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        بغداد / المستقبل العراقي

حث رئيس الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبد املهدي 
واش�نطن عىل الرتيث بإدخال منظمة صواريخ 
يف  االم�ركان  الجن�ود  لحماي�ة  )الباتري�وت( 
بعض القواعد العس�كرية داخ�ل العراق. وفيما 
ح�ّذر عبدامله�دي من هكذا خطوة ق�د تؤدي اىل 
اش�عال حرب اقليمية، دعا اىل ت�رك البّت باألمر 
اىل الحكوم�ة املقبلة لك�ي تعرضها عىل الربملان 

العراقي.
اىل  وجهه�ا  رس�الة  يف  امله�دي،  عب�د  وق�ال 
وزي�ر الدف�اع االمريك�ي م�ارك اس�رب حمل�ت 
تاري�خ 2\2\2020 ردا ع�ىل رس�الة لألخر يف 
2019/1/31، ان�ه »طلبت�م يف وقت س�ابق من 
الع�راق تعوي�ض العربات االمريكي�ة املترضرة 
الدخ�ول، واس�تقدام  وتس�هيل من�ح س�مات 
منظوم�ة دفاع ج�وي امريكي�ة اىل قاعدة عني 
االس�د يف االنبار وقاعدة اخرى يف اربيل«، مشرا 
اىل ان »العراق لبى الطلبني االولني، ونحن بصدد 
دراس�ة الطلب الثالث، وتم تش�كيل لجنة تضم 
نائب رئيس الوزراء، ووزير املالية فؤاد حس�ن، 

وتم االجتماع مع الجانب االمريكي«.
وأض�اف عب�د امله�دي إن »ادخ�ال منظموم�ة 
)باتري�وت( للع�راق س�يفهم ع�ىل ان�ه تطوير 
يف اس�تعداداتكم الحربي�ة يف الع�راق، وبالت�ايل 
فان الط�رف الرافض لتواجدكم س�يطور ايضا 
م�ن اس�تعدادته الهجومية، وهذا س�يعقد من 
االوض�اع ويجع�ل الس�يطرة عليها ام�را صعبا 
ج�دا، وس�يدخل البالد يف مسلس�ل تصعيدي، يف 

وقت يحتاج فيه الجميع اىل التهدئة«.
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موقع أمريكي يكشف زيادة 
اجلنود األمريكيني يف الرشق األوسط 
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عالوي سيعرض »نصف حكومـة« عىل الربملـان
وينتظر توافق سني – كردي إلكامهلا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي 

يرتقب العراقيون كشف رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي عن تشكيلته الحكومية 
وعرضه�ا أمام الربملان، فيم�ا ترّجح مصادر 
أن يت�م تمري�ر نصف الكابين�ة حتى التوصل 
إىل توافق س�ني كردي ع�ىل املناصب الوزارية 

األخرى.
أمره�ا  الش�يعية  الق�وى  حس�مت  وبينم�ا 
للتصوي�ت لحكومة عالوي بالرغ�م من عدم 
اختي�ار وزراء تابع�ة لها أو مقرب�ة منها، ما 
ت�زال الق�وى الس�نية والكردية م�ّرة عىل 
الحص�ول ع�ىل مناص�ب وزاري�ة يف حكومة 
عالوي. وج�رى تقارب يف األي�ام املاضية بني 

القوى الشيعية من أجل تمرير حكومة عالوي 
وإتاحة الفرصة لها إلجراء انتخابات مبكرة. 
إال أن القوى الس�نية والكردية السياس�ية ما 
تزال تر ع�ىل الحصول عىل مناصب وزارية 
يف حكوم�ة عالوي، وه�و األمر ال�ذي أدى إىل 
خالف كبر بينها وبني رئيس الوزراء املكلف، 
لرف�ض األخ�ر أي مرش�حني مفروضني من 
األح�زاب. وبحس�ب مص�ادر متطابقة، فإن 
ع�الوي ح�رص ع�ىل تمثي�ل »املكون�ات« يف 
حكومته، إذ تتضمن تش�كيلته الوزارية عدداً 
من الشخصيات الشيعية والسنية والكردية، 
فضالً عن وزراء م�ن األقليات. وتزامن حراك 
اختيار عالوي لوزراء حكومته مع تردد أنباء 
عن بيع مناصب يف »م�زادات«، وهو ما نفته 

مصادر مختلفة، وس�ط حدي�ث عن محاولة 
من قوى سياسية ل�«تسقيط« القادم الجديد 
إىل رئاسة الوزراء. وطالب زعماء سنة وأكراد 
بوج�وب تمثي�ل مكونات الب�الد يف الحكومة، 
وذل�ك يف لقاءي�ن منفصل�ني أجراهم�ا زعيم 
تحالف القوى العراقية ورئيس الربملان محمد 
الحلب�ويس، م�ع زعي�م الح�زب الديمقراطي 
أربي�ل،  يف  بارزان�ي  مس�عود  الكردس�تاني 
والقيادي يف االتحادي الوطني الكردس�تاني، 
اله�ور جنكي، يف الس�ليمانية ش�مال البالد. 
والس�بت، أعلن عالوي أن�ه اقرتب من اكتمال 
تش�كيلة حكومية مكونة من مستقلني بعيدا 

عن تأثر األحزاب.
التفاصيل ص2
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اليوم.. البرصة توزع )5( آالف قطعة أرض سكنية عىل رشائح خمتلفة من املواطنني واملوظفني
     البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية بلديات البرصة، انها س�توزع خمس�ة آالف قطعة ارض س�كنية اليوم الثالث�اء لرشائح مختلفة من 
املواطنني واملوظفني. وقال مدير البلديات هيثم عيل ان »االرايض س�تكون يف قضاء ش�ط العرب وستجرى القرعة يف 
ديوان محافظة البرصة وستشمل، دائرة الرقابة املالية، ومديريات نقل الطاقة الكهربائية، واالستخبارات، والزراعة، 
وهيئة استثمار البرصة، و12 دائرة اخرى«. واشار اىل انه »سيتم توزيع خمسة االلف قطعة ارض للمواطنني خالل 
الفرتة املقبلة ممن قدمو عىل استمارة ديوان املحافظة«. واضاف »مع اجراء قرعة اليوم ، ستكون البرصة قد وزعت 
خالل عامي 2019 و2020 قرابة 13 الف قطعة ارض«، مبينا ان »الحكومة املحلية تعمل عىل اكمال افراز مساحات 

تابعة لوزارة املالية ستكون للمتقدمني مؤخرا عىل موقع ديوان املحافظة«.
وبني عيل ان »س�عر املرت املربع 250 دينار س�تكون معفية من الرس�وم مقابل الخدمات كبنى تحتية لهذه االرايض 
حس�ب ق�رار 419 كما تم تحديد مس�احات القطع ملركز املحافظ�ة 200 مرت مربع والقض�اء 250 مرت اما الناحية 
فستكون مساحتها 300 مرت مربع ترتاوح اسعارها ما بني 60 الف دينار اىل 80 الف، وبني مدير البلديات ان حكومة 

البرصة املحلية ستتكفل بإحالة بأنشاء البنى التحتية باملجان.

        بغداد / المستقبل العراقي

حث رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي واشنطن 
عىل الرتي�ث بإدخ�ال منظم�ة صواري�خ )الباتريوت( 
لحماية الجنود االمريكان يف بعض القواعد العس�كرية 
داخ�ل العراق. وفيما ح�ّذر عبداملهدي من هكذا خطوة 
ق�د تؤدي اىل اش�عال ح�رب اقليمية، دعا اىل ت�رك البّت 
باألم�ر اىل الحكومة املقبلة لكي تعرضه�ا عىل الربملان 

العراقي.
وق�ال عبد امله�دي، يف رس�الة وجهها اىل وزي�ر الدفاع 
االمريك�ي مارك اس�رب حملت تاري�خ 2\2\2020 ردا 
عىل رسالة لألخري يف 2019/1/31، انه »طلبتم يف وقت 
سابق من العراق تعويض العربات االمريكية املترضرة 
وتسهيل منح سمات الدخول، واستقدام منظومة دفاع 
ج�وي امريكية اىل قاعدة عني االس�د يف االنبار وقاعدة 
اخ�رى يف اربي�ل«، مش�ريا اىل ان »العراق لب�ى الطلبني 
االولني، ونحن بصدد دراسة الطلب الثالث، وتم تشكيل 
لجن�ة تضم نائ�ب رئيس ال�وزراء، ووزي�ر املالية فؤاد 

حسن، وتم االجتماع مع الجانب االمريكي«.
وأض�اف عبد املهدي إن »ادخ�ال منظمومة )باتريوت( 
للعراق سيفهم عىل انه تطوير يف استعداداتكم الحربية 
يف الع�راق، وبالت�ايل ف�ان الط�رف الراف�ض لتواجدكم 
سيطور ايضا من اس�تعدادته الهجومية، وهذا سيعقد 
من االوضاع ويجعل الس�يطرة عليها ام�را صعبا جدا، 
وس�يدخل البالد يف مسلس�ل تصعي�دي، يف وقت يحتاج 

فيه الجميع اىل التهدئة«.
وتس�اءل عبد املهدي يف رسالته املوجهة اىل وزير الدفاع 
االمريكي »هل ستستخدم هذه املنظومة ضد الرضبات 
االرسائيلية التي هاجم�ت العراق أكثر من مرة، او ضد 
داع�ش او اي دولة اخرى؟« معتربا ان »وجود منظومة 
دف�اع جوي امريكي يف العراق ل�ن يفرس عىل انه اجراء 

دفاع�ي بل اجراء هجومي ك�ون ان الحكومة العراقية 
ومجل�س الن�واب ق�ررا اخ�راج الق�وات االمريكية من 

العراق«.
وق�دم عبد املهدي 3 مقرتحات لوزي�ر الدفاع االمريكي 
اوله�ا انتظ�ار اس�تكمال كابين�ة ع�الوي الحكومي�ة 

واستحصال موافقة مجلس النواب عىل ادخل املنظومة، 
الع�راق  ملصلح�ة  )باتروي�ت(  منظوم�ة  »توري�د  او 
بتس�هيالت دفع مس�رية وبإرشاف�ه وتحت س�يادته، 
ليشكل نظاما دفاعيا، ولسد النقص يف منظومة الدفاع 
العراقية التي تزعمون انها غري قادرة عىل حمايتكم«.

وتابع رئيس الوزراء املس�تقيل بالقول ان »امن العراق 
والواليات املتح�دة هو معادلة سياس�ية قبل ان تكون 
عس�كرية«، الفتا اىل أن »ادخ�ال املنظومة يخرق هذه 
املعادلة، وس�يقابل بإجراءات تصعيدية تذهب بالعراق 

اىل مسلسل حرب«.
وكان�ت وزارة الدف�اع االمريكي�ة البنتاغ�ون كش�فت 
مؤخرا عن ارس�ال 400 جندي امريك�ي اضايف، برفقة 
بطاريات »باتريوت« الدفاعية الصاروخية التي ستصل 
اىل العراق قريبا، لحماية املصالح االمريكية، مشرية اىل 
أن بطاريات »الباتريوت« ستؤمن مظلة امنية للسفارة 
االمريكي�ة واملنطق�ة الخ�رضاء يف العاصم�ة العراقية 

بغداد.
ونقلت قناة الحرة االمريكية عن مس�ؤول يف البنتاغون 
قوله إن »املحادثات مع السلطات العراقية بشأن تحريك 
بطاري�ات »باتري�وت« الدفاعية الصاروخي�ة لحماية 
املصال�ح األمريكي�ة داخ�ل الع�راق وصل�ت إىل مرحلة 
متقدم�ة«، معربا عن امله يف أن »يتم إيصالها يف أرسع 
وقت ممكن لحماية الجنود واملوظفني والديبلوماسيني 

األمريكيني العاملني داخل األرايض العراقية«.
 وأض�اف املس�ؤول االمريك�ي أن بطاري�ات الباتريوت 
ستؤمن إمكانات كبرية ال تندرج فقط يف حماية مجمع 
الس�فارة األمريكي�ة يف العاصمة بغداد، إنما س��توفر 

مظلة أمنية للمنطقة الخرضاء.
وشدد املسؤول االمريكي عىل أن »بطاريات »باتريوت« 
الدفاعي�ة س�تحمي الجن�ود واملوظف�ني األمريكيني يف 
الع�راق م�ن خطر الصواري�خ التكتيكية - العش�وائية 
مثل »الكاتيوش�ا« وغريها، وستكون جزءا من سلسلة 
إج�راءات أمنية س�يتم اتخاذه�ا مع الجان�ب العراقي 
لحماية الوحدات األمريكية التي تساعد الجيش العراقي 
يف محارب�ة »داعش« ومنع ظهوره مج�ددا. ومن أبرز 

هذه اإلجراءات تفعيل أجهزة الرادار واإلنذار املبكر.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي 

يرتق�ب العراقيون كش�ف رئي�س ال�وزراء املكلف 
محم�د توفي�ق ع�الوي ع�ن تش�كيلته الحكومية 
وعرضها أم�ام الربملان، فيما ترّجح مصادر أن يتم 
تمرير نصف الكابينة حتى التوصل إىل توافق سني 

كردي عىل املناصب الوزارية األخرى.
وبينما حس�مت القوى الش�يعية أمرها للتصويت 
لحكوم�ة ع�الوي بالرغم من ع�دم اختي�ار وزراء 
تابع�ة له�ا أو مقربة منها، ما تزال القوى الس�نية 
والكردية مرّصة عىل الحصول عىل مناصب وزارية 

يف حكومة عالوي. وجرى تق�ارب يف األيام املاضية 
بني القوى الش�يعية من أجل تمرير حكومة عالوي 
وإتاح�ة الفرص�ة له�ا إلج�راء انتخاب�ات مبكرة. 
إال أن القوى الس�نية والكردية السياس�ية ما تزال 
ت�رص عىل الحصول عىل مناصب وزارية يف حكومة 
عالوي، وه�و األمر الذي أدى إىل خ�الف كبري بينها 
وب�ني رئي�س ال�وزراء املكل�ف، لرف�ض األخري أي 
مرشحني مفروضني من األحزاب. وبحسب مصادر 
متطابقة، فإن عالوي حرص عىل تمثيل »املكونات« 
يف حكومته، إذ تتضمن تشكيلته الوزارية عدداً من 
الشخصيات الشيعية والسنية والكردية، فضالً عن 

وزراء م�ن األقليات. وتزامن ح�راك اختيار عالوي 
لوزراء حكومته م�ع تردد أنباء عن بيع مناصب يف 
»م�زادات«، وهو ما نفته مصادر مختلفة، وس�ط 
حديث عن محاولة من قوى سياسية ل�«تسقيط« 
القادم الجديد إىل رئاسة الوزراء. وطالب زعماء سنة 
وأكراد بوجوب تمثيل مكون�ات البالد يف الحكومة، 
وذل�ك يف لقاءين منفصلني أجراهم�ا زعيم تحالف 
القوى العراقية ورئي�س الربملان محمد الحلبويس، 
مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزان�ي يف أربي�ل، والقيادي يف االتح�ادي الوطني 
الكردس�تاني، الهور جنكي، يف الس�ليمانية شمال 

البالد. والس�بت، أعلن عالوي أنه اقرتب من اكتمال 
تش�كيلة حكومية مكونة من مس�تقلني بعيدا عن 
تأثري األحزاب، مش�ريا إىل أنه س�يقدم التشكيلة إىل 

الربملان خالل األسبوع الجاري.
وكش�فت مصادر أن عالوي سيقوم بتقديم نصف 
التشكيلة الوزارية للربملان، وهي املناصب الوزارية 

التي حصلت عىل توافق القوى الشيعية.
وترّجح املصادر أن يعاد س�يناريو تشكيل حكومة 
عبد املهدي ع�رب تقديم الوزراء ع�ىل دفعات، وذلك 
م�ن أجل إتاحة الوقت للتوصل إىل توافق مع القوى 

السنية والكردية.

