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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تس�تعد العاصم�ة بغ�داد الحتضان قم�ة ثالثية 
عىل مس�توى اس�تثنائي، تضم رئيس جمهورية 
مرص العربية، عبدالفتاح السييس، وملك اململكة 
األردنية الهاشمية عبدالله الثاني ورئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، يف الوقت الذي تش�هد فيه 
املنطقة مالمح »تهدئة كربى« بني أبرز الالعبني.    
وبعد ساعات عىل زيارة الوفد العراقي الحكومي 
برئاس�ة الكاظم�ي إىل أنق�رة، ق�ال مس�ؤولون 
عراقي�ون إن الع�راق يقود »جهوداً اس�تثنائية« 
للتهدئ�ة ب�ني القوى الرئيس�ة يف املنطق�ة، فيما 
أج�رى الكاظمي زيارة »خاطفة« إىل األردن، فور 

عودته من العاصمة الرتكية أنقرة.  
وتأتي قمة بغداد املُرتقبة بعد 7 أشهر من القمة 

السابقة يف عّمان.  
وتشري املصادر إىل أن الرئيس املرصي عبدالفتاح 
السييس، س�يصل إىل العاصمة العراقية بغداد، يف 
زي�ارة ه�ي األوىل منذ عقود لرئي�س مرصي، إىل 
جانب امللك األردن�ي عبدالله الثاني، يف )27 آذار( 

الجاري.  
وتحدث الكاظمي للمرة األوىل عن مبادرة »املرشق 
الجدي�د« يف آب 2020، بعد زيارته إىل واش�نطن، 
والقم�ة الثالثية يف العاصمة األردنية عّمان، التي 

جمعته بالرئيس املرصي وامللك األردني.  
ويف 15 آذار 2021، جدد الكاظمي التأكيد عىل أن 
»امل�رشق الجديد« ليس تحالفاً سياس�ياً، بل هو 
»مرشوع اقتصادي اجتماعي« بني شعوب الدول 

املعنية، يستهدف تحقيق املصالح املشرتكة.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

تواصل�ت حالة التوتر ب�ني الصني واالتح�اد األوروبي، أمس 
الثالث�اء، عىل خلفية فرض الجانبني عقوبات متبادلة. وكان 
ع االثنني، للم�رة األوىل منذ أكثر من  االتح�اد األوروبي قد وقَّ
30 عاما، عقوبات عىل ش�خصيات وكيانات صينية بس�بب 
س�وء معاملة الصني ألقلية اإليغور املسلمني. ورداً عىل ذلك، 
فرضت بكني عقوبات عىل عرشة شخصيات أوروبية بتهمة 
»نرش أكاذيب« اس�تنادا إىل دراسات تعتربها الصني منحازة. 
وبني هذه الش�خصيات خمس�ة نواب يف الربمل�ان األوروبي 
ونائ�ب بلجيك�ي ُيدع�ى س�امويل كوغوالت�ي قّدم الش�هر 

امل�ايض اقرتاح قانون للربملان البلجيكي العتبار ما تمارس�ه 
بكني حيال اإليغور »جريمة إب�ادة جماعية«. وأعلنت وزارة 
الخارجي�ة الصيني�ة أنها اس�تدعت »ليال« مبع�وث االتحاد 
األوروب�ي إىل بك�ني نيك�وال ش�ابوي. وقالت ال�وزارة إنه تم 
اس�تدعاء ش�ابوي، إلجراء محادثات قال خاللها نائب وزير 
الخارجية الصيني تشني غانغ إن اإلجراءات العقابية تستند 
إىل »أكاذي�ب ومعلوم�ات خاطئ�ة«.  ويف املقابل قام عدد من 
الدول األوروبية باستدعاء سفراء الصني لديها. فقد استدعى 
وزير الدولة يف وزارة الخارجية األملانية ميغيل بريغر السفري 
الصيني يف برلني »إلج�راء محادثات طارئة« غداة قرار بكني 

فرض عقوبات عىل عرش شخصيات أوروبية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناش�د المئ�ات م�ن عوائ�ل وطلب�ة الس�ادس االعدادي 
المس�ائي وزير التربّية بش�مول ابنائهم بق�رار التحميل 
واس�تثنائهم م�ن الش�روط نظراً لم�ا يمر ب�ه البلد من 
اوضاع اقتصادية وصحية.وتلقت صحيفة »المس�تقبل 

العراقي« مئات االتصاالت والرس�ائل االلكترونية، فضالً 
عن رس�ائل على مواقع التواص�ل االجتماعي، من أهالي 

طلبة السادس االعدادي المسائي.
وتّركزت المكالمات والرس�ائل على إرس�ال مناشدة إلى 
وزي�ر التربية عل�ي حميد مخلف بش�مول ابنائهم بقرار 
التحميل واس�تثنائهم من الشروط نظراً لما يمر به البلد 

م�ن اوضاع اقتصادية وصحية الق�ت بظاللها على هذه 
العوائل وابنائهم الطلبة.

وأكدت العوائل أنها تتعش�م خيراً بالوزير الذي سبق وأن 
اتخذ خطوات في الس�ابق هّون�ت المصاعب أمام الطلبة 
وأهاليهم. وأضافوا أنهم يأملون إنصافاً من وزير التربية 

كباقي طلبة الدراسة الصباحية.

        البصرة  / محمد الجابري

كشف رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن 
عبد االمري يار الله ان سبب زيارته محافظة 
الب�رصة اليوم يأتي ضمن سلس�لة زيارات 
اىل املحافظات م�ن اجل االطالع عىل احوال 
القطعات العس�كرية وتقيم الوضع االمني 
فيها.وتح�دث ي�ار الل�ه يف مؤتمر صحفي 
ُعقد داخل مقر قيادة العمليات, عن توجيٍه 

بإعادة انتش�ار القطعات االمنية للحد من 
الجرائم الجنائية وانتشار املخدرات وخفض 
مس�توى النزاعات العشائرية يف املحافظة. 
وعن ملف تغي�ري عدد من الق�ادة االمنيني 
يف املحافظ�ة ق�ال رئي�س أركان الجي�ش 
بان القي�ادات تخضع ألوام�ر الدولة وهي 
من تق�وم بتغيري املناص�ب ولكن يف الوقت 
الح�ايل ال يوج�د اي تغيريات عىل مس�توى 
القي�ادات األمني�ة. م�ن جانب�ه ق�ال قائد 

عملي�ات البرصة اللواء الرك�ن اكرم صدام 
ان الزيارة اعط�ت ثمارها من خالل اكمال 
عمليات ترقية بعض الضباط واملنتسبني يف 
قيادة العمليات وكذل�ك االتفاق عىل جملة 
من الخطط االمني�ة التي تعزز االمن. وبني 
ان قيادة العملي�ات انهت يف ملف النزاعات 
العش�ائرية 42 نزاعا و34 قيد الحل فضالً 
ع�ن الق�اء القبض ع�ىل 16 ال�ف مطلوب 
للعدالة وضبط عدد من األس�لحة الخفيفة 

واملتوس�طة خالل عملي�ات الوعد الصادق 
الت�ي ستس�تأنف مرحلته�ا الرابعة خالل 
الفرتة املقبلة. وأعترب رئيس أركان الجيش 
الفريق الركن عبد االمري رش�يد يار الله ان 
عصاب�ات الجريم�ة يف الب�رصة واالرهاب 
ببع�ض املحافظ�ات تمث�ل واجه�ة واحدة 
وان الق�وات االمني�ة تعمل عىل االس�تمرار 

برضبهم«.
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وزير املالية يزور مرصف الرافدين ويوعز بمنح قروض للمشاريع واعادة النظر يف آليات االقراض
     بغداد / المستقبل العراقي 

أج�رى وزير املالية ع�ي عالوي زيارة اىل م�رف الرافدين واوعز بمنح قروض للمش�اريع 
ودع�م رجال االعمال وإع�ادة النظر بآليات االق�راض. وذكر بيان للمكت�ب االعالمي لوزارة 
املالي�ة ان وزي�ر املالية عي عالوي أج�رى زيارة تفقدية اىل م�رف الرافدين بصحبة وكيل 
ال�وزارة طيف س�امي لالطالع عىل س�ر عم�ل املرف وج�ودة الخدم�ات املقدمة ورسعة 
إنج�از املعامالت املرفية للزبائ�ن«. واضاف ان وزير املالية وج�ه اىل تطبيق نظام االتمتة 
ع�ىل العمل امل�ريف بارسع وقت ممكن اس�وة باملصارف العاملية الرصين�ة لتقديم خدمات 
أفضل للمواطن العراقي ودعا اىل اعادة اعمار فروعه لتليق بمكانة املرف العريقة ». واوعز 
الوزي�ر بمنح قروض للمش�اريع ودعم رجال االعمال وإعادة النظ�ر بآليات اإلقراض، مبينا 
كيفية تطوير آليات العمل وفق الوس�ائل املعمول بها دوليا ومواكبة الحداثة لجميع انشطة 
املرف. واستمع عالوي اىل املشاكل واملعوقات التي تواجه موظفي املرف ووضع الحلول 

بما يضمن ازاحة كافة الصعوبات. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تس�تعد العاصم�ة بغ�داد الحتض�ان قم�ة ثالثي�ة عىل 
مستوى استثنائي، تضم رئيس جمهورية مر العربية، 
عبدالفتاح الس�ييس، ومل�ك اململكة األردنية الهاش�مية 
عبدالل�ه الثاني ورئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، يف 
الوقت الذي تش�هد فيه املنطقة مالم�ح »تهدئة كربى« 

بني أبرز الالعبني.    
وبعد ساعات عىل زيارة الوفد العراقي الحكومي برئاسة 
الكاظمي إىل أنقرة، قال مس�ؤولون عراقيون إن العراق 
يقود »جهوداً اس�تثنائية« للتهدئة بني القوى الرئيس�ة 
يف املنطق�ة، فيما أج�رى الكاظمي زي�ارة »خاطفة« إىل 

األردن، فور عودته من العاصمة الرتكية أنقرة.  
وتأتي قمة بغداد املُرتقبة بعد 7 أشهر من القمة السابقة 

يف عّمان.  
الرئي�س امل�ري عبدالفت�اح  أن  إىل  وتش�ر املص�ادر 
الس�ييس، س�يصل إىل العاصمة العراقية بغداد، يف زيارة 
ه�ي األوىل من�ذ عق�ود لرئيس م�ري، إىل جان�ب امللك 

األردني عبدالله الثاني، يف )27 آذار( الجاري.  
وتح�دث الكاظم�ي للم�رة األوىل ع�ن مب�ادرة »املرشق 
الجدي�د« يف آب 2020، بعد زيارته إىل واش�نطن، والقمة 
الثالثي�ة يف العاصم�ة األردني�ة عّم�ان، الت�ي جمعت�ه 

بالرئيس املري وامللك األردني.  
أن  التأكي�د ع�ىل  الكاظم�ي  آذار 2021، ج�دد  ويف 15 
»املرشق الجديد« ليس تحالفاً سياسياً، بل هو »مرشوع 
اقتصادي اجتماعي« بني شعوب الدول املعنية، يستهدف 

تحقيق املصالح املشرتكة.  
لك�ن، ورغ�م نف�ي الكاظم�ي، يذه�ب مراقب�ون إىل أن 
امل�رشوع الجديد، يس�تهدف اج�رتاح »خ�ط ثالث« بني 

خّطي »املمانعة والتطبيع«.  
ويصف الباحث العربي »رفيق خوري« مرشوع »املرشق 
الجدي�د« بأنه محاول�ة لصناعة محور يخ�رج بالعراق 
م�ن رصاع املحاور، إن�ه »محور الخالص م�ن املحاور« 

يس�تهدف مواجه�ة تحدي�ات تل�ك الدول عىل مس�توى 
االقتص�اد والتنمية والبني�ة التحتية، كم�ا يذهب إىل ما 
ه�و أبعد، واصفاً املرشوع بأنه محاولة تضامن يف قبالة 

أفكار التوسع يف طهران وأنقرة وتل أبيب.  
وتأت�ي الزيارة مع اقرتاب الحكوم�ة العراقية من نهاية 
عامها األول، الذي حاولت فيه معالجة جملة من امللفات 
املتش�ابكة ع�ىل مس�توى األم�ن واالقتص�اد والصحة، 

والغضب الشعبي.  
وب�دا أن نج�اح زيارة باب�ا الفاتيكان، ق�د منح األجهزة 
الرس�مية، دفع�ة إىل األم�ام، يف مج�ال اس�تعادة الثقة 
بمؤسس�ات الدولة، وترس�يخ تعايف الب�الد من تداعيات 
التعام�ل الحكوم�ي العني�ف م�ع احتجاج�ات ترشين 

  .2019
وتنتظ�ر بغداد اس�تقبال الزعيم�ني الس�ييس وعبدالله 

الثاني، يف وقت تحاول فيه العاصمة العراقية استعراض 
مس�توى االستقرار النس�بي الذي ُيمكن التأسيس عليه 
لالنطالق نحو دعوة الرشكات االس�تثمارية إىل الس�وق 

العراقية.  
ع�ىل املس�توى اإلقليمي، تكتن�ز األجواء بمس�توى غر 
مسبوق من اإليجابية، فيما يتعلق بالراعات اإلقليمية، 
وذل�ك يف ظل التقارب الرتكي املري من جهة، والرتكي 
الس�عودي م�ن جه�ة أخ�رى، فض�اًل عن ط�ي صفحة 

الخالف الخليجي.  
وم�ع تك�رار املس�ؤولني العراقيني يف الرئاس�ات الثالث، 
الحدي�ث عن تطلعه�م إىل جع�ل بغداد »عاصم�ة حوار 
ولق�اء« بني الفرقاء، تبدو القمة الثالثية املرتقبة فرصة 

لتكريس تلك التوجهات العراقية.  
ولم يفصح املسؤولون يف البلدان الثالث بعد، عن تفاصيل 
التفاهم�ات املش�رتكة، واكتفوا بتحدي�د خطوط عاّمة، 
تتحدث عن بن�اء »منظومة اقتصادية كبرة تس�تهدف 
االقتص�اد أوالً، وع�ىل قاعدة التكامل بني ال�دول الثالث، 
التي يتجاوز مجموع ناتجها املحي، 570 مليار دوالر«.  
ويع�ّول مس�ؤولون عراقي�ون ع�ىل فت�ح املج�ال أمام 
االس�تثمارات الصناعية واالس�تفادة م�ن الخربات بني 

الدول الثالث.  
ومن�ذ منتصف الع�ام 2019، وتصاع�د التوتر يف مضيق 
هرمز، تنّبهت بغداد، إىل رضورة تنويع منصات التصدير 
واالس�تراد، ليربز ربط الع�راق بميناء العقب�ة األردني، 
كأحد األولويات السرتاتيجية العراقية، فضالً عن جهود 

بغداد يف ملف التعاون مع لبنان وسوريا.    
ع�ىل الط�رف اآلخ�ر، يش�ر تقري�ر رويس، إىل أن مر 
والع�راق قد يتجه�ان إىل افتت�اح تعاون كب�ر يف مجال 
الطاقة، تكرر بموجبه املص�ايف املرية الخام العراقي، 
فيما يحصل العراق عىل الطاقة الكهربائية من املحطات 
املرية، يف تعاون ثالثي تحص�ل فيه األردن عىل النفط 
الخام بأس�عار مدعومة، وتكون ممراً مختراً للطاقة 

بني بغداد والقاهرة عرب العقبة.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت الحكوم�ة العراقي�ة، الثالث�اء، أنه�ا 
ستس�تلم وجبة جديدة من لقاحات كورونا 
خ�الل اليوم�ني املقبلني، الفت�ة اىل أن القمة 
الثالثي�ة الت�ي س�تعقد يف بغداد، س�تبارش 

العمل بمقررات قمة عمان السابقة.  

وقال املتحدث باس�م مجلس الوزراء حسن 
ناظ�م، يف مؤتم�ر صحف�ي أعق�ب جلس�ة 
املجلس، وتابعه »ن�اس«، )23 آذار 2021(، 
إن »الكاظمي ناقش ارتفاع أس�عار الِس�لع 
باألس�واق، وأن الحكومة تراقب األس�عار«، 
الوض�ع  يرب�ك  »ارتفاعه�ا  أن  اىل  مش�را 
االقتص�ادي«.  وأض�اف أن »مجلس الوزراء 

وج�ه وزارت�ي الداخلي�ة والعم�ل ملعالج�ة 
ظاهرة التسول يف الشوارع«.  

إن  ناظ�م  ق�ال   ،2021 موازن�ة  وبش�أن 
»الحكوم�ة متجاوب�ة م�ع االجته�ادات يف 
قدم�ت  وأنه�ا  املوازن�ة،  بقضي�ة  الربمل�ان 
رؤيتها اإلصالحية باملوازنة اس�تناداً للورقة 
البيض�اء«.  ولف�ت ناظ�م اىل أن » مجل�س 

ال�وزراء ص�وت عىل رصف جزء م�ن رواتب 
عق�ود الكهرب�اء، كما تم تخصي�ص حوايل 
261 ملي�ار دين�ار كمس�تحقات للفالح�ني 

ستسلم باأليام القليلة املقبلة«.  
وأكد أن »حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع 

مع بداية شهر رمضان«.  
وأش�ار اىل أن »إصاب�ات كورون�ا يف تصاعد 

أن  مؤك�دا  واألري�اف«،  بالق�رى  وخاص�ة 
»الع�راق سيس�تلم خ�الل اليوم�ني املقبلني 

وجبة جديدة من لقاحات كورونا«.  
وكش�ف ناظ�م عن »قم�ة عراقي�ة مرية 
أردنية س�تعقد يف بغ�داد«، مبين�ا أن »هذه 
القمة الثالثية مهمة الس�تئناف العمل الذي 

جرى بقمة عمان«.  

الكاظمي يلتقي الرئيس السيسي وامللك عبداهلل يف بغداد لعقد »حمور مصاحلة« وحبث سبل »التهدئة الكربى« يف املنطقة

القمة الثالثية: »املرشق اجلديد« ينطلق من العراق
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احلكومة »تراقب األسعار« وتوجه بمعاجلة »التسول« وترصف رواتب عقود الكهرباء
العراق سيستلم وجبة جديدة من لقاحات »كورونا« خالل اليومني املقبلني

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املتح�دث باس�م القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة رضورة العم�ل 
عىل اق�رار قانون الخدمة االلزامية 
يف البالد، مش�را اىل أنها »لن تكون 
كالسابق«. وقال اللواء يحيى رسول 
لربنام�ج، إنه »البد م�ن العمل عىل 
اق�رار الخدمة االلزامي�ة يف البالد«، 
موضح�اً أن »الخدم�ة االلزامية اذا 
طبقت فل�ن تكون كما الس�ابق«. 

