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وزير النقل يعلن 
استئناف رحالت اخلطوط اجلوية 

إىل تركيا واهلند
ص3

ص2

ص2

جلنة مناقشة اسرتاتيجية املوازنة  تبحث )٥( ملفات 
الربملان يؤجل التصويت عىل »الدوائر االنتخابية« إىل الشهر املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

»واش�نطن  صحيف�ة  يف  مق�ال  يس�تبعد  ل�م 
بوس�ت«، تفج�ر مواجه�ة أمريكي�ة – إيرانية 
عىل الس�احة العراقية، خالل األسابيع القليلة 
املقبل�ة، ع�ىل خلفي�ة التهديدات الت�ي صدرت 
عن إدارة الرئيس األمريك�ي ترامب مؤخراً، رداً 
ع�ىل الهجمات التي ترضب مصالح واش�نطن 

وسفارتها يف بغداد.  
وقال الكاتب املتخصص يف الش�ؤون الخارجية 
ديفي�د إغناطيوس يف مقال نرشت�ه الصحيفة 
األمريكي�ة إن »العراق هو الس�احة التي يمكن 
أن تنفج�ر فيها مواجهة أمريكية إيرانية خالل 
األس�ابيع املقبل�ة، مما يخل�ق مفاجأة ترشين 
األول قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية مطلع 

ترشين الثاني املقبل«.  
وأك�د الكات�ب، أن »إغ�الق س�فارة الوالي�ات 
املتحدة يف العراق، من املمكن أن يؤدي إن حصل 
لش�ن رضب�ات جوي�ة أمريكية ع�ىل الفصائل 

املسلحة«. 
وكان وزير الخارجي�ة األمريكي مايك بومبيو، 
حذر هذا األس�بوع، العراق بشكل رسي من أن 
بالده س�تغلق سفارتها يف بغداد، إذا لم تتحرك 
الحكومة العراقية لوقف الهجمات عىل املصالح 

األمريكية يف العراق، وفق املقال.  
ويق�ول إغناطي�وس، إن »إي�ران كان�ت حذرة 
بش�أن اس�تفزاز إدارة ترام�ب مب�ارشة، لكن 
ترصيحات بومبيو زادت من احتمالية نش�وب 
رصاع مفتوح، حيث تش�كل املواجهة يف العراق 

مخاطر محتملة يف كل اتجاه.
التفاصيل ص2

إدارة ترامب تلوح للعراق بـ »حرب«: إيقاف »الكاتيوشا« أو »العقوبات«
تفاصيل جديدة عن »املكاملة السرية« بني بومبيو وبرهم صاحل.. وحتذيرات من إغراق بغداد يف أزمات أمنية جديدة رئيس الوزراء يف جلسة

 جملس األمن الوطني: ليس هناك أي 
استهداف للعشائر

حمافظ البرصة خيصـص
 اراض سكنيـة لـ »1٥0« صـحفـيًا ويعلـن 

استثنائهم من رشط مسقط الرأس

وزير الصحة يبحث 
فـي الـنـجـف االسـتـعـدادات 

للزيارة االربعينية
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ص3

ص3

ص3
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املالية الربملانية عن تأخر رواتب أيلول: األموال غري مؤمنة بالكامل
العراق يشارك يف اجتامع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
حمافظ االنبار يعلن قرب توزيع »1٥9« قطعة ارض سكنية للصحفيني

ص2

قائد رشطة البرصة : 
االطاحة باخطـر جتـار احلبـوب 

املخدرة يف املحافظة

قـانـون الـضـمـان الـصـحـي: يـضـمـن »الـعـالج« 
ويستقطع رواتب املوظفني

      بغداد / المستقبل العراقي

أكم�ل مجلس الن�واب التصويت ع�ىل جميع مواد 
قان�ون الضمان الصحي املكون م�ن 47 مادة، إال 
أن التصويت النهائي عىل القانون سيتم بعد إبداء 

مالحظات الحكومة.
 وق�ال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حس�ن 
خالط�ي، انه »بعد دخ�ول القانون حي�ز التنفيذ، 
يمك�ن ألي مواطن مراجعة العي�ادات الخاصة أو 
املختربات الخاصة أو الجناح الخاص يف املستشفى 
الحكوم�ي، وال يدف�ع اال جزءاً بس�يطاً ال يتجاوز 
10% من الكلف�ة الكلية، وما تبقى منها يدفع من 

قبل صندوق الضمان الصحي«. 
وإقرار هذا القانون س�يمنح الح�ق لكل مواطن، 

باالش�راك يف الضم�ان الصح�ي والحص�ول عىل 
خدم�ات الئقة س�واء م�ن املستش�فيات األهلية 
أو األجنح�ة الخاصة يف املستش�فيات الحكومية، 
وس�تكون تل�ك الخدم�ات مدعومة م�ن صندوق 
الضم�ان الصح�ي ال�ذي يج�ري تأسيس�ه له�ذا 

الغرض. 
ويف ما يتعلق ببدل االش�راك يف الضمان فإنه »يتم 
دفعه مرة واحدة يف العمر وليس شهرياً أو سنويا، 
ويعت�رب رس�ما ماليا عن تس�لم بطاق�ة الضمان 
الصح�ي، ويمك�ن تك�رار االش�راك يف ح�ال فقد 
الشخص بطاقته أو تلفت، وبدل االشراك يختلف 
بني الغني والفق�ري، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات 
العليا ببدل اش�راك ق�دره 100 أل�ف دينار، ومن 
ث�م بالن�زول التدريج�ي اىل 10 آالف ألص���حاب 

الدرج��ات الدنيا وعم���وم املواطني��ن«. 
واشار خالطي إىل أن »القس�ط املستقطع شهرياً 
للضم�ان الصح�ي هو 1% م�ن عم�وم املوظفني 
وم�ا يقابلهم يف القطاع الخاص، م�ا يعني أنه إذا 
ك�������ان راتب املوظ�ف 750 ألف دينار، يكون 
قس�طه الشهري س�بعة آالف وخمس�مئة دينار، 
وهذه تغط�ي بطاقته وبطاق�ات زوجته وأوالده 
وأبوي�ه إن كانا يس�كنان معه، واخوت�ه وأخواته 
كله�م به�ذا املبل�����غ، وال يتكرر ع�ىل كل واحد 
منهم«، ويبني أن »عموم املواطنني -غري املوظفني- 
يتم قياسهم عىل النسبة املئوية االدنى، إذ إن هناك 
إعف�����اءات بإصدار البطاق�ة مج��اناً وبدون 

قسط شهري.
التفاصيل ص2

ص3

نواب يقرتحون
 حتويل البطاقة التموينية 

اىل مبالغ نقدية

ص3

تدعو وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانىء العراق / هيئة القرض الياباني كافة الرشكات 
الراغبة ذات االختصاص باعمال بناء وتوريد وحدات بحرية خدمية اىل تقديم رسالة اهتمام 

لغرض املشاركة ضمن مرشوع 
PKG-3A احد مشاريع املرحلة الثانية من اعادة تاهيل قطاع املوانىء

العراقية /اعادة تأهيل ميناء خور الزبري 
)IQ-P20( ولغرض )املمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ) جايكا

االط�الع عىل رشوط املناقصة وتفاصيله�ا يرجى زيارة املوقع االلكرون�ي الخاص بوزارة 
النق�ل )www.motrans.gov.iq( او املوق�ع االلكرون�ي الخاص بالرشك�ة العامة ملوانىء 

)www.scp.gov.iq( العراق
 مع التقدير

                                                                                   فرحان محسن غضيب
                                                                                                  المدير العام

                                                                                                  للشركة العامة لموانىء العراق 
                                                                                                    رئيس مجلس االدارة

اعالن

The Ministry of Transportation / General Company for Ports of Iraq/ 
Japanese Loan Organization wishes to invite the interested 
companies to submit a letter of interest for the purpose of 
participating in the PKG- 3A Project one of the port Sector 
Rehabilitation Project IQ -P20, funded by the Japan International 
Cooperation Agency (JICA) For more information and details , 
please visit the website of the  Ministry of Transport (www.motrans.
gov.iq) or the website of the General Company for Ports of Iraq 
(WWW.scp.gov.iq)

With our appreciation

                                       Farhan Mouhaisen  Ghdhaib
                                    Director General

                                         General Company for Port of Iraq (GCPI)
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الرشيد يمنح مهلة )3( أشهر لتسديد اقساط سلف املوظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرشيد، أمس السبت، منح فرتة امهال 3 اشهر لتسديد اقساط 
املستفيدين من سلف املوظفني، مبينا ان السلف تصل اىل 10 ماليني دينار.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان »امل�رصف من�ح للموظف�ني فرتة امهال تصل اىل 3 أش�هر لتس�ديد هذه 

االقساط«. 
واضاف ان »تس�ديد االقساط يبدأ من الشهر الرابع بعد استالم السلفة عىل 
ان تس�تقطع الفوائ�د فقط م�ن دون القس�ط«، مبينا ان »الس�لفة منحت 
املوظف�ني املوطن�ة رواتبه�م لدى املرصف س�لف والتي تص�ل اىل 10 مليون 

دينار«. 
يذك�ر ان م�رصف الرش�يد ق�ام منح س�لف وق�روض متنوع�ة للموظفني 

واملواطنني وفق اليات وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�م يس�تبعد مق�ال يف صحيف�ة »واش�نطن 
بوس�ت«، تفجر مواجهة أمريكي�ة – إيرانية 
عىل الساحة العراقية، خالل األسابيع القليلة 
املقبل�ة، عىل خلفية التهدي�دات التي صدرت 
عن إدارة الرئيس األمريكي ترامب مؤخراً، رداً 
عىل الهجمات التي ترضب مصالح واشنطن 

وسفارتها يف بغداد.  
وقال الكاتب املتخصص يف الشؤون الخارجية 
ديفي�د إغناطيوس يف مقال نرشته الصحيفة 
األمريكية إن »العراق هو الساحة التي يمكن 
أن تنفجر فيها مواجهة أمريكية إيرانية خالل 
األس�ابيع املقبلة، مما يخلق مفاجأة ترشين 
األول قب�ل االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية 

مطلع ترشين الثاني املقبل«.  
وأك�د الكات�ب، أن »إغ�الق س�فارة الواليات 
املتح�دة يف الع�راق، من املمك�ن أن يؤدي إن 
حص�ل لش�ن رضب�ات جوي�ة أمريكية عىل 

الفصائل املسلحة«. 
وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، 
حذر هذا األس�بوع، العراق بش�كل رسي من 
أن بالده س�تغلق س�فارتها يف بغ�داد، إذا لم 
تتح�رك الحكومة العراقية لوق�ف الهجمات 
ع�ىل املصال�ح األمريكي�ة يف الع�راق، وف�ق 

املقال.  
ويق�ول إغناطيوس، إن »إي�ران كانت حذرة 

بش�أن استفزاز إدارة ترامب مبارشة، لكن ترصيحات 
بومبي�و زادت م�ن احتمالي�ة نش�وب رصاع مفتوح، 

حيث تشكل املواجهة يف العراق مخاطر محتملة يف كل 
اتجاه، ف�إذا قتلت الهجمات ع�ىل املصالح االمريكية 
أمريكي�ني، فمن املرجح أن تق�وم إدارة ترامب بهجوم 

، »إذا قام الكاظمي ب�رضب الفصائل  مض�اد«.  وب�نينّ
املس�لحة، كما يطال�ب بومبيو، فقد ت�رد إيران بقوة، 
وق�د ينهار نظ�ام رئيس ال�وزراء الجدي�د، الهش من 

الداخل«.  
وقال مس�ؤول كب�ري يف وزارة الخارجية، إن 
هناك »خطرا واضحا عىل حياة األمريكيني إذا 
استمرت هذه الهجمات، نعتقد أن الكاظمي 
يريد أن يفعل اليشء الصحيح، لكن سيتعني 

عليه فعل املزيد بشكل أرسع«.  
وتصاعدت العمليات ضد املصالح األمريكية 
يف األس�ابيع األخ�رية، عىل الرغ�م من وعود 

الكاظمي بإيقافها.  
وكان هن�اك 25 هجوم�ا ع�ىل قوافل تحمل 
إم�دادات إىل منش�آت الوالي�ات املتح�دة أو 
الهجم�ات يف  إىل  ال�دويل، إضاف�ة  التحال�ف 
املنطقة الخ�رضاء التي تقع فيها الس�فارة 
األمريكية، فضال عن الرضبات التي تستهدف 
مط�ار بغ�داد، وفق�ا لتجميع أع�ده املحلل 

العراقي جويل وينج.  
وبدأت حمل�ة الضغط التي يقوم بها بومبيو 
بمكامل�ة للرئيس العراقي برهم صالح، وفقا 
لتقاري�ر صحفية، إذ ذك�رت أن بومبيو حذر 
م�ن أن »ق�رار إغالق الس�فارة يف بغ�داد بيد 
الرئيس ترامب وجاهز للتوقيع، إذا انسحبت 
قواتن�ا وأغلق�ت الس�فارة به�ذه الطريقة، 
فس�نقوم بتصفية كل من ثب�ت تورطهم يف 

هذه الهجمات«.  
الوالي�ات املتح�����دة األمريكي�ة،  وكان�ت 
اس�تهدفت مطلع الع�ام الح�ايل، قائد فيلق 
القدس قاس�م س�ليماني ون����ائب رئيس 
هيئة الحش�د الش�عبي أبو مه����دي املهندس بغارة 

جوية بالقرب من مطار بغداد.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د املجلس الوزاري لألم�ن الوطني، أمس 
الس�بت، جلسة اس�تثنائية برئاس�ة القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة، رئي�س مجل�س 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، خصص�ت 
األمني�ة يف  األوض�اع  ملناقش�ة مس�تجدات 
الع�راق، فيم�ا يتعل�ق بحماي�ة التظاهرات 

الس�لمية وحماية البعثات الدبلوماسية من 
االس�تهدافات املتكررة، باإلضافة اىل تنسيق 

العمل بني القوات األمنية.
وأكد الكاظم�ي أن الفرصة متاحة أكثر من 
أي وقت مىض للبناء، وتحس�ني وضع وأداء 
القوات األمنية، مش�ددا عىل عدم التس�اهل 
م�ع األخط�اء ألنه�ا كالرسط�ان يف جس�د 

األجهزة األمنية.

�ه الكاظم�ي األجهزة األمني�ة بمراعاة  ووجنّ
حماي�ة  يف   اإلنس�ان  حق�وق  مب�ادىء 
التظاه�رات، وأن تض�ع بنظ�ر االعتب�ار ما 
نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية 
ال�رأي والتعبري، عىل أن ال يؤثر ذلك يف س�ري 
الحياة اليومية وعدم تعطيل املصالح العامة 
والخاصة، مؤكدا عىل التعاطي مع كل حالة 
وف�ق القان�ون. وأك�د القائد الع�ام للقوات 

املسلحة احرتام الحكومة للعشائر العراقية 
الت�ي كان له�ا دور كبري يف حماية النس�يج 
املجتمعي، وإس�ناد القوات األمنية يف حربها 
ضد اإلرهاب، مبين�ا أن ما تقوم به األجهزة 
األمنية من عملي�ات أمنية، إنما يأتي ضمن 
مهامه�ا يف ف�رض هيب�ة الدول�ة وتطبي�ق 

القانون، وال يوجد أي استهداف لعشائرنا. 
وناق�ش املجل�س ال�وزاري لألم�ن الوطني 

ملف أمن الس�فارات والبعثات الدبلوماسية 
يف الع�راق، وب�ذل أقىص الجه�ود لحمايتها، 
للحفاظ عىل سمعة البلد يف املجتمع الدويل .

