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تشكيل جبهة برملانية
 لرتشيح شخصية من الشباب

 لرئاسة الوزراء
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العراق يسعى إىل اتفاق يف »أوبك« يعيـد زيـادة الطلـب عىل النفـط اخلـام
الصحة تعلن ارتفاع إصابات »كورونا«.. وفريق طبي صيني يف طريقه إىل بغداد

ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت اللجن�ة املالية النيابية، أمس الس�بت، ان 
العج�ز التخمين�ي ملوازنة العام الح�ايل وصل اىل 
51 ترلي�ون دينار، وفيما أك�دت عدم تأثر رواتب 
املوظفني بالعجز املوجود، أش�ارت إىل لجوئها اىل 
تقليل العجز عن طريق االقرتاض الداخيل وتقليل 

املصاريف غري الرضورية.
وق�ال عض�و اللجن�ة، حن�ني الق�دو، يف ترصيح 
صحفي، »مازلنا ننتظر تشكيل الحكومة الكاملة 
الصالحي�ات إلرس�ال املوازن�ة اىل الربمل�ان بع�د 
دراستها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها التي 

تختلف عن خطط حكومة ترصيف األعمال«.
وأضاف إن »االرساع بتش�كيل الحكومة سيدعم 
دراس�ة البن�ود املختلف�ة يف املوازن�ة وتبويبه�ا 
وإعط�اء أولويات معين�ة وخاصة تجاه مطالب 
املتظاهري�ن وتوف�ري الخدم�ات«، مش�ريا اىل أن 
»العجز التخميني وصل يف املوازنة اىل 51 ترليون 
دينار عراقي، وس�نعمل عىل التقلي�ل من العجز 
بط�رق مختلف�ة«، مؤكدا أن »ذل�ك ال يعني عدم 
االيفاء بااللت�زام برواتب املوظف�ني الذين لديهم 
ع�الوات، بل س�نحافظ عىل اس�تمرار العمل بها 

وفق الضوابط القانونية«.
وأوض�ح أن »اللجنة س�تلجأ اىل تقلي�ل العجز يف 
املوازن�ة ع�ن طريق االق�رتاض الداخ�يل وتقليل 
املصاري�ف الداخلي�ة غ�ري الرضوري�ة من خالل 
تقلي�ل املناف�ع االجتماعي�ة لل�وزراء الت�ي ت�م 
تخصيصه�ا، وخاصة يف ما يتعل�ق بتأهيل الدور 
الس�كنية التي ربما تكلف مليارات الدنانري، وهو 

رصف عبثي«.
التفاصيل ص2

عجز موازنة ٢٠٢٠: العراق يلجأ لـ »القروض الداخلية« لتأمني الرواتب
املالية الربملانية تتحدث عن ضرورة »اإلجراءات القاسية« ملواجهة »الشلل االقتصادي«.. والنصر يرمي باللوم على حكومة عبد املهدي حمافظ البرصة يوجه بعدم 

احلضور اىل سوق اجلمعـة حفاظًا 
عىل سالمة ابناء املحافظة

حمافظ بغداد يشيد بجهود مديرية
 الدفاع املدين لقيامهم بتعقيم االماكن 

العامة واملباين واملؤسسات

حمافظ كربالء يعلن
 حجر الكوادر الطبيـة التـي تعاملـت 

مع املرأة املتوفية بـ »كورونا«
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الهتامهم باخليانة.. بن سلامن يعتقل ثالثة أمراء من العائلة املالكة 

نـائـب يـكـشـف عـن »خـالفـات كـبـيـرة«
 بشأن ملف رئاسة الوزراء

ص3 ص3 ص3

حمافظ ميسان يفتتح 
بناية مدرسة نموذجية من ثالثة 

طوابق يف مدينة العامرة

حمافظ النجف يشيد 
بخلية االزمة ومديرية الصحة 

واإلعالميني والناشطني

العتبة احلسينية: مدن 
الزائرين ستبقـى مفتـوحـة 

الستقبال عموم املواطنني

       بغداد / المستقبل العراقي

يف م�ؤرش إىل تش�ديد ويل العهد محمد بن س�لمان قبضته 
عىل الس�لطة يف بالده، تم اعتقال ثالث�ة أفراد من العائلة 

املالكة، وفق ما ذكرته وسائل إعالم أمريكية.
 ونقل�ت صحيف�ة وول س�رتيت جورنال ع�ن مصادر لم 
تس�مها أن الحرس امللك�ي اعتقل يف وق�ت مبكر الجمعة 
األمري أحمد بن عبد العزيز آل س�عود شقيق امللك سلمان، 
وابن ش�قيق امللك األمري محمد بن نايف من منزليهما بعد 
اتهامهم�ا بالخيانة.وأوردت الصحيفة أن األمريين اللذين 
كان�ا يف املايض مرش�حني للعرش اُتهم�ا ب�«تدبري انقالب 
به�دف إطاحة املل�ك وويل العهد« وهم�ا يواجهان عقوبة 

السجن املؤبد وصوال إىل احتمال اإلعدام، بحسب املصدر.
كم�ا تحدثت صحيفة نيوي�ورك تايم�ز بدورها عن هذه 

التوقيفات، مضيفة أن أحد أشقاء األمري محمد بن نايف، 
األمري نواف بن نايف، أوقف ايضا.

وسبق أن شهدت اململكة يف منتصف أيلول 2017 احتجاز 
عرشات األشخاص بينهم كّتاب وصحافيون ورجال دين.

وبعد نحو شهر ونصف، أوقفت السلطات يف ترشين الثاني 
عرشات األمراء ورجال األعمال والسياس�يني لثالثة أشهر 
عىل خلفي�ة تهم قالت إنها تتعلق بالفس�اد، فس�جنتهم 
يف فن�دق »ريت�ز كارلت�ون« الفخم يف الري�اض ولم تطلق 

رساحهم إال بعد التوصل إىل تسويات مالية.
ومن�ذ تس�لمه منصب�ه، يق�ّدم ويل العهد نفس�ه عىل أنه 
إصالح�ي، بعدما تمكن من تقليص نفوذ الرشطة الدينية 
يف اململكة، وإعادة الحفالت املوسيقية اىل العاصمة ومدن 
أخ�رى، وفتح دور الس�ينما م�ن جديد، متعه�دا باعتماد 

إسالم »معتدل«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح حنني القدو، 
أم�س الس�بت، وج�ود خالف�ات وصفها 
السياس�ية  الق�وى  ب�ني  ب�«الكب�رية« 
»الشيعية« وممثيل »السنة والكرد« بشأن 
املرشح لرئاس�ة الحكومة املقبلة، معترباً 
أن عملية اختيار املرشح »ليست سهلة«. 
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الق�دو  وق�ال 
»الفج�وة والخالفات ما زال�ت كبرية بني 
األحزاب الش�يعية من جه�ة وبني ممثيل 

باق�ي املكونات من جه�ة أخرى يف قضية 
املكلف برئاس�ة الحكوم�ة املقبلة«، مبيناً 
أن »التفك�ري بمطالب املتظاهرين وإيجاد 
حلول مرضية لهم يقابلها وجود ضغوط 
داخلية وخارجية ما يجعل األمور معقدة 
يف ظ�ل تلك الخالف�ات والضغ�وط وتعدد 

األطراف«.
وأضاف القدو، أن »فشل القوى السياسية 
بالتصوي�ت ع�ىل حكومة محم�د توفيق 
عالوي، يجعلنا اليوم أمام مس�ؤولية أكرب 
يف اختيار مرش�ح أكث�ر مقبولية لضمان 

عدم تكرار اإلخفاق«، الفت�ًا إىل أننا »أمام 
مف�رتق ط�رق، فام�ا أن نذه�ب باتجاه 
االتف�اق عىل ش�خصية معين�ة أو اإلبقاء 
عىل حكومة ترصيف األعمال لحني إجراء 

االنتخابات املقبلة«.
وتاب�ع، أن »األس�ماء تتغ�ري باللحظ�ات 
وجميعه�ا محرتم�ة لدينا، وهن�اك أهواء 
ورغبات مختلفة، والعملية ليست سهلة، 
بالتايل فال يمكن االعتم�اد أو الرتكيز عىل 
اس�م مع�ني«، موضحاً أن�ه »يف حال عدم 
تكليف أي اس�م خالل فرتة الخمسة عرش 

يوم�اً التي حددها الدس�تور فان حكومة 
ترصي�ف األعمال ه�ي من س�تبقى تدير 

األمور لحني إيجاد شخصية جديدة«.
وكان رئي�س الوزراء املكلف محمد توفيق 
 ،)2020 آذار   1( األح�د  أعل�ن،  ع�الوي 
اعت�ذاره عن تش�كيل الحكوم�ة، متهماً 
جه�ات سياس�ية ل�م يس�مها ب�«وضع 
العراقي�ة أم�ام والدة حكوم�ة مس�تقلة 

وعدم الجدية باإلصالح«.

التفاصيل ص2

ص7

الكرة العراقية..
 رقـم صــعـب فـي

 غـرب آسـيـا

مكتبه: املرجع املدريس يتامثل للشفاء بعد اصابته بفايروس »كورونا«
فورين بولييس: »الناتو« سيقوم بمهام القوات األمريكية يف العراق
اإلعالم واالتصاالت حتذر من األخبار الكاذبة بشأن »كورونا«
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الصحة العاملية: عدد حاالت الشفاء من »كورونا« يف العراق تشهد ازديادا
     بغداد / المستقبل العراقي 

اش�ادت منظمة الصح�ة العاملية بإجراءات وقرارات خلية األزم�ة يف العراق ملواجهة فريوس 
كورونا، وفيما بينت أن معظم االصابات يف العراق هي طفيفة وس�تتماثل للش�فاء، أكدت أن 
شحنات طبية ستصل اىل العراق غدا. وقال مدير مكتب املنظمة يف العراق ادهم اسماعيل ان” 
املنظمة س�عيدة وتشيد باجراءات خلية االزمة املش�كلة يف العراق ملواجهة فريوس كورونا”، 
مشريا إىل أن “شحنات طبية ستصل إىل العراق غدا وسيعقبها وصول شحنات أخرى تباعا”. 
وأضاف إسماعيل، ان “العراق سجل اصابات قليلة جدا مقارنة باعداد الدول العربية االخرى 
مقارنة مع حدودها الطويلة مع جارتها ايران”. وتابع اس�ماعيل انه” س�يزداد عدد حاالت 
الش�فاء م�ن الفريوس يف العراق”، مبين�ا ان “أكثر 30 من اصابات ف�ريوس كورونا بالعراق 
طفيفة وس�يتم ش�فائهم بعد انتهاء مدة الحضانة “. واش�ار اىل ان “الخش�ية من فريوس 
كورونا يف العراق هو عىل كبار الس�ن وقلييل املناعة واصحاب االمراض املزمنة الن الفريوس 

يهدد حياة تلك الفئات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس الس�بت، ان العجز 
التخميني ملوازنة العام الحايل وصل اىل 51 ترليون دينار، 
وفيم�ا أكدت عدم تأثر رواتب املوظفني بالعجز املوجود، 
أش�ارت إىل لجوئها اىل تقليل العجز عن طريق االقرتاض 

الداخيل وتقليل املصاريف غري الرضورية.
وق�ال عضو اللجن�ة، حنني الق�دو، يف ترصيح صحفي، 
»مازلن�ا ننتظر تش�كيل الحكومة الكامل�ة الصالحيات 
إلرس�ال املوازنة اىل الربملان بعد دراس�تها ووضع خطط 
أولوياته�ا وبرامجها الت�ي تختلف ع�ن خطط حكومة 

ترصيف األعمال«.
وأضاف إن »االرساع بتش�كيل الحكومة س�يدعم دراسة 
البن�ود املختلفة يف املوازن�ة وتبويبها وإعط�اء أولويات 
معين�ة وخاص�ة تج�اه مطال�ب املتظاهري�ن وتوف�ري 
الخدم�ات«، مش�ريا اىل أن »العج�ز التخمين�ي وصل يف 
املوازنة اىل 51 ترليون دينار عراقي، وسنعمل عىل التقليل 
من العجز بطرق مختلفة«، مؤكدا أن »ذلك ال يعني عدم 
االيفاء بااللتزام بروات�ب املوظفني الذين لديهم عالوات، 
بل س�نحافظ ع�ىل اس�تمرار العمل بها وف�ق الضوابط 

القانونية«.
وأوضح أن »اللجنة ستلجأ اىل تقليل العجز يف املوازنة عن 
طريق االقرتاض الداخيل وتقليل املصاريف الداخلية غري 
الرضوري�ة من خالل تقليل املناف�ع االجتماعية للوزراء 
التي تم تخصيصها، وخاص�ة يف ما يتعلق بتأهيل الدور 
الس�كنية التي ربما تكلف مليارات الدنانري، وهو رصف 

عبثي«.
وأش�ار اىل أن »العم�ل ع�ىل تعظي�م ال�واردات لخف�ض 
نس�بة العجر يأتي من خالل الصناعة والزراعة واملنافذ 
الحدودي�ة يف إقليم كردس�تان وباقي املناف�ذ الحدودية 
العراقي�ة األخرى، وتفعي�ل التعرف�ة الجمركية وجباية 
امل�اء والكهرباء، وه�و ما يقلل العج�ز اىل ما يقارب 25 

ترليون دينار عراقي«.
وأكد “أننا بحاجة اىل وضع سرتاتيجية خاصة بمعالجة 
العج�ز وكيفية تعظيم املوارد للخزينة«، مبينا انه  »كما 

يح�ق إلقلي�م كردس�تان التمتع بخ�ريات الع�راق، فإن 
املناط�ق الجنوبية والوس�ط والغربية جميعها لها الحق 

بالتمتع بنفس مستوى هذه الخريات«.
م�ن جانب آخر، حذر رئيس اللجنة املالية النيابية، هيثم 
الجب�وري، من تعرض اقتصاد العراق اىل االنهيار يف حال 

استمرار السياسة املالية الحالية يف إدارة الدولة.
وقال الجبوري: إن »االيرادات املالية منخفضة واقتصاد 
العراق معرض لالنهيار والهبوط العاجل يف عام 2023«، 
مبينا أن »النفقات زادت بش�كل كبري جدا ونواجه عجزا 

ضخم�ا«. وأض�اف، »نري�د م�ن رئي�س ال�وزراء املقبل 
ممارس�ة ق�رارات اقتصادية ق�د تكون مؤمل�ة وصعبة 
عىل بعض التجار واملس�تفيدين من املوظفني الفاسدين 

وبعض االحزاب املسيطرة عىل منافع معينة«.
ولف�ت اىل أن »وضع س�لم رواتب جديد ق�د تترضر منه 
بعض ال�وزارات ألن بعض موظفيه�ا يأخذ 10 أضعاف 
رات�ب موظف مماث�ل يف وزارة أخ�رى«، مبينا إن »قيمة 
رواتب مؤسس�ات ودوائر الدولة يف عام 2020 س�تكون 
بحدود 52 تريليون دين�ار، وهذا قد يتضاعف يف األعوام 

املقبلة إذا لم نجد بدال عن سياسة التعيينات«.
ون�وه اىل ان »أكث�ر م�ن 200 أل�ف موظ�ف أحيلوا عىل 
التقاع�د وف�ق القان�ون التقاع�دي الجديد، وس�تكون 
لخريج�ي الدراس�ات العليا أولولية يف التعيني وس�د هذا 

الشاغر الوظيفي«.
إىل ذلك، حذر ائتالف النرص من عجز مايل يّش�ل التزامات 

الدولة.
وذك�ر االئتالف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »فشل السياسات املالية واالقتصادية للحكومة 
الحالية، وسياس�ة االنفاق التبذيري الفاس�د س�اعدت 
بدخولن�ا منطقة الخطر ماليا واقتصادي�ا«، الفتاً إىل أن 
»العجز باملوازنة يف�وق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، 
رغم الرصيد امل�ايل الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية 

واضاعته«.
وأوض�ح ان »التدن�ي الح�ايل واملتوق�ع الس�عار النفط 
س�يضع الدول�ة بخان�ة العج�ز لتس�ديد اس�تحقاقات 

الرواتب واملوازنة التشغيلية بنهاية هذا العام«.
واضاف اّن »الرتاجع الكبري باسواق املال العاملي، والتدني 
املس�تمر الس�عار النف�ط، وتاث�ري االوبئة وب�ؤر التوتر 

العاملي، اّدت اىل تراجع خطري بحركة االقتصاد الدويل«.
وأردف أن »مالم�ح الركود االقتص�ادي اليوم تبدو اقرب 
م�ن اي وق�ت م�ى، والعراق مع�رّض اكث�ر من غريه 
لتلقي هذه الصدمات االقتصادية بس�بب السياسة غري 
الرش�يدة للحكومة الحالية التي تصل اىل مستوى خيانة 

امانة الحكم«.
واشار اىل ان »غياب الرؤية املالية واالقتصادية، واستمرار 
الفساد املحاصيص، وضعف سيطرة سلطات الدولة عىل 
مؤسس�اتها، وفش�لها باالدارة الفاعلة للحكم، وتناهب 
موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود 

البالد اىل كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها«.
وحم�ل التحال�ف ال�ذي يقوده رئي�س الوزراء الس�ابق 
حي�در حي�در العب�ادي »الحكوم�ة والقوى السياس�ية 
الت�ي انتجتها والتي تعيق االن تكليف حكومة مس�تقلة 
وفاعلة، نحّملها كامل املس�ؤولية الوطني�ة والتاريخية 

بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب عن تحالف الفت�ح حنني القدو، 
الس�بت، وج�ود خالف�ات وصفه�ا  أم�س 
السياس�ية  الق�وى  ب�ني  ب�«الكب�رية« 
»الش�يعية« وممثيل »الس�نة والكرد« بشأن 
املرش�ح لرئاسة الحكومة املقبلة، معترباً أن 

عملية اختيار املرشح »ليست سهلة«. 

