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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفاد مص�در حكومي، أمس االثنني، بالغاء التعاقد 
مع رشكة فاي�زر االمريكية لتوري�د لقاح كورونا 
بق�رار م�ن رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
لوجود ش�بهات فساد، وجاء ذلك فيما فتح العراق 
االس�تمارة االلكرتوني�ة للتس�جيل للحصول عىل 
اللقاح، بينما ترتدد أنباء عن السعي لتمديد الحظر. 
وأبلغ املصدر إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
تدخ�ل بق�رار من�ه يف الغ�اء التعاقد م�ع الرشكة 
املنتجة للقاح فايزر األمريكي بس�بب فساد تخلل 
عق�ود اللقاح بعد تدخل رشكة وس�يطة. وأوضح 
املص�در، أن وزارة الصحة ب�دأت حالياً بالتفاوض 
املب�ارش م�ع رشكة س�ينوفارم الصيني�ة لتجهيز 
 الع�راق بكمية ملي�ون لقاح، الفت�ا يف ذات الوقت 
اىل أن س�ينوفارم الصيني�ة لديه�ا طلب�ات كثرية 
للتجهي�ز عامليا بينما يقع الع�راق يف ذيل القائمة. 
من جانبه قال رئيس املجلس االستشاري العراقي 
فرهاد عالءالدي�ن، يف تدوينة له عبى موقع تويرت، 
إن »وزارة الصحة طلبت من مجلس الوزراء إقرار 
التعاقد مع رشكة عراقية وس�يطة باس�م )ع. ق( 
عىل رشاء 6 ماليني جرعة من اللقاح الصيني بسعر 
32$ للجرع�ة الواحدة يف صفق�ة تبلغ نحو $200 
مليون« . وتابع قائال أنه »يف العرشين من ش�باط 
املايض رصح وزير الصحة يف لقاء متلفز بأن »٤.3 
مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل للعراق، 
يف األسبوع األخري من شهر شباط وتحديداً يف يوم 
28 من الش�هر الحايل(«، مضيفا »اليوم ١ اذار ولم 
يصل اي جرعة، علينا ان نسأل أين اللقاح؟ و ماذا 

حصل مع 3.٤ مليون جرعة؟«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال متحدث باس�م األمم املتح�دة أن أنطونيو جوترييش 
األمني الع�ام للمنظم�ة الدولية يدين بق�وة حملة القمع 
العنيف�ة يف ميانم�ار ويش�عر بانزعاج ش�ديد م�ن زيادة 
عدد القتىل والجرحى. وقال املتحدث باس�م األمم املتحدة 
س�تيفان دوجاريك يف بيان »اس�تخدام القوة القاتلة ضد 
املتظاهري�ن الس�لميني واالعتق�االت التعس�فية أمر غري 
مقب�ول. »ويحث األمني العام املجتمع الدويل عىل التكاتف 
وإرس�ال إش�ارة واضح�ة إىل الجي�ش ب�رورة احرتام 
إرادة ش�عب ميانم�ار وفقا مل�ا تم التعبري عن�ه من خالل 

االنتخابات ووقف القمع«.م�ن جهته، قال مكتب حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة إنه تلقى »معلومات موثوقة« 
بأن حملة القمع ض�د املتظاهرين املناهضني لالنقالب يف 
ميانمار خلفت ١8 قتيالً عىل األقل وأكثر من 30 جريًحا.

وق�ال املكت�ب يف بيان�ه »وردت أنب�اء عن وق�وع وفيات 
نتيجة إطالق الذخرية الحية عىل حشود يف يانغون وداوي 
ومانداالي وميك وباغو وبوكوكو«، يف إشارة إىل عدة مدن 

يف ميانمار.
ووفقا للبيان فقد اس�تخدمت قوات الرشطة الغاز املسيل 
للدم�وع يف مناطق مختلفة باإلضافة إىل القنابل الضوئية 

قنابل الصوت«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الثقافة والسياحة واالثار حسن 
ناظم ان من املهم التفكري بزيارة قداس�ة 
باب�ا الفاتي�كان فرنس�يس اىل العراق وما 
ستؤول عليه من فوائد عىل جميع الصعد. 
وذك�ر ناظم خ�الل مؤتم�ر صحفي عقد 
يف ديوان ال�وزارة للتعري�ف بمزايا الزيارة 
املعلنة انها »ستضم يف جدول أعمالها الذي 
سيستغرق اربعة أيام، حيث من املزمع ان 
يص�ل البابا اىل بغ�داد ويجري خاللها عدة 
لقاءات رس�مية وزيارات اىل ع�دة مواقع 
ديني�ة وآثارية«.  واضاف الوزير »س�يحل 

قداسة البابا يف بغداد وستكون له لقاءات 
مع النخب السياسية واالجتماعية وارباب 
الح�وار ورج�ال الدين وناش�طي املجتمع 
املدني، وسيكون له حضور منتظر يف مدينة 
أور االثري�ة بمحافظ�ة ذي قار«، مش�رًيا 
اىل ان »للجمي�ع أم�ل يف ارتف�اع مس�توى 
الوع�ي ل�دى الش�باب يف ان تك�ون هناك 
ظروف مناسبة لهذه الزيارة وان ال تتعكر 
اجوائه�ا بفع�ل االح�داث يف النارصي�ة«. 
وبخصوص اح�داث النارصية تابع الوزير 
ان »هذه الزيارة تصب يف مصلحة املدينة، 
والحكوم�ة تعلم بأوض�اع املدينة حيث تم 
عقد جلسة مجلس الوزراء بتوجيه رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي هناك، بحضور 
محافظها مع اعتبارها محافظة منكوبة 
وت�م تخصيص صن�دوق لدعم املش�اريع 
فيه�ا«، معت�ًرا ان »الزي�ارة تع�د محطة 
حوار أديان يف مدينة أور، وستكون فرصة 
للقاء االديان العراقية هناك من مس�لمني 
ومسيحيني وصابئة مندائيني وأيزيديني«.  
وتاب�ع بالقول ان »املحطة الكرى االخرى 
ه�ي النج�ف واللق�اء التاريخ�ي باملرجع 
الدين�ي االع�ىل الس�يد ع�ي السيس�تاني 
بغ�رض بحث مس�ائل الح�وار الديني، إذ 
أرى ان زي�ارة البابا اىل النج�ف ذات الثقل 
الكب�ري، هي تتويج حركة عاملية يف الحوار 

االسالمي املس�يحي لتعزيز االمن والسالم 
يف بلدنا، اذ الزلنا يف مخاض يشوبه نزعات 
العن�ف والالتس�امح«، مبين�اً ان »املحطة 
االخرية للبابا خالل زيارته العراق ستكون 
مدينتي املوصل وأربيل وسيواصل لقاءاته 
وصلواته من أجل الضحايا الذين س�قطوا 
عىل ي�د تنظيم داع�ش االرهاب�ي«.  وقال 
ان »للع�راق فرص�ة لالس�تفادة من هذه 
الزيارة اجتماعياً وأثرها يف الس�لم والوئام 
املجتمعي، كما س�يكون لها أثر اقتصادي 
وس�ياحي م�ا ان يض�ع الباب�ا قدمي�ه يف 

املحجات الدينية .
التفاصيل ص2

ص7

نتيجة واحدة حتسم 3 تعادالت.. 
والقوة اجلوية يعزز صدارته بالفوز 
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بيان من الرشيد بشأن مقاتيل اجليش العراقي: خدمات وقروض حتى يف مقرات الفرق
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرش�يد، أم�س اإلثنني، عن اس�تمراره بإصدار 
بطاقات إلكرتونية ملنتسبي الجيش العراقي.    

وأوض�ح املكتب اإلعالمي للمرصف، يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، أن »اللج�ان التي تم تش�كيلها قامت 

بالوصول اىل الحدود حيث مقرات الفرق«.  
وأضاف أن�ه »تم إصدار وتس�ليم بطاقات نخيل اىل منتس�بي 
الفرق�ة )١٥( م�ن الجي�ش العراق�ي«، مؤك�داً أن »مدير عام 
مرصف الرشيد باس�م عبد عيل يوسف وجه اللجان بالوصول 
اىل أبع�د نقطة حيث تواج�د مقرات الجي�ش العراقي إليصال 
الخدم�ة املرصفي�ة وش�مولهم بالس�لف والق�روض أس�وة 

بموظفي الدوائر املدنية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أف�اد مصدر حكوم�ي، أمس االثنني، بالغ�اء التعاقد مع 
رشكة فاي�زر االمريكية لتوريد لق�اح كورونا بقرار من 
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي لوجود ش�بهات 
فساد، وجاء ذلك فيما فتح العراق االستمارة االلكرتونية 
للتس�جيل للحصول ع�ى اللقاح، بينما ت�رتدد أنباء عن 

السعي لتمديد الحظر.
وأبل�غ املص�در إن رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
تدخل بق�رار منه يف الغ�اء التعاقد م�ع الرشكة املنتجة 
للقاح فايزر األمريكي بس�بب فس�اد تخلل عقود اللقاح 

بعد تدخل رشكة وسيطة.
وأوضح املصدر، أن وزارة الصحة بدأت حالياً بالتفاوض 
املب�ارش مع رشكة س�ينوفارم الصيني�ة لتجهيز  العراق 
بكمية مليون لقاح، الفتا يف ذات الوقت اىل أن سينوفارم 
الصيني�ة لديها طلبات كثرية للتجهي�ز عامليا بينما يقع 

العراق يف ذيل القائمة.
م�ن جانبه ق�ال رئي�س املجل�س االستش�اري العراقي 
فره�اد عالءالدي�ن، يف تدوينة له عبى موق�ع تويرت، إن 
»وزارة الصحة طلبت من مجل�س الوزراء إقرار التعاقد 
م�ع رشكة عراقية وس�يطة باس�م )ع. ق( عى رشاء 6 
مالي�ني جرعة من اللق�اح الصيني بس�عر 32$ للجرعة 

الواحدة يف صفقة تبلغ نحو 200$ مليون« .
وتاب�ع قائال أن�ه »يف العرشين من ش�باط املايض رصح 
وزير الصح�ة يف لقاء متلفز بأن »3.٤ مليون جرعة من 
لقاحات كورونا س�تصل للعراق، يف األس�بوع األخري من 
ش�هر ش�باط وتحديداً يف يوم 28 من الش�هر الحايل(«، 
مضيفا »اليوم ١ اذار ولم يصل اي جرعة، علينا ان نسأل 

أين اللقاح؟ و ماذا حصل مع 3.٤ مليون جرعة؟«.
ب�دوره كت�ب املحل�ل الس�يايس ابراهم�ي الصميدعي، 
تدوينة عى موقع تويرت، إن » الغاء عقد الوسيط وحده 
لي�س كافيا ، وانما يجب محاس�بة  ) النفوس الضعيفة 

( الت�ي تري�د ان تث�رى ع�ى حس�اب م�وت 
العراقيني«.

من جانبه، أعلن وزير الصحة والبيئة حس�ن 
التميمي عن آلية حصول املواطنني عى لقاح 

كورونا الذي وصل البالد مؤخراً.    
وق�ال التميم�ي يف تس�جيل فيدي�و، نرشت�ه 
الحكوم�ة العراقي�ة، ج�اء فيه، إنه »س�يتم 
قريب�ا إط�الق منص�ة الكرتوني�ة يحجز من 

خاللها املواطنون موعدا لتلقي اللقاح«.  
م�ع  وبالتع�اون  االتص�االت  وزارة  وأك�دت 
وزارة الصح�ة ع�ن إط�الق االس�تم����ارة 
اإللكرتونية للمواطنني والخاصة بح����جز 

    .١9-Covid لقاح
وق�ال املتح�دث الرس�مي ل�وزارة االتصاالت 
رع�د املش�هداني، يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »حسب توجيهات  

رئي�س الوزراء مصطفى الكاظم�ي أن وزارة االتصاالت 
وبالتع�اون مع وزارة الصحة ب�ارشت بإطالق الربنامج 
اإللكرتوني الخاص وعرب موقع وزارة الصحة اإللكرتوني 

الخاص«.  
ودعا املش�هداني، املواطنني إىل التس�جيل والحجز للقاح 
Covid- ١9 وال�ذي أطلقت�ه وزارة الصح�ة يوم أمس«، 

الفتاً اىل أن »وزارة االتصاالت ستوفر املساحات الخزينة 
الالزمة الس�تيعاب األعداد الكبرية املتوقعة لطلب اللقاح 
وبإرشاف ومتابعة وزير االتصاالت أركان ش�هاب أحمد 
الش�يباني ال�ذي أمر بتوف�ري كافة املس�تلزمات والدعم 
اللوجس�تي للتعاون م�ع وزارة الصحة العراقية إلنجاح 

مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطأة الجائحة«.  

وتاب�ع أن »ال�وزارة تس�عى دائم�ا م�ع بقية ال�وزارات 
واملؤسس�ات الحكومية العراقية لتوفري أفضل الخدمات 

للمواطن العراقي«.  
إىل ذل�ك،  أعلن�ت خلية األزمة النيابية، عن حظر ش�امل 

مرتقب يف العراق.
وقال مقرر خلية األزمة النيابية جواد املوس�وي يف بيان 
مقتضب »املدة املقبلة ستش�هد حظراً تاماً ملدة أس�بوع 

يتبعها بشكل جزئي«.
وكان الع�راق ق�د دخ�ل منذ ١9 ش�باط امل�ايض، حظرا 
ش�امال للتجوال أي�ام الجمعة والس�بت واألحد، وحظرا 
جزئي�ا باق�ي األيام، ملدة اس�بوعني، بعد تفش للس�اللة 

الجديدة املتحورة لفريوس كورونا يف البالد.
وملحت وزارة الصحة بتمديد حظر التجوال.

وقال مدير عام الصحة العامة يف الوزارة رياض الحلفي 
يف ترصيح متلفز ان »حظر التجوال س�اهم يف انخفاض 
اصاب�ات كورونا ولكن اذا اس�تمرت االصابات فقد نلجأ 
للحظر الش�امل بعد انقضاء االسبوعني« مبينا »يحتمل 
تمديد حظر التجوال بعد مناقشته من قبل اللجنة العليا 
وق�د نلجأ للحظ�ر التام، وه�ذا يعتمد عى ق�رار اللجنة 

وبعد مناقشته من قبلها«.
يف غض�ون ذل�ك، أحال مجل�س الوزراء م�رشوع قانون 
مواجه�ة جائح�ة كورون�ا إىل مجلس الن�واب، كما قرر 
املجلس فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى 

مرصف حكومي لرشاء لقاح كوفيد – ١9.    
وينص املرشوع، بحس�ب بي�ان األمان�ة العامة ملجلس 
ال�وزراء، وتلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، عى 
»اإلعف�اء م�ن املس�ؤولية املدني�ة والجزائي�ة للرشكات 
املصنعة واملجهزة واملوزعة واملسوقة وممثليها واملكاتب 
العلمية ووزارة الصحة وتش�كيالتها والعاملني فيها من 
األرضار الناتج�ة ع�ن توفري أو اس�تخدام امل�واد الطبية 
الالزمة للوقاية أو العالج م�ن فريوس كورونا، وتتحمل 
الدول�ة تعوي�ض املترضري�ن م�ن األعمال أو األنش�طة 
الالزمة ملواجه�ة جائحة كورونا، باس�تثناء 
األعم�ال العمدي�ة الت�ي ت�ؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الجس�يمة باس�تخدام إح�دى املواد 
الطبي�ة«.  ويتضمن القانون »تش�كيل لجنة 
فني�ة مختص�ة يف وزارة الصح�ة؛ لتحدي�د 
األرضار الناتجة عن استعمال املنتج ومقدار 
التعوي�ض وُيح�ّدد أعضاؤه�ا وآلي�ة عملها 
وطريق�ة تموي�ل تعوي�ض األرضار بق�رار 

يصدر عن مجلس الوزراء«.  
ويف سياق ذي صلة، قرر مجلس الوزراء فتح 
وزارة الصح�ة اعتمادا مس�تنديا داخليا لدى 

مرصف حكومي لرشاء لقاح كوفيد – ١9.  
ون�ص الق�رار أيض�ا ع�ى اس�تحداث ديوان 
الرقاب�ة املالية االتحادي تبويبا محاس�بيا أو 
اعتم�اد املعالجات الحس�ابية املالئمة لتنفيذ 

فتح االعتماد املستندي.  

جملس الوزراء حييل مشروع قانون »مواجهة جائحة« إىل الربملان..  وأنباء عن إلغاء عقد »فايزر« األمريكي واالجتاه اىل الصني

مواجهة »كورونا«: قانون و»آلية لقاح« ومتديد للحظر
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      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الثقافة والس�ياحة واالثار حس�ن 
ناظم ان من املهم التفكري بزيارة قداسة بابا 
الفاتيكان فرنس�يس اىل العراق وما ستؤول 

عليه من فوائد عى جميع الصعد.
وذك�ر ناظ�م خ�الل مؤتم�ر صحف�ي عقد 
يف دي�وان ال�وزارة للتعري�ف بمزاي�ا الزيارة 
املعلنة انها »س�تضم يف جدول أعمالها الذي 
سيس�تغرق اربعة أيام، حي�ث من املزمع ان 
يص�ل البابا اىل بغ�داد ويج�ري خاللها عدة 
لق�اءات رس�مية وزي�ارات اىل ع�دة مواقع 

دينية وآثارية«. 
واض�اف الوزي�ر »س�يحل قداس�ة البابا يف 
بغ�داد وس�تكون ل�ه لق�اءات م�ع النخ�ب 

الح�وار  السياس�ية واالجتماعي�ة وارب�اب 
ورج�ال الدي�ن وناش�طي املجتم�ع املدني، 
وس�يكون له حض�ور منتظ�ر يف مدينة أور 
االثري�ة بمحافظ�ة ذي قار«، مش�رًيا اىل ان 
»للجميع أمل يف ارتفاع مس�توى الوعي لدى 
الش�باب يف ان تكون هناك ظروف مناس�بة 
له�ذه الزي�ارة وان ال تتعك�ر اجوائها بفعل 

االحداث يف النارصية«.
وبخصوص اح�داث النارصية تاب�ع الوزير 
ان »ه�ذه الزيارة تص�ب يف مصلحة املدينة، 
والحكوم�ة تعل�م بأوضاع املدين�ة حيث تم 
عقد جلس�ة مجلس ال�وزراء بتوجيه رئيس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي هناك، بحضور 
محافظه�ا مع اعتباره�ا محافظة منكوبة 
وت�م تخصي�ص صن�دوق لدع�م املش�اريع 

فيه�ا«، معت�رًبا ان »الزي�ارة تع�د محط�ة 
ح�وار أديان يف مدينة أور، وس�تكون فرصة 
للق�اء االدي�ان العراقية هناك من مس�لمني 

ومسيحيني وصابئة مندائيني وأيزيديني«. 
وتابع بالق�ول ان »املحط�ة الكربى االخرى 
هي النجف واللقاء التاريخي باملرجع الديني 
االعى السيد عيل السيس�تاني بغرض بحث 
مسائل الحوار الديني، إذ أرى ان زيارة البابا 
اىل النج�ف ذات الثق�ل الكب�ري، ه�ي تتويج 
حركة عاملية يف الحوار االس�المي املس�يحي 
لتعزي�ز االمن والس�الم يف بلدن�ا، اذ الزلنا يف 
مخاض يشوبه نزعات العنف والالتسامح«، 
مبين�اً ان »املحط�ة االخ�رية للباب�ا خ�الل 
زيارت�ه الع�راق س�تكون مدينت�ي املوص�ل 
وأربيل وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل 

الضحايا الذين سقطوا عى يد تنظيم داعش 
االرهابي«. 