بغداد دعت واشنطن إىل »الرتيث« حتى تشكيل حكومة جديدة.. وحذرت من »إجراءات تصعيدية« واندالع »حرب إقليمية«

العراق يرفض »الباتريوت« األمريكي
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عالوي سيعرض »نصف حكومة« عىل الربملان.. وينتظر توافق سني – كردي إلكامهلا

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى الناطق باس�م القائ�د العام 
للقوات املس�لحة الل�واء الركن عبد 
الكريم خلف، أم�س االثنني، وجود 

أي نوايا النهاء التظاهرات. 
ونقلت وكال�ة األنباء الع����راقية 

إن  قول�ه،  خ���ل�ف  ع�ن  »واع« 
الدس�تور  كفل�ه  ح�ق  »التظاه�ر 
والقان�ون«. وأضاف أن�ه »ال توجد 
أي نوايا للق�وات األمني���ة النهاء 
التظاه�رات بعد تصوي�ت مجلس 
الن�واب عىل حكوم�ة محمد توفيق 

عالوي«.

مكتب القائد العام ينفي وجود »نوايا«
 إلهناء التظاهرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أجرى وزير الداخلية ياسني طاهر اليارسي زيارة تفقدية 
ملديرية ش�ؤون الش�هداء والجرحى والتقى خاللها بعدد 

من ذوي الشهداء والجرحى من قوى االمن الداخيل.
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »هذه 
الزيارة تأتي يف إطار سلس�لة من الزي�ارات امليدانية التي 
يجريه�ا وزير الداخلي�ة لعدد من الدوائ�ر التابعة للوزارة 
لإلطالع عىل آلية العمل املتبعة واالستماع إىل آراء وطلبات 

املواطن�ني«. وبح�ث الي�ارسي خ�الل زيارت�ه، بحس�ب 
البي�ان، مجموعة من املواضيع التي تتعلق برصف الراتب 
التقاع�دي وتوزيع قط�ع األرايض وتهيئ�ة مقاعد الحج، 
موجهاً ببذل أقىص الجهود لخدمة ذوي ش�هداء الداخلية 

والجرحى.
وقال ان »قلوبنا مفتوحة قبل ابوابنا الستقبال اي شكوى 
أو طل�ب ول�ن نبخل ب�أي جهد أو وقت تج�اه من صربوا 
وعان�وا لفق�دان أحبته�م، مبين�اً إن »هنال�ك توجيهات 
واضحة ملديريات الوزارة باالهتمام بطلبات ذوي الشهداء 

والجرح�ى من منتس�بي ق�وى االمن الداخيل. كما ش�دد 
وزي�ر الداخلية عىل أهمية التعامل مع املواطنني من ذوي 
الش�هداء والجرحى بأق�ىص درجات التقدي�ر واالحرتام، 
مؤكداً عىل رضورة االستجابة لطلباتهم بكل يرس وسهولة 
ولن نسمح باي تأخري أو عرقلة«. وثمن عالياً التضحيات 
الكبرية والدماء الغالية التي بذلها رجال وزارة الداخلية يف 
سبيل تحقيق النرص عىل اإلرهاب وإعادة األمان اىل ربوع 
الوط�ن، موصياً ببذل املزيد من االهتمام للجرحى وتقديم 

التسهيالت كافة والرسعة يف انجاز املعامالت.

        بغداد / المستقبل العراقي

يش�هد العراق تحركاً برملانياً ملنع نقل نس�اء 
األرايض  م�ن  »داع�ش«  تنظي�م  وعائ�الت 

السورية إىل محافظة نينوى.
وكش�ف النائ�ب أحم�د مدل�ول الجرب�ا عن 
جم�ع تواقيع م�ن جميع ن�واب نينوى، ملنع 
نقل عائ�الت »داعش« اإلرهابي من س�وريا 
إىل املحافظ�ة. وأوض�ح الجرب�ا، وه�و نائب 
ع�ن محافظة نينوى، »تم جم�ع 34 توقيعا 
م�ن جميع نواب محافظ�ة نينوى يف مجلس 

الن�واب العراق�ي، ملن�ع نقل عائ�الت تنظيم 
داع�ش اإلرهابي، من مخيم الهول الس�وري 
إىل مخيم أنش�ئ يف منطقة العمل الكائنة ما 

بني ناحيتي ربيعة وزمار يف نينوى«.
وأضاف الجربا، »التواقيع لالتفاق عىل إيجاد 
مكان إليواء عائالت تنظيم داعش اإلرهابي، 
بعيدا ع�ن املناطق الس�كنية، وباالتفاق يتم 
إنش�اء مبن�ى خاص له�ا تنقل إلي�ه يف وقت 
الحق«. وتابع »املخيم الذي أنش�ئ يف منطقة 
العم�ل هو ج�زء من ناحي�ة ربيع�ة التابعة 
لقض�اء تلعفر ويضم بح�دود 4400 خيمة، 

باعتبار أنه سيتم نقل 4400 عائلة«.
وأكمل الجربا، أن التواقيع التي جمعها نواب 
نين�وى، لالع�رتاض ع�ىل عائ�الت »داعش« 
اإلرهابي فقط، وليس عىل العائالت البسيطة 
التي أجربتها الظروف املعيش�ية عىل التواجد 
يف مخي�م اله�ول يف س�وريا. ولف�ت قائال إن 
عائ�الت تنظيم »داعش« الت�ي نرفض نقلها 
من الهول، إىل منطقة العمل يف نينوى، أكثرها 
ليس�ت من املحافظة، وإنم�ا من محافظات 
أخرى وه�ي: دياىل، وصالح الدي�ن، واألنبار، 
وبغ�داد، وم�ن بينه�ا عائالت من جنس�يات 

عربي�ة وأجنبية. ونوه الجرب�ا، إىل أن عملية 
نق�ل العائ�الت من مخي�م اله�ول إىل العراق 
ليس�ت باتفاق مع الحكومة السورية بل من 
خالل جهات بالتنس�يق م�ع القوات الكردية 
من القامشيل يف سوريا. واختتم بتأكيده، أن 
العائالت البس�يطة املتواجدة يف مخيم الهول 
الذي يض�م أكثر من 25 أل�ف عائلة، ال بأس 
بنقله�ا إىل املخيم يف منطقة العمل، الس�يما 
وأن أعداده�ا قليلة فقد ت�م نقل الكثري منها 
إىل مخيمي الجدعة، وحم�ام العليل، جنوبي 

املوصل، قبل نحو عامني.

        بغداد / المستقبل العراقي

“بوبيول�ر  ملوق�ع  تقري�ر  أف�اد 
أم�س  األمريك�ي،  ريزس�تنس” 
املتح�دة  الوالي�ات  ب�أن  االثن�ني، 
يف  قواته�ا  زادت ع�دد  األمريكي�ة 
ال�رشق األوس�ط بمق�دار 20 الف 
جندي منذ الربيع املايض مستغلة 

حالة العداء مع إيران.
وذكر التقرير إن “الواليات املتحدة 
تستخدم الحروب لتربير املزيد من 
النزعة العس�كرية يف جميع أنحاء 
العال�م”، مش�ريا إىل أن “امت�الك 
امريكا 800 قاع�دة تغطي جميع 
أنح�اء العال�م وإذا كان التاري�خ 
أي م�ؤرش ، فمن املؤك�د أن تؤدي 
إىل  إي�ران  يف  األمريكي�ة  الح�رب 
العس�كرية  امليزاني�ات  يف  زي�ادة 
اإلجمالية”. وأض�اف التقرير، أنه 
“يف الواق�ع اس�تخدمت الوالي�ات 
املتح�دة عدائه�ا مع إي�ران لتربير 
زيادة الوجود العسكري األمريكي 
يف الرشق األوس�ط بمقدار 20 ألف 

جندي منذ الربيع املايض”.
وكان النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
مه�دي تقي آمريل أك�د يف ترصيح 
مواصل�ة  ل�/املعلوم�ة/،  س�ابق 
والدس�توري  القانون�ي  املش�وار 
الق�وات األمريكي�ة م�ن  الخ�راج 
الع�راق، معت�ربا أن�ه “واهم” من 
يق�ول أن تل�ك القوات ج�اءت إىل 

العراق من اجل حمايته.

وزير الداخلية لذوي الشهداء: قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة لكم 
وجه باالستجابة لطلباتهم بسهولة ويسر

تواقيع برملانية ملنع »نقل« عوائل »داعش« من سوريا إىل العراق

موقع أمريكي يكشف 
زيادة اجلنود األمريكيني 

يف الرشق األوسط منذ 
الربيع املايض

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجن�ة املالية النيابية حنني القدو، أم�س االثنني، عن وجود 
عجز يصل اىل 10 تريليون دينار يف رواتب املوظفني يف موازنة العام الجاري 
2020. وق�ال القدو، يف ترصي�ح صحفي، إن »هن�اك التزامات مهمة لدى 
حكومة ترصيف األعمال ومجلس النواب تجاه الش�عب العراقي، منها ما 
يتعلق باملنح املالية للعاطلني وللطلبة وتعيني الخريجني وتثبيت العقود، إال 

أنه لم يتم تنفيذ هذه االلتزامات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية«.
وأض�اف، أن »جميع الق�رارات التي صدرت كانت غري مبنية عىل دراس�ة 
حقيقية للواق�ع املايل يف البلد، ألن املوازنة مازال�ت لدى الحكومة مما أخر 
تنفيذ الكثري من املش�اريع«. واوضح أن موازنة العام الجاري 2020 فيها 
عج�ز مايل بنحو 50 تريليون دينار، منها عجز يقارب 10 تريليونات دينار 
يف روات�ب املوظفني. واش�ار الق�دو، إىل أنه »يف حال توف�رت التخصيصات 
املالي�ة يف املوازن�ة االتحادي�ة يمكن تفعيل املن�ح املالية لطلبة الدراس�ات 

االبتدائية والثانونية والدراسات األخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاه�ة العامة، أمس االثن�ني، عن تنفيذه�ا )41(  عملية 
ضب�ٍط يف بغداد واملحافظات خالل ش�هركانون الثاني املايض،  مش�رية إىل 

الفساد يف العمليات التي تم تنفذها وصل اىل )44( مليار ديار عراقي.
وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة إن »مديرياتها ومكاتب التحقيق التابعة 
له�ا يف بغداد واملحافظ�ات نفذت )41( عملية ضبط، بلغت أقيام الفس�اد 
فيه�ا أكثر م�ن )44( مليار دينار«، مبين�ة أن أبرزها عملي�ة ضبط بدالة 
الس�لكية يف مديري�ة اتصاالت وبري�د البرصة تم رشاؤه�ا بأكثر من )14( 
ملي�ار دينار ضمن برنامج تنمية األقاليم لس�نة 2012، وبقيت مرتوكة يف 
زة ملستحقاتها املالية  مخازن بريد البرصة، بالرغم من تسلُّم الرشكة املُجهِّ
كاف�ة، وضبط األولي�ات الخاصة برشاء )64( خزاناً )تنك�راً( بمبلغ )14( 
ملي�ار دينار ملديري�ة ماء نينوى”. وأضافت الدائ�رة” إن من بني العمليات 
ضب�ط أكثر م�ن )6( ملي�ارات دين�ار خاصة باإلي�رادات املحلي�ة ملجلس 
محافظة دياىل املنحل التي تم اس�تيفاؤها وجبايته�ا من )منفذ الصفرة( 
مودعة يف مرصف أه�يل خالفاً لضوابط وتعليمات وزارة املالية، إضافة إىل 
ضبط مستندات رصٍف وصكوك رشاء )63( جهازاً طبياً ملستشفيات دائرة 
صحة املثنى بمبلغ )2,453( ملياري دينار، وضبط كتب صادرة عن مرور 
ص�الح الدين بخصوص صحة صدور س�نوياٍت ت�مَّ تنظيمها بصورٍة غري 

رسميٍة ومخالفٍة للقانون”.

املالية الربملانية تتحدث عن »عجز« يف رواتب 
املوظفني بموازنة 2020

النزاهة تنفذ )٤2( عملية ضبط خالل شهر 
وتستعيد )٤٤( مليار دينار 

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�جبت ممثلة األمم املتحدة جينني 
هينيس بالس�خارت، أم�س االثنني، 
استخدام اسلحة »صيد الطيور« ضد 
املتظاهرين، مش�رية اىل اصابة 200 
ش�خص عىل االقل يف بغداد وكربالء، 
الدع�وة لحمايتهم »بش�كل  مجددة 
عاج�ل«. وقالت بالس�خارت يف بيان 
إن بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
مصداقي�ة  ذات  معلوم�ات  تتلق�ى 
عن اس�تهداف متظاهرين مس�املني 
ببنادق صيد الطيور عىل الطريق بني 
مي�دان التحرير ومي�دان الخالني يف 
بغداد مس�اء 14 و 15 و 16 فرباير/ 
شباط ، ما أدى إىل إصابة 50 شخًصا 
ع�ىل األق�ل، فض�ال عن اصاب�ة عدد 
من أفراد األمن، باس�تخدام الكريات 

م�ن بن�ادق الصي�د أو الحج�ارة أو 
قناب�ل املولوت�وف«.  وأوضح�ت أن 
»معلوم�ات وردت م�ن كربالء حول 
اس�تخدام مقذوف�ات مماثل�ة مم�ا 
 150 م�ن  أكث�ر  إصاب�ة  يف  تس�بب 
محتًجا يف شهر يناير/ كانون الثاني 
وح�ده«. ودان�ت املمثل�ة الخاص�ة 
لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق، 
»بشدة استخدام بنادق صيد الطيور، 
والتي تس�ببت )مرة أخرى( يف أعداد 
كبرية م�ن اإلصابات يف االحتجاجات 
األخرية«. ودعت الس�لطات إىل »منع 
استخدام القوة ومحاسبة املسؤولني 
عن إساءة اس�تخدام القوة«، مؤكدة 
الس�تخدام  املس�تمر  »النم�ط  أن 
القوة املفرطة، م�ع وجود جماعات 
مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض 

والوالءات غري الواضحة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات ميس�ان، 
أم�س االثن�ني، أحكاماً ع�ىل ثالثة 
مدانني بالسجن سبع سنوات بحق 
كل واحد منهم م�ع غرامات مالية 
ع�ن جريمة حي�ازة امل�واد املخدرة 

بقصد املتاجرة فيها.
ل مجل�س  االعالم�ي  املرك�ز  وق�ال 

تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ىل  القض�اء 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»محكم�ة جنايات ميس�ان نظرت 
ثالث قضاي�ا تتعلق باملواد املخدرة، 
وحكم�ت ع�ىل كل مدان بالس�جن 
س�بع س�نوات مع غرام�ات مالية 
بحقه�م مقداره�ا ع�رشة مالي�ني 
دينار ويف حالة عدم الدفع حبسهم 

ملدة سنة واحدة«.

يونامي تشجب استهداف املتظاهرين بـ«أسلحة 
الصيد« وجتدد نداءها حلاميتهم

جنايات ميسان حتكـم بالسجـن )٧( سنـوات
 مع غرامات مالية بحق متاجرين باملخدرات
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    النجف / المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي ان » مرشوع 
ق�ر الثقافة يعك�س ص�ورة ثقاف�ة النجف بني 
املايض والحارض وهو مكان يسع لجميع االنشطة 

والفعاليات الثقافية ألبناء املحافظة«.
وأعلن الي�ارسي عن قرب انهاء اإلعم�ال الختامية 
يف م�رشوع ق�ر الثقاف�ة مش�را اىل ان األعم�ال 

الهندسية عادت قبل أشهر قليلة وهي االن مستمرة 
وهناك تصاعد بنسب االنجاز املتحققة.

وب�نينّ الي�ارسي ان األعم�ال التي تم االنته�اء منها 
هي منظومة التدفئة والتربيد ومنظومة الصوتيات 
واإلن�ارة الت�ي ت�م تش�غيلها بالكام�ل يف القاعتني 
الالت�ي يس�عن نح�و 2100 زائر فضال ع�ن اكمال 
قاعة املؤتم�رات مؤكدا ان الحكوم�ة املحلية تتابع 
املرشوع عن كثب وهي حريصة عىل اكماله بالشكل 

الصحيح الدخاله الخدمة موضحا ان قر الثقافة 
يع�د من أكرب األماك�ن الثقافية يف الفرات االوس�ط 
ويع�د مركزا لكل أبناء النج�ف واحتضن ويحتضن 
يف املس�تقبل جميع الفعاليات واالنش�طة الثقافية 
التي من ش�انها ان تعكس م�ايض وحارض النجف 
االرشف. من جانبه بني رئيس دائرة املهندس املقيم 
يف املرشوع اس�عد مه�دي ان الكوادر الهندس�ية يف 
املحافظة تواصلت مع الرشكة املنفذة للحصول عىل 

التصاميم واملخططات التفصيلية للمرشوع ملتابعة 
املش�اكل والعقب�ات والتع�اون إلص�الح األخط�اء 
واألرضار الت�ي لحق�ت بامل�رشوع خ�الل املرحل�ة 
الس�ابقة مش�را اىل ان الرشكة اس�تجابت وقامت 
بتجهيزنا بها مع تجهيز املرشوع باملعدات واألجهزة 
النقص والعاطلة ، حيث ان الكوادر الهندسية تعمل 
ع�ىل اكمال املرشوع الذي م�ن املتوقع اكماله خالل 

الشهرين القادمني.

