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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت الحكومة، أم�س األربعاء، ع�ن تأجيل 
عقد القمة الثالثية بني العراق واألردن ومرص، 
للمرة الثانية عىل التوايل خالل أقل من أسبوعني، 
مبينة أن السبب يعود إىل األوضاع التي يشهدها 
األردن. ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( عن 
املتحدث باس�م الحكومة، حس�ن ناظم، قوله 
ة الثالثي�ة عىل خلفية  إن�ه »تقرَّر تأجي�ل القمَّ
الظروف يف األردن، والت�ي أصبحت معروفة يف 
اإلعالم«، يف إشارة إىل إعالن السلطات األردنية، 
السبت املايض، »إحباط مؤامرة استهدفت أمن 
األردن واستقراره«، تخللها اعتقال شخصيات 
رفيعة يف البالد.وأضاف ناظم أن »العراق يقّدر 
ه�ذه الظروف عندما دخ�ل بالرشاكة الثالثية 
مع األردن ومرص«، الفت�ًا إىل أن »التأجيل جاء 
بسبب ما حدث يف األردن«، ومؤكداً أن »العراق 
يقف مع اس�تقرار األردن وأمنه«. ولفت إىل أن 
»األردن أصب�ح رشيكاً أساس�ياً للعراق ضمن 
ه�ذا امل�رشوع، وكذل�ك م�رص«، مضيف�اً أن 
»كل من يهدد أمن واس�تقرار األردن س�يعترب 
تهديداً التفاقياتنا وأمننا واس�تقرارنا«. وهذه 
امل�رة الثانية التي يتم فيه�ا تأجيل عقد القمة 
الثالثي�ة التي كان مق�رراً أن يحرضها العاهل 
األردني امللك عبد الله الثاني، والرئيس املرصي 
عبد الفت�اح الس�ييس، إذ ت�م تأجي���لها أوالً 
بإعالن من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
يف 26 آذار 2021، تضامن�ًا م�ع حادثة تصادم 
قطارين يف مرص، والذي أدى إىل مقتل وإصابة 

العرشات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال العاه�ل األردني املل�ك عبدالله الثاني بن الحس�ني، 
أمس األربعاء، إن األمري حمزة التزم السري عىل نهج اآلباء 

واألجداد، وهو مع عائلته يف قرصه وتحت رعايتي.
وأك�د امللك االردني عب�د الله الثاني انه »ل�م يكن تحدي 
األيام املاضي�ة األصعب أو األخطر عىل اس�تقرار وطننا 
لكنه كان األكثر إيالما«، فيما أش�ار إىل أن »قوى الفتنة 
كان�ت من داخ�ل بيتنا وخارجه«. وش�دد املل�ك األردني 

بالقول إن »ال يشء يقرتب من ما ش�عرت به من صدمة 
وأل�م وغض�ب، واالم�ري حم�زة م�ع عائلت�ه يف قرصه 

برعايتي«.
وتاب�ع العاه�ل األردنى خ�الل كلمته، »س�يبقى األردن 
محصًن�ا بعزيم�ة األردنيني وجيش�نا الباس�ل، مضيفا 
للثبات عىل املوقف ثمن، لكن ال ثمن يحيدنا عن الطريق 
الس�وي«. وأش�ار إىل أن الخط�وات القادم�ة س�تكون 
محكوم�ة باملعي�ار الذي يحك�م كل قراراتن�ا: مصلحة 

الوطن ومصلحة شعبنا الويف.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد مستش�ار األم�ن القومي قاس�م 
األعرج�ي، امس األربع�اء، ان الجانب 
األمريكي تعهد بس�حب عدد مهم من 
قواته من العراق، فيما اش�ار اىل انه ال 

وجود لقواعد امريكية يف العراق.
وق�ال االعرج�ي يف مؤتم�ر صحف�ي 

عقده مع وزير الخارجية فؤاد حسني 
بعد انتهاء الجول�ة الثالثة من الحوار 
االس�رتاتيجي مع الواليات املتحدة ان 
»الجانب األمريكي تعهد بس�حب عدد 
مهم من قواته من العراق«، مبينا »اننا 
تحدثنا خالل الح�وار عن التقدم الذي 