وقال ان »للعراق فرصة لالستفادة من هذه 
الزي�ارة اجتماعياً وأثرها يف الس�لم والوئام 
املجتمع�ي، كما س�يكون لها أث�ر اقتصادي 
الباب�ا قدمي�ه يف  ان يض�ع  وس�ياحي م�ا 
املحج�ات الدينية ألهميتها بالنس�بة التباع 
البابا والديانة املس�يحية الكاثوليكية، وآمل 
له�ذه الزي�ارة ان تنع�ش الس�ياحة حي�ث 
رشعت هيئة الس�ياحة بأقامة مش�اريع يف 

هذا الصدد«. 
وبشأن التغطيات الصحفية قال ان »مجلس 
ال�وزراء اوىص بمراع�اة طلب�ات االعالميني 
الع�رب واألجان�ب لتغطية الزي�ارة، وصلتنا 
طلبات بحدود األلف طلب ملنافس�ة زمالئهم 

العراقي�ني، وه�ذا يض�ع أمامن�ا تح�ٍد كبري 
لتسهيل مهمتهم«. 

وختم ناظم املوتمر بالقول ان »هذه الزيارة 
ثم�رة لجه�ود كبرية م�ن مؤسس�ات دينية 
ومؤسس�ات معنية بحوار األديان يف لقاءات 
ك�ربى وعق�دت ونس�جت أوىل العالقات مع 
الفاتي�كان ومنها دار العل�م لألمام الخوئي 
التي بادرت منذ س�نوات لعقد اوىل اللقاءات 
الش�يعية الكاثوليكية وأيًض�ا بالتعاون مع 
الكاردين�ال لويس س�اكو بطري�اك الكلدان 
الكاثوليك يف العراق والعالم واملجمع الفقهي 
العراقي يف األمام األعظم ومؤسسة مسارات 
بقيادة الدكتور سعد سلوم ومؤسسة أديان 
يف لبن�ان التي بذلت جه�ود كبرية يف حوارات 

دينية ومذهبية«. 

وزير الثقافة يتحدث عن »فوائد اقتصادية« من زيارة البابا ويؤكد: وصلنا »1000« طلب إعالمي لتغطيتها

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
صال�ح، أمس االثنني، مع عدد من 
العم�ل  الج�دد رضورة  الس�فراء 
الدويل املش�رتك ملواجهة التحديات 

وتخفيف توترات املنطقة.    
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
تلق�ت  بي�ان  يف  الجمهوري�ة 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »بره�م صال�ح تس�لم يف قرص 
اعتم�اد  أوراق  ببغ�داد،  الس�الم 
س�فراء كل م�ن جمهورية مرص 
العربي�ة ولي�د محمد إس�ماعيل، 
وأس�رتاليا ب�اوال إليزابي�ث كانيل، 
وإندونيس�يا ايلمار اي�وان لوبس 

والربازيل لويس ايفالدو«.  
اس�تقباله  خ�الل  صال�ح  وأّك�د 
ع�ى  ح�دة،  ع�ى  كالً  الس�فراء 
أن »الع�راق يتطل�ع نح�و تعزي�ز 
عالقات�ه السياس�ية واالقتصادية 
والتجارية، ويدعم التنسيق الدويل 
مواجه�ة  أج�ل  م�ن  واإلقليم�ي 

املختلف�ة،  العاملي�ة  التحدي�ات 
وتخفيف التوترات وإرساء السالم 
يف املنطق�ة، ومواصلة الحرب عى 

الجماعات اإلرهابية«.  
الجم����هوري�ة  وأش�ار رئي�س 
إىل »أهمي�����ة تطوير العالقات 
االقتصادي�ة والتب�ادل التجاري«، 
الفت�ًا إىل أن »البل�د يتطل�ع نح�و 
تعزي�ز  ع�رب  واألعم�ار،  البن�اء 
ف�رص االس����تثمار يف مختلف 
املجاالت، وتبادل الخربات العلمية 

والثقافية«.  
وبحس�ب البيان، عرّب صالح عن« 
أمنياته للس�فراء الج�دد بالنجاح 
يف أداء مهامه�م الجدي�دة، وبم�ا 
يس�هم يف توطيد عالقات الصداقة 
والتعاون بني العراق وبلدانهم«. .  
الس�فراء  »ق�ّدم  جانبه�م،  م�ن 
لرئي�س  وتقديره�م  ش�كرهم 
الجمهوري������ة، معرب�ني ع�ن 
تطلعاته�م يف تطوير العالقات مع 
الع�راق يف مختلف املج�االت وبما 

يعزز األوارص املشرتكة«.  

رئيس اجلمهورية يبحث )3( ملفات
 مع سفراء جدد يف العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د الحش�د الش�عبي والجيش، 
اجتماعا مع العشائر يف محافظة 
دياىل إلس�ناد العمليات الجارية يف 

املحافظة.
 وقال قائد عمليات الحشد يف دياىل 
طالب املوسوي يف بيان ان »قيادات 
الحش�د والجيش عقدت اجتماعا 
م�ع العش�ائر يف محافظ�ة دياىل 
إلسناد العمليات الجارية ملالحقة 
خاليا داعش وتأمني املناطق التي 
تش�هد تح�ركات إرهابية ش�مال 

رشق دياىل«.
وأكد ان »هناك ترحيبا من األهايل 
ته�دف  العملي�ات  وأن  الس�يما 
لفرض األم�ن واالس�تقرار ومنع 

اإلعت�داءات اإلرهابي�ة التي تطال 
املدني�ني واألمنيني ومصالحهم يف 
مناطق زور الش�يخ باب�ا التابعة 
رشق  ش�مال  جل�والء  لقض�اء 

دياىل«.
وطمأن املوس�وي األه�ايل مؤكدا 
ان »العملية بعي�دة عن التجريف 
الط�رق  فت�ح  منه�ا  واله�دف 
وتنظي�ف وتطه�ري منطقة الزور 
بش�كل كامل للوصول إىل مخابئ 
نه�ر  وتأم�ني ضفت�ي  اإلره�اب 
دياىل«، مضيفا ان »العملية تهدف 
ملالحق�ة عنارص داع�ش وتدمري 
مضافاتهم لتطبي�ق الخطة التي 
الجي�ش  قيادت�ي  م�ن  وضع�ت 
والحش�د ملنع التهديد املعادي من 

داعش اإلرهابي«.

اعلن�ت قيادة حرس الح�دود املنطقة 
الخامس�ة، أمس االثن�ني، العثور عى 

صواريخ يف محافظة االنبار.
وبينت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه ان »قوة مشرتكة 
تابعة لها تمكن�ت من العثور عى 22 
 ،SPG9 و37 صاروخ ،RBG ص�اروخ

و2٥ حشوة له يف صحراء االنبار«. 
واش�ارت القيادة ان قوات لواء حرس 
ح�دود الخامس - اس�تخبارات اللواء 
وخ�الل عملية اس�تباقية وبن�اًء عى 
معلوم�ات اس�تخباراتية عث�رت عى 
امل�واد املتفجرة«، الفتة اىل رفعها دون 

تسجيل أي حادث«.

احلشد الشعبي لعشائر دياىل: عملياتنا هتدف للوصول إىل خمابئ اإلرهاب حرس حدود
 املنطقة اخلامسة يعثر عىل 

)59( صاروخ يف االنبار
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اوضح املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن فرق 
سعر برميل النفط يف املوازنة يذهب لسد العجز، وقد ال تحتاج الحكومة اىل  
االقرتاض، مبيناً أن وضع موازنة تكميلية يبقى بحسب حاجة الحكومة.

وق�ال صال�ح يف حدي�ث صحف�ي، إن »املوازن�ة بني�ت عى عج�ز، أي أن 
املرصوفات أكثر، ويمكن أن يكون هناك اقرتاض، ولكن فرق س�عر برميل 
النف�ط اليوم يس�د العجز، لذلك ليس هناك داع لالق�رتاض، أي أن الفائض 

يحل محل االقرتاضات«.
وأضاف، أن »هذا الفرق يف س�عر برميل النفط يس�د العجز يف املوازنة، وقد 
ال تحت�اج الحكومة اىل االقرتاض”، منبه�ًا اىل أن “هذا ال يعني أنه ال يوجد 
اقرتاض نهائيا، ولكن الفارق يعوض، وقد يكون هناك فائض، وهذا يعتمد 

عى ثبات أسعار النفط«. 
وبشأن وجود موازنة تكميلية، بني صالح أن »إيجاد موازنة تكميلية ليس 
رضورة، ولكن تبقى بحس�ب حاجة الحكومة وم�دى قوة اإليرادات، وهل 

توجد لديها مشاريع مهمة مؤجلة تحتاج إىل موازنة تكميلية«.

مستشار احلكومة االقتصادي: فرق سعر النفط 
يسد عجز املوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

افتتح  رئيس أركان الجيش الفريق 
أول قوات خاصة الركن عبد األمري 
رش�يد يار الله، أمس االثنني، مقر 

األكاديمية العسكرية الجديد.
 وذكرت وزارة الدفاع يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان 
»االكاديمي�ة  إح�دى املؤسس�ات 
التابعة ل�وزارة الدف�اع والتي ُتعد 
الراف�د األس�ايس يف إع�داد آم�ري 
الفصائ�ل أو ما يعادلها يف الس�لم 
ضباط�اً  لتخريجه�م  والح�رب، 
أْكَفاء من الكليات واملعاهد التابعة 

لألكاديمي�ة العس�كرية وتدري�ب 
منتس�بي األكاديمية وتشكيالتها 
كل ضم�ن اختصاصه وعى ضوء 

نرشة التدريب«.
»يأتي إع�ادة تش�كيل األكاديمية 
اهتمام�ات  ضم�ن  العس�كرية 
التدريبي�ة  العملي�ة  يف  ال�وزارة 
التدريبي�ة  املؤسس�ات  وتنظي�م 
األكاديمي�ة  هيكلي�ة  ضم�ن 
بالكلي�ات  واملتمثل�ة  العس�كرية 
العس�كرية وكلية ط�ريان الجيش 
والق�وة الجوي�ة ومعه�د اللغ�ات 
ومرك�ز إع�داد وتطوي�ر املالكات 

التعليمية«.

رئيس أركان اجليش يفتتح مقر األكاديمية 
العسكرية اجلديد

تس�تعد الجه�ات الصحي�ة يف املحافظات 
للمب�ارشة بعملي�ة التلقيح ض�د فريوس 
كورون�ا بعد وصول دفع�ة اولية من لقاح 
»سينوفارم« الصيني، من خالل تخصيص 

منافذ التطعيم وتدريب املالكات.
لق�اح  م�ن  دفع�ة  الب�الد  إىل  ووصل�ت 
ال�ف  الصين�ي، تض�م ٥0  “س�ينوفارم” 
جرع�ة، وهي دفع�ة اولية م�ن املؤمل أن 
تتبعها دفعات ولقاحات أخرى خالل املدة 
املقبلة. وقال الناطق باس�م وزارة الصحة 
والبيئة، س�يف البدر يف حديث صحفي، إن 

»حملة التلقيح ستشمل املحافظات كافة 
ومن ضمنها إقليم كردستان والتي ستبدأ 
خ�الل اليوم�ني املقبل�ني يف املستش�فيات 

واملراكز الصحية«. 
بدوره، قال مدير اعالم صحة كربالء سليم 
كاظ�م، ان »الدائ�رة خصص�ت ١6 منفذا 
لتلقي�ح املواطن�ني ضد ف�ريوس كورونا، 

موزعة بني جميع مدن املحافظة«. 
واض�اف ان »املناف�ذ ه�ي مدين�ة االم�ام 
الحس�ني )ع( الطبية ومستشفى الهندية 
االس�كان  يف  املرك�ز  وقطاع�ات  الع�ام 

الوف�اء  احي�اء  ويف  الغربي�ة  والعباس�ية 
والعب�اس والغدي�ر، اضاف�ة اىل قطاعات 

الحر والهندية والحسينية وعون«. 
تدري�ب  انته�ت م�ن  »الدائ�رة  ان  وب�ني 
امل�الكات الطبي�ة والصحي�ة يف قطاعات 
الرعاي�ة الصحي�ة األولية واملستش�فيات 
عى عمليات االس�تقبال والتلقيح، وكذلك 
تخصيص اماك�ن خزن اللق�اح وتوزيعه 
وآلية إعطائه والفئات املش�مولة باملرحلة 
الصح�ة  وزارة  تعليم�ات  بحس�ب  األوىل 

وخلية االزمة الصحية«.

املحافظات تتأهب النطالق »محلة التطعيم« بعد وصول لقاح  »سينوفارم«
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    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب االول لرئي�س مجل�س النواب حس�ن كريم 
الكعبي، أمس االثن�ن، الحكومة اىل تركيز الدعم للقطاع 
الرتب�وي بإعتباره الركي�زة األساس�ية للتنمية البرشية 

وبلوغ التقدم واالزدهار. 

وقال الكعبي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان »مجل�س النواب بدورت�ه الحالية ي�ويل اهتماما بالغا 
بالقطاع الرتبوي من حيث ترشيع كل ما من ش�أنه دعم 
العملية الرتبوية، وكذلك عقد العديد من الندوات واللقاءات 
الخاص�ة بانهاء املش�اكل التي يعاني منها ه�ذا القطاع 
ومنها ملف امل�دارس والتعليم اإللكرتوني واالمتحانات يف 

ظ�ل جائحة كورونا«، مج�ددا مطالبته برضورة االرساع 
يف تفعيل قانون حماية املعلمن واملدرس�ن بما يناس�ب 

دورهم وجهودهم يف صناعة االجيال«. 
وح�ث الكعب�ي الك�وادر الرتبوية عىل وجوب تنش�يط و 
إدام�ة التواصل م�ع الطلب�ة واولياء اموره�م يف الظرف 
الط�ارئ املتمثل بجائح�ة كورون�ا«، مش�ددا عىل اهمية 

بذل جهد اك�ر يف إيصال املعلومات واملناهج التدريس�ية 
املطلوبة للطالب«.

وتابع ان »التعليم اإللكرتوني اصبح واقعا تعايش�ت معه 
جمي�ع بلدان العالم خالل هذه الفرتة، وما علينا ايضا إال 
امليض يف إكمال املسرية الرتبوية نحو اإلمام بكل الوسائل 

املتاحة«.

الكعبي بعيد املعلم: نطالب برضورة االرساع يف تفعيل قانون محاية املعلمني واملدرسني

    البصرة/ محمد الجابري

وج�ه وزير النفط احس�ان عبد الجبار، أمس 
االثن�ن، بتخصيص 300 ملي�ون دينار دعماً 

ملركز الثالسيميا يف محافظة البرصة.
وذكرت وزارة النفط يف بيان، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »الوزير اس�تقبل 
يف الب�رصة ع�دداً م�ن املس�ؤولن للمراك�ز 
التخصصي�ة وامراض ال�دم الوراثية يف دائرة 
صح�ة البرصة ضم كل من، نزار جواد ومدير 
)مرك�ز امراض ال�دم الوراثية( وباس�م عبد 
الكريم واالستشاري يف امراض الدم املختري 
وص�ادق خل�ف ع�ي، و أك�د ان املس�ؤولية 

الوطني�ة واملهني�ة واالخالقي�ة تتطل�ب م�ن 
جمي�ع الجهات املعنية وغريه�ا تقديم الدعم 
واالس�ناد لهذه املراكز من اجل تقديم افضل 
الخدمات للمواطنن والتخفيف من معاناتهم 
الصحي�ة«. واض�اف البي�ان ان�ه » ت�م بحث 
احتياج�ات املراك�ز التخصصي�ة واملخترات 
والخدم�ات املقدم�ة للم�رىض واملراجع�ن ، 
واوع�ز وزي�ر النفط اىل رشكة نف�ط البرصة 
بتخصي�ص مبل�غ )200,000,000( مائتان 
الثالس�يميا  لتجهي�ز مرك�ز  دين�ار  ملي�ون 
باالجه�زة الطبي�ة املطلوب�ة، ورص�د مبل�غ 
)100,000,000( مائ�ة مليون دينار لتجهيز 
امل�واد التش�غيلية الخاص�ة باملخت�ر، بهدف 

االرساع يف تقديم خدمات التحاليل وتشخيص 
وعم�وم  الب�رصة  يف  للمواطن�ن  االم�راض 
الع�راق«. واش�ار البيان اىل انه »ت�م التوجيه 
بتخصي�ص مبل�غ ش�هري )35.000.000( 
خمس�ة وثالثون ملي�ون دينار ش�هرياً ،بعد 
مصادقة مجلس ادارة رشك�ة نفط البرصة، 
لدعم مركز الثالسيميا باالحتياجات الشهرية 
وامل�واد  الطبي�ة  املس�تلزمات  م�ن  الالزم�ة 

التشغيلية لالجهزة املخترية«.  
وتاب�ع البي�ان ان  »مدير مرك�ز امراض الدم 
الوراثي�ة اش�اد بالدع�م الكب�ري ال�ذي توليه 
لالرتق�اء  الب�رصة  نف�ط  ورشك�ة  ال�وزارة 

بالخدمات الصحية املقدمة للمواطنن«.