»التط�وع  أن  إىل  رس�ول  وأش�ار 
لوزارة الدفاع يتم من خالل النافذة 

االلكرتونية حراً«.
»ميزاني�ة  أن  اىل  رس�ول  ون�وه 
وزارة الدفاع تختل�ف عن الوزارات 
أهمي�ة  ع�ىل  مش�دداً  االخ�رى«، 
»تموي�ل كل مفاص�ل وزارة الدفاع 

لتعزيز أمن البالد«. 
وبني رس�ول »ننتظر التخصيصات 
ع�ودة  مالم�ح  لتحدي�د  املالي�ة 

املفسوخة عقودهم«.

املتحدث بإسم الكاظمي يشدد عىل رضورة 
اقرار »اخلدمة االلزامية«

        البصرة  / محمد الجابري

كش�ف رئيس أركان الجيش الفري�ق أول ركن عبد االمر يار 
الل�ه ان س�بب زيارت�ه محافظة الب�رة الي�وم يأتي ضمن 
سلس�لة زي�ارات اىل املحافظات من اجل االط�الع عىل احوال 

القطعات العسكرية وتقيم الوضع االمني فيها.
وتح�دث يار الل�ه يف مؤتمر صحف�ي ُعقد داخل مق�ر قيادة 
العمليات, عن توجيٍه بإعادة انتش�ار القطعات االمنية للحد 
من الجرائ�م الجنائية وانتش�ار املخدرات وخفض مس�توى 

النزاعات العشائرية يف املحافظة. 
وع�ن مل�ف تغير عدد من الق�ادة االمني�ني يف املحافظة قال 
رئيس أركان الجيش بان القيادات تخضع ألوامر الدولة وهي 

م�ن تقوم بتغير املناصب ولك�ن يف الوقت الحايل ال يوجد اي 
تغيرات عىل مستوى القيادات األمنية. 

م�ن جانبه قال قائد عمليات البرة اللواء الركن اكرم صدام 
ان الزي�ارة اعط�ت ثمارها م�ن خالل اكمال عملي�ات ترقية 
بعض الضباط واملنتس�بني يف قيادة العمليات وكذلك االتفاق 

عىل جملة من الخطط االمنية التي تعزز االمن. 
وبني ان قي�ادة العمليات انهت يف ملف النزاعات العش�ائرية 
42 نزاع�ا و34 قيد الحل فضالً عن القاء القبض عىل 16 الف 
مطلوب للعدالة وضبط عدد من األسلحة الخفيفة واملتوسطة 
خالل عمليات الوعد الصادق التي ستستأنف مرحلتها الرابعة 

خالل الفرتة املقبلة. 
وأعت�رب رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد االمر رش�يد 

يار الل�ه ان عصاب�ات الجريمة يف الب�رة واالرهاب ببعض 
املحافظات تمثل واجهة واحدة وان القوات االمنية تعمل عىل 

االستمرار برضبهم«.
 املختر املفيد.. يف االخبار الهامة تجده يف قناة الفرات نيوز 

عىل التلكرام  ..   لالشرتاك اضغط هنا   
وقال يار الله يف تريح صحفي خالل مش�اركته بمراس�يم 
تش�ييع املنتسب االمني الذي استش�هد خالل عملية مداهمة 
قرب جبل س�نام غرب البرة مساء امس, ان »دور االجهزة 
االمني�ة بعدم�ا الق�ي القب�ض ع�ىل العصابات الت�ي أرعبت 
املواطنني فيما سيتخذ القضاء االجراءات القانونية بحقهم«.

واضاف ان »رسالتهم الهل البرة مفادها ان القوات االمنية 
قادرة عىل حفظ االمن باملحافظة ودورها سيكون أقوى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجل�س املفوض�ني يف املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات يف العراق، أمس الثالثاء، 
عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي 
الخارج، يف االنتخابات املقررة يف العارش من 

ترشين االول املقبل.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن املجل�س، تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه »إليماننا 
العميق بمش�اركة أبن�اء الجالية العراقية يف 
مختل�ف دول العالم يف العملي�ة االنتخابية، 
م�ن  سلس�لة  املفوض�ني  مجل�س  عق�د 
االجتماع�ات املكثف�ة ج�رى فيه�ا البح�ث 
والتدقي�ق الش�امل مللف انتخاب�ات مجلس 
الن�واب لعراقيي الخارج بوصف�ه أحد أنواع 
التصويت الخاص، وأولت املفوضية اهتماماً 
كبراً باملوضوع وجرى النقاش والتداول مع 

عدد من املؤسس�ات الحكومية التي يمكنها 
أن تس�هم يف إنج�اح ه�ذه االنتخاب�ات، ويف 

مقدمتها وزارة الخارجية«.
وأردف، »وحيث ان قانون انتخابات مجلس 
الن�واب العراقي رقم )9( لس�نة 2020 نص 
ع�ىل أن )يص�وت عراقي�و الخ�ارج لصالح 
دوائره�م االنتخابي�ة باس�تخدام البطاق�ة 
البايومرتية حراً(، فقد واجهت املفوضية 
عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية 
أهمه�ا أن إكم�ال عملية تس�جيل الناخبني 
العراقي�ني يف الخ�ارج بايومرتي�ًا بمراحلها 
يف  تقريب�اً  اىل )160( يوم�اً  كاف�ة تحت�اج 
الظروف املثالية، بينما املدة املتبقية هي )40 

يوماً( فقط«.
وأضاف�ت، »كما واعت�ذرت وزارة الخارجية 
ع�ن إج�راء عملي�ة التس�جيل واالق�رتاع يف 
الس�فارات والقنصليات العراقية الستحالة 

اقامته�ا يف املرحل�ة الراهنة وله�ذه الدورة 
ستس�تغرقه  م�ا  اىل  اضاف�ة  االنتخابي�ة، 
عملية فتح حس�ابات جارية باس�م مكاتب 
املفوضية يف خ�ارج العراق، وما يتطلبه ذلك 

من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول«.
االنتخابي�ة  العملي�ة  »إج�راء  أن  وأكمل�ت 
يف أماك�ن غ�ر خاضع�ة للس�يادة العراقية 
يجعلها خاضعة لقوانني تلك الدول وال والية 
للقضاء العراقي عىل املخالفات والتجاوزات 
العملي�ة  الت�ي ق�د تحص�ل خ�الل إج�راء 
االنتخابي�ة، إضاف�ة إىل أن ارس�ال موظفي 
املفوضي�ة اىل دول أخ�رى يف ظ�ل الظ�روف 
الصحي�ة الحرجة املتمثلة بانتش�ار جائحة 
كورونا يعرض سالمتهم اىل الخطر، وهو ما 
أوضحته األمانة العامة ملجلس الوزراء وفقاً 
لقرار اللجن�ة العليا للصحة والس�المة رقم 
)11( لسنة 2021«.وأشارت إىل أن »مجلس 

املفوض�ني الحايل ومنذ تس�نمه ملهامه عمل 
جاهداً أن تكون إجراءات�ه املتخذة يف تنظيم 
الخ�ارج  يف  العراقي�ني  انتخاب�ات  وإج�راء 
س�ليمة وموافق�ة للقان�ون، وبن�اًء عىل ما 
تقدم وحي�ث إن املعوقات العدي�دة املذكورة 
آنفاً واملعطي�ات املفروضة عىل أرض الواقع 
ُتع�د ظرف�اً قاهراً يح�ول دون إتم�ام هذه 

العملية عىل نحو سليم«.
وتابعت، »ومن أجل إطالع الرأي العام وأبناء 
ش�عبنا العراق�ي الذي�ن نتطلع ملش�اركتهم 
الفعال�ة يف العملي�ة االنتخابي�ة املقبلة، قرر 
مجل�س املفوضني يف جلس�ته االس�تثنائية 
إج�راء  )ع�دم   2021/3/22 يف  املنعق�دة 
انتخابات مجل�س الن�واب لعراقيي الخارج 
املق�رر اجراؤه�ا يف2021/10/10(، مؤكداً 
ع�ىل ان ه�ذا املوعد حتم�ي ال يمكن تغيره 

من الناحية القانونية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
املس�لحة، اللواء قوات خاصة، يحيى 
رس�ول عبدالل�ه، أم�س الثالث�اء، أن 
جهاز مكافحة اإلرهاب أطاح بثمانية 
عن�ارص م�ن تنظي�م داع�ش بينه�م 
املكنى ب�«أبي يارس«. وقال رسول، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه إن »جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب 
يواصل جهوده الحثيثة ملاُلحقة بقايا 
عصابات داع�ش، حيُث نفذ سلس�لة 
من العملي�ات الناجح�ة أحداها كان 
يف أقلي�م ُكردس�تان، تمكن فيها فوج 
الُس�ليمانية م�ن الق�اء القب�ض عىل 
هدفني بالجرم املشهود يف حلبجة بعد 
توفر املعلومات االستخبارية من قبل 
جهاز ُمكافحة اإلرهاب«. ولفت رسول 
إىل »إلق�اء القبض ع�ىل ُعنرين من 
داع�ش يف مخمور والرشقاط أشرتكا 
بتنفي�ذ هجم�ات عىل نق�اط القوات 
األمني�ة«. وأردف، »كم�ا وج�ه جهاز 
ُمكافح�ة اإلرهاب رضب�ة موجعة إىل 
العصاب�ات من خ�الل القبض عىل ما 
ُيسمى أمني قاطع العظيم وأبو يارس، 
والذي تم إلقاء القبض عليه هو وأحد 
ُمرافقيه يف منطقة الدورة بالعاصمة 
بغداد« .وأكمل رسول، »ليختتم أبطال 
سلس�لة  اإلره�اب  ُمكافح�ة  جه�از 
عملياته�م بإلقاء القبض عىل إرهابي 
من عصاب�ات داع�ش غ�رب بغداد«. 
وأوض�ح أن »ع�دد الذي�ن ت�م إلق�اء 
القبض عليهم من قبل جهاز ُمكافحة 

اإلرهاب وصل إىل 8 إرهابيني«. 

رئيس أركان اجليش يعلن إعادة انتشار القطعات يف البرصة ويكشف عدد املطلوبني
يار اهلل أكد أن عصابات اجلرمية يف احملافظة واإلرهاب متثالن واجهة واحدة

مفوضية االنتخابات تقرر الغاء انتخابات اخلارج نتيجة ملعوقات مالية وقانونية

بعمليات نوعية.. 
مكـافحـة اإلرهـاب يطيـح 
بثامنية عنارص من »داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الثالثاء، أن الوفد املفاوض سيعود إىل 
بغداد قريباً الس�تئناف الحوارات بشأن حصة اإلقليم يف املوازنة االتحادية، 
فيما أشارت إىل أن هناك اتفاقا عىل صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن 

مرشوع املوازنة.    
وأوض��ح املتحدث باس�م حكومة كردستان سمر ه�ورام�ي يف تريح 
للصحيف�ة أن »ال�ص�ي�اغ��ة ال�ج�دي��دة املتف�ق ع�ل�ي�ه��ا ض�م�ن 
م��ش���روع امل��وازن���ة، ت�ض�م�ن��ت م�ق�ت�رح��ني، وأن االقلي�م 

مستعد لتنفيذ أحد هذين املقرتحني اللذين تم االتفاق عليهما«.  
وأض�اف، أن »وف�د االقليم س�يعود إىل بغداد خ�الل األيام القليل�ة املقبلة، 
الس�تئناف الح�وارات وتنفي�ذ م�ا تم االتف�اق علي�ه، س�واء االتفاق مع 
الحكوم�ة االتحادية وإدراج�ه ضمن قانون املوازن�ة أو االت�ف�اق ال��ذي 
ت�م م�ع ب�ع�ض ال�ك�ت�ل السياسية ب�م�ا يتعلق بحصة إقليم كردستان 

يف املوازنة«.  
وبني أن »حكومة اإلقلي�م أعلنت موافقتها لتنفيذ م�ا ت�م االت�ف�اق عليه 

ف�يم�ا يتعلق بحصة اإلقليم يف املوازنة«.  
ويف س�ياق متصل، قال عض�و اللجنة املالية النيابية محم�د إبراهيم وفقا 
للصحيفة، إن »املوازنة تحتوي عىل مواد كثرة، ومن املس�تبعد تمريرها يف 
جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخالفات ب�ش�أن ن�ص�وص�ه�ا«، 
وأض���اف أن »م�ح��ور ال�خ��الف ب�امل�وازن�ة يتعلق بامل�ادة 11 التي 
تتعلق بالص�ادرات النفطية واالتفاق مع اإلقليم بش�أن اإليرادات الواجب 

تسليمها«.  
وبني أن »هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت عىل امل�وازن�ة، 
وأن ه�ن�اك ضغطا سياس�يا برملانيا م�ن أجل امل�ي وحل الخالفات مع 

اإلقليم للتصويت عىل املوازنة«.  

الوفد الكردي يستأنف نشاطه يف بغداد: 
زيارة حتمل مقرتحني

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت وكالة االس�تخبارات العس�كرية، أم�س الثالثاء، االس�تيالء عىل 
مقذوقات للطائرات املسرة يف قضاء سنجار.

وذكرت االس�تخبارات العس�كرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان�ه »وف�ق معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة اش�ارت لوج�ود مخبأ 
للمقذوفات التي تستخدم بالهجوم بواسطة الطائرات املسرة وعىل اثرها 
تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى حيث رشعت 
مفارز ش�عبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج 
الثال�ث لواء املش�اة 72 وفصيل اس�تطالع ل�واء املش�اة 71 بالتحرك نحو 
الهدف والوصول اىل املخبأ وضبط بداخله 18 مقذوف للطائرات املس�رة يف 

قرية بر ادم بقضاء سنجار غربي نينوى«. 
واض�اف البي�ان ان »مفارز الجه�د الهن�ديس التابع للفرق�ة قامت برفع 

املقذوفات وتفجرها تحت السيطرة«. 

االستخبارات تستويل عىل مقذوفات 
للطائرات املسرية يف سنجار

        بغداد / المستقبل العراقي

حصيل�ة  الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
ممارس�اتها األمني�ة خ�الل ال�24 
س�اعة املاضي�ة يف العاصمة بغداد 
ومحافظتي صالح الدين ومحافظة 

املثنى.    
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »دوريات رشطة النجدة يف بغداد  
تمكن�ت م�ن القبض عىل ش�خص 
مرخ�ص  غ�ر  س�الح  بحوزت�ه 

)مسدس(«.  
وبين�ت املديري�ة أن »عملي�ة إلقاء 
القبض جاءت اثر نشوب مشاجرة 
ضم�ن منطقة حي الجه�اد، حيث 
ألقت القبض ع�ىل املتهم وبحوزته 
الس�الح، وت�م تس�ليمه أصوليا إىل 

مركز الرشطة«.  
»رشع�ت  متص�ل،  صعي�د  وع�ىل 
مديري�ة رشط�ة محافظ�ة صالح 
تفتيش  الدي�ن واملنش�آت بحمل�ة 
القب�ض  أوام�ر  لتنفي�ذ  واس�عة 
الصادرة بحق مطلوبني للقضاء«.  

»الحمل�ة  أن  املديري�ة  وأوضح�ت 
أس�فرت ع�ن القب�ض ع�ىل )11( 

متهم�ا بم�واد قانوني�ة مختلف�ة، 
حيث توزعت عىل أقضية  

والرشق�اط  والدجي�ل  )س�امراء 
واالسحاقي ويثرب والطوز( تمهيدا 

إلحالتهم إىل القضاء«.  
ويف محافظة املثنى »ألقت مفارزها 
القبض عىل )3( متهمني مطلوبني 
للقض�اء وفق اح�كام املواد )431( 
قان�ون  م�ن   )  456 و)   ) و)238 

العقوبات العراقي«.  
وبين�ت املديري�ة أن�ه »ت�م اتخ�اذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم لينالوا 

جزاءهم العادل وفق القانون«.  
»اعلن�ت  الب�رة،  محافظ�ة  ويف 
ع�ىل  القب�ض  الرشط�ة  مديري�ة 
عصاب�ة مكونة م�ن متهمني قاما 
بجريم�ة اغتيال اح�د املواطنني يف 

قضاء الزبر«.  
وذك�رت املديري�ة أن�ه »بع�د ورود 
معلومات اس�تخبارية ع�ن مكان 
تواجدهما يف ناحية سفوان وتم عىل 
الفور تش�كيل فريق عمل مش�رتك 
وبعد مداهمة وكرهما حدث تبادل 
الطالق النار مع العصابة، مما أدى 
إىل قتل احد املجرمني والقاء القبض 

عىل االخر«.

بالتفاصيل.. الداخلية تعلن حصيلة عمليات 
دهم وتفتيش يف ثالث حمافظات
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

أنه�ى فرع�ي الرشكة العام�ة لتجارة الحب�وب يف االنبار 
وصالح الدين تجهيز املطاحن بالحصص الثانية والبالغة 
)٢٠٥٦٥( الف طن يف االنبار و)١٧٦٣٩( الف طن يف صالح 
الدين من الحنطة املحلية وتصفريها بنسبة )١٠٠%(، اكد 
ذلك مدي�ر عام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب املهندس 

عبد الرحمن الجويرباوي. 
وقال خالل عطلة نهاية األسبوع الذي تخلله حظر شامل 
للتجوال واصل�ت مالكاتنا العامل�ة يف املحافظات عملها 
وواجباتها من خالل تجهيز املطاحن واستالم الرز املحيل 
م�ن املجارش، إضافة اىل اس�تمرار املناقلة للرز والحنطة 

وتوزيع مستحقات الفالحني واملسوقني. 
وأض�اف ان مالكاتن�ا العاملة يف مخ�ازن كرسة وعطش 
واصل�ت اس�تالم ش�احنات الرز املح�يل ال�وارد من فرع 

الديوانية.  
وبني إىل مواقع الرشكة يف س�امراء والدور وبيجي التابعة 
لفرع صالح الدين اضافة اىل سايلو الطوز واصلت عملها 
بمناقلة كميات كبرية م�ن الحنطة املحلية بواقع )١٤٨( 
ش�احنة وفق املحاور املحددة ضمن خطة املناقلة لفروع 
ومواق�ع الرشكة يف املثنى وكربالء والديوانية وس�ايلوات 

بغداد الرصافه والتاجي و خان بني سعد والدورة. 
وأضاف أن كميات الحنط�ة املحلية التي تم مناقلتها من 
مواق�ع ص�الح الدين لي�وم أمس تج�اوزت )٦٦٥٨( ألف 

طن، ج�اء ذل�ك لتعزيز رصي�د املحافظات م�ن الحنطة 
املحلية املخصصة للمطاحن. 