كما ناقش املجلس مجموعة من املوضوعات 
واتخ�ذ  األعم�ال،  ج�دول  ضم�ن  املدرج�ة 
القرارات املناسبة بشأنها، منها وضع آليات 
جديدة يتم يف ضوئها تس�هيل منح تأشريات 

الدخول للمستثمرين مستقبال.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكمل مجل�س النواب التصوي�ت عىل جميع 
مواد قانون الضمان الصحي املكون من 47 
م�ادة، إال أن التصويت النهائي عىل القانون 

سيتم بعد إبداء مالحظات الحكومة.
 وقال عض�و لجنة الصح�ة والبيئة النيابية 
حس�ن خالط�ي، انه »بع�د دخ�ول القانون 
حي�ز التنفيذ، يمك�ن ألي مواط�ن مراجعة 
العي�ادات الخاصة أو املخت�رات الخاصة أو 

الجناح الخاص يف املستشفى الحكومي، وال 
يدف�ع اال جزءاً بس�يطاً ال يتج�اوز 10% من 
الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل 

صندوق الضمان الصحي«. 
وإق�رار ه�ذا القان�ون س�يمنح الح�ق لكل 
مواط�ن، باالش�رتاك يف الضم�ان الصح�ي 
والحص�ول ع�ىل خدم�ات الئقة س�واء من 
املستش�فيات األهلي�ة أو األجنح�ة الخاصة 
يف املستش�فيات الحكومي�ة، وس�تكون تلك 
الخدم�ات مدعومة م�ن صن�دوق الضمان 

الصحي الذي يجري تأسيسه لهذا الغرض. 
ويف ما يتعلق ببدل االشرتاك يف الضمان فإنه 
»يتم دفعه مرة واحدة يف العمر وليس شهرياً 
أو س�نويا، ويعت�ر رس�ما ماليا عن تس�لم 
بطاق�ة الضم�ان الصح�ي، ويمك�ن تكرار 
االش�رتاك يف حال فقد الش�خص بطاقته أو 
تلف�ت، وب�دل االش�رتاك يختلف ب�ني الغني 
والفقري، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا 
ببدل اش�رتاك ق�دره 100 ألف دين�ار، ومن 
ثم بالنزول التدريج�ي اىل 10 آالف ألصحاب 

الدرجات الدنيا وعموم املواطنني«. 
واش�ار خالطي إىل أن »القس�ط املس�تقطع 
ش�هرياً للضمان الصحي هو 1% من عموم 
املوظفني وما يقابلهم يف القطاع الخاص، ما 
يعني أن�ه إذا ك������ان راتب املوظف 750 
ألف دينار، يكون قس�طه الش�هري س�بعة 
آالف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته 
وبطاق�ات زوجت�ه وأوالده وأبوي�ه إن كانا 
يس�كنان معه، واخوت�ه وأخواته كلهم بهذا 
املبل�����غ، وال يتكرر عىل كل واحد منهم«، 

ويب�ني أن »عموم املواطنني -غري املوظفني- 
يتم قياس�هم عىل النس�بة املئوية االدنى، إذ 
إن هن�اك إعف�����اءات بإص�دار البطاق�ة 
مج������اناً وبدون قس�ط ش�هري، وذلك 
يخ�ص مجموع�ة ف�����ئات ت�م ذكرها يف 
ال����قانون، ومنهم الفقراء حسب شمول 
ش�بكة الحماي�ة، امل����عاق�ون يف القوات 
االم����ني�ة واملواطن�ون امل�رىض بأمراض 
ال�دم الوراثي����ة  واالم�راض الرسطاني�ة 

ورشائح أخرى«.

تفاصيل جديدة عن »املكاملة السرية« بني بومبيو وبرهم صاحل.. وحتذيرات من إغراق بغداد يف أزمات أمنية جديدة

إدارة ترامب تلوح للعراق بـ »حرب«: إيقاف »الكاتيوشا« أو »العقوبات«
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رئيس الوزراء يف جلسة جملس األمن الوطني: ليس هناك أي استهداف للعشائر

قانون الضامن الصحي: يضمن »العالج« ويستقطع رواتب املوظفني

        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت لجنة مناقش�ة إسرتاتيجية 
املوازنة املنبثقة عن اللجنة املالية يف 
الرملان واملكلفة بوضع إسرتاتيجية 
املوازن�ة للم�دى املتوس�ط لألعوام 
خمس�ة  2021و2022و2023 
ملفات مهمة ضمن جدول أعمالها 
ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة 

ومكثفة.
 وذك�رت النائ�ب إخ�الص الدليمي 
عضو اللجنة املالية النيابية وعضو 
لجنة إس�رتاتجيةاملوانة التي تضم 
خمس�ة اعضاء ان »اللجنة عقدت 
جلستها بحضور وزير املالية وعدد 
م�ن وكالء ال�وزراء وممثل�ني ع�ن 
املعني�ة لبح�ث الخطط  ال�وزارات 
بوزارتهم«، مشرية  الخاصة  املالية 
اىل أن »هناك خمس�ة ملفات مهمة 
جرى مناقش�تها يف ج�دول أعمال 
اللجنة ه�ي: الرؤيا االس�رتاتيجية 

لقطاع الرتبية والتعليم العايل للمدى 
املتوس�ط لألع�وام 2021_2023 و 
خطة اس�رتاتيجية وزارة الصناعة 

واملعادن والرشكات التابعة«. 
كما جرى تقديم »تقرير مفصل عن 
قطاع األمن والدفاع واس�رتاتيجية 
الداخلية والدفاع، إضافة إىل عرض 
الصح�ة  لقط�اع  مفص�ل  تقري�ر 
واسرتاتيجية الوزارة بشأن القطاع 

الصحي«. 
واضافت أنه »جرى مناقشة تقرير 
الزراع�ة  بقط�اع  يتعل�ق  مفص�ل 
واس�رتاتيجيتها للم�دى املتوس�ط 
أيًض�ا«،   2023_2021 لألع�وام 
الخاص�ة  »اللجن�ة  أن  إىل  منوه�ة 
املوازن�ة  اس�رتاتيجية  بمناقش�ة 
عازم�ة عىل إكمال ج�دول أعمالها 
لألع�وام 2021 حت�ى 2023 وه�ذا 
م�ا يمث�ل قف�زة نوعي�ة يف امله�ام 
الترشيعية ملجل�س النواب واللجنة 

املالية فيه«. 

جلنة مناقشة اسرتاتيجية املوازنة
 تبحث )٥( ملفات 

        بغداد / المستقبل العراقي

شهدت جلسة مجلس النواب املنعقدة أمس السبت، انسحاب 
بعض الكتل السياسية، يف ظل النقاش املحتدم حول استكمال 

قانون االنتخابات.   
وبحس�ب مصادر، فإن أغل�ب أعضاء ائتالف دول�ة القانون 
وتحال�ف الفتح وبع�ض الن�واب يف الكتل الس�نية والكردية 
انس�حبوا من الجلس�ة، مما أدى إىل كرس النص�اب القانوني 

لتمرير قانون االنتخابات.  
لكن    مجلس النواب صوت بحضور 180 نائباً، عىل مقرتحات 

اللجنة القانونية املتعلقة بآلية توزيع الدوائر االنتخابية. 
وتل�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة »تقريرها بش�أن الدوائر 
االنتخابية«، مش�رية اىل أنها فاتحت رؤساء الكتل السياسية 
لغ�رض تقدي�م مقرتحاتها بخص�وص الية تقس�يم الدوائر 
االنتخابي�ة املتع�ددة، مبدي�ة تأييده�ا ألعداد ملح�ق للدوائر 
ضمن اس�س تحديد معي�ار موحد لكاف�ة محافظات العراق 
وعدم اس�تثناء اية محافظة من املعي�ار، من دون تأجيل اي 

محافظة من الية توزيع الدوائر االنتخابية، اضافة اىل ضمان 
الت�وزان بني الدوائر من ناحي�ة حجمها لتكون متماثلة لعدد 
املقاع�د ضم�ن الدوائ�ر االنتخابي�ة وضمان تحقي�ق الكوتا 

النسوية.
وأك�دت اللجن�ة النيابية ع�ىل »االلت�زام بالتج�اور الجغرايف 
وتن�وع املكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الش�فافية 
والعدال�ة عند توزي�ع الدوائر االنتخابية، فض�ال عن االعتماد 
ع�ىل االحصائية الس�كانية لع�ام 2010 الص�ادرة من وزارة 
التخطي�ط واالق�رتاح بإج�راء االنتخابات باعتم�اد البطاقة 

البايومرتية حرصا بناء عىل مطالبة عدد من النواب«.
م�ن جانب�ه، ش�دد الحلبويس ع�ىل »اهمي�ة اكم�ال الدوائر 
االنتخابية للقانون باعتباره يصب يف صالح املجتمع والقوى 
السياس�ية«، منوه�ا اىل أن رئاس�ة املجلس جاه�زة لعرض 
املقرتح�ات ب�اي وق�ت رشط تحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة 
وتغليب املصلحة الوطنية من خالل وضع املعايري التي تبناه 
الشارع وخاصة مطالب املتظاهرين اضافة اىل مقرتح بوضع 
معايري خاصة لبعض املحافظات ومراعاة الية توزيع الدوائر 

دون انتقائية، داعيا الجميع اىل تحمل املس�ؤولية والتصويت 
عىل اكمال الترشيع ويف حال ع�دم تحقيق التوافق بني الكتل 

السياسية سيلجأ املجلس اىل التصويت العلني الحاسم«.
وصوت املجلس عىل »مقرتحات الية توزيع الدوائر االنتخابية 
والت�ي نصت عىل »وجوب االلتزام بالتج�اور الجغرايف وتنوع 
املكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة 
عند توزيع الدوائ�ر االنتخابية، وال يجوز تأجيل اي محافظة 
من الية توزي�ع الدوائر االنتخابية الي س�بب كان، وااللتزام 
باعتم�اد االحصائي�ة الس�كانية لع�ام 2010 الص�ادرة من 
وزارة التخطي�ط تحقيقا الح�كام املادة )49( من الدس�تور 
وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء 
اي محافظ�ة م�ن املعي�ار املذك�ور مع حفظ حق�وق تمثيل 

املكونات«.
كم�ا صوت املجلس عىل تأجيل التصوي�ت عىل اكمال الدوائر 
االنتخابية اىل يوم الس�بت املوافق 10 ترشي�ن االول بناًء عىل 

طلب لعدد من اعضاء املجلس.
بعدها تقرر رفع الجلسة اىل يوم االحد 2020/9/27.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، الس�بت، 
اس�باب تأخر رصف رواتب املوظفني لش�هر 

ايلول الجاري حتى االن.

 وق�ال عض�و اللجن�ة فيصل العيس�اوي يف 
ترصي�ح صحف�ي ان »حقيقة االم�ر وزارة 
املالي�ة ال تمتن�ع ع�ن رصف الروات�ب اال ان 
املبالغ املالية غري مؤمنة بشكل كامل واليزال 
هنال�ك نقص«، مبين�ا ان »ه�ذا النقص من 

املمكن اكتماله خ�الل ايام من بيع النفط او 
انتظار اقرار املوازن�ة واكماله من االقرتاض 

الداخيل«. 
واك�د ان »وقت التأخري غري واضح حتى اآلن 
ألن�ه يتبع صادرات النفط وهي متذبذبة وان 

النقص قليل جدا وح�ال ما تصل التحويالت 
املالية ستطلق الرواتب«. 

وكان اعضاء من اللجنة املالية النيابية أكدوا 
يف وقت سابق امتناع وزارة املالية عن رصف 
رواتب شهر ايلول الجاري ألسباب مجهولة.

        بغداد / المستقبل العراقي

شارك العراق، أمس السبت، يف املؤتمر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.  

وذكرت وزارة الخارجية يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»العراق شارك يف املُؤتَمر العامنّ للوكالة 
دورت�ه  يف  الذرنّي�ة  للطاق�ة  الدولينّ�ة 
الرابعة والس�تني الذي ُعِق�َد يف مركز 

فيينا الدويلنّ«.  
د ُممث�ل العراق الدائم لدى الوكالة  وأكنّ
السفري بكر فتاح حسني وفقا للبيان، 
»َدْع�َم ُحُكوم�ة الع�راق ملعاهدة عدم 
، ونظام نزع السالح  االنتش�ار النووينّ
الكام�ل لنظامها  ال�دويلنّ، والتطبي�ق 
األس�ايسنّ لضمان االستخدام السلمينّ 
للطاقة النووية وبم�ا يخدم البرشية 

جمعاء«.  
وتباع البيان، أن »الس�فري َشدنّد خالل 
املؤتم�ر ع�ىل أننّ الحلنّ األمثل إلنش�اء 
منطقة خالية من األس�لحة النووينّة، 
وأس�لحة الدم�ار الش�امل يف ال�رشق 
د املُجتَمع الدويلنّ،  األوسط هو أن يتوحنّ

ويسعى إليه«.

الربملان يؤجل التصويت عىل »الدوائر االنتخابية« إىل الشهر املقبل 
اجللسة شهدت انسحابات من بعض القوى السياسية

املالية الربملانية عن تأخر رواتب أيلول: األموال غري مؤمنة بالكامل

العراق يشارك
 يف اجتامع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، الي�وم الس�بت، القبض قي�ادي بعصابات داعش 
االرهابي�ة يف محافظ�ة كرك�وك. وذك�رت وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة 
الداخلي�ة، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان�ه »من خالل 
املتابعة املس�تمرة لقواطع املسؤولية وتسخري املصادر القت مفارز وكالة 
االس�تخبارات املتمثلة باس�تخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية 
القب�ض عىل أحد قادة داعش اإلرهابي�ة يف ناحية التون كوبري بمحافظة 
كركوك«.  واضافت أن »القيادي تس�لم عدة مناصب قيادية مختلفة منها 
عم�ل يف ما يس�مى رجال الطريق�ة النقش�بندية االرهابي يف ع�ام 2007 
وبعده�ا عمل يف صفوف عصابات القاعدة يف عام 2009 ضمن مايس�مى 
والية صالح الدين و ش�غل منصب امر مفرزة عس�كرية واستمر بمزاولة 
األعم�ال اإلرهابية ض�د القوات األمني�ة واملواطنني وقد ب�رز دورة يف عام 
2014 بمنص�ب مايس�مى ام�ر كتيبة الصدي�ق قاطع ص�الح الدين والية 

العراق يف عصابات داعش اإلرهابية«. 

        البصرة / محمد الجابري

اعل�ن قائ�د رشطة محافظة الب�رصة اللواء عب�اس ناجي ادم امس الس�بت 
االطاحة باخطر تجار املخدرات يف مركز محافظة البرصة . وذكرقائد الرشطة 
»انه بعد ورود معلومات اس�تخباريه عن مكان تواجده عىل الفور تم تشكيل 
فريق عمل من قس�م ش�ؤون املخدرات واملؤثرات العقلي�ة يف البرصة للتحري 
وجم�ع املعلومات و وض�ع خطة محكمه وبعملية اس�تباقية تمت مداهمته 
والقاء القبض عليه. واش�اراللواء » انه ضبط بحوزة املتهم كمية من الحبوب 
املخدرة تقدر ب )190( شيت وكذلك ضبط عجلة بدون مستمسكات رسمية 
التي يس�تخدمها يف عمليات الرتويج . وأضاف« تم اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق�ه احالت�ه اىل القضاء لينال ج�زاءه العادل. مؤك�دا، موصالة العمل عىل 
مدار الس�اعة دون كلل يف املجال الرسي والعلني مس�تخدمني كافة الوس�ائل 

املتوفرة حتى القضاء عىل هذه الظاهرة الدخيلة عىل مجتمعنا املحافظ.

الداخلية تعلن اعتقال قيادي بارز 
بـ »داعش« يف كركوك 

قائد رشطة البرصة : االطاحة باخطر جتار احلبوب 
املخدرة يف املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

فتح الجيش الرتكي، أمس السبت، 
نريان أس�لحة رشاشة عىل منطقة 
حدودي�ة يف محافظة دهوك بإقليم 

كوردستان، وفق شهود عيان.
وق�ال الش�هود إن »الجيش الرتكي 
قام باطالق نار من أسلحة خفيفة 
ومتوسطة عىل الطريق الرابط بني 

قرية رييس وناحية باتيفا«.
واض�اف الش�هود أنه م�ن الصعب 
ج�راء  الخس�ائر  حج�م  معرف�ة 

خطورة الوضع يف املنطقة.
وكان�ت الطائ�رات الرتكية قصفت 
قبل يوم قرية رييس مخلفة ارضارا 
مادية كب�رية باح�������د منازل 

املواطنني يف القرية.
يذك�ر ان قري�ة رييس تقع ش�مال 
لقض�اء  التابع�ة  باتيق�ا  ناحي�ة 
زاخو ونزح منها س�اكنها منذ بدء 
عملي�ة مخل�ب النمر الت�ي نفذها 
الجيش الرتكي داخ�ل ارايض اقليم 

كردستان قبل اشهر.
ويشن الرتكي هجمات برية وجوية 
املناط�ق  ومدفعي�ة مكثف�ة ع�ىل 
الحدودي�ة بإقليم كوردس�تان منذ 
حزيران/يوني�و امل�ايض، ما خلف 

خسائر برشية ومادية.
تس�تهدف  إنه�ا  أنق�رة  وتق�ول 
مقاتيل حزب العمال الكوردستاني 
املناهض لرتكيا والذين ينشطون يف 

تلك املناطق الوعرة.

اجليش الرتكي يفتح النار عىل منطقة 
حدودية بإقليم كردستان
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النق�ل ن�ارص الش�بيل اس�تئناف رحالت 
الخطوط الجوية العراقية اىل تركيا والهند.