وقال الق�دو يف ترصيح صحفي إن »الفجوة 
والخالف�ات م�ا زال�ت كب�رية ب�ني األحزاب 
الش�يعية م�ن جه�ة وب�ني ممث�يل باق�ي 
املكونات م�ن جهة أخ�رى يف قضية املكلف 
برئاسة الحكومة املقبلة«، مبيناً أن »التفكري 
بمطال�ب املتظاهرين وإيجاد حلول مرضية 
لهم يقابلها وجود ضغوط داخلية وخارجية 
ما يجعل األمور معقدة يف ظل تلك الخالفات 

والضغوط وتعدد األطراف«.
وأضاف القدو، أن »فش�ل القوى السياسية 
بالتصوي�ت ع�ىل حكوم�ة محم�د توفي�ق 
عالوي، يجعلنا اليوم أمام مس�ؤولية أكرب يف 
اختيار مرش�ح أكثر مقبولي�ة لضمان عدم 
تكرار اإلخفاق«، الفت�ًا إىل أننا »أمام مفرتق 
طرق، فام�ا أن نذهب باتج�اه االتفاق عىل 
ش�خصية معين�ة أو اإلبق�اء ع�ىل حكومة 

ترصي�ف األعمال لح�ني إج�راء االنتخابات 
املقبلة«.

باللحظ�ات  تتغ�ري  »األس�ماء  أن  وتاب�ع، 
وجميعه�ا محرتم�ة لدين�ا، وهن�اك أه�واء 
ورغبات مختلفة، والعملية ليس�ت س�هلة، 
بالتايل فال يمكن االعتماد أو الرتكيز عىل اسم 
مع�ني«، موضح�اً أنه »يف حال ع�دم تكليف 
أي اس�م خ�الل فرتة الخمس�ة ع�ر يوماً 

التي حددها الدس�تور فان حكومة ترصيف 
األعمال هي من س�تبقى تدي�ر األمور لحني 

إيجاد شخصية جديدة«.
وكان رئي�س ال�وزراء املكل�ف محمد توفيق 
عالوي أعلن، األحد )1 آذار 2020(، اعتذاره 
عن تشكيل الحكومة، متهماً جهات سياسية 
ل�م يس�مها ب�«وض�ع العراقية أم�ام والدة 

حكومة مستقلة وعدم الجدية باإلصالح«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس الس�بت، عن 
ارتف�اع حصيل�ة املصاب�ني ب�«فاي�روس« 
كورون�ا يف العراق، فيما أش�ارت إىل أن عدد 

الوفيات بلغ ٤.
وقال املتحدث باس�م الوزارة سيف البدر يف 

بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »حصيلة املصاب�ني بفايروس كورونا يف 

عموم العراق بلغت ٤6 حالة إصابة«.
واض�اف ان »اربعة منهم توفوا فيما تماثل 

اثنان للشفاء«.
بدوره، افاد مصدر م���طلع بأن مساعدات 
يف  صي����ن�ي  طب�ي  وفري�ق  طب���ي�ة 

الطريق اىل بغداد.
وق�ال املصدر ان »مس�اعدات طبية صينية 
وفري�ق م�ن خ�رباء االطب�اء الصيني�ني يف 

الطريق اىل بغداد«.
وأعلن رئيس الهالل األحمر العراقي ياسني 
املعم�وري، يف الثال�ث م�ن اذار الحايل، عزم 
الص�ني إرس�ال مس�اعدات طبي�ة خاصة 

بمواجهة فايروس كورونا إىل العراق، مبينا 
أن املساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي 

ومستلزمات للفحوصات املختربية.
وتزاي�دت املخ�اوف يف الع�راق م�ن تف�ي 
ف�ريوس »كورون�ا« ع�ىل نط�اق واس�ع، 
واتخذت الحكومة حزمة إجراءات ملواجهة 
الفريوس، منها تعليق الدراسة يف الجامعات 

واملدارس، وإغ�الق مراكز التجم�ع العامة 
لعرة أيام، ومنع سفر املواطنني العراقيني 
ودخ�ول رعايا األجانب من الصني، اليابان، 
س�نغافورة،  تايالن�د،  الجنوبي�ة،  كوري�ا 
إيطاليا، إيران، الكويت والبحرين، باستثناء 
والهيئ�ات  واألجنبي�ة  الرس�مية  الوف�ود 

الدبلوماسية.

املالية الربملانية تتحدث عن ضرورة »اإلجراءات القاسية« ملواجهة »الشلل االقتصادي«.. والنصر يرمي باللوم على حكومة عبد املهدي
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نائب يكشف عن »خالفات كبرية« بشأن ملف رئاسة الوزراء

الصحة تعلن ارتفاع إصابات »كورونا«.. وفريق طبي صيني يف طريقه إىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مكتب املرج�ع الديني هادي 
امل�دريس، أمس الس�بت، ان املرجع 
يتماثل حاليا للش�فاء بعد اصابته 

بفايروس كورونا. 
وقال املكتب يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه ان »س�ماحة 
يتماث�ل  امل�دريس  ه�ادي  الس�يد 

حالياً للش�فاء، بعد مروره بوعكٍة 
صحية، اثر اصابته بالوباء املنتر 

)كورونا(«.
واض�اف ان »املدريس ش�كر جميع 
من تواصلوا للس�ؤال ع�ن صحته، 
الدع�اء لجمي�ع م�رىض  ويطل�ب 
املس�لمني، للخ�الص م�ن جمي�ع 
الفاي�روس  س�يما  ال  األم�راض 

املستجد«.

مكتبه: املرجع املدريس يتامثل للشفاء 
بعد اصابته بفايروس »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مجلة »فورين بولي�ي« األمريكية، أمس الس�بت، 
أن حلف الش�مال األطلي »الناتو« س�يضطلع ببعض مهام 

القوات األمريكية يف العراق.
وقالت املجلة األمريكية واسعة االنتشار، “بعد دعوة الرئيس 
االمريك�ي دونال�د ترامب لحل�ف الناتو للقيام ب�دور اكرب يف 
الرق االوسط وخصوصا يف العراق فان الدور الجديد للحلف 
ق�د يتضمن االضطالع ببع�ض املهام التي تق�وم بها القوات 
األمريكية حالياً مع الوحدات العس�كرية العراقية ملنع عودة 

)داعش(«.
وأضاف�ت املجلة، يف تقرير مطّول، أن “ع�ىل الحلف ان يكون 
واقعيا بش�أن ما يمك�ن للحلفاء األوروبي�ني فعله – وتجنب 
أخطائه�م يف أفغانس�تان، فقد ارتكبت الوالي�ات املتحدة هذا 
الخطأ من قبل. يف منتص�ف العقد األول من القرن العرين، 
حينما س�لمت إدارة جورج دبليو بوش مس�ؤولية كبرية عن 

أمن أفغانستان إىل الناتو«.
وأردف�ت »كما ه�و الح�ال اآلن يف العراق، وكان م�ن املأمول 
أن ي�ؤدي دفع الحكوم�ات األوروبية إىل إرس�ال جنودهم إىل 
أفغانستان إىل تحرير القوات األمريكية، التي كانت تعاني من 

ضغوط شديدة بسبب املطالب املتنافسة من الحرب يف العراق، 
لك�ن تلك القوات قد افتقرت يف كثري م�ن األحيان إىل القدرات 

التمكينية الرضورية الالزمة للمعارك التي خاضوها«.
وتابع�ت املجل�ة »يج�ب ع�ىل املس�ؤولني اإلرصار ع�ىل عدة 
مبادئ إضافية ألي عنارص استش�ارية قيد النظر لنرها يف 
الب�الد«، موضحة أن »هذه العن�ارص هي اوالً يجب ان يكون 
املستش�ارون عىل اس�تعداد للعيش م�ع الوح�دات العراقية 
التي ينصحون بها عىل مدار الس�اعة وطوال أيام األس�بوع، 
فال يمكن للمستش�ارين )التنقل للقتال(؛ أنهم بحاجة إىل أن 

تكون جزءاً ال يتجزأ مع رشكائهم باستمرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس خلية الصقور االستخبارية التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة اب�و ع�يل الب�رصي، أمس 
السبت، أن االرهاب مرتبط بالفساد وكالهما 
يولد اآلخر، مش�ريا اىل أن الخلية قد اصبحت 
مؤخ�راً معني�ة بقضاي�ا الفس�اد املرتبط�ة 
“املونيت�ور”  صحيف�ة  ونقل�ت  باإلره�اب. 
األمريكي�ة ع�ن الب�رصي قول�ه، إن “خلي�ة 
الصق�ور تمكنت م�ن اعتقال ح�وايل 2500 

ش�خص لتورطهم مع داعش خالل االش�هر 
الستة االخرية من عام 2019، و2600 آخرين 
بقضاي�ا مرتبط�ة باالره�اب مث�ل عمليات 
الخط�ف والقتل غري املرتبطة بتنظيم داعش 
االرهابي”. واضاف أن “حوايل 1500 عنرصا 
م�ن عنارص داع�ش تم تس�ليمهم اىل العراق 
تم القب�ض عليهم وس�جنوا يف االرايض التي 
تسيطر عليها قوات س�وريا الديمقراطية يف 
الوق�ت الحايل ، ولم يكونوا م�ن اصل عراقي 
مثل الصينيني والفلس�طينيني والتونسيني”، 

مشريا بالقول ” لكن بما انهم ارتكبوا جرائما 
ضد العراقيني وعىل االرايض العراقية فسيتم 

محاكمتهم ويحكم عليهم هنا”.
وتابع الب�رصي، أنه “الي�زال عنارص داعش 
الذين فروا م�ن االعتقال يت�م العثور عليهم 
املنس�وبة  والهجم�ات  اعتقاله�م  ويت�م 
للجماعة االرهابي�ة ، عىل الرغم من انها اقل 
تك�رارا ، مازال�ت تح�دث يف الع�راق”، مبينا 
أن “محافظ�ة ص�الح الدي�ن تليه�ا مناطق 
أخ�رى بني حكومة إقليم كردس�تان وأرايض 

الحكوم�ة املركزي�ة العراقي�ة ، بم�ا يف ذل�ك 
دياىل وكركوك ، كانت أكرب تجمع للجماعات 
واألفراد املرتبطني بتنظيم داعش وهي األكثر 
تعرضاً لخطر الهجمات”. واشار البرصي اىل 
أن “مناط�ق االنبار يف غرب العراق عىل طول 
الحدود الس�ورية لديها مخاطر أقل وشهدت 
هجم�ات أقل”، منوه�ا اىل أن ” داعش كانت 
تش�عر بالقل�ق ألن بعض الرع�اة يف املنطقة 
الصحراوية ربما تك�ون مصادرلنا ، وبالتايل 
لم يعد داعش يثق يف املنطقة بنفس القدر”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  اعلن�ت 
السبت، القاء القبض عىل ارهابي 
املكن�ى )خمي�س( وال�ذي يعم�ل 
مقات�ل يف صفوف داع�ش بايرس 
املوص�ل. وذك�ر إعالم ال�وزارة يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة من�ه، إن »ف�وج ط�وارئ 
الرط�ة الثال�ث التاب�ع لقي�ادة 
رشطة نينوى وبناًء عىل معلومات 
اس�تخبارية دقيقة وبع�د املتابعة 
املستمرة، تمكن من القاء القبض 
ع�ىل الداعي )خ م ص خ( املكنى 
يعم�ل  كان  وال�ذي  )خمي�س( 
مقاتل فيما يعرف )بفرقة نهاوند 
القتالي�ة( خ�الل ف�رتة س�يطرة 
املوص�ل«.  مدين�ة  ع�ىل  داع�ش 
واضاف، ان�ه » تم القبض عليه يف 
منطق�ة )حي س�ومر( يف الجانب 

االيرس ملدينة املوصل«.

فورين بولييس: »الناتو« سيقوم بمهام القوات األمريكية يف العراق

خلية الصقور تالحق قضايا الفساد املرتبطة باإلرهاب

الداخلية تلقي
 القبض عىل ارهايب

 يف أيرس املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النف�ط، أمس الس�بت، أن العراق يس�عى اىل تقريب وجهات 
النظر العادة حركة النش�اط االقتصادي العامل�ي لزيادة الطلب عىل النفط 

الخام.
وق�ال رئيس الوف�د العراقي وكيل ال�وزارة النفط حامد يون�س يف اختتام 
االجتم�اع ال�وزاري الثام�ن ألعض�اء منظمة أوب�ك واملتحالف�ني معها يف 
فيينا، بحس�ب بيان لوزارة النفط تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »بع�ض األعض�اء يطالبون منحه�م مزيداً من الوق�ت لتقييم تداعيات 
فايروس كورونا عىل الس�وق النفطي�ة العاملية، وتأجي�ل عملية الخفض 

اإلضايف لإلنتاج«.
وأض�اف يون�س، انه »لدى األعضاء بع�ض الوقت إىل نهاية الش�هر الحايل 
لتقيي�م أوضاع الس�وق النفطية من قب�ل اللجنة الفني�ة الوزارية ملراقبة 
اإلنت�اج، وه�ي نهاي�ة املدة املق�ررة لالتف�اق الس�ابق«، معرباً ع�ن أمله 
ب�«تقري�ب وجه�ات النظر ب�ني األعض�اء يف منظمة )أوب�ك( واملتحالفني 
معها من خارجها بهدف التوصل إىل اتفاق يريض الجميع ويسهم يف إعادة 

التوازن للسوق النفطية«.
وتاب�ع بالق�ول، »لدينا الثق�ة يف أن تتجاوز هذه الدول األزمة والس�يطرة 
عليها خ�الل الفرتة املقبلة، والعودة بالنش�اط االقتصادي أكثر مما كانت 

عليه قبل ظهور كورونا«.
وأشار أنه التقى »عدداً من وزراء النفط والطاقة يف كل من اململكة العربية 
السعودية وجمهورية إيران اإلسالمية، والجزائر، ودولة اإلمارات العربية، 
فض�اًل عن األم�ني العام ملنظمة الدول�ة املصدرة للنفط محم�د باريكندو، 
وبح�ث معهم أهمية التوصل إىل اتفاق يس�هم يف تحقي�ق أهداف املنتجني 
وهي مسؤولية مشرتكة وتضامنية، من أجل الحفاظ عىل توازن واستقرار 
األس�واق النفطية«، مش�دداً عىل »الجهود االس�تثنائية للوف�د العراقي يف 
تقري�ب وجه�ات النظر، وص�والً إىل اتفاق مناس�ب يعيد حركة النش�اط 

االقتصادي العاملي وزيادة الطلب عىل النفط الخام.

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت رئاس�ات االس�تئناف االتحادي�ة لخمس ع�رة محافظة 
بالتع�اون مع مديرية الدف�اع املدني والفرق الطبي�ة التابعة لخلية 
األزم�ة بتعف�ري وتعقيم كاف�ة أروق�ة مبانيها كإج�راء وقائي ضد 

فايروس كورونا والحد من انتشاره.
وأوضح بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »مديرية الدفاع املدني يف محافظات 
)بغداد »الس�تئنايف الكرخ والرصافة« ودي�اىل وصالح الدين ونينوى 
واألنبار وكركوك وبابل وكربالء والنجف وذي قار واملثنى والقادسية 
وواس�ط وميسان والبرصة( قامت بأعمال التعقيم لبنايات واروقة 
رئاس�ات االس�تئناف فيه�ا للوقاية من انتش�ار فاي�روس كورونا 

وحرصا عىل سالمة منتسبي هذه الرئاسة واملراجعني«.
وكان مجلس القضاء األعىل قد وجه رئاس�ات االستئناف االتحادية 
كافة باتخاذ االجراءات املناس�بة التي تكف�ل تقليل زخم املراجعني 

وحسب ظروف عمل كل محكمة. 