النفط توجه برصف »300« مليون دينار ملركز »الثالسيميا« 
يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النفط رئي�س اللجنة الوزارية 
للطاق�ة، احس�ان عبد الجبار اس�ماعيل، 
عن تاس�يس أك�ر مركز للتدري�ب الفني 
بالتعاون مع رشك�ة JGC اليابانية، فيما 
اك�د اهتم�ام الحكوم�ة وال�وزارة بزيادة 
مشاريع االستثمار االمثل للطاقة النظيفة 
وزيادة االنت�اج منها.وذكر بي�ان للوزارة 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان« 
وزير النف�ط اكد خالل اس�تقباله يف مقر 
 JGC رشك�ة مصايف الجنوب مدي�ر رشكة
اليابانية )سيتاشو ساتو ( ومدير منظمة 
جايكا اليابانية )توياما( والسكرتري االول 
للس�فارة اليابانية ناكوا، ع�زم الحكومة 
للطاق�ة  االس�تثمار  حج�م  زي�ادة  ع�ىل 
النظيفة من خالل زيادة مساحة التعاون 
مع الرشكات العاملية الرصينة املتخصصة 
يف هذا املجال ، ومنها الرشكات اليابانية«. 
واشاراس�ماعيل اىل« اهمي�ة التعاون مع 
رشك�ة )JGC( الياباني�ة يف تنفيذ عدد من 

املش�اريع يف هذا االطار ، موع�زاً للجهات 
املعنية يف الوزارة بتشكيل لجنة فنية لوضع 
االطار الفني للتعاون مع الرشكة اليابانية 
واآلليات التي تساعد عىل التعجيل يف تنفيذ 
هذه املش�اريع«، كاش�فاً عن« تأس�يس 
اك�ر مركز للتدريب الفني يف مجال النفط 
والطاق�ة بالتعاون مع الرشكة اليابانية«.
 )JGS( م�ن جانب�ه اع�رب مدي�ر رشك�ة
سيتاش�و س�اتو عن« س�عادته بالتعاون 
 )FFC( مع وزارة النفط يف تنفيذ مرشوع
لصال�ح رشك�ة مصايف الجن�وب وهو من 
املشاريع املهمة يف قطاع التصفية«، امالً« 
يف زي�ادة وتوس�يع حجم العم�ل يف قطاع 
الطاقة النظيفة«.فيما اشاد وكيل الوزارة 
لش�ؤون التصفية حامد يون�س« بتعاون 
الحكوم�ة اليابانية يف تنفي�ذ اول مرشوع 
من نوعه يف قطاع التصفية بالعراق ، وهو 
مرشوع )FCC( بطاق�ة )55( الف برميل 
،الذي يح�ول مخلفات املصايف اىل منتجات 
نفطي�ة عالية الجودة، ووف�ق املواصفات 

القياسية االوربية«.

العراق يشهد تأسيس أكرب مركز للتدريب 
الفني بالتعاون مع رشكة JGC اليابانية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

قال املتحدث الرس�مي باسم وزارة املوارد املائية عون 
ذي�اب، أن ال�وزارة مس�تمرة بالتفاوض م�ع الجانب 
الرتكي للتوصل اىل اتفاق ثنائي واضح ورصيح لتحديد 
حص�ص املياه التي يجب أن تصل اىل الحدود العراقية 

الرتكية من نهر دجلة.
 وذك�ر ذي�اب يف حديث صحف�ي، أن »اتفاقاً س�ابقاً 
كان معم�والً به بش�أن نه�ر الفرات يق�يض بإطالق 
الجانب الرتك�ي 500م3 بالثانية من املياه كحد أدنى 
عىل الحدود الرتكية - الس�ورية, وتقسم تلك الكميات 
باتف�اق ثاٍن بنس�بة 58 % للعراق و42 % اىل س�وريا, 
لكي يصل عند الحدود العراقية - الس�ورية يف منطقة 

حصيبة نحو 290 م3 يف الثانية  كحد أدنى«. 
وأش�ار إىل أن »مس�تويات تدفق املي�اه يف نهر الفرات 
جي�دة, إال أن ذلك ال يعد مس�ألة دائمة، لكون الوضع 
يف س�وريا غري مس�تقر والزراعة محدودة عىل حوض 
الفرات بس�بب عدم االس�تقرار االمني والس�يايس يف 
الجانب الس�وري«. وأفاد بأن »اللقاء بن وزير املوارد 
املائية العراقي وممث�ل الرئيس الرتكي يف ملف املياه، 
تمخض عن رغبة الجانب الرتكي، وبش�كل خاص من 
قب�ل الرئيس الرتك�ي، بإيجاد الحلول ملل�ف املياه مع 
الع�راق بالكامل, ول�دى وزارة امل�وارد املائية العراقية 
نفس الرغبة بحل هذا امللف، إال أنه ليس بالترصيحات 
الش�فوية، وإنم�ا بتحقي�ق اتفاقية ثنائية مش�رتكة 
تح�دد فيه�ا حص�ص املي�اه الت�ي تص�ل اىل الحدود 

العراقية السورية«. 
وبن أن »ال�وزارة قدمت مقرتح�ات وآراء اىل الجانب 
الرتكي من خالل استمرار التباحث والتعاون للوصول 
اىل حل�ول حقيقي�ة, إضاف�ة اىل التع�اون يف مج�االت 
أخ�رى، منها ما يتعلق بإنش�اء )مركز لبحوث املياه( 

بن العراق وتركيا«.
ولف�ت إىل أن »ال�وزارة هيأت مكاناً مناس�باً للمركز، 
واطل�ع علي�ه س�فري تركي�ا ل�دى بغ�داد ال�ذي أبدى 

استعداده لنقل ما تم انجازه داخل العراق«.

املوارد املائية تؤكد 
استمرار املفاوضات 

مع تركيا بشأن حصة املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

قدم وزير التعليم العايل والبح�ث العلمي نبيل عبد الكاظم، أمس 
االثنن، التهنئة اىل الكوادر التعليمية يف العراق بمناسبة عيد املعلم، 

داعيا اىل دعم رشيحة املعلمن وتطوير املنظومة الرتبوية. 
وقال الوزير يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 
نتقدم بالتهاني بمناسبة عيد املعلم العراقي وندعو اىل دعم هذه 
الرشيح�ة الوطني�ة الفاعلة والحف�اظ عىل منجزه�ا يف صناعة 
األجي�ال وتطوي�ر منظوم�ة الرتبي�ة والتعليم يف الع�راق وتوفري 
مس�تلزمات النجاح وتحقيق أهدافه�ا العلمية والرتبوية يف هذه 

الظروف االستثنائية«. 
واض�اف: »وعرفان�ا بالجميل ف�إن وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي وجامعاتها تس�جل ش�كرها وتقديرها ألصحاب األيادي 
البيض�اء من املعلمن وأس�اتذة الجامعات والس�يما املتقاعدون 
واملتمرسون الذين ما زلنا نقتبس من نورهم ونسري عىل نهجهم 

القويم يف تحمل املسؤوليات وارتشاف مناهل العلم واملعرفة«.

وزير التعليم يدعو اىل تطوير 
املنظومة الرتبوية والتعليمية

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الرتبية، أمس االثنن، مصري االمتحانات الخارجية 
املقررة يف 13 من الشهر الجاري.

 وق�ال مدي�ر اع�الم ال�وزارة احم�د العبي�دي ان »وزارة الرتبي�ة 
التس�تطيع ان تحدد اي موعد بخص�وص االمتحانات الخارجية 
اال بعد تقرر اللجنة العليا للصحة والس�المة، وانها تنتظر الضوء 

االخرض من اللجنة لتقرير املوعد«. 
واك�د ان »اليوجد اي امتح�ان الكرتون�ي وان االمتحانات تجرى 

حضوريا لجميع املراحل«. 
وكان�ت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة قررت تعلي�ق الدوام يف 

املدارس واالستعاضة بااللكرتوني بعد تفيش وباء كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة ش�ؤون الرشطة، أمس االثنن، إلق�اء القبض عىل 
14متهم�ا بتج�ارة املخ�درات والحب�وب املخ�درة يف محافظات 

مختلفة من العراق.
 وذكرت الوكالة يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه أن »مفارزها تمكنت من القاء القبض عىل 14 متهما بتجارة 

املخدرات والحبوب املخدرة يف محافظات مختلفة من العراق«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضحت وزارة التخطيط مدى ارتفاع مس�توى التضخم يف البالد 
يف ظل فريوس كورونا وزيادة سعر رصف الدوالر.

وق�ال املتحدث باس�م وزارة التخطيط، عبد الزه�رة الهنداوي يف 
ترصيح ان “االس�بوع املقبل س�يتم خالله اص�دار تقرير الوزارة 
بشأن مس�توى التضخم يف العراق لشهر كانون الثاني من العام 

الجاري”.
واضاف ان “الحظر الش�امل املفروض بس�بب جائحة كورونا له 
تاثري سلبي عىل التداول اليومي يف سوق العملة املحلية وحتى عىل 

بيع الدوالر من قبل النافذة الرسمية للبنك املركزي العراقي”.
وبن انه “قد مىض اكثر من 3 اش�هر عىل تغيري العملة ومعدالت 
التضخ�م ش�هدت ارتفاع�اً يف الش�هر االخري من الس�نة املاضية 

بنسبة 3.3% متاثرا بارتفاع اسعار مجمل املواد”.
وتابع ان “قطاع الس�كن ارتفع بنسبة 3% متاثرا بارتفاع اسعار 
املولدات االهلية، كذلك ارتفع مس�توى التضخم للرتفيه والصحة 

بنسبة 7% متاثرا بارتفاع معدالت سعر الرصف”.

بالتفاصيل.. مصري االمتحانات اخلارجية 
وحقيقة اجرائها الكرتونيًا

شؤون الرشطة: القبض عىل »14« متهاًم 
بتجارة املخدرات يف عدة حمافظات

التخطيط توضح مدى ارتفاع مستوى التضخم 
يف ظل »كورونا« وزيادة سعر رصف الدوالر

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن العراق ومرص واألردن، اليوم االثنن، عن خط بري لنقل الركاب بن الدول الثالث.
 وأك�د وزي�ر النق�ل املرصي كامل الوزي�ر وس�فري األردن أمجد العضايل�ة، عىل »أهمية 
الروتوكول املوقع لتسيري خط نقل بري بن الدول الثالث يبدأ من القاهرة مرورا بعمان 
وصوال إىل بغداد، وذلك بس�عر تذكرة للراكب مقدارها 130 دوالرا، ش�املة س�عر العبارة 
ب�ن ميناءي نويب�ع والعقبة«.وقال�ت وزارة النقل املرصية، يف بيان له�ا، إن »الجانبن، 
أوضح�وا أن الروتوك�ول موق�ع بن جهاز تنظي�م النقل الري الداخ�ي والدويل ورشكة 
االتحاد العربي الس�وبرجيت من الجانب املرصي وكل من رشكتي جيت األردنية والوفود 
واملس�افرين العراقية الخاصة«، مؤكدين أن »الخط الري يهدف إىل تس�هيل التنقل بن 
ال�دول الثالثة وحركة العمالة املرصية لهذه الدول وحركة الطالب والدارس�ن من هذه 
الدول إىل مرص«.وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بن البلدين من خالل تذليل جميع 
العقب�ات يف موانئ الوصول وتس�هيل نق�ل املنتجات املرصي�ة إىل األردن ومنها إىل الدول 
العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك رضورة تطوير رشكة الجرس العربي )اململوكة ملرص 
واألردن والعراق( وفتح أس�واق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بن الدول الثالث ودول 

رشق أفريقيا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
عن توفري ق�روض للمتعافن من االدمان 
لإلسهام بافتتاح مش�اريع لهم، داعية اىل 
اقام�ة مؤتمر مخت�ص لوضع خطة عمل 
تضمن اعادة تأهيل اكر عدد ممكن منهم 
بغية دمجه�م باملجتمع.وق�ال مدير عام 
دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهن�ي بالوزارة 
رائد جب�ار باهض يف حدي�ث صحفي، ان 
»الدائرة تتابع وض�ع املدمنن وتعمل عىل 
تأهيله�م مهنيا واجتماعيا ألعادة دمجهم 
باملجتم�ع«، معلن�ا عن »منحه�م قروضا 
مالية الفتتاح مرشوع صغري لخلق  فرصة 
عم�ل حس�ب رغبته�م اس�هماما بأعادة 

تأهيلهم كأشخاص نافعن باملجتمع«.  

املدمن�ن  تس�جل  »الدائ�رة  ان  واض�اف 
املتعاف�ن ضم�ن قاع�دة بيان�ات، لتت�م 
مش�اركتهم برنام�ج لدعمه�م بأعتم�اد 
ورش عم�ل مختلف�ة خاص�ة بالتأهي�ل 
املهني تقام يف مركز تأهيل املدمنن التابع 

لدائرة العمل والتعليم املهني بالوزارة«.  
وكانت وزارة العمل قد اعلنت عن مرشوع 
خ�اص باملدمن�ن املتعاف�ن نهاي�ة العام 
املايض، يتم بموجب�ه اخضاعهم لرنامج 
رشط  مؤهالته�م،  م�ع  يتالئ�م  مهن�ي 
امتالكهم ق�رار قضائي باالفراج او اطالق 
ال�رساح م�ن دائرت�ي االص�الح او اصالح 
االح�داث، بانته�اء املحكومي�ة، ووج�ود 
مايثبت وقف ترددهم عىل العيادة النفسية 
واالجتماعي�ة، او الخروج من املستش�فى 

التي تعافوا فيها.

العراق ومرص واألردن يعلنون إطالق 
»خط بري مشرتك« لنقل الركاب

العمل متنح قروضًا للمتعافني 
من ادمان املخدرات

النزاهـة تطعن بقرار عقوبة 
مديـر عام أخفى مصاحله 

املالية والتمييز ينقض

رشطة الديوانية تلقي القبض 
عىل متهمني بقضايا خطف

    بغداد / المستقبل العراقي

ة بقضايا  لعدم قناعة هيئة النزاهة االتحاديَّة بقرار محكمة جنح الرصافة املُختصَّ
النزاهة وغس�ل األم�وال والجريمة االقتصاديَّ��ة القايض بالحكم ع�ىل مديٍر عامٍّ 
أخفى مصالحه املاليَّة بدفع غرامٍة ماليٍَّة قدُرها مليون دينار؛ نقضت الهيئة القرار 
أم�ام الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة بمحكمة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة االتحاديَّة؛ 
بغية تشديده، بدورها قرَّرت 
الهيئة التمييزيَّة تصديق قرار 
اإلدانة، أم�ا العقوبة املقيضُّ 
به�ا فوجدته�ا خفيف�ًة وال 
املُرتكب  الفعل  تتناس�ب مع 
وال ُتحّقق الردع املطلوب؛ لذا 
ق�رَّرت نق�ض قرارالعقوبة.

الدائ�رة القانونيَّ�ة يف الهيئة، 
ع�ن  حديثه�ا  مع�رض  ويف 
تفاصي�ل القضيَّ�ة، أش�ارت 
أنَّ�ه، وم�ن خ�الل س�ري  إىل 
التحقي�ق واملُحاكمة الوجاهيَّة، تبنَّ إقدام املُتَّهم ع�ىل عدم الترصيح عن امتالكه 
لًة باس�م أبنائه يف  تن يف لبنان وداراً يف منطقة الحريَّة( ُمس�جَّ ثالثة عقاراٍت )ش�قَّ
ة املاليَّة املقدمة لدائ�رة الوقاية يف الهيئة؛ وذل�ك خالل ُمدَّة  اس�تمارة كش�ف الذمَّ
تولّيه منصب مديٍر عامٍّ يف وزارة الصناعة واملعادن.وأشارت الدائرة إىل أنَّ املحكمة، 
ول�دى اطالعها عىل إفادة املُمثل القانونّي للهيئة والتقرير الفنّي الصادر عن دائرة 
الوقاية يف الهيئة وتوصياته ومحارض وُمس�تندات الدع�وة وإفادات املُتَّهم، قرَّرت 
إدانته اس�تناداً إىل مقتضيات املادة )245( م�ن قانون العقوبات، وتحديد العقوبة 
بُمقتضاه�ا بغرامٍة ماليٍَّة قدُرها مليون دينار.وتابع�ت إنَّ الهيئة، ولعدم قناعتها 
بالعقوب�ة، طالبت بنقض القرار؛ بغية تش�ديد العقوبة م�ن خالل الطعن به أمام 
محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة االتحاديَّة، ُمبّينًة أنَّ األخرية قرَّرت تصديق قرار 
ا العقوبة املقيضُّ بها، فقد وجدت أنَّها خفيفٌة، وال تتناس�ب مع الفعل  اإلدان�ة، أمَّ
املُرتك�ب وال ُتحّقق ال�ردع املطلوب؛ لذا قرَّرت نقض العقوب�ة وإعادة اإلضبارة إىل 

محكمتها؛ لغرض تشديدها وإبالغها الحد املناسب.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة الديواني�ة 
عن تمك�ن مفارز ش�عبة مكافحة 
االجرام باالشرتاك مع خلية الصقور 
االس�تخبارية من القاء القبض عىل 
اثنن من املتهمن بقضايا الخطف.

تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه بان 
»اح�د املتهمن م�ن محافظة بغداد 
يف ح�ن يس�كن اآلخ�ر الديوانية«، 
مش�رية اىل قيامه�ا باحالتهم�ا اىل 
الجهات املختصة لغرض اس�تكمال 

االجراءات القانونية«.