حمافظ النجف يعلن قرب افتتاح قرص الثقافة بعد إكامل كافة اإلعامل اهلندسية

    البصرة / المستقبل العراقي

ش�دد املعاون اإلداري ملحافظ البرة، معني 
الحسن إىل إن القرار األخر من مجلس النواب 
حول إع�ادة دم�ج عم�ل الدوائر بال�وزارات 
يع�د اس�تغفاال للحكوم�ات املحلي�ة، الفت�ا 
إىل إن الحكوم�ة املحلي�ة تمتل�ك الصالحيات 
الكامل�ة والح�ق القانون�ي يف التعام�ل م�ع 
موظفي الصحة، إضافة إىل الرقابة عىل عمل 
املستش�فيات واس�تراد األدوية والية العمل 

بمشاريع القطاع الصحي. 
وأكد الحس�ن إن ق�رار وزارة الصحة بإعادة 

رب�ط دوائره�ا م�ن املحافظات إىل ال�وزارات 
وطبق�ا للتعديل األخر الذي صدر من مجلس 
الن�واب لس�نة 2019 م، يع�د ق�رارا مجحفا 
بح�ق الحكوم�ات املحلي�ة باعتباره�ا دوائر 
اتحادية، مشدد عىل إن مجلس النواب قد قام 
بالتصوي�ت عىل س�ت وزارات من أصل ثمان 
وزارات، وانه قام باستغفال الوزارتني األنفة 
الذكر. مبيننا، ٍ«عىل وزارة الصحة والرتبية إن 
تعلم بان الحكومة املحلية لها الوالية الكاملة 
عىل موظف�ي تلك الدوائر وم�ن حقها العمل 
بمبدأ الث�واب والعقاب معهم، نافيا أن تكون 
ال�وزارات الباقي�ة ق�د تم س�حب صالحيات 

الدوائر واملديري�ات التابعة لها يف املحافظات 
غ�ر املنتظم�ة بإقلي�م وحس�ب القانون 21 
لع�ام 200٨ والذي يمن�ح الحكومات املحلية 

صالحيات واسعة . 
وأوض�ح يف لقاء صح�ايف، أن مديرية الصحة 
أع�ادت ارتباطه�ا بال�وزارة يف كاف�ة األوامر 
اإلداري�ة فيم�ا ع�دا الرواتب، منوه�ا ،  إىل إن 
باق�ي املديري�ات العامل�ة يف البرة  س�يتم 
التعام�ل معه�ا يف ح�ال حس�م مل�ف العمل 
بإع�ادة االرتب�اط بال�وزارات، وأن الحكومة 
املحلية تعمل  ضمن الصالحيات املمنوحة لها 

وحسب القوانني و يف الوقت املحدد .

املعاون اإلداري ملحافظ البرصة: إعادة دمج عمل الدوائر 
بالوزارات يعد استغفاالً للحكومات املحلية

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير التجارة محمد هاش�م العاني 
سفر كوريا الجنوبية لدى العراق )السفر 
/جانغ كيونغ-ووك ( لبحث س�بل تطوير 
العالق�ات االقتصادي�ة املش�رتكة وتعزيز 

اوارص التعاون بني البلدين .
واشار الوزير العاني »خالل اللقاء بحسب 
اىل  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان 
»اهمية تطوير وتنمية العالقات املشرتكة 
يف كافة االصعدة والس�عي اىل فتح قنوات 
اتصال جدي�دة تخدم الش�عبني خصوصاً 
ان الع�راق اصبح س�وق كبر يس�تقطب 
مختل�ف ال�رشكات العاملي�ة الرصينة وان 
وزارة التجارة العراقية مس�تعدة لالنفتاح 
عىل دول العالم والتعاون مع الدول الراغبة 

للدخول يف السوق العراقي من خالل اقامة 
املعارض واملنتديات واملؤتمرات التي تقام 

يف العاصمة بغداد«.
واك�د عىل رضورة »تب�ادل الوفود وتفعيل 
مذكرة التفاهم للتب�ادل التجاري والثقايف 

والصناعي بني البلدين ».
من جانبه اكد السفر »رغبة بالده الجادة 
للدخول يف السوق العراقية والحصول عىل 
الفرص االس�تثمارية من خالل مش�اركة 
رشكاته�ا الرصينة واملس�تثمرين ورجال 
املج�االت  كاف�ة  يف  لالس�تثمار  االعم�ال 
االقتصادية والتجارية وغرها من املجاالت 
التي تسهم يف بناء وتعزير اوارص التعاون 

و الرشاكات الثنائية بني البلدين«.
واس�تعرض الس�فر املجاالت التي تتميز 

بها بلدة يف التصدير اىل بلدان العالم .

وزير التجارة يبحث مع سفري كوريا اجلنوبية 
التعاون االقتصادي واالستثامر يف العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

نظمت دائرة صحة بغداد الكرخ ش�عبة الس�يطرة 
 )MPC turkuaz( عىل التلوث و بالتعاون مع رشكة
الرتكي�ة محارضة علمية حول ح�ول طرق الوقاية 
م�ن فاي�روس كورون�ا و كيفي�ة اس�تخدام مواد 
التطه�ر و التعقيم يف ص�االت العمليات و االماكن 
ذات الخطورة العالية بحضور مدير شعبة السيطرة 
عىل التلوث االستاذ )س�الم محمد عيل( و مسؤويل 
وحدات السيطرة عىل التلوث يف املؤسسات الصحية 
و  التخصصي�ة(  املراك�ز  و  )املستش�فيات  كاف�ة 
مسؤويل وحدات التعقيم املركزي يف املستشفيات«.

 MPC( رشك�ة  ممث�ل  املح�ارضة  بالق�اء  وق�ام 
turkuaz( الرتكية االس�تاذ )يشار محمد سعيد( و 
قام باجراء رشح تفصييل عن املرض و طرق انتقاله 
واسباب العدوى ومسبباتها والناتجة بسبب بعض 
الكائنات الحية مث�ل )الحيوانات الناقلة لألمراض، 
الفطريات(  الطفيلي�ات،  الفايروس�ات،  البكتريا، 
وتخللت املحارضة عرض فديو توضيحي عن اليات 
التعقي�م القياس�ية يف صاالت العملي�ات و وحدات 
التعقي�م املرك�زي حي�ث يت�م التعقي�م م�ن خالل 
امل�رور بمراحل )التنظيف، التطهر، التعقيم( ويتم 
تطه�ر وتعقيم كافة االنش�طة املتعلق�ة بعمليات 
التعقيم واعادة اس�تخدام االجهزة الطبية واالدوية 
الجراحية واملعدات من اجل االجراءات التشخيصية 
والجراحي�ة الخاص�ة برعاية املري�ض، مضيفا ان 
 SPRAY( اه�م ان�واع املعقم�ات واملطه�رات ه�ي
 DISINFECTION، SAFE SPRAY AND
وه�ذه   )CLEANIN SURGICAL SOAP ، GEL
االن�واع م�ن املعقمات مختص�ة وحس�ب انواعها 
لتعقيم اقس�ام املناط�ق الطبية واالجه�زة الطبية 
والتعقي�م االم�ن والرسي�ع لالس�طح واالرضي�ات 

وتعقيم اليدين.
واضاف س�عيد ان رشك�ة )MPC turkuaz( تعترب 
م�ن الرشكات الرائدة يف مج�ال تصنيع املطهرات و 
املعقم�ات و املواد الطبية التي تالئم االس�تخدام يف 
جميع املؤسس�ات الصحية و املستش�فيات بكافة 
اقسامها )صاالت العمليات الجراحية ، غرف العناية 
املرك�زة ، رده�ات الح�روق ، الط�وارىء ، ردهات 
املرىض ، املختربات ، العيادات الطبية االستش�ارية( 
و تتمي�ز الرشكة بخربة كوادرها العلمية و العملية 
الواس�عة يف اقس�ام االنت�اج و البح�ث و التطوي�ر 

الخاص بها .

صحة الكرخ تنظم حمارضة 
علمية حول طرق الوقاية 

من فايروس كورونا

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزي�ر امل�وارد املائية جمال الع�اديل االجتم�اع الفني الذي 
حرضه املديري�ن العامني والخ�رباء واملختصني بالس�يطرة عىل 

توزيعات املياه وتشغيل السدود يف الوزارة وتشكيالتها.
وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه » ناقش املجتمعون 
من خ�الل العروض التوضيحية دراس�ة أمكانية تبويب املس�يل 
املائي لس�د العظي�م يف محافظة دياىل لتأمني تش�غيل أمن ألمرار 
املوجات الفيضاني�ة املحتملة وعدم االرضار بمدينة بغداد، لكون 
نهر العظيم مؤثرا يف رفع منس�وب املياه ملحافظة بغداد وخاصة 

أذا توافقت املوجة مع أمرار موجات من مؤخر سدة سامراء.
واك�د الوزير عىل رضورة التعمق بالدراس�ة للوصول اىل قناعات 

راسخة بشأن تنفيذ مثل هكذا مشاريع سرتاتيجية مهمة.

وزير املوارد املائية يرتأس االجتامع الفني 
للسيطرة عىل توزيعات املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت مديرية املرور العامة، أمس االثنني، قرارا بشأن مركبات 
الفحص املؤقت »اللوحة السوداء«، حيث منعت تجوالها يف عموم 

املحافظات.
وذك�رت املديرية يف بيان انها قررت منع تجوال مركبات الفحص 
املؤقت »اللوحة الس�وداء« يف جميع املحافظات، وحجز املركبات 
املخالف�ة، فيم�ا دعت أصحاب تل�ك املركب�ات إىل مراجعة مواقع 

التسجيل إلكمال إجراءات معامالت مركباتهم.
واوضح البي�ان انه »يمنع منعا باتا تج�وال املركبات التي تحمل 
لوحات فحص مؤقت )اللوحة الس�وداء( يف عموم العراق وتحجز 

املركبات املخالفة«.
وأش�ار إىل أنه »عىل أصح�اب مركبات الفح�ص املؤقت مراجعة 

مواقع التسجيل إلكمال إجراءات معامالت مركباتهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق�ت وزارة الرتبي�ة، ع�ىل من�ح موظف�ي الخدم�ة الجامعية 
الحاصلني عىل اللقب »العلمي« تفرغاً ليوم واحد يف األسبوع .

واوضح مركز البحوث والدراس�ات الرتبوية يف الوزارة وبحس�ب 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »ه�ذا اإلجراء 
يأتي إلحداث تغيرات كمية ونوعي�ة يف الحركة العلمية والتقنية 
والثقافي�ة وتوجي�ه املؤسس�ات التعليمي�ة والبحثي�ة ملا يحقق 
التفاعل املس�تمر بني الفكر واملمارسة ، باتجاه تحقيق األصالة 
والرصان�ة العلمية والتفاعل م�ع التجارب والخربات اإلنس�انية 
واعتماد معاير الجودة وص�وال اىل بناء أجيال جديدة تحمل لواء 

العلم واملعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة يف املجتمع.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، امس االثن�ني، عن اع�ادة فتح 
الطريق من س�احة الخالن�ي باتجاه تقاطع الح�رضة القادرية 
وس�ط العاصم�ة بغداد.من جانبه�ا قامت م�الكات امانة بغداد 
برف�ع االنق�اض والنفايات وغس�ل الش�ارع الذي يربط س�احة 
الخالني بتقاطع الحرضة القادرية بع�د رفع الكتل الكونكريتية 
واع�ادة فتحه امام حركة الس�ر واملرور من قبل القوات االمنية.

وكانت القوات األمنية أفتتحت قبل أيام جرس الس�نك أمام حركة 
املركبات بعد حر التظاهرات الش�عبية يف س�احة التحرير رغم 
تجدد االش�تباكات يف اليومني املاضيني يف س�احة الوثبة واملناطق 

القريبة منها ووقوع اصابات.

املرور العامة تصدر قرارًا بشأن مركبات 
»الفحص املؤقت«

الرتبية متنح موظفي اخلدمة اجلامعية 
تفرغًا ليوم واحد يف االسبوع

إعادة فتح الطريق من ساحة اخلالين باجتاه 
تقاطع احلرضة القادرية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لس�كك حديد العراق )إحدى تش�كيالت وزارة النقل( ، اس�تئناف 
حرك�ة قطاراتها الصاع�دة والنازلة لنقل املس�افرين م�ن بغداد إىل الب�رة وبالعكس 
م�رورا باملحافظ�ات الجنوبية )النارصي�ة الس�ماوة الديوانية الحلة ( اعتب�ارا من يوم 
األثنني املصادف 1٨/2/2020 بعد انقطاع دام 4 اشهر« .واوضحت الرشكة يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان » تم استنفار كافة الجهود ومضاعفة الطاقات لتهيئة وتسير 
القط�ارات الحديثة املكيفة )DMU( تمهيدا ألنس�يابية النقل يوميا خدمة للمس�افرين 
الكرام الوافدين واملغادرين عرب املحطات الرئيس�ية يف بغداد والبرة وعموم املحافظات 
 GPS إضاف�ة إىل دور الس�يطرة املركزية ملراقبة حرك�ة القطارات عرب منظوم�ة التتبع
املتطورة .يش�ار اىل ان مواعيد س�ر القطارات الصاعدة والنازلة س�تكون من بغداد اىل 

البرة وبالعكس يوميا .

     المستقبل العراقي/ زهراء علي

 اعلن�ت املديري�ة العام�ة لرتبي�ة نينوى ، 
ان قس�م الرشط�ة املجتمعي�ة بالتع�اون 
والتنس�يق املب�ارش م�ع ش�عبة العالقات 
العامة واإلعالم ، القى عدداً من املحارضات 
التثقيفي�ة لطالب�ات متوس�طة قرطب�ة 
للبنات حول موض�وع االبتزاز اإللكرتوني 
لتضاف هذه املتوس�طة لعرشات املدارس 
التي أقامت بها الرشطة املجتمعية ندوات 

موسعة.
املكتب اإلعالمي لرتبي�ة نينوى أكد  انه تم 
الرتكي�ز خالل املح�ارضات عىل اس�اليب 
تهديد وترهيب الضحية بنرش صور أو مواد 
فيلمي�ة أو ترسيب معلومات رسية مقابل 

دفع مبال�غ مالي�ة أو اس�تغالل الضحية 
للقي�ام بأعمال غر مرشوع�ة عرب مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي لصال�ح املبتزي�ن. 
وأضاف املكت�ب اإلعالم�ي ان املحارضات 
تضمن�ت تقديم بعض اإلرش�ادات لتجنب 
الوق�وع ضحية لالبت�زاز االلكرتوني منها 
قب�ول  وع�دم  لالبت�زاز،  الرض�وخ  ع�دم 
صداق�ات ألش�خاص غ�ر معروف�ني او 
إرسال مبالغ مالية تحت أي تهديد مبارش 

والحذر من مواقع وتطبيقات التعارف.
ه�ذا وش�هدت املح�ارضات مداخالت من 
قبل الطالبات يف حني قدمت إدارة املدرسة 
شكرها للرشطة املجتمعية عىل مبادراتها 
التوعوية املس�تمرة حفاظا عىل مستقبل 

االجيال.