أحرزته قواتنا يف مكافحة اإلرهاب«.
واض�اف »اتفقن�ا ع�ىل ت�ويل قواتن�ا 

األمنية مهمة محاربة داعش«، مشريا 
اىل ان »العراق أكد عىل حماية الكوادر 

األجنبية«.
واك�د ان »الطرف�ني اتفق�ا ع�ىل عدم 
وجود قواع�د أجنبية يف العراق«، الفتا 
اىل ان »الجولة الثالثة من الحوار كانت 

ناجحة«.
وتاب�ع ان »العراق أكد التزامه بحماية 

أفراد وكوادر البعثات الدبلوماس�ية«، 
موضحا ان »الجولة الثالثة من الحوار 
االس�رتاتيجي كان�ت ب�ارشاف رئيس 

الوزراء«.
وشدد االعرجي انه »ال قواعد عسكرية 

أمريكية يف العراق«.
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الرشيد يقرر منح سلفة للمستفيد من الراتب التقاعدي
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، أم�س األربعاء، 
منح س�لفة ش�خصية للمس�تفيد من 
الرات�ب التقاعدي واملوط�ن راتبه لدى 

املرصف.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف 
بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »مبل�غ الس�لفة حدد 

مابني )٥-٨( مليون دينار«. 
الس�لفة  »من�ح  ان  البي�ان  واض�اف 
للمس�تفيد يت�م بمث�ل رشوط  من�ح 

املتقاعد االصيل واملعمول بها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت الحكومة، أمس األربعاء، عن تأجيل عقد القمة 
الثالثية بني العراق واألردن ومرص، للمرة الثانية عىل 
التوايل خالل أقل من أسبوعني، مبينة أن السبب يعود 

إىل األوضاع التي يشهدها األردن.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء العراقية )واع( ع�ن املتحدث 
باسم الحكومة، حسن ناظم، قوله إنه »تقرَّر تأجيل 
�ة الثالثية عىل خلفية الظ�روف يف األردن، والتي  القمَّ
أصبح�ت معروف�ة يف اإلع�الم«، يف إش�ارة إىل إع�الن 
الس�لطات األردنية، الس�بت املايض، »إحباط مؤامرة 
اس�تهدفت أمن األردن واس�تقراره«، تخللها اعتقال 

شخصيات رفيعة يف البالد.
وأضاف ناظ�م أن »العراق يقّدر هذه الظروف عندما 
دخ�ل بالرشاكة الثالثية م�ع األردن ومرص«، الفتاً إىل 
أن »التأجيل جاء بس�بب ما حدث يف األردن«، ومؤكداً 

أن »العراق يقف مع استقرار األردن وأمنه«.
ولف�ت إىل أن »األردن أصب�ح رشيكاً أساس�ياً للعراق 
ضم�ن ه�ذا امل�رشوع، وكذل�ك م�رص«، مضيف�اً أن 
»كل من يهدد أمن واس�تقرار األردن س�يعترب تهديداً 

التفاقياتنا وأمننا واستقرارنا«.
وه�ذه املرة الثانية التي يتم فيه�ا تأجيل عقد القمة 
الثالثية التي كان مقرراً أن يحرضها العاهل األردني 
املل�ك عبد الل�ه الثاني، والرئيس امل�رصي عبد الفتاح 
السييس، إذ تم تأجيلها أوالً بإعالن من رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، يف 26 آذار 2021، تضامناً مع 
حادث�ة تصادم قطارين يف مرص، والذي أدى إىل مقتل 

وإصابة العرشات.
وخ�الل اليوم�ني املاضيني، ش�هدت بغ�داد إجراءات 

أمنية مش�ددة اس�تعداداً للقمة الثالثي�ة، إذ انترشت 
ق�وات من الجيش والرشطة عىل ط�ول طريق مطار 
بغداد الدويل، ويف محيط املنطقة الخرضاء الحكومية 

املحصن�ة الت�ي س�تجرى فيها أعم�ال القم�ة، كما 
انت�رشت قوات عراقي�ة يف أحياء الك�رادة والجادرية 
والحارثي�ة والس�عدون والباب الرشق�ي القريبة من 