العراق يعتزم إيقاف »حرق الغاز« يف عام ٢٠٢4الطاقة الربملانية: العراق يرتقب اكتامل الربط اخلليجي
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة النفط والطاقة والث�روات الطبيعية يف مجلس النواب، 
عن أن العراق أوىف بجميع التزاماته مع الجانب الخليجي، اس�تعداداً 

للربط معه من أجل إمداد العراق بالطاقة الكهربائية.
وقال عضو اللجنة صادق الس�ليطي يف حدي�ث صحفي، إن »العراق 
أب�دى رغبته بإكمال الربط مع دول الخلي�ج، وهو بانتظار )منظمة 
الربط الخليجي( املس�ؤولة عن مد ش�بكة يبلغ طوله�ا بحدود300 
كم داخل األرايض الكويتية وإيصالها لنقطة الفاو، وس�تكون هناك 

)محطة 400( لتسلم الطاقة«. 
وأضاف أن »موضوع الربط الخليجي واس�تكماله، طرح بقوة خالل 
الزي�ارة األخ�رية لرئي�س مجل�س النواب محم�د الحلب�ويس والوفد 
النياب�ي اىل الكوي�ت، إذ ع�ر عن الرغب�ة بإمداد الع�راق بنحو 500 
ميغ�اواط خ�الل الصيف املقب�ل، ولم تبق س�وى التزام�ات متعلقة 
ب�)منظمة الربط الخليجي(«. ووصف الس�ليطي ما حصل يف موسم 
الش�تاء الحايل ب�«االنتكاسة« بعد خفض توليد الكهرباء اىل 10 آالف 
ميغاواط بس�بب تقليل الغاز اإليراني املجهز للمحطات اىل 20 باملئة، 
عازيا ذلك اىل »احتياج ايران للغاز يف فصل الش�تاء بس�بب انخفاض 
درجات الحرارة بش�كل كبري، واعتماد املنازل واملؤسسات يف التدفئة 
عىل منظومات الغاز«، مبيناً أنه »ال دخل لرتاكم الديون اإليرانية عىل 

الجان�ب العراقي بتخفيض كمية الغاز املصدر للبالد«. وبن أنه »بعد 
ارتف�اع درجات الح�رارة يف إيران، بدأ ضخ الغ�از اإليراني، إذ وصلت 
نس�بته اىل نحو 50 باملئة مم�ا أدى اىل زيادة يف توليد املنظومة لتصل 
اىل نح�و 13 ألفا و500 ميغا«، مؤكداً أن »ضخ الغاز اإليراني لو بقي 
عىل هذا املستوى، فسوف نستطيع تغطية حاجة الطاقة الكهربائية 
وصوالً اىل األشهر املقبلة«، داعياً »وزارة الكهرباء إىل العمل عىل تأمن 
الغاز والرشوع بإكمال وصيان�ة جميع محطات الكهرباء وإدخالها 

يف العمل قبل حلول أيار املقبل استعداداً لفصل الصيف«.

    البصرة/ صفاء الفريجي

افتت�ح وزي�ر النفط إحس�ان عبد الجب�ار محطة الكبس الخامس�ة للغاز 
املصاح�ب للنفط الخام بحقل الرميلة الش�مايل، بطاق�ة 150 مليون قدم 
مكع�ب، بينم�ا أكد أن الع�ام 2024 سيش�هد وللم�رة األوىل بتاريخ البالد، 

إيقاف حرق الغاز املصاحب.
 وقال عبد الجبار عىل هامش حفل االفتتاح إن »رشكة غاز البرصة تضيف 
س�نويا مش�اريع اس�تثمارية تجاوزت ثالثة مليارات دوالر ملعالجة الغاز 
املصاحب للنفط بثالثة حقول للرتاخيص النفطية، لتجهيز محطات انتاج 
الكهرباء الغازية بوقود التش�غيل من الغاز الطبيعي وتوفري الغاز الس�ائل 

واملكثفات الرضورية لالستهالك املحي«.
ورشكة غاز البرصة، هي مرشوع مش�رتك مدت�ه 25 عاما بن رشكة غاز 
الجنوب العراقية التي تمتلك فيها أسهما بنسبة 51 باملئة، ورشكة شل التي 

تمتلك أسهما بنسبة 44 باملئة، اضافة اىل خمسة لرشكة ميتسوبييش.
وكش�ف الوزير عن أن »العام 2024 سيش�هد وللم�رة األوىل بتاريخ البالد، 
إيق�اف حرق الغ�از املصاحب يف ثالثة حق�ول لرشكات الخدم�ة النفطية 
ه�ي: الرميلة والزبري وغرب القرنة 2«، موضحا ان »الوزارة تركز جهودها 
لترسيع مش�اريع االس�تثمار يف الغاز لالس�تفادة بش�كل اكر م�ن الغاز 

املصاحب للتخلص نهائيا من ظاهرة حرقه«.
ووفق�ا لرشكة غاز البرصة، فإن معدالت اإلنت�اج الحالية تبلغ900 مليون 

ق�دم مكعب قيايس يومي�ا، وتكافئ نحو ثالثة االف مي�كاواط من الطاقة 
الكهربائية، وتوفر 80 باملئة من حاجة الس�وق املحلية للغاز املس�ال )غاز 
 ،)NCS5( وبن وزير النفط أن »محطة الكبس الخامسة الجديدة.)الطبخ
ب�دأت العمل لزيادة قدرة ضغط الغاز برغم تحديات االنكماش االقتصادي 
العامل�ي وجائحة كورون�ا«، منوها بأنه »بوجود الق�درات العراقية املحلية 
املتمكنة، بالتعاون مع الرشكات العاملية، يمكننا تحقيق خططنا الطموحة 

بأقىص قدر من التضافر«.
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وزارة الصحة  / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالش�راك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهي�ز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن 
حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع 

 )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )WWW.kimadia.iq( :الخاص بالرشكة
علم�ا ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اق�ل من مليون $ هو  ) 1,000,000( ملي�ون دينارعراقي غري قابل 
لل�رد و املناقص�ات التي مبلغها اكثر م�ن مليون $ هو )2,000,000( مليونان دين�ار عراقي غري قابل للرد ويتحمل 
من سرسو عليه املناقصة اجور االعالن  وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية 
والتي يجب ان تكون بنس�بة 1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق 
املبل�غ م�ن املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن 
)CIP( او حس�ب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة رضورة 
تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن االداء( البالغة )5%( من قيمة االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة 
مرصفي�ة او صك مصدق او مس�تندات القرض الت�ي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االط�الع يمكنكم زيارة 
موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة 

العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/3/24 
مالحظ�ة / يف حال�ة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي ه�و اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/609
التاريخ : 2021/3/1

اىل / املنف�ذ عليه / اياد حس�ني 
حياوي

لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة من 
مجه�ول  ان�ك  اختص�اص  ذات 
مح�ل االقامه ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه , واس�تناداً 
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الك�وت خالل 
خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  باج�راءات  املديري�ة 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي 
اوصاف املحرر:

الك�وت  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
بالع�دد 11/ب/2021 يف تاريخ 
2021/1/28 بمبلغ سته مليون 
)جب�ار  الدائ�ن  لصال�ح  دين�ار 

حسني حياوي(
��������������������������

تنويه
جري�دة  يف  املنش�ور  االع�الن 
 ( بالع�دد  العراق�ي   املس�تقبل 
2327 يف 2021/2/25 محكم�ة 
ب�داءة الس�ماوة الع�دد )149/
ب/2015( اب�و جويالنة س�قط 

سهوا املوصوف ادناه :
ال�دار   -2 االوص�اف:-  تاب�ع 
الثاني�ة تع�ود اىل ) وحيد بش�ري 
زغري جب�ار( مبنية من الطابوق 
واالسمنت ومسقفة بالكونكريت 
غرفت�ي  ع�ىل  تش�تمل  املس�لح 
ن�وم واس�تقبال وصالة ومطبخ 
الدار  ومجموعة صحي�ة ارضية 
الس�رياميك وجزء  مبلط�ة م�ن 
م�ن الجدار بارتفاع )120س�م( 
بالنق�ش  والس�قوف منقوش�ة 
املغرب�ي درج�ة عمرانه�ا جيدة 

جداً .
3- ال�دار الثالثة تعود اىل ) داخل 
زغري جب�ار( مبنية من الطابوق 
بالشيلمان  مس�قفة  واالسمنت 
االرضية مبلطة بالكايش وساحة 

مكشوفة )3×10 م (.
 ( اىل  تع�ود  الرابع�ة  وال�دار   -4
خالد س�اجت زغ�ري ( مبنية من 
مس�قفة  واالس�منت  الطاب�وق 
الطارم�ة  ماع�دا  بالش�يلمان 
بالكونكريت املسلح تشتمل عىل 
ثالث غرف نوم واستقبال وصالة 
صحي�ة  ومجموع�ة  ومطب�خ 
ارضي�ة الدار مبلط�ة بالكايش ) 
االشتايكر( 50×50 سم ، ارضية 
الدار مبلطة بالكايش وسرياميك 

الجدران بارتفاع مر واحد.
5- ال�دار الخامس�ة تع�ود اىل ) 
فاضل س�اجت زغري( مبنية من 
الطابوق واالس�منت ومس�قفة 
بالكونكري�ت املس�لح االرضي�ة 
مبلط�ة بال�كايش تش�تمل ع�ىل 
غرفتي ن�وم واس�تقبال وصالة 

ومطبخ ومجموعة صحية .
اىل  تع�ود  السادس�ة  ال�دار   -6
زغ�ري(  ب�رش  الحس�ني  عب�د   (
مبنية م�ن الطابوق واالس�منت 
ومس�قفة بالكونكريت املس�لح 
تش�تمل ع�ىل نث�الث غ�رف نوم 
ومطب�خ  وصال�ة  واس�تقبال 
الدار  ومجموعة صحي�ة ارضية 
واملجموع�ة  بال�كايش  مبلط�ة 
بالس�رياميك  مغلف�ة  الصحي�ة 
درج�ة عمرانه�ا جي�دة ، لوحظ 
يع�ود  مس�قف  هي�كل  وج�ود 
للمدع�و ) داخ�ل زغري حس�ني( 
وهي عبارة عن هيكل مبني من 
الطابوق واالس�منت ومس�قفة 
بالكونكري�ت املس�لح وكان قيد 

االنشاء وقت الكشف.
لذا اقتىض التنويه.

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية 

محكم�ة األحوال الش�خصية يف 
النجف

العدد : حجة وفاة/163
التاريخ: 2021/1/13

إىل  / املدعو ) جبار عبد كاظم (
إعالن

قدم طال�ب حجة الوف�اة )نجم 
ه�ذه  إىل  طلب�ا  كاظ�م(  عب�د 
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدع�و )جبار 
املحكم�ة  عب�د كاظ�م( ق�ررت 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور أمامه�ا خ�الل عرشة 
أي�ام م�ن تاري�خ ن�رش اإلعالن 
وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة : 823 / 2021 
التاريخ : 1 / 3 / 2021 

اىل / املنف�ذ علي�ه / هدى حس�ون 
نارص 

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب 
التاج�ي  ش�اطيء  رشط�ة  مرك�ز 
 2021  /  2  /  25 يف   2891 املرق�م 
وتايي�د  القضائ�ي  املبل�غ  ورشح 
مخت�ار ش�اطيء التاجي الش�مايل 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
الكاظمي�ة خالل خمس�ة  التنفي�ذ 
ع�رش يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك 
باجراءات  املديري�ة  س�تبارش هذه 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : 
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية 
 /  5277 املرق�م  السالس�ل  ذات  يف 
 2020  /  12  /  29 يف   2020  / ش 
واملتضمن الزام�ك بمطاوعة الدائن 
مهند يوسف مطرود يف الدار املهيأة 
للس�كن الواقعة يف منطقة الش�علة 

مقاطعة 22 صابيات .
�����������������������������

إىل الرشيك حيدر جواد مهدي 
توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق 
االسكان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل قيام 
رشي�ك جعفر هاني ج�وده بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه 
املرقمه 55830 /3حي النداء خالل 
مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش 
االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعراض مستقبال

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |3061|2019
التاريخ/2021/3/1 

أعالن 
الك�وت   تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
ام   37 96/1م  العقارالتسلس�ل 
هلي�ل  الواقع يف ألك�وت العائدة 
اىل للمدين)غس�ان علوان حسن  
( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن 
)حي�در جلي�ل مه�دي (البال�غ 
دين�ار  ملي�ون    )8,000,000(
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة )30 
يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش 
التأمين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
التس�جيل  وان رس�م  العراقي�ة 

والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 96/1م 37 
ام هليل طريق كوت / بغداد 

2-جنسه ونوعه : بستان 
ارض   : واوصاف�ه   3-ح�دوده 
خالي�ه من البناء تقع يف ش�ارع 

فرعي غري مبلط
م�ن  خالي�ه    -: 4-مش�تمالته 

الشواغل
5-مساحتة :- 500سهم 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- الرشكاء

8القيم�ة املق�درة : 9,000,000 
تس�عة ملي�ون دين�ار عراقي ال 

غري

اعالن
إىل الرشي�ك ) زهراء راجح ع�ي ( اقتىض حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
)3/32721 م4 جزيرة النجف( خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك.
 اسم طالب االجازه محمد نجاح سعيد

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

اىل الرشيك / عي جعفر صادق 
اقتىض حضورك اىل بلدية الش�علة لغرض استخراج اجازة 

البناء للقطعة املرقمة 10613 / 22 صابيات .

اعالن
اىل الرشيك / )زهراء راجح عي  ( 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك 
)محمد نجاح س�عيد  ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف العق�ار 32721 /3 م4 جزي�رة النجف حدود بلدية 
النجف لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مده 
اقصاها خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ  نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال.

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

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 745/ب2021/1
التاريخ : 2021/3/1

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) عي كاظم 

اسد( 
أق�ام املدعي�ان )عم�اد ه�ادي 
عبدع�ي و ن�ور كاظ�م اس�د( 
الدع�وى البدائية املرقمة أعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م ) 
بأزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 
2130 ب�راق جدي�د ه�ان كان 
قابل للقس�مة وبعكس�ه بيعه 
ع�ىل  الثم�ن  ص�ايف  وتوزي�ع 
الرشكاء كال حس�ب س�هامه( 
،ولثبوت مجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار حي الرسالة/1 
) حسني جاهم الشمري( عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
املصادف يف2021/3/18 وعند 
ع�دم حض�ورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ه غيابي�ا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

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

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

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1217/ب2021/5
التاريخ : 2021/2/25

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) ماهر حميد 

مسلم( 
أق�ام املدع�ي )عقي�ل عب�اس 
البدائي�ة  الدع�وى  حم�ود( 
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها 
الحكم ) بتأديتك للمدعي اعاله 
مبلغاً مقدراه مليون وستمائة 
وخمسون الف دينار( ، ولثبوت 
مجهولية محل إقامتك حس�ب 
يف  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
محكمة بداءة الكوت واش�عار 
 ( الكريمي�ة  منطق�ة  مخت�ار 
حامد عفدول حميدي العتابي( 
لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
املص�ادف يف يوم 2021/3/15 
وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ين�وب عنك قانونا س�وف 
املرافعة بحق�ه غيابيا  تج�ري 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

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

النجف االتحادية 
محكمة األحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/2/25
إىل  / املدعوه ) اكوغيد حس�ان 

مصيب (
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )سامي 
ف�رج محم�د( طلب�ا إىل ه�ذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
املدع�وه  بح�ق  وف�اة  حج�ة 
)اكوغيد حسان مصيب( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف 
املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أي�ام م�ن تاريخ 
ن�رش اإلع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عي جبار الخزعي
��������������������������

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

النجف االتحادية 
محكمة األحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد : حجة وفاة/830

التاريخ: 2021/3/1
إىل  / املدعوه ) زينب اسماعيل 

ابراهيم (
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )رضيه 
نعم�ة ياس�ني( طلب�ا إىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعوه )زينب 
ق�ررت  ابراهي�م(  اس�ماعيل 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف 
املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أي�ام م�ن تاريخ 
ن�رش اإلع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون.
القايض

عي جبار الخزعي

املدير العام
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رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(
م / نرش اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اعالن املناقصة التالية :  

فع�ى الراغب�ن باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مق�ر الرشكة الكائ�ن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة 
للحصول عى وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم 
الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية 
/ رشك�ة مص�ايف الجن�وب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظ�ة البرصة / جمهوري�ة الع�راق ( يف املوعد املحدد 
4/21 /2021 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 
رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ) 
قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة 
� محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/4/21 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة 

املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )5,440,000( فقط خمسة مليون واربعمائة واربعون  الف دوالر امريكي فقط

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفق�ة ) تعليمات ملقدمي العط�اءات وورقة بيانات 
العط�اء ( ابتداء مع العط�اء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية 
مق�دم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع م�ن الوثيقة ويف حالة عدم توف�ر اي من الوثائق او 

البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عى مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم 

الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع 

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

املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولية )صك مص�دق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر عن م�رصف  عراقي معتمد لدى 
البنك املركزي العراقي ويكون بمبلغ قدره  )108,800( $ فقط مائة وثمانية االف وثمانمائة دوالر والمر رشكتنا 
ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ 

العطاء 
9 �  ش�مول العم�ال العراقي�ن العاملن لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة م�ع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اس�باب 

مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعالن للمرة الثانية
فرصة استثامرية