النقل تعلن استئناف حركة قطارات املسافرين من بغداد 
اىل البرصة وبالعكس مرورًا باملحافظات اجلنوبية

الرشطة املجتمعية تلقي حمارضات حول االبتزاز 
االلكرتوين بعدد من مدارس نينوى 

حمافظ كربالء يصادق عىل البدء بتنفيذ 
عدد من املشاريع من ختصيصات املحافظة

الرافدين حيدد اجلهة الوحيدة ملنح السلف والقروض

رفع الكتل الكونكريتية من حميط 
شارع مهم يف جنويب بغداد

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

صادق محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطاب�ي عىل البدء بتنفيذ 
عدد من املش�اريع من تخصيصات املحافظة من خالل قسم التنفيذ املبارش 
يف املحافظة ومديرية بلدية كربالء«.وتش�مل هذه املشاريع اكساء عدد من 
الط�رق وايص�ال خدمات املاء لبع�ض مناطق واحي�اء املحافظة«.واجتمع 
الخطاب�ي مع معاون املحافظ لش�ؤون االعمار محم�د عريان ومدير بلدية 
كربالء عبر سليم نارص«.وجرى خالل االجتماع مناقشة عدد من املشاريع 
التي يجري العمل بها ونسب انجازها ومايعرتضها من تداخالتواكد املحافظ 
خالل االجتماع عىل العمل بش�كل عاجل بحل مايعرتض قسم من املشاريع 
ل�الرساع بانجازها ضم�ن الفرتة الزمنية املحددة لها الفت�ا اىل اهمية جودة 
العمل يف املشاريع ومتابعة عمل الرشكات املنفذة سواء من مهنديس االدارة 

املحلية او من مهنديس الدوائر املستفيدة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الرافدي�ن ان الجه�ة  أعل�ن م�رف 
والق�روض  الس�لف  ملن�ح  الوحي�دة 
للمواطن�ني واملوظف�ني واملتقاعدي�ن 
ه�ي فروع املرف املنت�رشة يف بغداد 
واملحافظات.وق�ال املكت�ب االعالم�ي 
للم�رف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»هن�اك  ان  من�ه،  العراق�ي« نس�خة 

جه�ات تس�تخدم وس�ائل التواص�ل 
االجتماع�ي او وس�ائل اخرى يف إقناع 
املواطن�ني ملنحهم الس�لف والقروض 
وتزعم بادعائها و ارتباطها وتعاونها 
م�ع املرف«.وأش�ار اىل، ان »ه�ذه 
الجه�ات تم�ارس أس�لوب االحتي�ال 
والنصب ع�ىل املواطن�ني وان التقديم 
ع�ىل الس�لف يكون عن طري�ق فروع 

املرف حرا يف بغداد واملحافظات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد وقي�ادة عمليات بغداد عن رفع الكت�ل الكونكريتية من 
محيط شارع جنوب العاصمة.وذكر بيان لألمانة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »الجهد الهنديس واآليل الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات 
بغداد وبمتابعة مكت�ب امني بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط 
ش�ارع 60 ضمن منطقة ال�دورة باتجاه الطريق الرسي�ع عتبة بن غزوان 

لتبارش بعدها املالكات الخدمية بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع.

حمافظ البرصة يبحث مع القنصل الرتكي إعادة افتتاح القنصلية 
الرتكية يف املحافظة

    البصرة / صفاء الفريجي

بحث محافظ البرة اسعد عبد االمر العيداني 
مع القنصل الرتكي يف املنطقة الجنوبية محمد 
اوزكون ارم�ان تطوير العالق�ات االقتصادية 
بني محافظة البرة وتركيا يف ظل ما تشهده 
الب�رة من اس�تقرار امني ملح�وظ، اضافة 
اىل التط�رق إىل قرب اع�ادة افتت�اح القنصلية 

الرتكية يف املحافظة«.
وذكر بيان صحفي صادر عن املكتب االعالمي 
الخ�اص ملحاف�ظ الب�رة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »اللق�اء ال�ذي ج�رى اليوم بني 
املحاف�ظ اس�عد العيداني والقنص�ل الرتكي يف 
املنطقة الجنوبية محمد اوزكون أرمان تم فيه 
التط�رق اىل اعادة افتت�اح القنصلية الرتكية يف 
البرة، مش�راً اىل ان الحكومة املحلية داعمة 
للرشكات العاملة التي تنفذ مختلف املش�اريع 

املهمة للمواطن البري يف املحافظة«.

من جهت�ه اوضح القنصل الرتك�ي يف املنطقة 
الجنوبي�ة محمد اوزكون ارمان ان اللقاء الذي 
ج�رى م�ع املحاف�ظ اس�عد العيداني ت�م فيه 
التط�رق اىل قرب مب�ارشة القنصلي�ة الرتكية 

بأعماله�ا يف املحافظ�ة خالل األش�هر املقبلة، 
مش�راً اىل ان املحافظة تشهد اس�تقرار امني 
ملح�وظ وه�ي بيئ�ة مالئمة لعم�ل الرشكات 

الرتكية يف البرة.

ترأس االجتماع األول للجنة ادارة اعمال الدفاع املدني

حمافظ بغداد يعلن اختاذ التدابري 
ملواجهة خطر الفيضانات

    بغداد / طالب ضاحي

املدن�ي  الدف�اع  اعم�ال  إدارة  لجن�ة  عق�دت 
ام�س  االول،  اجتماعه�ا  بغ�داد  بمحافظ�ة 
االثنني، برئاسة محافظ بغداد املهندس محمد 
العط�ا لتدارس االس�تعدادات من أجل موس�م 
الفيضانات ه�ذا العام.العطا، وعقب االجتماع 
الذي حرضه ممثلو وزارات الداخلية والصحة 
وامل�وارد املائي�ة، اكد ان »االس�تعدادات قائمة 
س�واء كانت هن�اك فيضان�ات او ال«، مضيفا 
»االجتماع مهم وهذه اللجنة مختصة بمجابهة 
الك�وارث الطبيعية وغ�ر الطبيعية«.الدكتور 
لطيف مزهر مستش�ار برنام�ج االمم املتحدة 
االنمائي ح�رض االجتماع بصفة استش�ارية، 
واوضح ان »الربنامج اكد اس�تعداده للتعاون 
والتنس�يق ع�ىل مس�توى التخطي�ط وتدريب 

الكوادر املعني�ة بمواجه�ة الكوارث«.الدكتور 
چاس�ب لطيف مدير صحة الكرخ، من جانبه، 
اش�ار اىل ان »اللجنة مختص�ة بمواجهة كافة 

الك�وارث ومنه�ا مجابه�ة تداعي�ات انتش�ار 
فاي�روس كورون�ا، حي�ث ت�م اتخ�اذ التدابر 

الالزمة.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )33(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1 � االكشاك املرقمة ) 220و221و222و223و224و225و226و22

7و228و229( املشيدة حديثا يف سوق الكمرك  منطقة البورصة عىل 
جزء من القطعة املرقمة )179( الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

2 � القطعة املرقمة ) 741/35( م36 بيس�ان النشاء عمارة تجارية 
عليها عىل ش�كل سوق عرصي  وبمس�احة )200(م2 وحسب واقع 

الحال وملدة عرشة سنوات 
3 � الفرن الحجري املشيد عىل القطعة املرقمة ) 1/45( م 36 بيسان 

وبمساحة )224,56( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
4 � العم�ارة التجارية املش�يدة ع�ىل القطعة املرقم�ة ) 7/2821( م 
41 قره كوز وبمس�احة )240(م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة ثالث 

سنوات
5 � االكش�اك املرقم�ة )7و9( الواقعة يف حديقة الش�هداء وملدة ثالث 

سنوات

حمافظة نينوى
قسم العقود

B 2020 /10 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

تبليط طريق ملنطقة العبور 
)ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية  االضافية لعام 2019 
ملحافظ�ة نينوى(  وبكلفة تخمينية )286,800,000 دينار ( 
مائتان وس�تة وثمانون ملي�ون وثمانمائة الف دينار عراقي 

وبمدة تنفيذ )90( يوم .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام 
الرس�مي وابتداءا من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام 
الرس�مي لي�وم 2020/2/26( للحص�ول ع�ىل نس�خة من 
الوثائ�ق لقاء مبل�غ مقطوع ق�دره 150,000 دينار فقط ) 

مائة وخمسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود 
مرفقا معه الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم 
)2( علما ان تاريخ الغلق يوم املوافق 2020/2/27 الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.

يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم 
الخميس املوافق 2020/2/20 لالجابة عىل االستفسارات يف 

العنوان املذكور يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نرش مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشك�ة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة الب�رصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العن�وان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة  
� الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 2020/3/31 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
الب�رصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعت�ر اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � 
محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/3/31 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي 

يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 100,000 $( مئة الف دوالر امريكي 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة بيان�ات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة 
يف القس�م الراب�ع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العط�اء وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون موقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغل�ق عىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره )2,000( $  الفان دوالر امريكي ال غري  والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم 

واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة  للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

نرش مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشك�ة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة الب�رصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 29/اذار/2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
الب�رصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعت�ر اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � 
محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 30/اذار/2020 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي 

يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 825,000 دوالر( ثمانمائة وخمسة وعرشون  الف دوالر امريكي 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة بيان�ات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة 
يف القس�م الراب�ع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العط�اء وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون موقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغل�ق عىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره )16,500( $ س�تة عرش الف وخمس�مائة دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن 

االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : 3947
التاريخ : 2020/2/16

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 75
التاريخ : 2020/2/12

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1 2020566 / 
للمرة االولى

 CHIMECAL MATERIALS (BIOCIDE.BIO DISPERSANT . CORROSION
INH.)

 100.000
IQD

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1 REQ 5652020 / 
اعالن للمرة االولى ACTIVATED ALUMINA 100.000 IQD
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ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالن جلنة البيع واالجيار
بالنظر للعدم حصول راغب

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة 
)15( خمس�ة عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )50%( من 
القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ 
الن�رش وعىل قاع�ة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جل�ب هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال 

اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية
مهندس اقدم 
نورس عبد الرضا خلف
مدير بلدية العامرة /وكالة
ر. اللجنة

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء 

اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالن جلنة البيع واالجيار
بالنظر للعدم حصول راغب

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل 
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )15( خمسة عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل 
النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه 
مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خ�الل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية
مهندس اقدم 
نورس عبد الرضا خلف
مدير بلدية العامرة /وكالة
ر. اللجنة

رشوط التأجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
اعالن 

بالنظر للعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة 
)15( خمس�ة عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )50%( من 
القيم�ة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ 
الن�رش وعىل قاع�ة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش �  وكافة املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوي�ة االحوال املدنية 
وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال 

اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

مهندس اقدم 
نورس عبد الرضا خلف
مدير بلدية العامرة /وكالة
ر. اللجنة

رشوط التأجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2 / مقاوالت ب1 / 2020 

التاريخ : 16 / 2 / 2020 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل / املدع�ى علي�ه / املدير املف�وض لرشكة تاج 
االغادير اضافة لوظيفته .

اقام عليك املدعي ) رئيس ديوان الوقف الش�يعي 
( اضاف�ة لوظيفت�ه امام ه�ذه املحكمة الدعوى 
البدائي�ة بالعدد اعاله ، طل�ب فيها الحكم بمبلغ 
التعوي�ض واالرضار والخس�ارة لدائ�رة املدع�ي 
اعاله والبالغ ) 000 ، 000 ، 200 ( مئتان مليون 
دين�ار عراقي عن تعاقد املدعي النش�اء مس�جد 
وحس�ينية املصطف�ى يف قري�ة جيزان�ي االم�ام 
قض�اء الخالص بموجب عق�د املقاولة املرقم 25 
/ 2010 وتحميلك املصاريف والرسوم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة الغزالية 
/ قس�م رشطة الخ�راء / بغ�داد واملرقم 803 
يف 23 / 1 / 2020 م�رشوح علي�ه من قبل املبلغ 
يف املرك�ز فؤاد داخل محس�ن يف 23 / 1 / 2020 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
الس�اعة التاسعة من صباح يوم 27 / 2 / 2020 
ويف ح�ال تبلغ�ك وع�دم الحضور او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

فقدان 
املرقم�ة  الوثيق�ة  فق�دت 
 6 بتاري�خ   25  –  00178276
 30 الع�دد  ذي   2019  /  10  /
/ الص�ادرة من مدرس�ة انصار 
االمام الحسني االساسية االهلية 
للبن�ات – معنون�ة اىل مدرس�ة 
ف�دك االبتدائية للبنات – بأس�م 
/ نرجس حس�ني فيصل – فمن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
��������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة 
م�ن وزارة الكهرب�اء / املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
محط�ة   – الوس�طى  املنطق�ة 
الص�در الغازي�ة بأس�م / كاظم 
حمي�د خلف – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 726 / ش5 / 2020 

التاريخ : 12 / 2 / 2020 
اىل / املدع�ى عليه�ا / فخرية ص�در الدين 

محمد 
م / اعالن 

اقام املدعي ) اياد عبد اس�ماعيل ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام هذه 
املحكمة ومضمونها تصديق طالق خارجي 
ولكونك مجهولة مح�ل االقامة وعدم توفر 
املعلومات عنك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف ه�ذه املحكم�ة ع�ىل الدعوتي�ة املوج�ه 
اليك وحس�ب اش�عار مختار منطقة قضاء 
بعقوبة واملصدق من املجلس البلدي لقضاء 
بعقوب�ة – علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 23 / 2 / 2020 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال ماينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 676 / ش / 2020  
التاريخ 16 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد خلف حارض 

اقام�ت املدعية كريمة خلف ع�ي الدعوى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها بالنفقة املاضية واملستمرة لها 
والنفقة املس�تمرة للطفلني حس�ام وعبد الخالق 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ تقرر تبليغ�ك اعالناً بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يوم 23 / 2 
/ 2020 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق القانون  

القايض / حممد هاتو جوين

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 2020/227 

التاريخ: 2020/2/13
اىل املنف�ذ علي�ه / املدير املفوض لرشك�ة بنايتك 
العراقية الحديث�ة إضافة اىل وضيفته / مجهول 

محل اإلقامة 
لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح القائم 
بالتبلي�غ ان�ك مجهول مح�ل اإلقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تناداً للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف مديرية 
التنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي فوق القانون 
: علم�اً انك مدين لصالح الرشكة العامة لصناعة 
األسمدة الجنوبية بمبلغ )1415438393( مليار 
واربعمائ�ة وخمس�ة ع�رش ملي�ون واربعمائ�ة 
وثمانية وثالثون الف وثالثمائة وثالثة وتسعون 

دينار. 
اوصاف املحرر: قرار محكمة البداءة املتخصصة 
بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة بالعدد 101/

ت/2018 يف 2019/4/18.
املنفذ العدل/ حيدر الياس خر            

����������������������������
فقدان 

فق�د وص�ل قب�ض حكومي ص�ادر من 
بلدية الب�رصة املرق�م 647546 يف 28 / 
6 / 2016 ومبلغ�ه 000 ، 990 باس�م / 
حس�ني حميد ظيغم – فم�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

����������������������������
فقدان 

فقدت هوية الطالبة ) سهى جواد حسن 
( الصادرة من املعهد التقني اداري برصة 
قس�م الحاس�بات – فم�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
للطال�ب ) حس�ن احم�د جاس�م( 
ش�هداء  اعدادي�ة  م�ن  الص�ادرة 
االنتفاض�ة املهنية – مديرية تربية 
البرصة – فمن يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان 
فقدت استمارة تجهيز الغاز املعبأ 
املرقم�ة H0445226 مؤرخ�ة 26 
/ 1 / 2020 بمبل�غ 000 / 250 
الف باس�م / طاهر عبي�د وادي – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 2842 / ش / 2019 

التاريخ : 10 / 2 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعى عليه : مقداد جمعه قاسم 
اقامت املدعية سوزان محسن عبد الهادي ضدك 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله والتي 
تطل�ب فيها الحكم بالتفري�ق للهجر وقد لوحظ 
م�ن خ�الل ورق�ة التبلي�غ وال�رشح ال�وارد من 
املجل�س البلدي ملنطق�ة دور الب�رتو انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة وغ�ري معلومة – علي�ه تقرر 
تبليغك باعالم الحك�م الصادر من هذه املحكمة 
بالعدد 2842 / ش / 2019 يف 30 / 12 / 2019 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
والتميي�ز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 590/ب2020/3

التاريخ : 2020/2/17
اعالن

اىل  ااملدعى عليه/ ) عدنان عبد الحسني كاظم (
اقام املدعي )املدير املفوض  ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك 

CHF والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بتأديتك ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن مع 