وواصل أن س�ايلو الطوز مناقله الحنطة املحلية إىل فرع 
النج�ف حي�ث تم تحويل أرب�ع ش�احنات محملة بكمية 
)١٧٦.١٨٠( ط�ن وتحويل )٥٣( ش�احنة محملة بكمية 

)٢٣٧٦.٥٠٠( طن إىل سايلو بعقوبة.  
فيما كان نشاطات فرع ذي قار ليوم السبت ٢٠٢١/٣/٢٠ 
وارد حنطي�ة محلي�ة محول�ة من الكوت بلغ�ت الحنطة 
املحلية درج�ه اوىل بكمية )٨١٩،٩٠٠( طن وبواقع )١٨( 
ش�احنه و بلغت كميات الحنطة املجهزة ملطحنة س�ومر 
الحكومي�ة واملطاح�ن االهلي�ة  س�لفة الثاني�ة  % ٥٠ من 

الحصة الثانية بلغ التجهيز بكمية )٣٢٣،١٨٠( طن .

جتارة احلبوب: االنبار وصالح الدين تنهيان جتهيز كامل احلصة الثانية للمطاحن
مناقلة »٢٢٣« شاحنة حمملة بأكثر من »١٠« آالف طن حنطة حملية من ثالثة مواقع

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س الثالث�اء، ع�دد 
العجالت الت�ي زودت بمنظوم�ة الغاز، فيما 
أش�ارت إىل أن هن�اك إقب�االً كب�رياً م�ن قبل 
املواطنني عىل التحويل ملنظومة الغاز بدالً من 

منظومة البنزين.  
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتعبئ�ة 
وخدم�ات الغ�از التابعة ل�وزارة النفط، عيل 
عبد الكريم املوسوي: إن »عدد السيارات التي 
تعم�ل بمنظومة الغ�از بلغ ١٧ ألف س�يارة، 
وما يق�ارب م�ن ٨٠ اىل ١٠٠ س�يارة تضاف 
لهذا العدد ش�هرياً«، الفتاً إىل أن »هناك إقباال 
كبريا من قبل املواطنني عىل التحويل ملنظومة 
الغاز«.  وأضاف، »يبلغ س�عر املنظومة ٥٠٠ 

ألف دينار مع صيانة مجانية ملدة عام كامل، 
واملنظومة من مناشئ عاملية رصينة إيطالية 
وتركية، وتم تقديم تس�هيالت للمواطنني من 
خالل بيع املنظومة بالتقس�يط بدفع ٥٠ ألف 
دينار ش�هرياً من دون فوائد وبشكل ميرس، 
كم�ا أن س�عر املنتج ٢٠٠ دين�ار للرت الواحد، 
بينما س�عر لرت الغاز يف إقليم كردستان ٣٧٥ 
دينارا«.  وبني املوس�وي، أن »إجراءات الدفع 
بالتقس�يط ميرسة ج�داً بوجود كفي�ل، فإذا 
كان ه�ذا الكفي�ل م�ن وزارة النف�ط تك�ون 
كفالت�ه م�ن دون صحة ص�دور، كما يمكنه 
كفال�ة ١٠ أش�خاص، أم�ا إذا كان الكفي�ل 
موظف�ا يف وزارة أخرى فيكون بتأييد وصحة 
ص�دور ترس�ل بي�د املعتم�د يف الي�وم ذاته«.  
وأشار إىل »استعداد الرشكة إلضافة منظومة 

الغاز لجميع الس�يارات التي تعمل بمنظومة 
البنزين يف العراق، حي�ث بلغ عدد الورش ٢٤ 
ورش�ة، باإلضاف�ة إىل وج�ود م�ن ٤٥ إىل ٥٠ 

منفذاً منترشاً يف بغداد واملحافظات«.  
ويف ما يتعلق بمخ�اوف املواطنني من انفجار 
املنظوم�ة، بني املوس�وي، أن »هذه املخاوف 
دخيل�ة ولي�س له�ا أي صح�ة، خاص�ة وأن 
املنظوم�ة تتحم�ل درج�ة ح�رارة ٧٠ درجة 
مئوي�ة وال تش�كل رضراً، والدليل الس�يارات 
الحكومي�ة التابعة للوزارة والت�ي تعمل منذ 
ثالث سنوات، خاصة يف س�يارات )البيك آب( 
الت�ي توض�ع املنظوم�ة يف ح�وض الس�يارة 
املكش�وف وال�ذي يتع�رض للحرارة بش�كل 
مب�ارش، ولم يح�دث أي خطر مم�ا ذكر من 

شائعات«.

النفط ترد عىل أنباء خطورة غاز السيارات: يتحمل »70« درجة مئوية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد املعهد القضائي العراقي، أمس الثالثاء، اجتماعا 
تش�اوريا مع وفد الجامعة األمريكي�ة يف العراق ُقبيل 
توقي�ع مذك�رة تفاهم ب�ني الطرفني بش�أن التعاون 

املشرتك.    
وذكر املرك�ز اإلعالمي ملجلس القض�اء األعىل يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن »مدير 
ع�ام املعه�د القضائي الس�يدة فاتن محس�ن هادي، 
بحثت مع وفد من الجامعة األمريكية برئاس�ة رئيس 
الجامع�ة الس�يد ماي�كل مولنك�س ونائب�ه الس�فري 
الس�يد جون منزي ونائبه الس�يد مايكل مكلن ومدير 
العالقات العامة الس�يد محمود حات�م، آفاق التعاون 
املش�رتك بني الطرفني وتقريب وجهات النظر بش�أن 

مذكرة التفاهم املزمع توقيعها يف األيام املقبلة«.  
وأض�اف البيان، »ويف نهاية االجتم�اع تم اطالع الوفد 
الزائ�ر يف جول�ة ميدانية ع�ىل أروقة وقاع�ات املعهد 
القضائي وعىل أعم�ال التأهيل والتطوير التي تمت يف 
املبنى بعد انضمامه إىل مجلس القضاء األعىل بموجب 

القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧«.  
وتاب�ع، »وأع�رب الوفد ع�ن إعجابه الش�ديد باملعهد 

القضائي والنظام القضائي يف العراق«.

اجلامعة األمريكية ببغداد 
واملعهد القضائي يتشاوران 

بشأن التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الداخلية، أمس الثالثاء، عن قرب اكتمال اصدار جواز 
»غري قابل« للتزوير ومعرتف به عاملياً.

 وقال الغانمي يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه« 
بدأنا بوضع اللمسات األخرية ملنح الفيزا اإللكرتونية«.

واضاف« كما وقعن�ا مذكرة تفاهم مع وزارة االتصاالت وقطعنا 
شوطا كبريا يف تحديد نوع الجواز«.

واشار الغانمي اىل ان« الجواز سيكون غري قابل للتزوير ومعرتفا 
به عامليا«.

وزير الداخلية يكشف الستار
عن مالمح جواز »غري قابل« للتزوير

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير عام الس�كك الحديدي�ة يف وزارة النق�ل طالب جواد 
الحس�يني، أم�س الثالثاء، ع�ن تفاصيل خطط رب�ط العراق مع 
س�كك ايران وتركيا، مبينا ان الخط�ط جاهزة للتنفيذ وال تحتاج 

اىل اموال كبرية.
وقال الحس�يني ان “هناك خطتني لربط العراق بالسكك الحديدة 
لرتكيا وايران وهي قيد النقاش وقابلة للتنفد بش�كل رسيع وعىل 

طريقة االستثمار املحيل او الدويل”.
واض�اف ان ” وزارة النق�ل والجان�ب االيران�ي اكم�ل املخط�ط 
االسايس لربط الشالمجة بالبرصة وان الخط يمتد لنحو ٣٢ كيلو 
مرت وهو ال يكل الكثري من املبالغ اال انه بحاجة اىل قرار س�يادي 

بني الدولتني للرشوع يف التنفيذ”.
وتاب�ع ان ” العراق انهى الدراس�ة لربط الس�كك م�ع تركيا عرب 
املوص�ل بع�د تاهيل خطط الس�كك من املوص�ل اىل ناحية ربيعة 
ومن ث�م زيادة الخطوط المتدادها اىل فيش خابور يف دهوك ومن 
ثم تركيا “، مبينا ان ” الربط السككي سيتيح للعراق مبالغ هائلة 

عرب الرتانزيت الدويل من الخليج اىل اوروبا او العكس”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أم�س الثالثاء، إحب�اط محاولة 
تهري�ب دراج�ات نارية مس�تعملة. وقالت الهيئ�ة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إنه »وفقا ملعلومات من جهاز 
املخاب�رات الوطني العراقي،  تمكن منفذ ميناء أم قرص األوس�ط 
م�ن إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مس�تعملة ال يس�مح 
باس�تريادها التزاما بالضواب�ط والتعليمات«.  وبحس�ب البيان، 
»تم إحالة ما تم ضبطه وفق محرض اصويل اىل الجهات القضائية 

املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، عن مقرتحها بشأن الدوام يف 
املدارس بعد االنتهاء من امتحانات نصف السنة.

وذك�رت الوزارة أن »املق�رتح يتضمن ال�دوام الحضوري للطالب 
ليومني يف األسبوع مع التشديد عىل اإلجراءات الوقائية«.

ويف غض�ون األس�ابيع املاضي�ة، علق�ت وزارة الرتبي�ة ال�دوام 
الحضوري، يف املدارس، للحد من تفيش فريوس كورونا، بناء عىل 

توصيات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.
خالف�ا لذل�ك فرضت أن يؤدي الط�الب االمتحان�ات التي بدأت يف 
العرشي�ن من الش�هر الحايل، حضوري�ا مع االلتزام بإرش�ادات 

الوقاية.

النقل: خطط ربط سكك العراق بايران وتركيا 
جاهزة للتنفيذ وبحاجة لقرار سيادي

املنافذ حتبط حماولة هتريب 
دراجات نارية مستعملة

الرتبية: هذه آلية الدوام 
بعد امتحانات نصف السنة

    بغداد / المستقبل العراقي

تنف�ذ وزارة االعمار واالس�كان والبلديات 
العام�ة ٣٤ م�رشوع م�اء موزع�ة ب�ني 
محافظ�ات الب�الد، مفصحة ع�ن وصول 
عدد املخدومني من شبكاتها اىل ٢٠ مليون 
نسمة.وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد 
اعلنت يف وقت س�ابق أن التعداد السكاني 
للبالد عام ٢٠٢٠ تجاوز ٤٠ مليون نسمة. 
وافاد مدير عام املديرية العامة للماء نجم 
الحيايل يف ترصيح صحفي، بان »مديريته 
اع�دت الخط�ط الالزمة لتنفي�ذ عدد كبري 
من مش�اريع املاء بما يضمن زيادة نسبة 
املخدوم�ني والقض�اء عىل اي ش�ح للماء 
يح�دث يف البالد«.  وكش�ف ع�ن ان »عدد 
املخدومني من ش�بكات مشاريعها ببغداد 
واملحافظات عدا اقليم كردس�تان العراق، 
مواط�ن«،  ال�ف  و٩٣٩  مليون�ا   ١٩ بل�غ 
مرجعا الزيادة بعدد املخدومني اىل »خطط 
ومش�اريع الوزارة لتوف�ري مياه الرشب«، 

املنف�ذة  املش�اريع  »ع�دد  ان  اىل  مش�ريا 
حالي�ا من قب�ل الوزارة بل�غ ٣٤، منها ٢٦ 
مرشوع�ا مس�تمر العم�ل فيه�ا اذ توجد 
مش�اريع حقق�ت نس�ب انج�از متقدمة 
وس�يتم افتتاحها قريبا الس�يما باملناطق 
املح�ررة، اىل جان�ب وجود مش�اريع بدأت 
الض�خ الفع�يل للم�اء بش�كل تجريبي«. 
ونبه الحي�ايل اىل »وجود ثمانية مش�اريع 
متلكئ�ة لم تحقق نس�ب انجاز متقدمة«، 
عازي�ا ذلك اىل »االزم�ة املالية وعدم رصف 
مبال�غ وتخصيصات للمديري�ة اضافة اىل 
الظ�روف االمنية لبع�ض املناطق، اضافة 
اىل جائحة كورونا وما س�ببته من خروج 
وتوقف االعمال ببعضها«. وأكد »مساعي 
املديرية للحصول عىل التخصيصات املالية 
الالزم�ة من اجل ادراج عدد من مش�اريع 
املاء الجدي�دة ضمن خطتها وتحقيق اكرب 
نس�بة من املخدومية الس�يما ان املديرية 
اي�ة  لح�ل  جهوده�ا  جمي�ع  اس�تنفرت 

اشكالية تواجه املشاريع التي تنفذها«.

االعامر تنفذ »34« مرشوع ماء بمختلف املحافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

انتقد عضو لجنة الثقافة واالعالم النيابية عيل الحميداوي، أمس الثالثاء، قرار نقل تمثال 
نصب بغداد من س�احة االندلس اىل ساحة املتحف الوطني.وذكر الحميداوي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه انه »يف الوقت الذي تس�عى جميع االدارات املحلية يف العالم 
للحفاظ عىل ارثها التاريخي ومورثها الحضاري والعمراني نرى لألسف ما يحدث يف بغداد 
من محاوالت لتشويه العاصمة وجمالها وصورتها الثقافية والعمرانية بخطوات قد يراها 
املتتبع تندرج وفق سياس�ة ممنهجة للقضاء عىل الق بغداد ورونقها«. واعترب الحميداوي 
»م�ا قام به ام�ني بغداد الحايل من نقل تمثال )عش�تار( نصب بغداد من س�احة االندلس 
اىل س�احة املتحف يعترب كارث�ة بحق الفن والفنانني من خالل ع�دة معطيات اهمها عدم 
االنس�جام التأريخي والحضاري والفكري بني هذا النصب وما تحتويه الس�احة من رموز 
اثاري�ة وثقافي�ة وذلك ناجم ع�ن عدم دراية امانة بغداد بش�خص امينه�ا بواقع الحركة 
الثقافية واالثارية يف بغداد وتجاهله الستشارة اصحاب االختصاص وذوي الخربة يف ذلك«. 
ولف�ت اىل انن�ا يف لجنة الثقافة والس�ياحة واالثار النيابية نطالب االمان�ة بارجاع النصب 
ملكانه الس�ابق وردم التش�وه الحاصل بس�احة املتحف بالرسعة املمكنة واال سيكون لنا 

موقف صارم بهذا الخصوص ولن نسمح بالتالعب بقيمة بغداد االثارية والفنية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت مستش�فى الريم�وك التعليم�ي، أمس 
الثالث�اء، ع�ن نصب منظومة حديث�ة  لتنظري 
الجهاز الهضمي العلوي والسفيل. وقالت وزارة 
الصح�ة، يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »بدعم ومتابعة الس�يد وزير 
الصحة والبيئة الدكتور حس�ن التميمي أعلن 
مستش�فى الريم�وك التعليم�ي التابع لصحة 

بغ�داد الك�رخ ع�ن قيام امل�الكات الهندس�ية 
والفنية بنصب أحدث منظومة لتطوير الجهاز 
الهضمي ومن منش�أٔ عامل�ي رصني«.  وأوضح  
البيان أن »هذه املنظومة تستخدم يف عمليات 
التنظري التشخيصية والتداخلية ورفع األورام 
واالٕجس�ام الغريبة وإيقاف النزيف وتوس�يع 
التضيقات«.  وأكد أن »هذا الجهاز يمثل قفزة 
نوعية يف مج�ال عمليات الجهاز الهضمي عىل 

مستوى العراق«.

الثقافة الربملانية تنتقد نقل متثال نصب 
بغداد اىل ساحة املتحف الوطني

الصحة تعلن وصول جهاز يشكل »قفزة« 
يف جمال عمليات اجلهاز اهلضمي

ممنوع حتويلها ألجرة.. 
املرور تتوعد اصحاب املركبات 

اخلصويص بغرامة وحجز

الرشيد يطلق استامرة سلف 
ملنتسبي وزاريت الدفاع والداخلية

    بغداد / المستقبل العراقي

توع�دت مديرية املرور العامة، أم�س الثالثاء، اصحاب املركبات الخصويص 
بالغرامة والحجز تصل اىل ١٠ ايام.

وذكرت املديرية يف بيان مقتضب، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه« انها 
تتوع�د بحجز املركبات عرشة أيام وف�رض الغرامة القانونية بحق أصحاب 

املركبات الخصويص التي تعمل بصفة }أجرة{«.
واص�درت مديرية امل�رور العامة اليوم قرارا بتعطي�ل العمل يف بيان يختص 

بدخول سيارات الحمل.
وذكرت املديرية يف بيان، ان مدير املرور العام اللواء طارق اس�ماعيل حسني 
ام�ر بتعطيل العمل ببيان )رقم ٩ لس�نه ٢٠٢٠ وملحقه( كونه يتداخل مع 
مق�ررات اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية يف ف�رض حظر التجوال 
الجزئي  وانسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول املركبات الحمل.
وبني ان يكون السماح بسري املركبات الحمل الساعة ٥ مساءاً ويستمر هذا 

األمر  لحني صدور تعليمات من الجهات املختصة بإنهاء الحظر.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أطل�ق م�رصف الرش�يد الحكومي، 
الثالثاء، اس�تمارة تس�جيل  أم�س 
الس�لف الشخصية ملنتسبي وزارتي 

الدفاع والداخلية.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
أن »ع�ىل منتس�بي وزارت�ي  من�ه 
الدف�اع والداخلي�ة اتب�اع الخطوات 

التالي�ة بعد التس�جيل عىل الس�لف 
الشخصية«.

وعن الخطوات، قال املكتب إنه »بعد 
التقدي�م س�يقوم النظام بإرس�ال 
رس�ائل اىل املس�تفيدين، ويف ح�ال 
استالم الرسائل الرجوع اىل التطبيق 
والدخول عىل فقرة )االس�تعالم عن 
السلفة(، واملوافقة عىل جميع البنود 
واالحكام والرشوط ليتسنى لنا رفع 

مبلغ السلفة عىل بطاقتك«.