تعلن دائرة العيادات الطبية الش�عبية عن وجود فرصة استثمارية 
بصيغة املش�اركة وفقا الحكام الفقرة ثالثا م�ن املادة الثالثة من 
قانون دائرة العيادات الطبية الش�عبية النش�اء ونصب وتش�غيل 
معامل اوكسجن طبي عدد )5( يف املحافظات ) البرصة , كركوك , 
النجف , بغداد – الكرخ / الرصافة ( بطريقة الرشاكة بن القطاع 
العام والخاص فعى الراغبن من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
دائرة العيادات الطبية الشعبية الكائنة يف بغداد / االسكان / مجاور 
دائ�رة كهرباء الكرخ � الطابق الثاني ش�عبة  العقود لالطالع عى 
املتطلبات الخاصة من النواحي الفنية والعامة والقياسية والرشوط 
الواجب توفرها لقاء مبلغ قدره )250 الف دينار عراقي( غري قابل 
لل�رد ويتحمل من ترس�و عليه الفرصة االس�تثمارية اجور النرش 
واالعالن علما ان الدائرة يمكن لها تجزئتها عى اكثر من مش�ارك 
وحسب املحافظات املطلوبة انشاء املعامل فيها وكذلك يحق ملقدم 
العطاء اختي�ار اي من املحافظات املذكورة باالعالن لتقديم عطاء 
خ�اص بها وعى املتنافس�ن تقديم تامينات اولية بنس�بة 1% من 
الكلفة التخمينية النش�اء املعمل وتكون عى شكل خطاب ضمان 
او صك مصدق او س�فتجه وتكون مدة االعالن )20( يوم عمل من 

تاريخ نرشه

Ieyadat_info@yahoo.com

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
بالنظ�ر لنك�ول املزايدين  تعلن لجنة البي�ع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف االرشف  اليجار 
العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية  وملدة )اثنان سنة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 فعى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( س�بعة ايام  من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و )50%( من القيمة املقدرة ملس�تأجري العقار س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا 
للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاسعة من 
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل 

الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من 

صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عى رقم امللك 
6 � ع�ى املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفي�ذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )12078( يف 

2012/11/21
     K-spane  7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة

بطول 4م
8 � جل�ب املوافق�ة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم 

6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعى املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 

10 � االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

 رقم االضبارة / 243 / 2021
التاريخ / 1 / 3 / 2021

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النجف االرشفالعقار تسلسل 80374 /3 
الواقع فيحي العروبة  العائد للمدين ) حيدر هاشم عبد عيل 
( املحج�وز لقاء طلب الدائن )عباس هات�ف انور ( البالغ ) 
19000000( تسعة عرش مليون دينار فعى الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مده ثالثن يوماً تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
املواصفات :�

1- موقعه ورقمه :- 80374 / 3 حي العروبة 
2- جنسه ونوعه :- دارين 

3- حدوده و اوصافه :- بلدية النجف
4- مشتمالته :- خلف االعالن 

5- مساحته :- 200 مر واملراد بيعه مائة مر 
6- درجة العمران :- متوسط

7- الشاغل :- الراهن سيف عبد الغني عطيه يرغب بالبقاء 
بعد البيع بصفته مستأجر

8- القيم�ة املق�درة :-ثماني�ة واربعون مليون وس�بعمائه 
وخمسون الف دينار

مشتمالته 
العقار يقع يف شارع فرعي وهو  مفرز بصورة غري رسمية 
اىل دارين ويحتوي الجزء املراد بيعة مدخل يؤدي اىل صحيات 
خارجي�ة واس�تقبال مغل�ف بالس�رياميك وصال�ة وحمام 
ومطبخ مغلف بالس�رياميك ومكش�وفة وغرفة نوم وس�لم 
ي�ؤدي اىل غرفة ن�وم بالطابق العلوي والبن�اء من الطابوق 
والجص ومس�قف بالش�يلمان والحديد والبورك وهزار 40 

سم سرياميك ومجهز ماء وكهرباء
�������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/2/17  
لتس�جيل تمام العقار تسلسل )1586( الغرب  باسم / عبد 
الرض�ا صايل ج�راب  مجددا باعتبار حائز ل�ه بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة  ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
لتس�جيل وف�ق احكام قان�ون التس�جيل العق�اري   )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعى من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة عى هذا العق�ار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لن�رش االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 461

التاريخ :2021/2/24 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قبل املدعوة )كرجية عيدان حس�ن( التي 
تروم فيه نصبها قيم ع�ى زوجها املفقود )خري الله فياض 
بش�ري حميد( قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو )خري 
الله فياض بش�ري حميد( الذي فقد يف محافظة صالح الدين 
بتاري�خ 2015/8/10 ول�م يع�رف مصريه لح�د االن وعى 
من يعثر علي�ه وتتوفر لديه معلومات عن�ه االتصال بذويه 
الس�اكنن يف )محافظة صالح الدين-ناحية االسحاقي( او 
مرك�ز رشطة الفرحاتية خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش 

اإلعالن. 
 القايض 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:2679 

التاريخ :2021/3/1
نرش اعالن

قدمت املس�تدعية )جزائر إبراهيم مهدي النيس�اني( طلب 
اىل هذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لزوجها 
املفقود )غانم محمد صالح( والذي فقد بتاريخ 2017/4/8 
علي�ه واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة 
نرشه بصحيفتن محليتن لغرض التثبت من حياة املفقود  

م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود
�������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/1/26  
لتس�جيل تمام العقار تسلسل )656( الرشق  باسم / احمد 
س�مري خريي مج�ددا باعتب�ار حائز له بصف�ة املالك للمدة 
القانونية  ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا لتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري   )43( لس�نة 1971 
قررن�ا اع�الن هذا الطلب فع�ى من يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عى ه�ذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن 
وذل�ك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 630 /2021/ E
للمرة االولى

 Main Electrical Substation of Feed and
 storage 400.000 IQD

دائرة العيادات الطبية الشعبية 
املدير العام

العدد : 19
التاريخ 2021/3/1

مدة التاجير  المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  15م2 754-768 حانوت – الشارع العام -الجانب االيسر

اثنان سنة  600م2 13 ساحة لخزن الشبابيك والحديد – الجانب االيسر – الشارع الحولي

اثنان سنة  15م2 1182 كشك سندويج /بنل – خلف المستشفى

اثنان سنة  30م2 145 حانوت – الشارع العام -الجانب االيمن

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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أمهية هدف التنمية املستدامة الرابع لألمم املتحدة يف العراق
            د. عبد الواحد مشعل

ال ش�ك أن أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتح�دة حت�ى ع�ام 2030 م�ن املؤرشات 
األساسية لقياس مدى نجاح برامج التنمية 
يف مختلف البلدان ومنها العراق، ويربز بني 
تلك األهداف الهدف الرابع الخاص بالتعليم 
والذي يس�تهدف بناء اإلنسان الكامل من 

خ�ال التعلي�م الجيد، ونظ�را ألهمية هذا 
الهدف، فان العراق من البلدان التي تحتاج 
إىل تنمي�ة مس�تدامة ش�املة بس�بب م�ا 
يعيشه من صعوبات اقتصادية ومشكات 
اجتماعية معقدة، وعند التفكري  بالرشوع 
بالتنمي�ة ال ب�د أن يحت�ل بن�اء اإلنس�ان 
املتعل�م أولوي�ة مميزة من ب�ني األولويات 
األخرى م�ن قبل الدول�ة واملجتمع، وعليه 

عند إج�راء تنمية ناجحة ال بد أن يس�تند 
إىل أس�س راس�خة ومنها التعلي�م الجيد، 
فاإلنس�ان هدف التنمية وغايتها، وهو با 
ش�ك مرتبط بقدرة اإلنسان عىل االضطاع 
بذل�ك، وهذا ال يت�م إال بتوفر مس�تلزمات 
التعلي�م، والقضاء عىل األمية وبلورة وعي 
اجتماع�ي بأهمي�ة الحداث�ة يف مج�االت 
مجتمعي�ة مختلف�ة، الس�يما ان املجتمع 

العراقي يمتلك اإلمكانيات الازمة لتحقيق 
مستويات متقدمة للتعليم القادر عىل بناء 
اإلنسان الكامل املؤهل والقادر عىل تحقيق 
طف�رة حضاري�ة متفاعل�ة م�ع التط�ور 
الحضاري يف عالم اليوم، وكذلك عىل نطاق 
التطور الحضاري املستقبيل الذي تتسارع 
خطوات�ه، وتتع�دد قنواته بش�كل مذهل، 
وع�ىل املس�تويات كافة، ويف هذا الس�ياق 

ينبغي اعطاء التعليم مس�احة واسعة من 
االهتمام م�ن قبل وزارة الرتبي�ة والتعليم 
العايل ومن ل�دن الدولة العراقي�ة بكاملها 
به�دف تحقي�ق تط�ور نوع�ي يف مجاالت 
التعليم املختلفة بغية الوصول إىل الرشوط 
الازم�ة لبناء اإلنس�ان املع�ريف الذي يعول 
عليه يف بن�اء مجتمع متط�ور تتكافأ فيه 
الفرص وتتحقق في�ه الرفاهية، فالتعليم 

اليوم يمر بأزمة كبرية س�واء عىل مستوى 
املعرف�ة أم عىل مس�توى البن�ى التحتية، 
وعملي�ة النه�وض به�ذا القط�اع مهم�ة 
وطنية تس�تلزم تضافر الجهود الحكومية 
واملجتمعية معا، وهذا يتطلب من أصحاب 
الق�رار اتخ�اذ إج�راءات عملية م�ن اجل 
النه�وض بالتعلي�م يف مراحل�ه املختلف�ة، 
الس�يما أن كث�ريا م�ن املناط�ق العراقي�ة 

خارج�ة م�ن عملي�ات ح�رب ورصاع، ما 
يس�تلزم األخذ بنظر االعتبار آثار الحروب 
واألزم�ات ع�ىل أجيالن�ا الجدي�دة، وه�ي 
أجي�ال تحت�اج إىل جه�ود جب�ارة لتأهيل 
مؤسسة التعليم، وإذا ما تمكن العراق من 
تحقي�ق تق�دم ملموس يف مج�ال التعليم، 
فإن�ه يصبح أكثر  قدرة عىل تحقيق تنمية 

مستدامة ناجحة.

بايدن والعراق
            رزاق عداي

الرئي�س األمريك�ي الح�ايل )ج�و بايدن( 
زار العراق أربع�ة وعرشين مرة يف الفرتة 
م�ا ب�ني 2008 و2011 والتق�ى بأغل�ب 
ساس�ة العملية السياس�ية، عندما كان 
نائباً للرئيس االمريكي االس�بق )اوباما(، 
باملل�ف  مكلف�ا  )باي�دن(  كان  حينه�ا 
العراقي، وكان مرشفا عىل عملية سحب 
القوات االمريكية من العراق، ولذلك يعتقد 
املراقبون انه يعترب من ابرز السياس�يني 
االم�ريكان العارف�ني بدقائ�ق تفاصي�ل 
الش�أْن الس�يايس العراق�ي، اذ س�بق ان 
ُكلف من قبل الكونغرس االمريكي عندما 
كان عضواً فيه ب�اإلرشاف عىل )القضية 
العراقية( كما كانت تس�مى آنذاك يف عام 
2002، يس�اعده يف ذل�ك وزير الخارجية 
االمريكية الحايل )بلينكن(، وعندما تقدم 
يف ع�ام 2007 بم�رشوع تقس�يم العراق 
اىل الكونغ�رس االمريك�ي ت�م التصوي�ت 

لصالحه مع وقف العمل به. 
يف تلك الفرتة التي حرضت فكرة تقس�يم 
العراق يف ذهن بايدن اىل ثاث مناطق عىل 
أس�س مذهبية -عرقية، لم يكن يجول يف 
بال�ه اال تصوره بأن�ه يقدم خدمة كبرية 
او مرشوعا خاصيا للشعب العراقي الذي 
كان آنذاك يف غمرة حرب أهلية كانت تنذر 
برشخ كبري ومج�زرة ذاتية كادت تذهب 

به اىل الهاوية املاحقة.
الع�راق  تقس�يم  فك�رة  أن  والحقيق�ة 
ه�ي ج�زء م�ن م�رشوع كبري لتقس�يم 
اغل�ب بل�دان ال�رشق االوس�ط وص�والً 
اىل افغانس�تان، كان�ت من بن�ات افكار 
املسترشق واملؤرخ الربيطاني -االمريكي 
)برنارد لويس( الذي كان يرى ان شعوب 
هذه البلدان تمر بحالة احتقان واحرتاب 

طائف�ي وعرق�ي مس�تمر، مس�تمد من 
مت�ون وايديولوجي�ات وعقائ�د تك�رس 
تمزقه�م وال تس�مح لبعضه�م البع�ض 
باالنفت�اح عىل االخر والقب�ول به، وبهذا 
تتمرك�ز ه�ذه االع�راق واملذاه�ب ع�ىل 
ذاتها وتبدو غري مس�تعدة لتقبل الحداثة 
اذا ج�رى تقس�يمها  إال  والديمقراطي�ة 
اىل اقالي�م مذهبي�ة وعرقية مج�زأة، عدا 
ذل�ك تبقى هذه الش�عوب يف حالة ركود، 
والحقيقة تعد هذه الرتس�يمة االجرائية 
م�ا يمثل الغطاء التربي�ري لهذا املرشوع 
التقس�يمية  املش�اريع  يضاه�ي  ال�ذي 

السابقة للمنطقة.
ما يت�داول يف االيام االخ�رية وتحديدا مع 
ف�رتة تس�لم )بايدن( لش�ؤون الرئاس�ة 
االمريكي�ة واع�ان برنامج�ه الحكومي 
وملفاته يف السياسة الخارجية، ياحظ ان 
هناك اس�تبعادا للملف العراقي من دائرة 
االهتم�ام االمريك�ي، وبتحلي�ل أدق يرى 
املهتمون به�ذا االمر ان االخفاق العراقي 
يف بن�اء دول�ة مس�تقرة ومتوازنة تكفل 
مصالح االعراق واملذاهب تجعل مستقبل 
الع�راق كبلد موحد يف مه�ب الريح، وهذا 
االم�ر اصاب بع�ض الساس�ة االمريكان 

بالخيبة ومنهم الرئيس )بايدن(. 
ربم�ا يبدو ان م�رشوع )باي�دن( لم يعد 
عىل قيد الحي�اة، بواقع ان العراق ما عاد 
محت�ا من قب�ل ام�ريكا، وبذلك ل�م يعد 
من مس�ؤوليتها ضمن االع�راف الدولية 
لتقري�ر مصريه، ولك�ن وفق�اَ ملتبقيات 
ومتخلف�ات ف�رتة االحتال وم�ا اعقبها 
م�ن اتف�اق االط�ار الس�رتاتيجي، يكون 
مرشوع تقسيم العراق قابا لإلحياء من 
جديد، اذا م�ا ظل اداء حكوم�ات العراق 
عىل حاله، وبوجود بايدن رئيسا المريكا، 

فاملسؤولية هي عراقية أوال وأخريا.

أزمات تبحث عن حلول

 بريطانيا والتنظيامت املتطرفة

            زهير الجبوري

مع ما يمّر به العالم من تكرار وبائي استمر ملدة عام او أكثر بقليل، 
م�ا الذي يمك�ن فعله يف ظل تراكم هذه األزم�ة؟، وكيف نأخذ بنظر 
االعتب�ار م�ا يمكن إعان�ه كمحصات أخ�ذت عىل عاتقه�ا تجارب 
س�ابقة من الع�ام املايض؟، وألن االنس�ان يبحث دائم�ا عن مخرج 
ل�كل أزمة يمّر به�ا فقد جاءت أزمة كورونا ه�ذه عىل درجة كبرية 
من الوعي االجتماعي، بمعنى اصبح االنس�ان يعالج وضعه يف حال 
وقوعه فيها، وهي س�مة غريزية وعلمية معا ان تكون هناك حلول 
ح�ارضة يف هذا الجانب الوبائي، وليس غريب�ا ان يقع كل واحد منا 

يف هذا املرض، ألمر يتعلق بانتش�اره يف الفضاء العام، ولكن دراس�ة 
الحال�ة يف جوانبها الحياتية العامة تحت�اج اىل حلول مصريية، وهنا 
أعني الواقع املعييش الصحاب الدخل املحدود، يناظرها بعض قرارات 
املؤسسات الحساسة )منها الجانب الرتبوي ومصري ابنائنا التاميذ 
والطلب�ة يف البلد(، ألم تكن املرحلة الس�ابقة كافية لتعلم الدرس؟!، 
وم�ن خ�ال متابعتي ألحد الربام�ج التي تهتم به�ذا املوضوع، ذكر 
صاح�ب م�رشوع اس�تثماري من األه�ايل ب�أن لديه ما يق�ارب ال� 
)2000( عام�ل وعامل�ة يأخذون اجورهم اليومي�ة، لو اخذنا معدل 
الف�رد الواحد ألربع افراد ألصبح العدد )8000( ش�خص س�يعانون 
العوز والجوع، وهذا م�ؤرش خطري جدا، ألن هناك عرشات اآلالف يف 

الحالة نفس�ها، فكيف اذا توقفوا عن العمل، وماذا س�تكون النتائح 
او ردود األفعال..؟

بخاص�ة اذا كانت الطبق�ة العاملة الفقرية الت�ي ال تمتلك مقومات 
العي�ش، فكي�ف س�تنقذ حالها صحي�ا؟، تمني�ت لو اّن الس�لطات 
املس�ؤولة ُترسع يف حّل هذه األزمة ألنها س�تخلف ثورة عارمة من 
املنتفض�ني، فاملحنة اصبحت مخرضمة عندنا، واصبحت يف املتداول 
الشعبي الشفاهي، بل تفنن االنسان العراقي يف حرصها ومقاومتها، 
لكن السالة الجديدة أعطت املؤرش القلق يف نوعيتها، وما نريد قوله 
ينطوي عىل الحكومة وضع خطة محكمة للتخلص من وباء املرحلة 

الجديدة التي نتمنى أن تمر بسام عىل أبناء بلدنا.