املدعى عليه )سعد صدام لفته(  
امل�ؤرخ  الق�رض  ع�ن   $3000 ق�دره  مبلغ�ا 
2019/7/24 ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
بداءة الش�عب واش�عار مختار محل�ة 317 حي 
الش�عب ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2020/3/1 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 748 / ب / 2019 
التاريخ : 17 / 2 / 2020 

م / اعالن 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املرق�م 13 / 4258 مقاطعة 42 الطوبة 
والنخيلة وهو عبارة عن قطعة ارض خالية تقع 
يف منطق�ة يف مح�اذاة الطريق الرسي�ع باتجاه 
مط�ار البرصة الدويل مس�احتها 250 م2 – فمن 
له رغبة بال�رشاء الحضور امام هذه املحكمة يف 
بناية قرص القضاء يف تمام الساعة الثانية عرش 
من ظهر الي�وم الثالثني التايل لن�رش هذا االعالن 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 

10 % من قيمة املقدرة اثنى عرش مليون دينار .
القايض 

علوان بربوت البزوني

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 178 / ش / 2020 

التاريخ 17 / 2 / 2020

م / تبليغ / املدعى عليه / اسامعيل فيصل عباس 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة 178 
/ ش / 2020 املدعي�ة فيه�ا املدعوة برشى عبد 
الجب�ار مجي�د وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
رس�ميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة بتاريخ 
27 / 2 / 2020 الس�اعة التاسعة صباحاً وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غياباً وفق القانون 

القايض / فائق مشعل صالح

العدد : 2014
التاريخ : 2020/2/11

العدد : 2036
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 2016
التاريخ : 2020/2/11

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 13,5م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 70 1

600,000 ستمائة الف دينار 3 سنوات 10م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية حانوت رقم 37 2

900,000 تسعمائة الف دينار 3 سنوات 10م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 40 3

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 46 4

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 48 5

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 49 6

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 50 7

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 نهر دجلة كراج 
البلدية   حانوت رقم 51 8

360,000 ثالثمائة وستون  3 سنوات
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة جزء من 406 نهر دجلة   حانوت رقم 34 9

360,000 ثالثمائة وستون  3 سنوات
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة جزء من 406 نهر دجلة   حانوت رقم 35 10

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 10م2 الصناعية القديمة جزء من 406 نهر دجلة   حانوت رقم 36 11

1,600,000 مليون وستمائة  3 سنوات
الف دينار 10م2 الصناعية القديمة جزء من 245 نهر دجلة   ورشة صناعية 

رقم 4 12

1,600,000 مليون وستمائة  3 سنوات
الف دينار 10م2 الصناعية القديمة جزء من 245 نهر دجلة   ورشة صناعية 

رقم 6 13

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 6م2 خلف سوق حي الحسين كشك رقم 419 1

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 9م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 53 2

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 6م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 55 3

650,000 ستمائة وخمسون الف دينار 3 سنوات 6م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 81 4

650,000 ستمائة وخمسون الف دينار 3 سنوات 6م2 ابو رمانة كشك رقم 178 5

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار 3 سنوات 9م2 حي المعلمين القديم / الجمعية حانوت رقم 30 6

550,000 خمسمائة وخمسون الف دينار 3 سنوات 7,5م2 كراج الكحالء القديم حانوت رقم 261 7

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 7,5م2 خلف كراج الفورتات حانوت رقم 294 8

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 7,5م2 خلف كراج الفورتات حانوت رقم 264 9

700,000 سبعمائة الف دينار 3 سنوات 7,5م2 خلف كراج الفورتات حانوت رقم 266 10

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 7,5م2 العلوة القديمة حانوت رقم 240 1

760,000 سبعمائة وستون الف دينار  3 سنوات 7,5م2 العلوة القديمة حانوت رقم 248 2

500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 7,5م2 العلوة القديمة حانوت رقم 252 3

525,000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار 3 سنوات 7,5م2 العلوة القديمة حانوت رقم 253 4

سنة واحدة 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 خلف كراج الفورتات  حانوت رقم 223 5

سنة واحدة 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 خلف كراج الفورتات  حانوت رقم 230 6

سنة واحدة 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 خلف كراج الفورتات  حانوت رقم 231 7

سنة واحدة 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 خلف كراج الفورتات  حانوت رقم 232 8

525,000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار 3 سنوات 6م2 حي الحسن العصري حانوت رقم 239 9

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 30 10

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 31 11

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 32 12

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 2 13

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 35 14

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 37 15

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 41 16

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 46 17

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 6 18

350,000 ثالثمائة وخمسون  الف دينار 3 سنوات 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 7 19
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وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

القضية املرقمة : 721 / 2019 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة .
2 – اسم املجرم الغائب : النقيب عودة جبار عودة شغيدل الحلفي .

3 – رقم الدعوى : 721 / 2019 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2009 

5 – تاريخ الحكم : 11 / 9 / 2019 .
6 – املادة القانونية : ) 32 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل . 

7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات . 
8 – خالص�ة الحك�م : تبديل مادة االحالة من املادة ) 32 / اوال وثانيا ( من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة ) 35 / اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال 

باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
9 – ع�دم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 عن 
التهمة املس�ندة الي�ه وفق احكام املادة ) 35 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

لعدم اعادة مابذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتتب بذمته . 
10 – الس�جن مل�دة ) س�بع س�نوات ( وفق اح�كام امل�ادة 35 / اوال من ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد ) 61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( م�ن ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه اجهزة االتصال املرقم�ة ) 672YEYI782 ( و 
672YEZ3316 و 672YEYM108 و 672YEYL771 و 672YEZ3273 ن�وع 
موترال يدوي مع نضائد عدد ) 5 ( خمس�ة وشاحنة كبرية ) 60 ( ستة خطوط 

نوع موترال وغطاء غبار عدد ) 5 ( خمسة نوع موترال عام 2009 .
11 – تضمين�ه مبلغ مقداره ) 800 ، 249 ، 4 ( اربعة ماليني ومائتان وتس�عة 
واربع�ون الف وثمانمائ�ة دينار عن قيمة اجهزة االتصال املختلس�ة املوصوفة 
اعاله وملحقاتها املش�ار اليها اعاله وحس�ب االس�عار الس�ائدة وقت الحادث 

استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية .
12 – طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام املادة 41 / 

اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 . 
13 – اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21 / أ – 6 ق ع .

14 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الصادر بحق�ه وال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
15 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
16 – تعميم اوصاف اجهزة االتصال املشار اليها اعاله وفق القانون .

17 – تنزيل اجهزة االتصال املوصوف اعاله وملحقاتها املش�ار اليها اعاله من 
ذمة املحكوم بعد تسديده مبلغ التضمني .

18 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمري جابر ( البالغة 
) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا من ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71 / اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 11 / 9 / 2019 .
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

اعالن
وزارة الصحة  والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسن�ا دعوتكم لالش�رتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )امل�واد املذكورة يف الجدول ادناه( 
والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع 
رشكتن�ا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة : )WWW.kimadia.iq( واملوقع الخاص بالوزارة  

)www.moh.gov.iq(
علما ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو ) 1000000( مليون دينار غري قابل 
للرد واملناقصات  التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار عراقي غري قابل للرد 
ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض 
اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان 
ناف�ذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب م�ن الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك 
مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة 
الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الش�حن  )CIP(  او حسب  الرشوط  وان الرشكة 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية 
)كفالة حس�ن االداء( البالغة )5%( من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او 
صك مصدق او مس�تندات القرض التي تصدرها املص�ارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة 
موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني 

سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2020/3/11 
مالحظ�ة / يف حال�ة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي هو اخر 

موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد / 64/ش/2020

التاريخ 2020/2/16
اعالن

اىل املدعى عليها / حكيمة حسني مهدي
اق�ام زوج�ك املدع�ي ) رع�د مش�نهص ه�الل( دع�وى 
مطاوعة امام هذه املحكمة بالعدد 64/ش/2020 وعند 
تبلغك بواس�طة محكم�ة االحوال الش�خصية يف الوركاء 
ورشح القائ�م بالتبليغ تبني ان�ك غري موجودة يف املنطقة 
ومرتحلة اىل جهة مجهولة  حسب اشعار مختار املنطقة 
وتأييده عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني يف موعد املرافعة املوافق 2020/3/3 وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

رائد حميد غازي
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 543/ 2019

التاريخ : 2020/2/16 
اىل  /املنفذ عليه / 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل مديرية رشطة الجانب 
الصغ�ري مرك�ز رشط�ة ال�زوراء بالع�دد 1270/7/3 يف 
2020/2/11 واش�عار املختار  انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار  واس�تنادا 
الح�كام 272  م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفي�ذ الرميثة خالل 10 عرشة ايام  
من اليوم التايل للنرش املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش املديرية باجراءات  التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف :

لغ�رض تبليغ�ك بمذك�رة االخب�ار بالتنفيذ لالم�وال غري 
منقولة العقار املرقم 2440/22 م18 صدر اليوسفية لقاء 
طل�ب الدائن ) نعمه واجد طاه�ر( البالغ 200,000,000 
مائتان  مليون دينار ويف حالة عدم الحضور س�تباع وفق 

القانون استنادا الحكام 87 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

ثابت نافع الجيايش

مجلس القضاء االعىل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1283/ب2017/3
التاريخ 2020/2/12

بن�اء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 203/3188 حي الس�عد يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة ادن�اه فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني 
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر هذه 
املحكمة بداءة النجف وص�ادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف  وس�تجري املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة 
وع�ىل املش�رتي جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : 203/3188 حي الس�عد يف النجف عبارة عن 
دار رك�ن ش�ارع بعرض 60 م�رت و15 م�رت ويتكون من 
جزئني م�ن الداخل الجزء االول يتكون م�ن دار بطابقني 
الطابق االريض يحتوي عىل حديقة واستقبال 5,7×7,80

وغرف�ة وكل�دور وس�احة 5,10×4,5 ومطب�خ وطارمة 
وث�الث غرف ن�وم وبابع�اد 4×5 م�رت الثنني ام�ا الثالثة 
بمس�احة 4×3,5 باالضاف�ة اىل مخ�زن وصالة وس�طية 
اي ان الطاب�ق االريض بارب�ع غ�رف اما الطاب�ق العلوي 
يتك�ون من اربع�ة غرف بقياس�ات مختلف�ة وصحيات 
عدد 2 وصالة وس�طية وس�طح يحتوي عىل مطبخ وهو 
مشغول من قبل قحطان وعقيل وقيص ودريد اوالد عبود 
عب�د االمري مدل�ول وهم يرغب�ون بالبق�اء يف العقار بعد 
البي�ع بصفة مس�تأجرين اما الجزء الثان�ي فهو يتكون 
من طاب�ق واحد وبغرفتني نوم وحم�ام ومرافق ومطبخ 
وكل�دور وغري مش�غول العقار مبني بالطابوق مس�قف 
بالكونكري�ت مجهز باملاء والكهرب�اء درجة عمران الدار 
جيدة جدا علما ان مس�احة العق�ار الكلية هي 592 مرت 
مرب�ع  ان القيمة الكلية للعق�ار مبلغ ) 692,000,000( 

ستمائة واثنان وتسعون مليون دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 602/ب/2018

التاريخ : 2020/2/5
اعالن مزايدة 

تبي�ع هذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 29 
مقاطع�ة 34 الحرية فعىل الراغب�ني  بالرشاء الحضور اىل 
هذه املحكمة  خالل مدة ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 

10% من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته 4 دونم 1 اولك و50 
م2 تق�ع القطعة عىل طري�ق ترابي يف منطقة املراش�دة 
والقطعية مش�يد عليها ثالثة دور س�كنية اضافة لهيكل 
غري مكتمل مبنية من الطابوق والبلوك اما ارض القطعة 
فهي�ه مزروع�ة باملحاصي�ل الحقلية الخ�روات وفيها 
عدد م�ن اش�جار النخيل تق�در بحوايل مائة وخمس�ون 
نخلة وقس�م من القطعة مس�يج بسياج بي ار يس قيمة 
املشيدات ) 40,000,000( اربعون مليون دينار اما قيمة 
املغروس�ات )3,000,000( ثالث�ة مالي�ني دين�ار وقيمة 
االرض )8,081,600( ثماني�ة مالي�ني وواح�د وثمانون 
ال�ف وس�تمائة دين�ار والقيم�ة التقديري�ة للقطع�ة ) 
51,081,600( واحد وخمس�ون مليون وواحد وثمانون 

الف وستمائة دينار
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 756/ب2019/3

التاريخ : 2020/3/3
اعالن

اىل املدعى عليه  )محمد رزاق حسني( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 756/ب2019/3 
املدع�ى  )ال�زام  الحك�م ب  يف 2019/3/11 واملتضم�ن 
عليهم محمد رزاق حس�ني وحيدر حس�ن شنته وخضري 
عباس تايه وقاس�م رزاق حس�ني  بالتكاف�ل والتضامن 
بتأديته مبلغ مقداره س�بعة االف وس�تمائة وخمس�ون 
دوالر امريكي ما يعادل تس�عة ماليني ومائة وثالثة االف 
وخمسمائة دينار للمدعي مصطفى حيدر خليفة   املدير 
املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضاف�ة لوظيفته 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة كربالء  واش�عار مختار منطقة ش�هداء 
امللحق عباس فاضل عبود  لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق الطعن 
ع�ىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 432/ 2020

التاريخ : 2020/2/13 
اىل  /املنفذ عليه / عالء رعد طاهر

لقد تحق�ق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ يف ورقتي 
التكليف بالحضور وكذلك هام�ش مختار منطقة قضاء 
الكوف�ة املختار حس�ن محس�ن الش�كري  ان�ك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ 
النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

الزام املدعى عليه عالء رع�د طاهر بتأديته نفقة ماضية 
للمدعي�ة نج�ود هاش�م جاس�م مبلغ�ا ق�دره خمس�ة 
وثمانون الف دينار ش�هريا وملدة شهرين سابقة القامة 
الدعوى يف 2019/12/9 ونفقة مستمرة لها مبلغا قدره 
مائة وعرشون الف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ اقامة 
الدع�وى يف 2019/12/9 ولحني زوال اس�بابها الرشعية 

والقانونية 
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
العدد / 129/ 2017

التاريخ 2020/2/13
اعالن

اس�تنادا اىل املادة 71  من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب 
الدائ�ن هدي�ر رحيم ج�واد  تبي�ع مديرية تنفي�ذ املناذرة  
الس�يارة املرقمة 7582  نجف موديل 1995 اللون اخر 
14 راكب كيا اسيا باص العائدة للكفيل املدين حمد كريم 
عبيس  فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان 
خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
م�ع جلب هوية االح�وال املدنية ويتحمل املش�رتي اجور 

التسجيل والداللة 
االوصاف :

1 / الس�يارة ذات لون مائل اىل االخر الجارد الخارجي 
مع وج�ود فطر ضعيف يف الزجاج االمامي وان كش�نات 
الس�يارة والدشبول سليمه اما البنية للمصابيح االمامية 
والخلفي�ة بحالة جيدة امام محرك الس�يارة لم يتس�نى 
معرف�ة ان كان يعم�ل م�ن عدم�ه لعدم فح�ص املحرك 
بس�بب عدم وجود مفتاح  تش�غيل السيارة اما االطارات 
العجلة فانه�ا بحالة جيدة اما الدعاميات فانها س�ليمة 
مع وجود بعض الصداء يف الدعامية الخلفية اما االشارات 
صوب االيرس مكسورة اما االشارات الصوب االيمن فانها 

سليمة .
2 / الزم�ان الس�اعة الرابع�ة ع�رصا م�ن الي�وم االخري 

لالعالن 
3 / املكان معرض بركات الكرار الواقع يف قضاء املناذرة 
مالي�ني  اربع�ة   4,560,000  / املق�درة  القيم�ة   /  4

وخمسمائة وستون الف دينار 
5 � تقدم التامينات القانونية بصك مصدق

مالحظ�ة / اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون 
املزايدة يف الدوام الرسمي الذي ييل العطلة 

املنفذ العدل
كرار عماد كايت

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 4866/ب2019/2

التاريخ : 2020/2/17
اعالن

 اىل املدعى  عليه / )عبد الوهاب خضري رشاد(
اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله ضدك والتي يطلب فيها 
الحكم )بفسخ العقد املربم بني املدعي اعاله وبينك النشاء 
فن�دق ومطع�م ومح�الت تجارية ع�ىل القطع�ة املرقمة 
29/704 بالتسلسل 6 منطقة خدمات سياحية ( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار حي الجزائر 1 جواد حسني الكناني عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2020/3/4 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 639/ب2020/3
التاريخ : 2020/2/17