العراق يسعى إىل اتفاق يف »أوبك« يعيد زيادة 
الطلب عىل النفط اخلام

حماكم االستئناف 
تباشـر بإجـراءات التعقيـم الوقائيـة 

ضد فايروس »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت كتلة الحكمة النيابية، أمس 
الس�بت، ع�ن وج�ود ح�راك نيابي 
للضغ�ط ع�ىل الق�ادة السياس�يني 
الش�باب  م�ن  لرتش�يح ش�خصية 
لرئاس�ة الوزراء. وقال عضو الكتلة 
النائ�ب حس�ن فدع�م، إن »هن�اك 
ح�راكاً جديداً داخ�ل مجلس النواب 
من نواب ش�باب من الكتل الشيعية 
للضغ�ط عىل ق�ادة كتله�م لغرض 
أن تكون مواصف�ات رئيس الوزراء 
املكلف مختلفة تماماً عن ال����ذي 
س�لفه«. وأوض�ح أن »املواصف�ات 
تتضم�ن أن يك�ون ش�اباً وضم�ن 
الخدم�ة الوظيفي�ة حس�ب قانون 
التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل 
وليس لدي�ه أي جنس�ية مزدوجة، 
وكذل�ك لم يطرح اس�مه كمرش�ح 

يف الس�ابق، وأال يك�ون مرفوضاً أو 
املواصف�ات  إىل  باإلضاف�ة  جدلي�اً، 

األخرى«.
 وأشار إىل أن »هؤالء النواب الشباب 
شكلوا أشبه بالجبهة داخل الربملان، 
وب�دأ عملهم أم�س الجمع�ة بلقاء 
القادة السياس�يني الشيعة، إليصال 
فكرة بأن أي مرشح ال تنطبق عليه 
هذه املواصفات س�يجابه بالرفض 
م�ن قبله�م داخ�ل الربمل�ان، بغض 

النظر عن كتلهم«. 
»االجتماع�ات  أن  فدع�م  وتاب�ع 
السياسيني  الق���ادة  مستمرة بني 
من�ذ اعت�ذار محم�د ع�الوي ع�ن 
ال�����وزراء  برئاس�ة  التكلي�ف 
وإىل الي�وم وت�م طرح أس�ماء عدة 
والبع�ض  اس�تبعدت،  بع���ضه�ا 
اآلخر قيد الدراسة من األط����راف 

السياسية«.

تشكيل جبهة
 برملانية لرتشيح شخصية من الشباب 

لرئاسة الوزراء
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    المستقبل العراقي / ابوالحسن السعد 

افتت�ح محافظ ميس�ان ع�ي دواي الزم، أمس الس�بت، 
مرشوع هدم واعادة بناء متوسطة بطل خيرب النموذجية 
ضمن مش�اريع تنمية األقاليم ، س�عة )18( صف بثالث 
طوابق مع التأثيث بحي املعلمني القديم يف مدينة العمارة 

وفق تصاميم حديثة.
وق�ال الزم ان »مس�احة )4300( م2 وتتك�ون من ثالث 
طوابق سعة )18( صف مع جناح لإلدارة وأربع مختربات 
ومجاميع صحية )رشقية وغربية( وس�احة للنشاطات 

الرياضية وس�احة لالنتشار وكراج للس�يارات وحدائق، 
مضيفاً ب�ان من ضمن امل�رشوع تأثيثه�ا بأجهزة تربيد 
وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه والرحالت واملس�تلزمات 
املدرس�ية الحديثة واألثاث.وأكد محافظ ميسان إن إدارة 
املحافظ�ة تويل قط�اع الرتبية والتعلي�م أهمية كبرية من 
خالل تنفيذ املش�اريع الرتبوية وتهيئة كافة مستلزمات 
أن  إىل  املحافظ�ة، مش�رياً  الرتبوي�ة يف  العملي�ة  نج�اح 
هذه املدرس�ة ضمن سلس�لة من املش�اريع التي نفذتها 
محافظ�ة ميس�ان ضمن تخصيص�ات تنمي�ة األقاليم . 
ودعا الزم مديرية تربية ميس�ان بتعيني إدارة للمدرس�ة 

وتوفري امل�الكات التعليمية لها من اج�ل دخولها الخدمة 
، الفتاً اىل ان برغم األزمة املالية للس�نوات السابقة وعدم 
رصف كامل االس�تحقاقات املالية للمحافظة خالل العام 
املايض مع ذلك تم افتتاح العرشات من املدارس واملشاريع 
االخرى . وبني الزم أنه س�يتم افتتاح )10( مدارس خالل 
الف�رتة القليلة القادمة وان هذا العام لغاية االن أعلن عن 
)32( م�رشوع منها )22( مدرس�ة يف عم�وم املحافظة، 
مطالب�ا وزارة الرتبية ع�ى اإلرساع يف انجاز مش�اريعها 
املتلكئ�ة منذ س�نوات عدي�دة للحاجة املاس�ة لها وعدم 

تركها بهذا اإلهمال مما يسبب الهدر باملال العام.

حمافظ ميسان يفتتح بناية مدرسة نموذجية من ثالثة طوابق يف مدينة العامرة

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اعل�ن محاف�ظ كرب�الء نصي�ف الخطاب�ي، 
امس الس�بت، عن حجر الكوادر الطبية التي 
تعاملت مع املرأة املتوفية باملحافظة بس�بب 

فايروس كورونا.
وق�ال الخطابي انه »تم حجر الكوادر الطبية 
التي تعاملت مع املرأة املتوفية امس، بس�بب 
ع�دم وع�ي عائلتها وإخف�اء تفاصي�ل انها 
كان�ت قادمة من اي�ران، والذي س�بب االذى 

له�ا م�ا ادى اىل وفاتها«. واض�اف ان »حجر 
الكوادر جاء لكونها كانت تتعامل مع املصابة 
كم�رض ع�ادي«، مش�ريا اىل ان »اي مواطن 
ج�اء من ال�دول املصاب�ة بفاي�روس كورونا 
واخفى املعلومات، سيسبب االذى للمواطنني 
وس�يحال اىل القضاء«. واعلن�ت خلية االزمة 
يف كرب�الء، الجمع�ة، عن وفاة م�رأة مصابة 
بفاي�روس كورونا، مش�رية اىل انها تبلغ من 

العمر اكثر من 50 عاما«.
وع�ى صعي�د متص�ل تاب�ع الخطاب�ي عمل 

السيطرات يف مداخل املحافظة وزار املحافظ 
س�يطرة بابل كربالء املرقم�ة 53 واطلع عى 
اعم�ال اللجان الطبية املتواجدة يف الس�يطرة 
لفح�ص الوافدي�ن اىل املحافظ�ة وتطبيقهم 
لق�رارات خلي�ة االزم�ة املركزي�ة الخاص�ة 
بفاي�روس كورون�ا. ورافق�ه يف الجولة قائد 
عمليات كربالء املقدسة وقائد رشطة كربالء 

ومدراء االجهزة االمنية يف املحافظة«.
كما زار س�يطرة بغداد كرب�الء املرقمة 54 و 

سيطرة كربالء نجف املرقمة 52 . 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، عن »ضبط براد يحتوي عى ش�حنة لحم 
بق�ر مس�توردة منتهي�ة الصالحية يف جم�رك ميناء ام قرص الش�مايل«.
وقالت الهيئة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »السلطة 

الجمركية يف مركز جمرك ام قرص الشمايل وبالتعاون مع الجهات الساندة 
العاملة يف املنفذ تمكنت من ضبط براد يحتوي عى لحم بقري مس�تورد 
بولن�دي املنش�أ منتهي الصالحي�ة يف محاولة لتهريبها خالف�ًا للضوابط 
والتعليم�ات النافذة«.وأضافت انه »تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق 

املخالفة حسب قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1٩84 النافذ.

تابع عمل السيطرات واللجان الصحية املوجودة فيها

حمافظ كربالء يعلن حجر الكوادر الطبية التي تعاملت 
مع املرأة املتوفية بـ »كورونا«

ضبط براد حيتوي عىل حلوم منتهية الصالحية يف كمرك 
ام قرص الشاميل

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

اعلن�ت االمان�ة العام�ة للعتب�ة الحس�ينية 
الزائري�ن  م�دن  اس�تمرار  ع�ن  املقدس�ة 
التابع�ة له�ا مفتوح�ة الس�تقبال العوائ�ل 
الكربالئي�ة والزائرين وانه�ا خصصت مدينة 
االم�ام الحس�ني )علي�ه الس�الم( العرصية 
ع�ى طري�ق )كربالء – باب�ل( الي�واء عوائل 
املصاب�ني بف�ريوس كورونا.واش�ارت ادارة 
العتبة الحس�ينية انه »بادرت االمانة العامة 
للعتبة الحس�ينية املقدسة بتخصيص مدينه 
االم�ام الحس�ني )علي�ه الس�الم( العرصية 
عى الطريق )كرب�الء – بابل( مقابل جامعة 
كرب�الء لتوف�ري اماك�ن س�كن الئق�ة اليواء 
عوائ�ل املصاب�ني بف�ريوس كورون�ا ولي�س 

املصابني«.واكدت ادارة العتبة الحس�ينية ان 
مدين�ة كربالء س�جلت حالة اصاب�ة واحدة 
وانه�ا فاتحت عائلة املصابة اال ان العائلة لم 
تكن لديها رغبة بالسكن.وبينت ادارة العتبة 
الحس�ينية ان »مدين�ة االمام الحس�ني عليه 
الس�الم الزالت حتى ه�ذه اللحظة مفتوحة 
ام�ام جميع املواطنني ولم تس�جل دخول اي 
فرد او عائلة من عوائل املصابني لعدم وجود 
إصابات اخرى«.ولفتت اىل ان »مدينتي س�يد 
االوصي�اء الواقع�ة ع�ى طري�ق )كرب�الء – 
بغداد( ومدينة االمام الحس�ني عليه الس�الم 
الواقع�ة ع�ى طري�ق )كرب�الء – النجف( لم 
يتم ادخالهما بخطة االزمة الس�تقبال عوائل 
املصابني وانهما مخصصتان الستقبال عموم 

املواطنني واملناسبات والفعاليات االخرى.

خصص مدينة االمام احلسني »عليه السالم« على طريق بابل إليواء »عوائل املصابني« فقط

لدورهم بتوعية اجلماهري بثقافة الوقاية من »كورونا«

العتبة احلسينية: مدن الزائرين ستبقى مفتوحة 
الستقبال عموم املواطنني

حمافظ النجف يشيد بخلية االزمة ومديرية 
الصحة واإلعالميني والناشطني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت هيأة اإلعالم واالتص�االت، عى مواجهة األخبار 
الكاذبة واملزيفة بشأن كورونا.

وذك�رت الهي�أة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان«هي�أة اإلعالم واالتص�ال وانطالقاً من املس�ؤولية 
الوطنية واس�تباقاً ملا س�تؤول إليه األوضاع الصحية 
يف الب�الد ، فيم�ا لو لم تتخذ إج�راءات وقائية من قبل 
املواطنني وملساعدة الجهات ذات العالقة ويف مقدمتها 
وزارة الصحة، ش�كلت لجنة خاصة مكونة من رئيس 
الجه�از التنفي�ذي ورئي�س وأعضاء مجل�س األمناء 
ومدراء الدوائر وعدد من املوظفني، أخذت عى عاتقها 

وضع خطة عاجلة«.
وأضاف أن«الخطة تتضمن ع�دة مراحل لنرش الوعي 
الصحي، وترسيخ رشوط الوقاية لدى املواطن، إضافة 
إىل تحذي�ر املؤسس�ات اإلعالمية عى توخ�ي الحذر يف 
نرش األخب�ار الخاص�ة بانتش�ار ف�ريوس كورونا يف 
العراق، وما قد تس�ببه من حالة هلع وفزع، والتأكيد 
عى رضورة دعم اإلعالم للجهود الحكومية يف التوعية 
والوقاية من ه�ذا الفريوس ومواجهة األخبار الكاذبة 
واملزيفة، وتفنيد الش�ائعات، الت�ي تريد إرباك الوضع 

العام ونرش الرعب بني املواطنني«.
وأشار البيان إىل أن«الخطة تضمنت أيضاً نرش إعالنات 
وفيديوه�ات يف وس�ائل اإلع�الم املرئي�ة واملس�موعة 
لتوعي�ة املواطن�ني والوقاية م�ن هذا الوب�اء الخطري 
وتخصي�ص الرق�م املجاني املخت�رص )123(، لغرض 
تواص�ل املواطنني م�ع وزارة الصح�ة والبيئة وكذلك 
إرس�ال رس�ائل )SMS( اىل جمي�ع املواطنني للغرض 

ذاته.

اإلعالم واالتصاالت حتذر 
من األخبار الكاذبة بشأن 

»كورونا«

    النجف / المستقبل العراقي

اشاد محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي بالجهود الكبرية التي تبذلها مديرية صحة النجف 
وخلي�ة االزمة ومديرية الدفاع املدني و كافة الدوائر الحكومية الس�اندة والكوادر االعالمية 
والناشطني واملثقفني ومنظمات املجتمع املدني لدورهم الكبري يف املتابعة والتثقيف ملكافحة 
ڤاي�روس كورونا يف النجف وتوعية الجماهري النجفية بثقافة الوقاية«.واش�ار اليارسي اىل 
ان »الحكومة املحلية تتابع تفاصيل امللف عى مدار الساعة«.داعياً الله تبارك وتعاىل ان يمن 

عى املصابني بالشفاء العاجل وان يحفظ مدينتنا املقدسة وابناءها الكرام.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت النائبة ع�ن كتلة صادق�ون ليى 
والضم�ان  التقاع�د  دائ�رة  أن  الحبوب�ي 
العم�ل  وزارة  يف  للعم�ال  اإلجتماع�ي 
األمان�ة  اإلجتماعي�ة تطال�ب  والش�ؤون 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء بأع�اده النظ�ر 
بقان�ون التقاع�د والضم�ان اإلجتماع�ي 
للعمال وترشي�ع قانون جدي�د لها يتالئم 
م�ع مطال�ب العم�ال املرشوع�ة .وقالت 
الحبوب�ي » أن الدائ�رة خاطب�ت األمان�ة 
العام�ة ملجل�س الوزراء ومن�ذ عام 200٦ 
بش�أن قانون التأمين�ات اإلجتماعية من 
أجل الوصول للصيغة النهائية ، الفتة اىل أن 
آخر مخاطبة كانت يف ش�هر كانون الثاني 
امل�ايض وطالبت ال�وزارة بس�حب قانون 
التأمين�ات اإلجتماعي�ة وترشي�ع قانون 
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال 
ب�دالً عن�ه .وأضاف�ت » أن س�حب قانون 
التأمين�ات اإلجتماعي�ة وأبدال�ه بقان�ون 
التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال جاء 

بسبب االعرتاضات عى القانون من جهات 
ع�دة ، وكذلك م�ن العامل�ني يف القطاعني 
العام والخ�اص ، مبينة » أن يف حال ورود 
القانون من األمانة العامة ملجلس الوزارء 
س�تبدأ الدائ�رة بتش�كيل اللج�ان وإقامة 
الجه�ات  م�ع  العم�ل  ورش  و  الن�دوات 
كاف�ة ملناقش�ة قانون التقاع�د والضمان 
االجتماع�ي للعمال.وأوضحت » أن الدائرة 
ته�دف اىل مناقش�ة القانون بش�كل جيد 
لتجنب األخطاء التي يمكن اكتشافها بعد 
ترشي�ع القانون�ني وتطبيقهما عى أرض 
الواقع ، وكما نوه�ت » الحبوبي أن وزارة 
العم�ل والش�ؤون اإلجتماعي�ة تري�د أخذ 
جميع اآلراء حتى اآلراء الدولية وستعرض 
القانون عى منظمة العم�ل الدولية حتى 
تب�دأ بأجراءات الترشيع ، مش�رية » اىل ان 
القان�ون ش�مل اع�داد كبرية م�ن العمال 
العامل�ني يف القط�اع الخ�اص بأحكام�ه 
ومن تلك املشاريع املشمولة هي الرشكات 
العامة واملطاعم  اإلس�تثمارية واملقاوالت 

والفنادق باإلضافة اىل األفران وغريها .

العمل تطالب بإعادة النظر بقانون التقاعد 
والضامن االجتامعي للعامل

صحة الرصافة: نتائج الفحص األخرية للحاالت املصابة 
السابقة جاءت سالبة وسيتم اخراجها من املستشفى

التجارة: دائرة التخطيط واملتابعة تتخذ 
جمموعة من االجراءات الوقائية واالحرتازية

    بغداد / المستقبل العراقي

زف�ت صحة الرصافة، امس الس�بت، أنباًء س�ارة بش�أن نتائ�ج الفحص االخرية 
للح�االت املصاب�ة بفريوس كورون�ا املوج�ودة فيها.وقالت الدائ�رة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »نتائج الفحص األخرية للحاالت املصابة السابقة جاءت 
س�البة وس�يتم اخراجها من املستش�فى فور التأكد من س�المتهم بش�كل تام«.
وأوضح�ت دائرة صحة الرصافة يف وقت س�ابق ، تفاصيل الحاالت األربع الجديدة 
املصابة بفريوس كورونا.وقالت الدائرة يف بيان لها، إن »حالتني لذكور االول بعمر 
٦5 سنة والثاني بعمر 55 سنة عادا مؤخرا من ايران وتم تشخيصهما يف مستشفى 
الشيخ زايد«.واضافت: » الحالة الثالثة لسيدة بعمر 28 سنة والرابعة المرأة بعمر 
55 س�نة تم تش�خيصهما يف مستش�فى ابن الخطيب«.وتابعت: » الحاالت األربع 

تسكن يف اماكن مختلفة من الرقعة الجغرافية التابعة للدائرة يف بغداد.