            د. عمار علي حسند 

ال يمك�ن أن ينىس الذاه�ب إىل إنجلرتا ما تركه هذا 
البلد م�ن أثر عىل العال�م، ونحن الع�رب يف القلب 
منه، ليس بحك�م الجغرافيا فقط، ب�ل أيضاً ألننا 
األش�د تأثراً بإرث اس�تعماري لم يغادرنا إىل اآلن، 
والعن�ف  واملي�اه  والوج�ود  الح�دود  فمش�كات 
واإلره�اب إن غصن�ا فيه�ا بعيداً س�نجد اإلنجليز 
واقفني عند جذورها، وهم أنفسهم يعرتفون بهذا 
يف كثري مم�ا يكتبه صحفيوه�م وباحثوهم، وكل 
م�ن يطلع ع�ىل أي م�ن وثائق الخارجي�ة وجهاز 

االستخبارات الربيطاني يتم اإلفراج عنها.
كان اإلنجلي�ز بارع�ني يف تطبي�ق سياس�ة »فرق 
تس�د« وبه�ا أقام�وا إمرباطوري�ة ال تغي�ب عنها 
الش�مس، وحكم�وا وهم مايني قليل�ة، أمما أكرب 
منه�م ع�دداً، وال مقارنة ب�ني مس�احة أراضيها 
الشاسعة الواسعة وحجم مساحة اململكة املتحدة 
ب�كل أقاليمه�ا الذي ال يزيد عىل رب�ع مليون كيلو 

مرت مربع تأكلها املياه املالحة من كل اتجاه.

أطل�ت إنجل�رتا علين�ا يف كت�اب التاري�خ للص�ف 
الس�ادس االبتدائ�ي، ب�دءاً من حملة فري�رز التي 
حاولت احتال اإلس�كندرية ع�ام 1807 فقاومها 
املرصي�ون وردوها ع�ىل أعقابها خ�ارسة وحتى 
ج�اء آخر جن�دي إنجليزي عن م�رص عام 1954 
بعد س�بعني عاماً من االحتال واثنتان من البقاء 
ع�ىل أرض م�رص لرتقب الوض�ع يف ب�اد الخليج 
العربي�ة. لم نر يف إنجلرتا غري ه�ذا الجانب، وبدت 
لنا املرشوعات التي أقامها اإلنجليز مجرد وس�ائل 
لتعظيم املكاسب االقتصادية التي كانوا يحصلون 
عليه�ا من ث�روات بادن�ا. وعلمتنا كت�ب التاريخ 
الاحقة أن هذا الوجه االستعماري يمتد إىل ما هو 
أبعد من هذا حني ش�ارك ملوك اإلنجليز يف حمات 

الفرنجة عىل الرشق، وخصوصاً بيت املقدس.
وتواىل وج�ود إنجلرتا يف كت�ب التاريخ حتى نهاية 
املرحلة الثانوية، لكنها لم تتناول واحداً من أخطر 
م�ا فعل�ه اإلنجلي�ز ببادن�ا وهو صناع�ة بعض 
التنظيم�ات الديني�ة املتطرف�ة، اتكاء ع�ىل أفكار 
منغلق�ة جام�دة متحجرة تس�تقر يف بطون كتب 

قديمة ظل كثريون يتداولونه�ا ويرددونها لكنهم 
ل�م يقيموا له�ا تنظيم�ا يحملها، ويداف�ع عنها، 
ويم�وت بعض أفراده يف س�بيلها، اعتق�اداً منهم 

أنها الحق املبني، والصواب املطلق. 
كانت هذه الجماعات والتنظيمات جزءاً أصياً من 
صناعة الُفرقة، فه�ي إما نازعت حركات ليربالية 
ويس�ارية نهضت لتقاوم االستعمار سلمياً، وإما 
تم توظيفها بعد رحيل املس�تعمر ملناهضة النزعة 
القومية، وتعويق التط�ور الديمقراطي. ورغم أن 
اإلنجليز أنفسهم عانوا مما صنعوه قبل رحيلهم، 
حني ناصبتهم العداء يف بعض األحيان، وإن كانت 
ق�د هادنته�م يف أخرى، ونس�قت معه�م مرحليا 
لتحقي�ق مصالحها عىل حس�اب الق�وى الوطنية 

املختلفة معها يف الفكر والتوجه السيايس.
غ�ادر اإلنجليز أراضينا، لك�ن همزة الوصل بينهم 
وب�ني املتطرفني ل�م تنقطع، فالي�وم وأنت ذاهب 
إىل لن�دن، الب�د أن ت�رتاءى أمام�ك وج�وه بعض 
املنتم�ني إىل »الس�لفية الجهادي�ة« ع�ىل اختاف 
تنظيماتها وبع�ض »القطبيني«، وعلي�ك إْن كنت 

من مناهضيهم أن تتحس�ب ملواجهة هناك يف باد 
غريبة حول الحال واملآل يف أرض العرب وأيامهم.

ترك ه�ؤالء بادهم األصلي�ة أو هرب�وا أو طردوا، 
فاس�تقروا يف إنجلرتا لينعموا فيها بمظلة عريضة 
م�ن قوان�ني تنت�رص لحق�وق اإلنس�ان وحريته، 
وبعضهم يتلقى إعانات حكومية بانتظام، وهناك 
من حصلوا عىل الجنس�ية وح�ق اللجوء، لكن من 
بينهم ال�ذي ال يزال ينعت مس�تضيفينه بالكفار، 
ويس�تبيح أموالهم وأعراضه�م، ويحرض عليهم 

جهاراً نهاراً.
مع ه�ذا تتحمله�م بريطاني�ا، وال أعتق�د أن هذا 
التحمل مبعثه حقوقي أو إنس�اني فحس�ب، إنما 
إلدراك الربيطاني�ني أن هؤالء ال ت�زال لهم وظيفة 
يف خدمة إمرباطورية غابت عنها الش�مس، لكنها 
ال ت�زال تؤمن بأن ش�بكة عاقاته�ا القديمة هي 
أه�م أوراق سياس�تها يف النظ�ام ال�دويل الح�ايل، 
السيما بالنس�بة ملن تقوده وهي الواليات املتحدة 
األمريكية، التي ورثت عن اإلنجليز طريقة االنتفاع 

من املتطرفني.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد 1/مجدد/2021
التاريخ  :2021/1/14

قرار تثبيت ملكية
يف  امل�ؤرخ  امللكي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  اص�درت 
املرق�م  العق�ار  بش�ان  املنظ�م   2020/1/14
1422/ال�رشق ولنتائ�ج التحقيق واملس�تندات 
املطلع عليها واس�تنادا للصاحي�ات املخوله يل 
بموجب املادة 48 من قانون التسجيل العقاري 
املرق�م 43 لس�نة 1971 وم�ن خال م�ا اجرته 
لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات واالطاع عىل 
املستمسكات املربزة والبيانات املقدمة واستنادا 
ملحرض الكشف املؤرخ يف 2021/1/14 استمعت 
اللجنة اىل اقوال طالب التسجبل املجدد ) انتصار 
ب�زون عبيس( حي�ث اوضح�ت بانه�ا حائزه 
للعقار موضوع الكش�ف منذ اكثر من خمس�ة 
عرش عام�ا والزالت مس�تمرة بحيازتها حيازة 
هادئة ومس�تقرة ودون معارض�ة من اي احد 
كما استمعت اللجنة اىل البينة الشخصية لطالبة 
التسجيل كل من مصعب ساجت حسني وبشان 
محمد حميدي والذين ايدوا ما جاء باقوالها بان 
طالبة التس�جيل املجدد )انتصار بزون عبيس( 
حائ�زة للعق�ار املرق�م 1422 / ال�رشق حيازة 
هادئة مستقرة ملدة اكثر من خمسة عرش سنة 
ودون معارضة من اي ش�خص ولتوفر رشوط 
الحيازة القانونية عليه قررت اللجنة وباالجماع 
تثبيت ملكية العقار املرقم 1422/الرشق باسم 
طالبة التسجيل املجدد انتصار بزون عبيس عىل 
ان يت�م نرش هذا الق�رار يف صحيفتني محليتني 
ويك�ون قابا لاعرتاض خال مدة ثاثون يوما 
من تاريخ النرش قرارا قابا للتمييز وافهم علنا 

يف 2021/1/14 
القايض

ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

����������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد 2397
التاريخ 2021/3/1

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل املس�تدعي 
)صبحه عيل جاسم(  طلبا لغرض تبديل اسمها 
املج�رد وجعل�ه )صبيحه  ( بدل م�ن )صبحه(  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/125

التاريخ 2021/2/3
اعان

اله�ارب  )رحي�م ك�زار جرجي�س  املته�م  اىل 
السامي (

اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك حول التهمه املسندة اليك وفق احكام 
امل�ادة 28/اوال   من قان�ون املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة  وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
اعانا يف محل اقامتك وقس�م ش�ؤون املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة يف النجف  وه�ذه املحكمة   

بالحضور امامها صباح يوم 2021/8/3
الرئيس 

حليم نعمة حسني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 88/ج/2020
التاريخ 2021/1/31

اعان
اىل املتهم الهارب  )حسنني محي محمود جاسم 

الرشيفي(
اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك حول التهمه املسندة اليك وفق احكام 
امل�ادة سادس�ا /1 /ب  من القرار 154 لس�نة 
2001  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعان�ا يف مح�ل اقامت�ك ومركز رشط�ة الكرار  
وه�ذه املحكمة   بالحض�ور امامها صباح يوم 

2021/8/1
الرئيس 

حليم نعمة حسني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد / 48/ج/2021
التاريخ 2021/2/24

اىل املته�م اله�ارب / )  هم�ام حس�ني م�وازي 
الجابر( 

اعان
ملجهولية محل اقامتك يا همام حس�ني موازي 
الجاب�ر  / اس�م االم : نظام جعف�ر تولد 1981  
املحلي�ة  بالصح�ف  باالع�ان  تبليغ�ك  تق�رر 
للحضور امام هذه املحكمة خال فرتة امدها ) 
30 ( يوم�ا من تاريخ االعان يف الدعوى املرقمة 
اعاه املشتكي فيها ) عاء هادي محسن( وفق 
احكام امل�ادة 456 /1/أ من قان�ون العقوبات 
واثناء الدوام الرسمي بعسكه ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/128

التاريخ 2021/2/4
اعان

اىل املتهم الهارب  )امري اياد عبد نجفي (
اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ه املس�ندة اليك وفق 
اح�كام امل�ادة 440  م�ن قان�ون العقوب�ات 
وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 47 , 48 , 49  من�ه 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك اعانا 
يف مح�ل اقامتك وش�عبة العباس�ية ملكافحة 
االج�رام وه�ذه املحكمة   بالحض�ور امامها 

صباح يوم 2021/8/5
الرئيس 

حليم نعمة حسني
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/129

التاريخ 2021/2/4
اعان

اىل املتهمة الهاربة  )عبري منذر داود بال (
اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ه املس�ندة اليك وفق 
اح�كام القرار 234 لس�نة 2001  وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك اعان�ا يف محل 
اقامتك ومكتب التحقيق القضائي يف محكمة 
تحقيق النج�ف  وهذه املحكم�ة   بالحضور 

امامها صباح يوم 2021/8/5
الرئيس 

حليم نعمة حسني
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 58/ج2021/2

التاريخ : 2021/2/10
اعان

 اىل املتهم الهارب / كاتب بوهان جاب
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )58/
)ع�دي  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2021/2( 
هناوي كش�مر( وفق احكام امل�ادة 432 من 
قان�ون العقوب�ات  وملجهولية مح�ل اقامتك  
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعانا بواس�طة 
جريدتني رسميتني بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكم�ة املصادف ي�وم 2021/3/22 وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2591

التاريخ : 2021/2/18 
اىل  /املنفذ عليه  / فاح صباح هاشم

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�ال رشح 
املبلغ القضائي لهذه املديرية ومختار العلماء 
عاء عب�د الزهرة  انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعانا 
بالحضور يف مديري�ة التنفيذ النجف االرشف  
خال خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر: ق�رار محكمة البداءة النجف 
 2018/7/2 يف  2516/ب2018/5  بالع�دد 
واملتضمن الزامك بتادية مبلغ مليون وستمائة 

وستون الف اىل الدائن يارس ثامر هاشم 
����������������������������������

إىل الرشيك حميده نارص حسني 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 53445 /3 
حي للنداء خال عرشه ايام وبخافه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

جاسم عبد الرضا
����������������������������������

إىل الرشيك محمد عباس عيل
 اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م 54800 
/3ح�ي الن�داء خال ع�رشه اي�ام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه 

احمد سالم محمد
����������������������������������

إىل الرشيك زهره عبد الكاظم 
توجب علي�ك الحضور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيكتك زينب عبد املهدي 
محم�ود بالبن�اء ع�ىل حصته�ا املش�اعه يف 
القطع�ه املرقمه 77700 /3حي النرص خال 
مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر 

خارج العراق

إىل الرشيك زهره عبد الكاظم
 اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
77700 /3حي الن�رص خال عرشه ايام 

وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك
 طالب االجازه

 زينب عبد املهدي محمود
����������������������������������

تنويه 
نرش يف اعان تبليغ الرشيك اس�م الرشيك 
حس�ني يعوش س�لطان خطأ والصحيح 
حسني بلوش سلطان رقم العقار 53205 
صحيف�ة  يف  املنش�ور  الن�داء  ح�ي   3/

املستقبل العراقي لذا اقتى التنويه 
����������������������������������

إىل الرشكاء حس�ني عيل حس�ني طاهر و 
مارب اسد محمد

 اقت�ى حضوركم إىل مق�ر بلدية النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
36674 /3ح�ي العداله خال عرشه ايام 

وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه 

نضال فرحان ابو الحوس
����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

ملحافظة املثنى / قس�م ش�ؤون االحوال 
املدنية 

اعان
قدم املواطن  ) يعقوب حنون عكله( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب في�ه تبديل اللقب 
يف قي�ده وجعل�ه ) ال معل�ه (  ب�دال م�ن 
)الغليظ�اوي( وعما باحكام املادة ) 22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تق�رر نرش الطل�ب باحدى 
الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجعة هذه املديرية خال فرتة خمس�ة 
عرشة يوم�ا  من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

/وكالة



رياضة7
العدد )2329( الثالثاء  2  آذار  2021

يف منافسات اجلولة الـ »21« من الدوري املمتاز

نتيجة واحدة حتسم 3 تعادالت.. والقوة اجلوية يعزز صدارته بالفوز عىل نفط البرصة
             المستقبل العراقي/ متابعة

انته�ت 3 مباري�ات بالتع�ادل، ضمن 
منافس�ات الجولة ال��21 من الدوري 

العراقي املمتاز.
وخط�ف أربيل تعادال قاتال )1-1( من 
مضيفه زاخو، الذي افتتح التسجيل يف 
الدقيقة السابعة، برأسية أحمد زيرو، 
الذي اس�تغل خروجا خاطئا للحارس 

ريباز عبد الله.
ويف الشوط الثاني، ضغط أربيل بقوة، 
وأض�اع ع�ددا م�ن الهجم�ات، إال أن 
شريكو كريم أدرك التعادل، يف الدقيقة 

87، بعدما استغل تعثر املدافع ليسدد 
الكرة يف الشباك.

ورفع زاخو رصي�ده بذلك إىل النقطة 
31، يف املرك�ز الس�ادس، بينم�ا رفع 
أربيل رصيده إىل النقطة 21، يف املركز 

الرابع عرش.
وأخفق الرشطة يف تجاوز أمانة بغداد، 
حيث افتتح التس�جيل قائد الرشطة، 
الدقيق�ة 22،  س�عد عب�د األم�ري، يف 
لك�ن األمانة تمكن م�ن العودة بهدف 
التع�ادل، يف الدقيق�ة 43، ع�ر العبه 

محمد جالل.
ورف�ع الرشط�ة رصي�ده إىل النقطة 

37، يف املرك�ز الثالث، كم�ا رفع أمانة 
بغداد رصيده إىل النقطة 26، يف املركز 

التاسع.
وانته�ت مب�اراة الح�دود والكهرب�اء 
بعدم�ا   ،)1-1( النتيج�ة  بنف�س 
احتفظ�ت بإثارته�ا إىل ربع الس�اعة 
األخري، حيث تق�دم الحدود عر العبه 

محمد هادي، يف الدقيقة 76.
لك�ن الكهرب�اء ل�م يمن�ح الفرص�ة 
للحدود، الظفر بنق�اط املباراة، حيث 
ع�ادل النتيج�ة يف الدقيق�ة 81، ع�ر 

الوافد الجديد مهيمن سليم.
ورف�ع الكهرب�اء رصي�ده إىل النقطة 

21، يف املرك�ز الخام�س ع�رش، بينما 
رفع الحدود رصيده إىل النقطة 18، يف 

املركز التاسع عرش.
ومن جان�ب آخر عزز الق�وة الجوية، 
صدارته للدوري العراقي، بفوزه عىل 
نفط البرصة )3-2( مس�اء اإلثنني، يف 
ملع�ب الفيحاء باملدين�ة الرياضية يف 

البرصة.
افتت�ح القوة الجوية، األهداف يف وقت 
مبك�ر حي�ث احتس�ب الحكم س�الم 
عامر ركلة ج�زاء بعد مرور 4 دقائق، 
سجل منها قائد الفريق حمادي أحمد، 
وع�زز إبراهي�م بايش النتيج�ة للقوة 

يف الدقيق�ة )36( م�ن املب�اراة لينهي 
الشوط األول متقدما بهدفني دون رد. 
ويف الشوط الثاني قلص نفط البرصة 
النتيج�ة يف الدقيق�ة )68( عر أحمد 
فرحان، لكن الالعب لؤي العاني الذي 
استغل كرة عرضية من بايش ليكملها 
داخل الشباك يف الدقيقة )86(، وقلص 
أحمد زامل النتيجة بتس�جيله الهدف 

الثاني يف الدقيقة )4+90(.
وع�زز القوة الجوي�ة صدارته برصيد 
47 نقط�ة، فيم�ا تجم�د رصيد نفط 
الب�رصة عن�د النقط�ة 22 يف املرك�ز 

الثالث عرش.