مكافآت وأرض للمقتحمني.. حمافظ البرصة 
يعلن إلقاء القبض عىل متهمني بجريمة اغتيال

أعلن قرب تنفيذ خطة للحد من النزاعات العشائرية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن رئيس اللجنة االمنية العليا يف البرصة 
املحافظ اسعد العيداني، أمس الثالثاء، القاء 
القب�ض عىل متهم�ني اثنني قام�ا بجريمة 
اغتي�ال احد املواطنني قب�ل يومني يف قضاء 

الزبري.
وأكد محافظ البرصة أس�عد العيداني القاء 
القب�ض عىل متهم�ني اثنني قام�ا بجريمة 
اغتي�ال احد املواطنني قب�ل يومني يف قضاء 
الزب�ري. كما اعل�ن العيداني عن استش�هاد 
اح�د املنتس�بني يف مديري�ة الجرائ�م اثن�اء 
املصادم�ات باط�الق الن�ار م�ع املجرم�ني 

وإصاب�ة ضاب�ط يف االس�تخبارات ومنتس�ب اخر، 
حيث قدم محافظ الب�رصة التعزية للقوات االمنية 
باستش�هاد اح�د املنتس�بني االبطال اثن�اء الواجب 
االمن�ي متمني�اً الش�فاء العاج�ل للجرح�ى الذين 

تعرضوا لإلصابة اثناء الواجب االمني.

ووج�ه العيدان�ي بتخصيص قطعة ارض س�كنية 
لعائلة الش�هيد املنتس�ب يف مديرية جرائم البرصة 
املفوض منري عذير سلطان الذي استشهد قبل قليل 
اثن�اء واج�ب أمنى للقبض عىل متهم�ني بقتل احد 
املواطنني، كما وجه بمكافئة العنارص الذين جرحوا 
اثناء الواج�ب والعنارص االمنية االخرى التي قامت 

بالواجب االمني تثميناً لجهودهم االمنية.
إىل ذل�ك، أعل�ن رئيس اللجن�ة األمنية العليا 
يف الب�رصة، املحاف�ظ اس�عد العيداني قرب 
تنفيذ عمليات تفتيش عن الس�الح املنفلت 
يف املناط�ق الت�ي تش�هد تج�ددا للنزاع�ات 

العشائرية.
وقال العيداني، يف مؤتمر انه تم اعداد خطة 
مش�رتكة مع قيادتي العمليات والرشطة يف 
املحافظ�ة، لغرض تحديد أماك�ن النزاعات 
العش�ائرية وانتشار األس�لحة فيها لحرص 

السالح بيد الدولة”.
وأضاف، ان “قيادة عمليات البرصة تحركت 
رسيعا تجاه اغلب النزاعات العشائرية التي 

حدثت مؤخرا للحد منها”.
وش�دد محاف�ظ البرصة، ع�ىل “رضورة إيجاد الية 
ملسح املناطق التي تش�هد تجددا للنزاعات” مشريا 
اىل ان “األي�ام املقبلة ستش�هد عمليات تفتيش عن 

السالح يف تلك املناطق”.

حمافظ بغداد يكشف عن مناقشات الختيار 
التصاميم والرشكة املنفذة ملداخل العاصمة

المستقبل العراقي/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أن هناك مناقشات الختيار 
التصامي�م والرشكة املنفذة ملداخل العاصمة.وقال العطا لوكالة 

األنب�اء العراقي�ة )واع(، إن »مداخ�ل 
العاصم�ة بغداد تع�د مرشوعا ليس 
»العاصم�ة  أن  إىل  الفت�ا  س�هال«، 
لديها نح�و ٥ إىل ٦ مداخل«.وأضاف، 
أن »ه�ذه املش�اريع كب�رية ليس�ت 
بالس�هولة املبارشة بها، والعمل بها 
س�يكون ضم�ن التع�داد الزمن�ي«، 
اإلع�الن  ضم�ن  »امل�ي  مؤك�دا 
والتصامي�م  ال�رشكات  ومناقش�ة 
واختي�ار األفض�ل بينهما«.ولفت إىل 
أن »توسعة الطرق وصيانة الشوارع 
ووض�ع حلول للس�يطرات املوجودة 
وكيفي�ة معالجتها ذلك س�يتم بحثه 
ضم�ن تصاميم مداخ�ل العاصمة«.
ويف وق�ت س�ابق، وجه�ت األمان�ة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء، باملبارشة 

الفورية لصيانة وتأهيل مداخ�ل بغداد وطرقها، ورضورة قيام 
الجه�ات ذات العالقة، بتنفيذ التوصي�ات الخاصة التي صادقت 
عليه�ا اللجن�ة املختص�ة ب�)متابع�ة وتنفي�ذ إج�راءات تأهيل 

وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها(.
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مزايدة
تعلن الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب فرع / النجف عن 
بي�ع املواد املدرج�ه ادناه يف املزاي�دة العلنية وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وستجري 
املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم )2021/4/18( 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني 
مس�تصحبني معه�م التامينات املبينة ادن�اه بصك المر 
الرشكة وباس�م املش�ري حرصا والبطاقة التموينية او 
بطاقة الس�كن وبراءة الذمة م�ن الرضيبة ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور خزن بنس�بة )2/1( % نصف 
م�ن املئ�ة من بدل البيع ع�ن كل يوم تأخ�ر وملدة )30( 
ثالثون يوم عىل ان يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
الن�رش واالعالن واية مصاريف اخ�رى ورفع املواد خالل 
املدة املحددة علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ) 5( 

خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

نرش اعالن مزايدة رقم 2021/3
لتاجري عقارات متفرقة واقعة يف منطقة املعقل

تعل�ن الرشكة العامة ملوانىء العراق عن مزايدة تاجر العقار اعاله واملبني مواصفاته ادناه  
وفق�ا لقان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رق�م )21( لس�نة 2013 وخالل ثالث�ون يوما تبدا 
م�ن الي�وم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة 
صباحا يف قس�م االمالك واالرايض فعىل الراغبني االش�راك  يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم 
اىل قس�م االم�الك واالريض  بهذه الرشكة   واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات التالية هوية االحوال املدنية  )مصورة( البطاقة التموينية )مصورة(  بطاقة 
الس�كن )مصورة( ودفع تأمينات بنس�بة 20% عرشون باملائة من القيمة التقديرية  لكامل 
م�دة التاج�ر املعلنة بصك مصدق  المر الرشكة العامة ملوان�ىء العراق  او نقدا علما ان مدة 
التاجر سنتان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف وعند نكول من 
ترس�و عليه املزايدة يتحمل فرق البدلني لكامل مدة التاجر املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عىل 

املاجور وراه رؤية كافية وقبل به 
املواصفات :

1 � محل رقم )1( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة املعقل / سوق ال�50دار
2 � محل رقم )2( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة املعقل / سوق ال50 دار

3 � محل رقم )2( مساحته )13( م2 واقع يف منطقة املعقل / سوق ال� 50 دار 
4 � محل رقم )1( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة املعقل / سوق ال� 50 دار
5 � محل رقم )1( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة الهندية / سوق االفرنكي

6 � محل رقم )25( مساحته )42( م2 واقع يف منطقة املعقل / االبله
7 � محل رقم )9( مساحته )6×7( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

8 � محل مقابل العيادة االستشارية مساحته )80( م2 يف منطقة املعقل / حي الشهداء 
9 � محل رقم )10( مساحته )6×5,6( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

10 � محل رقم )13( مساحته )24( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
11 � محل رقم )62( مساحته ) 15×5,6( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء 

12 � مح�ل رق�م )6( مس�احته )20( م2 واق�ع يف منطق�ة املعق�ل / حي الش�هداء مقابل 
مستشفى املوانىء 

13 � محل رقم )9( مساحته )20( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء
14 � محل رقم )4( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي حطني
15 � محل رقم )2( مساحته )20( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي حطني
16 � محل رقم )1( مساحته )20( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي حطني
17 � محل رقم )5( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي طارق
18 � محل رقم )6( مساحته )12( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي طارق

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

قسم االمالك واالرايض 
نرشاعالن مزايدة 2021/2/4 

لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 
تعل�ن الرشكة العامة ملوانىء العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل  عن اجراء املزايدة 
العلني�ة للمرة الثانية لعدم تقدم راغب لبي�ع العقارات )عرصة خالية( البالغ عددها 
)16( ستة عرش عقار واملبينه ارقامها واوصافها ادناه ملنتسبي دوائر الدولة  بصورة 
اصولي�ة وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وخالل 
مدة )15( خمس�ة عرش يوم تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية 
والتي س�تجري الس�اعة الع�ارشة صباحا يف قس�م االمالك واالرايض فع�ىل الراغبني 
باالشراك  باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض يف هذه الرشكة 
واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال 
املدنية  وش�هادة الجنسية وبطاقة الس�كن ودفع تأمينات بنسبة 5% خمسة باملائة 
م�ن القيمة التقديري�ة  للعقار بصك مصدق المر الرشكة العام�ة ملوانىء العراق  او 

نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
 املرفقات

جدول )1(

اعالن مزايدة علنية 2021/2/4

فقدان 
فق�دت من�ي اجازة البن�اء املرقم�ة 122 يف 20 / 11 
/ 2019 ع�ىل العق�ار املرق�م 11781 يف س�بع البور 
بأس�م الس�يدة هناء عبد كوكز – عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل بلدية التاجي .
�������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / رؤيا عبد الجبار عبد املجيد 

اقتىض حضورك اىل بلدية الش�علة لغرض اس�تخراج 
اجازة البناء للقطعة املرقمة 3 / 5282 – الغزالية 

الرشيك 
ساره لطيف عبد الله 

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

اىل الرشيك / ميثاق مطرش كزار 
اقتىض حض�ورك اىل بلدية 7 البور لغرض اس�تخراج 
اجازة البناء للقطعة املرقمة 1 / 14437 – 7 البور .

الرشيك 
عالء احمد جاسم 

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

اىل الرشيك / زينب فاضل نصار 
اقتىض حضورك اىل بلدية الش�علة الس�تخراج اجازة 
البن�اء للقطع�ة املرقم�ة 13939 / 4 مقاطع�ة 22 

صابيات .
الرشيك 

اسمهان فيصل حمادي 
�������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / نغم عباس مزاحم 

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي مكتب 
بلد والدجي�ل الكائن يف قائممقامي�ة قضاء بلد وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) 
محم�د مهدي حبي�ب ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة ) 22 / 232 ( مقاطع�ة ) 9 ت�ل 
مسكني ( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال .
�������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الص�ادرة م�ن وزارة  الكهرباء/ 
الرشك�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة املنطقة 
الوس�طى باسم )مهند عدنان محمود رمزي( الرجاء 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 632
التاريخ:2021/3/23

م/ نرش فقدان
للطل�ب املقدم من قبل املدعوة )من�ال مهدي مطلك( 
الت�ي ت�روم فيه نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجه�ا املفقود 
)احم�د عبد يحيى( قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان 
املدعو )احمد عبد يحيى لطيف( الذي فقد يف محافظة 
صالح الدين بتاريخ 2016/9/15 ولم يعرف مصره 
لح�د االن وعىل من يعثر علي�ه وتتوفر معلومات عنه 
االتصال بذويه الس�اكنني يف )محافظة صالح الدين/ 
ناحية االس�حاقي( او مركز رشطة الفرحاتية خالل 

شهر من اليوم التايل لنرش االعالن ... مع التقدير.  
القايض

يعرب عيل جاسم

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 57/ش/2020
التاريخ:2021/3/23

م/ اىل املدعى عليه )محمود جبار جواد(
للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )اس�ماء نافع 
ع�يل( واملدعى علي�ه )محمود جبار ج�واد( واملرقمة 
75/ش/2020 فق�د اصدرت ه�ذه املحكمة بتاريخ 
2020/3/5 حكم�اً يق�ي بتأييد الحضان�ة البنتها 
اري�ج محمود جب�ار فقد تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني وبعكس�ه س�وف يكتس�ب قرار 

الحكم الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 2019/480

اعالن
نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة ل�رشاء س�هام من 
العق�ار تسلس�ل ) 4913/19 ( النجف/الكوفة حي 
س�يد ابراهي�م ، العائد للمدين ) هات�ف كاظم حمزه 
( لق�اء طلب الدائن ) س�يف مس�لم بريه�ي( البالغ 
دين�ار  ملي�ون  وس�بعون  خمس�ة   )75،000،000(
عراق�ي )80%( م�ن القيمة املق�درة لذا تق�رر تمديد 
املزاي�دة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش، 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة 
عىل املش�ري وذلك اس�تنادا للم�ادة )98( من قانون 
التنفيذ، عدد الس�هام املراد بيعها ه�ي نصف العقار 

من اصل )250( مر مربع .
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة /ح�ي س�يد ابراهيم/ 
 4913/19

2 � جنسه ونوعه : عرصة
3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 

4 � مشتمالته : العقار يقع عىل شارع فرعي بعرض 
10 م�ر وهو مش�رك يف البن�اء مع العق�ار املجاور 
19/4915 ومفص�ول عنه بقاط�ع جينكو وبضمنه 
ب�اب ويتألف م�ن صحيات وحديقة وس�احة امامية 
وتحت�وي ع�ىل اربع نخالت ث�م مدخ�ل وممر صغر 
وصالة ، جدران املدخ�ل مغلفة بالحجر وبقية اجزاء 
الصالة مغلفة بالسراميك والقاطع مغلف بالبالستك 
واالرضي�ة مبلط�ة باملرم�ر وه�و متخذ م�ع العقار 
املجاور كمدرس�ة اهلية ) مدرس�ة الس�فراء االهلية 
املختلطة( وسلم مشرك وممر صغر وغرفة داخلية 
تحتوي عىل رح�الت طالب وكذلك مكش�وفة بجانب 
الس�لم ، اما الطابق االول يحتوي ع�ىل غرفة )4×5( 
وتحت�وي عىل رحالت ط�الب وغرف�ة بجانبها مطلة 
عىل االس�تقبال )2×3( ومخزن، ارضية الطابق االول 
من املرمر والجدران بورك ويحتوي عىل حواجز حديد 
والخشب وسقوف العقار من الكونكريت املسلح ،اما 
الطاب�ق االريض الج�دران س�راميك واالرضية مرمر 

ومجهز ماء وكهرباء.
5 � مساحته: 250 مر مربع 

6 � درجة العمران : فوق املتوسط 
7 � الش�اغل : هاتف كاظم حم�زة – ويرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة: )122،000،000( مائ�ة واثنان 

وعرشون مليون دينار عراقي الغر.
9- بدل املزايدة االخر : لم يحصل راغب بالرشاء

10- موع�د املزايدة: الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من 
اليوم االخر لالعالن

11- مكان املزايدة : يف مقر مديرية تنفيذ الكوفة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/484
التاريخ : 2021/3/23

اىل / املنفذ عليه / جعفر صادق غظبان
لقد تحقق لهذه املديرية من جهه ذات اختصاص انك 
مجهول محل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس�تناداً للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ 
من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الك�وت بالعدد 
3642/ش/2020 يف تاري�خ 2020/12/20 حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة الح�ي بالع�دد 1076 يف تاريخ 
2021/2/2 وكت�اب مخت�ار قضاء الح�ي يف منطقة 

حي الزهراء
�������������������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل تأمين�ات املزايدة املرق�م 432208 
وامل�ؤرخ يف 18 / 11 / 2020 والص�ادر م�ن بلدي�ة 
النجف بأس�م )كريعه تعيب ح�رب ( فمن يعثر عليه 

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 234/ش2021/1

التاريخ :  2021/3/22
إعالن تبليغ بالحكم الغيابي

إىل/ املدعى عليه ) اسامة عبد العباس عبد الشهيد(
/234( بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  أص�درت 
ش2021/1( امل�ؤرخ 2021/3/16  ال�ذي يق�ي ) 
بتصدي�ق واقعة الط�الق الخلع�ي الخارج�ي الواقع 
بتاري�خ 2019/12/26( وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار مختار واختيارية 
منطق�ة النجف حي الرس�الة املدعو ) حاكم جبوري 
ش�نني( فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
بقرار الحكم الغيابي ولك حق االعراض واالس�تئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

عمار شهيد عبد
�������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة: 2020/647

التاريخ: 2021/3/23
اعالن

اىل/ املدينت�ني ) هن�اء س�عيد غ�ايل و منتهى س�عيد 
غالب( 

تقرر تبليغكم وفق احكام املادة ) 87( قانون التنفيذ 
العراقي املرقم )45( لس�نة 1980 حول حجز االموال 
الغر منقولة وهي سهامكم يف العقار املرقم ) 2/41( 
مقاطعة )12( ش�ط خنجر لقاء دي�ن الدائن ) حيدر 
مجبل عبيد( البالغ )112،500،000( مائة واثنا عرش 
مليون وخمس�مائة ال�ف دينار ، فيج�ب عليكم اداء 
املبلغ املذكور اع�اله خالل عرشة ايام من اليوم التايل 
لتاريخ النرش واال فأن االموال املحجوزة س�تباع وفقا 

الحكام القانون.
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 268/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) سحر عيل عبد الحسن( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك واملدعى عليه ) 
مسافر عبد الحسني جاسم( ) بتأديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغاً ق�دره1800$ عن الق�رض املؤرخ 
2019/4/24 (،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك 
وحسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء 
واشعار مختار منطقة االمر/1 ) باسم محمد عيل( 
لذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/4/7 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1181/ب2021/2

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

إىل/ املدعى عليهما ) هزار عدنان شهيد و عبد الستار 
عبيد عبد الرضا( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم بالزامكما بتأديتكما 
ق�دره $2600  مبلغ�اً  والتضام�ن  بالتكاف�ل  و  ل�ه 
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2020/1/30 (،ونظ�را لثبوت 
املبل�غ  رشح  وحس�ب  إقامتكم�ا  مح�ل  مجهولي�ة 
القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الدورة لذا تق�رر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2021/4/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضوركما أو إرس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3105/ب2020/3