    بغداد/ المستقبل العراقي

التخطي�ط واملتابعة  اعلن�ت دائ�رة 
ب�وزارة التجارة ع�ن اتخاذها جملة 
م�ن االج�راءات الوقائي�ة ملواجه�ة 
فاي�روس كورون�ا .واضاف�ت مدير 
ع�ام الدائ�رة وعض�و خلي�ة االزمة 
املش�كلة ملواجهة فاي�روس كورونا 
ابته�ال هاش�م صاب�ط يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، بان�ه »تم 
التعميم عى كافة الدوائر والرشكات 

التداب�ري  كاف�ة  اتخ�اذ  ب�رورة 
االحرتازي�ة ملواجهة ه�ذا الفايروس 
».وبينت بان »فروع التموين بارشت 
بتعف�ري  التوجي�ه  وحس�ب  كذل�ك 
دوائره�م ورش املعقم�ات وارت�داء 
الكمامات والكفوف ومحاولة ابعاد 
املواطن�ني ع�ن مالمس�ة املوظفني 
من خ�الل تس�ليم املعام�الت وذلك 
من خالل توجيه موظف الس�تالمها 
وانجازها ومن ثم اعادة تسليمها اىل 

املواطن .

نائبه ترأس اجتماع خلية األزمة الثاني

حمافظ البرصة يوجه بعدم احلضور اىل سوق اجلمعة حفاظًا عىل سالمة ابناء املحافظة
    البصرة / صفاء الفريجي

برئاسة النائب األول ملحافظ البرصة محمد طاهر 
التميمي، عقد يف ديوان املحافظة، االجتماع الثاني 
لخلي�ة األزمة املش�كلة من قب�ل الدوائ�ر املعنية، 

ملواجهة انتشار فريوس كورونا.
وق�ال النائ�ب األول ملحاف�ظ الب�رصة يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إن قرارات جديدة صدرت 
ع�ن االجتم�اع..  منها غلق منفذ الش�المجة امام 
حرك�ة الوافدي�ن العراقي�ني من جمهوري�ة ايران 
اإلسالمية بصورة نهائية يوم االثنني املقبل، و منع 
دخول أي عراقي قادم من ايران عرب مطار البرصة 
ال�دويل كحد اقىص يوم الخميس القادم، فضال عن 
من�ع دخول أي أجنبي من ال�دول التي انترش فيها 

الفايروس، إىل مطار البرصة الدويل أو املنافذ األخرى.
ودعا »التميمي« التجار اىل عدم اس�تغالل املواطنني يف هذه 
الظ�روف، خصوص�ا بع�د ان يدخل ق�رار إيق�اف التعامل 

التجاري مع ايران  حيز التنفيذ مطلع األسبوع املقبل.

فيما س�يتم تمديد العطلة الربيعية للم�دارس والجامعات 
وإغالق الحدائق واملتنزهات واملسابح لغاية الخامس عرش 
من ش�هر آذار الجاري قابلة للتجديد، م�ع القيام بحمالت 
وقائية لتعقيم الدوائر الحكومية وعدد من األماكن العامة. 
من جهته قال املدير العام لدائرة صحة البرصة عباس خلف 

التميمي: إن فرقا صحية، ستقوم بزيارة القادمني 
من ايران للتأكد من وضعهم الصحي فيما س�يتم 
نرش عدد من الفرق الصحية لفحص القادمني من 

املحافظات العراقية عند مداخل املحافظة.
ودع�ا املواطن�ني البرصيني إىل االهتم�ام بالنظافة 
والتعقي�م املتواص�ل بنس�بة )ا كل�ور اىل ٩ ماء(، 
فضال ع�ن االبتعاد عن األماك�ن املزدحمة وارتداء 
الكمامات.من جهته ويف وقت سابق، دعا محافظ 
البرصة اس�عد عبد االمري العيداني أبيناء املحافظة 
اىل ع�دم الذه�اب اىل س�وق الجمع�ة حفاظاً عى 
س�المتهم وقال العيدان�ي إىل اهلنا الكرام يف برصة 
الخ�ري.. ادعوا اىل الغاء الحضور إىل س�وق الجمعة 
ملن�ع االخت�الط والتجمه�ر إج�راًء احرتازي�اً م�ن 
الفاي�روس املس�تجد حمى كورون�ا.. ونهيب بكم 
ايه�ا البرصيون ان تكونون عون�ا للجهات االمنية للحفاظ 
عى الب�رصة من دخول ه�ذا الفايروس باتب�اع التعليمات 
والتوجيه�ات الت�ي تصدر من االدارة املحلية نس�أل الله أن 

يحفظ برصتنا وشعبها.

حمافظ بغداد يشيد بجهود مديرية الدفاع املدين 
لقيامهم بتعقيم االماكن العامة واملباين واملؤسسات

    بغداد / طالب ضاحي

اش�اد محافظ بغ�داد محمد جابر 
العط�ا »بجه�ود مديريت�ي الدفاع 
والرصاف�ة  بغدادالك�رخ  املدن�ي 
لقيامهم )بتعفري( وتعقيم املباني 
العام�ة  واألماك�ن  واملؤسس�ات 
كإج�راءات وقائية للس�يطرة عى 

فريوس)كورونا(«.
كما ثم�ن املحافظ الفرق الصحية 
وجه�ود مديريتي صح�ة بغداد / 
الرصاف�ة والك�رخ ومؤسس�اتها 
وكذل�ك مدين�ة الط�ب ومديريات 
تربية بغداد الست ومخترب الصحة 

العام�ة واله�الل األحمر وامل�رصف الوطني لنقل 
الدم فضال عن وسائل االعالم ومنظمات مجتمع 

املدن�ي لجهوده�م يف اتخ�اذ جمي�ع اإلج�راءات 
والوقائي�ة والتوعوي�ة للس�يطرة ع�ى ف�ريوس 

)كورونا(.

    بغداد / المستقبل العراقي

استعرض وزير النقل عبد الله لعيبي ، اهم مراحل انجاز مرشوع 
مين�اء الفاو الكبري لرئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي وذلك خالل 
زيارته�م ملدين�ة الب�رصة الفيح�اء، مؤك�داً ان »الفاو س�يقلب 
موازين النقل يف املنطقة والعالم ويرس�م خارطة اقتصاد العراق 

الجديد«.
وب�ني وزي�ر النق�ل بحس�ب بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«،ان »ميناء الفاو س�يكون رافداً اساس�ياً لخزينة الدولة 
»وس�يوفر الكثري من فرص العمل ويفتح آفاق اقتصادية جديدة 

اىل جانب املوارد النفطية التي يتمتع بها العراق«.
وتابع ان »االس�رتاتيجية التي تبنتها وزارة النقل يف انجاز اعمال 
البنى التحتيه بالتوازي ملرشوع ميناء الفاو الكبري ستسهم بشكل 
مب�ارش يف االرساع باكمال�ه وف�ق الوقت املحدد ل�ه حيث وصلت 
نسبة االنجاز 30% بجهوداستثنائية كبرية اثمرت عن تطور كبري 
بمستوى العمل باملرشوع.كما تم عرض تفصيي لعمل الرشكات 
العاملة يف املوانئ وتطور وتس�ارع األعمال واملش�اريع عموماً يف 
ميناء الف�او ومرشوع النفق عى وجه الخصوص الذي يعد االول 
يف املنطقه ينش�أ تحت املاء ليكون املمر الرئييس لعبور الحموالت 

والحاويات من الفاو اىل عموم البالد.

وزير النقل يستعرض اهم مراحل انجاز مرشوع 
الفاو الكبري لرئيس الوزراء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، امسالس�بت، عن قرب املبارشة بصيانة ثالثة 
مج�رات مهمة وحيوية خالل الف�رتة املقبلة«.وقالت االمانة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »دائرة املشاريع 
اح�دى مالكاتن�ا انجزت يف وقت س�ابق صيان�ة أربعة مجرات 
حيوية هي ) ملعب الش�عب وس�احة قحطان والع�دل والزهور 
( واألعم�ال جاري�ة يف م�ا يخ�ص صيانة مجر س�احة بريوت 
حي�ث حققت فيه نس�ب انج�از متقدمة«.واضاف�ت أن »الفرتة 
املقبلة ستش�هد املبارشة بأعمال صيانة وتأهيل ثالثة مجرات 
هي مجر حي االمانة ومجر ش�ارع الربيعي ومجر س�احة 

املستنرصية وحسب التخصيصات املالية املتوفرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر عام صح�ة بغ�داد الكرخ ع�ن خ�روج اول مصاب 
بفريوس كورونا بعد تلقيه العالج و العناية الطبية يف مستشفى 

الفرات العام«.
وبني الحجامي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »املستشفى 
اس�تكملت كافة الفحوص�ات املختربية و الريري�ة التي اثبتت 
ش�فائه التام م�ن االصابة و تعترب هذه الحالة اول حالة ش�فاء 
تام م�ن االصابة يف العراق و يعترب انجاز كب�ري للمالكات الطبية 
و الصحي�ة و الدارة مستش�فى الف�رات و التي ال يمكن نس�يان 
جهوده�م الكب�رية بالرغم من خط�ورة العدوى و لكنه�م اثبتوا 
بح�ق انهم م�الكات الرحمة مضيفا ان ادارة املستش�فى نظمت 
احتفالية بمناس�بة ش�فاء املريض و خروجه س�ليما معافا من 

املستشفى«.
واك�د الحجامي ع�ى رضورة دعم املالكات الطبي�ة و الصحية و 

جميع العاملني يف املؤسسات الصحية من قبل الدولة و االعالم.

امانة بغداد تعلن املبارشة بصيانة ثالثة 
جمرسات مهمة وحيوية خالل الفرتة املقبلة

مدير عام صحة بغداد الكرخ يعلن عن شفاء 
وخروج اول مصاب بفريوس »كورونا«
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )50(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل 
)30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( م�ن القيمة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوص�ل الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اج�ور ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
* الدكاك�ني املرقمة: )467و499و491و444و463و431

و532و475و544و575و573و570و501و504و429( 
الواقعة يف س�وق الربكة  يف منطقة البورصة عىل جزء من 
القطع�ة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتح�ي وملدة ثالث 

سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )28(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل 
)30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( م�ن القيمة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوص�ل الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اج�ور ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
* الدكاك�ني املرقمة: )517و515و513و569و492و490

و488و452و574و576و578و577و533و531و503( 
الواقعة يف س�وق الربكة  يف منطقة البورصة عىل جزء من 
القطع�ة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتح�ي وملدة ثالث 

سنوات.

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

فع�ىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مق�ر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة 
للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم 
الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية 
/ رشك�ة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية الع�راق ( يف املوعد املحدد 
5/2 /2020 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة الب�رصة املحيل( ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة 
عام�ة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 2020/5/2 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب 

توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 780,000( سبعمائة وثمانون  الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات 
العطاء ( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية 
مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او 

البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املدرجة يف 

القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقدي�م العط�اءات الفني�ة والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م 

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري 

املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( 
صادرع�ن م�رصف عراقي معتمد ل�دى البنك املرك�زي العراقي وبمبلغ ق�دره )15,600( $ خمس�ة عرش الف 
وس�تمائة دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة 

نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات 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 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب 
مربرة 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

الرشكة العامة لتجارة احلبوب 
م / مزايدةالقسم القانوين

تعل�ن الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب / فرع  البرصة عن بي�ع املواد املدرجة ادناه يف املزاي�دة العلنية وفق 
قان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013وس�تجري املزايدة الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم 

 )2020/3/22(
فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مس�تصحبني معه�م التأمينات املبينة ادناه بصك 
المر الرشكة وباسم املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة  من الرضيبة ويتحمل 
م�ن ترس�و عليه املزايدة  اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من املئة من ب�دل البيع عن كل يوم تاخري وملدة 
)30(  ثالثون يوم عىل ان يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالعالن واية مصاريف اخرى و رفع 

املواد خالل املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

                                            سمري رايض علوان                                                                                                                                                                      ء/ املدير العام
                                             مدير فرع البرصة                                                                                                                                                                   قيس عبد الرضا اسامعيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعىل
بغداد/الرصاف�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف األعظمية

العدد 1019 / ش / 2020 

إعالن
إىل / املدعى عليه ) عيل هاشم عبد الرزاق (    

أقام�ت املدعية زه�راء محمد ابراهي�م الدعوى 
الرشعية املرقمة أع������اله والتي تطلب فيها 
تفري�ق للهج�ر وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي وتأييد مختار املحلة تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني للحض�ور موعد 
املرافعة يوم 19 / 3 / 2020 وعند عدم حضورك 
موعد املرافعة او من ينوب عنك قانوناً س�تجري 

املرافعة بحقك غياباً وعلناً ووفق القانون 

القايض / عيل عبد االمري حسني

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

محكمة بداءة االعظمية
رقم الدعوى 1337 / ب / 2019 

اعالن 
املدعى عليه / عامر رشيد حميد 

الشخص الثالث / نجله كاظم جواد  
اقام املدعي عيل رشيد حميد الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
يطلب فيها ازالة شيوع العقار املشيدة عىل القطعة املرقمة 
16 / 28 م 16 س�بع ابكار قس�مة ان كان قابالً للقس�مة 
وان تعذر ذلك فبيعها وتوزيع ثمنه بني الرشكاء كل حسب 
سهامه وتحميل الرشكاء مايصيبهم من املصاريف واتعاب 
املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأيي�د مختار املحل�ة تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني لحض�ور م������������������وع�د 
املرافعة صباح يوم 12 / 3 / 2020 وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون

القايض / امحد عبد اجلبار العزاوي

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 576/2020/ E 
للمرة االولى

منظومة تكثيف البخار بطاقة 60 طن / ساعة المبلغ التخميني للمناقصة 
)780,000( سبعمائة وثمانون الف دوالر امريكي فقط

 300.000
IQD

العدد : 70
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 99
التاريخ : 2020/3/2

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

التأمينات  مدة الرفع موقع المزايدة العدد والكمية  المادة ت

108.240 الف دينار )15( يوم فرع البصرة 18.040 طن اتربة سايكلون  1
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اعالن

)علي   / الهاربلن  املتهملن  اىل 
جبارة خضلري واحمد جريو خضري 

ومصطفى احمد جريو( 
احالكلم قلايض محكملة تحقيلق 
جنايلات  محكملة  اىل  السلماوة  
املثنلى بموجب قلرار االحالة الرقم 
 2020/2/27 يف   2020/111
غيابيلا الجلراء محاكمتكم بدعوى 
غلري موجلزة وفلق احلكام امللادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب  
ولعدم حضوركلم اىل هذه املحكمة 
تقرر تبليغكم عن طريق صحيفتن 
محليتن وتحديلد يوم 2020/5/4 
موعلدا للمحاكملة ويف حاللة عدم 
حضوركم سيتم اجراء محاكمتكم 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

للللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة نينوى االتحادية

محكمة تحقيق املوصل االيمن
العدد : 3954

التاريخ : 2020/2/26
اعالن عن مفقود

فقلد املدعلو )علالء حميلد كاظلم 
حملادي( امللصقلة صورتله اعاله 
مدينلة  يف   2014/6/10 بتاريلخ 
قبلل  ملن  خطفله  بعلد  املوصلل 
عصابلات داعلش االرهابيلة ورغم 
البحث والتحري عنه لم يتم التعرف 
عىل مكان تواجده ولم يعلم مصريه 
فمن تتوفلر لديه اية معلومات عنه 
اخبلار اقلرب محكملة تحقيلق او 

مركز رشطة.
القايض

محمد نجم فيصل
للللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسلة محكمة اسلتئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة القرنللة
 العدد 351 / ب / 2018 
التأريخ  24 /2 / 2020

إعلللللالن
املدعلي / مصطفى سلعد طاهر / 

وكيلة املحامي اكثر خلف جابر
املدعي عليه  /جواد مسري مطلك

بتأريلخ 18 / 11/ 2018 أصلدرت 
املحكملة قرارها يف الدعوى البدائية 
  2018  / ب   /  351 املرقملة  
القايض  بالزام املدعي عليه ) جواد 
مسلري مطللك(  بلتأديتله للمدعي 
) مصطفلى سلعد طاهلر ( مبلغاً 
مقلداره  )000،000،20( مليونلي 
أقاملت  محلل  وملجهوليلة  دينلار 
املدعلى عليه قررت هلذه املحكمة 
تبليغه بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميتلن ولله حلق إتبلاع الطلرق 
القانونية للطعن وبعكسله سلوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

عباس خوام عريبي
للللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسلة محكمة اسلتئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة القرنللة
 العدد 349 / ب / 2018 

التأريخ  1 /3 / 2020
املدعلي / مصطفى سلعد طاهر / 

وكيلة املحامي اكثر خلف جابر
املدعي عليه  /حيدر عباس غازي

بتأريلخ 18 / 11/ 2018 أصلدرت 
املحكمة الحكلم يف الدعوى البدائية  
  2018  / ب   /  349 املرقملة  
القايض  بالزام املدعي عليه ) حيدر 
عبلاس غلازي ( بلتأديتله للمدعي 
) مصطفلى سلعد طاهلر ( مبلغاً 
)6000،000( سلتة ماليلن دينلار 
عراقلي وملجهوليلة محلل أقاملت 
املدعلى عليه قررت هلذه املحكمة 
تبليغه بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميتلن ولله حلق إتبلاع الطلرق 
القانونية للطعن وبعكسله سلوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

