املسار واالستمرار فيه، وبعد ذلك 
يت�م إب�اغ األط�راف ذات العاق�ة باألمر مثل 

أبراج املراقبة يف املطارات.
وتصنف س�لطات الطريان مستويات مختلفة 
من املش�كات يف املحركات، يح�دد بناًء عليها 
نوع االس�تجابة وحجم حال�ة الطوارئ، فعا 
س�بيل املثال، إن اش�تعلت الن�ريان يف املحرك، 

فهذا يتطلب رد فعل فوري.
وهناك قائمة الخطوات الواجب اتخاذها حيال 
أي مشكلة يف املحركات مثل إطفاء املحرك الذي 
أصابه العطل بش�كل تام، وتش�غيل طفايات 
 ”monroeaerospace“ موق�ع  الحريق.أم�ا 
املتخصص يف الط�ريان، فإن رح�ات الطريان 
أكثر أمانا من الس�فر بالسيارة 19 مرة، ومع 
ذل�ك تقع الحوادث يف الطائرات ألس�باب منها 

األعطال التي تصيب املحركات.
وتحس�با لهذا الط�ارئ، فغالبي�ة الطائرات ال 
تعم�ل بمحرك واح�د، فهي تتمي�ز بمحركات 
متع�ددة، فع�ى س�بيل املث�ال تعم�ل طائ�رة 
“إيرباص إيه 380” بأربع محركات نفاثة، ويف 

بعض الطائرات هناك 6 محركات.
وكل مح�رك من هذه املحركات يعمل بش�كل 

منفصل.
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