وذكر بيان للش�بيل، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه إن »سلطتي الطريان العراقية والرتكية اتفقتا عىل 
ع�ودة الرحالت الجوية بني الجانبني، لتش�مل كل املدن 

الرتكية، بواقع 20 سفرة يف األسبوع«.
وأضاف »كم�ا وان املدن العراقية ستس�تقبل الرحالت 
الجوية الرتكية وبحس�ب املتفق علي�ه”، مردفاً بالقول 
»كم�ا تم االتفاق مع الجانب الهندي عىل تس�يري رحلة 
واح�دة يف األس�بوع اىل الهند، س�تزيد تدريجياً، يف قابل 

األيام، وبحسب االتفاقات املوقعة بني البلدين«.

وزير النقل يعلن استئناف رحالت اخلطوط 
اجلوية إىل تركيا واهلند

    بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة حس�ن محمد 
التميمي اىل النجف االرشف لبحث االستعدادات 

للزيارة االربعينية.
وذكرت وزارة الصحة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »التميم�ي التق�ى 
باملحاف�ظ لؤي الي�ارسي بحض�ور مدير عام 

الصحة يف املحافظة رضوان الكندي«. 
للزي�ارة  االس�تعدادات  »يبح�ث  ان�ه  وبين�ت 
االربعينية واملراحل النهائية إلنجاز مستشفى 
النج�ف التعليمي )االملاني( وواقع الخدمات يف 

املحافظة«.

وزير الصحة يبحث يف النجف االستعدادات 
للزيارة االربعينية

    بغداد/ المستقبل العراقي

افتتح�ت العتب�ُة العّباس�ية املقدس�ة، معم�اًل 
إلنتاج األوكس�جني الطّبي يف مستش�فى الصدر 
يف محافظ�ة النج�ف األرشف، بس�عة 105 مرت 
مكّعب يف الساعة.وذكرت يف بيان ان »ذلك ضمن 
جهوده�ا الرامية لدعم الك�وادر الطّبية ملجابهة 
وباء كورونا، وجاء ذلك بتوجيٍه مبارش من مكتب 
املرجعّي�ة الدينّية الُعليا، وإرشاٍف من ِقبل املتوّل 
الرشع�ّي للعتبة املقّدس�ة الس�يد أحم�د الصايف 
وتنفي�ذ مالكاِتها«. وقال مدي�ُر املركز التدريبي 
العظ�ام والكس�ور عدن�ان  لب�ورد يف جراح�ة 
الكالب�ي إّن »هذا املعمل جاء بن�اًء عىل التوجيه 
املبارش من ِقبل املرجع الدينّي األعىل سماحة آية 
الله السيد السيس�تاني )دام ظلّه الوراف( أثناء 
لقائنا به، وقد تحّدثنا مع سماحته حول الوضع 
الصّح�ي يف العراق عموم�اً ويف محافظة النجف 
األرشف عىل وجه الخص�وص، حيث تّم التطّرق 

لنقص األوكس�جني يف عدٍد من املستشفيات من 
ضمنها مستشفى الصدر التعليمّي يف املحافظة، 
عقب ذلك وّجه مكتُب سماحته العتبَة العّباسيَة 
املقّدس�ة بإنش�اء ه�ذا املعم�ل، الت�ي بدوره�ا 
استجابت مش�كورًة عىل الفور، وها نحن اليوم 
نشهد افتتاحه بهذه املواصفات التي سُتسهم يف 
تعزيز قدرات املستش�فى ورفده باألوكسجني«. 
العتب�ة  يف  الطّبي�ة  الش�ؤون  مس�ؤوُل ش�عبة 
العّباس�ية املقّدسة أس�امة عبد الحسن، تحدث 
م�ن جانبه عن ه�ذا املعمل ومواصفات�ه قائالً: 
»ت�ّم اختيار هذا املعمل بن�اًء عىل احتياج املبنى، 
ويتّم التحّكم به إلكرتونّياً حسب الحاجة، حيث 
تّم ربطه بواسطة أنابيب نقٍل خاّصة بمنظومة 
املستش�فى املركزّية، ليتّم التحّك�م بكمّية الغاز 
مركزّياً«. وأضاف عليه عيل نور رزاق من قس�م 
مشاريع العتبة العّباسية املقّدسة قائالً: »املعمل 
ينضوي ضم�ن منظوم�ٍة حديثة ذات مناش�ئ 
عاملّية رصينة، ويتألّف م�ن ثالث وحداٍت لتوليد 

األوكس�جني تعم�ل بتقنّي�ة )psa(، الت�ي تعمل 
بدوره�ا ع�ىل َفْصل غاز االٔوكس�جني ع�ن بقّية 
الغ�ازات، م�ن خالل امتص�اص باق�ي الغازات 
عالي�ة،  نق�اوٍة  بدرج�ة  األوكس�جني  وتمري�ر 
وبس�عة )35( مرت مكّعب يف الساعة لكّل وحدٍة 
منها«. مبّيناً: »ُخّصص للمنظومة مكاٌن خارج 
املستش�فى ول�م يؤّثر ع�ىل تصميمه�ا الخاّص 
بها، حي�ث تّم بناء غرفٍة خاّصة إىل جانب املبنى 
ُجّه�زت بجمي�ع املس�تلزمات الواج�ب توافرها 
يف عم�ل مثل هكذا منظوم�ات«. ُيذكر أّن العتبة 
العّباس�ية املقّدس�ة »كانت لها مبادراٌت سابقة 
بإنش�اء معملَ�نْي لألوكس�جني، يف محافظة ذي 
قار داخل مستش�فى الحس�ني)عليه الس�الم( 
التعليم�ّي فيها، ومعملنَْي آخرين يف بناية الحياة 
الت�ي أنش�أتها يف محافظ�ة بابل ضم�ن مدينة 
مرج�ان الطّبي�ة، وجميعه�ا ج�اءت بن�اًء عىل 
توجيه�ات املرجعّية الدينّية الُعليا لدعم املالكات 

الطّبية يف مجابهة وباء كورونا«.

العتبة العباسية ترفد مستشفى الصدر بمعمل إلنتاج 
األوكسجني الطبي

    االنبار / المستقبل العراقي

أعلن محافظ االنبار عيل فرحان الدليمي، 
أمس السبت، قرب توزيع 159 قطع اراض 
س�كنية للصحفي�ني يف قض�اءي الرمادي 

والفلوجة.
وق�ال نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني فرع 
االنبار احمد الراشد يف ترصيح صحفي إن 
»محافظ االنبار عيل فرحان الدليمي اعلن 
خالل لق�اءه بوفد من نقاب�ة الصحفيني 
العراقي�ني ف�رع االنب�ار قرب ف�رز قطع 
قض�اءي  يف  للصحفي�ني  س�كنية  ارايض 
الرم�ادي والفلوج�ة تثمين�ا لدوروه�م يف 
نق�ل الحقيق�ة وتحملهم مخاط�ر االزمة 
الصحية الت�ي ش�هدتها املحافظة والبالد 

بصورة عامة«.
واض�اف الراش�د ان »نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني ف�رع االنب�ار ارس�لت اس�ماء 
املستحقني من قضاء الرمادي 77 صحفيا 
والفلوج�ة 82 صحفيا وم�ن املؤمل اجراء 
عملي�ة التوزي�ع يف مدينة الرم�ادي خالل 
االيام القليلة املقبلة فيما ينتظر من بلدية 
الفلوج�ة انجاز عملي�ات الفرز يف املنطقة 

الحرة رشقي املدينة«.
وأوض�ح أن »الدليمي اكد للوفد ان تعاملنا 
يقترص عىل التعامل مع نقابة الصحفيني 
وس�نبني لها مقرا يليق بتأريخها العريق 
مثمن�ا التضحي�ات الت�ي قدمته�ا االرس 
الصحفي�ة س�واء يف عملي�ات التحرير او 

االزمة الصحية لوباء كورونا«.

حمافظ االنبار يعلن قرب توزيع »159« قطعة
 ارض سكنية للصحفيني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب االول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي 
املناقش�ات  يف  املعني�ة  األط�راف  كل  أرشاك  رضورة 

املتعلقة بقانون االندية الرياضية.
وذك�ر بي�ان ملكتب الكعب�ي تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان الكعبي عقد اليوم الجمعة اجتماعا مع 
لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي 
رئيس اللجنة ونائبه ديار برواري ومقررة اللجنة أرزو 
محمود ملناقش�ة مق�رتح قانون االندي�ة واالتحادات 

الرياضية.
واك�د الكعبي خالل االجتماع اهمية االس�تمرار بعقد 
جلس�ات وورش العم�ل م�ن اج�ل الوص�ول لقانون 

متكامل يلبي طموح الرياضيني. 
واس�تعرض رئي�س واعض�اء اللجنة النش�اطات مع 
الجهات املعني�ة خالل مراحل اع�داد مقرتح القانون 
، مؤكدين االس�تعداد لعقد االجتماع�ات مع اصحاب 
الخ�رة واملختصني بالش�أن الري�ايض لغرض انضاج 
مق�رتح القان�ون قبل عرضه للتصوي�ت خالل الفرتة 

املقبلة.
ب�دوره، ش�دد النائ�ب االول لرئي�س مجل�س النواب 
عىل رضورة أرشاك كل األطراف املعنية يف املناقش�ات 
املتعلق�ة بقانون االندي�ة، مقدما ش�كره للجنة عىل 

الجهود التي تبذلها من اجل اقرار قوانيني للرياضة.

الكعبي يؤكد رضورة أرشاك 
كل األطراف املعنية يف النقشات 

املتعلقة بقانون االندية الرياضية

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلنت محافظة نينوى، أمس الس�بت، عن الرشوع بأعمال اعادة 
اعم�ار نحو 300 منزل مدمر جراء العملي�ات االرهابية يف ناحية 

الرشيدية شمال املوصل.
وق�ال محافظ نين�وى نج�م الجبوري يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه إن “امل�الكات الهندس�ية يف بلديات املوصل 
بالتع�اون مع رشكتني من القطاع الخ�اص بأعمال اعادة اعمار 
نحو 300 منزل مدمر جراء العمليات االرهابية يف ناحية الرشيدية 

شمال املوصل”.
وأض�اف الجب�وري، أن “م�دة اعمارها حددت ب� 15 ش�هرا عىل 
خلفية عودة النازحني اىل ناحية الرشيدية، بينما ستمول اعمالها 

من صندوق اعمار املدن املترضرة”.

حمافظ نينوى: الرشوع بإعادة اعامر 
»300« منزل مدمر شامل املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد املبارشة باكس�اء مدخل بغداد واس�ط بطول 
1500م وزراعة 250 نخلة.

ونقل بيان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »دائرة 
املش�اريع بارشت اكس�اء مدخل العاصمة الجنوبي بغداد واسط 
بطول 1500 م ضم�ن اعمال تطوير املدخل وتوس�يعه لتخفيف 

الزخم املروري بمنطقة الرستمية«.
واضاف البيان ان » بلدية بغداد الجديدة بارشت زراعة 250 نخلة 
عىل جانب�ي الطريق بطول 3كم ضمن اعمال تطوير املدخل التي 
تتضمن اعمال زراعة االكتاف بالثيل والش�تالت املختلفة وانشاء 

سياج جديد ونصب منظومتي ري وانارة ».

    بغداد / المستقبل العراقي

جه��زت رشك�ة دي�اىل العام�ة إح�دى رشكات وزارة والصناعة 
واملع�ادن صندوق إع�ادة إعم�ار املناطق املترضرة م�ن األعمال 

اإلرهابية بمحوالت توزيع مختلفة السعات وبشكل ف�وري.
وق��ال مدي�ر عام الرشك�ة املهندس ص��ادق عبي��د العام�ري 
بحس�ب بيان للوزارة تلق�ت الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء /

نين�ا/ نس�خة من�ه ان الرشكة جه�زت صندوق اإلعم�ار بكامل 
الكمي�ة املطلوبة من محوالت التوزي�ع والتي تم التعاقد عليها يف 
ذات اليوم والبالغة ) 33( محولة توزيع سعة )٤00 كي يف أي ( و 
) 10 ( محوالت توزيع سعة ) 250 كي يف أي ( وبطريقة التسديد 
املبارش ، مؤكداً إس�تمرار مالكات الرشك�ة بالعمل خارج أوقات 

الدوام الرسمي من أجل تحميل املحوالت املطلوب�ة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح نواب من كتلة تحالف سائرون، تحويل البطاقة التموينية 
اىل مبالغ نقدية تس�اوي تكاليف هذه الحص�ة يف املوازنة العامة 
لتاليف الفس�اد الذي يش�وب مراحل التعاقد والتجهيز واالس�تالم 

ملفرداتها.
وقال النائب غايب العمريي يف مؤتمر صحفي مشرتك مع النائب 
جمال فاخر، »اس�تنادا الحكام املادة 61 ثانيا من الدس�تور التي 
نصت ع�ىل ان يختص مجلس النواب بالرقابة عىل اداء الس�لطة 
التنفيذي�ة ،وبالنظر لقيام رئيس مجلس الوزراء بتش�كيل لجنة 
ملكافحة الفس�اد ، لكننا لم نلمس قيام هذه اللجنة بالتحرك عىل 
اركان الفس�اد يف ملف البطاقة التموينية التي فشلت الحكومات 
املتعاقب�ة يف تأمينه�ا ، مايتطل�ب التح�رك املب�ارش لتأمني االمن 
الغذائي للمواطن الفقري كما وعدتم ضمن الرنامج الحكومي ».

وطال�ب العم�ريي ، رئي�س مجل�س ال�وزراء باج�راءات عاجلة 
وخط�وات ملموس�ة بمواعيد محددة ملعالج�ة االخفاقات يف هذا 

امللف .
واضاف » بخ�الف ذلك نقرتح تحويل الحصة التموينية اىل مبالغ 
نقدية تساوي تكاليف هذه الحصة يف املوازنة العامة لتاليف الفساد 
الذي يشوب مراحل التعاقد والتجهيز واالستالم ملفرداتها ، ضمن 

منهاج مدروس لعدم استغالله من قبل الفاسدين الكبار«.

امانة بغداد تعلن املبارشة بتوسعة وتطوير 
مدخل العاصمة اجلنويب

الصناعة جتهـز صندوق إعمـار املناطـق 
املترضرة بمحـوالت توزيـع خمتلفـة السعـات

نواب يقرتحون حتويل البطاقة 
التموينية اىل مبالغ نقدية

    بغداد/ المستقبل العراقي

من اجل تس�هيل دخول مفردات البطاقة 
التموينية و تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل 
الكابتن نارص حس�ني الش�بيل ، ومتابعة 
محيس�ن  فرح�ان  املهندس�ني  رئي�س 
الفرط�ويس املدي�ر  الع�ام ،عق�دت وزارة 
النق�ل متمثل�ة بالرشك�ة العام�ة ملوانئ 
الع�راق اجتماع�اً مش�رتكاً امس الس�بت 
برئاسة الكابتن سعود عبد السالم املعاون 
الفن�ي ، مع وف�د الرشكة العام�ة لتجارة 
الحب�وب برئاس�ة الس�يد طال�ب عب�اس 
حسن املدير العام  املعاون الفني اوضح أن 
موانئ العراق وما تشهده من تطور كبري 
يف عملي�ات الش�حن والتفريغ املس�تمرة 
والعوائ�د واألج�ور ه�ي نتاج�ات تجارب 
رائدة يف ه�ذا املجال واجتم�اع اليوم ياتي 
للتوافق مع هذا التطلعات ومس�اهمة من 
رشكتنا يف تذليل العقبات لتس�هيل دخول 
مفردات البطاقة التموينية والتي تساهم 
يف توفري الغذاء والدواء للمواطن العراقي .

من جانبه قدم الس�يد طالب عباس حسن 
مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
الت�ي  الحف�اوة  ع�ىل  وامتنان�ه  ش�كره 

تلقاها ه�و والوفد املرافق ل�ه ، منوهاً أن 
التفاهم�ات مع موان�ئ العراق جرت وفق 
سياقات مهنية عالية املستوى كان محور 
الحدي�ث فيه�ا ه�و آلية وص�ول مفردات 
بص�ورة  للمواط�ن  التمويني�ة  البطاق�ة 

رسيعة ومبارشة .
االجتم�اع ض�م ايض�اً ممث�يل ع�ن مدراء 
أألقس�ام يف وزارة النق�ل ، ومدي�ر مين�اء 
أم قرص الش�مال ومعاون القس�م املال يف 

الرشكة ..