التاريخ : 2021/3/23
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد عبد املطلب رشيف( 
أقام املدعي )سعد سالم عبد الحسن( الدعوى البدائية 
املرقم�ة )3105/ب2020/3(  وال�ذي يطل�ب فيه�ا 
) الحك�م بقيمة املش�يدات التي احدثها ع�ىل العقار 
املرق�م 3/21101 ح�ي الن�رص والتي يق�در قيمتها 
بخمس وس�تون ملي�ون دينار (، ولثب�وت مجهولية 
محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
ب�داءة كربالء واش�عار مختار حي الجدي�دة املدعو ) 
حي�در صاح�ب املي�ايل( يف 2021/3/16 عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/3/31 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ30

رقم االضبارة : 2021/263
التاريخ : 2021/3/23 

اىل  /املنفذ عليه ) محمد رزاق عبد(
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي يف مديري�ة تنفي�ذ الكوفة ومخت�ار ملحق 
ميسان قطاع 22 ) زيد عباس الحاتمي(  انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة ) 27 ( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
يف   886  ( املرق�م  زواج  عق�د   -: املح�رر  اوص�اف 
2019/2/12( واملتضمن الزامك بتأدية مبلغ خمسة 
وعرشون مليون دينار عراقي اىل الدائنة ) فاتنه منذر 

جلوب( .
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1856/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) طالب عباس حسن( 
أق�ام املدع�ي )فهد حس�ني مجبل( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا ) الحك�م باعادة 
الحال اىل م�ا كان عليه قبل التعاقد بخصوص العقار 
املرقم 1306/116 حيدري�ة خان الحماد واعادة بدل 
البيع البالغ س�بعة وثالثون ملي�ون دينار (، ولثبوت 
مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة الحيدرية واش�عار مختار حي االمر 
الجنوبي يف ناحية الحيدرية ) كريم س�عيد الرحيمي( 
لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2021/4/5 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1190/ب2021/2

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد حسني كاظم( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ض�دك واملدعى عليه ) احمد محس�ن جاس�م( والذي 
يطل�ب فيها الحك�م بتأديتك له بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�اً ق�دره  1890دوالر امريكي ع�ن قرض مؤرخ 
ي�وم 2019/5/26 (،ونظرا ملجهولية محل إقامتكما 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة اس�تئناف 
الك�رخ واش�عار مخت�ار الكاظمية ) باس�م ابراهيم 
مح�ل( لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
التاس�عة  املرافع�ة 2021/4/12  بموع�د  يوميت�ني 
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو إرس�ال م�ن ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

العدد : 6185/39/5/1
التاريخ : 2021/3/23

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت

200,00 36/الداودية 974/5 9 210,00 36/الداودية 886/5 1

200,00 36/الداودية 982/5 10 200,00 36/الداودية 921/5 2

200,00 36/الداودية 999/5 11 200,00 36/الداودية 927/5 3

200,00 36/الداودية 989/5 12 200,00 36/الداودية 933/5 4

200,00 36/الداودية 1003/5 13 200,00 36/الداودية 939/5 5

200,00 36/الداودية 1012/5 14 200,00 36/الداودية 997/5 6

200,00 36/الداودية 1030/5 15 216,25 36/الداودية 948/5 7

200,00 36/الداودية 1042/5 16 200,00 36/الداودية 958/5 8

الدكتور املهندس
فرحان حميسن غضيب

املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق 

التامينات رئيس جملس االدارة
بالدينار

مدة 
الدفع

موقع 
المزايدة الكمية  المادة  ت

 4,995,000
دينار اربعة 

ماليين 
وتسعمائة 

وخمسة وتسعون 
الف دينار 

 15
يوم

مقر 
الفرع

 99,900
طن  سحاله 1

احلقوقي
عامر جاسم محود

مدير القسم

العدد : 2833/39/5/1
التاريخ 2021/2/3

الدكتور املهندس 
فرحان حميسن غضيب

املدير العام وكالة 
للرشكة العامة ملوانىء العراق

رئيس جملس االدارة
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تقنيات التحول الرقمي وأثرها
           سرور العلي 

تلعب تقنيات التحول الرقمي دورا مهما 
يف زيادة االنتاجي�ة، ومواكبة التطور يف 
التكنولوجيا، والتحفي�ز عىل االبتكار يف 
ال�ركات، وتقلي�ل األخط�اء يف العمل، 
وتحقي�ق الرضا بني املوظفني والعمالء، 

وتوفري املزيد من الوقت.
يواجه هذا التحول كغريه من املتغريات 

ع�دة صعوبات تعي�ق تحقيقه يف بعض 
املؤسس�ات والجوان�ب األخ�رى، مث�ل 
نقص امل�وارد واملعرف�ة، والخربات التي 
يحتاجه�ا، وفقدان الطاق�ات واملواهب 
املتخصصة، كما أن هناك رشيحة كبرية 
مازال�ت متمس�كة بعقليته�ا القديم�ة 
الت�ي ترف�ض التغي�ري وألف�ت الوض�ع 
الس�ائد، معلل�ني أن رفضه�م ينبع من 
كون التحول يحت�اج إىل جهد، ووقت يف 

تدريب، وتهيئة العمال لذا قد يفش�ل يف 
بدايته نتيجة لقلة الخربة يف اس�تخدامه 

وتطبيقه.
الكف�اءة،  رف�ع  إىل  التح�ول  وي�ؤدي 
واإلنج�از وتحقي�ق اس�تثمارات كثرية، 
وفوائ�د للف�رد، وتعزي�ز قيم�ة املنتج، 
وإيج�اد حلول جدي�دة، ومبتكرة فيحل 
القضاي�ا واملش�كالت، وأن ه�ذا التغيري 
من شأنه أن يقلل من الطرق واألساليب 

التقليدي�ة، والتفكري الس�ائد، وذلك من 
حديث�ة،  وآالت  أجه�زة  إدخ�ال  خ�الل 
وتقني�ات تكنولوجية، كما أنه يش�جع 
ويدع�م اإلب�داع، والتخطي�ط ملس�تقبل 

أفضل.
ومن الرضوري أن يعت�اد الجيل الجديد 
ع�ىل التحول الرقم�ي يف التعلي�م، إذ أن 
ذلك يعمل عىل تنمية ذكائهم وقدراتهم، 
ويوس�ع آفاقهم، وتكوين لديهم معرفة 

وخ�ربة سيس�تفادون منها مس�تقبال، 
ح�ني يكونون داخ�ل رشك�ة كعمال أو 

مديرين، 
الت�ي  الرقمي�ة  العملي�ة  وتجع�ل تل�ك 
يت�م إدخاله�ا ع�ىل التعلي�م يف القضاء 
ع�ىل األس�اليب التقليدي�ة يف التدريس، 
املتطورة  باس�تخدام الط�رق والص�ور 
الحديثة، والتي س�تدفع الفرد املتعلم إىل 
التجري�ب، والبحث والفهم، وتش�جيعه 

ع�ىل االبت�كار، بدال م�ن التلق�ني فقط 
م�ن املعلم�ني، وه�و األس�لوب املعتمد 
والش�ائع يف أغلب املؤسسات التعليمية، 
ولك�ي ينج�ح التح�ول يف التعلي�م فهو 
بحاج�ة إىل أش�خاص أكف�اء ومدربني، 
ملساعدة األفراد عىل اس�تخدام االجهزة 
اإللكرتوني�ة، كالحواس�يب، واالجه�زة 

اللوحية، 
ومعدات التجارب الكيميائية وغريها.      

التكنولوجي�ا،  تس�ارع  ظ�ل  يف  الي�وم 
وإدخ�ال املزي�د م�ن الط�رق املتط�ورة 
والتقنيات نحتاج إىل سرتاتيجية رقمية، 
وتقدي�م  االداء،  يف  التط�ور  لتحقي�ق 
الخدم�ات واملنتجات بمس�توى أفضل، 
واالس�تعانة ب�وكالء التح�ول الرقم�ي، 
وتش�كيل فريق يمكننا االس�تفادة من 
خرباتهم ومعارفهم يف هذا املجال، ودعم 

املبتكرين، ومنحهم املكافآت.

ميانامر: إرادة اجليش واحتجاجات الشارع
           فريدة جيتس 

إذا كان الجن�راالت يف ميانمار قد اعتقدوا أن االس�تيالء عىل 
السلطة سيكون سهالً، فمن الواضح أنهم كانوا مخطئني، إذ 
يبدي مواطنو هذا البلد قدراً مذهالً من التصميم يف مقاومة 
االنقالب العس�كري الذي داس عىل ما كان ديمقراطية فتية 
وهش�ة وغري مثالي�ة. فيوماً بعد يوم، يخ�رج املحتجون إىل 
الش�وارع ملطالب�ة الجن�راالت بإع�ادة ممثليه�م املنتَخبني 
بطريقة ديمقراطية إىل الس�لطة، ويواصلون احتجاجاتهم 
الس�لمية رغم إطالق قوات األمن النار عىل الحش�ود. إذ ُقتل 
حت�ى اآلن أكثر من 150 متظاهراً. والالفت أن االحتجاجات 
شملت إرضابات ش�ّلت الحركة، وأدت إىل التوقف عن العمل 
أو إبطائ�ه بش�كل متعمد، وه�و رد ما ي�زال متواصالً رغم 
استخدام الجيش للعنف. ومن الصعب أال يخلص املرء إىل أن 

املعارضة ليست عىل وشك االنسحاب بهدوء.
والواق�ع أن الجيش يف ميانمار )بورما س�ابقاً( لديه تاريخ 
طويل من انتهاكات حقوق اإلنسان. وال بد أن قادة االنقالب 
اعتقدوا أن قليالً من الرتهيب سيكونان كافيني لحمل الناس 

عىل العيش تحت س�يطرتهم م�ن جديد. غري أنه ال يشء من 
ذلك قد حدث. »إن الجيش عبث مع الجيل الخطأ هذه املرة«، 
هك�ذا قال يل ش�اب بورمي. ولكن الش�باب، الذي�ن تزعموا 
االنتفاضات الس�ابقة، ليسوا لوحدهم يف هذه املعركة. فقد 
جلبت االحتجاجات املاليني إىل الش�وارع. وشارك يف إرضاب 
وطن�ي مؤخراً أطب�اء، وس�ائقو حافالت، وعم�ال نظافة، 
وطباخون. البالد كلها يبدو أنها باتت ترفع ش�ارة األصابع 
الثالث�ة، رم�ز املقاوم�ة، التي اس�تعريت من أف�الم »ألعاب 
الجوع«. وحتى س�فري ميانمار إىل األم�م املتحدة »كياو مو 
تون« رفع الش�ارة األيقونية يف األمم املتحدة، داعياً املجتمع 
الدويل إىل »اس�تخدام أي وسيلة رضورية« من أجل استعادة 
الديمقراطي�ة. الطغمة العس�كرية الحاكم�ة طردته، لكن 
خلَفه اس�تقال من منصبه. واألمم املتح�دة ما زالت تعرتف 
به باعتباره املبعوث الرع�ي للحكومة املنتَخبة، وإْن كان 

الكثريون يف تلك الحكومة يوجدون رهن االعتقال. 
وي�درك النش�طاء املطالب�ون بالديمقراطي�ة أن إزال�ة آثار 
االنقالب قد تستغرق عقوداً إذا ُسمح له بالبقاء. فقد عاشوا 
س�نوات القمع والبؤس الطويلة التي س�بقت اتفاق 2011 

بني الجي�ش و»الرابط�ة الوطني�ة للديمقراطي�ة« بزعامة 
»أونج سان سو كي«، والذي شّكل بداية عملية الدَّمقرطة يف 
البالد. إذ وافق الجنراالت عىل الس�ماح ل�»سو كي«، زعيمة 
االحتجاج�ات املطالب�ة بالديمقراطية يف ع�ام 1988 وابنة 
بط�ل تحرير البالد من الربيطاني�ني، والتي تحظى بالتقدير 
واالح�رتام، بالخروج من اإلقام�ة الجربية بعد أن قضت 15 

عاماً يف االعتقال. 
وحدث االنقالب بعد أن تلقى مرشحو الجيش هزيمة كبرية 
يف انتخاب�ات نوفم�رب امل�ايض. وعىل م�ا يبدو، فق�د فوجئ 
الجنراالت، الذين لديهم ميل إىل سوء التقدير، بالخسارة. ويف 
األول من شهر فرباير اعتقلوا »سو كي« ومسؤولني منتَخبني 
آخري�ن، وحلّ�وا الربملان، واس�تولوا ع�ىل الس�لطة. وبذلك، 
وضعوا حداً ملسرية ميانمار غري املكتملة نحو الديمقراطية. 
والواق�ع أنه س�بق للجي�ش أن نّظم مرسحي�ة مماثلة من 
قبل. فبع�د احتجاجات حاش�دة مطالِب�ة بالديمقراطية يف 
عام 1988، قمعها بوحشية، وافق الجنراالت عىل انتخابات 
أجري�ت يف 1990. وربما توقع�وا فيها نتائج أفضل. غري أنه 
عندما دعم الناخبون حزب »س�و ك�ي« بأغلبية كبرية، لجأ 

الجي�ش، الذي يب�دو أنه فوج�ئ بالنتيج�ة، إىل القمع بقوة 
وأحكم قبضته عىل البالد. آن�ذاك، أبدت حركة الديمقراطية 
مقاومة، وفرضت بقيُة العالم عقوباٍت اقتصادية قاس�ية، 
لك�ن البالد بقي�ت تحت قبض�ة الجيش. وتطلّ�ب األمر من 
أنص�ار الديمقراطي�ة، ومعهم املجتمع ال�دويل، أكثر من 20 

عاماً إلرغام الجيش عىل التزحزح. 
لكن، هل يملك املحتجون فرصًة هذه املرة؟ 

الواق�ع أن املتظاهرين املعارضني لالنقالب أظهروا أن لديهم 
الق�وة لش�ل االقتص�اد. ويف املقابل أظهر الجي�ش بأن لديه 
الق�وة واإلرادة لقتلهم. ففي ي�وم األحد املايض وحده قتلت 
قوات األمن ما يقدر ب�50 ش�خصاً ع�رب أرجاء البالد. وهي 

حصيلة من املحتمل أن ترتفع أكثر مع مرور األيام.
ويوم االثن�ني الذي تاله، وّس�ع املجلس العس�كري الحاكم 
نط�اق القان�ون العريف. ولي�س هناك مؤرش حت�ى اآلن عىل 
أن الجنراالت مس�تعدون لتقديم تنازالت. غري أنه من خالل 
ممارس�ة الضغط من الداخل، يرفع مواطنو ميانمار كلفة 
االنق�الب، خالق�ني بذلك فرص�ة للمجتمع الدويل ملمارس�ة 
الضغط عىل العسكريني أيضاً. وال شك أن جهودهم تستحق 

دع�م العالم. وقد فرضت عدة بلدان، مث�ل الواليات املتحدة، 
عقوبات.لكن الصني هي التي تمتلك أكرب قدر من التأثري عىل 
النظام، وال ش�ك يف أنها ترغب يف أن تظل ميانمار مس�تقرًة 
وتستمر يف ضخ الغاز والنفط يف اقتصادها املتعطش للطاقة. 
وقد اعت�ربت الصني أن االنقالب األخري مس�ألة داخلية تهم 
ميانم�ار، ووصفته بأنه »تعديل حكومي«، وعرضت خطوة 
للتنديد به من قب�ل مجلس األمن الدويل. لكن ذلك بدأ يتغري، 
ففي ما قد يكون ش�ّكل مفاج�أة للجنراالت، صّوتت الصني 
األس�بوع امل�ايض لصال�ح بي�ان ص�ادر عن مجل�س األمن 
يطال�ب الجيش بالع�دول عن االنق�الب وبالتح�ي ب�»أكرب 
قدر من ضب�ط النفس«. كما دعا وزي�ر الخارجية الصيني 
»وانج يي« إىل الحوار حتى تس�تطيع ميانمار دعم االنتقال 
الديمقراطي. وهكذا، أصبح اإلمس�اك بالسلطة أكثر تعقيداً 
مم�ا كان يتوقعه الجنراالت. وعندما س�ألُت أحد النش�طاء 
املطالب�ني بالديمقراطي�ة حول م�ا إن كان متفائالً بش�أن 
ف�رص نجاحه�م، كان جوابه هادئ�اً: »إنني لس�ُت متفائالً 
بأن الجيش سيستس�لم، لكنني متفائل بأننا سنقاتل حتى 

النهاية!«.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1185/ب2021/2

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عي طه مجهول( 
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتك له 
واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكافل والتضام�ن مبلغاً 
مق�داره  2000 دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ 
مح�ل  ملجهولي�ة  (،ونظ�را   2019/5/26 ي�وم 
إقامتكما وحسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
بداءة كربالء واش�عار مختار حي النقيب ) عباس 
طالب مهدي( لذا تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموعد املرافع�ة 2021/4/12 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 253/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) نبيل حسني هادي( 
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله 
ض�دك واملدعى علي�ه ) عي عادل ض�اري( والذي 
يطلب فيها الحكم بتأديتك له بالتكافل والتضامن 
مبلغ�اً مق�داره  1400  دوالر امريك�ي عن قرض 
مؤرخ يوم 2019/10/20 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف محكمة 
استئناف الكرخ واشعار مختار الكاظمية ) محمد 
جب�ار صالح( لذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافع�ة 2021/4/7 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

إىل الركاء هدى و زينه و ندى بنات حيدر عي 
اقت�ى حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 92487 /3 حي 
النداء خالل عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضوركم طالب االجازه 
حيدر عي محمد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2011/ب2020/3

التاريخ  : 2021/3/16
إعالن

بناءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم ) 3/19511 ( حي النرص يف 
النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار  
املذكور أعاله واملبينة أوصافه وقيمته أدناه فعىل 
الراغب�ني بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
)ثالث�ون( يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�ر اإلعالن 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة البالغة ) 
10% ( م�ن القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق 
ألم�ر  محكمة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7(  يف النجف وس�تجري املزايدة 
واإلحالة يف الس�اعة الثانية عر من اليوم األخري 
من اإلع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب 
هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .

القايض األول
عامر حسني حمزة

االوص�اف : - العق�ار املرق�م ) 3/19511 ( ح�ي 
الن�رص يف النجف عب�ارة عن دار تقع عىل ش�ارع 
بع�رض )10( مرت تحت�وي عىل ك�راج وصحيات 
خارجي�ة ع�دد )2( وكل�دور واس�تقبال ومطبخ 
وصالة  وصحيات داخلية وغرفتني نوم يف الطابق 
االريض وغرف�ة ن�وم يف الطاب�ق العل�وي مبل�ط 
بال�كايش القدي�م مس�قف بالش�يلمان جدران�ه 
مترضرة يف معظ�م اجزائه مبني بالطابوق درجة 
عمرانه دون الوسط مشغول من قبل املدعى عليه 
االول ) محمد زكي ياس�ني ( وه�و يرغب بالبقاء 
يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر ، مس�احتها 
االجمالي�ة ) 200( مرت مرب�ع ، وان القيمة الكلية 
للعقار مبلغ ) 95،000،000( خمس�ة وتس�عون 

مليون دينار الغريها.
�����������������������������������������

إىل الريكه ملياء مكي عبد الزهره صالح 
االس�كان  إىل صن�دوق  الحض�ور  علي�ك  توج�ب 
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه 
ع�ىل قيام رشيكك عي حس�ن وصفي بالبناء عىل 
حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 28956/3حي 
الجامع�ه خ�الل م�ده خمس�ه عر يوم�ا داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تأري�خ نر 
االعالن وبعكسه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال
�����������������������������������������

إىل ال�ركاء هدى حيدر عي و زين�ه حيدر عي و 
ندى حيدر عي

 توج�ب عليك�م الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيككم حيدر ع�ي محمد 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 
92487 /3ح�ي الن�داء خالل مده خمس�ه عر 
يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تأريخ نر االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
نموذج )22( 

اعالن بإعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 1784 / 2    

املحلة او رقم واس�م املقاطعة : حي الحسني    م2 
حدود بلدية النجف

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

رقم الشقة : 249,60  م2 
املشتمالت : مطبخ- صالة – استقبال – غرفتني – 

صحيات و غرفتني فوقانية وصالة
الشاغل : عدنان عبيس حسن

مق�دار البي�ع : 317100000 دين�اراً  ثالث�ة مائة 
وسبعة عر مليون ومائة الف دينار 

بالنظر لرتك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف 
اع�اله للراهن)املرصف الصناع�ي / الكرار( لقاء 
طلب الدائن املرتهن ) عدنان عبيس حسن ( البالغ 
) 75007623(خمس�ه وس�بعون مليون وسبعة 
الف وس�تمائة وثالثة ع�ر دينارامًلدة ) خمس�ة 
ع�ر يوماً ( نقداً اقتى اعادتها ملدة ) 15 ( يوماً 
اعتب�اراً من الي�وم التايل لتاريخ ن�ر هذا االعالن 
فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة دائرة 
التس�جيل العق�اري يف النجف الثاني�ة خالل املدة 
املذكورة مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبي�ع البالغة )317100000(ثالثة مائة 
وس�بعة عر مليون ومائ�ة الفديناراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
�����������������������������������������

تنويه
نر يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2339 يف 
2021/3/22 االعالن الصادر من رشكة املنتجات 
النفطية فرع املثنى م حضور الس�يد حسني كريم 
مهدي عابله س�قط اس�م الجد عابل�ة لذا افتى 

التنويه
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية 

مديرية احوال بغداد الرصافة
قسم شؤون بغداد احوال الرصافة  

قس�م   / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة  اىل 
الواقعات 

تبديل لقب
نحي�ل اليكم معاملة املواطن صالح ش�هاب احمد 
والذي يروم تبديل اللقب املس�جل يف السجل 1704 
م صحيفة 89 اح�وال الرصافة وجعله )العبيدي( 

بدال من )السامرائي( للتفضل باالطالع وامركم

إىل الريك عدي فاهم كاظم حسون 
توجب علي�ك الحضور إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيكك حيدر 
جواد كاظم بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
30910 /3حي الجامعه خالل مده خمسه عر يوما داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نر االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبل
�������������������������������������������������

تنويه
الع�دد 2339 يف  العراق�ي يف  ن�ر يف صحيف�ة املس�تقبل 
2021/3/23 اعالن جمعية املثنى التعاونية لالسكان حيث 
ورد التامين�ات القانوني�ة البالغة 205 م�ن القيمة املقدرة 
والصحي�ح البالغ�ة 20% م�ن القيم�ة املق�درة ل�ذا اقتى 

التنويه
العميد 

حسن حاتم محمود
مدير قسم شؤون احوال بغداد الرصافة

�������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

نموذج )22( 
اعالن بإعادة مزايدة 

التسلسل او رقم القطعة : 26968 / 3
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الجامعة

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

رقم الشقة : 350  م2 
املش�تمالت : اس�تقبال – مطبخ – غرفتني وغرفة فوقانية 

– البناء مسلح 
الشاغل :مقداد كريم عباس

بالنظ�ر لرتك املزايدة التجارية لبي�ع العقار املوصوف اعاله 
للراهن)امل�رصف الصناع�ي/ الك�رار( لق�اء طل�ب الدائن 
املرتهن ) مقداد كريم عباس ( البالغ ) 28716000(ثمانية 
وعرون مليون وس�بعمائة وس�تة عر ال�ف دينارامًلدة ) 
خمس�ة عر يوماً ( نقداً اقتى اعادته�ا ملدة ) 15 ( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن فعىل الراغب 
يف االشرتاك فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
الثانية خالل املدة املذكورة مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )475000000(اربعمائة وخمس�ة وسبعون 
ملي�ون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد:  431/ب/2014
التاريخ : 2021/3/23

إعالن
للطل�ب املقدم من صاح�ب الضم ) محمد نعمان حس�ني( 
م�ن قيمة ب�دل الراء البالغ�ة مائة مليون دين�ار عراقي( 
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية  العق�ار املرقم ) 8/5 
مقاطعة 3 الحص�وة ( فعىل الراغبني بال�راء الحضور اىل 
ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالث من الي�وم التايل لنر االعالن 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )10%( من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية.
القايض

عي حميد الحيدري
املواصف�ات:- العقار عبارة عن دار تق�ع يف حي االوقاف يف 
قضاء املناذرة وعىل ش�ارع )16 م ( وبمس�احة ) 186 مرت 
مربع تقريبا( وتش�تمل عىل ساحة خارجية كبرية وغرفتي 
نوم واس�تقبال وصال�ة ومطبخ ومجموع�ة صحية، والدار 
مبنية من الطابوق ومسقفة بالشيلمان ومبلطة بالشتايكر 
ومجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمران العقار متوس�طة ، 
قيمة املش�يدات ) 25،000،000( خمس�ة وعرون مليون 
دينار وقيم�ة االرض ) 100،000،000( مائ�ة مليون دينار 
والقيم�ة التقديرية الكلي�ة للعق�ار )125،000،000(مائة 
وخمس�ة وعرون ملي�ون دين�ار عراقي وتم بي�ع العقار 

باملزايدة بمبلغ ) 100،000،000( مائة مليون دينار .
�������������������������������������������������

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
الع�دد / حج�ة وف�اة / 2021

التاريخ 2021/3/10
اىل  / املدعو / عي هادي عي تقي 

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة  كاظم ع�ز الدين عي ه�ادي طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )عي 
ه�ادي عي تقي( ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرة ايام من تاريخ نر االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عي جبار الخزعي

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
مقتبس الحكم الغيابي

القضية املرقمة 2018/1021 
1 � اس�م املحكم�ة /  محكم�ة ق�وى االمن الداخ�ي االوىل 

املنطقة الخامسة   
2 � اس�م املتهم الغائب / الرطي عب�د الرحيم غالب لفته 

صالح
3 � رقم الدعوى 2018/1021

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة 2010/1/10
5 � تاريخ الحكم 2018/9/4

6 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات   
8 � خالص�ة الحكم عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو 
الع�ام رقم 27 لس�نة 2016 كون�ه ما زال ماكث�ا يف الغياب 
ولع�دم صدور امر فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب 

دائرته املرقم 7305 يف 2018/5/28 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق احكام املادة 5 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69 
/ اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 
2010/1/10 ولحد االن كونه القانون االصلح  للمتهم عمال 

باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
10 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام  للمادة 42/ثانيا 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 
القطعي�ة  بدالل�ة امل�ادة 89/اوال من ق أ د  رقم 17 لس�نة 

 2008
11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب حس�ني عبد 
االمري جاب�ر البالغة 25,000 خمس�ة وعري�ن الف دينار 

عراقي  ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء  اس�تنادا الح�كام املادة 
60/سادسا   من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة )71/اوال وثانيا( من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 4/ 2018/9    
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة 
�������������������������������������������������

تنويه  
نر يف جريدة املستقبل العراقي بعددها 2335 يف 2021/3/15 
بخصوص محل املواد الغذائي�ة يف جامعة الكوفة يصحح موعد 
املزاي�دة ليكون اليوم االخري من مدة 15 يوم بدال من اليوم التايل 

لذا اقتى التنويه
�������������������������������������������������

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 1106

التاريخ 2021/3/23
اىل  / املدعوه / مائده موىس جعفر

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة س�تار موىس جعف�ر طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوه )مائده 
م�وىس جعفر( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل ع�رة ايام م�ن تاريخ ن�ر االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رق�م االضب�ارة : 2015/1933

التاريخ : 2021/3/22 
اىل  /املنفذ عليه  / حيدر معني خضري

لق�د تحق�ق لهذه املديرية م�ن خالل رشح مبل�غ مركز رشطة 
النج�ف االول ومختار حي الزهور حس�ني حمزة الجبوري   انك  
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف االرشف  
خ�الل خمس�ة عر يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للن�ر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد مس�افر عبد الحس�ني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النجف االرشف بالعدد 2503/ب2015/4 يف 
2015/9/13 واملتضمن بتادية مبلغ س�بعمائة مليون دينار اىل 

الدائن  نهاد يحيى ناجي

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
مقتبس الحكم الغيابي

القضية املرقمة 2018/879 
1 � اس�م املحكم�ة /  محكم�ة ق�وى االمن 

الداخي االوىل املنطقة الخامسة   
2 � اس�م املتهم الغائب / الرطي بدر خالد 

رايض حمادي  
3 � رقم الدعوى 2018/879

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة 2015/1/23
5 � تاريخ الحكم 2018/8/13

6 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 

7 � املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
البرصة واملنشات   

8 � خالصة الحكم عدم ش�مول املتهم اعاله 
بقان�ون العفو الع�ام رقم 27 لس�نة 2016 
كونه م�ا زال ماكثا يف الغي�اب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب 

دائرته املرقم 767 يف 2018/1/20 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة 89/اوال من ق أ د   رقم 17 لسنة 
2008 وذلك لغيابه من تاريخ  2015/1/23 

ولحد االن كونه القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام  
للمادة 42/ثانيا ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية  بداللة 
امل�ادة 89/اوال م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 

 2008
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية 
القاء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ري منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
13 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
جب�ار عات�ي ج�رب البالغة 25,000 خمس�ة 
وعرين ال�ف دينار عراقي  ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء  اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/سادس�ا   م�ن ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 قاب�ال لالع�رتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )71/اوال وثانيا( من 
نفس القانون وافهم بتاري�خ 13/ 2018/8    

اللواءالحقوقي
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن
تعلن ادارة وقف  ابراهيم ال حميدي )تحت ادارة متويل( يف النجف االرشف عن اجراء 
املزاي�دة العلنية للملك امل�درج اوصافه يف ادناه فعىل الراغبني  يف االش�رتاك باملزايدة  
مراجعة مديرية الوقف الش�يعي يف النج�ف االرشف وخالل )عرة ايام( من تاريخ 
النر يف احدى الصحف املحلية  وس�تجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا 
يف مق�ر املديري�ة من اليوم االخري من امل�دة املذكورة واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية فالي�وم الذي يليه يكون موع�دا للمزايدة وكذلك اذا صادف تعطيل رس�مي 
او حظ�ر من قبل  خلية االزمة يف النجف بس�بب ظروف جائحة كورونا فيكون يوم 
املزاي�دة بعد رفع الحظر مبارشة وعىل املزايد دف�ع التامينات القانونية البالغة %20 
م�ن بدل التقدي�ر بوصل اىل متويل الوق�ف وبراءة ذمة من الرضيبة واملستمس�كات 
الثبوتية كافة االصلية واملصورة مع مضبطة تأييد س�كن حديثة وان يجلب املتقدم 
)الجدي�د( يف املزاي�دة هوية ممارس�ة املهنة صادرة م�ن جهة حكومي�ة او نقابية 
تس�مح له ممارسة نفس املهنة التي يستغلها يف امللك وكذلك جلب املوافقات االمنية 
للراغب�ني يف الدخ�ول للمزايدات لالوقاف الكائنة يف املدين�ة القديمة حرصا بناءا عىل 
التعليم�ات النافذة وال يجوز ملوظف�ي االوقاف واقاربهم  حت�ى الدرجة الرابعة من 
دخ�ول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور الن�ر والداللية  واملصاريف 
االخرى علما ان تس�ديد ب�دل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالث�ون يوما من تاريخ 

االحالة وبعكسه يعترب ناكال

بدل التقدير  مساحته موقعه رقمه اسم العقار ت

20,000,000عشرون 
مليون دينار 12م2 محلة 

المشراق
محل رقم 

53 مشراق  
وقف ابراهيم 

ال حميدي 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،ال تصاب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ى الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 

ضد رغبتك.

عزيزي برج الثور،تواجهك اليوم صعوبة يف أداء 
الروتني اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إىل الكوكبة 
غري املحببة حيث ل�ن تنجح يف أي يشء تفعله. 
لك�ن ال تجعل إحباط�ك يؤثر ع�ى زمالئك، وال 
تنغلق عى نفس�ك أيًضا ألن ذلك لن يس�اعد يف 

يشء.

عزيزي برج الجوزاء،الي�وم يمكنك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 

اآلخرون. 

عزيزي برج الرسطان،بما أنك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزيزي برج األسد،إذا كنت قد عملت ملدة طويلة 
للوص�ول إىل نتائج يف مرشوع ما، قد يكون هذا 
هو الوقت املناس�ب لتحقيق تقدم. إال إنه يجب 
أن تق�وم بتخصيص م�واردك بكف�اءة، وتأكد 
م�ن أال تصب�ح مهم�اًل، أو أن تجرفك مش�اعر 

النجاح.

عزيزي برج العذراء،س�وف تحص�ل اليوم عى 
الكث�ري م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك. 

عزي�زي ب�رج امليزان،تب�دو األم�ور يف صالحك 
اليوم، فاستغل املوقف لالنتهاء من املرشوعات 
املعطلة ولبدء مرشوعات جدي�دة فور االنتهاء 
من هذه الخطوة. ثقتك مصدر إللهام اآلخرين، 

خاصة الذين يعملون معك.

عزي�زي برج العقرب،حالت�ك البدنية والذهنية 
يف أحس�ن حال، لذا لديك تأثري إيجابي كبري عى 
اآلخرين الذين يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك 
بكامل ثقة. سوف تنفُ�ذ الحماسة التي تغمرك 

وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه.

عزي�زي ب�رج القوس،يأت�ي الي�وم مصحوًب�ا 
ببع�ض املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. 

عزي�زي ب�رج الجدي،هن�اك تنبؤ بق�دوم فرتة 
اختب�ار هامة، فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف 
إمكانات�ك الذاتي�ة. ال تتأثر ب�آراء اآلخرين وال 
تجعله�ا تحيدك عن معتقداتك وب�دالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك.

عزيزي برج الدلو،من املحتمل ظهور أزمات عن 
قريب، فح�اول أن ال تفقد مزاج�ك وأعصابك. 
اذا حافظ�ت ع�ى رابط�ة جأش�ك، وواجه�ت 
األحداث غري السارة والقالقل التي تثريها، فلن 
تدوم كثريًا ولن تس�بب خس�ائر مهمة. اعتني 

بصحتك.

عزيزي برج الحوت،تتمت�ع حالًيا بلياقة بدنية 
جي�دة جًدا وإمكانيات ذهني�ة حادة، ويبدو أن 
كل يشء ترشع يف القيام به س�يكون لصالحك 
وال يشء يقف أمامك. قُ�م باس�تغالل وتوظيف 
ه�ذه الطاقة يف الب�دء بالعمل يف مرشوع جديد 

رغبت منذ زمن يف الرشوع به.

العذراء

احلوت

»طريان ناس« يضيف »العال« إىل وجهاته الداخلية
أعلن�ت رشكة ط�ريان ن�اس، الي�وم )الثالثاء(، 
إضاف�ة مدين�ة »الع�ال« إىل وجهات�ه الداخلي�ة 
الجديدة، بواق�ع رحلتني أس�بوعًيا، اعتباًرا من 

17 مارس الجاري.
وأوضح�ت الرشك�ة أن الرح�الت س�تنطلق يف 
يومي الس�بت واألربعاء من كل أسبوع، مؤكدة 
أن إضاف�ة املدينة لوجهاتها يأتي ضمن خطتها 

التوسعية يف مدن ومناطق اململكة.
ونوه�ت ب�أن مدين�ة »الع�ال« تتمي�ز بمعال�م 
تاريخية ومواقع أثرية، وأن توفري رحالت جوية 
إليه�ا س�يعزز حض�ور اململكة كوجه�ة عاملية 

للسياحة، تماشياً مع رؤية اململكة 2030.

لقاح »فايزر« ينترص عىل نسخة جديدة من كورونا
كشفت دراسة مخربية جديدة، فعالية 
لقاح »فايزر« املضاد لفريوس كورونا 
املستجد، تجاه نسخة متحورة جديدة 

من الفريوس التاجي.
وأكد باحث�ون، يف رس�الة ملجلة »نيو 
إنجالن�د« الطبية، أن اللقاح اس�تطاع 
تحيي�د نس�خة متحورة م�ن فريوس 
كورون�ا، ت�م اكتش�افها ألول مرة يف 
الربازي�ل، والت�ي ُتعرف علمًيا باس�م 

.1.P
وذك�رت نتائ�ج نرشها باحث�ون من 
بجامع�ة  الطب�ي  والف�رع  »فاي�زر« 
تكس�اس، أن اللقاح استطاع التعامل 

بشكل مطمنئ مع هذه النسخة.
وتنض�م بذلك النس�خة الت�ي ظهرت 

يف الربازي�ل م�ن ف�ريوس كورونا، إىل 
قائمة النس�خ املتحورة التي استطاع 

لقاح »فايزر« التعامل معها عى نحو 
أمثل.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب جبنة بيضاء مكعبات

1 كوب بطيخ مقطع
1 حبة فلفل أحمر مقطع

1 حبة طماطم مقطعة
رشة زيت زيتون

خطوات التحضري:
يوضع البطيخ يف بولة، ويض�اف إليه الطماطم والفلفل، وتخلط 

جيدا.
تضاف الجبنة، وتقلب بحرص حتى ال تتفتت.