عباس خوام عريبي
للللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسلة محكمة اسلتئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة القرنللة
 العدد 348 / ب / 2018 
التأريخ  24 /2 / 2020

املدعلي / مصطفى سلعد طاهر / 
وكيلة املحامي اكثر خلف جابر

املدعي عليه  /واثلق عادل عودة
بتأريلخ 18 / 11/ 2018 أصلدرت 
الدعلوى  يف  الحكلم  املحكملة 
 / ب   /  348 املرقملة   البدائيلة  
املدعلي  باللزام  القلايض     2018
عليله ) واثق عادل عودة ( بلتأديته 
للمدعي ) مصطفى سلعد طاهر ( 
مبلغلاً 000،1000( مليلون دينلار 
وملجهولية محل أقامت املدعى عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغه بواسطة  
بصحيفتن محليتلن يوميتن وله 
حق إتباع الطلرق القانونية للطعن 
وبعكسله سلوف يكتسلب القلرار 

الدرجة القطعية .
القايض

عباس خوام عريبي

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2020/1
بناءا عىل حصول موافقة السيد املحافظ املحرتم

تعلن مديرية بلدية ربيعة عن مناقصة عامة لتنفيذ مرشوع 
)انشاء بوابة مع تبليط بالكونكريت مع التشجري واالنارة للجزرات 

الوسطية يف ناحية ربيعة( 
ضملن تخصيصلات )واردات ايلرادات بلديلة( بكلفلة تخمينيلة 
)994,389,000( فقط تسعمائة واربع وتسعون مليون وثالثمائة 
وتسلعة وثمانون الف دينار ال غري وبمدة عمل )120( يوما ، عىل 
مقدمي العطاءات الراغبن بدخول املناقصة مراجعة مقر مديرية 
بلديلة ربيعة ) خالل اوقات الدوام الرسلمي( وابتلداءا من تاريخ 
نرش االعالن ليوم 2020/3/5 ولغاية يوم الخميس 2020/3/12 
للحصلول عىل نسلخة ملن الوثائلق لقلاء مبلغ مقطلوع قدره 

)150000( مائة وخمسون الف دينار غري قابلة للرد.
تسللم العطاءات من قبل صاحلب العطاءات او من يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم العمل اسم مقدم 
العطلاء وعنوانله ويلودع يف صنلدوق العطاءات املوجلود يف مقر 
مديرية بلديلة بلديات نينوى مرفقا معه الوثائق واملستمسلكات 
املذكلورة يف الصفحلة )2( علملا ان تاريلخ الغلق يلوم الخميس 
املصادف 2020/3/12 الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض 
العطلاءات بعلد هذا املوعلد وان الدائلرة غري ملزملة بقبول اوطأ 

العطاءات .
لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )42(  والصادر يف 2020/2/25 
اوال / تعللن اللجنلة اعاله عن تأجلري االرض املرقمة )1/555 م 69 قرمز درة( البالغ مسلاحتها 
)1621/8م2(  والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفرعقد مسلاطحة ملدة خمسلة عرش سلنة 
علىل ان تكون مدة التشلييد للمرشوع سلنتان وهي ملن ضمن مدة العقد االصي النشلاء عمارة 
تجاريلة ذو طابقن  الطابلق االريض محالت تجارية مع مجموعة صحية متكاملة والطابق االول 
قاعلة وفق املخططات املوضوعة لهلذا الغرض التي يمكن االطالع عليها لدى البلدية او سلكرتري 
اللجنة . يدفع بدل االيجار بداية كل سنة عىل ان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمسة سنوات وليس 
لحق املساطح االعرتاض عىل لجنة التقدير عند تقديرها لبدل االيجار لكل خمس سنوات عىل عىل 
ان تكون املسلاطحة وفقا الحكام القانون )21( لسلنة )2013( املعدل عىل ان تكون املسلاطحة 
باملزايلدة العلنيلة ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املشليدات اىل مديرية 
بلديلة تلعفلر بعد انتهلاء العقد بدون نواقص وبحاللة جيدة مع االرض وبواقع حلال البناية بعد 
االنتهاء من تشيدها فعىل الراغبن باملساطحة مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة )30( يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة  وسلتجري املزايدة يف اليوم االخري ملن مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من 
ترسلو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسلديد باقي بدل االيجار 
والرسوم االخرى وان يقوم صاحب الضم بتقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك 
املدة ويف حالة عدم التشلييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املسلاطحة الغيا ويؤول ما 
هو قائم من مشليدات اىل بلدية تلعفر بدون مقابل عىل ان يقوم صاحب الضم بابرام العقد خالل 
ملدة )ثالثلون يوم( من تاريلخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسلتاجر نلاكال وفق احكام 
املادة )11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة )2013( املعدل ويعاد 
االعالن عن تأجر امللك وعىل حسلاب الناكل وتحمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
علىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السلماح له بالدخول باملزايلدة علما ان كافة الرشوط 

املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين  
مالحظة / مدة االيجار للفقرات ادناه سنة واحدة فقط .

ثانيا / تأجري ساحة بيع الرمل والحصو عىل جزء من القطعة املرقمة 12/955م 73 زيروان ستي 
بمساحة 8000م2 بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة 

ثالثا / تأجري ساحة وقوف السيارات عىل القطعة املرقمة 1/546 م 69 قرمز درة بمساحة 686م2 
بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة 

رابعا / انشاء ملعب سباعي لكرة القدم عىل جزء من القطعة املرقمة 127/234 م 76 أكل وقرمز 
بمساحة 1750 م2 ووفقا للرشوط املطلوبة 

خامسا / انشاء كشك عىل جزء من القطعة املرقمة 697/1 جوار تلعفر 2×3 م عىل ان يكون بناء 
الجوانب من البلوك والسقف من الجنكو املضلع

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة 

القضية املرقمة : 448 / 2018 
مقتبس حكم غيابي

1.اسلم املحكملة: محكملة قلوى االملن الداخلي األوىل املنطقلة 
الخامسة

2.اسم املتهم الغائب: ر . ع خزعل ناظم عبد الواحد جابر . 
3.رقم الدعوى: 2018/448

4.تاريخ ارتكاب الجريمة: 2014/10/31
5.تاريخ الحكم: 2018/5/22

6.املادة القانونية: )5( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل . 
7.خالصة الحكم: عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 
27 لسنة 2016 عن التهمة املسندة اليه وفق احكام املادة ) 5 ( من 
ق ع د رقلم 14 لسلنة 2008 لغيابله من تاريلخ 31 / 10 / 2014 
ولحلد االن وانه غري مفصول او مطرود او مسلتقيل حسلب كتاب 

دائرته املرقم 709 يف 18 / 1 / 2018 .  
8.الحبس الشلديد ملدة ) خمس سلنوات ( وفق احلكام املادة ) 5 ( 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املواد 61 / اوال و 69 
/ اوال من ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 لغيابه من تاريخ 31 / 10 / 

2014 ولحد االن . 
9.طرده ملن الخدمة يف قوى االمن الداخي اسلتنادا الحكام املادة 
38 / ثانيلا ملن ق ع د رقلم 14 لسلنة 2008 املعدل بعد اكتسلاب 
الحكلم الدرجلة القطعية بداللة املادة 89 / اوال ملن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 . 
10.إعطلاء املوظفن العمومين صالحية القلاء القبض عليه أينما 
وجلد لتنفيلذ الحكم الصادر بحقله وإلزام املواطنلن باألخبار عن 
محل اختفائه اسلتناداً ألحكام املادة )69/ثانياً وثالثاً( من )ق لل أ 

لل د( رقم )17( لسنة 2008. 
11.حجز أمواله املنقولة والغري منقولة استناداً ألحكام املادة )69/

رابعاً( من )ق لل أ لل د( رقم )17( لسنة 2008 
12.تحديلد اتعلاب محاماة للمحاملي املنتدب )جبلار عاتي جرب( 
البالغلة )25,000( خمسلة وعرشين ألف دينلار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكملاً غيابيلاً صلادرا باتفاق اآلراء اسلتنادا ألحكام امللادة )60/ 
سادسلاً( ملن )ق ل أ ل د( رقلم 17 لسلنة 2008 قابلال لالعرتاض 
والتمييز استناداً ألحكام املادة )71/اوالً وثانياً( من نفس القانون 

وافهم بتاريخ 2018/5/22.
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي األوىل 
املنطقللللللللللة الخامسلللللللللة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مقتبس الحكم الغيابي 

رقم املقتبس : 834 / 2016 
1 - اسلم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي الخامسلة املنطقة 

بالبرصة .
2 – اسلم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي : عدي يعقوب يوسلف 

محسن .
3 – رقم الدعوى وتاريخها : 1093 / 2016 . 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 25 / 5 / 2014 .
5 – تاريخ الحكم : 27 / 6 / 2016 .

6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 . 
7 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسلة 

باسم الشعب عىل املدان الغائب اعاله غيابيا بما يي :
1 – بالحبلس ملدة ) خمسلة سلنوات ( وفق احكام امللادة 5 / اوال 
ملن ق ع د رقم 14 لسلنة 2008 املعدل وبدالللة املادة 69 من ق أ د 
رقلم 17 لسلنة 2008 لغيابله عن مقر عمله ملن تاريخ 25 / 5 / 

2014 ولحد االن .
2 – طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي اسلتنادا الحكام املادة 

38 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
3 – اعطاء املوظفن العموميلن صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا 

من ق أ د .
4 – الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا 

الحكام املادة 69 / ثالثا من ق أ د . 
5 – حجلز امواله املنقولة وغري املنقولة اسلتنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د .
6 – تحديد اتعاب محاملي للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ 
قدره خمسلة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتسلاب الحكم 

الدرجة القطعية .
صدر القلرار باتفلاق االراء قابال لالعرتاض اسلتنادا الحكام املادة 
71 / ثانيلا ملن ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 وافهلم علنا يف 27 / 6 

. 2016 /

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد: 3021/ش/2019 

التاريخ: 2020/3/4
اعالن

اىل املدعى عليه / يرس منيس عيادة 
أصدرت محكمة األحوال الشلخصية يف الزبري اعالم 
الحكلم بالعلدد أعلاله يف 2020/2/11 املتضملن 
الحكلم بإلزام بنت املدعلى عليه )ميالد يرس منيس( 
بمطاوعلة زوجها املدعي محمد عبلد الرزاق برغش 
يف اللدار املهيلأة من قبله يف قضاء الزبلري دور البناء 
الجاهلز وللدى تبليغك بموجب كتلاب مركز رشطة 
ابلي الخصيلب بالعلدد 2559 يف 2020/2/22 تبن 
إنلك مرتحللة اىل جهلة مجهولة للذا تقلرر تبليغك 
بواسطة صحيفتن يوميتن ويف حال عدم االعرتاض 
عىل الحكم أعاله خالل مدة االعرتاض البالغة عرشة 

أيام سوف يكتسب الدرجة القطعية. 
القايض / فالح حسن حصن

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان 

فقلدت رخصلة التجلوال املرقمة 58 بأسلم رشكة 
انتون صلادرة من كمرك املنطقلة الجنوبية – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

فقدان 
فقلدت الهويلة الصادرة ملن غرفة التجارة بأسلم 
/ عبلد النبلي عبد اللرزاق عبود – فملن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 129/س/2020

التاريخ 2020/3/5
اىل / املستانف عليه / حيدر حسن هادي

اعالن
تحية طيبة ..

لالسلتئناف املقلدم املام هلذه املحكملة ملن قبل 
املسلتأنف اضافلة لوظيفتله مديلر بلديلة النجلف 
ل بخصلوص القلرار الصلادر ملن محكملة بلداءة 
النجلف يف الدعلوى املرقملة 1820/ب2014/3 يف 
2019/12/24 و ملجهوليلة محلل اقامتلك حسلب 
كتلاب وزارة الخارجيلة الدائلرة القنصليلة بالعدد 
بواسلطة   تبليغلك  تقلرر  28945 يف 2018/6/28 
صحيفتلن محليتن يوميتن بالحضلور امام هذه 
املحكملة صباح يلوم املرافعلة يف 2020/3/18 ويف 
حالة علدم حضورك سلوف تجلري املرافعة بحقك 

وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

اعالن
اىل املتهم الهارب / )باقر لفتة عبد( 

احاللك السليد قلايض مكتلب تحقيق السلماوة اىل 
محكملة جنايات املثنى بموجب قلرار االحالة الرقم 
2020/82 يف 2020/2/12 غيابيا الجراء محاكمتك 
بدعلوى غلري موجلزة وفق احلكام امللادة 406 من 
قانون العقوبات ولعدم حضلورك اىل هذه املحكمة 
تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن محليتن وتحديد 
للمحاكملة ويف حاللة  يلوم 2020/4/19 موعلدا 
عدم حضورك سليتم اجلراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : 468/ حجة وفاة

التاريخ 2020/2/2
اىل / املدعوه / زوى مرزه محمد 

اعالن
قلدم طالب حجة الوفاة  محملد عبد مهدي طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه اسلتصدار حجة وفاة 
بحق املدعوه ) زوى مرزه محمد( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2836/ 2019

التاريخ : 2020/3/4 
اىل  /املنفذ عليه / احمد محمد حميد

لقلد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ يف 
ورقة التكليف بالحضور واشلعار مختار منطقة 
االملام املهدي )عج( عي دوهلان ابو صيبع   انك 
مجهلول محلل االقاملة وليلس لك موطلن دائم 
او مؤقلت او مختار يمكلن اجلراء التبليغ  عليه 
واسلتنادا للملادة 27 ملن قانلون التنفيلذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
خلالل خمسلة عرش يوملا تبدأ ملن اليلوم التايل 
للنرش ملبلارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عي عبد الله عباس
اوصاف املحرر: قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 
3165/ب/2018 املتضملن اللزام املدعلى عليله 
احمد محمد حميد بتأديتله مبلغ مقداره مليون 
واربعمائة وسلتة وسلبعون الف دينلار للمدعي 

مرتىض عبد عي حسن النايش عن دين 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد 63 / ش / 2020 
التأريخ  2 / 3 / 2020

اعالن
إىل املدعي عليه )حيدر رشيف جياد (

بنلاء علىل الدعلوى الرشعيلة املرقملة إعاله  
والخاصلة باملتداعيلن كل من املدعية )سلارة 
نعمة سللطان ( واملدعى عليله ) حيدر رشيف 
جيلاد ( والتلي  تطللب فيهلا نفقلة ماضيلة 
ومسلتمرة لهلا ولطفلتهلا وملجهوليلة محلل 
إقامتك  وحسب الرشح  القائم بالتبليغ  وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقلة ) االبلة الثانية ( قررت 
املحكملة تبلغلك  املدعي عليه بواسلطة النرش 
بالحضلور  يوميتلن  محليتلن  بصحيفتلن 
أملام  محكملة االحوال الشلخصية يف البرصة 
يف السلاعة التاسلعة ملن صباح  يلوم 23 / 3 
/ 2020 ويف حاللة عدم حضلورك او من ينوب 
عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً 

وفق القانون . 
القايض األول

أحمد شهيب أحمد

اعالن
اىل املتهم الهارب / )تحسن صحن كاظم( 

احالك السليد قلايض مكتب تحقيق السلماوة اىل 
محكملة جنايلات املثنى بموجلب قلرار االحالة 
الرقلم 2020/99 يف 2020/2/20 غيابيلا الجراء 
محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق احكام القرار 
160 لسنة 1983  ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة 
تقلرر تبليغلك علن طريلق صحيفتلن محليتن 
وتحديلد يلوم 2020/5/3 موعلدا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / )نورة هادي شاهر( 

احاللك السليد قلايض مكتلب تحقيق الهلالل اىل 
محكملة جنايلات املثنى بموجلب قلرار االحالة 
الرقلم 2020/24 يف 2020/3/1 غيابيلا الجلراء 
محاكمتك بدعوى غري موجلزة وفق احكام املادة 
443 ملن قانلون العقوبلات ولعدم حضلورك اىل 
هذه املحكملة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن 
موعلدا   2020/5/4 يلوم  وتحديلد  محليتلن 
للمحاكملة ويف حالة عدم حضورك سليتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل املتهملن الهاربلن / )ملداح ملذري شلالش 

ولطيف مداح مذري( 
احالكما قايض مكتب التحقيق القضائي الثاني يف 
السماوة  اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
االحاللة الرقلم 2020/59 يف 2020/2/9 غيابيا 
الجلراء محاكمتكملا بدعلوى غري موجلزة وفق 
احكام امللادة 406 ملن قانون العقوبلات ولعدم 
حضوركملا اىل هلذه املحكملة تقلرر تبليغكملا 
علن طريلق صحيفتلن محليتلن وتحديلد يوم 
2020/4/26 موعلدا للمحاكملة ويف حاللة عدم 
حضوركما سيتم اجراء محاكمتكما غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل املتهمن الهاربن / )نورة هادي شاهر وظاهر 