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات الطبية يف س�امراء إحدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن، أمس الس�بت، عن طرح مس�تحرض ) س�اماتيفي�ن ش��راب ( 
يف الس�وق املحلية بعد توقف زاد عىل 10 س�ن�وات.وقال مدير عام الرشكة الصيدل عب�د 
الحمي�د عب�د الرحم�ن السال�م يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن “الرشكة 
عاودت إنتاج رشاب ساماتيفني املضاد للهستامني والوقائي ضد الربو القصبي وبكمية ) 
50 ( ألف قنينة بعد إكمال متطلبات التحديث الشامل بالتعبئة والتغليف يف ضوء خطتها 
الطموح�ة إلنتاج مس�تحرضات جديدة بعد تغيري آلية التس�ويق القديم�ة واإلعتماد عىل 
أس�لوب حديث يف التس�ويق واملتمثل بالوكاالت التس�ويقية التخصصية التي أس�همت يف 

زيادة مبيعات الرشكة”.

بعـد توقـف لسنوات.. أدويـة سامـراء تعـاود
 طـرح شـراب »ساماتيفيـن«

بمتابعة من املدير العام.. موانئ العراق تعقد اجتامعًا مشرتكًا مع وفد 
وزارة التجارة ملناقشة تسهيل دخول مفردات البطاقة التموينية

العراق يبحث مع كرواتيا التعزيز 
الزراعي وتبادل اخلربات

الديوانية تبارش بحملة استزراع »674« الف 
دونم من حمصويل احلنطة والشعري

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الزراعة محمد كري�م الخفاجي مع الس�فري الكرواتي يف بغداد  
ايفان يورتش سبل تعزيز الواقع الزراعي وتبادل الخرات.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »الخفاجي 
اس�تقبل الس�فري الكرواتي وبحث معه افاق التعاون بني البلدين الصديقني 

وتعزيز تبادل الخرات لتطوير الواقع الزراعي«.

الرافدين عن التقديم عىل قروض »5٠« مليون للبناء والرتميم: عرب فروع املرصف
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ان التقدي�م ع�ىل ق�روض البن�اء والرتميم 
للموظفني واملواطنني يكون عر فروعه املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه انه »ت�م توجيه الفروع بتس�هيل وتبس�يط اج�راءات الحصول 

ع�ىل قروض البناء والرتمي�م املقدمة للموظفني واملواطنني«، مش�ريا 
اىل ان »ق�روض البن�اء يف قطعة ارض للموظف�ني واملواطنني تصل اىل  
50 ملي�ون دينار ». وتابع: »كذلك فان ق�روض الرتميم وتاهيل الدور 
الس�كنية للموظف�ني تبل�غ 50 مليون يف ح�ني يتم من�ح املواطن 30 
ملي�ون دينار«، داعي�ا املواطنني واملوظفني »مراجع�ة فروع املرصف 

لالستفادة منها«.

   الديوانية / المستقبل العراقي

الديوانية بحملة  بارشت محافظ�ة 
محص�ول  م�ن   /681/ اس�تزاع 
واملحاصي�ل  والش�عري  الحنط�ة 

الشتوية األخرى.
الجمعي�ات  اتح�اد  رئي�س  وق�ال 
الفالحي�ة محم�د كش�اش »تم�ت 
االس�تزراع  بعملي�ات  املب�ارشة 

ملحصول الحنطة والش�عري وبواقع 
/525/ ال�ف دون�م م�ن محص�ول 
الحنط�ة و/1٤9/ ال�ف دون�م من 
محصول الشعري باالضافة اىل /7/ 
االف دون�م من املحاصيل الش�توية 

االخرى.
واض�اف »جرى تهيئة املس�تلزمات 
املطلوب�ة لالس�تزراع بالتعاون مع 

الدوائر والجهات املختصة«.

حبث مع وفد اوكراني حتسني الطاقة الكهربائية

حمافظ البرصة خيصص اراض سكنية لـ »150« صحفيًا ويعلن استثنائهم من رشط مسقط الرأس
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعل�ن رئيس لجنة الس�كن العلي�ا يف البرصة 
املحاف�ظ أس�عد عب�د األم�ري العيدان�ي عن 
تخصي�ص ارايض س�كنية ل��150 صحفياً 
واس�تثنائهم م�ن رشط مس�قط ال�رأس يف 

البرصة.
وكان محاف�ظ الب�رصة أس�عد العيدان�ي قد 
أعلن عن تخصيص أرايض س�كنية ملنتسبي 
وضب�اط وموظفي هيئ�ة املناف�ذ الحدودية 
أس�وة برشائ�ح املجتم�ع األخ�رى ولدورهم 

املتميز يف تأدية واجباتهم الوطنية.
ب�دوره، بح�ث محاف�ظ الب�رصة املهن�دس 
اح�دى  م�ع  العيدان�ي  االم�ري  عب�د  اس�عد 
الرشكات األوكرانية املختصة بمجال الطاقة 
الكهربائي�ة وبحض�ور مختصني م�ن دوائر 
الع�روض  دراس�ة  املحافظ�ة  يف  الكهرب�اء 
الخاص�ة بمش�اريع الكهرباء الت�ي قدمتها 

الرشكة لدوائر الكهرباء يف املحافظة. 
العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل  وق�ال 
العراقي نس�خة منه ان االجتماع الذي جرى 
مع الرشك�ة االوكرانية حصل بحضور دوائر 

الكهرب�اء يف الب�رصة حي�ث قدم�ت الرشكة 
عروض�ا تتضم�ن ثالث�ة مح�اور اولها دعم 
منظومة الطاقة الكهربائية من خالل انجاز 
وتنفيذ مش�اريع لتوليد الطاق�ة الكهربائية 
باستخدام الطاقة الشمسية وخالل مدة عام 
واح�د، الفتاً اىل ان الرشكة أبدت اس�تعدادات 
للعم�ل يف الوحدتني الخاصت�ني بالكهرباء يف 

محطة الهارثة.
م�ن جانب�ه، ق�ال مدي�ر ع�ام نق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة يف املنطق�ة الجنوبي�ة زياد عيل 
فاض�ل ان اللق�اء م�ع ال�رشكات االوكرانية 

ت�م فيه إس�تعراض وضع منظوم�ة الطاقة 
م�ن  املحافظ�ة  واحتياج�ات  الكهربائي�ة 
الكهرب�اء ،مش�رياً اىل ان محاف�ظ الب�رصة 
تعهد بتس�هيل كافة اإلجراءات الس�تحصال 
املوافقات الرس�مية يف وزارة الكهرباء ،مبيناً 
ان هناك اجتماعا فنيا الحقا يف الفرتة املقبلة 
ليت�م في�ه مناقش�ة التفاصي�ل الدقيقة مع 
الرشكات االوكراني�ة بعدها يتم رفع التقرير 
النهائ�ي للحكوم�ة املحلي�ة ومفاتحة وزارة 
الكهرباء لغرض دراسة هذه املشاريع وبيان 

الية تمويلها يف الفرتة املقبلة.
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حمافظة دياىل 
مديرية بلدية بعقوبة / املركز

الشعبة : االمالك /جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف بلدي�ة بعقوبة املركز وللم�رة االوىل عن 
تاجري ارضية كشك املرقم )1( عىل جزء من القطعة املرقمة 5/641 ( 
تكية / قرب قنطرة خليل باش�ا  واملبينة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة املرق�م 21 لس�نة 2013 وملدة ثالث 
س�نوات فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف  
بلدي�ة بعقوبة خ�الل )30( ثالثون يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش يف 
احدى الصحف املحلية اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية 
الت�ي ال تقل ع�ن )20%( من القيمة التقديرية من ب�دل االيجار لكامل 
مدته بصك مصدق المر بلدية بعقوبة او نقدا مع جلب املستمس�كات 
املطلوبة ) بطاقة س�كن مع هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
العراقية ( وس�تجري املزاي�دة يف اليوم التايل بعد انته�اء املدة املذكورة 
يف االعالن الس�اعة الع�ارشة صباحا يف بلدية بعقوب�ة واذا وافق اليوم 
املذكور عطلة رسمية فاليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور لجنتي التقدي�ر والبيع وااليجار بنس�بة 2% واملصاريف االخرى  

تدفع بعد املزايدة مبارشة

حمافظة دياىل 
مديرية بلدية بعقوبة / املركز

الشعبة : االمالك /جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف بلدية بعقوبة املركز وللمرة االوىل عن تاجري 
املح�الت املرقم�ة )73 � 84 � 82  - 81( ع�ىل ج�زء م�ن القطعة املرقمة 
)388/45( تكية  واملبينة تفاصيلها ادناه وفق احكام قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة املرقم 21 لس�نة 2013 وملدة ثالث س�نوات فعىل الراغبني 
باالشراك باملزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف  بلدية بعقوبة خالل )30( 
ثالثون يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش يف احدى الصحف املحلية اليومية 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية الت�ي ال تقل ع�ن )20%( من 
القيم�ة التقديري�ة من بدل االيجار لكامل مدت�ه بصك مصدق المر بلدية 
بعقوبة او نقدا مع جلب املستمسكات املطلوبة ) بطاقة سكن مع هوية 
االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية ( وس�تجري املزايدة يف اليوم 
التايل بعد انتهاء املدة املذكورة يف االعالن الساعة العارشة صباحا يف بلدية 
بعقوبة واذا وافق اليوم املذكور عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور لجنتي التقدير والبيع وااليجار بنس�بة %2 

واملصاريف االخرى  تدفع بعد املزايدة مبارشة

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية 

)رشكة عامة ( 
اهلياة التجارية

اىل السادة اصحاب الرشكات واملجهزين 
م / متديد موعد غلق املناقصتني املرقمتني )26/
جتهيز / 2020 ( و ) 27/جتهيز/2020( تشغييل 

خمزنية /للمرة االوىل 
الحاقا بكتابينا املرقمني ) 13182 و 13183  
يف 2020/9/8( نشريكم اىل تغيري موعد غلق 
املناقصتني املشار اليهما يف اعاله ليكون اخر 
موعد لتسليم العطاءات الساعة الحادية عرش 
صباحا من يوم االحد املوافق 2020/10/11 
ب�دال من ي�وم االح�د املواف�ق 2020/9/27 
ويكون اخر موعد لبيع مستندات املناقصتني 
اعاله يوم االربعاء املوافق 2020/10/7 بدال 

من يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22 
مع التقدير

فقدان 
املستمس�كات  من�ي  فق�دت 
املدني�ة  االح�وال  هوي�ة  اوال 
والصادرة من احوال الكرخ – 
ثانيا هوي�ة التقاعد العامة – 
ثالثا بطاقة الكي كارد باس�م 
/ مامز عب�د العزيز خاران – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل 
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

بغداد / الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة 

العدد : 554 / ب / 2020 
التاريخ : 22 / 9 / 2020 

اعالن 
ف�اروق   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

شاكر عبد 
اقام�ت املدعية فات�ن فارس 
حامد الدع�وى املرقمة اعاله 
تطالب�ك فيه�ا بتملي�ك الدار 
املش�يد عىل جزء من القطعة 
املرقم�ة 3 / 2129 مقاطعة 
3 وزيري�ة وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ – عليه تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  بالن�رش 
محليت�ني يوميت�ني للحضور 
بموع�د املرافعة ي�وم 5 / 10 
التاس�عة  الس�اعة   2020  /
صباحا وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلنا 

ووفق االصول .
القايض االول 

������������������������
اعالن 

ق�دم املواط�ن ) عم�ر اربي�ع 
حمادي ( تبديل اس�م وجعله 
) عم�ران ( بدال م�ن ) عمر ( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
 15 خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
النرش وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا 
اىل احكام املادة 29 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 املع�دل ع�ىل ان يكون 
النرش باس�م مدير الجنس�ية 

املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 3776

التاريخ 2020/9/24
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه 
الدائرة بتاريخ 2015/2/9 لتسجيل 
تمام العقار تسلسل )185( محلة 
)الرش�ادية( يف الكوف�ة اىل طالب�ة 
التس�جيل املجدد ) س�عدية شاكر 
س�عد( لتس�جيله مجددا بأسمها 
بصفته�ا املال�ك والحائ�زة للم�دة 
القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية 
املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العقاري   
)43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لدي�ه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني 
يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وكذلك الحض�ور اىل 
موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم 
مديرالتسجيل العقاري يف الكوفة

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
االسحاقي

العدد: 1110
التاريخ :2020/9/21 

م/ نرش فقدان
للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل املدعوة 
)اماني ش�الل فرحان( التي تروم 
في�ه نصبه�ا قيم�ة ع�ىل زوجه�ا 
)اركان فيص�ل مه�دي(  املفق�ود 
ق�ررت هذه املحكم�ة نرش فقدان 
املدعو )اركان فيصل مهدي( الذي 
فق�د يف محافظ�ة ص�الح الدين/ 
قضاء بلد بتاريخ 2015/5/28 ولم 
يعرف مصريه لح�د االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات 
عنه االتص�ال بذويه الس�اكنني يف 
او  ناحي�ة االس�حاقي/ الجزي�رة 
مرك�ز رشط�ة االس�حاقي خ�الل 
شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 

 القايض 
يعرب عيل جاسم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

االسحاقي
العدد: 1119

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
)عليه فيصل مهدي( التي تروم 
فيه نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجها 
املفق�ود )صال�ح محمد هادي( 
ن�رش  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
فق�دان املدع�و )صال�ح محمد 
ه�ادي( الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين/ قضاء بلد بتاريخ 
يع�رف  ول�م   2015/5/28
مصريه لحد االن وعىل من يعثر 
علي�ه وتتوف�ر لدي�ه معلومات 
عن�ه االتصال بذويه الس�اكنني 
الجزيرة  ناحية االس�حاقي/  يف 
االس�حاقي  رشط�ة  مرك�ز  او 
خالل شهر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم
������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

االسحاقي
العدد: 1115

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
)هاجر صالح جاسم( التي تروم 
فيه نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجها 
املفق�ود )ع�يل فيص�ل مهدي( 
قررت هذه املحكمة نرش فقدان 
املدعو )عيل فيصل مهدي( الذي 
فقد يف محافظ�ة صالح الدين/ 
قضاء بلد بتاريخ 2015/5/28 
ول�م يعرف مص�ريه لح�د االن 
وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه 
الساكنني يف ناحية االسحاقي/ 
رشط�ة  مرك�ز  او  الجزي�رة 
االسحاقي خالل شهر من اليوم 

التايل لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

االسحاقي
العدد: 1131

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
)زكية خضري حاجم( التي تروم 
فيه نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجها 
املفق�ود )غ�ازي فيصل مهدي( 
ن�رش  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
فق�دان املدع�و )غ�ازي فيصل 
مه�دي( الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين/ قضاء بلد بتاريخ 
يع�رف  ول�م   2015/5/28
مصريه لحد االن وعىل من يعثر 
علي�ه وتتوف�ر لدي�ه معلومات 
عن�ه االتصال بذويه الس�اكنني 
الجزيرة  ناحية االس�حاقي/  يف 
االس�حاقي  رشط�ة  مرك�ز  او 
خالل شهر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم
������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

االسحاقي
العدد: 1139

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
)فضل�ه مه�دي صال�ح( الت�ي 
ت�روم في�ه نصبه�ا قيم�ة عىل 
زوجه�ا املفقود )محم�د هادي 
صال�ح( ق�ررت ه�ذه املحكمة 
نرش فقدان املدعو )محمد هادي 
صال�ح( الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين/ قضاء بلد بتاريخ 
يع�رف  ول�م   2015/5/28
مصريه لحد االن وعىل من يعثر 
علي�ه وتتوف�ر لدي�ه معلومات 
عن�ه االتصال بذويه الس�اكنني 
الجزيرة  ناحية االس�حاقي/  يف 
االس�حاقي  رشط�ة  مرك�ز  او 
خالل شهر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

االسحاقي
العدد: 1144

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
)وردة سالم عيل( التي تروم فيه 
نصبها قيمة عىل زوجها املفقود 
)مق�داد محم�د ه�ادي( قررت 
هذه املحكمة نرش فقدان املدعو 
)مق�داد محم�د ه�ادي( ال�ذي 
فقد يف محافظ�ة صالح الدين/ 
قضاء بلد بتاريخ 2015/5/28 
ول�م يعرف مص�ريه لح�د االن 
وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه 
الساكنني يف ناحية االسحاقي/ 
رشط�ة  مرك�ز  او  الجزي�رة 
االسحاقي خالل شهر من اليوم 

التايل لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم
������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

االسحاقي
العدد: 1158

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
)جواه�ر فيص�ل مه�دي( التي 
ت�روم في�ه نصبه�ا قيم�ة عىل 
املفقود )ن�ر خضري  زوجه�ا 
حاج�م( ق�ررت ه�ذه املحكمة 
نرش فقدان املدعو )نر خضري 
حاج�م( الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين/ قضاء بلد بتاريخ 
يع�رف  ول�م   2015/5/28
مصريه لحد االن وعىل من يعثر 
علي�ه وتتوف�ر لدي�ه معلومات 
عن�ه االتصال بذويه الس�اكنني 
الجزيرة  ناحية االس�حاقي/  يف 
االس�حاقي  رشط�ة  مرك�ز  او 
خالل شهر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن. 
 لقايض 