توضع يف الطبق، ويرش عليها زيت الزيتون.
تقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة بطيخ باجلبنة والفلفل

احلد املسموح به لتناول التمر يوميًا
كشف استش�اري وأستاذ أمراض القلب، خالد 
النم�ر، ع�ن الحد املس�موح ب�ه لتن�اول التمر 
يومي�اً، مناش�داً من يعاني الس�منة وس�كره 

الرتاكمي مرتفع برضورة تجنبه.
ودعا »النمر« الشخص الس�ليم الخامل بدنًيا، 
وال يم�ارس أي نش�اط ري�ايض، ولدي�ه زيادة 
وزن، وقابلية إلصابة بالس�كري ب�أالاّ يتجاوز 
ا الش�خص النش�ط  5 تمرات خالص يومًيا، أماّ
بدنًيا، وليس لديه س�منة، وال يعاني الس�كري 

فال حرج عليه من تناول التمر.
ونصح الش�خص الذي يعاني السمنة وسكره 
الرتاكم�ي يزيد عى 7% وال يمارس أي نش�اط 
بدن�ي؛ بتجن�ب تن�اول التم�ر حتى يس�تطيع 
الوص�ول لدرج�ة التحك�م بالس�كري وإنزال 

وزنه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - من معالم الهند الشهرية.
2 - )ال�............( مدينة قطرية.

3 - )يا.......( أغنية إلليسا � تعب.
4 - بحر � متشابهة.
5 - عاصمة املغرب.

6 - يستقبل بحفاوة )معكوسة(.
7 - مطرب عربي شهري.

8 - كذب )مبعثرة( � عى الزهور.
9 - نوع من أنواع املوسيقى � عاصمة 

سوريا.
أجي�ب   � - دك � ش�هر هج�ري   10

)معكوسة(.

 � اس�طنبول  عاصمته�ا  دول�ة   -  1
)ال�.........( مدينة قطرية.

2 - سأم � جمع )أبد(.
3 - طمع � ذئب )مبعثرة(.

4 - أزال � خاطر.
5 - ظهر )معكوسة( � عاصمة سويرسا.

ن�اد  )ال��.......(   � - نم�ل )مبعث�رة(   6
ريايض قطري.

ش�هري  مط�رب  )عم�رو.......(   -  7
)معكوسة(.

8 - يتع�ب )معكوس�ة( � طلي�ق � ضمري 
الغائبني )معكوسة(.

9 - ضمري الغائبة � عكس )خري(.
10 - أغنية لكاظم الساهر.

عموديأفقي
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عصام محد: نخطط ملباراة تارخيية أمام 
الرشطة يف كأس العراق

             المستقبل العراقي/ متابعة

شدد مدرب أمانة بغداد عصام حمد 
اس�تئناف  اس�تغالل  رضورة  ع�ى 
بطولة كأس العراق لتحقيق نتيجة 
طيبة أمام الرشطة الذي س�يخوض 

املباراة دون العبيه الدوليني
ومن املق�رر أن تقام املباراة مس�اء 
يوم الخميس املقبل يف ملعب كربالء 
ال�دويل لحس�اب الدور ثم�ن نهائي 

كأس العراق.
وق�ال حم�د يف ترصي�ح صحف�ي، 

إن »الرشط�ة فريق كب�ر ولديه مجموعة 
مميزة من الالعبني«.

وأض�اف، »نعي جيدا أن الرشطة يركز عى 
بطول�ة ال�كأس بعدما بات ف�ارق النقاط 
بين�ه والقوة الجوي�ة )املتص�در( كبرا يف 

ال�دوري، وإن كانت فرص الدوري ما تزال 
قائم�ة أمامه«.وب�ني ان »املب�اراة فرص�ة 
لفريقنا لتكملة املش�وار وعلينا اس�تغالل 
غياب الالعب�ني الدوليني عن الرشطة، لكن 
يف كل األح�وال ال يعني ذلك س�هولة األمر، 
فاملنافس يملك العبني جيدين. دكة البدالء 

لديه�م تض�م أيض�ا خ�رة 
العبي الدوري«.

فريق�ه  أن«  إىل  وأش�ار 
س�يفتقد خدم�ات املحرتف 
العاجي سانتا كوري وسجاد 

حسني لإلصابة«.
وش�دد عى ثقت�ه رغم ذلك 
يف باقي الالعب�ني، مردفا: 
ع�ى  قدرته�م  يف  »نث�ق 
تقدي�م مب�اراة تاريخي�ة 

تحملن�ا إىل رب�ع نهائي كأس 
العراق«.

التطبيعي�ة  الهيئ�ة  أن«  إىل  يش�ار 
األندي�ة  م�ن  ع�دد  طل�ب  رفض�ت 

بتأجي�ل بطول�ة كأس الع�راق بع�د 
التح�اق الالعبني باملنتخب الوطني يف 

معسكر«.

مدرب الطلبة: معسكر أربيل فرصة إلعادة 
ترتيب الفريق

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدرب الطلبة حسن أحمد أن معسكر أربيل املقرر أن ينطلق 
يوم غد األربعاء ويس�تمر ملدة ثمانية أيام فرصة حقيقية إلعادة 
ترتيب »األنيق« بعد أن مر بمرحلة تس�ببت برتاجع الفريق 
يف الئح�ة الرتتيبوق�ال أحمد يف ترصي�ح صحفي، ان 
»الفري�ق بحاج�ة ماس�ة لهذا املعس�كر لعدة 
اعتب�ارات منها أن اإلصاب�ات التي تعددت 
يف الجوالت املاضي�ة تدلل عى فقر إعداد 
الظ�رف  أن  يعل�م  والجمي�ع  الفري�ق 
امل�ايل الس�ابق كان وراء تواضع فرتة 
اإلعداد وبالتايل نس�تغل فرتة التوقف 
إلعادة إع�داد يوازي املدة املتبقية من 

الدوري«.
وب�ني، »املعس�كر س�يتضمن وحدتني 
تدريبيتني يوميا باإلضافة إىل مباراتني 
تجريبيتني ونأمل أن نحصل عى فرصة 

الزج بأك�ر عدد من الالعبني وتحضره�م للمباريات املقبلة«.وأش�ار إىل أن« 
الفريق بحاجة إىل فرصة لرفع الضغط النفيس عن الالعبني وسيكون املعسكر 
فرصة للرتوي�ح عنهم واالبتعاد عن ضغط املنافس�ة«.يذكر أن »الطلبة يحتل 

املركز السابع عرش يف الئحة الرتتيب برصيد 24 نقطة«.

مدرب احلدود: نسعى 
لالستفاقة أمام النفط

إنرت ميالن يدرس إمكانية 
ضم مهاجم ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب الحدود عمار حس�ني، أن مب�اراة فريقه أمام 
النفط، الخميس املقبل، بثمن نهائي كأس العراق، ستكون 

»تحديا من نوع خاص« لفريقه
وق�ال حس�ني يف ترصي�ح صحف�ي،  ان«املب�اراة يف غاية 
األهمية لفريقنا بعد سلسلة من النتائج السلبية يف بطولة 
ال�دوري وغياب االنتص�ارات ملدة قارب�ت 90 يوما، وبات 

الحدود مطالبا بالعودة واستعادة التوازن«.
وب�ني »ن�درك أن املب�اراة صعبة، ك�ون النفط م�ن الفرق 
الكب�رة واملحرتمة، ويضم جه�ازا فنيا خبرا والعبني عى 
مستوى مميز، لكن ال سبيل لنا لو أردنا أن ننقذ موسمنا، 

سوى الفوز والتأهل إىل ربع النهائي«.
وأش�ار إىل أنه« س�عى خالل الفرتة املاضية لتغير أسلوب 

اللعب وإعادة ترتيب أوراق الفريق«.
وأردف »نأم�ل أن يحق�ق الفريق الفوز ال�ذي نبحث عنه، 

ليكون نقطة انطالق حقيقية لنا يف مسابقة الدوري«.

النجف حيذر مدربه السابق وهيدده بالقضاء

إصابة ثالثة العبني من الكرخ بفريوس كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

رد ن�ادي النج�ف، ع�ى م�درب الفري�ق 
السابق، }حسن أحمد{ بعد وصفه العبي 

الفريق ب�«الباالت«.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لنادي النجف: 
»تابعنا بأس�تغراب ش�ديد وبأس�ف بالغ 
م�ا تناوله مدرب نادينا الس�ابق }حس�ن 
أحمد{ يف برنامج امللع�ب، ووصفه العبي 
نادي النج�ف بكلم�ات كان من املفرتض 
أن ال تطل�ق م�ن ريايض عى اله�واء أمام 
مرأى ومسمع املاليني }بقوا بس الباالت{، 
فكيف تنع�ت من كرمهم الل�ه من البرش 
بهذا الوصف الس�اذج وال�ذي بما فيه من 
إس�اءة بالغ�ة تدعو للرد كوننا نش�عر ان 

ه�ؤالء الالعب�ني االبط�ال ه�م 
مسؤوليتنا كادارة«.

وب�ني »اننا لس�نا عاجزين عن 
ال�رد م�ن اس�تهدافك للنج�ف 
من�ذ خروجك وانته�اء مهمتك 
حي�ث تجني�ت كث�را حت�ى يف 
حقائ�ق م�ن الس�هل دحضها 
ومنه�ا ت�ركك للفري�ق وهو يف 
املركز الرابع والحقيقة أن آخر 
مب�اراة ل�ك كانت م�ع الحدود 
وفيها خرس فريقنا وكنا نمتلك 
16 نقطة وتسلس�لنا يف املركز 

العارش ولدينا مب�اراة مؤجلة مع الكرخ، 
فمن أين ل�ك ماتقوله أمام امل�أ ويف أكثر 

من مناسبة؟«.

وتاب�ع البي�ان »كم�ا ال يخفين�ا تك�رار 
عب�ارة }حاربن�ي عض�و اإلدارة{ فال�ذي 
تقص�ده كأخوت�ه يف اإلدارة حريص عى 
سمعة النادي وس�عى بكل جهده لتوفر 

مستلزمات الفريق بكل مايمتلك 
من وسائل«.

امل�درب  النج�ف  ن�ادي  وح�ذر 
الس�ابق »م�ن مغب�ة اإلس�اءة 
للنادي مرة أخرى واال س�يكون 
الفيص�ل ه�و القض�اء العراقي 
العادل وقد أعذر من أنذر ويجب 
أن تع�رف جي�دا ان قصت�ك مع 
النجف انتهت وهي من املايض«.

يش�ار اىل ان املدرب حسن أحمد 
استقال من تدريب فريق النجف 
يف 29 كانون األول املايض بسبب 

الضائقة املالية للنادي.
ويحت�ل النج�ف حالي�اً وصاف�ة الدوري 

املمتاز برصيد 47 نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رئيس الهي�أة االدارية لنادي الك�رخ رشار حيدر، 
إصابة محرتف�ني إثنني من فريق الك�رة بالنادي، إضافة 

لالعب محيل بفروس كورنا.

املخترص املفيد.. يف االخب�ار الهامة تجده يف قناة الفرات 
نيوز عى التلكرام  .. لالشرتاك اضغط هنا 

وق�ال حي�در، إن« الفحوص�ات املخترية أثبت�ت إصابة 
املحرتفني }س�ليمون وفران�ك الفيس{ بف�روس كورنا، 
إضافة الصاب�ة منتظر عبد االمر يف وقت س�ابق بنفس 

الفروس«.
وأض�اف، إن« منتظ�ر عب�د االم�ر إتخ�ذ الحج�ر املنزيل 
قب�ل أيام، فيما تم نق�ل املحرتفني س�ليمون والفيس اىل 
مستش�فى الس�الم يف معرض بغداد الدويل إلجراء العالج 

والحظر الطبي«.

ترصيح مثري من بيكهام حول التعاقد مع مييس وكريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

ُتراود دافيد بيكهام، العب ريال مدريد الس�ابق ومالك 
إنرت ميامي األمريكي، مساٍع حثيثة وطموحات كبرة، 
للتعاقد مع ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو، وذلك 

قبل اعتزالهما كرة القدم.
ومن�ذ اإلعالن ع�ن رشاء بيكهام لنادي إن�رت ميامي، 

انت�رشت تقارير صحفي�ة تفيد أن النج�م اإلنجليزي 
مي�يس  ليوني�ل  م�ع  التعاق�د  يف  يرغ�ب  الس�ابق، 
وكريس�تيانو رونال�دو، باإلضاف�ة إىل أس�ماء رنانة 

أخرى، مثل نيمار دا سيلفا.
وس�بق أن أعرب مييس عن رغبته يف العيش بالواليات 
املتحدة األمريكية، وملا ال اللعب يف إحدى األندية هناك، 
وهو ال�ذي ينتهي عقده مع برش�لونة خالل الصيف 

القادم.
وق�ال دافي�د بيكه�ام يف ترصيحات نقلته�ا صحيفة 
)م�اركا( اإلس�بانية: “ال أعتقد أنه م�ن الصعب عى 
مي�يس وكريس�تيانو رونال�دو ونيمار، اتخ�اذ القرار 

باللعب يف إنرت ميامي، ألنه مكان رائع”.
وأض�اف: “من الواض�ح أنها مدينة رائعة، أش�عر أن 
لدينا قاع�دة جماهرية كب�رة، لكنن�ي أتفهم أيضاً 

أن هن�اك مواهب رائعة يف ميامي وجن�وب فلوريدا، 
وأعتق�د أن لدين�ا فرص�ة حقيقي�ة يف التوقي�ع مع 
النجوم الكبار، ميامي مدينة بها العبني كبار يلعبون 

يف أوروبا”.
وإذا انض�م أي من النجوم البارزي�ن إىل إنرت ميامي خالل 
الصي�ف الق�ادم، فس�وف يلعب�ون إىل جان�ب جونزال�و 

هيجواين وبليز ماتويدي وريان شوكروس.

صالح: سنكون أفضل يف دوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث نج�م ليفرب�ول، الدويل امل�رصي محمد 
صالح، عن توقعاته بشأن أداء »الريدز«، خالل 
املواجه�ة املرتقب�ة مع ري�ال مدري�د يف دوري 

أبطال أوروبا الشهر املقبل.
وقال ص�الح ال�ذي يواجه فريقه سلس�لة من 
النتائ�ج الس�لبية، الت�ي أدت إىل ابتع�اده ع�ن 
ال�رصاع عى لقب ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز: 

األبطال«.ص�الح  دوري  يف  أفض�ل  »س�نكون 
الذي انضم أخرا للمنتخب املرصي املش�ارك يف 
تصفيات كأس األمم األفريقية، قال يف ترصيح 
صحفي نقلته »سكاي نيوز عربية«: »أنا سعيد 
بنتائجن�ا األخ�رة، لذا آمل أن نواص�ل الفوز«.
وتابع: »األمر صعب علينا جميعا بسبب الوضع 
ال�ذي مررنا به ومكانتنا يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز«، ومىض مس�تدركا: »لكنني أعتقد أننا 
س�نكون أفض�ل يف دوري أبط�ال أوروبا، نقوم 

بعمل جيد«.ويف الدوري اإلنجليزي 
انتص�ارات و8   3 ليفرب�ول  حق�ق 

هزائم يف 14 مباراة بالدوري، إال أن الريدز تأهل 
لربع نهائي دوري أبطال أوربا، وأوقعته القرعة 
يف مواجه�ة مرتقبة مع ري�ال مدريد.ومىض 
محمد ص�الح: »ال أريد أن أتح�دث فقط عن 
موس�مي ألننا نلعب كفري�ق، لذلك أقول إنه 
موس�م صعب علينا جميع�ا، ونحتاج فقط 

إىل االستمرار ومحاولة الفوز باملباريات«.

يوفنتوس يفكر يف إقالة بريلو 
وحيدد البديل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات اإليطايل أندري�ا برلو، املدي�ر الفني 
ليوفنت�وس، مه�دًدا باإلقال�ة م�ن قيادة 

السيدة العجوز قبل نهاية املوسم الحايل.
وخ�رج يوفنتوس من ثم�ن نهائي دوري 
أبط�ال أوروب�ا أم�ام بورتو، كم�ا تراجع 
إىل املرك�ز الرابع يف ج�دول ترتيب الدوري 

اإليطايل.
وفًقا لصحيف�ة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، 
فإن إدارة يوفنتوس ال تفكر يف إقالة برلو 
قبل نهاي�ة املوس�م، إال إذا تفاقم الوضع 

السيئ للفريق ب الدوري اإليطايل.
وأش�ارت إىل أن خط�ة إدارة يوفنتوس يف 
هذه الحالة تتج�ه لتعيني إيجور تيودور، 
مساعد برلو، بش�كل مؤقت حتى نهاية 

املوسم الحايل.
وأوضح�ت أن تيودور لم يع�د عى عالقة 

جي�دة مع برل�و أو روبرت�و بارونيو أحد 
أعضاء الجهاز الفني ل يوفنتوس.

وقال�ت الصحيفة اإليطالي�ة: »إذا تأجلت 
إقال�ة برل�و إىل الصيف، ف�إن يوفنتوس 
ل�ن يس�تطيع التعاق�د م�ع م�درب كبر 
مث�ل يورج�ن كل�وب )ليفرب�ول( أو بيب 
جوارديوال )مانشس�رت س�يتي( ألس�باب 

مالية«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يدرس نادي إن�رت ميالن اإليطايل، إمكاني�ة ضم البلجيكي 
ديفوك أوريجي، مهاجم فريق ليفربول اإلنجليزي، بحسب 

ما أكدته تقارير صحفية إيطالية.
الالع�ب البلجيكي ال يش�ارك بصفة أساس�ية م�ع الريدز 
من�ذ بداية املوس�م الحايل، إذا خ�اض 17 مواجهة فقط يف 
كل املس�ابقات، وينته�ي عقده مع الن�ادي يف يونيو عام 

.2024
وبحس�ب موقع “كالتش�يو مركاتو” اإليط�ايل، فإن إنرت 
مي�الن يدرس ع�دة خيارات م�ن أجل تعزي�ز خط هجوم 

الفريق يف املوسم املقبل، ويعتر أوريجي أولوية لأفاعي.
وكش�ف كالتش�يو مركات�و أن أوريج�ي ارتب�ط من قبل 
باالنتقال إىل بوروسيا دورتموند األملاني، مقابل 13 مليون 

جنيه إسرتليني.
جدي�ر بالذك�ر أن الالع�ب صاح�ب ال��25 عاًم�ا كان قد 
انتق�ل إىل صف�وف الريدز يف صيف ع�ام 2014، قادًما من 
لي�ل الفرنيس، مقابل 12.63 مليون ي�ورو، وخرج يف عدة 

إعارات لكل من، ليل وفولفسبورج.