هادي شاهر( 
احالكما قايض محكمة تحقيق الهالل اىل محكمة 
جنايات املثنى بموجب قرار االحالة الرقم 2020/7 
يف 2020/2/2 غيابيا الجراء محاكمتكما بدعوى 
غري موجلزة وفق احلكام املادة 444 ملن قانون 
العقوبلات ولعلدم حضوركما اىل هلذه املحكمة 
تقلرر تبليغكما علن طريق صحيفتلن محليتن 
وتحديد يلوم 2020/4/19 موعدا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضوركما سليتم اجلراء محاكمتكما 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل املتهملن الهاربن / )حسلن حلازم عبد النبي 

ومرتىض حازم عبد النبي( 
اىل  الهلالل  تحقيلق  محكملة  قلايض  احالكملا 
محكملة جنايلات املثنى بموجلب قلرار االحالة 
الرقلم 2020/18 يف 2020/2/11 غيابيلا الجراء 
محاكمتكملا بدعلوى غلري موجزة وفلق احكام 
املادة 406 من قانون العقوبات ولعدم حضوركما 
اىل هلذه املحكملة تقلرر تبليغكملا علن طريلق 
صحيفتلن محليتلن وتحديد يلوم 2020/5/3 
موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضوركما سيتم 

اجراء محاكمتكما غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد 64 / ش / 2020 
التأريخ  25 / 2 / 2020

اعالن
إىل املدعي عليه )حيدر نعمة جياد (

قاملت املدعية ) سلارة نعمة سللطان ( الدعوى 
  2020  / ش   /  64 بالعلدد  املرقملة  الرشعيلة  
تطلب فيها مهر مؤجل ( وملجهولية محل إقامتك  
وحسلب الرشح  القائم بالتبليلغ  وتأييد املجلس 
البللدي ملنطقة )االبلة الثانيلة ( عليه قرر تبليغك 
بصحيفتلن محليتلن يوميتلن بالحضلور أمام  
محكمة االحوال الشلخصية يف البرصة يف الساعة 
التاسعة من صباح  يوم 22 / 3 / 2020 ويف حالة 
علدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سلتجري 

املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون . 
القايض

نوري قادر حنون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 3689/ب2019/1

التاريخ : 2020/3/5
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد عبد حسون
اصلدرت هلذه املحكملة قرارها املرقلم 3689/

ب2019/1 يف 2019/10/10 واملتضمن الحكم ب 
)الزام املدعى عليهما محمد عبد حسلون ومهدي 
صالح عبد الخرض  بالتكافل والتضامن بتأديتهما 
للمدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته مبلغ قدره الف وثمانمائة دوالر 

وهو ما يمثل متبقي مبلغ القرض  
لثبوت مجهولية محل اقامتك حسلب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء واشعار مختار 
منطقلة التعليلب علي محسلن مهدي للذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن 
يوميتلن وللك حلق الطعن علىل القلرار املذكور 
خلالل املدة املقررة بكافة طلرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسلب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2016/698

التاريخ 2020/3/5
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسلل 2/1085 حي االمري 
الواقلع يف النجلف العائد للمدين املديلر املفوض لرشكة مرصف 
االقتصاد لالستثمار والتمويل مازن كامل الياس حسب الكتاب 
املرقلم ش/هلل /12243 يف 2019/4/30 الصلادر ملن دائرة 
مسلجل اللرشكات املحجلوز لقاء طللب الدائنلن ) مليعة عزيز 
عبود ونجاة عبد نجف واحمد ووئام وحيدر وسالم وعي وسليم 
ونعيلم وفاتن ومنى اوالد وبنات سلامي عبلد الكريم اضافة اىل 
تركة مورثهم سلامي عبد الكريم حسلن الباللغ 126726844 
مائة وستة وعرشون مليون وسبعة وستة وعرشون وثمانمائة 
واربعلة واربعلون دينار   فعلىل الراغب باللرشاء مراجعة هذه 
املديريلة خلالل مدة ثالثلن يوما تبلدا ملن اليوم التلايل للنرش 
مسلتصحبا معه التامينات القانونيلة البالغة 10% عرشة باملئة 
ملن القيملة املقدرة بصلك مصدق ملع بطاقة االحلوال املدنية 

وشهادة الجنسية  وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ  العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 ل موقعه ورقمه / نجف / حي االمري 2/1085
2 ل جنسه ونوعه : دار

3 ل حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 ل مشلتمالته العقلار يقلع عىل شلارع  خدملي يف حي االمري 
امللوازي اىل شلارع الكوفلة وهلو ركلن ) ملرصف االقتصلاد 
لالسلتثمار والتمويل فلرع النجف( وله ثالثة ابلواب اثنان عىل 
الشلارع العام والثالث عىل الشلارع الفرعي ويتالف من ساحة 
اماميلة مبلطلة باللكايش املوازئيك وحملام وتواليلت مرتوكة 
وكلدور صغري وغرفة واحدة حصينة قاصة ومكشوفة وارضية 
الطابلق االريض مبلطلة باللكايش املوازئيك والجلدران ملبوخة 
بالبلورك والبوية واجزاء اخرى مغلفة بالسلرياميك والصحيات 
مغلفلة بالسلرياميك والسلقف من الكونكريت املسللح وسللم 
يلؤدي اىل الطابلق االول ويتالف ملن ممر متخذ كللدور وغرفة 
علدد واحد وصاللة وارضية الطابلق االول من اللكايش العادي 
والجلدران ملن الطابلوق واالسلمنت املطلي بالبلورك والبوية 
والسقف من الكونكريت املسلح وغرفة متخذة كمخزن سقفها 
من السندويش وسلم يؤدي اىل السطح وارضية السطح مبلطة 

بالطابوق الفريش
5 ل مساحته  حسب السند املرفق باالضبارة 688 م2  

6 ل درجة العمران / جيد
7 ل الشلاغل / الحلارس : حاتم محمد سللمان ولم يبن يرغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر من عدمه 
8 ل  القيملة املقدرة / 732000000 سلبعمائة واثنان وثالثون 
مليلون دينلار ينلرش يف صحيفتن محليتلن يوميتن واسلعة 

االنتشار

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

اىل املتهم الهارب / )تحسن صحن كاظم( 
احالك السليد قايض مكتب تحقيق السماوة اىل محكمة 
جنايات املثنلى بموجب قرار االحاللة الرقم 2020/96 
يف 2020/2/20 غيابيلا الجلراء محاكمتك بدعوى غري 
موجلزة وفلق احكام القلرار 160 لسلنة 1983  ولعدم 
حضلورك اىل هلذه املحكملة تقلرر تبليغك علن طريق 
صحيفتلن محليتن وتحديلد يلوم 2020/5/3 موعدا 
للمحاكملة ويف حاللة علدم حضلورك سليتم اجلراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف  أبي الخصيب
 العدد 253 / ش / 2020 

التأريخ  2 /3 / 2020
إىل / فيصل حاتم عبود

م / إعلللللالن
اقاملت املدعية )منى عبيلد إبراهيم  ( الدعوى الرشعية  
املرقملة اعلاله طالبة الحكم  اسلقاط والية من املدعي 
عليله ) فيصل حاتم عبلود (  وملجهوليلة محل إقامتك  
وحسلب اللرشح  القائلم بالتبليغ  والصلادر من مركز 
رشطة السليبة واملؤيدة من قبل مختار املنطقة السيبة 
ومدير ناحية السليبة عليه تقرر تبليغك بواسطة النرش 
بصحيفتلن محليتلن يوميتلن بالحضور أملام هذه  
املحكمة أو ارسال من ينوب عنك قانوناً  صباح  يوم 17 
/ 3 / 2020 ويف حالة عدم حضورك  سلتجري املرافعة 

بغيابية وعلنية وفق القانون .
القايض

عمار شاكر فجر

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 EXTENSION ANNOUNCEMENT مناقصةالتمديد عالن إ
  

1274مناقصة رقم   TENDER No.  1274 
 TENDER NAME:  ACID STIMULATION OF WELLS, BADRA OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ اسم المناقصة : تحميض اآلبار ، حقل بدرة النفطي ، جمهورية العراق

  

 شباط 10والتي تم اإلعالن عنها في  1274للمناقصة المذكورة أعاله رقم  العطاء تقديمتمديد تاريخ في إعالن  شركة غازبروم نف بدرةب غتر
2020. 

 
تقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء (بالتوقيت العالمي / للتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (التأريخ والوقت  الممدد ان الموعد النهائي

 .2020/ آذار /  24) في 3:00+  غرينتش
 

 مقدم العطاءعقد الموقع مع سيقوم المشغل بخصم المبلغ المحدد في وثائق المناقصة إلعالن المناقصة وإعالن التمديد من الفاتورة األولى بموجب ال
 .بالمناقصة الفائز

 
الشركة المقدمة العطاء موقع من قبل ممثلها على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو

ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقصة، وأيضا  العطاءالمخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم 
 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للعلى االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

Gazprom Neft Badra B.V. would like to announce Bid Due Date Extension for the above-mentioned 
Tender No. 1274 which was announced on February 10, 2020.  
 

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 
17:00 (UTC/GMT+3:00) March 24, 2020. 

 
The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful 
Bidder. 
 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative( indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 
  

 
المناقصة الى مقدم العطاء عن طريق البريد االلكتروني دون أي مسؤولية للخسارة عند استالم طلب مكتوب من مقدم العطاء، يرسل المشغل وثائق 

 او التسليم المتأخر.
 

.مالحظة: سيتم إرسال وثائق المناقصة إلى مقدمي العروض عند توقيع اتفاقية السرية مع المشغل  
 
 

:العرض كحد ادنىبموجب هذا العرض ، على مقدم للعطاء التقييم بيرجى مالحظة ان لكي يتم النظر   
 
 

 ان يكون مجازًا لمعاملة ونقل المتفجرات. -
 ان يكون لديه خبرة في العمل في جمهورية العراق. -
 ان يكون لديه خبرة في تحفيز التحميض في العراق. -
 توقيع العقد.تأريخ أشهر من  3ان يكون قادرًا على العمل على البئر خالل  -
 على انشائها في العراق.ان يكون هناك مرفق ورشة عمل او قادرا  -
 اقتراح المعدات والتكنلوجيا التي تتوافق مع متطلبات نطاق العمل. -
 ان يكون لديه برنامج قادر على حساب سيناريوهات التحفيز المختلفة خالل مرحلة التخطيط. -
 سنوات. 3ان يكون لديه فريق صحة وسالمة وبيئة بخبرة ال تقل عن  -
 ان يكون هناك معايير سالمة. -
 .و معدات حماية شخصية H2S سالمة ضد تكون هناك معدات ان -
 دوالر امريكي.  50.000ان يقدم ضمانًا مصرفيا (ضمان عطاء) بقيمة  -
 % من سعر العقد، في حالة منح العقد.10ان يكون مستعدًا لتقديم خطاب ضمان مصرفي (خطاب أداء) بمقدار  -
 األمن.أن يستجيب لمتطلبات المشغل ذات العالقة بمجال  -
 المشغل ضمن هذه المناقصة.  المقدم من قبلالعقد  لمسودةان يقبل الشروط األساسية  -

 
 

  .ين للعطاء الفني والعطاء التجاريمنفصل ظرفين المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني وتتم عن طريق تقديم: االستراتيجية
) يتم اجراء التقييم التجاري 2. (ودراستها لبيان المناقصين المؤهلين والمستجيبين للشروط المطلوبةيتم فتح العطاءات الفنية ) 1التقييم: (استراتيجية 

) يتم إرجاع 3( .طريقة التأهيل الفنيبالتي تتماشى مع المناقصة العامة و فقط لـمقدمي العطاءات الفنية المؤهلين حسب إجراءات المشغل للمناقصة
عند الطلب.  دون فتحها عطاء الغير مؤهلينظروف العروض التجارية لمقدمي ال  

 
 

.سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة  
 
 

العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي  احالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك. للعطاء شركة مقدمة  

 
  

/  قسم العقود والمشتريات .فيغازبروم نفت بدرة بي  شركة  

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 
 
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with 
the Operator. 
 
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall: 
 

- have licenses for handling and transportation of explosives; 
- have an experience of working in the Republic of Iraq; 
- have an experience in acid stimulation in the Republic of Iraq; 
- to be capable and willing to start work on the well within 3 months from the date of the contract 

signing; 
- to have a workshop facility in Iraq or to be ready to set up a workshop facility in Iraq; 
- propose equipment and technology that comply with the requirements of Scope of Work; 
- have software and be able to calculate different stimulation scenarios during planning stage; 
- to have competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE; 
- to have Safety Standards; 
- to have Safety Equipment including H2S Safety Equipment and PPE; 
- to provide the bank guarantee (bid bond( in the amount of USD 50,000.00; 
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond( in the amount of 10% of the contract 

price, in case the Bidder is awarded the contract; 
- to comply with the Operator’s security requirements;  
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.  

 
Strategy: General (Public( Tender through Technical Qualification with two (2( separate envelopes for 
Technical bid and Commercial bid. 
Evaluation: (1( Technical bids shall be opened and evaluated first. (2( Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures 
and aligned with General / Public Tender through Technical Qualification method (3( Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions.  
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

)) اعالن مزايدة علنية (( 
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  لتاجري  
بنايتة العقارات  العائتدة لجامعتنا واملدرجة ادناه فعىل الراغبني يف االشتراك 
باملزايتدة   املذكتورة مراجعة ديوان الجامعتة / الشتؤون القانونية الواقع يف 
املدينة الجامعية طريق كوفة ت نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه 
موقعيا  وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ ستجري 
املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل  للمدة اعاله بديوان الجامعة  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك 
مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل  وكتاب براءة 
ذمة  من دوائتر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات 
لنفس ستنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبتي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
الستكن وهويتة االحوال املدنية او البطاقة الوطنيتة املوحدة عىل ان يتم  جلب 
كتتاب مكتب التستجيل الجنائي للمتقدم للمزايدة  ومتن بغداد حرصا عىل ان 
يقوم املستتاجر بايداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الستنوي 
يتتم ارجاعهتا بعد انتهاء  مدة العقتد يف حالة عدم ترتب مبالتغ بذمته نتيجة 
مخالفتة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشتراك املوظفني الذين 
ذكرتهتم احكام املتادة )4( من قانون بيع وايجار امتوال الدولة النافذ يف هذه 
املزايدات وستيتحمل من ترستو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف 

وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال/ مكتب استنساخ / كلية االدارة واالقتصاد

 1 ت  القيمة  التقديرية الستنوية :  ) 7,500,000( ستبعة ماليني وخمسمائة 
الف دينار 

ثانيا / مكتب القرطاسية والهدايا  / كلية الربية االساسية 
1 ت  القيمتة  التقديريتة الستنوية :  ) 3,200,000( ثالثة ماليني  ومائتان الف 

دينار 
ثالثا / كافريا / كلية اللغات:

1 ت  القيمة  التقديرية الستنوية :  ) 5,500,000( خمستة ماليني وخمسمائة  
الف دينار

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلتن لجنتة البيع وااليجار الثانية ملحافظتة النجف االرشف عن اجراء املزايتدة العلنية لتأجري االمالك املدرجتة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )حستب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لستنة 2013  
فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء 
املستتأجرين الشتاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صتك مصدق لحستاب البلدية املذكورة استتنادا اىل ما جاء بالقانتون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  الستيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستتجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الستاعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ت عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ت عتىل املستتأجر مراجعة البلدية خالل متدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تستديد بدل االيجار والرستوم 
االخرى

3 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 ت استتنادا اىل كتتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الستيد املحافتظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلتزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

فقدان
فقد مني ستند العقتار املرقم 
3/12525 حي صدام  باستم 
شنشتول مجدي حستون من 
يعثتر عليته تستليمه لجهتة 

االصدار

فقدان
فقدت منتي الهوية املرقمة )6144( 
بتاريتخ 2017/2/1 والصتادرة من 
وزارة املوارد املائيتة / الهياة العامة 
) ستالم  بأستم  والخزانتات  للتدود 
حاجتي عبد الستادة فعل متن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

العدد /56 
التاريخ 2020/3/5

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك) القديم / الجديد(  جنس الملك ت

سنة واحدة  قرب الكراج الموحد )12*3,75(م 290/5ـ291/4 مخازن 1

سنة واحدة  قرب الكراج الموحد )14*3,75(م 292/3ـ294/1 مخازن 2

سنة واحدة  قرب الكراج الموحد )7*11(م 298/11 مخزن 3

سنة واحدة  قرب الكراج الموحد )16*11,5(م 285/6 مخزن 4

ثالث سنوات قرب محكمة الكوفة )3*4(م 644/1 كشك 5

سنة واحدة  سوق القصابين 529م2 بال/130 مخزن 6

سنة واحدة  900م2 بال /901 بناية المغتسل 7

سنة واحدة  خلف المكافحة 1640م2 بال/1109 ساحة وقوف ومبيت السيارات 8

سنة واحدة  حي ميسان / على القطعة 3/31409 )3*4(م 724/19 حانوت 9

سنة واحدة  شارع الكورنيش )30*30(م بال ساحة وقوف ومبيت السيارات 10

ثالث سنوات شارع الكورنيش / مجاور االطفاء المدني النهري )2*3(م + مساحة مضافة بال/بال كشك 11

سنة واحدة  خلف ملعب الكوفة 360م2 891/8ـ792/9ـ793/10 معارض سيارات 12

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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              المستقبل العراقي/ متابعة

األوملب�ي  املنتخ�ب  نج�م  ع�اد 
لك�رة الق�دم، عيل الحم�ادي من 
اإلصابة ويس�تعد للتحدي مجدداً 
س�يتيي  س�وانزي  فريق�ه  م�ع 

الربيطاني.
م�ن  الحم�ادي  يتمك�ن  ول�م 
املش�اركة يف بطول�ة آس�يا تحت 
23 عاماً بس�بب اصابته يف أوتار 
الركبة خالل مباراة كأس االتحاد 
اإلنجليزي للشباب تحت 18 عاماً 
ض�د مانشس�ر س�يتي يف كنون 

األول.
وق�ال الحمادي يف ترصيح نرشه 
املوقع الرس�مي للن�ادي، »اعتقد 
أن عم�يل الش�اق قد أت�ى ثماره 
هذا العام، لذلك يجب أن أس�تمر 

يف ذلك للتحسن«.
وأض�اف »لق�د تغ�ريت بش�كل كبري 
كالعب لألفض�ل، وآمل أن أتمكن من 

االس�تمرار يف ذل�ك اآلن، من الواضح 
أن�ه ليس م�ن املث�ايل أن تبقى خارج 

امللعب ملدة ثالثة أشهر تقريباً«.
وتاب�ع »ال أري�د أن أك�ون خارج 
امللعب وع�دم تس�جيل األهداف، 
ينتابك هذا الش�عور عندما تكون 

مصاباً«.
التمرين�ات  إىل  »ع�دت  وأكم�ل 
مج�دداً، أنا اآلن بحاج�ة ملحاولة 
ومس�اعدة  األه�داف  تس�جيل 

زمالئي مرة أخرى«.
وس�جل املهاجم العراق�ي املولود 
الثامن�ة  يف الع�راق وال�ذي بل�غ 
ع�رشة م�ن العم�ر ي�وم األح�د، 
الشباب  التاس�ع لفريق  ظهوره 
يف س�وانزي س�يتي هذا املوسم، 
حي�ث لع�ب يف الدقيق�ة 76 م�ن 
املباراة الت�ي خرسها يوم االثنني 
أمام وس�ت بروميت�ش ألبيون يف 
دوري الدرجة الثانية 2 يف الدوري 

اإلنجليزي.