اعالن
 اىل املدعى  عليه / )جعفركاظم حمزة(

اق�ام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة لوظيفت�ه ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله ضدك والتي يطلب فيه�ا الحكم )بابطال كافة 
قي�ود العقار املرقم 3/76139 حي الس�الم ( واعادة تس�جيله باس�م 
دائ�رة املدع�ي اع�اله  ونظ�را  ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واس�تنادا لكت�اب مكت�ب املعلومات بالع�دد 373 يف 
2020/2/11 ك�ون العنوان وهميا  علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفتني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم  
2020/3/23 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد حجة وفاة / 2020/762
التاريخ 2020/2/17

اىل / املدعو / لعيبي شواي عيل
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  صبيحة ش�ايع بستان  طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) لعيبي شواي عيل( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

صفاء ناجي املوىل

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

اىل ال�رشكاء زي�د حي�در دخيل وهبه محس�ن حميد وحم�ودي محمد 
حسيت عبد عيل توجب عليكم الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار 

اجازة بناء للعقار املرقم 2/821 حي االمري 
طالب االجازه 

زينه محسن حميد

�����������������������������������������������
اىل الرشيك  سها صاحب محمد

توجب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرقم 3/83008 حي النداء 

طالب االجازه 
محمد عبد الكريم حمد

�����������������������������������������������
اىل الرشكاء مهدي ظاهر حبيب ومليحه حبيب جرب 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف االرشف  
وذل�ك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل  قيام رشيكك )عيل عبد الباس�ط 
محم�د(  بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقم�ة 3/32558 
ح�ي العروبة رقم املقاطعة )4( جزيرة النجف  لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

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

 فقدت مني الس�نوية الص�ادرة من مديرية مرور القادس�ية والعائدة 
للس�يارة املرقم�ة 24343 / أ / القادس�ية بأس�م ) كام�ل محمد عيل 

عباس( / فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

�����������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحي
رقم االضبارة : 2019/677

التاريخ 2020/2/16
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الحي حص�ة املدين يف العقار تسلس�ل 58/1 م9 
العكابي�ة  الواقع يف الح�ي العائد للمدين نجاح نعي�م مهدي  املحجوز 
لق�اء طلب الدائن )صالح محمد رايض(  البالغ )27,344,700(  دينار  
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

حوراء عبد الحسني سلمان
مديرية تنفيذ الحي

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : الحي/ رقم العقار 58/1 م 9 العكابية  

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية متوسطة الخصوبة  
3 � حدوده واوصافه : مسيج بسياج خارجي ارض زراعية 

4 � مش�تمالته :  اش�جار ونخي�ل وبناية مكونة م�ن اربعة غرف عىل 
ش�كل مكت�ب حص�ة املدي�ن ومخ�ازن ومجموع�ة صحي�ات داخلية 

وخارجية مبني بالبلوك ومسقف بالسندويج  
5 � مساحته : 26 دونم و21 اولك و 76 سم2    

6 � درجة العمران : متوسط
7 � الشاغل : نجاح نعيم مهدي  

8 � القيم�ة املق�درة : 65,000,000 خمس�ة وس�تون ملي�ون  دين�ار 
عراقي 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط الهيئة الجنائية االوىل

العدد: 1039/ج/2013
التاريخ 2020/2/11

اعالن بيع سيارة
بتاري�خ 2020/2/5 ق�ررت املحكمة االعالن مجددا عن بيع الس�يارة 
وبن�اءا ع�ىل ق�رار ه�ذه املحكم�ة املرق�م 1039/ج/2013 املؤرخ يف 
واملرقم�ة  املضبوط�ة  الس�يارة  مص�ادرة  واملتضم�ن   2004/12/7
31114/نينوى فحص مؤقت نوع تويوتا هايلوكس بيك اب تك قمارة 
ط�راز 1999 ذات لون وش�ايص حف�ر ) 0023467 وبليت�ه القمارة  )  

 -RZN144
 N JT4(  فق�د تق�رر االع�الن ع�ن بيعه�ا مج�ددا بمبل�غ اجم�ايل 

)Z4267Y0023467
ق�دره 3500000 ثالثة ماليني وخمس�مائة الف دينار باملزايدة العلنية 
خ�الل ع�رشة اي�ام اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للن�رش يف الصحف فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني معهم كافة 
التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للس�يارة بصك 
مصدق معنون اىل هذه املحكمة وس�وف تجري املزايدة يف اليوم االخري 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را ويف حال مصادف�ة اليوم االخ�ري عطلة 
رس�مية فيكون اليوم الت�ايل موعدا للمزايدة ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور االعالن واملزايدة 
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط /الهيئة الجنائية االوىل 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط الهيئة الجنائية االوىل

العدد: 174/ج/2018
التاريخ 2020/2/11

اعالن بيع مضبوطات 
بن�اء ع�ىل ق�رار ه�ذه املحكم�ة املرق�م 174/ج/2018 امل�ؤرخ يف 
2018/4/11 واملتضم�ن مص�ادره املضبوط�ات  املتكون�ة م�ن 1 � 
صون�ده ع�دد /2 2 � كاكات عدد /3 ذات قط�ر 12 / انج 3 � العجلة 
املرقمة 132226 اربيل نوع اس�كانيا بيضاء اللون 4 � ماطور س�حب 
اردن�ي روي�ل 5 � صون�دات عدد /11 6 � كرك ع�دد /2 7 � قزمه عدد 
/1 8 � كاك حدي�د 9 � جاكوك ع�دد /1 وزن 5 كيلو 10 � صباين عدد 
/6 11 � س�كول صباين عدد/2 12 � موبايل عدد /2 واحد نوع نوكيا 
ع�ادي بدون كامرة والثاني دويز عادي بدون كامرة  فقد تقرر االعالن 
عن بيعه�ا بمبلغ اجمايل قدره 52,210,000 اثنان وخمس�ون مليون 
ومئت�ان وعرشة ال�ف دينار  باملزايدة العلنية خ�الل عرشة ايام اعتبارا 
م�ن اليوم التايل للنرش يف الصحف فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة مستصحبني معهم كافة التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة التقديرية للمضبوطات  بصك مصدق معنون اىل هذه املحكمة 
وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويف 
ح�ال مصادفة اليوم االخري عطلة رس�مية فيكون الي�وم التايل موعدا 

للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة 
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط /الهيئة الجنائية االوىل 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد : 2771/ب/2019
التاريخ 2020/2/17

اىل املدعى  عليه / شهاب احمد جاسم 
اعالن

اقام املدعي ) عالوي حس�اني ظاهر( الدعوى البدائية املرقمة 2771/
ب/2019 وملجهولية محل اقامت�ك فقد اصدرت محكمة بداءة الكوت 
حكم�ا غيابي�ا يف الدعى اع�اله وامل�ؤرخ يف 2019/12/9 تقرر الحكم 
بتس�ديد مبل�غ ق�دره ثمانية مالي�ني دين�ار عراق�ي وملجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة العزيزية بالعدد 232 يف 2020/1/7 
حس�ب اش�عار مختار منطقة محلة  الحي العسكري الرابعة يف قضاء 
العزيزية حس�ني ترف تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني ولك 
ح�ق االعرتاض ع�ىل الحكم الغيابي خ�الل املدة القانوني�ة اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ النرش ويف حالة عدم حضوركم س�وف يكتس�ب 

القرار  الدرجة القطعية 
القايض

عماد عبد عيل

املدير العام
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مدرب الطلبة: كنا األفضل يف ديريب بغداد
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب الطلبة، أحمد خلف، أن 
الح�ظ كان وراء خس�ارة فريق�ه 
أم�ام ال�زوراء، يف افتت�اح الدوري 
العراقي، رغ�م األفضلية الواضحة 

لفريقه.
وخط�ف ال�زوراء ف�وزا قات�ا من 
الطلب�ة، به�دف نظي�ف، يف ديربي 
بغداد، بافتتاح الدوري العراقي، يف 

ملعب الشعب الدويل.
وق�ال خل�ف يف ترصيحات«مباراة 
الزوراء أكدت لنا أن الطلبة استعاد 
ج�زًءا م�ن بريق�ه وهيبت�ه، كن�ا 
الط�رف األفض�ل واألخط�ر، لك�ن 

الحظ لم يحالفنا«.
وأوض�ح أن الطلب�ة أه�در بع�ض 

الف�رص الس�انحة للتس�جيل، مثل كرة 
محمد جف�ال التي اصطدمت بالعارضة، 
وانفراد حيدر حسني أمام الحارس جال 

حسن.

ونوه »حالة الطرد أثرت عىل الفريق بعد 
أن تحرر حسني عيل ليصنع هدف الفوز، 
كون الاعب كرار محمد قد نجح يف الحد 

من خطورته«. 
وأشار إىل أن الطلبة كسب ثقة الجماهري، 

وهن���اك ردود 
أفعال طيب���ة 

األداء  ح����ول 
الجماعي بش�كل 

عام.

»كورونا« يلغي ودية العراق وفيتنام 
واحتاد الكرة يستبدهلا بمواجهة االردن

منتخبنا الشبايب خيرس مباراته 
االوىل يف بطولة العرب امام تونس

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تهل منتخ�ب الش�باب البطول�ة العربية لك�رة القدم، 
بالخس�ارة امام نظريه التونيس بهدف�ني لهدف يف املباراة 
الت�ي اقيمت عىل ملعب س�عود بن جل�وي يف الجولة األوىل 

من املسابقة.
وافتتح منتخبنا التسجيل يف الدقيقة 42 عن طريق الاعب 

عبد الله محمد، لينتهي الشوط األول عىل هذه النتيجة.
ويف الش�وط الثاني عاد باملنتخب التونيس وس�جل هدفني 
ع�ن طري�ق  ف�اروق امليمون�ي يف الدقيق�ة 70 وويانيس 

الصغري يف الدقيقة 90.
وسيواجه منتخب الش�باب نظريه الكويتي يوم الخميس 

املقبل يف الجولة الثانية من البطولة.

املنتخب الوطني يلتقي األردن وديًا الشهر املقبل

الكازيت: هدف نيوكاسل يمثل الكثري يل.. وال ننشغل بالسيتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

وافق االتحاد االردن�ي لكرة القدم، عىل 
العراق�ي  الوطن�ي  املنتخ�ب  مواجه�ة 

وديا.
وذك�ر مص�در مقربة من اتح�اد الكرة 
العراق�ي ان »االتح�اد االردن�ي واف�ق 
عىل مواجهة الع�راق ودياً يف ال�2٥ من 

الشهر املقبل يف الدوحة«.

وأضاف ان »هذه املباراة تأتي استعدادا 
ملواجه�ة هون�غ كون�غ يف التصفي�ات 

املزدوجة«.
ومن املؤم�ل ان يتجمع العب�و الوطني 

قبل خمسة ايام من املواجهة«.
يش�ار اىل ان ودي�ة فيتن�ام ت�م الغائها 
بس�بب تفيش فاي�روس كورونا يف دول 
رشق اس�يا وفيتنام وهون�غ كونغ من 

ضمن تلك الدول.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف الفرنيس ألكس�ندر الكازيت، مهاجم آرسنال، 
بمروره بفرتة صعبة ومعقدة، يف الشهرين املاضيني، 

اللذان فشل يف التسجيل خالهما.
وس�جل الكازي�ت، أول ه�دف ل�ه من�ذ بداية ش�هر 
ديسمرب/كانون اول املايض، وذلك يف فوز آرسنال عىل 

نيوكاسل برباعية نظيفة.
وق�ال املهاج�م الفرنيس بحس�ب ما نقل�ت صحيفة 
»مريور« اإلنجليزية: »أنا س�عيد للغاية، انتظرت تلك 
اللحظ�ة طويا، تأثرت كثريًا ب�رد فعل زمائي عندما 

سجلت هذا الهدف الذي يعني يل الكثري وللفريق«.
وأض�اف: »األم�ر كان صعًب�ا ومعق�ًدا، فف�ي بعض 

األحي�ان ال تتاح يل أي ف�رص، ويف أحيان أخرى أهدر 
الفرص أو يتصدى الح�راس لها، وبالطبع كمهاجم، 
م�ن الصع�ب ع�دم التس�جيل، وه�ذا يح�دث يف كرة 

القدم«.
وتحدث الكازيت ع�ن ميكيل أرتيتا، مدرب آرس�نال، 
قائ�ًا: »يطلب أرتيت�ا الكثري من األم�ور، ال أقول إنه 
ص�ارم، لكنه يعرف جيًدا م�اذا يريد، هو مدرب جيد، 

تحدث معي ملنحي الثقة«.
وع�ن إمكانية تأهل آرس�نال إىل دوري أبطال أوروبا، 

املش�اركة يف  يف  بع�د حرم�ان مانشس�رت س�يتي 
املس�ابقة يف املوس�مني املقبلني، عل�ق املهاجم 

الفرن�يس: »أرى أنه من املبك�ر الحديث عن 
دوري األبطال«.

وتابع: »الس�يتي بإمكانه االس�تئناف عىل 

القرار، وهذا يحدث دائًما يف كرة القدم، وبالتايل علينا 
الرتكيز عىل أنفسنا وتقديم كرة القدم الخاصة بنا«.

وأردف الكازي�ت: »بالطب�ع ه�ذه فرص�ة لكن حتى 
بدونها، نرغب يف الفوز م�ن أجل الفريق والجماهري، 

وأن نصل ألعىل مكانة ممكنة«.
وطال�ب الكازي�ت جماه�ري آرس�نال بالص�رب ع�ىل 
نيك�والس بيبي، ال�ذي انضم للفري�ق الصيف املايض 
مقابل 72 مليون جنيه إسرتليني، والذي بدأ يف إظهار 
قدراته. وواص�ل: »دائًما ما قلت بأننا يجب أن نتحيل 
بالصرب تجاهه، هو ال يزال صغريًا يف السن 
وأتى من دوري مختلف، الربيمريليج 
هو األصعب يف العالم، وبالتايل 
علي�ك التعام�ل بلطف مع 

الاعبني الجدد مثله«.

توقع ديل بيريو يسيطر عىل صحف إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزية، الص�ادرة، بتوق�ع ديل بيريو 
نجم يوفنتوس الس�ابق، بأن القدر س�يقود بيب جوارديوال 
لتدريب السيدة العجوز.وعنونت صحيفة دييل ستار »اليويف 

صنع لك بيب«، وذلك يف إشارة إىل توقع أسطورة يوفنتوس، 
أليساندرو ديل بيريو، بأن قدر جوارديوال هو تدريب السيدة 
العجوز.كما س�لطت صحيفة »دييل إكسربيس« الضوء عىل 

توقع ديل بيريو برحيل جوارديوال لتدريب يوفنتوس.
ويف األعىل، اهتمت بنتائج مباريات الدوري اإلنجليزي أمس، 

بفوز آرسنال عىل نيوكاسل برباعية نظيفة، وتغلب توتنهام 
هوتسبري عىل أستون فيا بنتيجة 2-3.

بدورها عنونت صحيفة التايمز »جوارديوال سيبقى ويقاتل 
عىل الرغم من اإليقاف«، وذلك يف إشارة إىل حرمان مانشسرت 

سيتي من املشاركة األوروبية ملدة موسمني.

رابيو حيسم مصريه من الرحيل عن يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م الفرن�يس أدري�ان رابي�و، العب وس�ط 
يوفنتوس، موقفه م�ن الرحيل عن يوفنتوس، 
وأبل�غ النادي بق�راره، يف ظل الش�ائعات التي 
تربط�ه بمغ�ادرة الس�يدة العج�وز يف صفقة 
تبادلي�ة م�ع ب�ول بوجب�ا، نج�م مانشس�رت 

يونايتد.
وخرجت العديد م�ن التقارير يف األيام األخرية، 

لتكش�ف ع�ن إمكانية رحيل رابي�و ودخوله يف 
صفقة تبادلية ينتق�ل بمقتضاها إىل اليونايتد 

مقابل انضمام بوجبا إىل يوفنتوس.
وبحس�ب موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، فإن 
رابيو أكد أن األفضل لم يأت بعد مع يوفنتوس، 
موضحة أنه ال يريد الرحيل عن البيانكونريي يف 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وأض�اف أن الع�ب الوس�ط الفرن�يس يرغب يف 
البقاء بمدينة تورينو وإثبات نفسه مع النادي، 

حجز  يري�د  حيث 
مكان أس�ايس يف 
الفريق  تش�كيلة 
قي�ادة  تح�ت 
ماوريسيو ساري، 

املدير الفني لليويف.
ولف�ت املوق�ع إىل أن رد فعل يوفنتوس عىل 

قرار الاعب الفرنيس كان إيجابًيا، مشرية إىل 
أن النادي ال يريد التفريط فيه خال الصيف.