يعرب عيل جاسم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

االسحاقي
العدد: 1155

التاريخ :2020/9/21 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم م�ن قبل املدعوة )ردمه 
س�الم اس�ود( التي تروم فيه نصبها 
قيمة عىل ابنها املفقود )ياسني خضري 
حاج�م( ق�ررت ه�ذه املحكم�ة نرش 
فقدان املدعو )ياس�ني خضري حاجم( 
ال�ذي فقد يف محافظ�ة صالح الدين/ 
قضاء بلد بتاري�خ 2015/5/28 ولم 
يع�رف مص�ريه لح�د االن وع�ىل من 
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه 
االتص�ال بذوي�ه الس�اكنني يف ناحية 
االس�حاقي/ الجزيرة او مركز رشطة 
االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل 

لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم

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

املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 246/ب/2020

التاريخ 2020/9/21
اىل املدع�ى علي�ه / حس�ني زكي عبد 
/ يس�كن الحري�ة ق�رب جام�ع زين 
العابدي�ن س�ابقا / مجه�ول مح�ل 

االقامة حاليا
تبليغ

بتاري�خ 2020/2/20 اق�ام املدع�ي 
املدي�ر  الزه�رة  عب�د  س�فاح  س�الم 
املفوض لرشكة ابداع الوعالن للتجارة 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
الزام�ك  يطال�ب  246/ب/2020 
باع�ادة الح�ال اىل م�ا كان عليه قبل 
التعاقد عن عملية بيع ورشاء س�يات 
حصلت بني الطرفني يف مدينة الرميثة 
وملجهولي�ة   2019/2/9 بتاري�خ 
مح�ل اقامت�ك حس�ب كتاب رئاس�ة 
االتحادي�ة  الك�رخ  اس�تئناف بغ�داد 
القضائي�ة 1465/ التبليغات  وح�دة 

واش�عار   2020/9/13 يف  ت/2020 
مخت�ار منطق�ة الكاظمي�ة الحري�ة 
املدع�و ) ناج�ي عب�د الكاظ�م ناجي 
الحس�يني ( املتضمن عند الذهاب اىل 
العن�وان الري�ح للمطل�وب تبليغه 
ه�و 16/416 و79 دار املدع�ى عليه 
) حس�ني زكي عبد( وط�رق الباب لم 
يخرج احد وعند االستفسار من الجار 
تبني ان الدار خالية من الش�واغل وان 
املطلوب تبليغه قد ت�رك الدار وارتحل 
اىل جه�ة مجهولة لذا تقرر تبلبغه عن 
طري�ق الن�رش بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني مش�هورتني واسعة االنتشار 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 21 مرافعات 
مدنية وتحديد الس�اعة التاس�عة من 
ي�وم 2020/10/6 موع�دا للمرافعة 
وبعك�س ذلك س�وف تج�ري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

ء. املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهلياة التجارية

العدد : 143
التاريخ : 2020/9/23

مهندس اقدم
منى حممد صباح

مدير بلدية بعقوبة /املركز / وكالة

مهندس اقدم
منى حممد صباح

مدير بلدية بعقوبة /املركز / وكالة

الموقع  القيمة التقديرية السنوية المساحة  رقم الملك ت

خلف 
المايكروييف

550000 خمسمائة 
وخمسون الف دينار 15م2 محل رقم 

73 1

خلف 
المايكروييف

550000 خمسمائة 
وخمسون الف دينار 15م2 محل رقم 

84 2

خلف 
المايكروييف

550000 خمسمائة 
وخمسون الف دينار 15م2 محل رقم 

82 3

خلف 
المايكروييف

550000 خمسمائة 
وخمسون الف دينار 15م2 محل رقم 

81 4

العدد : 142
التاريخ : 2020/9/23

الموقع  القيمة التقديرية 
السنوية المساحة  رقم الملك ت

قرب قنطرة 
خليل باشا

  1,250,000
مليون ومائتان 
وخمسون الف 

دينار
6م2

تاجير ارضية كشك 
المرقم )1( على 
جزء من القطعة 

المرقمة )5/641( 
تكية

1
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مجلس القضاء االعىل

املثنى  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 247/ب/2020

التاريخ 2020/9/21
اىل املدعى عليه / حس�ن زكي عبد 
/ يس�كن الحرية ق�رب جامع زين 
العابدي�ن س�ابقا / مجه�ول محل 

االقامة حاليا
تبليغ

بتاري�خ 2020/2/20 اق�ام املدعي 
س�الم س�فاح عب�د الزه�رة املدير 
الوع�ان  اب�داع  لرشك�ة  املف�وض 
للتج�ارة اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
يطال�ب  247/ب/2020  املرقم�ة 
الزامك باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد ع�ن عملية بيع ورشاء 
س�يات حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف 
مدينة الرميثة بتاريخ 2019/4/27 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كتاب رئاسة استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية وحدة التبليغات القضائية 
 2020/9/13 يف  1469/ت/2020 
واش�عار مختار منطق�ة الكاظمية 
الحرية املدع�و ) ناجي عبد الكاظم 
ناج�ي الحس�يني ( املتضم�ن عند 
الرصي�ح  العن�وان  اىل  الذه�اب 
للمطلوب تبليغه هو 16/416 و79 
دار املدعى عليه ) حسن زكي عبد( 
وط�رق الب�اب لم يخرج اح�د وعند 
االستفس�ار من الجار تبن ان الدار 
خالي�ة م�ن الش�واغل وان املطلوب 
تبليغه قد ترك الدار وارتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبلبغه عن طريق 
النرش بصحيفتن محليتن يوميتن 
مشهورتن واسعة االنتشار استنادا 
الح�كام املادة 21 مرافع�ات مدنية 
وتحديد الس�اعة التاس�عة من يوم 
للمرافع�ة  موع�دا   2020/10/6
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثنى  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 248/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدعى عليه / حس�ن زكي عبد 
/ يس�كن الحرية ق�رب جامع زين 
العابدي�ن س�ابقا / مجه�ول محل 

االقامة حاليا
تبليغ

بتاري�خ 2020/2/20 اق�ام املدعي 
س�الم س�فاح عب�د الزه�رة املدير 
الوع�ان  اب�داع  لرشك�ة  املف�وض 
للتج�ارة اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
يطال�ب  248/ب/2020  املرقم�ة 
الزامك باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد ع�ن عملية بيع ورشاء 
س�يات حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف 
مدين�ة الرميثة بتاريخ 2018/9/2 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كتاب رئاسة استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية وحدة التبليغات القضائية 
 2020/9/13 يف  1468/ت/2020 
واش�عار مختار منطق�ة الكاظمية 
الحرية املدع�و ) ناجي عبد الكاظم 
ناج�ي الحس�يني ( املتضم�ن عند 
الرصي�ح  العن�وان  اىل  الذه�اب 
للمطلوب تبليغه هو 16/416 و79 
دار املدعى عليه ) حسن زكي عبد( 
وط�رق الب�اب لم يخرج اح�د وعند 
االستفس�ار من الجار تبن ان الدار 
خالي�ة م�ن الش�واغل وان املطلوب 
تبليغه قد ترك الدار وارتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبلبغه عن طريق 
النرش بصحيفتن محليتن يوميتن 
مشهورتن واسعة االنتشار استنادا 
الح�كام املادة 21 مرافع�ات مدنية 
وتحديد الس�اعة التاس�عة من يوم 
للمرافع�ة  موع�دا   2020/10/6
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

مجلس القضاء االعىل
املثنى  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 249/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدعى عليه / حس�ن زكي عبد 
/ يس�كن الحرية ق�رب جامع زين 
العابدي�ن س�ابقا / مجه�ول محل 

االقامة حاليا
تبليغ

بتاري�خ 2020/2/20 اق�ام املدعي 
س�الم س�فاح عب�د الزه�رة املدير 
الوع�ان  اب�داع  لرشك�ة  املف�وض 
للتج�ارة اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
يطال�ب  249/ب/2020  املرقم�ة 
الزامك باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد ع�ن عملية بيع ورشاء 
س�يات حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف 
مدينة الرميثة بتاريخ 2019/5/13 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كتاب رئاسة استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية وحدة التبليغات القضائية 
 2020/9/13 يف  1460/ت/2020 
واش�عار مختار منطق�ة الكاظمية 
الحرية املدع�و ) ناجي عبد الكاظم 
ناج�ي الحس�يني ( املتضم�ن عند 
الرصي�ح  العن�وان  اىل  الذه�اب 
للمطلوب تبليغه هو 16/416 و79 
دار املدعى عليه ) حسن زكي عبد( 
وط�رق الب�اب لم يخرج اح�د وعند 
االستفس�ار من الجار تبن ان الدار 
خالي�ة م�ن الش�واغل وان املطلوب 
تبليغه قد ترك الدار وارتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبلبغه عن طريق 
النرش بصحيفتن محليتن يوميتن 
مشهورتن واسعة االنتشار استنادا 
الح�كام املادة 21 مرافع�ات مدنية 
وتحديد الس�اعة التاس�عة من يوم 
للمرافع�ة  موع�دا   2020/10/6
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثنى  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 250/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدعى عليه / حس�ن زكي عبد 
/ يس�كن الحرية ق�رب جامع زين 
العابدي�ن س�ابقا / مجه�ول محل 

االقامة حاليا
تبليغ

بتاري�خ 2020/2/20 اق�ام املدعي 
س�الم س�فاح عب�د الزه�رة املدير 
الوع�ان  اب�داع  لرشك�ة  املف�وض 
للتج�ارة اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
يطال�ب  250/ب/2020  املرقم�ة 
الزامك باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد ع�ن عملية بيع ورشاء 
س�يات حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف 
مدين�ة الرميثة بتاريخ 2019/4/7 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كتاب رئاسة استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية وحدة التبليغات القضائية 
 2020/9/13 يف  1464/ت/2020 
واش�عار مختار منطق�ة الكاظمية 
الحرية املدع�و ) ناجي عبد الكاظم 
ناج�ي الحس�يني ( املتضم�ن عند 
الرصي�ح  العن�وان  اىل  الذه�اب 
للمطلوب تبليغه هو 16/416 و79 
دار املدعى عليه ) حسن زكي عبد( 
وط�رق الب�اب لم يخرج اح�د وعند 
االستفس�ار من الجار تبن ان الدار 
خالي�ة م�ن الش�واغل وان املطلوب 
تبليغه قد ترك الدار وارتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبلبغه عن طريق 
النرش بصحيفتن محليتن يوميتن 
مشهورتن واسعة االنتشار استنادا 
الح�كام املادة 21 مرافع�ات مدنية 
وتحديد الس�اعة التاس�عة من يوم 
للمرافع�ة  موع�دا   2020/10/6
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

مجلس القضاء االعىل
املثنى  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 251/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدعى عليه / حس�ن زكي عبد 
/ يس�كن الحرية ق�رب جامع زين 
العابدي�ن س�ابقا / مجه�ول محل 

االقامة حاليا
تبليغ

بتاري�خ 2020/2/20 اق�ام املدعي 
س�الم س�فاح عب�د الزه�رة املدير 
الوع�ان  اب�داع  لرشك�ة  املف�وض 
للتج�ارة اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
يطال�ب  251/ب/2020  املرقم�ة 
الزامك باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد ع�ن عملية بيع ورشاء 
س�يات حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف 
مدينة الرميثة بتاريخ 2018/10/6 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كتاب رئاسة استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية وحدة التبليغات القضائية 
 2020/9/13 يف  1461/ت/2020 
واش�عار مختار منطق�ة الكاظمية 
الحرية املدع�و ) ناجي عبد الكاظم 
ناج�ي الحس�يني ( املتضم�ن عند 
الرصي�ح  العن�وان  اىل  الذه�اب 
للمطلوب تبليغه هو 16/416 و79 
دار املدعى عليه ) حسن زكي عبد( 
وط�رق الب�اب لم يخرج اح�د وعند 
االستفس�ار من الجار تبن ان الدار 
خالي�ة م�ن الش�واغل وان املطلوب 
تبليغه قد ترك الدار وارتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبلبغه عن طريق 
النرش بصحيفتن محليتن يوميتن 
مشهورتن واسعة االنتشار استنادا 
الح�كام املادة 21 مرافع�ات مدنية 
وتحديد الس�اعة التاس�عة من يوم 
للمرافع�ة  موع�دا   2020/10/6
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
 �����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 253/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن زكي 
عبد / يسكن الحرية قرب جامع 
زين العابدين س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا
تبليغ

اق�ام   2020/2/20 بتاري�خ 
املدعي سالم س�فاح عبد الزهرة 
اب�داع  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
الوعان للتجارة اضافة لوظيفته 
253/ب/2020  املرقمة  الدعوى 
يطال�ب الزام�ك باع�ادة الح�ال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د 
ع�ن عملية بي�ع ورشاء س�يات 
حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف مدينة 
 2019/3/12 بتاري�خ  الرميث�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بغداد  اس�تئناف  كت�اب رئاس�ة 
الكرخ االتحادية وحدة التبليغات 
يف  1463/ت/2020  القضائي�ة 
مخت�ار  واش�عار   2020/9/13
منطقة الكاظمية الحرية املدعو 
ناج�ي  الكاظ�م  عب�د  ناج�ي   (
الحسيني ( املتضمن عند الذهاب 
اىل العن�وان الرصي�ح للمطل�وب 
دار  و79   16/416 تبليغ�ه ه�و 
املدعى عليه ) حس�ن زكي عبد( 
وطرق الباب لم يخرج احد وعند 
االستفسار من الجار تبن ان الدار 
خالية من الشواغل وان املطلوب 
تبليغ�ه قد ترك ال�دار وارتحل اىل 
جهة مجهول�ة لذا تق�رر تبلبغه 
الن�رش بصحيفتن  ع�ن طري�ق 
محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن 
واس�عة االنتشار استنادا الحكام 
مدني�ة  مرافع�ات   21 امل�ادة 
وتحديد الساعة التاسعة من يوم 
2020/10/6 موع�دا للمرافع�ة 
تج�ري  س�وف  ذل�ك  وبعك�س 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 252/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن زكي 
عبد / يسكن الحرية قرب جامع 
زين العابدين س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا
تبليغ

اق�ام   2020/2/20 بتاري�خ 
املدعي سالم س�فاح عبد الزهرة 
اب�داع  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
الوعان للتجارة اضافة لوظيفته 
252/ب/2020  املرقمة  الدعوى 
يطال�ب الزام�ك باع�ادة الح�ال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د 
ع�ن عملية بي�ع ورشاء س�يات 
حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف مدينة 
 2019/5/12 بتاري�خ  الرميث�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بغداد  اس�تئناف  كت�اب رئاس�ة 
الكرخ االتحادية وحدة التبليغات 
يف  1467/ت/2020  القضائي�ة 
مخت�ار  واش�عار   2020/9/13
منطقة الكاظمية الحرية املدعو 
ناج�ي  الكاظ�م  عب�د  ناج�ي   (
الحسيني ( املتضمن عند الذهاب 
اىل العن�وان الرصي�ح للمطل�وب 
دار  و79   16/416 تبليغ�ه ه�و 
املدعى عليه ) حس�ن زكي عبد( 
وطرق الباب لم يخرج احد وعند 
االستفسار من الجار تبن ان الدار 
خالية من الشواغل وان املطلوب 
تبليغ�ه قد ترك ال�دار وارتحل اىل 
جهة مجهول�ة لذا تق�رر تبلبغه 
الن�رش بصحيفتن  ع�ن طري�ق 
محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن 
واس�عة االنتشار استنادا الحكام 
مدني�ة  مرافع�ات   21 امل�ادة 
وتحديد الساعة التاسعة من يوم 
2020/10/6 موع�دا للمرافع�ة 
تج�ري  س�وف  ذل�ك  وبعك�س 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 255/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن زكي 
عبد / يسكن الحرية قرب جامع 
زين العابدين س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا
تبليغ