رياضة7
العدد )2099( االحد  8  آذار  2020

الكرة العراقية.. رقم صعب 
يف غرب آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعرض املوقع الرسمي العربي 
لالتحاد اآلس�يوي لكرة القدم من 
خ�الل سلس�لة تقاري�ر متنوع�ة 
الكروي�ة  البط�والت  املنافس�ة يف 
ع�ى الصعيد املح�يل ملنطقة غرب 
آسيا وتس�ليط الضوء عى طبيعة 
املنافسة بني األندية التي تنضوي 

تحت مظلة االتحادات األعضاء.
أذه�ان  يف  األجم�ل  اللحظ�ات 
تمثل�ت  العراقي�ة  الجماه�ري 
بالوص�ول إىل قمة املج�د الكروي 

ع�ام 2007 عندم�ا تمكن رف�اق يونس 
محم�ود يف اعتالء عرش الكرة اآلس�يوي 
عرب الظفر باللقب القاري الثمني، ليكون 
ذل�ك تتويج�اً ملس�رية حافل�ة وطويل�ة 

ق�دم الع�راق خاللها الكثري م�ن النجوم 
واملواه�ب الذي�ن أثروا مس�رية اللعبة يف 
غرب آس�يا.ويمثل فري�ق الرشطة الكرة 
العراقية يف دوري أبطال آس�يا هذا العام 
بع�د أن ظفر بلقب ال�دوري العراقي عن 

املوس�م  واس�تحقاق  ج�دارة 
املايض، ويلعب يف املس�ابقة 

القاري�ة ضم�ن املجموعة 
األوىل التي تض�م كالً من 
األهيل السعودي والوحدة 
اإلمارات�ي واالس�تقالل 

اإليراني.
ول�م يس�بق ألي ن�اد 
حق�ق  أن  عراق�ي 
لق�ب دوري أبط�ال 
آس�يا، لك�ن فري�ق 
الق�وة الجوية كان 
خ�ري س�فري للكرة 
العراقي�ة يف بطولة كأس 
اآلس�يوي عندما  االتح�اد 

ظفر باللقب 3 مرات متتالية 
أعوام 2016، 2017، 2018.

رسن يكشف مستقبله مع ناديه االيراين 
بعد تفيش كورونا

                المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الالع�ب العراقي املحرف يف نادي بريس�بولس 
اإليراني، بشار رسن، عن مستقبله مع النادي.

وقال رسن يف أول ترصيح له بعد عودته من ايران 
بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، »عودتي 
بع�د  اي�ران  م�ن 
إيقاف النش�اطات 
هن�اك  الرياضي�ة 
انتش�ار  بس�بب 

فايروس كورونا«.
وأضاف »اس�تلمت %5 
فق�ط م�ن اس�تحقاقاتي 
من العقد م�ع النادي االيراني 
ووعدتنا االدارة بتسليم 50 اىل %60 

من العقد يف أعياد نوروز 21 آذار الجاري«.
وأوض�ح رس�ن، ان »بقائ�ي م�ع الن�ادي متص�در 

الدوري االيراني من عدمه أمر سابق ألوانه ولدي رغب يف تجربة 
احرافي�ة أخرى ولدي عروض خليجية واوروبية ولكن ليس�ت 

رسمية«.

مانشسرت سيتي جيهز صدمة 
لريال مدريد وبرشلونة

راشفورد يتخلص 
من رصاخ والدته

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تخطيط مانشس�ر 
س�يتي لتوجي�ه صدمة لري�ال مدريد وبرش�لونة بش�أن 

املريكاتو املقبل.
وسبق أن ربطت تقارير عديدة أكثر من نجم يف مانشسر 
س�يتي باالنتق�ال إىل قطب�ي إس�بانيا، وم�ن بينهم رحيم 
س�رلينج وكيفني دي بروين؛ بسبب قرار حرمان الفريق 

اإلنجليزي من املشاركة األوروبية ملدة عامني.
ووفق�ا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن مانشس�ر 
سيتي سيبدأ مفاوضات تجديد عقد سرلينج ودي بروين 
مبارشة عقب مباراة الفريق مع ريال مدريد، يف إياب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورغ�م أن عق�د الالعب�ني ينته�ي يف صي�ف 2023، ولكن 
مانشس�ر سيتي يهدف لربطهما بعقد جديد وراتب أكرب؛ 
لضم�ان اس�تمرارهما مع الفري�ق دون التأث�ر بالعقوبة 

األوروبية.
ويتق�اىض س�رلينج راتًب�ا أس�بوعًيا يص�ل إىل 300 ألف 
إس�رليني باملكافآت، يف ح�ني يحصل دي بروين عى 280 

ألف إسرليني يف األسبوع.

نجم األوملبي العراقي يعود من اإلصابة ويستعد للتحدي 
مع سوانزي

               المستقبل العراقي/ متابعة

اشرى نجم مانشسر يونايتد، ماركوس راشفورد، منزال 
لوالدته ميالني من أجل تفادي رصاخها عليه، عندما يلعب 

كرة القدم داخل البيت.
وذك�رت صحيف�ة »دي�يل س�تار« الربيطاني�ة أن ه�داف 
»الش�ياطني الحمر«، كان يعيش مع والدته يف منزل فخم 
للغاي�ة، تبل�غ قيمته 1.8 ملي�ون جنيه إس�رليني، لكنها 

انتقلت اآلن إىل منزل آخر.
وأوض�ح الدويل اإلنجليزي أنه اش�رى منزال لوالدته، حتى 

يتمكن من لعب كرة القدم بأريحية داخل البيت.
وأردف: »لق�د انتقل�ت والدتي إىل منزل آخ�ر، لذلك لم أعد 
أس�مع رصاخها عندما ألعب كرة الق�دم.. كان هناك عدد 

من املزهريات املكسورة«.
وتاب�ع راش�فورد: »أعتقد أننا جميعا نلع�ب كرة القدم يف 
املن�زل، فأي ش�خص يح�ب كرة الق�دم )يق�وم بذلك(... 
وعندم�ا تكون الك�رة أمامك، فإنه من الصع�ب للغاية أال 

تقوم بتسديدها«.
يشار إىل أن راشفورد )22 عاما(، يغيب عن امليادين حاليا 

بسبب إصابة قوية يف الظهر.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكشف عن مكاملة مفاجئة بني رونالدو وبرييز
          المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن مكامل�ة هاتفية 
جمعت الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو نجم يوفنتوس 
الح�ايل وري�ال مدريد الس�ابق، م�ع رئي�س املرينجي 
فلورينتين�و برييز.وقالت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: 
»تلق�ى فلورينتين�و بريي�ز مكاملة هاتفية غ�ري متوقعة 
م�ن كريس�تيانو رونال�دو، ال�ذي طلب حض�ور مواجهة 
الكالس�يكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، بعدما تأجلت 
مباريات الدوري اإليطايل بسبب فريوس كورونا«.وأضافت 
الصحيف�ة: »تمت دع�وة رونالدو حس�ب األصول املتفق 
عليها مع النجوم الس�ابقني، وبدأ الن�ادي بالفعل العمل 

لالس�تعداد الس�تقباله ألول مرة، بعد رحيله عقب 9 سنوات 
بقمي�ص امللكي«.وتابع�ت: »كان هناك اقراح�ات لحضور 
رونال�دو يف املنص�ة الرشفية، لك�ن نظرًا لكونه م�ا زال العًبا 
يف فري�ق منافس، ت�م تحديد مكان منفصل ل�ه، حيث يوجد 
العدي�د من األماكن الخاصة يف الربنابي�و ملثل هذه املواقف«.

وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن إدارة ريال مدري�د بذلت كل ما يف 
وس�عها من أجل الحد من الضوضاء التي ستحيط برونالدو، 
لك�ن ذلك ل�م يكن ممكًنا حيث تم رص�ده بمجرد وصوله إىل 
مدري�د ودخول امللعب، وتم ت�داول معلومة حضوره.وحرض 
رونال�دو املباراة الت�ي فاز فيها فريقه الس�ابق بهدفني دون 
رد، واس�تعاد صدارة ترتيب الليج�ا برصيد 56 نقطة، بفارق 

نقطة وحيدة عن الوصيف برشلونة.

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراع�ة صالح الدين ع�ن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادن�اه وفق احكام ) 35 لس�نة 1983 ( وقان�ون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املع�دل ( فعى الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية البالغة ) 20%( م�ن القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة مصاريف واجور النرش 

وستجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

تنويه 
ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد  2097 بتاريخ 2020/3/4 اعالن 
جامعة املثنى للمرة االوىل بيع مواد مختلفة حيث لم يذكر سهوا فقرة )23( اسم 
املادة ميز االملنيوم 3 م وضعها من حيث الجودة متوس�طة س�عر املفرد 75,000 
العدد )1( السعر الكيل 75,000 كما ورد خطا مبلغ التثمني ولعدد من ت )23( اىل 

ت )32( والصحيح املدرج يف الجدول ادناه لذا اقتىض التنويه

������������������������������������������������������������������
محكمة بداءة غماس

العدد / 404/ب/2019
التاريخ 2020/2/27

اعالن
اس�تنادا اىل ق�رار الحكم الص�ادر يف الدعوى املرقمة 404/ب/2019 واملكتس�ب 
الدرج�ة القطعي�ة واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرق�م )19/570 الغرب( بيعا 
واملدرجه اوصافه ادناه لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم الثاني للنرش فعى من يرغب املش�اركة يف املزايدة الخاصة ببيع العقار 
مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالثني ملدة النرش 
لالش�راك باملزاي�دة ع�ى ان يودع الراغب بال�رشاء تأمينات ال تق�ل عن 10% من 
قيمة العقار اذا كان من غريالرشكاء مستصحبني معهم املستمسكات التي تثبت 

شخصيتهم علما ان اجور النرش والداللية يف االعالن يتحملها املشري
االوصاف :

1 � العق�ار املرق�م 19/570 الغ�رب جنس�ه داران مفرره بصورة غري رس�مية 
يحتوي كل دار عى غرفتني ومطبخ وصحيات 

2 � القيمة التقديرية للعقار املرقم اعاله اربعة عرش مليون دينار
3 � مساحة العقار ) 2 اولك و 50( مر يقع يف غماس الغرب

القايض االول
ماهر صاحب شاكر

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

العدد :1
التاريخ 2020/3/2

اعالن
محافظ�ة  يف  االوىل  واالس�تيالء  االرايض  لجن�ة  س�تقوم   2020/4/2 بتاري�خ 
و132  و129  و128  و126   125 القطع�ة  عائدي�ة  بتثبي�ت  االرشف  النج�ف 
و133و134و148و149و150 مقاطع�ة 32/ الدعاري�ة الرشقي�ة وفقا لقانون 
االص�الح الزراعي رقم 117 لس�نة 1970 وتعليماتهم وعى م�ن لديه ادعاء بحق 
الت�رصف او اع�راض الحض�ور يف الزمان وامل�كان املحددين باالع�الن وبخالفه 

ستقوم اللجن باجراءاتها لذا اقتىض التنويه 
املشاور القانوني

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

������������������������������������������������������������������
اىل الرشيك / حسن عيل جابر

توج�ب عليكم الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار 
املرق�م 3/45764 ح�ي الفرات  خالل ع�رشه ايام داخل العراق وش�هر اذا كنتم 

خارج العراق 
طالب االجازه 

عيىس حسني محمد
������������������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1424/ 2009

التاريخ : 2020/3/2 
اىل  /املنفذ عليه / املدين : حاكم فدغان عبود

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ بورقت التكليف بالحضور وكذلك 
اش�عار مختار ناحية الحيدرية املختار مطرش مهدي البديري  انك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفي�ذ النج�ف خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املح�رر: قرار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النجف بالع�دد 4050/

ش/2009 يتضم�ن  الحكم بالزام املدعى عليه حاك�م فدغان عبود بتأدية املعية 
نعيم�ة غازي رضيوي االثاث  الزوج�ه وكذلك قرار نفس املحكمة بالعدد 4051/

ش2019/2 يف 2019/8/11 املتضم�ن الزام املدعى علي�ه اعاله بتأدية للمدعية 
اعاله نفقة ماضية اربعمائة وثمانون الف دينار ونفقة مس�تمرة لها خمس�ون 

الف دينار شهريا من تاريخ 2009/7/15

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية 900 /دينار   39/دونم 73 / وادي الناعمة 18/144 1
زراعية 900 /دينار   190/دونم 73 / وادي الناعمة 18/144 2
زراعية 900 /دينار   114/دونم 73 / وادي الناعمة 18/144 3
زراعية 900 /دينار   105/دونم 28/ابو توينه 15/41 4
زراعية 900 /دينار   90/دونم 49/الناعمة 23/9 5
زراعية 800/دينار 120/دونم 9/ الجزيرة 510/1 6

زراعية 800/دينار 90/دونم 28/ابو توينه 15/41 7

زراعية 800/دينار 120/دونم 9/ الجزيرة 510/1 8

زراعية 800/دينار 90/دونم 39/ وحيلة  71/43 9

زراعية 5600/دينار 60/دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 10

زراعية 4800/دينار 40 /دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 11

زراعية 4800/دينار 40/دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 12

زراعية 4800/دينار 40/دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 13

زراعية 3500/دينار 17/دونم 3/ البو صباح الغربية 15 14

زراعية 4800/دينار 16/دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 15

زراعية 4800/دينار 7/دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 16

زراعية 4800/دينار 20/دونم 14 / الفرحاتيه  256/1 17
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ال تنرشوا الُرعبحكاية من الزمن القبيح

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي

للذي�ن يتغنون بأيام الزم�ن الجميل من الجيل الهجني 
واب�واق البع�ث الهزي�ل ننق�ل اليكم واح�دة من آالف 
مؤلف�ة من قص�ص امل�وت والظلم والطغي�ان البعثي 
الكاف�ر حيث أم�ر املق�����بور صّدام بإع�دام عائلة 
الس�يد عبد األم�ر محمود البكاء يف صب�اح يوم 19 / 
2 / 1980 حيث طّوقت مجموعة من منتس�بي دائرة 
األمن العام بأسلحتهم منزل عائلة السيد البك�����اء 
يف منطقة سبع أفكار يف بغداد واقتحموا الدار واعتقلوا 
كّل َمن فيها وهم أوالده وبن����اته وكان أكربهم سنا 
هو السيد فائ����ز وأصغرهم الع��لوية ذك����ريات 

مواليد 19٦٤. 
انقّض�وا عليه�م كالوح�وش يجرجرونه�م بال�رب 
والركالت من دارهم بينما كان الجران ينظرون إليهم 
خلسة من خلف الشبابيك واالبواب ويتساءلون بخوف 

عن رّس اعتقالهم. 
يف تل�ك اللحظات كان�ت العلوية فري�دة توجه كلمات 
اىل أذن ج���ارته�ا قائل�ة – بالل�ه علي�ِك إالّ ما آويِت 
أخت�ي الصغرة أن�وار حينما تعود من املدرس�ة ظهراً 
وتحافظني عليها حتى ُيفرِّج الله عّنا فسألها الضابط 
عىل الفور بفضاضة وأين أنوار اآلن ردَّت فريدة بهدوء 
إّنه�ا يف املدرس�ة فحملت س�يارات األمن تل�ك العائلة 
ها  وانطلقت باتجاه املدرس�ة. أخرجوا أن�وار من صفِّ
الخام�س االبتدائي، وه�ي تحمل حقيبته�ا الجميلة، 

واصطحبوها مع أهلها صوب مديرية األمن العامة. 
لقد تعرضت تلك العائلة اىل التعذيب الهمجي املس�تمر 
الذي لم يتوقف يف يوم من األيام طيلة ثالث سنوات من 
االعتقال وأخراً ت�ّم إعدامهم جميعاً بما فيهم الطفلة 
أن�وار التي لم تبل�غ الثانية عرشة م�ن عمرها بتهمة 
املساس بأمن واستقالل ووحدة البلد وسالمة أراضيه. 
هك�ذا كانت أي�ام الج���مر ال يع�رف دقائقها إالّ َمن 
كابده�ا ليأت�ي اليوم من يبك�ي ويتباكى ع�ىل الزمن 
الجميل ان�ه والله الزمن القبي�ح يف جمهورية الخوف 

للبعث الهدام واملجرم صدام.