جوارديوال حيسم اجلدل بشأن 
رحيله عن السيتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، ع�ن 
موقف بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت 
س�يتي، م�ن الرحي�ل ع�ن الفري�ق عقب 

نهاية املوسم.
وعوقب السيتي من قبل االتحاد األوروبي 
لك�رة الق�دم، باإليق�اف مل�دة عامني عن 
املش�اركة يف البط�والت القاري�ة بجان�ب 

غرامة قدرها 24.9 مليون 
بع�د  إس�رتليني،  جني�ه 
اخرتاقه قانون اللعب املايل 

النظيف.
وذك�رت ش�بكة »س�كاي 
بع�ض  أن  س�بورتس«، 
األنب�اء خرجت عقب قرار 
معاقبة الس�يتي، تشري إىل 
أن جوارديوال قد يرحل عن 
للس�يتيزنز  الفني  القيادة 

بنهاية املوسم.
وأش�ارت إىل أن جوارديوال 

أخرب العبي فريقه أنه ملتزم بتعاقده مع 
النادي ولن يغادر.

وم�ن جهة أخ�رى، كش�فت الش�بكة أن 
رحيم س�رتلينج، جناح مانشسرت سيتي، 
ينوي أيضا البقاء ضمن صفوف السيتي، 

بالرغم من قرار الحظر.
يذكر أن س�رتلينج أبرز من ارتبط اسمهم 
بالرحيل عن الس�يتي واالنضمام إىل ريال 
مدري�د، يف ظ�ل رغب�ة زين الدي�ن زيدان، 

املدير الفني للملكي، بالتعاقد معه.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حافظ الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، عىل صدارة التصنيف 
العاملي الصادر، والذي لم يش�هد أي تغيري يف املراكز العرش 

األوىل.
وتراجع الس�ويرسي س�تان فافرين�كا، 3 مراك�ز ليحتل 
التصني�ف ال� 16 عاملًيا، يف الوقت ال�ذي تقدم فيه الكندي 
فيليك�س أوج�ري أليازي�م ليتواج�د يف املرتبة ال�� 18، بعد 

وصوله إىل نهائي بطولة روتردام. 
وفيما ييل املراكز العرش األوىل يف التصنيف العاملي:

1- نوفاك ديوكوفيتش
2- رافائيل نادال
3- روجر فيدرر
4- دومينيك ثيم

٥- دانيل ميدفيديف 
6- ستيفانوس تسيتسيباس

7- ألكسندر زفرييف
8- ماتيو برييتيني
9- جايل مونفيس
10- ديفيد جوفني

مسؤول القفز املظيل يطلع عىل استعدادات نادي احلدود
              المستقبل العراقي/ متابعة

اج�رى عض�و االتح�اد العراق�ي للرياض�ات الجوي�ة 
»مسؤول القفز املظيل«، عصام محمد دحام، مقر نادي 
الحدود الريايض والتقى بأمني رس النادي حازم تيموز 
وبم�رشف فريق الح�دود للقفز املظيل الكابتن بس�ام 
ومدرب الفريق حسن خيوكة وبأعضاء الفريق.واطلع 

دحام عىل اخر تحضريات الفريق لاس�تعدادات املقبلة 
وطبيعة ممارس�ات القفز التي يتدرب عليها املظليني 
والتجهي�زات الخاص�ة بالفري�ق وم�دى مطابقتها 
للمواصفات املطلوبة.واب�دى اعجابه وارتياحه عن 
عمل الفري�ق واالهتمام بجميع التفاصيل الخاصة 
بالقف�ز املظيل، كما اثنى كث�رياً عىل االهتمام الذي 

اولته ادارة نادي الحدود بالفريق.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

   المستقبل العراقي/ متابعة

حافظت األسرتالية أشيل بارتي، عىل 
ص�دارة التصنيف العامل�ي الصادر، 
والذي ش�هد العديد من التغيريات يف 

املراكز العرش األوىل.
إيلين�ا  األوكراني�ة  وتراجع�ت 

لتتواج�د يف  س�فيتولينا مركزي�ن، 
التصنيف السادس عاملًيا. 

وفيم�ا ي�يل املراكز الع�رش األوىل يف 
التصنيف العاملي: 

1- أشيل بارتي
2- سيمونا هاليب

3- كارولينا بليسكوفا

4- بليندا بينشيتش
٥- بيانكا أندريسكو
6- إيلينا سفيتولينا

7- صوفيا كينني
8- كيكي بريتنز

9- سريينا ويليامز 
10- نعومي أوساكا

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعتذر االتحاد العراقي لكرة القدم، عن 
خوض املباراة الودي�ة التي كان من 
املق�رر اقامته�ا ام�ام فيتنام عىل 
ارض األخري تحضرياً للتصفيات 
العاملي  املؤهلة لكأس  املزدوجة 

2022 وكأس آسيا 2023.
اتح�اد الكرة فض�ل عدم لعب 
املباراة فيتنام بس�بب تفيش 
دول  يف  »كورون�ا«  م�رض 
رشق آس�يا، حيث كان من 
املق�رر اقامتها يف 26 آذار 

املقبل.
ويف ذات الس�ياق، اتف�ق اتح�اد الكرة 
م�ع نظريه األردني ع�ىل تأمني مباراة 
ودية بني املنتخبني يف ال�2٥ من الشهر 

املقبل يف العاصمة القطرية الدوحة.
تج�در اإلش�ارة اىل ان املنتخ�ب الوطن�ي س�يواجه 
منتخ�ب هونغ كونغ ضمن التصفي�ات املزدوجة يف 

ال�31 من شهر آذار ملقبل.

باريت تواصل التحليق يف صدارة التصنيف العاملي ديوكوفيتش حيافظ 
عىل صدارة التصنيف العاملي
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الكاتبة أنفال كاظم

لطامل�ا فكرت قبل ان اضع عنواني هذا ان الكثري منكم س�يعتقد انه 
عنوان ملنهج درايس جديد.. عذراً يا سادة .. انه واقعنا املرير !

ارضن�ا و ب�كل فخ�ر بس�هولها وجبالها ،هضابه�ا ووديانه�ا ،بحارها 
وانهارها ،تاللها وس�فوحها مجرد جغرافية ب�ال تاريخ بال هوية ُتعرف 
عّن�ا من نكون او م�ن اين جئنا او ألي حضارة ننتم�ي نحن عراة تماماً 
مجردين م�ن التاريخ الذي يضعنا عىل س�لم الحضارات تاريخنا ُس�لب 
من�ا بال ارادة او قوة م�ن خالل تلك الحروب الطاحنة ، األنقالبات املدوية 
، الثورات البائس�ة و من اس�تهانو بارواحنا وحضارتن�ا كان البد لنا ان 
نحمل أعباءنا )فقرنا ، مرضنا ، حزننا والقليل القليل من الذكريات( عىل 
اكتافنا و ت�رك منازلنا التي تحتضن ذكرياتنا وذكريات اجدادنا القدامى 
مناس�باتهم انجازاته�م افراحه�م احزانهم عرب الس�نني املنرصمة نحن 
نج�وب اقطار الكون ، تحتضننا غرب�ة الطرقات ، نحل و نرحل من و إىل 
أماكن ليس�ت ملكن�ا ، دول ال تحمل مالمحن�ا ، ارايض ال تمت لنا بصلة 
نحن نجري خلف ما يس�مونه باألمان عىس ان نغفو بهدوء لثواني عىس 
ان نجد ما يسد رمق اوالدنا الجياع الذي غزا رؤسهم الشيب بدون سابق 
انذار فما نفع اراضينا وجغرافيتها بدون تاريخنا الذي محي تدريجياً مع 
مرور النكبات حتى اصبحن�ا نكرات! انا حقاً بدأت انىس موطني األصيل 
فالبيت الذي ولدت به ال اعرف اين يقع او عىل اي بقعة نس�يان من هذا 
الكون الواس�ع و تخيلوا فقط ان اوالدكم الصغار ول�دوا بالعراق لكنهم 
تربوا يف اوربا ودول اخرى اي تاريخ يمتلكون ؟ واي تاريخ سيساهمون 
يف انش�اءه ؟ انه�م تطبع�وا واكتس�بوا ع�ادات غ�ري عاداتن�ا يتكلمون 
بلهجة انتم انفس�كم تجهلونها ال يعرفون ألي ساللة عشائرية ينتمون 
س�يكربون و يتزوجون من اغراب و ينجبون اطفال يجهلون اس�مائكم 

تماماً و لن تكونوا حتى يف محطات النسيان بل يف مزبلة التاريخ.

جغرافية ال تاريخ هلا

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

اقتناع املحكمة اجلنائي املنتج للحكم القضائيعالوي يف لعبة الرتايض.. 

القاضي ناصر عمرانمنهل عبد األمير المرشدي

تب�دو األمور غاي�ة يف التعقيد بوج�ه رئيس ال�وزراء املكلف محمد 
توفي�ق عالوي وه�و يميض لإلعالن ع�ن كابينته الوزاري�ة. الرجل 
يواجه الكتل السياسية السنية والكردية وهي تجهر بشكل رصيح 
للمطالبة بحصصه�ا ومحاصصتها يف املناصب والحقائب الوزارية 
تحت مربر عدم تهميش املكونات وهو ما يجانب الحقيقة فالواقع 
العراقي يؤك�د ان هناك محاصصة حزبية وليس�ت مكوناتية، فلو 
جاء السيد عالوي عىل سبيل املثال بالشيخ خالد املال وزيرا لألوقاف 
الدينية كونه يمثل املكون الس�ني فأن ساسة السنة ال يعرتفون به 
ويعتربوه خارج املكون وال هو سنياً مهما كان مالكي ام حنفي ام 
شافعي ألنه ليس من احزابهم.. وهكذا هم األكراد فال وزير للمالية 

غري كاكا فؤاد وان تساوى الدوالر باليورو.
املعضل�ة األخ�رى التي تواجه الس�يد ع�الوي هو م�دى قدرته عىل 
التعام�ل م�ع املطل�ب )الش�يعي( بإخ�راج الق�وات األمريكية من 
الع�راق واملصوت علي�ه يف الربملان؛ وهنا ترتدد األخب�ار واملعلومات 
املرسبة واملس�ترسبة عن اتف�اق عقده عالوي م�ع األمريكان بعد 
اجتماع�ات عقدت بمقر اقامة الس�فري الكن�دي يف بغداد بحضور 
الس�فري االمريكي ماثيو تولر ومسؤولني عسكريني أمريكيني ومن 
كبار ضباط  الناتو والعراقيني وتؤكد املعلومات انه تم االتفاق  معه 
عىل تأجيل مناقش�ة موضوع ملف انسحاب القوات االمريكية من 
العراق اىل ما بعد انتهاء االنتخابات املبكرة وهو مطلب أمريكي عىل 
ان تكون  قاعدة )عني األسد( خط أحمر لن تدخل يف أي مفاوضات 
مس�تقبلية. فيم�ا يش�مل االنس�حاب حالي�ا التواج�د العس�كري 
االمريكي باملناطق الش�يعية )بلد، التاجي، تلعف�ر( وتنقل القوات 
املوجودة فيها اىل قواعد امريكية يف أربيل.  اكدت املعلومات ايضا ان 
الوجود العسكري االمريكي سيكون تحت علم )الناتو( وليس العلم 
االمريكي، وق�د حصل )الناتو( عىل موافق�ة مبدئية بتجديد اتفاق 

التعاون مع قواته حال التصويت عىل حكومة عالوي.
يبدوا ان هذا االتف�اق هو املالذ األقوى ملحمد توفيق عالوي ليضمن 
م�ن خالله دعما دوليا ق�د يحد كثريا جدا م�ن التدخالت الخارجية 
بالش�ؤون الداخلي�ة العراقية كما يمنحه ق�وة معنوية يف مواجهة 
األض�داد السياس�يني يف الداخل خاص�ة بما يتعل�ق باالحتجاجات 
الش�عبية بجانب تذليل بعض العقب�ات االقتصادية واملالية التي قد 

تعيق أداء حكومته.
الس�ؤال الذي يفرض نفس�ه من كل ما ذكرت هو مدى التوافق مع 
الرؤيا اإليرانية إزاء الوضع بشكل عام فأمريكا والناتو يدركوا جيدا 
ان املي�زان ال يس�تقر دون بيضة القب�ان أم ان األيام او الس�اعات 

القادمة ستأتينا بما لم نعرف؟

الش�ك أن العملي�ة التحقيقية التي تبت�دئ بأصل اإلخبار هي مخ�اض صعب لوالدة 
الحقيقةوهو الهدف املنش�ود م�ن الجهد الذي تبذله االجه�زة التنفيذية والقضائية، 
فالحقيق�ة ه�ي صورةالعدالة ومتنفس�ها التي ترتس�م يف ثنايا الق�ايض وهو يتلو 
منط�وق الحكم متعك�زاً يف صياغتهعىل متبني�ات ونصوص الترشيع�ات القانونية، 
فالخالص�ة التحقيقية هي مواءم�ة بني الواقعةالنموذجي�ة للجريمة والتي صورها 
امل�رشع وحددها يف نصوص قانون العقوبات والقوان�ني األخرىوالواقعة املادية وهي 
التصوي�ر الواقعي ملا حدث بالفعل من س�لوك وأفعال وح�وادث مجرمةتطابقت مع 
الواقعة النموذجية فالجريمة تشمل األركان العامة لها وما يستلزمه املرشعمن أركان 
خاص�ة وما يتصل به�ذه االركان من رشوط وبخاصة ما يتعل�ق بالجاني او املجنى 
عليهكما يش�مل العقوبة املفروضة بنص لقانون والظروف املش�ددة او املخففة لها 
س�واء وجدت فيقانون واحد او عدة قوانني وهي ملزمة للقايض والخطأ يف تطبيقها 
ُيعد خطأ يف تطبي�ق القانونمما يعرض قرار الحكم اىل الطعن ودور القايض الجنائي 
يكون يف تطبيق الواقعة الحقيقيةعىل الواقعة النموذجية التي صورها القانون وكلما 
كان�ت االحداث واالفع�ال املجرمة التيارتكبه�ا الجاني مطابقة للواقع�ة النموذجية 
الت�ي صورها قانون العقوبات وقانون اصول املحاكماتالجزائية كلما كانت قناعات 
الق�ايض مطابقة بنس�بة الجريم�ة اىل املتهم وادانت�ه والحكمعليه، والس�ؤال املهم 
هن�ا ما هي الرشائط الت�ي أوجبها القانون يف تكوين اقتن�اع املحكمةباألدلة املقدمة 
يف الدع�وى الجزائية والتي عىل اساس�ها تمت املطابقة بني الواقع�ة املاديةللجريمة 
والواقع�ة النموذجية التي صورتها القوانني وانتاجية الحكم القضائي..؟ بالتأكيدان 
التحقي�ق الذي يحركه االخبار املقدم بش�كوى ش�فوية او تحريري�ة تقدم اىل قايض 
التحقيق�او املحق�ق او اي مس�ؤول يف مرك�ز الرشط�ة او اي م�ن اعض�اء الضبط 
القضائ�ي كم�ا تنص امل�ادة)1/ أ( م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية او حني 
تكون الجريمة مش�هودة اذا ش�وهدت حاالرتكابها أو عقب ارتكابها بربهة يس�رية 
أو اذا تب�ع املجن�ى عليه مرتكبها اثر وقوعها اوتبعه الجمهور مع الصياح أو اذا وجد 
مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامالً االت أو اس�لحةاو أمتعة او اوراق او اش�ياء 
اخرى يستدل منها عىل انه الفاعل او رشيك فيها أو إذا وجدتبه يف ذلك الوقت آثار او 
عالمات تدل عىل ذلك كما جاء بالفقرة )ب /أ( من املادة )1(االصولية يشكل الخطوة 
االوىل يف رحلة الوصول اىل الحقيقة والتي تمر بمراحل عديدة بعداالخبار او الش�كوى 
بعدها مراحل التحري وجمع املعلومات اىل حقيقة الحادث او االخبارومعرفة الجناة 
وبالتأكي�د خالل تلك املرحلة يتم اتخاذ اإلجراءات املهمة للوصول بالتحقيقاىل مراحل 
متقدمة فالكش�ف واملخطط عىل محل الحادث واالس�تماع اىل ش�هود محل الحادث 
اواملش�تكي وامللف الجنائي املتضمن التقارير الفنية الخاصة بالحادث واملضبوطات 
املتعلقةبالجريمة وتقارير الخرباء وإجراءات التفتيش وتدوين افادة املتهم وش�هود 
الدفاع وكشفالداللة وهذه االجراءات ال تأتي من فراغ وانما بقرارات قضائية وتنفيذ 
لألجهزة التنفيذيةالس�اندة للعمل التحقيقي بفريق عم�ل متكامل ينتهي بالقرارات 
االخ�رية لقايض التحقي�ق عندالوصول اىل اكمال التحقي�ق، فللقايض ان يقرر رفض 
الش�كوى وغلق الدعوى نهائيا اذا وجدبان الفع�ل ال يعاقب عليه القانون وان املتهم 
غري مسؤول قانونا بسبب صغر سنه او ان املشتكيتنازل عن شكواه وكانت الجريمة 
مما يجوز الصلح عنها حس�ب الفقرة )أ( م�ن املادة 130 االصوليةاو يصدر القايض 
قرارا بغلق الدعوى مؤقتاً اذا كانت االدلة ال تكفي إلحالته وحسب الشطراالخرية من 
الفق�رة )ب( او ان الفاع�ل مجه�وال او ان الحادث قضاء وقدر وحس�ب الفقرة )ج(