كومان جيتمع بالبورتا يف مكاتب الكامب نو
              المستقبل العراقي/ متابعة

التق�ى رونالد كوم�ان برئيس برش�لونة الجديد 
خوان البورتا، وذلك من أجل التخطيط للموس�م 
الق�ادم، وكذل�ك للحدي�ث ع�ن الصفق�ات التي 
س�يحتاج إليه�ا الن�ادي الكتالون�ي يف املركاتو 
الصيفي.ورغ�م التقاري�ر التي تفي�د بأن خوان 

البورتا سيس�تغني عن رونالد كومان يف الصيف 
القادم، إال أن األمر متوقف عى ما إذا كان البارسا 
س�يفوز بإحدى البط�والت يف نهاية املوس�م، أم 
أن�ه س�يخرج خ�ايل الوفاض.وبحس�ب ش�بكة 
“ESPN” العاملي�ة، ف�إن رونال�د كوم�ان تواجد 
الي�وم يف مكات�ب الكامب نو من أج�ل االجتماع 
بالرئي�س الجدي�د خ�وان البورت�ا، حي�ث تبادل 

الطرفان أطراف الحديث عن حاجيات 
الفريق يف س�وق االنتقاالت.وأش�ارت 
إىل أن رونال�د كوم�ان اجتم�ع م�ع 

خوان البورتا للحديث عن ممفيس 
ديب�اي، فامل�درب الهولن�دي يريد 
جناح ليون ال�ذي ينتهي تعاقده 

بنهاية املوسم الحايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سواريز: أحتدث مع مييس بشكل شبه يومي
            المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد األوروجوائي لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو 
مدريد، بقدرات النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم 
بوروسيا دورتموند.وقال سواريز، يف ترصيحات 
أبرزتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »هاالند 
العب رائع، ويقدم مستوى مذهاًل، ويتمتع 
بق�وة بدني�ة رائعة«.وأض�اف: »إن�ه من 
أفض�ل املهاجم�ني يف العال�م وس�يصنع 
حقب�ة يف تاريخ ك�رة القدم. أن�ا أفضل 

هاالن�د أكث�ر قليالً من مباب�ي، لكن األخر يقدم مس�توى 
رائًعا«.وتاب�ع: »أعتق�د أنن�ي كن�ت محظوًظا عن�د تغير 
فريق�ي مع البق�اء يف نفس ال�دوري ونفس الح�كام، وأن 
أع�رف زمالئ�ي يف الفريق. لم تتغر العديد م�ن األمور، وأنا 
سعيد ملساعدة الفريق عى تصدر الليجا«.وواصل: »أشاهد 
مباريات برش�لونة، ألنني أحب مش�اهدة ك�رة القدم، وأنا 
معج�ب بالن�ادي الذي دافع�ت عنه وأش�عر باالمتنان له«.

واختتم: »أتحدث مع مييس بش�كل ش�به يومي، ويف بعض 
األحي�ان نناقش املباريات. الجميع يع�رف الحب الذي أكنه 

لهم ملا فعلته هناك، وكذلك ملا منحوه يل«.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

تراث العلامنية!النفاق الوظيفـي

سامي جواد كاظم

مم�ا الش�ك في�ه ان الوظيفة العام�ة هدفها االس�ايس 
خدم�ة الجمهور اي تحقيق املصلحة العامة والتي تؤدي 
بشكل او بأخر اىل تحقيق املنفعة العامة، وهذه الخدمة 
يقدمها ادوات الوظيفة العامة املعروفني بأسم املوظفني 
العمومي�ني والذي�ن تربطهم بالدولة ارتباط�ات قانونيه 
من خ�الل عالقة تنظيمي�ة تحددها القوان�ني واألنظمة 
الوظيفي�ة والت�ي ترس�م مس�ار لعالق�ة ذل�ك املوظ�ف 
بدائرت�ه وزمالئه ورؤس�ائه يف العمل والت�ي تختلف من 
عم�ل ألخر وفقاً لنوع الوظيف�ة وطبيعة عمل موظفيها 
وق�د ينتج عن هذه العالقة احتكاك عمل بس�بب تفاوت 
الخ�رات او النجاح واألبداع يف مجال العمل )وطبعاً هذه 
م�ن مقوم�ات العم�ل اإلداري( والذي ينتج عن�ه احقاد 
داخلي�ة لدى البعض بس�بب قلة معرفته�م الوظيفية او 
التع�ود عىل مصادرة جهود األخري�ن مما ينتج عنه تولد 
نواي�ا رشيرة لديهم من اجل الكي�د للنجاح الوظيفي من 
خالل التق�رب لرئيس العمل وبث س�مومهم واحقادهم 
وترجمتها بمفاهيم ال انس�انية من اجل تش�ويه صورة 
ذلك النجاح عىل ش�كل ايقونات لتغ�ر الحقائق وجعلها 
بمس�توى تفكره�م وال�ذي ال يكلفه�م اال الوقوف عىل 
اعتاب مس�ؤوليهم متوددين ألن يس�مع تشويهم لصور 

زمالئهم.
وبطبيع�ة الح�ال ف�أن القان�ون الوظيف�ي ق�د اكد عىل 
ُحسن العالقة الطيبة بني املوظفني وجعلها من اولويات 
األنتساب الوظيفي ألن األنتاجية األبداعية للعمل تتحقق 

من خالل الرضا الوظيفي للموظفني وليس تكدرهم.
وال ش�ك ان من مقومات املدير الناج�ح هو عدم األتكال 
عىل من يعتمد الصعود عىل اكتاف وسمعة زمالئه مدارياً 
فش�له يف األبداع يف انت�اج مايخدم الوظيف�ة والتي تعود 
بضاللها ع�ىل خدمة املواط�ن، وماهو جدي�ر بالذكر ان 
اغلب الفاش�لني واملنافقني يف اعمالهم تجدهم يتعاملون 
بوحش�ية م�ع املواطن�ني وتعمد األس�اءة له�م لكونهم 
يعان�ون من ع�دم احرتام ال�ذات وكما نعلم ف�إن )فاقد 

الشئ ال ُيعطية(.
وهنا صار من ال�الزم ترويض وتطوير ال�ذات الوظيفي 
من خ�الل متابعة الس�لوك املهني للموظ�ف وبما يخدم 
مخرج�ات العمل الوظيفي والتي اهمها خدمة املواطنني 

وادامة صلة التعاون والتي هي غاية الوظيفة العامة.

ما من جلس�ة حوارية او محارضة لعلمان�ي اال وتطرق اىل املحطات 
السلبية يف تاريخ االسالم بسبب حكام او خلفاء سلبيني وليس بسبب 
االس�الم، وحتى طريقة كالمهم توحي عن حقد وعمى ومجرد ش�تم 
االس�الم واال لو س�التهم ماذا قدمتم للبرشية فانهم اشبه بذلك الذي 

ان حرض ال يعد وان غاب ال يفتقد.
والنقاش يكون عن مفاهيم وليس عن افعال صدرت عن شخص ما، 
فالعجي�ب عندما يقدم املس�لم عىل عمل ارهابي يتهم االس�الم بينما 
املس�يحي او اليه�ودي او من اي�ة ديانة اخرى يقدم ع�ىل عمل اقبح 
وافض�ح عن ما يقوم به املس�لم يتهم بش�خصه وال يتهم دينه وهذا 
املعي�ار الصحيح ال يطبقونه عىل املس�لم، والن العلماني دائما يقلب 
باوراق التاريخ االس�المي تعالوا لنتصفح الدول املتبجحة بالعلمانية 

كيف هو تاريخها.
من هذه االوراق االرهابية ما يخص ايطاليا وحاكمها سيزار بورجيا 
م�دة حكم�ه ) 1475-1507( كان يقت�ل ويس�جن ويش�ن الحروب 
باسم والده البابا الكسندر � تاكيد عىل البابا الكسندر اي رجل دين � 
للسيطرة عىل ايطاليا والن ايطاليا كانت بال قانون وهمج ورعاع فقد 
اس�تنجد بقائد عس�كري هو رومرو دي اوركو واستطاع هذا القائد 
بقس�وته من فرض س�طوة بورجيا ع�ىل ايطالي�ا وكل اعمال القائد 
العس�كري االجرامي�ة بام�ر بورجيا وب�دات الناس تتذم�ر من هذه 
الوحش�ية يف سنة 1502 اس�تيقظ الناس صباحا لروا مشهدا غريبا 
وسط املدينة حيث جثة اوركو مقطوعة الراس يف ثياب انيقة ومعطف 
قرمزي واىل جنبه راسه معلق عىل رمح بامر من بورجيا، هذا املشهد 
الفظيع الذي يدل عىل الغدر واالرهاب واس�تخدام الس�كني ال يتحدث 
عنه العلمانيون، ويتغنى مكيافييل بهذا املش�هد يقول السر جيمس 
فريزر )1854 � 1941(” كان من عادة االثنني االحتفاظ باش�خاص 
منحط�ني للتضحي�ة به�م وكان ان حل�ت بهم كارث�ة كالطاعون او 
فيض�ان او مجاعة يقودون اكب�اش الفداء هؤالء املنحطني اىل خارج 
املدينة ويتخلصون منهم ”الحظوا الخرافة واس�رتخاص دم البرش يف 

أثينا«. 
اما فرنس�ا صاحبة التاريخ امليلء بالفسق والزنا واالجرام ففي سنة 
1631 ت�م تدبر مؤامرة لحرمان الكاردينال الفرنيس روتش�يليو من 
س�طوته، ولكنه اكتش�ف املؤامرة وكان من ضم�ن املتامرين حافظ 
الختم امللكي مورياك ولم يس�تطيع روتش�يليو محاسبته فاستهدف 
اخا ملورياك كان يعمل مارش�اال بالجيش ولم يشارك باملؤامرة فقام 
باعدامه الرس�ال رس�الة اىل حافظ الختم، هكذا هي دس�ائس رجال 
الحكم يف فرنس�ا يقتل انس�ان ب�ريء ال عالقة ل�ه بالجريمة لرتويع 

شخص اخر.

فيسبوك عطلت 1.3 مليار حساب مزيف يف ثالثة أشهر
قالت رشكة فيسبوك: إنها عطلت أكثر من 1.3 
مليار حس�اب مزيف يف األشهر الثالثة األخرة 
م�ن العام املايض كجزء م�ن جهودها ملعالجة 

املعلومات املضللة.
وكشفت عمالق التواصل االجتماعي عن الرقم 
ع�ر تدوينة تح�دد تل�ك الجهود قب�ل أن يديل 
 Mark )الرئيس التنفي�ذي )مارك زوكرب�رج
اس�تماع  جلس�ة  يف  بش�هادته   Zuckerberg
بالكونج�رس ي�وم الخميس ح�ول املعلومات 

املضللة عر وسائل التواصل االجتماعي.
وكان عدد الحسابات املزيفة عر فيسبوك التي 
تم إزالتها بني شهري أكتوبر وديسمر يعادل ما 

يقرب من نصف عدد مستخدمي 
املنصة النشطني شهرًيا يف نهاية 
العام املايض. وق�ال نائب رئيس 
الرشك�ة للنزاهة )ج�اي روزن( 
Guy Rosen: تحج�ب فيس�بوك 
ماليني الحس�ابات املزيفة يومًيا، 
معظمها وقت اإلنش�اء، وتحقق 
الرشك�ة وتزي�ل عملي�ات التأثر 
التي  األجنبي�ة واملحلية الرسي�ة 

تعتمد عىل الحسابات املزيفة.
لدى فيسبوك  التدوينة،  وبحسب 

اآلن أكث�ر م�ن 35 أل�ف ش�خص يعملون عىل 
مكافحة املعلومات املضللة عر منصاتها.

وكتب روزن أن رشكة استثمرت أيًضا يف أنظمة 
ال�ذكاء االصطناع�ي الت�ي س�اعدت يف إزال�ة 
أكث�ر من 12 مليون قطعة م�ن املحتوى حول 
فروس كورون�ا واللقاحات التي تم تطويرها 
لعالجه، والتي وصفه�ا خراء الصحة العاملية 

بأنها معلومات خطأ.
وانت�رشت املزاع�م واملؤام�رات الكاذب�ة حول 
لقاحات فروس كورونا عر منصات التواصل 
االجتماعي، بما يف ذلك فيس�بوك وتويرت، أثناء 
الوباء.وق�ال: بينما ال يمكن ألحد القضاء عىل 

املعلوم�ات الخطأ م�ن اإلنرتنت تماًم�ا، فإننا 
نواصل اس�تخدام األبحاث والف�رق والتقنيات 
وفعالي�ة  الط�رق ش�موالً  بأكث�ر  ملعالجته�ا 

ممكنة.
وم�ن املق�رر أن ي�ديل زوكرب�رغ بش�هادته 
جنًب�ا إىل جن�ب م�ع )ج�اك دوريس(، الرئيس 
التنفي�ذي لرشكة تويرت، وس�وندار بيتش�اي، 
الرئي�س التنفي�ذي لرشكة جوجل، يف جلس�ة 
االس�تماع االفرتاضية للجنة الطاقة والتجارة 
يف مجل�س النواب يوم الخميس، التي تبحث يف 
دور منص�ات التواص�ل االجتماعي يف الرتويج 

للتضليل والتطرف.

ما هي أسباب الصداع املستمر؟
األع�راض  أح�د  ه�و  الص�داع 
األكثر ش�يوًعا ألي حالة طبية. 
كم�ا أوضح�ت املعالج�ة إيرينا 
يتوق�ف  يشء  كل  يارتس�يفا، 
ع�ىل التك�رار وامل�دة واألعراض 

املوازية.
وقالت الطبيب�ة: »أوال وقبل كل 
بس�بب  الص�داع  يح�دث  يشء، 
اإلجه�اد والتع�ب وقل�ة الن�وم. 
لذل�ك، م�ن امله�م دائًم�ا، بغض 
النظر عن طبيعة املرض، مراقبة 
نظ�ام نوم�ك، وااللت�زام بنظام 
حس�ب  ع�ىل  والراح�ة  العم�ل 

مستوى التوتر«.
نصحت الخبرة بأخذ فرتات راحة وممارس�ة 
الرياض�ة يف الوق�ت املحدد. يمك�ن أن يرتافق 
الص�داع م�ع ارتف�اع ضغ�ط الدم ل�دى كبار 
الس�ن، وكذلك تطور الجلوكوما، حسب قناة 

»آر تي« الروسية.
قد يعاني من الصداع أولئك الذين يعملون عىل 
الكمبيوتر لفرتة طويلة بس�بب توتر عضالت 
العم�ود الفق�ري العنقي. لذل�ك، يف مثل هذه 
الحاالت تكون التدابر الوقائية رضورية، مثل 

التمارين الرياضية والتدليك املنتظم.
قال�ت الطبي�ة املعالج�ة الريس�ا أليكس�ييفا 
بدوره�ا، إن »الس�بب املحتم�ل للص�داع لدى 

الن�اس يكم�ن اآلن أيًضا يف التغ�ر يف الطقس 
وانخفاض درجة حرارة الجس�م مع التغرات 
املفاجئ�ة يف درجة الحرارة، مما يس�بب األلم 
العصبي«.وأضاف�ت الطبيبة أن »النوع األكثر 
خطورة من آالم الرأس التي تتطور إىل الصداع 
النصف�ي يعت�ر بالفعل مرًض�ا خاًصا يعالج 

من قبل طبيب األعصاب«.
ينص�ح املعالج�ون للصداع بتن�اول مضادات 
االلتهاب غر الس�ترويدية. يف الوقت نفسه، 
وأوضحت إيرينا يارتسيفا، إذا بدأ عدد الحبوب 
يومًيا يتجاوز الحد املسموح به، أو إذا استمر 
ه�ذا الص�داع ألكثر من خمس�ة أي�ام، فعليك 

استشارة الطبيب فوًرا ومعرفة السبب.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بالصور..هكذا امخد حريق املخازن التجارية وانقاذ عامل وسط بغداد

تمكنت فرق الدفاع املدني من السيطرة واخماد 
حادث حري�ق كبر اندلع داخل س�تة مخازن 
تجارية مخصص�ة لبي�ع االدوات االحتياطية 
للس�يارات يف منطقة العالوي ش�ارع 6 وسط 

بغداد الكرخ .
وذكرت مديرية الدفاع املدني يف بيان ان » فرق 
الدفاع املدني استنفرت امكانياتها من عجالت 
اطف�اء وحوضي�ات وزوارق نهري�ة وك�وادر 
برشي�ة من اجل احكام الس�يطرة عىل النران 

التي اش�تعلت داخل املخازن التجارية الس�تة 
وانق�اذ 20 مخزن مج�اور املوقع الحادث بعد 
ان نجح�ت بايق�اف امت�داد الن�ران بالتزامن 
مع عمليات االنقاذ لع�دد من العمل من داخل 
املخ�ازن املحرتقة«. وبين�ت املديرية ان »فرق 
اس�عاف الدف�اع املدن�ي تس�ارعت اىل تقدي�م 
االس�عافات االولي�ة للمصاب�ني والبال�غ عدد 
8 عم�ال واج�راء االنع�اش الرؤي قب�ل تامني 
نقله�م اىل املستش�فى القريب لتلق�ى العالج 

فيه�ا«، الفت�ة اىل تحري�ك زوارق الدفاع املدني 
يف نه�ر دجل�ة ووضعها تحت جرس الش�هداء 
لتام�ني امدادات املي�اه اىل فرق الدف�اع املدني 
إلتمام عمليات االخم�اد بأرسع وقت من اجل 
انهاء الحري�ق وتحجي�م االرضار االقتصادية 
.  يذك�ر ان الدفاع املدن�ي طلب فتح تحقيق يف 
مركز الرشطة املسؤول عن الرقعة الجغرافية 
باالعتم�اد ع�ىل تقرير خب�ر االدل�ة الجنائية 

ملعرفة اسباب اندالع الحريق بادئ األمر .

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