املنطقة الخرضاء.
وكان م�ن املرج�ح أن تعق�د القمة ي�وم الخميس يف 

موعد اعترب مبدئياً، لكن لم يعلن عنه رسمياً.
وق�ال مس�ؤول يف مكتب رئي�س ال�وزراء إن »بغداد 
أكملت كافة اإلج�راءات املتعلقة بعقد القمة الثالثية 
ع�ىل مختلف األصع�دة«، مؤك�داً أن بغ�داد »بارشت 
بتطبيق الخط�ة األمنية لهذه القمة منذ يومني، لكن 
التأجي�ل جاء بطلب من عّمان، وليس لبغداد أي دخل 

بهذا التأجيل«.
وبنّي املس�ؤول ذاته، الذي اش�رط عدم ذكر اس�مه، 
أنه »بع�د التأجي�ل الثاني لعق�د القم�ة الثالثية بني 
الع�راق ومرص واألردن، لم يتم تحديد أي موعد جديد 
لالنعق�اد«، مضيف�اً أن�ه »س�تجري خ�الل اليومني 
املقبلني ح�وارات بني األطراف الثالث�ة لغرض تحديد 
موعد جديد لعقد القمة يف العاصمة العراقية بغداد«.

وش�دد عىل أن أهمية القمة املق�ررة تكمن يف امللفات 
التي س�تبحثها، وأغلبها اقتصادي�ة وتجارية ترتبط 
بمل�ف النف�ط والقناة الجاف�ة بني الع�راق واألردن، 
وتنشيط قطاع االس�تثمار بني البلدان الثالثة، فضالً 
عن النقل والتجارة املرصية من ميناء نويبع املرصي 

إىل العراق عرب ميناء العقبة األردني.
م�ن جهته، ق�ال املحل�ل الس�يايس العراق�ي، أحمد 
الرشيف�ي، إن »تأجي�ل القم�ة الثالثي�ة ب�ني العراق 
واألردن ومرص كان أمراً متوقعاً، بعد األحداث األخرية 

التي شهدتها عّمان خالل األيام املاضية«.
وب�نّي الرشيف�ي أنه »م�ن الصعب ج�داً حضور ملك 
األردن عب�د الل�ه الثان�ي إىل بغ�داد يف ظ�ل األوض�اع 
الداخلية التي يش�هدها األردن حالي�اً، وهناك توافق 

عىل التأجيل، وقد يكون تأجيالً ألسابيع قليلة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد مستش�ار األمن القومي قاسم األعرجي، امس 
األربع�اء، ان الجان�ب األمريكي تعهد بس�حب عدد 
مهم م�ن قواته م�ن الع�راق، فيما اش�ار اىل انه ال 

وجود لقواعد امريكية يف العراق.

وق�ال االعرجي يف مؤتمر صحف�ي عقده مع وزير 
الخارجية فؤاد حس�ني بع�د انتهاء الجول�ة الثالثة 
من الحوار االس�راتيجي م�ع الوالي�ات املتحدة ان 
»الجانب األمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته 
م�ن الع�راق«، مبينا »اننا تحدثنا خ�الل الحوار عن 

التقدم الذي أحرزته قواتنا يف مكافحة اإلرهاب«.

واض�اف »اتفقن�ا ع�ىل ت�ويل قواتنا األمني�ة مهمة 
محارب�ة داع�ش«، مش�ريا اىل ان »الع�راق أكد عىل 

حماية الكوادر األجنبية«.
واك�د ان »الطرف�ني اتفقا ع�ىل عدم وج�ود قواعد 
أجنبي�ة يف العراق«، الفت�ا اىل ان »الجولة الثالثة من 

الحوار كانت ناجحة«.

وتاب�ع ان »العراق أكد التزامه بحماية أفراد وكوادر 
البعثات الدبلوماسية«، موضحا ان »الجولة الثالثة 
م�ن الح�وار االس�راتيجي كان�ت ب�ارشاف رئيس 

الوزراء«.
وش�دد االعرجي انه »ال قواعد عسكرية أمريكية يف 

العراق«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط، أم�س األربعاء، أن 
وزيرها ترأس اجتماعا موسعا، للمحافظني 
لبح�ث الي�ات تنفيذ املش�اريع يف املحافظت 

بعد اقرار املوازنة يف الربملان العراقي. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، إن وزير التخطي�ط خالد بتال 
النجم ترأس اجتماعا موس�عا للمحافظني، 
بحضور كاظم الس�هالني، س�كرتري اللجنة 

التنسيقية العليا للمحافظات.