م�ن املادة 130 االصولية.  أم�ا إذا وجد القايض ان األدل�ة تكفيإلحالة املتهم فيصدر 
قرارا بإحالته اىل املحكمة املختصة إلجراء محاكمته حضورياً اوغيابيا حس�ب املادة 
135 األصولي�ة عند تعذر إلقاء القبض عليه والحقيقة ان الفقرة )ب(من املادة 130 
األصولي�ة ملا تزل تثري الكثري من االش�كاليات القانونية حول امكانية قاضيالتحقيق 
بناًء عىل اقتناعه بعد مناقش�ته ملا موجود باألوراق التحقيقية من ادلة واتخاذالقرار 
املناس�ب باإلفراج ع�ن املتهم وغلق الدعوى مؤقتاً لعد كفاي�ة االدلة او ان يتخذقرارا 
باإلحال�ة اذا وج�د ان االدل�ة تكف�ي ملحاكمته واذا كان العمل يس�ري ع�ىل ان قايض 
التحقيقال يمكنه مناقشة االدلة وان قايض التحقيق هو قايض احالة كما تراه بعض 
القوان�ني الجزائيةفان الش�طر االخري من املادة 130 االصولي�ة نرى بانه منح قايض 
التحقي�ق ش�يئاً من صالحياتمحكمة املوضوع بمناقش�ة االدلة ولو كانت مناقش�ة 
مقي�دة ويف حدود ضيقة تطبيقا لروح العدالةوحماية املتهم من االجراءات القانونية 
التي تس�تدعي وقتا وجهداً حتى مواجهته محكمة املوضوع.اما بعد اجراء املحاكمة 
ف�ان هناك رشائط قانونية لها اثرها الواضح يف تكوين عقيدة املحكمةوالدفع بها اىل 
املس�احة املقررة وهي ق�رار الحكم مع حرية واضحة يف تكوي�ن االقتناع بماموجود 
م�ن االدل�ة املقدم�ة يف ادوار التحقي�ق واملحاكم�ة، فال يج�وز للمحكمة ان تس�تند 
فيحكمها اىل دليل لم يطرح للمناقش�ة او لم يرش إليه يف الجلس�ة وال إىل ورقة قدمها 
الخصومدون ان يمكن باقي الخصوم من االطالع عليها وان يكون الحكم يف الدعوى 
بن�اًء ع�ىل املحصلةالتحقيقي�ة وليس عىل العلم الش�خيص للقايض كما ت�راه املادة 
)212( االصولية واملادة)213 ( التي تنص عىل ان املحكمة تحكم يف الدعوى بناء عىل 
اقتناعه�ا الذي تكون لديهامن االدلة املقدمة يف اي دور من ادوار التحقيق واملحاكمة 
وهي )اإلقرار وش�هادة الش�هودومحارض التحقيق واملحارض والكش�وف الرس�مية 
األخ�رى وتقاري�ر الخرباء والفني�ني والقرائنواالدل�ة االخرى املقررة قانونا وحس�ب 
الفق�رة )أ( من امل�ادة املذكورة والت�ي ال تكتفيبذلك بل تضع ما يق�رتب من خارطة 
طريق للمحكمة يف الفقرتني )ب وج ( فالشهادة الواحدةال تكفي سببا للحكم ما لم 

تؤيد بقرينة او أدلة اخرى مقنعة أو بإقرار من املتهم االاذا رسم القانون.

رشب الشوكوالتة الساخنة يوميًا يعزز قدرة امليش لدى كبار السن
أظه�رت دراس�ة حديثة أن رشب الش�وكوالتة 
الس�اخنة يجعل امليش أكثر سهولة لدى بعض 
كبار الس�ن الذي�ن يعانون من ضع�ف الدورة 
الدموية.  ووجدت النتائج أن أولئك الذين رشبوا 
قدحا من الكاكاو ثالث مرات يف اليوم ملدة ستة 
أش�هر كانوا قادرين عىل امليش بشكل أكرب مع 
نهاية الدراسة. ويشري الباحثون إىل أن الكاكاو 
غني بمركب يسمى epicatechin، وهو مركب 
م�ن صنف الفالفانوالت، وال�ذي يوجد أيضا يف 
الشوكوالتة الداكنة. ويعتقد الباحثون أن مادة 
epicatechin قد تعمل عىل تحس�ني تدفق الدم 
إىل سيقان املشاركني، ما يسمح لهم بالوصول 

إىل مسافات إضافية.
وأجري�ت الدراس�ة عىل أش�خاص يعانون من 
مرض الرشيان املحيطي املعروف أيضا باس�م 
اعتالل الرشايني املحيطية )PAD(، وهو إحدى 
مش�كالت الدورة الدموية الش�ائعة التي تقلل 

فيها الرشايني الضيقة تدفق الدم إىل األطراف.
وأشارت املؤلفة الرئيس�ية، الربوفيسور ماري 
مكديرم�وت، م�ن جامع�ة ن�ورث وس�رتن يف 
ش�يكاغو بالوالي�ات املتح�دة األمريكية، إىل أن 
هن�اك »القليل من العالجات املتاحة لتحس�ني 
أداء امل�يش لدى األش�خاص الذي�ن يعانون من 

مرض الرشيان املحيطي«.
كم�ا أوضح�ت الدكت�ورة نعوم�ي هامبورغ، 
الدموي�ة  األوعي�ة  أم�راض  مجل�س  رئيس�ة 
الطرفي�ة التابع�ة للجمعية األمريكي�ة للقلب: 
»يعاني مرىض الرشي�ان املحيطي من صعوبة 
يف امل�يش تكون س�يئة مث�ل األش�خاص الذين 

يعانون من قصور القلب املتقدم«.
وتابعت: »عضالت الس�اق ال تحصل عىل كمية 
كافية من الدم عن�د اإلصابة باعتالل الرشايني 
املحيطي�ة، ولك�ن يب�دو أن ال�كاكاو يحم�ي 

العضالت ويحسن األيض أيضا«.
وقالت إن النتائج الجديدة تش�ري إىل أن الكاكاو 

ق�د يتح�ول إىل طريقة جديدة لع�الج املصابني 
باعت�الل الرشاي�ني املحيطية، لكنه�ا أكدت أن 
هناك حاجة إىل املزيد من الدراس�ات لتأكيد أن 
الكاكاو عالج فعال مل�رض الرشيان املحيطي، 
»وإذا دعمت األبحاث القادمة ذلك، فقد نتمكن 
من تقدي�م وصفة طبية تش�مل الش�وكوالتة 
الس�اخنة ملرضانا الذين يعان�ون من الرشيان 
املحيطي«. وشملت الدراسة 44 مريضا باعتالل 
الرشاي�ني املحيطي�ة، ممن تزي�د أعمارهم عن 
60 عام�ا، وتوصلت النتائ�ج إىل أن أولئك الذين 
رشبوا الش�وكوالتة الساخنة ثالث مرات يوميا 
ع�ىل مدار 6 أش�هر، تمكنوا من امليش ملس�افة 
إضافية  تصل إىل 42.6 مرت يف اختبار امليش ملدة 

6 دقائق بعد نهاية الدراسة.
لك�ن أولئ�ك امل�رىض الذي�ن تناول�وا مرشوب�ا 
وهميا، عانوا م�ن انخفاض القدرة عىل امليش، 
حي�ث س�جلوا انخفاضا ب��24.2 م�رتا خالل 
االختبار يف نهاية الدراس�ة. وقال الباحثون إن 
 epicatechin مركبات الفالفانوالت، بما يف ذلك
املوجودة يف الكاكاو والش�وكوالتة الداكنة، لها 
»خصائ�ص عالجية قد تحس�ن أداء امليش لدى 
األش�خاص الذين يعانون من اعتالل الرشايني 

املحيطية«.

أصب�ح مصباح اإلضاءة ميزة أساس�ية يف 
معظم الهواتف الذكية اليوم، لكن الكثريين 
يس�تثمرونه لإلن�ارة يف األماكن املظلمة أو 
أثناء التصوير، فكيف نستغل هذه التقنية 

بأفضل إمكاناتها؟ 
ولالس�تفادة من مصب�اح الهاتف بأفضل 
صورة تتوفر الي�وم العديد من التطبيقات 

الت�ي تحول ه�ذا املصب�اح إىل أداة متعددة 
التطبيق�ات:  ه�ذه  وم�ن  االس�تخدامات 
يحول ه�ذا التطبي�����ق مصباح الهاتف 
إىل أداة فعال�ة يف طل�ب النج�دة يف ح�االت 
الط�وارئ، إذ يمكن من خالله تحوي����ل 
الكلم�ات املكتوبة إىل يشء يش�به ش�يفرة 
اإلش�ارات  النج�دة ع�رب  لطل�ب  م�ورس 

الضوئي�ة. كم�ا توج�د يف ه�ذا التطبي�ق 
ميزة »التب�ادل الرسي�ع« الت����ي تمكن 
من نس�خ النصوص والكتاب�ات املوجودة 
عىل تطبيقات أخرى في�ه، وهذا يوفر عىل 
املس�تخدم رضورة كتاب�ة عب�ارات لطلب 
النج�دة يف ح�ال كان يف وض�ع حرج وغري 

قادر عىل الكتابة.

تطبيقات جتعل مصباح اهلاتف أكثر فائدة وعملية!

كشف مدى أمهية غسل األيدي يف الوقاية من »كورونا«
أث�ار ف�ريوس »كورونا« ف�وىض عارمة حول 
العالم منذ تفيش امل�رض يف ووهان بمقاطعة 

هوبي يف الصني. 
ومنذ اإلبالغ عن أول حالة إصابة بالفريوس يف 
ديس�مرب العام املايض، ظهر أكثر من 44 ألف 

حالة مؤكدة بالقاتل »كورونا«.
ويف إجراء احرتازي ملنع االلتهابات الفريوسية، 
مثل فريوس »كورون�ا«، يويص األطباء باتباع 
قواع�د النظافة الش�خصية، وخاصة غس�ل 
اليدين جيدا. وبينما يشكك بعض الناس يف أن 
أمرا بسيطا مثل غسل اليدين، يمكن أن يكون 
له تأثري يف توفري الوقاية، أظهرت دراسة جديدة 
أجراها معهد »ماساتشوستس للتكنولوجيا« 
يف كامربي�دج، أهمي�ة غس�ل األي�دي يف إبطاء 
انتش�ار الفريوس�ات. واس�تخدمت الدراسة، 

التي ُنرشت يف مجلة Risk Analysis، النمذجة 
الوبائية واملحاكاة املستندة إىل البيانات، لتحديد 
أثر تحس�ني النظافة الش�خصية ع�ىل معدل 
انتق�ال الفريوس. وب�دأ الباحث�ون بالبيانات 
املتاحة توضيح أن عددا كبريا من األشخاص، 

ال يغس�لون أيديهم بعد اس�تخدام املرحاض، 
أو قد ال يفعلون ذلك بش�كل صحيح. وكشفوا 
أن الحفاظ ع�ىل نظافة األي�دي، خاصة أثناء 
الس�فر، لديه القدرة عىل تقليل خطر انتش�ار 
محتم�ل للعدوى القاتلة، بنس�بة 24 إىل %69. 
وقال معدو الدراس�ة إن نرش »اس�رتاتيجيات 
الوقاي�ة« يف 10 مواقع رئيس�ية، قد يؤدي إىل 
خفض مخاطر املرض بنس�بة تصل إىل %37. 
وتحدد مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية 
منها األمريكية )CDC(، أفضل طريقة يمكن 
اس�تخدامها يف غس�ل اليدي�ن بش�كل فعال. 
وأوضحت بالقول: »اغس�ل يدي�ك كثريا باملاء 
والصابون ملدة 20 ثانية عىل األقل، خاصة بعد 
الذهاب إىل الحمام، وقبل األكل وبعد الس�عال 

أو العطاس. 

بحث�ا عن طرق جدي�دة لعالج الحروق الش�ديدة دون ترقيع الجلد، قىض 
العلم�اء يف جامعة تورنت�و أكثر من عقد من الزم�ان يف تطوير جهاز قد 
يح�دث ثورة طبي�ة.  وأعلن العلماء عن نجاح اختب�ارات جهاز قادر عىل 
طباعة صفائح من الجلد الصناعي عىل الحروق، ما يجعل اس�تخدامه يف 
عيادات الح�روق قريبا للغاية. وتم تطوير جه�از الطباعة ثالثية األبعاد 
املحمول، عىل يد املهندسني يف جامعة تورنتو عام 2018، ونجحت التقنية 
املبتكرة يف تحقيق إنجاز بارز يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، بعد أن أبلغ 
الفريق عن نتائج واعدة خالل التجربة األخرية للجهاز عىل الخنازير، عرب 

.Biofabrication تقرير يف مجلة
ووص�ف أحد الباحثني يف الفري�ق أداة البحث العلمي بأنها »موزع رشيط 

الصق« يستخدم »أرشطة« أنسجة صناعية.
ون�رشت جامعة تورنتو مقطع فيديو يوض�ح طابعة الجلد أثناء عملها، 
حي�ث تصن�ع مادة زرق�اء تعمل مثل الجل�د ويمكن أن تنق�ذ اآلالف من 

ضحايا الحروق.

طرق جديدة لعالج احلروق الشديدة 
دون ترقيع اجللد

بغداد / المستقبل العراقي

اطلق�ت مديرية امل�رور العامة، أم�س االثنني، ميزة جدي�دة يف اجازات 
الس�وق تتضمن تثبيت االس�م باللغ�ة اإلنكليزية، ليت�م اعتمدها يف 73 
دول�ة. واهابت املديرية يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
بمراجع�ي املجم�ع الوطن�ي يف املحافظ�ات لتس�جيل املركب�ات ومنح 
اإلجازات وجلب جواز السفر إن وِجد؛ لتثبيت االسم باللغة اإلنگليزية يف 
إجازة الس�ياقة والسنوية بعد مطابقته ملا مثبت بالجواز، باإلضافة إىل 

جلب بطاقة السكن والبطاقة الوطنية األصليتني.
وأش�ارت اىل انه »يف حال عدم امتالك املراجع جواز س�فر، ُيكتب اسمه 
باللغ�ة اإلنگليزي�ة بش�كل صحيح خل�ف االس�تمارة، علم�اً أن إجازة 

السياقة سوف ُتعتمد يف 73 دولة.«

املرور تطلق ميزة يف اجازات السوق 
ستعتمد يف )73( دولة يف العالـم