اق�ام   2020/2/20 بتاري�خ 
املدعي سالم س�فاح عبد الزهرة 
اب�داع  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
الوعان للتجارة اضافة لوظيفته 
255/ب/2020  املرقمة  الدعوى 
يطال�ب الزام�ك باع�ادة الح�ال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د 
ع�ن عملية بي�ع ورشاء س�يات 
حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف مدينة 
 2019/7/28 بتاري�خ  الرميث�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بغداد  اس�تئناف  كت�اب رئاس�ة 
الكرخ االتحادية وحدة التبليغات 
يف  1462/ت/2020  القضائي�ة 
مخت�ار  واش�عار   2020/9/13
منطقة الكاظمية الحرية املدعو 
ناج�ي  الكاظ�م  عب�د  ناج�ي   (
الحسيني ( املتضمن عند الذهاب 
اىل العن�وان الرصي�ح للمطل�وب 
دار  و79   16/416 تبليغ�ه ه�و 
املدعى عليه ) حس�ن زكي عبد( 
وطرق الباب لم يخرج احد وعند 
االستفسار من الجار تبن ان الدار 
خالية من الشواغل وان املطلوب 
تبليغ�ه قد ترك ال�دار وارتحل اىل 
جهة مجهول�ة لذا تق�رر تبلبغه 
الن�رش بصحيفتن  ع�ن طري�ق 
محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن 
واس�عة االنتشار استنادا الحكام 
مدني�ة  مرافع�ات   21 امل�ادة 
وتحديد الساعة التاسعة من يوم 
2020/10/6 موع�دا للمرافع�ة 
تج�ري  س�وف  ذل�ك  وبعك�س 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 256/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن زكي 
عبد / يسكن الحرية قرب جامع 
زين العابدين س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا
تبليغ

اق�ام   2020/2/20 بتاري�خ 
املدعي سالم س�فاح عبد الزهرة 
اب�داع  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
الوعان للتجارة اضافة لوظيفته 
256/ب/2020  املرقمة  الدعوى 
يطال�ب الزام�ك باع�ادة الح�ال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د 
ع�ن عملية بي�ع ورشاء س�يات 
حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف مدينة 
 2019/5/13 بتاري�خ  الرميث�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بغداد  اس�تئناف  كت�اب رئاس�ة 
الكرخ االتحادية وحدة التبليغات 
يف  1474/ت/2020  القضائي�ة 
مخت�ار  واش�عار   2020/9/13
منطقة الكاظمية الحرية املدعو 
ناج�ي  الكاظ�م  عب�د  ناج�ي   (
الحسيني ( املتضمن عند الذهاب 
اىل العن�وان الرصي�ح للمطل�وب 
دار  و79   16/416 تبليغ�ه ه�و 
املدعى عليه ) حس�ن زكي عبد( 
وطرق الباب لم يخرج احد وعند 
االستفسار من الجار تبن ان الدار 
خالية من الشواغل وان املطلوب 
تبليغ�ه قد ترك ال�دار وارتحل اىل 
جهة مجهول�ة لذا تق�رر تبلبغه 
الن�رش بصحيفتن  ع�ن طري�ق 
محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن 
واس�عة االنتشار استنادا الحكام 
مدني�ة  مرافع�ات   21 امل�ادة 
وتحديد الساعة التاسعة من يوم 
2020/10/6 موع�دا للمرافع�ة 
تج�ري  س�وف  ذل�ك  وبعك�س 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 258/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن زكي 
عبد / يسكن الحرية قرب جامع 
زين العابدين س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا
تبليغ

اق�ام   2020/2/20 بتاري�خ 
املدعي سالم س�فاح عبد الزهرة 
اب�داع  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
الوعان للتجارة اضافة لوظيفته 
258/ب/2020  املرقمة  الدعوى 
يطال�ب الزام�ك باع�ادة الح�ال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د 
ع�ن عملية بي�ع ورشاء س�يات 
حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف مدينة 
 2019/10/6 بتاري�خ  الرميث�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بغداد  اس�تئناف  كت�اب رئاس�ة 
الكرخ االتحادية وحدة التبليغات 
يف  1470/ت/2020  القضائي�ة 
مخت�ار  واش�عار   2020/9/13
منطقة الكاظمية الحرية املدعو 
ناج�ي  الكاظ�م  عب�د  ناج�ي   (
الحسيني ( املتضمن عند الذهاب 
اىل العن�وان الرصي�ح للمطل�وب 
دار  و79   16/416 تبليغ�ه ه�و 
املدعى عليه ) حس�ن زكي عبد( 
وطرق الباب لم يخرج احد وعند 
االستفسار من الجار تبن ان الدار 
خالية من الشواغل وان املطلوب 
تبليغ�ه قد ترك ال�دار وارتحل اىل 
جهة مجهول�ة لذا تق�رر تبلبغه 
الن�رش بصحيفتن  ع�ن طري�ق 
محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن 
واس�عة االنتشار استنادا الحكام 
مدني�ة  مرافع�ات   21 امل�ادة 
وتحديد الساعة التاسعة من يوم 
2020/10/6 موع�دا للمرافع�ة 
تج�ري  س�وف  ذل�ك  وبعك�س 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

اىل الرشي�ك / دنيا صادق قاس�م 
سلمان

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر 
النج�ف االرشف لغ�رض  بلدي�ة 
انجاز معاملة اجازة البناء للعقار 
املرق�م )4/5757( ح�ي مضلوم  
خ�ال ع�رشة اي�ام م�ن تاري�خ 
النرش وبخافه س�تتم االجراءات 

دون حضورك .
طالب االجازة

وسام محمد جواد عبد املنعم
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 254/ب/2020
التاريخ 2020/9/21

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن زكي 
عبد / يسكن الحرية قرب جامع 
زين العابدين س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا
تبليغ

اق�ام   2020/2/20 بتاري�خ 
املدعي سالم س�فاح عبد الزهرة 
اب�داع  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
الوعان للتجارة اضافة لوظيفته 
254/ب/2020  املرقمة  الدعوى 
يطال�ب الزام�ك باع�ادة الح�ال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د 
ع�ن عملية بي�ع ورشاء س�يات 
حصل�ت ب�ن الطرف�ن يف مدينة 
 2019/7/16 بتاري�خ  الرميث�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بغداد  اس�تئناف  كت�اب رئاس�ة 
الكرخ االتحادية وحدة التبليغات 
يف  1466/ت/2020  القضائي�ة 
مخت�ار  واش�عار   2020/9/13
منطقة الكاظمية الحرية املدعو 
ناج�ي  الكاظ�م  عب�د  ناج�ي   (
الحسيني ( املتضمن عند الذهاب 
اىل العن�وان الرصي�ح للمطل�وب 
دار  و79   16/416 تبليغ�ه ه�و 
املدعى عليه ) حس�ن زكي عبد( 
وطرق الباب لم يخرج احد وعند 
االستفسار من الجار تبن ان الدار 
خالية من الشواغل وان املطلوب 
تبليغ�ه قد ترك ال�دار وارتحل اىل 
جهة مجهول�ة لذا تق�رر تبلبغه 
الن�رش بصحيفتن  ع�ن طري�ق 
محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن 
واس�عة االنتشار استنادا الحكام 
مدني�ة  مرافع�ات   21 امل�ادة 
وتحديد الساعة التاسعة من يوم 
2020/10/6 موع�دا للمرافع�ة 
تج�ري  س�وف  ذل�ك  وبعك�س 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف منطقة 

اربيل
محكمة بداءة اربيل/2

العدد : 1214/ب2020/2
التاريخ : 2020/9/20

اعان 
اىل املدع�ى علي�ه ) تابل�و ن�وزاد 

محمد( 
اقام املدعي ) فيصل تايه كنفور( 
/1214( املرقم�ة  الدع�وى 

ادع�اء  ب2020/2( واملتضمن�ة 
املدع�ي ب�ان املدعى علي�ه مدين 
ل�ه بمبل�غ )250000( مائت�ان 
وخمس�ون ال�ف دوالر امريك�ي 
اي م�ا يع�ادل )307,500,000( 
ملي�ون  وس�بعة  ثاثمائ�ة 
وخمس�مائة ال�ف دين�ار عراقي 
عليه ونظرا ملجهولية محل اقامة 
املدعى عليه )تابلو نوزاد محمد( 
محل�ة  مخت�ار  اش�عار  حس�ب 
)حي القادسية / قضاء سامراء 
/ محافظ�ة ص�اح الدي�ن ( يف 
2020/8/25 لذا قررت املحكمة 
محليت�ن  بجريدت�ن  تبليغ�ك 
الجل حضورك�م يف املوعد املحدد 
للمرافعة 2020/10/20 الساعة 
س�وف  وبعكس�ه  صباح�ا   )9(

تجري املرافعة غيابيا بحقكم 
القايض

قباد شريزاد نوري
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة لبلدية )الكوفة(  وملدة )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا  الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013  فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية ) الكوفة ( 
او اللجن�ة خ�الل )30( يوما تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة ) 200% ( من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تاجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزايدة  يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب  صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا 
اىل م�ا ج�اء  بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3  وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم التايل النتهاء مدة  االعالن البالغة )30(  يوما يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1� عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

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

لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرج�ة تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة لبلدية )الكوفة(  وملدة )س�نة واحدة( وفقا  الح�كام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدية ) الكوفة ( او اللجنة خالل )30( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف 
اح�دى الصح�ف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة ) 200% ( م�ن القيمة املقدرة  
باس�تثناء املس�تاجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة  يح�ق لهم دفع مبلغ ال 
يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب  صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء  
بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3  وستجري 
املزاي�دة يف اليوم التايل النتهاء مدة  االعالن البالغة )30(  يوما يف الس�اعة )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� ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة )هوية االح�وال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 

بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة لبلدي�ة )الكوفة(  وملدة )س�نة واحدة( وفقا  الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013  فعىل من 
يرغ�ب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية ) الكوفة ( او اللجنة خ�الل )30( يوما تبدء من 
الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة ) 200% ( من القيمة املقدرة  
باس�تثناء املس�تاجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخ�ول اىل املزايدة  يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة 
املق�درة بموجب  صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء  بالقانون انفا وكت�اب محافظة النجف / مكتب 
الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3  وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة  االعالن البالغة )30(  يوما يف الساعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائدة لبلدية )الكوفة(  وملدة )س�نة واح�دة( وفقا  الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013  فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة ) الكوفة ( او اللجنة 
خ�الل )30( يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
البالغة ) 200% ( من القيمة املقدرة  باستثناء املستاجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة  يحق 
لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب  صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء  
بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3  وستجري املزايدة يف اليوم 
التايل النتهاء مدة  االعالن البالغة )30(  يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1� عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

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

لهم

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم/الرقم الجديد( جنس 
الملك ت

حي ميسان / على 
القطعة 3/31411 )3*4(م 746/22ـ747/23ـ6/

730ـ736/11ـ737/13 حوانيت 1

حي ميسان / على 
القطعة 3/31409 )3*4(م

757/5ـ758/7ـ759/9ـ760/11ـ761/13ـ762/15ـ763/17
ـ776/23ـ793/24ـ792/26ـ791/28ـ790/30ـ789/32ـ814/42

ـ43/ 896ـ
813/44ـ897/45ـ812/46ـ798/47ـ811/48ـ799/49ـ810/50ـ

800/51ـ
809/52ـ801/53ـ808/54ـ807/56ـ803/57ـ806/58

حوانيت 2

حي ميسان /وفاء 200م2 824/4ـ825/5ـ826/6ـ828/8ـ833/13ـ836/16ـ839/19ـ84/26
6ـ869/49ـ873/53ـ829/9 سكالت 3

عمارةالبلدية / 
شارع السكة  )6*3(م 1/1 حانوت 4

عمارةالبلدية / 
شارع السكة  )3*3(م 73/94 حانوت 5

شارع السكة  )13*5,69(م 105/5 شقة 6
مجاور سياج 

المستشفى )2,05*0,55(م 176/33 حانوت 7

مجاور سياج 
المستشفى )1,09*0,55(م 177/32 حانوت 8

مجاور سياج 
المستشفى )1,4*0,6(م 185/24 حانوت 9

مجاور سياج 
المستشفى )2,35*0,6(م 186/23 حانوت 10

العدد /147 
التاريخ 2020/9/24

العدد /145 
التاريخ 2020/9/24

العدد /146 
التاريخ 2020/9/24

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

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

سنة واحدة  شارع الكورنيش 147م2+168م2 386/1 كازينو 1

ثالث سنوات
على القطعتين المرقمتين 

87/66  87/67 الواقعة على 
الشارع العام كوفة /عباسية

896م2 ـ/بال سكلة لبيع المواد 
االنشائية 2

ثالث سنوات على جزء من القطعة 1476 120م2 بال/بال
مساحة من االرض 
الستخدامها مخزن 

حديد
3

سنة واحدة 
على جزء من القطعة 

3/102545 مجاور مسجد 
السهلة

2500م2 بال/- مخزن سيراميك 4

سنة واحدة  حي ميسان/على القطعة 
3/14863 )15*20(م بال/694 مشنل لبيع الزهور 5

سنة واحدة  حي ميسان/على القطعة 
3/82010 100م2 بال/757 فرن صمون 6

سنة واحدة  خلف ملعب الكوفة 360م2 11/ 894 ـ 895/12 معارض سيارات 7

سنة واحدة  سوق حي المتنبي )3*4(م 673/6 حانوت 8

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم/الرقم 
الجديد( جنس الملك ت

حي ميثم التمار )رض(  / على القطعة 
19/4350 100م2 بال/635 فرن صمون 1

حي المثنى 130م2 بال/667 فرن صمون 2
حي ميسان /على القطعة 3/31410 200م2 بال/752 فرن صمون 3
حي ميسان / على القطعة 3/82009 100م2 بال/816 مخبز 4

حي ميسان شارع عودة على القطعة 3/22556 100م2 بال/817 فرن صمون 5
شارع السهلة/على القطعة 13/1268  100م2 بال/661 فرن صمون 6

شارع السكة )9*7(م 102/1 شقة 7

عمارة البلدية شارع السكة )3*3(م 80/102ـ59/78ـ2/2 حوانيت 8
عمارة البلدية شارع السكة )4,7*3(م 83/105 حانوت 9
عمارة البلدية شارع السكة )3*3,6(م 144/ )1/205( حانوت 10
عمارة البلدية شارع السكة )3*8(م 6أ/153 حانوت 11
عمارة البلدية شارع السكة )3*4(م 7أ/154 حانوت 12

عمارة البلدية شارع السكة )6*3(م )30+37(/28  ـ 
34/)51+40( حوانيت 13

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم /الرقم الجديد(  جنس الملك ت

العالوي 
الشعبية )6*4(م 317/1ـ316/2ـ315/3ـ314/4ـ313/5

ـ312/6ـ311/7ـ310/8ـ309/9 حوانيت 1

_ )6*4(م بال/318 حانوت لبيع االلبان 2

العالوي 
الشعبية )6*4(م بال/306 حانوت لبيع التمور 

واالعالف 3

حي ميثم 
التمار)رض( 

)23*37(
م بال/634 ساحة لبيع الغاز 4

العدد /144 
التاريخ 2020/9/24

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية



رياضة7
العدد )2224( االحد  27  أيلول  2020

تقرير: العامل البدين حيسم الرهان يف الدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

بيدأت األنديية العراقيية، التحضير النطالق 
املوسيم الكيروي الجديد، بعيد توقف طويل؛ 
وجائحية  الشيعبية  االحتجاجيات  بسيبب 

كورونا.
وتسيبب التوقيف الطوييل يف إلغياء الدوري 
املوسيم امليايض، األمير اليذي أدى إىل معاناة 

األندية من تراجع بدني كبر.
ويسيلط الضوء يف هذا التقريير، عىل تفاوت 

استعدادات األندية للموسم الجديد:
الرشطة

فريق الرشطة خدمته الظروف بشيكل كبر، 
الرتباطه بالبطولة اآلسيوية، والتي حتمت عليه بداية 
التدريبات مبكرا، وكذلك الدخول يف معسيكر تدريبي 

بمرص، جنى ثماره برفع الجانب البدني.
ويحسيب إلدارة الرشطية التعاقد مع ميدرب اإلعداد 
البدنيي اإلسيباني جونزاليو رودريجز، اليذي تناغم 
رسيعيا مع الجهياز الفني، بقيادة عبد الغني شيهد، 

كونهما عمال سويا مع املنتخب األوملبي سابقا.
وتمكين رودريجيز، خالل فرتة قياسيية، مين إعداد 

الفرييق ليدوري أبطال آسييا، وسيوف ينعكس هذا 
اإلعداد بشيكل إيجابي عىل وضيع الفريق يف الدوري، 
مقارنية باألنديية األخيرى املتعطلية جيراء فروس 

كورونا.
الديوانية

فريق الديوانية خطط لتجاوز العامل البدني، بالتعاقد 
ميع الحد األقيى لالعبني املحرتفني، حييث تعاقدت 
اإلدارة ميع 4 محرتفني مميزيين، إىل جانب عدد كبر 
مين العراقيني املغرتبني يف مختلف البليدان األوروبية 

األنديية  قبيل  الديوانيية  وأمريكا.وخطيط 
األخرى لتأمني معسيكر تدريبيي خارجي يف 
مدينة أنطاليا الرتكية، كمحطة إعداد مثالية 

قبل انطالق املوسم الكروي.
الزوراء والقوة الجوية

ما يشفع للزوراء والقوة الجوية، وجود عدد 
كبر مين العبي املنتخب ضمين صفوفهما، 
وهيؤالء الالعبني فتحيت لهم أبيواب النادي 
إلجراء التدريبات بشكل منفرد دون أقرانهم؛ 
بسبب الغلق.وتم السيماح لالعبي املنتخبات 
الوطنيية بخوض التدريبيات، وبالتايل وجود 
الالعبيني الدولييني بجاهزية بدنيية جيدة ال 

شك سينعكس إيجابيا عىل وضع الفريقني.
نفط الوسط

فريق نفط الوسط عانى من اإلغالق لحني إصدار قرار 
برفيع الحظر، والسيماح لألندية بخيوض التدريبات 
الجماعيية، لكن ما يحسيب إلدارة نفط الوسيط هو 
تعاقدهم مع الدكتور حيدر عبد القادر، مدربا للياقة 
البدنيية، وهو متخصيص يف اإلعداد البدنيي، وبالتايل 
وضيع برناميج إعيداد ممييز للفريق، وفيق الجدول 

الزمني املحدد..