أبت�ي العالم، وانطالقاً من أرايض مدين�ة ووهان الصينية 
نهاي�ة العام املنرصم، بانتش�ار ف�روس )كوفيد-19( او 
)كورونا املستجد( ما تسبب بعرشات اآلالف من اإلصابات 
ومئات الوفيات وأيضاً آالف حاالت الشفاء. لم يقف خرباء 
الص�ني، هذه الدول�ة العظيمة الكبرة املتط�ورة، مكتويف 
األيدي وراحوا منذ الوهلة األوىل يبحثون ويختربون العديد 

من العالجات وتطوير اللقاحات لهذا الفروس.
انتق�ل الف�روس من الص�ني إىل ع�دة دول ومناطق وهذا 
يشء طبيعي بالنس�بة ملرض معدي ينتقل بطرق متعددة، 
وانت�رشت بدوره�ا الف�رق الصحي�ة واللج�ان التوعوية 
واإلرشادات الوقائية لدرء مخاطر هذا الفروس املستجد.

ولك�ن هنال�ك أم�ر غ�ر م�ربر تماما ح�دث مع انتش�ار 
الفايروس أال وهو الهالة اإلعالمية الكبرة التي تتحدث عن 
املرض كوباء وكفروس قاتل وعن الس�لبيات والتحذيرات 
الكب�رة والخط�رة ل�«كورونا«، وهنا، ولي�س تقليالً من 
مخاط�ر املرض أو االس�تهانة به، ب�ل أن املنطق املطروح 
واألرق�ام الت�ي تتح�دث وبمتابع�ة املرض بش�كل مبارش 
واالنتباه إىل اإلحصائيات الدقيقة للمصابني بهذا الفروس 
)بني إصابة وشفاء وموت( نرى بوضوح أن نسبة الخطر 
يف ه�ذا الف�روس ال تتعدى ال��)1%( بينما تتعدى نس�بة 

الشفاء ال�)%30( .
وق�ف العال�م ب�كل تقدم�ه وتط�وره وانجازات�ه الطبية 
املتس�ارعة املتالحق�ة عاج�زاً أم�ام الكثر م�ن األمراض 
والفروس�ات والخالي�ا املدم�رة التي تودي بحي�اة املئات 
يومي�اً عىل مس�توى العالم واىل اآلن، ولكن�ه لم يقف أمام 

ال�«كورونا«، فلماذا هذا التهويل اإلعالمي الخطر؟
واس�تناداً إىل املعطيات االيجابي�ة -وهي كثرة- نحتاج إىل 
وقفة إعالمية وإجتماعي�ة ومجتمعية لنرش التفاؤل بدل 
الرعب  يف نفوس الناس؛ فالخوف الذي ُيزرع، علمياً، يرفع 
نس�بة األدرينالني مما يقل�ل فاعلية الجه�از املناعي لدى 
اإلنس�ان وهذه الحالة بح�د ذاتها خطرة.. ب�ل قد تكون 

بخطورة الفايروس نفسه.
عىل عك�س التفاؤل ال�ذي يجعل مناعتن�ا بكامل طاقتها 
-وه�ذا ما نحتاج�ه طبيعياً ملواجه�ة ال�«كورونا« وغره 
م�ن األم�راض – فيج�ب محارب�ة األخب�ار والش�ائعات 
والتقارير التي تتح�دث فقط عن الخطورة وبث الرعب يف 
النفوس، وأشكال هذه األخبار انترشت أكثر من الفروس 
بحد ذاته، وذلك من خالل إعالم يتحدث عن فرص الشفاء 

الكبرة جداً وبث األمل بدل تدمره.
إن ما يحدث عىل املس�توى العاملي م�ن تضخيم إعالمي ال 
م�ربر أدى إىل الكثر من الس�لبيات يف نف�وس الناس وعىل 
اقتصاد البلدان وحتى عىل الحي�اة اليومية الطبيعية. واىل 
أالن وبع�د مرور ما يقارب ثالثة أش�هر عىل تفيش املرض، 
لم يصل إىل املرحلة التي يجب أن ُنذعر منها بل عىل العكس 
ففرص الس�يطرة التامة عىل هذا الفروس تكثر يومياً ما 

يجعله يف خانة املسيطر عليه دائماً.
وعلي�ه، خصوص�اً يف بلدن�ا ال�ذي يتمتع بأم�ور كثرة ال 
يمتلكه�ا غ�ره من مجتم�ع تكافي اجتماعي عش�ائري 
ديني ثقايف وأيضاً رغم ما موجود من حاجة ماسة وملحة 
عىل مس�توى املؤسس�ات الصحي�ة للكثر م�ن األمور إال 
أن الك�وادر الصحية لم ول�ن تدخر جهداً أب�داً يف مواجهة 
انتش�ار املرض والعمل عىل معالجة املصابني، يجب العمل 
عىل حمالت وبكافة املستويات إلبعاد الخوف املنترش أكثر 
من الفروس باإلضافة إىل االلتزام باإلرشادات والتعليمات 
الصحي�ة املعمول بها عاملياً ومحلياً بش�كل توعوي ناجع 
ومطمنئ ال بش�كل مخي�ف ومرع�ب ، ،إن كل اصابة هي 
مهمة ويجب معالجتها واالهتمام بها برسعة وبمس�توٍى 
عاٍل وإن كل وفاة هي خس�ارة جسيمة ولكن أيضاً أن كل 
حالة شفاء هي مدعاة للتفاؤل واألمل باألفضل ، واخرا..  

)انرشوا التفاؤل ال الرعب(.

نجدة بغداد تنفذ محالت توعية للوقاية من »كورونا«
ضبطت خمالفني للقانون وأعلنت استمرار محلتها ضد »التسول«

بغداد / المستقبل العراقي

بارشت مديري�ة رشطة نجدة 
بغ�داد، أنس الس�بت، بحمالت 
لط�رق  للمواطن�ني  توعي�ة 
الوقاية م�ن فروس كورونا يف 

العاصمة.
وذكرت املديري�ة يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »قس�م العالق�ات واالع�الم 
يف مديري�ة نج�دة بغ�داد، قام 
للمواطنني  توعوي�ة  بحم�الت 
لط�رق الوقاي�ة م�ن ف�روس 
كورون�ا بمناط�ق تفرق�ة من 

العاصمة«.
واضاف�ت ان »ذلك يف حال االش�تباه بأعراض 
او  النج�دة 10٤  امل�رض االتص�ال بس�يطرة 
التوجه اىل أقرب مركز صحي لتفادي انتش�ار 
املرض وكذلك ح�ث دوريات النج�دة بمتابعة 

هكذا حاالت«.

ويف إط�ار عمله�ا اليوم�ي، تمكن�ت دوريات 
رشط�ة نج�دة بغ�داد م�ن ضب�ط ع�دد م�ن 
السيارات املطلوبة )عليها إشارة حجز( ضمن 
مناطق متفرقة م�ن العاصمة بغداد عدد 13، 
وتم القبض ايضا عىل حامي األسلحة النارية 

غر املرخصة عدد2.
جاء ذلك خالل إجراء ممارسات أمنية ادت إىل 

ضبط العجالت واألسلحة.
 كم�ا تمكن�ت دوري�ات نجدة 
بغ�داد م�ن القبض ع�ىل22٥ 
متس�والً يف عم�وم العاصم�ة 
بغداد، كما نفذت حملة عىل كل 
من يخالف التعليمات القانونية 
املواطن�ني  حي�اة  ويع�رض 
للخطر حيث تم ضبط عجالت 
ع�دد 9٤ ودراج�ات وعدده�ا 

133 مخالفة للقانون 
الجه�ات  إىل  تس�ليمهم  ت�م 

املختصة.
دوري�ات  تمكن�ت  بدوره�ا، 
رشطة نجدة الزهور من ضبط 
ش�خص  يحمل أدوية غر مرخصه )ال يحمل 
أي مس�تمك رس�مي( عدد 1٤ كارتونة أدوية 
مختلفة االنواع ضمن منطقة الحسينية، جاء 
ذلك خالل إجراء ممارسة أمنية ضمن املنطقة  
املذكورة أسفرت عن القبض عليه، وتم املتهم 

إىل الجهات املختصة.

أثبت�ت الدراس�ات بأن الهوات�ف الجوالة عادة م�ا تكون موب�وءة بالجراثيم 
والفروس�ات الت�ي تظل عالقة بها أليام، وربما حتى ألس�ابيع. ومع ارتفاع 
خطر تفيش فروس كورونا حول العالم، ظهرت العديد من النصائح الوقائية، 
أهمها غس�ل اليدين بكثرة وتطهر األش�ياء التي تلمس�ها اليدان باستمرار، 

ومن أبرزها الهاتف املحمول. وفيما يي الطريقة املثىل لتنظيف هاتفك:
1- ال بد من إطفاء الهاتف.

2- اس�تخدم قط�ع تنظيف ناعم�ة ال تؤثر عىل ملمس الهات�ف، وقادرة عىل 
التق�اط أك�رب عدد م�ن الجراثي�م. اس�تغل الجزء الج�اف م�ن القطعة عند 

التنطيف، وتأكد من غسلها قبل إعادة استخدامها مستقبال.
3- استخدم كحول التنظيف. تأكد أن املحلول مخفف، وال تضع الكحول عىل 
الهات�ف مبارشة، بل ضع قليال منها عىل ج�زء جاف من قطعة التنظيف، ثم 
ابدأ بتنظي�ف الهاتف بلني. يمكنك أيضا اس�تخدام الصاب�ون واملاء لتنظيف 

الهاتف.
٤- اح�ذر امل�واد واملحاليل الكاش�طة التي ق�د تؤثر عىل ملم�س هاتفك مثل 
منظ�ف النواف�ذ والخ�ل أو بروكس�يد الهيدروج�ني، ألنها قد تزي�ل الطبقة 

الالمعة من الهاتف.

هكذا تعقمون هواتفكم لتجنب كورونا أخصائيو أمراض القلب ال ينصحون بتناول األسربين
أعلنت جمعي�ة القلب األمريكي�ة، أنها لم تعد 
تويص البالغني الذين يعانون من قصور القلب 
بتناول األسربين يوميا وبجرعات صغرة ملنع 

حدوث جلطة دماغية أو سكتة قلبية.
وكما هو معلوم يساعد األسربين عىل تخفيف 
كثاف�ة ال�دم )تميي�ع ال�دم(، ومن�ع نش�وء 
الجلط�ات، ليحم�ي وينقذ الش�خص يف حالة 
احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدموية. لذلك 
يص�ف األطباء األش�خاص الذي�ن يعانون من 
أمراض القلب واألوعي�ة الدموية عادة بتناول 

جرعات صغرة من األسربين ملنع حدوثها.
وتفي�د الدكت�ورة دون�ا أرني�ت، عمي�دة كلية 
الصح�ة العام�ة بجامعة كينتوكي، الرئيس�ة 
الس�ابقة للجمعية، بأنه من جان�ب آخر تزيد 
ق�درة األس�ربين يف من�ع الجلط�ة الدماغي�ة 

والنوب�ات القلبية بتخفيض كثاف�ة الدم، من 
زيادة خطر حصول نزيف يف األمعاء أو الدماغ، 
حي�ث اكتش�ف الخ�رباء أن »أرضاره أكرب من 
فائدته«. وتش�ر مجل�ة Family Practice يف 
تقري�ر نرشته مؤخرا إىل أن�ه مقابل كل 1200 

ش�خص بال�غ يتناول�ون األس�ربين عىل مدى 
خمس سنوات ملنع إصابتهم بالجلطة الدماغية 
والس�كتة القلبية، س�ينخفض ع�دد النوبات 
القلبي�ة بمق�دار أرب�ع، والجلط�ات الدماغية 
بمقدار ثالث. ولكن مقابل هذا س�تحدث ثالث 
حاالت نزيف دموي يف الدماغ وثمانية يف أماكن 
أخرى.ويق�ول الدكت�ور مارك إيب�ل موضحا، 
وهذا يش�ر إىل اختالل توازن الفائدة واألرضار 
منذ زمن الدراس�ات القديمة، التي كانت تؤكد 
عىل أن تناول األسربين هو الطريقة الرئيسية 
للوقاي�ة من أمراض القل�ب واألوعية الدموية، 
»كان ذل�ك يف الع�رص ال�ذي س�بق اس�تخدام 
مستحرات الستاتني املخفضة للكوليسرتول 
عىل نط�اق واس�ع، وقب�ل أن نب�دأ يف التحكم 

بضغط الدم بشكل أفضل«.

تابع العلماء باس�تخدام طريقة التصوير العصبي، 
كيف تؤث�ر النظم الغذائية يف التغ�رات الحاصلة يف 
الدم�اغ مع التقدم بالعم�ر، واتضح لهم أن أفضلها 

ذات الكربوهيدرات املنخفضة.
 Proceedings of the National مجل�ة  وتفي�د 
Academy of Sciences، بأن علماء الفس�يولوجيا 
العصبي�ة يدق�ون ناق�وس الخط�ر، ألن التغ�رات 

الحاصل�ة يف الدم�اغ مع التق�دم بالعم�ر أصبحت 
تالح�ظ بكث�رة ل�دى األش�خاص الذي�ن ه�م دون 

الخمسني من العمر.
وتس�مح نتائج الدراس�ة الت�ي أجراه�ا علماء من 
الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا برئاس�ة الدكت�ورة 
ليلي�ان موهيكا-بارودي من جامعة س�توني بروك 
يف نيوي�ورك، بافرتاض أن الس�بب يع�ود إىل النظام 

الغذائي الغني بالكربوهيدرات يف بلدان الغرب.
ولفه�م كيفية تأث�ر النظام الغذائي يف ش�يخوخة 
الدماغ، ابتكر العلماء نظاًما للعالمات الحيوية يأخذ 
يف االعتبار جميع املعلمات املعرفية والفسيولوجية، 
مث�ل مقاومة األنس�ولني. وأهمها عامل اس�تقرار 
الش�بكة العصبي�ة للدم�اغ، الذي يعكس اس�تقرار 

الروابط بني مناطق الدماغ املختلفة.

أفضل نظام غذائي حلامية الدماغ من الشيخوخة

اقدم اجمل التهاني والتربيكات واهنئ كل خواتي وزميالتي 
الصحفي�ات.. عيد املرأة هو عيد اإلبداع لكل امرأة رس�مت 
نجاحه�ا بيديه�ا وإرصارها عىل العمل ب�كل جد وتفاني.. 
ه�و عيد االم�ل والتف�اؤل ب�ان يك�ون للم�رأة الصحفية 
واإلعالمي�ة مكانتها باملجتمع العراقي.. عيدها يتزامن مع 
رائحة القداح لتعلن عن اجمل لوحة رسمتها الطبيعة التي 
تنطل�ق منها ان تعي�ش بحريةلتنال حقه�ا بالعيش بعزة 
وكرام�ة ، وان تق�ف جنبا اىل جنب مع الرجل لرتس�م الغد 
الجميل لعراق الصم�ود والتحدي.. الف تحية حب واعتزاز 

لكل امرأة عراقية

زهرة الجبوري / رئيسة رابطة المرأة الصحفية في العراق

اتق�دم باس�مي ونياب�ة عن منتس�بي مؤسس�ة 
املس�تقبل العراق�ي للصحاف�ة والن�رش )جري�دة 
املس�تقبل العراقي ووكالة انباء املس�تقبل( بأرق 
وأجم�ل التهان�ي والتربي�كات  اىل الس�يد ) فاضل 
الرشع ( مناس�بة حصوله ع�ىل الدكتوراه بدرجة 
امتي�از من جامعة بغداد  س�ائلني العي القدير ان 
يوفق�ه اىل املزيد م�ن العلم و العم�ل الصالح و ان 
ينف�ع به الحوزة و وطلب�ة الجامعة ملا فيه خدمة 

العراق وشعبه الكريم.

علي الدراجي
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هتنئة بمناسبة عيد املرأة
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