عبيد: الطلبة كان األخطر.. 
لكننا حسمنا فرصنا

ليفاندوفسكي هيرب بعيدًا 
عن مييس وكريستيانو

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصف م�درب الصناعات الكهربائية عب�اس عبيد، الفوز 
عىل الطلب�ة )2-1(، يف الجولة ال�21 من الدوري العراقي، 

باملهم للتخلص من املركز األخري يف الئحة الرتتيب.
وق�ال عبي�د يف ترصيحات: »املب�اراة كانت صعب�ة للغاية 
والطلب�ة يف أغلب دقائق املب�اراة كان األخطر وحصل عىل 
ف�رص حقيقي�ة خصوصا قب�ل إحرازن�ا اله�دف الثاني، 

املباراة حسمت لصالح من استغل الفرص«.
وتابع: »فريقنا يف الشوط األول أهدر فرصتني لكن عوضنا 
يف الشوط الثاني بعد استغاللنا الكرات التي حصلنا عليها 
داخل منطقة جزاء الطلبة لنحصد 3 نقاط يف غاية األهمية 

عىل األقل خرجنا من ذيل القائمة«.
وأش�ار: »الرصاع يف مؤخرة الرتتيب بدأ يتس�ع كان هناك 
ثالث�ة أندية فق�ط تنافس يف ذيل القائم�ة لكن اآلن الحال 
اختلف وهناك ستة أندية باتت مهددة بالهبوط واملنافسة 

ستشتعل يف األدوار املقبلة للهروب من الهبوط.
يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية بعد فوزه مساء أمس 
ع�ىل الطلبة رف�ع رصي�ده إىل 19 نقطة يف املرك�ز الثامن 

عرش.

الرشطة اإلسبانية تعتقل بارتوميو
              المستقبل العراقي/ متابعة

قبض�ت الرشط�ة اإلس�بانية، صب�اح اإلثنني، عىل جوس�يب 
ماريا بارتوميو، رئيس نادي برش�لونة الس�ابق، للتحقيق يف 
مس�ألة الش�بكات االجتماعي�ة، وحملة التش�هري ضد بعض 

نجوم الفري�ق الكتالوني.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، 
أن الرشطة تواجدت يف نادي برش�لونة، صباح اليوم، لتفتيش 
املكتب الرئييس للنادي، والبحث يف ملفات تتعلق بالتحقيقات 
يف مس�ألة الش�بكات اإلجتماعية.وأضافت أن الرشطة قامت 
بالقبض أيًضا عىل اثنني آخرين، وهما أوسكار جراو الرئيس 

التنفي�ذي الس�ابق، ورومان جومي�ز بونتي املدي�ر القانوني 
الس�ابق، وتم وضعهما يف حجز الرشط�ة.وكان بارتوميو قد 
تعاقد مع رشكة تعمل عر وسائل التواصل االجتماعي مقابل 
مليون يورو، من أجل مس�اندته وتحطيم املنافسني له، حيث 

كانت الرشكة تعمل عر أكثر من 100 حساب وهمي.

بيان رسمي من برشلونة بعد اعتقال بارتوميو
              المستقبل العراقي/ متابعة

رس�مًيا،  بياًن�ا  اإلثن�ني،  الي�وم  برش�لونة،  أص�در 
يتضم�ن قضية التحقيقات يف أزمة »بارس�ا جيت«، 
واملتهم فيها رئيس النادي الس�ابق، جوس�يب ماريا 

بارتوميو.
وألق�ت الرشط�ة اإلس�بانية، صب�اح االثن�ني ع�ىل 

بارتومي�و للتحقي�ق معه، رفقة مس�ؤولني آخرين، 
بجانب التفتيش يف املكت�ب الرئييس للنادي، والبحث 

عن ملفات تتعلق بالتحقيقات.
وقال برشلونة يف البيان »بالنظر ملا يتعلق من البحث 
م�ن قبل الرشطة الكتالونية ه�ذا الصباح يف مكاتب 
النادي، بأم�ر من املحكمة، واملس�ؤولة عن القضية 
املتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي، فإن برشلونة 

ع�رض زي�ادة التع�اون م�ع الس�لطات القانوني�ة 
والرشطة، للمس�اعدة يف توضي�ح الحقائق التي يتم 
التحقيق فيها«. وأضاف البيان »املعلومات والوثائق 
التي طلبتها الرشطة القضائية، تتعلق بشكل صارم 
بالوقائع املرتبطة بالقضية، ويعرب نادي برش�لونة 
ع�ن احرتامه لإلج�راءات القضائية، م�ع االحتفاظ 
بفرضي�ة ال�راءة لألش�خاص الذي�ن ت�رروا من 

إج�راءات التحقي�ق«. وكان بارتوميو ق�د تعاقد مع 
رشكة تعمل عر وس�ائل التواصل االجتماعي مقابل 
مليون يورو، من أجل مس�اندته وتحطيم املنافسني 
ل�ه، حيث كان�ت الرشك�ة تعمل عر أكث�ر من 100 
حس�اب وهم�ي، وعملت ضد أس�اطري النادي، ومن 
ضمنهم ليونيل مييس، جريارد بيكيه، بيب جوارديوال 

وخوان البورتا.

إيمري يوايس نفسه بعد ثنائية أتلتيكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف أوناي إيمري، م�درب فياريال، عقب 
الهزيم�ة 0-2 أم�ام أتلتيك�و مدري�د، أن�ه ال 
يس�تطيع تجنب النتيجة، لكنه أثنى يف الوقت 

ذاته عىل سري املباراة ومستوى فريقه.
وق�ال إيم�ري »ال يمكننا الته�رب من نتيجة 
اللقاء، لكن الفريق ق�دم أداء متكامال، فعلنا 

األشياء كما كنا نريد«.

ون�وه »افتقرن�ا الدقة يف اللمس�ة األخرية يف 
مناط�ق املناف�س، س�يطرنا ع�ىل مجري�ات 
املب�اراة يف الش�وط األول وكن�ا قريب�ني م�ن 

املرمى«.
وأضاف »بدأنا الش�وط الثاني مهتزين بعض 
اليشء واستقبلنا هدفا. سعينا نحو التسجيل 
م�ن أج�ل العودة للمب�اراة لكن ذل�ك لم يكن 

ممكنا. ناضلنا ولم نوفق«.
وتاب�ع »نعلم أنن�ا يجب أن نتجاوز سلس�لة 

النتائج الس�لبية، لكن أعتقد أنن�ا يف الطريق 
رغ�م الهزيمة. أظن أنه يج�در بنا عدم تغيري 
املنظوم�ة ألن الفريق يؤدي ع�ىل نحو طيب 
س�واء يف الليجا أو أوروبا. خرسنا نعم لكن 

يجب أن نعمل بجهد ونصلح األخطاء«.
ويحت�ل فياري�ال، املركز الس�ابع بجدول 
الليجا برصيد 37 نقطة، بفارق 21 نقطة 
ع�ن أتلتيكو مدريد املتص�در، ونقطتني 

عن ريال بيتيس سادس الرتتيب.

ديوكوفيتش يعادل رقم 
فيدرر القيايس

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل الرصبي نوفاك ديوكوفيتش إىل 310 
أسابيع، يف صدارة التصنيف العاملي لالعبي 
التن�س املحرتفني، مع�ادال الرقم القيايس 
للس�ويرسي روجر فيدرر، لكن األخري ما 

زال يتفوق عليه يف عددها متتالية.
وم�ع ذلك، يضمن الالع�ب الرصبي، الذي 
توج مؤخ�را ببطولة أس�رتاليا املفتوحة، 
للمرة التاس�عة يف مش�واره، تخطي هذا 
الرق�م القي�ايس يف ع�دد األس�ابيع، ع�ىل 
ع�رش التصني�ف العامل�ي، يف الثامن من 
مارس/آذار الج�اري، ليكرس هذا التعادل 

ويحلق منفردا.
ويحظى فيدرر بالرق�م القيايس، بالبقاء 
237 أسبوعا عىل التوايل متصدرا للتصنيف 
العامل�ي، يلي�ه األمريكي كون�رز )160(، 
ث�م األمريكي من أصل تشيكوس�لوفاكي 

إيفان ليندل )157(.
 122 الص�دارة  يف  ديوكوفيت�ش  ومك�ث 

أسبوعا عىل التوايل.
واعت�ىل الرصبي ص�دارة التصنيف للمرة 
األوىل، ح�ني كان يف ال��24 م�ن عمره، يف 

الرابع من يوليو/تموز 2011، وظل 122 
أس�بوعا متتالي�ا يف القم�ة، بني الس�ابع 
م�ن يوليو/تم�وز 2014 والس�ادس من 

نوفمر/ترشين ثان 2016.
ولم يشهد التصنيف الصادر هذا األسبوع 
تغيريات تذكر، لكن بطولة روتردام يمكن 
أن تك�ون ذات أهمي�ة كبرية، لإلس�باني 

رافائيل نادال، الوصيف.
وفيما ييل، قائم�ة أفضل عرشة العبني يف 

التصنيف:
1- الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش 12030 

نقطة.
2- اإلسباني رافائيل نادال 9850.

3- الرويس دانييل مدفيديف 9735.
4- النمساوي دومينيك تيم 9125.

5- السويرسي روجر فيدرر 6630.
6- اليونان�ي س�تيفانوس تسيتس�يباس 

.6595
7- األملاني ألكسندر زفرييف 5615.

8- الرويس أندري روبليف 4609.
ش�فارتزمان  دييج�و  األرجنتين�ي   -9

.3480
10- اإليطايل ماتيو برييتيني 3480.

               المستقبل العراقي/ متابعة

عزز النجم البولندي لبايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، 
صدارته لهدايف الدوريات األوروبية الخمس�ة الكرى، بعد 
ثنائيته يف ش�باك كولن، خالل املب�اراة التي فاز بها فريقه 

)5-1(، أول أمس السبت، يف البوندسليجا.
وس�جل ليفاندوفس�كي 28 هدف�ا، حت�ى اآلن، يف الدوري 
األملان�ي ه�ذا املوس�م، ويتفوق بف�ارق 9 أه�داف عن كل 
م�ن، ليوني�ل مي�يس )برش�لونة(، وكريس�تيانو رونالدو 

)يوفنتوس(.
وقد يتجاوز ليفا األرقام، التي تحققت يف املواسم املاضية، 
س�واء ش�ريو إيموبييل صاحب ال�36 هدفا، أو ليو مييس 
)36 و37 هدفا(، ولويس س�واريز )40 هدفا(، يف س�باق 
الح�ذاء الذهب�ي، وذل�ك م�ع تبق�ي 11 جولة ع�ىل نهاية 

البوندسليجا.
وحتى خارج البطوالت األوروبية الكرى، ال يوجد منافس 

ملاكينة األهداف البولندية، عىل الجائزة املرموقة.
ورغ�م أن أق�رب منافس�يه، كاس�ر يونكر، الع�ب بودو 
جليم�ت النرويج�ي، يمتلك يف جعبت�ه 27 هدف�ا، إال أنها 

تحتسب ب�40.5 نقطة، مقابل 56 لليفاندوفسكي.

رسميًا.. نجم كولومبيا إىل الدوري الصيني
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي شينزين، املنافس يف الدوري الصيني 
املمت�از، تعاقده مع العب الوس�ط الكولومبي 
الدويل، خ�وان فرنان�دو كينت�ريو، العب ريفر 
بلي�ت األرجنتيني.ورش�حت تكهن�ات كث�رية 
كينتريو )28 عاما( لالنضمام للفريق الصيني، 
الذي يدربه الهولن�دي جوردي كرويف، مقابل 
5.9 مليون يورو )7.11 مليون دوالر( يف نهاية 
الع�ام املايض، لك�ن الصفق�ة أُعلنت رس�ميا 
اليوم.ولع�ب كينت�ريو 28 مب�اراة دولي�ة مع 

منتخب ب�الده، حتى اآلن، وه�و صاحب أغىل 
صفقة انتق�ال، قبل انطالق موس�م الدوري 

الصين�ي، املق�رر يف أبريل نيس�ان املقبل.يف 
املقابل، خرس ش�ينزين خدمات مهاجمه 

الكامريوني، جون م�اري )27 عاما(، 
ه�داف الفري�ق يف املوس�م امل�ايض، 

والذي انتق�ل إىل أفيس�با فوكوكا 
اليابان�ي، ع�ىل س�بيل اإلعارة، 

بعد فش�له يف دخ�ول األرايض 
الصينية، بس�بب اس�تمرار 

تأثريات جائحة كوفيد-19.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هل وجه فيليكس رسالة لسيميوين باحتفاله؟
            المستقبل العراقي/ متابعة

أثار الرتغايل جواو فيليكس، نج�م أتلتيكو مدريد، الجدل 
بعدما س�جل هدًفا خالل الفوز ع�ىل فياريال )0-2(، 

ضمن الجولة 25 من الليجا.
فبعدم�ا ش�ارك كبديل يف الش�وط الثاني، س�جل 
فيليكس هدف التعزيز لفريقه، واحتفل به واضعا 

إصبعه عىل شفتيه.
وفرست بع�ض التقارير احتفال فيليكس، بأنه 

قد يكون رسالة ملدربه دييجو سيميوني، بسبب عدم مشاركته 
بشكل أسايس.

لكن صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية، أب�رزت أن الرازييل رينان 
لودي، مدافع أتلتيكو مدريد، نرش عر حسابه عىل »إنستجرام« 
صورة الحتفال فيليكس، وكتب عليها: »ال تغضب.. لقد قلتها 

وفعلتها، نحن مًعا يا أخي«.
وف�رست الصحيفة األم�ر، بأن لودي حفز زميل�ه قبل املباراة، 
وبالفعل كانت اس�تجابة الالعب الرتغايل فورية، بمش�اركته 

وهزه للشباك.

              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د بريان كريس�تانتي، العب وس�ط روما، تقنية 
الفيدي�و بع�د الخس�ارة أم�ام ضيفه مي�الن )1-2(، 

ضمن الجولة ال�24 من الدوري اإليطايل.
وقال كريس�تانتي، يف ترصيحات لشبكة »سكاي سبورتس 
إيطالي�ا«: »يمكنك أن ترى أنه كان لدينا ركلة جزاء.. أعتقد 
أن تقنية الفيديو موجودة، لقد اس�تخدموها ملشاهدة ركلة 
جزاء لصالح ميالن، لذا كان يجب عليهم مشاهدة اللقطات 

يف كل مرة«.
وأض�اف: »نعلم أننا بدأنا بش�كل س�يئ، وال توجد أعذار.. 
لقد حاولنا إعادة املباراة للمس�ار الصحيح، لكن يجب أن 

نحاول بدء املواجهات، ونحن أكثر استيقاًظا وتركيزًا«.
وأتم: »نعلم أننا قدمنا أداًء س�يًئا أمام الفرق الكبرية، عىل 
س�بيل املثال ضد التسيو وأتاالنتا.. لكن تمكنا من العودة 
للمس�ار الصحي�ح أمام مي�الن، إال أننا بعد ذل�ك ارتكبنا 

خطأ، واستغل ميالن الفرصة«.
وبخس�ارته أم�ام مي�الن، يحتل روم�ا املرك�ز الخامس، يف 
ج�دول ترتيب ال�دوري اإليطايل، برصي�د 44 نقطة، بفارق 

نقطتني عن أتاالنتا الرابع.

نجم روما هياجم الفار بعد اخلسارة أمام ميالن
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امـضـاءاتمساحة للرأي

من أحسن إيل.. كيف أجازيه؟التجارة الُسمية ملراكز التجميل 

ايناس ثابت

ُتعلد الصحلة العاملة ملن الواجبات األساسلية التلي تقع على عاتق 
السللطات الضبطية التي من املفرتض سلعيها الدائم لتحقيقها ألفراد 
املجتمع كافة من اجلل خلق بيئة صحية مالئمة وفقاً ملتطلبات العيش 
الصحي الرغيد التي اقرها الدستور العراقي يف املادة 31 منه عى اعتبار 
ان املواطن هو املحور األسلاس للحقوق من خلالل االرتقاء بمتطلباته 

األساسية اىل ما مقرر لها.
ومما الشلك فيه ان سلالمة املواطن وصحة بدنه هو واجب يشرتك فيه 
طلريف املوضلوع وهما الدوللة واملواطلن، فواجب املواطن هلو االبتعاد 
علن كل ما يرض بصحته وسلالمته والتي تختلف تبعلاً لدرجة معرفته 

وثقافته.
املا طرفها الثانلي واألهم فهي الدوللة التي ترعى مصاللح مواطنيها 

وتهتم بشؤونهم والحارس األمني عى راحتهم وسالمتهم.
ملن جهة اخرى قلد يسلاهم املواطن بلرضر اخيه املواطلن من خالل 
التحايل والغش الصحي ويف عدة مجاالت ومنها )مراكز التجميل( هذه 
املراكلز التي تزايدت وانترشت بشلكل كبري وبعشلوائية مقلقة وبنهج 
واحد يف عمليات حقن وبث سموم ومواد باألساس غري خاضعة للرقابة 
والفحص الصحي مسلتغلني وقوعهم تحت هذا املسلمى الذي ال يمكن 
ان تكلون عيلادات طبية تخضلع اىل السللطة املختصة بهلا وال كونها 

صالونات حالقة ُتتابع من الجهات املعنية.
اما العاملني فيها )وهنا املشكلة األكرب( فترتاوح شهاداتهم بني خريجة 
دورة ملدة ثالثة أيام يف بريوت لتعلم الحقن وبني من تخرجت من دورات 
محليلة ال تتجاوز خمسلة سلاعات يف صالونلات حالقلة، ليجعلوا من 
انفسلهم اصحاب مراكز متخصصة يف حقن السموم الدوائية يف اجساد 
الفتيات وبأسعار مغرية دون معرفة ما تحتويه هذه املواد من مشاكل 
قلد تصيب الجهاز املناعلي، ناهيك عن علدم نظافة تللك املراكز والتي 
اصبحت بلؤرة للعديد من األمراض املعدية من خالل اسلتخدام ارخص 

انواع املواد واملعدات.
اضف اىل ذلك عدم متابعة الحالة الصحية للعاملني يف هذه املراكز كونها 
اساسلاً محالت غري مرخصة وقائمة عى اسلاس التجارة الربحية عى 
حسلاب صحة وسلالمة املواطن، والتي ترتبلط ارتباطاً وثيقلاً بحياته 
والتلي هي من الواجلب حمايتها واملحافظة عليهلا والتي تدخل ضمن 
الحقوق الصحية وهي من املسللمات التي عى اساسلها ُسنت القوانني 
والتي حمايتها من اساسليات العمل الضبطي ملؤسسات الدولة املعنية 
بذللك رغم املهلام الجسلام التي تقع على عاتقها يف مواجهلة جائحة 

كورونا من جهة والتصدي لعصابات داعش اإلرهابية من جهة اخرى.
اذن صار ملن الواجب ان نقنن عمل تلك املراكز وفق ضوابط وتعليمات 

ومراقبة ومتابعة لضمان توفري األمن الصحي املجتمعي.