الرشطة يسعى للتعاقد مع »4« حمرتفني
             المستقبل العراقي/ متابعة

دخليت إدارة نيادي الرشطة يف 
مفاوضيات ميع أربعية العبني 
محرتفني جدد، من أجل ضمهم 
للفريق قبل انطالق منافسيات 

الدوري العراقي.
وقيال مصيدر مين إدارة نادي 
الرشطية يف ترصيحات خاصة 
لي«كيووورة«: »الجهياز الفني 
أبيدى قناعية تامية بمهاجيم 
النيجيري  املقاصية  ميرص 
إييدو موسييس وبيدأت اإلدارة 
الصفقية  لحسيم  تحركاتهيا 
باإلضافية إىل العيب إكوادوري 
اليدوري  يف  اللعيب  ليه  سيبق 

القطري«.
وأضياف: »خييارات الجهياز الفني 
ذهبيت أيًضيا باتجياه التعاقيد مع 
مدافيع آسييوي لم نحيدد هويته إىل 

اآلن باإلضافة إىل مهاجم آخر«.

إىل  عياد  الرشطية  أن  إىل  وأشيار 
العاصمية بغيداد بعيد خروجيه من 
دوري أبطال آسييا، وسيبارش اليوم 
مرانيه األول عيىل أن يلتحيق مدرب 
اللياقة اإلسيباني جونزالو رودريجز 

بالفرييق حيال تماثله للشيفاء من 
فروس كورونا.

خياض  الرشطية  أن  إىل  يشيار 
دوري أبطال آسييا وخيرج من دور 

املجموعات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن مزايدة رقم )2020/11( للمرة الثانية
صادرة عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 

تعلن هذه الرشكة عن وجود مزاية علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة يف فرع رشكتنا يف )ميسان( 
هيذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )15( خمسية عرش يوما تبدأ مين اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
املحليية وفقا لقانون بيع وايجا اموال الدولة رقم 21 لسينة 2013 املعدل وسيتجري املزايدة يف السياعة الثانية 
عرشة ظهرا من اليوم االخر 2020/10/12 املصادف يوم )االثنني( واذا وافق يوم املزايدة عطلة رسيمية تؤجل 
املزايدة لليوم التايل فعىل الراغب باالشرتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة 
الكائن يف منطقة املنصور نهاية شارع النقابات لالطالع عىل تفاصيلها وابداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور 
يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة وترفع املواد املباعة خالل مدة )15( خمسة 
عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه سييتحمل املشيرتي اجور خزن بنسبة )2/1%( نصف من املائة 
من بدل البيع عن كل يوم تاخر وملدة ثالثني يوما وبعد انتهاء الفرتة اعاله جاز للرشكة  االعالن عن بيعها ثانية 

وفق احكام هذا القانون ويجري تسليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعيا.
الرشوط املطلوبة :

ي وصيل التامينيات القانونيية البالغ 20% من القيمة املقيدرة بموبج صك مصدق صادر مين مرصف معتمد يف 
العراق المر الساحب وال يسمح لغر مسددي تلك التامينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التامينات 

ضمن بدل الرشاء
ي  كتياب عيدم ممانعة صيادر من الهيئة العامة للرضائيب لعام 2020 معنونة اىل الرشكية العامة لتجارة املواد 

الغذائية
ي املستمسكات الشخصية للمشرتك

 

العنوان : جمهورية العراق ي بغداد ي املنصور ي شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor

Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

مجلس القضاء االعىل
النجيف  رئاسية محكمية اسيتئناف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3076 /ش2020/7
التاريخ 2020/9/23

اىل / املدعيى عليه )مرتىض عطشيان 
جرب( 

اقاميت املدعية )زينيب عباس يارس( 
الدعيوى املرقمية  اعاله تطليب فيها 
تصديق الطيالق الرجعي الذي اوقعته 
املدعيية بتارييخ 2019/9/30   عيىل 
وملجهوليية محيل اقامتيك ليذا تقرر 
تبليغك  بواسيطة صحيفتني محليتني 
يوميتيني فعليك الحضيور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق  يوم 
التاسيعة  السياعة    2020/10/20
صباحا وعند عدم حضورك او ارسيال 
مين ينوب عنيك قانونا سيوف تجري 
املرافعية بحقيك غيابيا وعلنيا وفيق 

االصول
القايض

 اثر فاهم محسن 
ييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  رئاسية محكمية اسيتئناف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3011 /ش2020/3
التاريخ 2020/9/24

اىل / املدعيى علييه) احمد اسيماعيل 
عبودي( 

حسيني  )ياسيمني  املدعيية  اقامية 
مسلم( الدعوى امام محكمة االحوال 
الشخصية يف النجف بالعدد  )3011/

فيهيا  تطليب  والتيي  ش2020/3( 
الحكم بتصديق الزواج واثبات نسيب 
الطفلة مالذ احمد اسيماعيل  ولثبوت 
مجهوليية محل اقامتك حسيب رشح 
املبليغ القضائي واشيعار مختار حي 
النرص جبار كريم ذرب لذا قررت هذه 
املحكمية تبليغيك اعالنيا بصحيفتني 
يف  للحضيور  يوميتيني  محليتيني 
ييوم  يف  املصيادف  املرافعية  موعيد 
2020/10/12 وعنيد عيدم حضورك  
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجيري املرافعية بحقك غيابييا وعلنا 

وفق االوصل
القايض

اثر فاهم محسن 
ييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  رئاسية محكمية اسيتئناف 

االتحادية
يف   الشيخصية  االحيوال  محكمية 

الكوفة 
العدد / وفاة /2020

التاريخ 2020/9/23
قدميت املدعيوه ) سيهاد محمد عبد 
تيروم  محكمية  اىل  طليب  الهيادي( 
الحصيول عيىل حجة وفياة للمدعو ) 
عبياس حكميت عيي( عىل انيه تويف 
تتيوف  فمين   2001/7/5 بتارييخ 
لدييه معلومات عين املدعيو )عباس 
حكمت عي( علييه مراجعة املحكمة 

خاللعرشة ايام من تاريخ النرش
القايض

عي جبارالخزعي

مجلس القضاء االعىل 
النجيف  رئاسية محكمية اسيتئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3521/ب2019/4
التاريخ 2020/9/24

اعالن
اىل املدعى عليه / فاضل جاسم راهي

اصدرت هذه املحكمية قرارها املرقم  
3521/ب2019/4 يف 2019/11/21 
واملتضمن الحكم ) بالزام املدعى عليه 
)فاضل جاسم راهي ( بتأديته للمدعية 
) صابير جبار كاظيم ( مبلغيا قدره 
وعيرشون  خمسية   )25,000,000(
ملييون دينار عراقي والثابت يف سيند 
الكمبيالية املصدقية من دائيرة كاتب 
عدل النجف الشمايل  بالعدد العمومي 
10029 يف 2018/8/15 واملسيتحقة 
حيني الطلب ( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح املبليغ القضائي 
واشيعار مختار حي االنصيار2 احمد 
طاهر املييايل  لذا تقيرر تبليغك اعالنا 
املذكيور بصحيفتني يوميتني  بالقرار 
وليك حق الطعين عىل القيرار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية  وبعكسيه سيكتسب القرار 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  رئاسية محكمية اسيتئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد / 1253/ت/2020
التاريخ 2020/9/24

 اىل املدعيى علييه  / حييدر محسين 
يحيى

اقيام عليك املدعي )لييث جواد جابر( 
الدعيوى املرقمة اعاله واليذي يطلب 
فيها الحكم ) بالزامك واملدعى عليهما 
كل من )حسني جاسيم حسني  وعي 
محميد حسيني ( بتأديتكم ليه مبلغا 
مقداره اثنى عرش مليون وتسيعمائة 
اليف دينيار لرشائكيم اثياث )قنفات 
لكويف شوب(  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح املبليغ القضائي 
واشيعار مختيار حي الكرامية حميد 
العابيدي علييه قيررت هيذه  جيياد 
املحكمية تبليغك اعالنيا   بصحيفتني 
محليتيني يوميتيني بموعيد املرافعية 
املصيادف يف 2020/10/7  وعند عدم 
حضيورك او ارسيال من ينيوب عنك 
قانونا سيوف تجيري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الداخلية
االداريية  للشيؤون  اليوزارة  وكالية 

واملالية 
املدنيية والجيوازات  مريية االحيوال 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات 
العدد : ج ش 3506

التاريخ 2020/9/20
احاليت الينا دائيرة احوال املشيخاب 
املرقم 8063 يف2020/9/17  بكتابها 
طليب املواطين ) عقيل عبد السياده 
طيوش( حيول تبدييل لقبيه وجعليه 
)اليزريف( بيدال مين ) الزرقيي( فمين 
لدييه اعرتاض مراجعة هيذه املديرية 
خالل مده اقصاها خمسية عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعيوى وفق احكام امليادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسينة 
2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

  2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة 

ييييييييييييييييييييييييييييييي
تنويه

كنيا قيد نرشنيا يف جريده املسيتقبل 
بالعدد )2211 ( يف 8 / 9 / 2020 إعالن 
مديرييه زراعه صالح الديين وقد ورد 
سيهوا يف ت )24  ( يف حقل املقاطعه) 
24 / املعبيدي ( خطاء والصحيح) 48 
/ املعبيدي ( ويف حقل  املساحه ) 240  
دونم ( خطيأ والصحييح) 150 دونم 
( ويف حقيل التخميني ) 1000 دينيار 
( خطيأ والصحييح) 900 دينار (  لذا 

اقتىض التنويه
ييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  رئاسية محكمية اسيتئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1884 /ب2020/2
التاريخ 2020/9/24

اىل / املدعى عليه) ناظم شنان جابر( 
اقيام املدعيي )نبيأ ابراهييم غاليب( 
الدعوى البدائيية املرقمة اعاله والتي 
يطلب فيهيا الحكم باعيادة الحال اىل 
ميا كان عليه قبيل التعاقد بخصوص 
السييارة املرقمة 27837 أ االنبار نوع 
تويوتا كراون موديل 1997 اللون ازرق 
نيي بموجيب مقاولة البيع الخارجية 
ولثبيوت   2019/8/1 يف  املؤرخية 
مجهوليية محل اقامتك حسيب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار رشيط 
الرموك 1 املدعو عباس عبد الحسين 
ذياب الشيبي لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغيك اعالنيا بصحيفتيني محليتني 
يوميتيني للحضيور يف موعيد املرافعة 
املصادف يف يوم  2020/10/11  وعند 
عيدم حضورك  او ارسيال مين ينوب 
عنيك قانونيا سيوف تجيري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االوصل
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2836

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

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ ورقة 
التكلييف بالحضور واشيعار  مختار منطقة 
االميام املهدي يف محافظة النجف املختار عي 

دوهان ابو صيبع   
انك مجهيول محل االقامة ولييس لك موطن 
دائيم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واسيتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقيرر تبليغيك اعالنيا بالحضيور يف مديرية 
تنفييذ النجف خالل خمسية عيرش يوما تبدأ 
مين الييوم التيايل للنيرش ملبيارشة املعامالت 
التنفيذية بحضيورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

عي عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

بالعيدد  النجيف  بيداءة  محكمية   قيرار 
2018/3165 يف 2018/8/20 حيث جاء فيه 
الزام املدين احميد محمد حميد بتأديته مبلغ 
مقداره مليون واربعمائة وسيتة وسيبعون 

الف دينار للمدعي مرتىض عبد عي حسن

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

التعاقد والتوزيع
العدد : 6450

التاريخ 2020/9/21
انذار

اىل ورثية الفيالح املتويف ) عيودة عاجل عبد(  
عيدا الوريث ) كريم عيودة عاجل عبد( كونه 
قد تبليغ بكتاب مركز رشطية الحرية املرقم 
8667 يف 2020/7/11 املوزع عليه مسياحة 
5 دونيم ضمين سيلف حسين عبيدو عبيد 
سيلمان بموجب قيرار التوزييع املرقم 407 
بالنظير الرتحالكيم عين  يف 1971/11/16 
املنطقة وترك املسياحة املوزعة عىل مورثكم 
اعاله عرضة للتجاوزات واالستغالل من قبل 
الغير وعدم امتثالكم لتعليمات القانون 117 
لسينة 1970 لذا ننذركم بوجيوب التقيد بما 
اوجبه القانون واسيتغاللكم املسياحة خالل 
فيرتة 10 اييام من تارييخ النيرش ومراجعة 
مديريتنا / قسم االرايض واملساحة وبخالفه 
سيوف نقوم بالغياء التوزيع وفيق الضوابط 

والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير ال يف محافظة النجف االرشف/ وكالة

مبلغ التأمينات المطلوبة العدد نوع المادة ت

800000 فقط ثمانمائة الف دينار 
ال غيرها 1 واحد فقط معمل خط وتعبئة الشاي )كفر فقط( مفقودة معظم اجزاءه 

الكهربائية )المنشا تركي الصنع(   1

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا 

اصناف 
البضائع 
واوزانها

اجور 
الوزن 
واكمال 
الوزن

اجور التوظيب 
داخل المخازن او 
عزل المواد او فتح 

االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

)400,000(
اربعمائة الف دينار

كيس زنة 5 
كغم فما فوق مجانا  مجانا )190(مائة وتسعون 

دينار
)190(مائة وتسعون 

دينار

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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أين التموينية ؟الرشطة واملجتمع

عادل عبد الحق

إن وزارة الداخلية هي من املؤسس�ات الرس�مية املس�ؤولة ع�ن أداء واجب منع 
الجريم�ة، ومكافحته�ا، وحف�ظ األمن والنظ�ام واالس�تقرار يف املجتمع، والتي 

سخرت لها الدولة كل اإلمكانيات الالزمة من اجل تحقيق اهدافها. 
كم�ا ان هن�اك واجبات اخرى لها منها اإلدارية والخدمي�ة واالجتماعية، وكل ما 

يتعلق بالتنظيم اإلداري والضبط األجتماعي.
ولعل التطور الحضاري والثقايف والعلمي واالجتماعي زاد من اعباء هذه الوزارة 
التي تتحمل الجزء االس�ايس داخل املجتمع، حيث انها ُتعنى بحياة االنس�ان من 

الوالدة لحني املمات.
وألنها املعنية يف املحافظة عىل النظام العام داخل املجتمع، وهذا قد يولد احتكاكاً 
بني أفراد املجتمع ورجال وزارة الداخلية من خالل ايقاع الجزاءات عىل املخالفني؛ 
او من خالل القاء القبض عىل املتهمني، او من خالل تطبيق الضوابط يف دوائرها 
الخدمي�ة او مايوقعه او مم�ن يقع عىل عاتقهم عملية الضبط اإلداري الس�يما 
اثناء حرض التجوال او اثناء التظاهرات وغريها قد يولد مردود س�لبي لدى أفراد 
املجتم�ع ضد رجال الرشطة، وال�ذي يتصورهم البعض انه�م كالحاجز النفيس 
أمام رغب�ات بعض املواطنني، والتي قد تتعارض مع مصالح املجتمع، لذلك يجد 
املواط�ن أن اجهزة الرشطة تقف س�داً ضد تحقيق رغباته غ�ري املرشوعة والتي 
يعتقدها البعض انها تمثل تقييداً لحريات األفراد وانها اجهزة اس�تبداد وتسلط، 

وبالتايل فإن شعوراً بالكراهية يتولد لدى الفرد ضد رجال الرشطة.
وألن الواقع ليس كذلك حيث ان رجال الرشطة هم اداة الدولة للحفاظ عىل تنفيذ 

القانون الذي يصب باألساس لخدمة وحماية املجتمع.
وألن عملية التنظيم األجتماعي هي عملية تكاملية يش�رك جميع األطراف فيها 
والت�ي اليمك�ن لوزارة الداخلي�ة لوحدها أن تؤدي واجبها ع�ىل أكمل وجه بدون 
تفاع�ل وتعاون أفراد املجتمع من خالل تقييد بعض أنماط الس�لوك التي يمكن 

أن تؤدي إىل انحرافهم.
لذا اصبح من الواجب عىل جميع مؤسس�ات الدول�ة واملجتمع التعامل بإيجابية 
لدعم التعاون والتنس�يق مع أجهزة الرشطة، فاملؤسسات التعليمية دور بارز يف 
دع�م رجال الرشطة ع�ن طريق اعداد الربامج الربوية واملناه�ج التعليمية التي 
توض�ح اهمية ذلك التعاون م�ع رجل الرشطة، كما وأن األرسة لها دور كبري عن 
طريق الربية اإليجابية وتوجيه األبناء لألرتباط بأسس الربية األمنية وان يكون 
الوال�دان ق�دوة يف التعام�ل األرسي للحفاظ عىل تماس�ك األرسة حتى ال ينحرف 

األبناء ويكونوا اداة يف عرقلة التنظيم اإلداري.
ولعلن�ا اليوم نجد وزارة الداخلي�ة اصبحت بواجباتها املتعددة واملتش�عبة داخل 
املجتمع بحاجة اساس�ية لتعاون املجتمع كونها خرجت عن التقليد وتعمقت يف 
ش�ؤون املواطنني التي حددتها القوانني، فالدور ال�ذي تلعبه الرشطة املجتمعية 
وكذلك االرسة والطفل ماهي اال واجبات استثنائية غايتها حماية حقوق املواطن 
داخ�ل ارسته وهذا بح�د ذاته يجعلها األق�رب اىل املواطن العراق�ي، وأن دعمهم 

واجب رشعي ووطني. 

منذ م�ا يقارب الثالث�ني عاماً والعراقيون -باس�تثناء أصح�اب الدخل العايل- 
يعتمدون كثرياً يف مؤنهم الش�هرية عىل مفردات الحصة التموينية، فهي -وإن 
كان�ت ال تلب�ي الطموح- إال أنها بحال من األح�وال ترفع عن كاهل رب األرسة 

بعض املرصوفات التي يستفيد منها إن وجدت يف مكان آخر.
من الثالثني عاماً هذه وملدة ثالثة عرش سنة وتحت ظل حكم فايش ديكتاتوري 
دموي، كانت الحصة التموينية متعددة املواد وتوزع بشكل شهري دون تأخري 
فكان�ت ولس�نوات عج�اف طويلة ه�ي مصدر عيش أغل�ب العوائ�ل العراقية 

ينظمون شهرهم عىل مفرداتها قدر اإلمكان.
وبعد )13( عام من االنضباط واالعتماد جاء التحرير، فالناس وعند التحرير لم 
يحلموا بإلغاء الحصة التموينية التي فرضتها سياس�ات حكومة رعناء قضت 
س�نوات حكمها بالحروب واالعتداء عىل الغري وس�فك الدماء أمالً منهم بتوفر 
هذه املواد يف الس�وق وبأسعار زهيدة باس�تطاعة الجميع رشاءها، بل حلموا 
بازدي�اد مفردات الحصة وازدي�اد كمياتها تحت ظل تحري�ر من ظلم وتوزيع 

عادل لثروات البلد!
ومض�ت الس�نة تلو األخ�رى واختفت امل�ادة الغذائية واألساس�ية بعد األخرى 
لتصبح الحص�ة التموينية )يف زمن الديمقراطية( صدق�ة يرقبها من يعتاش 
عليها كل شهر، وهذا أيضاً لم يستمر.. فاملواطن يجب أن يضحي من أجل بلده 
يف األزمان العجاف، وعليه أن يتحمل، وبناء عىل ذلك أصبح توزيع الحصة التي 
تقلصت إىل أربعة مواد رأتها الحكومات الديمقراطية املتعاقبة أنها األساس�ية 
فقط وال داعي للتبذير كل ش�هرين وكل ش�هر ونصف )والش�عب رايض موكل 

أمره لله(.
انتفض الش�عب عىل من يحكموه ومأل الش�وارع وأعط�ى كعادته الدماء من 
اج�ل التغيري ومحاربة الفس�اد ال�ذي صار كاملرض الخبي�ث يف جميع مفاصل 
الدولة ومسمياتها وراح يسترشي وال عالج له، وبعد أشهر عدة جاءت حكومة 
وصف�ت باملؤقتة م�ن اجل تحقيق مطالب املنتفضني وتعهدت عىل نفس�ها أن 
تكون يد الش�عب الضاربة عىل الفس�اد واملفس�دين، إال أنها نس�يت أن تتعهد 
بتوف�ري الحص�ة التموينية فالحكوم�ة التي جاءت طارئة ومنذ س�تة أش�هر 
ل�م توفر الحصة التموينية لش�عبها املنتفض والجميع فيها س�اكت كأن عىل 

رأسهم الطري )ال حس وال خرب(.
أيته�ا الحكوم�ة الجليل�ة بجميع ش�خوصك املحرمني: إن الحص�ة التموينية 
والكهرباء والخدمات األساسية األخرى ما هي إال واجبات عليكم تنفيذها دون 
كل�ل أو ملل أو تقديم أعذار ووعود، إن الش�عب العراق�ي ويف ظل الديمقراطية 
البغيض�ة ذاق ما ل�م يذقه تحت س�وط الدكتاتور وزبانيت�ه، انتبهوا يرحمكم 
الل�ه م�ن غفوتكم وانظروا إىل هذا الش�عب الذي ما أن تأت�ي حكومة إال ونظر 
إليه�ا كأنها املنقذ مما هو فيه وعلي�ه وما هي إال مدة وجيزة حتى تتغري هذه 
النظرة ويرج�ع يعلن أيام الديمقراطية ويرحم عىل أيام الدكتاتورية )الحصة 

التموينية قوت شعب(.

هواوي كونكت يطلق مؤمتره السنوي ويكشف حماور هامة لقطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت خالل احلقبة الرقمية احلالية

بغداد / املستقبل العراقي

النس�خة الخامس�ة  انطلق�ت فعاليات 
منمؤتمر هواوي كونكت 2020، الحدث 
االك�رب م�ن نوعه ع�ىل مس�توى العالم 
يف مدين�ة ش�نغهاي الصيني�ة، بحضور 
ش�خيص وب�ث مب�ارش ع�ىل االنرن�ت 
لكاف�ة الفعاليات. ويس�تضيف املؤتمر 
نخب�ة من ق�ادة قط�اع صناع�ة تقنية 
املعلومات واالتصاالت من مختلف انحاء 
العالم. وش�هد املؤتمر إعالنالرشكة عن 
اس�راتيجياتها الجديدة للعام املقبل عىل 

ضوء التحديات التى تمر بها حالياً.
وكانت هواوي قد طرحت خالل نسخة املؤتمر 
األوىل يف ع�ام 2016،  رؤية جديدة س�عياً لبناء 
عالم ذكيودعت رشكائها يف جميع أنحاء العالم 
إىل بن�اء نظام ايكولوجي متن�وع ومزدهر من 
خالل مد جس�ور العمل املش�رك والش�فافية 
واالنفتاح ورفع س�قف االبتكار بالتعاون. ويف 
نسخة عام 2017، أعلنت هواوي عن طموحها  
يف أن تصب�ح واحدة من أكرب خمس�ة مزودين 

للخدمات الس�حابية يف العالم. أما نسخة  عام 
2018، فكشفت عن اسراتيجية هواوي  للذكاء 
االصطناعي، ليتبعها اعالنها عن اسراتيجيتها 

للحوسبة السحابية يف عام 2019 .
ويف عام 2020 وعىل ضوء التطورات املتسارعة 
الحاصل�ة يف طرح تقنية الجي�ل الخامس عىل 
نطاق واس�ع يف جمي�ع أنحاء العالم، واتس�اع 
لتقني�ات  الصناعي�ة  التطبيق�ات  اس�تخدام 
االتص�ال الرديف�ة للجي�ل الخام�س كالذكاء 
االصطناع�ي والحوس�بة، رك�زت ه�واوي يف 

الحالي�ة  الخامس�ة  املؤتم�ر  نس�خة 
علىأهمية خلق قيم�ة جديدة من خالل 

التعاون بني خمس مجاالت تقنية .
وبحس�ب ج�و بين�غ، رئي�س مجل�س 
س�ينصب  بالتن�اوب،  ه�واوي  إدارة 
تركي�ز الرشك�ة يف املس�تقبل القريبعىل 
تطبي�ق تقنيات املعلوم�ات واالتصاالت 
يف الصناع�ات والتع�اون م�ع رشكائها 
لتقدي�م حلول خاصة بالس�يناريوهات 
به�دف مس�اعدة الرشكات ع�ىل تنمية 
الحكوم�ات ع�ىل  أعماله�ا ومس�اعدة 
تحقي�ق أهدافه�ا االس�راتيجية لتعزيز 
الصناع�ة املحلية وإفادة جمهورها وتحس�ني 

الحوكمة الشاملة.
و خ�الل كلم�ة املؤتم�ر االفتتاحي�ة  ق�ال جو 
بينغ:«مع تحول املزي�د واملزيد من الحكومات 
وال�رشكات إىل التقنيات الرقمية وتبني الذكاء، 
سيش�هد قط�اع تقنية املعلوم�ات واالتصاالت 
إمكان�ات هائل�ة للنمو. ونح�ن نتطلع إىل فتح 
فصل جديد م�ن اطر التعاون م�ع رشكائنا يف 

هذا املجال«.

دائم�ا م�ا يراف�ق ألع�اب الفيدي�و مفهوم س�ائد من�ذ س�نوات، وهو أن 
ممارستها لساعات طويلة مرضة بالعقل، ولكن دراسة حديثة تؤكد اآلن 
أن تلك الس�اعات الت�ي تقضيها يف ألعاب الفيديو لها فائدة مدهش�ة عىل 

عقلك، وهي أنها تقوم برقية ذاكرتك وتعززها دون علمك.
فح�ص البح�ث العلمي الذي اس�تمر مدة ش�هر، وتم إج�راؤه يف جامعة 
 Frontiers in Human“ يف  ون�رش  إس�بانيا،  يف  كاتالوني�ا  دي  أوبريت�ا 
Neuroscience”، امله�ارات املعرفية ل�27 ش�ابا تراوح أعمارهم بني 18 

و40 عاما أثناء لعبهم “نينتندو” الكالسيكيو و”سوبر ماريو 64.
واكتش�ف الباحث والطبيب، م�ارك بالوس، يف الدراس�ة أن “الناس الذين 
كانوا يمارس�ون ألعاب الفيديو قب�ل املراهقة، عىل الرغم من توقفهم عن 
اللعب، كان أداؤهم أفضل مع مهام الذاكرة العاملة، التي تتطلب االحتفاظ 
العقيل باملعلومات والتالعب بها للحصول عىل نتيجة”. ويرشح بالوس أنه 
“بعي�دا عن إتالف أدمغتنا، فإن ألع�اب الفيديو تمثل يف الواقع تحديا لنمو 

العقول، وصعوباتها املتزايدة هي ما يجعلها جذابة للغاية”.

دراسة تكشف فائدة مدهشة للدماغ 
من ممارسة ألعاب الفيديو

خطر شديد هيدد حياتك بسبب »دهون البطن«
كشفت دراسة جديدة نرشتها 
الربيطاني�ة،  الطبي�ة  املجل�ة 
ب�ني  وثي�ق  ارتب�اط  وج�ود 
البط�ن  يف  الزائ�دة  الده�ون 

والوفاة املبكر.
وبحسب الدراسة التي شملت 
أكثر من 2.5 مليون مش�ارك، 
خ�الل م�دة 24 عام�اً، أن كل 
زيادة بمقدار 10 س�نتيمرات 
يف دهون البطن لدى النس�اء، 
ترف�ع من خطر الوفاة املبكرة 
بنس�بة 8%، بينم�ا تزيد هذه 

النسبة إىل 12% لدى الرجال.
ويف املقابل أظهرت نتائج الدراس�ة أن دهون 
الوركني والفخذين تقلل م�ن مخاطر الوفاة 

املبكر، وربما تس�اعد دهون هذه املناطق يف 
وقاية اإلنسان من مس�تويات الكوليسرول 
املرتفعة والس�كر بالدم.ووفقا للخرباء تشري 

ده�ون البط�ن إىل تراكم نوع 
م�ن الده�ون، يع�رف باس�م 
ح�ول  الحش�وية،  الده�ون 
أعضاء داخلي�ة مختلفة، مثل 

الكبد والبنكرياس واألمعاء.
ويطل�ق ع�ىل ه�ذه الده�ون 
“الده�ون  اس�م  الحش�وية 
النش�طة”، ألنه�ا تؤث�ر ع�ىل 
وظيف�ة الهرم�ون، من خالل 
إف�راز بروتني ي�ؤدي إىل زيادة 
مقاومة األنسولني، ما يجعلنا 
عرض�ة مل�رض الس�كري من 
ضغ�ط  وارتف�اع   ،2 الن�وع 
الدم، والكوليس�رول الزائد، وأمراض القلب، 

وبعض أنواع الرسطان ومرض الزهايمر.

تخط�ط رشكة صينية متخصصة بش�ؤون 
الفضاء إلط�الق أول روبوت إىل مدار كوكب 
األرض خ�الل الش�هرين القادم�ني للقي�ام 
بعمليات تعدي�ن الكواكب، بهدف أخذ زمام 

املبادرة يف عمليات الصناعات الفضائية.
سرس�ل رشك�ة “Origin Space” الصينية 
الخاص�ة، املتخصصة بالفض�اء التي تتخذ 

م�ن العاصمة بكني مقرا له�ا الروبت “نيو 
1”.يعت�رب الروب�وت “ني�و 1” عب�ارة ع�ن 
قم�ر صناعي صغري ب�وزن 30 ك�غ فقط، 
Long-“ يحمله صاورخ صيني من سلسلة
 / نوفم�رب  الفض�اء يف ش�هر  إىل   ”March

ترشين الثاني املقبل.
وأطلق�ت الرشك�ة ع�ىل املركب�ة الفضائية 

اس�م “روبوت التعدي�ن الفضائي”، منوهة 
إىل أن املهم�ة القادم�ة س�تتضمن أخب�ارا 
لق�درة الروبوت ع�ىل تحديد أماك�ن املوارد 
القيم�ة من املعادن واس�تخراجها، والقيام 
بعمليات تنقيب فعيل عىل الكواكب، بحسب 
 IEEE“ بي�ان الرشكة الذي نقلت�ه صحيفة

.”Specturm

الصني تدخل عالـم »تعدين الفضاء« بإطالق أول روبوت

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى
 الزميل الصحفي ماجد  البلداوي عضو النقابة 

وتشيد بعطائه الصحفي واملهني

مساحة للرأي امـضـاءات
اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

الصحفي�ني  نقاب�ة  تنع�ى 
ماج�د  الزمي�ل  العراقي�ني 
عبد الكاظم البلداوي عضو 
النقاب�ة  الذي وافت�ه أملنيه 
محافظ�ة  يف  الي�وم  ه�ذا 
ميس�ان بع�د رصاع طويل 

مع املرض..
ويع�د الزمي�ل  الفقي�د احد 
الصحفيني والكتاب املبدعني 
ومن رواد الصحافة العراقية 
حي�ث عم�ل طيل�ة  ثالثني 
عاما صحفي�ا واديبا مبدعا 
وأدى واجب�ه الصحفي بكل 
مهني�ة وأمان�ة وكان مثاال 

للصحف�ي املجد واملتابع لعمله املهن�ي وكتاباته وحرصه الدائم 
ع�ىل االلت�زام بأخالقي�ات العمل املهن�ي وتعامله الحس�ن مع 

زمالئه طيلة فرة عمله الصحفي .
ويف الوق�ت الذي تعزي في�ه نقابة الصحفي�ني العراقيني عائلة 
الفقي�د وزمالئه وأصدقائه فأنها تبته�ل إىل الباري عز وجل أن 
يتغمده بواس�ع رحمته ويس�كنه فس�يح جنات�ه ويلهم أهله 

وذويه ومحبيه جميل الصرب والسلوان .
انا لله وانا اليه  راجعون 