كانت القطرة جزءا.. من البحر املهيب 
تنتهي إليه دائما أينما رحلت أو تباعدت 

يف التعقيب عى.. لو تجاوزنا الحساب 
لألستاذ إبراهيم يوسف 

رسيعلة هي األيام التي تلتهم املايض، بملا تعاقب عليه من النهارات 
املضيئة املبهجة، أو الليلايل املعتمة تحفر ُجَوراً يف حنايا القلب، حيث 
نلواري أحزاننلا أو نغلرس فيها زهور األملل، يسلعفنا عطرها عى 

مواجهة الزمن.
حملني لو تجاوزنا الحسلاب، مسلافات يسلرية إىل اللوراء، إىل عهد 
اللورق األخلرض ونضارة العملر يف حياة الشلجر، حينملا كنت عى 
مقاعد الدراسلة، الحافلة بالصحبة الهنّية واملرسة والنشاط، وهوى 
الرسم واألقالم امللونة، والكراسات املنقوشة وغبار الطباشري، وشعلة 

الحماسة املتوقدة للدقائق القليلة والفسحة العزيزة املنتظرة.
كان التعليلم كابوسلا عى جسلدي النحيل، وعقيل يلح عيل بأسلئلة 
ال تنتهلي، علن الكلون واإلنسلان والوجلود، يف ظلل أسللوب اعتمد 
املوعظلة والتلقني عموملا، بتجميلد العقل وتعطيل حريلة حركته، 
وحفظ معلوملات ال تقبل الطعن فيها والنقاش، عوضا عن التجربة 
واملمارسلة املدركلة، والتفكلري والتحليلل واالبتلكار لتحفيلز العقل 
عى األسلئلة واملراقبة وصوال لألجوبة املقنعلة، وهو النموذج األكثر 
عمقا وتأثريا عى النفلس، وكأننا نعيش زمن العصا والُكّتاب بفارق 
األبنية الحديثة والكتب الجميلة امللونة. باإلضافة إىل املشلاركة بعبء 
الواجبلات املنزليلة املرهقة. واألسلوأ يف قناعتي التي ربملا لن تتبدل 
كثريا؟ بعدما بلغت سلنا معينة وتكونت أفكاري شبه النهائية، عدم 
االعتماد عى حفظ املعلومات فقط، وتفريغها يف ورقة اإلجابة خوفا 
من العقوبة، أو للحصول عى شلهادة مؤطرة بعالمات عالية، تنتهي 
بعدها عالقتنا باملادة التي تعبنا يف تعلمها، وحفظ ما يمكن أن يتصل 

بها من العلوم »النافعة«. 
تجاوزِت املدرسلة أمية القراءة والكتابة، لكنها أثبتت سلوأة التبعية 
والتقليلد، واتبلاع العقلل الجمعي املفلروض بصمت، بعلدم الجرأة 
واالنفتلاح على الجديلد، بنلاء عى فكلرة »بل وجدنلا آباءنلا كذلك 
يفعللون؟«. ُفرضت سللطة املعلم وخضوع التلميلذ، بينما تجاهلت 
تنميلة املهارات املختلفلة، والتعليم الذاتي وتنمية الخيال واسلتنفار 
الحواس. إىل تحفيز العقل خارج حدود الزمان واملكان، ليؤكد تفرده 
وتميزه ورأيه املسلتقل، يف تحقيق األهداف التعليمية املرجوة يف زمن 
واكبتله التكنولوجيا يف معظم الشلؤون، وسلاهمت يف تغيري سللوك 
املجتملع وطريقة تفكريه النمطية نحلو األفضل باعتقادي، لتتفتح 

آفاق الوعي وكل ما من شأنه أن يساعد يف نجاح الحياة العملية.

العيون حتمل أدلة مبكرة عىل اإلصابة بالزهايمر
كشفت دراسة جديدة أن التغيريات، التي تطرأ 
عى شلبكية العلني قد تنذر بملرض الزهايمر 
وباركنسلون. ويقلول الباحثلون إن صلورة 
عينك يمكن أن تقِيلم مخاطر اإلصابة بمرض 
التنكس العصبي يف املستقبل، بحسب صحيفة 
“واشلنطن بوسلت” األمريكية. وفرس معدو 
الدراسلة أن شلبكية العني املنبثقة من الدماغ 
تحتلوي أثنلاء التطلور الجنيني على طبقات 
ملن الخاليا العصبيلة، التي يبلدو أنها تعاني 
ملن أمراض التنكلس العصبي جنبلا إىل جنب 
مع أبنلاء عمومتها داخل الجمجمة، بحسلب 
قولهلم. وبينلوا أن هلذه الخاليلا العصبية يف 
شلبكية العلني تعيلش وتملوت، على عكس 
الجسلم الزجاجي الهالمي ملقلة العني. دراسة 
بالكاري: وابتكرت مايا كورونيو حموي، وهي 
عامللة األعصلاب وأسلتاذة جراحلة األعصاب 
وتدرس التدخل املبكر ملرض الزهايمر وعالجه 
يف مستشفى سيدارز سيناء، مع فريقها تقنية 
لتصوير اللويحلات املرتبطة بمرض الزهايمر 
يف الخاليا العصبية الشلبكية للمرىض األحياء 
الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، وذلك 
بتكلفة تبلغ حوايل 285 دوالرا للفحص، وهذه 
التقنية ال تتطلب سلوى معلدات طب العيون 

املعدللة والكثري ملن نكهات اللكاري. ويقوم 
امللرىض الذين يسلتعدون لفحص شلبكيتهم 
بطريقلة كورونيلو حملوي بوضلع مخفوق 
الربوتني مع الكركملني، وهو املركب الطبيعي 
الذي يعطي الكركم لونه ونكهته وهو أسايس 
يف اللكاري. ويحتلوي الكركمني على انجذاب 
شديد لربوتني “أميلويد بيتا”، الذي يتكون من 
لويحات مرض الزهايمر، وربط العلماء بروتني 
“أميلويلد بيتا” الشلبكي بتقليلل الدرجات يف 
االختبلارات املعرفيلة، وزيلادة اللويحلات يف 
الدملاغ وانخفاض حجلم الُحصني وهو مركز 
ذاكلرة الدملاغ. وتعتلرب تقنية مايلا كورونيو 
حموي لفحص الشلبكية من أجل الكشف عن 
مرض باركنسون متطورة للغاية باملقارنة مع 
تقنية، روجو فانغ، وهي مهندسة طب حيوي 

تبحلث يف تطبيقلات اللذكاء االصطناعلي يف 
الصحة والطب. وتستخدم فانغ مع وزمالئها 
يف جامعلة فلوريدا كامريا لدراسلة قاع العني، 
وهي عبارة عن ملحق لهاتف “آيفون” بحجم 
الكتلاب، تلتقلط صلورا عالية الدقلة لألوعية 
الدمويلة املجهريلة يف مؤخلرة العلني، وذللك 
ألن التغلريات التي تطرأ على األوعية الدموية 
باركنسلون  الدملاغ ملن سلمات ملرض  يف 
والزهايمر، إذ يساهم الحرمان من األكسجني 
يف املوت املبكلر للعصبونات، وهناك دليل قوي 
عى أن األوعية الدموية يف شبكية العني تعكس 
هلذه التغريات. وتشلري النتائلج األولية إىل أن 
خوارزميلات الكمبيوتر قادرة عى اسلتخدام 
صلور قلاع العلني هلذه للتمييز بلني مرىض 
باركنسلون وعنلارص التحكلم الصحية بدقة 
تصل إىل 70%. لكن ال تشلكل تللك الطريقتان 
يف فحلص شلبكية العلني مرشلحني مثاليني 
للكشلف عن ملرض الزهايمر وباركنسلون، 
إذ أن بروتلني “أميلويد بيتلا” يرتاكم يف الدماغ 
السلليم مع تقلدم العملر، ويظلل العديد من 
األشلخاص الذين يعانلون من ارتفاع نسلبة 
األميلويلد بيتا طبيعيني من الناحية اإلدراكية، 

كما أقر كورونيو حموي.

كشلفت صحيفلة “ملييلت” الرتكية، الخصائلص الصحية املفيلدة للبصل 
ووصفتله بأنه مادة غذائية فائقة “تحقق املعجزات” وتشلري الصحيفة، إىل 
أن، “البصلل غني بالفيتامينلات واملواد املغذية املعلززة للصحة، وهو مادة 

غذائية فائقة، “تحقق املعجزات” عند تناولها يوميا”.
ووفقا للصحيفة، تؤكد نتائج الدراسات العلمية األخرية، عى أن البصل يزيد 
من كثافة العظام. فقد أظهرت نتائج هذه الدراسات، أن تناول البصل يوميا 
ملدة شلهر، يزيد كثافة العظام بنسلبة 5%. وتضيف، كما أن البصل يخفض 
مسلتوى الكوليسلرتول يف الدم، ملا يقلل من خطر أملراض القلب واألوعية 
الدمويلة، ويضملن صحة القللب. وأن تناول البصل يحّسلن عملية التمثيل 
الغذائي، ويساعد عى زيادة عدد البكترييا املفيدة يف األمعاء، ما يؤثر إيجابيا 
يف عملية الهضم.ويمتاز البصل بخصائص مفيدة تمنع تلف خاليا الجسلم، 
الحتوائله على 25 مادة مختلفة مضادة لألكسلدة. باإلضافة إىل هذا يقيض 
البصل على البكترييا الضارة يف  الفم، ما يعلزز صحة تجويف الفم بصورة 
طبيعية. وتشلري الصحيفة، إىل أن “خصائص البصلل املضادة للميكروبات 
تسلاعد عى تقوية األسلنان. كما يحتوي البصل عى مادة “الكريسليتني”، 

املضادة العتام عدسة العني واملفيدة جدا للبرص.

أطلق املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعى عددا شهريا جديدا من صحيفة 
»القضاء« االلكرتونية، احتوى عى عدد من املوضوعات وباقة من املقاالت 

للسادة القضاة والكتاب، وجاء يف العدد:
- العراق يربم مذكرات قضائية وقانونية مع جمهورية إيران اإلسالمية

- سمارسة يغرون معوزين لبيع أعضائهم
- القتل دفاعا عن النفس »جريمة« إذا لم يكتسب رشوط اإلباحة

- الجوع يقتل طفلة تركها والدها 4 أيام دون طعام
- تقريلر: البطاللة والزواج املبكلر والخيانة عى االنرتنت تتصدر أسلباب 

الطالق
- أب مدمن يقتل عائلته نائمني!

واحتوى العدد عل باقة من املقاالت، منها:
-  قانونيلة وإنسلانية إعماملات مجلس القضاء األعلى  /   القايض  حيدر 

عيل نوري  
- تأهيللل القضاء الدسللتوري/   القايض كاظم عبد جاسم الزيدي  

- دفاع رشعي/ القايض اياد محسن ضمد

مادة غذائية فائقة »حتقق املعجزات«إطالق عدد جديد من صحيفة »القضاء «  تطوير نظارة تتيح رؤية ما خلفك دون التفات
نجح العب دراجات هوائية محرتف، 
بمساعدة عالم فيزياء متخصص، يف 
تطوير نظارة ذكية تتيح الرؤية من 

كل جانب دون التفات.
سلكينر  كاللوم  الالعلب  وطلور 
ماكدوناللد،  أليكلس  والفيزيائلي، 
النظلارة  إدنلربة يف اسلكتلندا  ملن 
ملن حيلث الرسلومات األوليلة بعد 
أن جمعلوا أكثر ملن 100 ألف جنيه 
إسرتليني )140 ألف دوالر أمريكي( 
لهذه الغاية من خلالل موقع “كيك 

سلتارتر” اإللكرتوني، حسلبما ذكرت شبكة 
“سكاي نيوز”.

وتمكنت رشكة إنجليزية ملن إنتاج النظارة 
الذكيلة والخارقلة، األوىل ملن نوعهلا على 

مسلتوى العالم، وتعتمد على تقنية مدمجة 
داخل نظارة يرتديها الشخص لرؤية ما يجري 
خلفه، بهدف مسلاعدة راكبي الدراجات عى 

رؤية ما ورائهم دون تحريك رؤوسهم.
وتسلتخدم الرشكلة عدسلات بزاويلة ملن 

جزأين مع مرايا شبه شفافة إلنتاج 
النظلارات، والتلي تكللف نحو 199 
جنيهلاً إسلرتلينياً لطراز املسلتوى 

األسايس.
ويأمل املخرتعان أن تجعل نظارتهما 
ركلوب الدراجات للهواة أكثلر أماناً 
وأن تمنلح الرياضيلني اآلخرين مثل 
العدائلني والتجديلف ميلزة يف األداء 
ملن خالل علدم االضطلرار إىل إدارة 

رؤوسهم.
وقال سلكينر، اللذي فلاز بامليدالية 
الذهبيلة والفضية يف دورة األلعلاب األوملبية 
دراجلاً  “بصفتلي   :2016 لعلام  الصيفيلة 
شغوفاً، فأنا أدرك تمامللللاً أهمية السالمة 

عى الطرق” .

أعلنت كبرية العلماء بمنظمة الصحة العاملية سوميا 
سواميناثان، أن أقل من 10% من سكان العالم طوروا 
أجسلاما مضادة لفريوس كورونا، وأن التطعيم هو 
الطريقلة الوحيدة لتحقيلق املناعلة الجماعية. ويف 
مقابللة بثتها املنظمة على موقع “تويلرت”، ذكرت 
العامليلة تتابلع  سلواميناثان أن منظملة الصحلة 
الدراسات التي تحلل بؤر العدوى يف بعض املدن حول 

العاللم، الفتة إىل أنه عى الرغم ملن أن نتائج البحث 
تظهلر يف بعض األحيان أن نصف سلكان املدينة عى 
األقل لديهم أجسلام مضادة لفلريوس كورونا، فإن 
هذا ال يسمح لنا بالحديث عن تحقيق مناعة القطيع. 
وقالت سلواميناثان يف هذا الصدد: “منظمة الصحة 
العامليلة تتابع هذه الدراسلات الوبائيلة املصلية، يف 
آخر إحصاء، كان يوجد منها حوايل 500. وإذا نظرنا 

إليهلا معا، يتضح أن أقل من 10% من سلكان العالم 
لديهم أجسلام مضادة لهذا الفريوس”. كما بينت أن 
“بؤرا وجدت بال شك يف أماكن مثل املناطق الحرضية 
املكتظة بالسلكان، تعرض فيها بني 50 إىل 60% من 
السلكان لتأثري الفلريوس ولديهم أجسلام مضادة، 
ومع ذلك، هذا ال يعني أن مدينة أو مقاطعة بأكملها 

أو والية أو دولة حققت مناعة القطيع”.

الصحة العاملية: 10٪ من سكان األرض لدهيم أجسام مضادة لـ »كوفيد – 19«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

األدوية التي جيب أن حتملها معك
يمكن لنوبلة املرض املزمن أو 
الصلداع أن تصيب الشلخص 
يف أي وقلت. تحدثلت تاتيانلا 
رومانينكو، الطبيبة املعالجة، 
علن  »سلبوتنيك«،  لوكاللة 
األدوية التلي يجب أن يحملها 
مغادرتله  عنلد  شلخص  كل 

املنزل.
قالت الطبيبلة، أوال وقبل طل 
يشء، يجلب أن يكلون معلك 
أدويلة للحلاالت الطارئلة إذا 
كنلت تعانلي ملن أي أمراض 

مزمنة.
وأضافلت: »يجلب أن تكلون 
لديك وسليلة لخفلض ضغط 
ملن  تعانلي  كنلت  إذا  اللدم 
مشلاكل يف القلب - سليكون 
من الجيد أن يكون يف الحقيبة 

النرتوجليرسين. يجلب أن يكون معك مناديل 
أو مطهرات كحولية عندما ال تسلتطيع غسل 
يديلك«. كل يشء آخر، يف رأيهلا، فردي بحت. 
حسلب رأي الطبيبلة ليلس ملن اللرضوري 
أخلذ أدوية الصلداع معلك دائملا. وأوضحت 

رومانينكو: »أعتقد أنك لست بحاجة إىل حمل 
املسكنات معك، ألن كل صداع له سبب وجيه، 
والصلداع ليلس حاللة عاجلة تتطللب تدخالً 
عاجلاًل. يمكنك العلودة إىل املنلزل وتناولها«. 
إال أن هنلاك اسلتثناء حسلب رأيهلا: إذا كان 
الشخص يعاني من الصداع النصفي، فينبغي 

أن يكون معله أدوية مضادة 
للصلداع النصفي، ألنله كلما 
أرسع يف إيقلاف النوبلة كان 

ذلك أكثر فاعلية.
تنصلح الطبيبلة بعلدم حمل 
الحبوب بدون تغليف. ألن ذلك 
يلؤدي إىل علدم معرفة تاريخ 

انتهاء الصالحية.
»يمكلن وضع حبلة أو اثنتني 
بسهولة يف الجيب أو الحقيبة. 
الخطلر:  هلو  هلذا  ولكلن 
يمكننلا وضع حبلة يف جيبنا 
ونسىيانها. قد نحتاج إليها يف 
غضون عام، قد ينتهي تاريخ 
صالحيتهلا أو يتلم تخزينهلا 

بشكل غري صحيح«.
تظهر نفس املشلكلة إذا كنت 
يف العملل ولم يكن لديك الدواء 
الالزم معلك - تلجأ إىل زمالئلك وقد يعرضون 
عليلك حبة غري مغلفة. يف هلذه الحالة، يجب 
أن تتأكلد من أن هذا اللدواء لم تنته صالحيته 
وأن هلذا هو بالضبلط الدواء اللذي تحتاجه، 

ألنه بدون تغليف، ال يمكن استبعاد الخطأ.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