واك�د الوزي�ر خ�الل االجتماع، دع�م وزارة 
املحلي�ة،  الحكوم�ات  لجه�ود  التخطي�ط، 
لتمكينه�ا من انجاز مهامه�ا، ويف مقدمتها 
تنفيذ املشاريع الخدمية واالستثمارية يف كل 
محافظ�ة، موضح�ا، ان تخصيصات تنمية 
االقالي�م، تع�د جي�دة ضم�ن موازن�ة العام 
الح�ايل، اذ ت�م تخصيص ٤ ترليون�ات دينار 

للمحافظات.
ولف�ت اىل ان ال�وزارة، وضعت اليات س�هلة 
ومي�رة، لضم�ان انج�از املش�اريع وفقا 
لتوقيته�ا الزمني�ة، وبم�ا يس�هم يف توف�ري 

الخدمات للمواطنني، مش�ريا يف هذا الصدد، 
اىل ان هناك صالحي�ات جديدة للمحافظني، 
االب�واب،  ب�ني  املناقل�ة  امكاني�ة  تتضم�ن 

والرصف عىل تنمية االقاليم.
كم�ا اش�ار اىل وضع اجراءات مهمة س�يتم 
االع�الن عنه�ا، ملعالج�ة اث�ار تغيري س�عر 
ال�رصف عىل املقاولني، داعي�ا املحافظني اىل 
رضورة الركي�ز عىل املش�اريع املس�تمرة، 
الس�يما املشاريع التي ش�هدت نسب انجاز 
التخطي�ط،  وزارة  ان   ، مؤك�دا  متقدم�ة، 
ستوفر افضل الظروف ملساعدة املحافظات 

يف تنفيذ مشاريعها، وفق االليات القانونية.
من جانبه، اكد س�كرتري اللجنة التنس�يقية 
العليا للمحافظات كاظم السهالني، ان وزارة 
التخطيط، تؤدي اليوم دورا مهما وحيويا يف 
دع�م جهود املحافظات، مش�ريا اىل ان اقرار 
قان�ون املوازن�ة يف الرب�ع االول من الس�نة، 
سيتيح مس�احة زمنية جيدة للمحافظات، 
للم�ي قدم�ا يف انجاز املش�اريع، مع توفر 

التخصيصات املالية املناسبة.
هذا وش�هد االجتماع، بحس�ب البيان، بحث 
ع�دد م�ن القضاي�ا املتعلقة، بالي�ات تنفيذ 

املش�اريع  وادراج  املس�تمرة،  املش�اريع 
الجديدة ضمن برنام�ج تنمية االقاليم لعام 
2021، وفقا للتخصيصات املالية املخصصة 
لكل محافظة، فيما اكد السادة املحافظون، 
ان االجراءات الس�هلة الت�ي تقوم بها وزارة 
التخطيط، اس�همت وتس�اهم يف خلق حالة  
من االستقرار، س�تنعكس ايجابا عىل تنفيذ 

املشاريع.
وش�ارك يف االجتماع، وكيل وزارة التخطيط 
ماه�ر حم�اد جوهان، وع�دد م�ن املديرين 

العامني واملختصني يف الوزارة.

األردن غري رأيه يف اللحظات األخرية.. والعراق يؤكد تقديره للظروف.. وال حتديد ملوعد جديد حتى اآلن

تأجيل القمة الثالثية يف بغداد للمرة الثانية: عامن يف قلق
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احلوار االسرتاتيجي: واشنطن تتعهد بتخفيض قواهتا وال قواعد هلا بالعراق

وزير التخطيط يعلن االقرتاب من إنجاز »خطة اإلصالح والتعايف« يف العراق
ختصيص ٤ ترليونات دينار ملشاريع احملافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح، أمس األربع�اء، مع رئيس 
العام�ري  ه�ادي  الفت�ح  تحال�ف 
السياس�ية  األوض�اع  تط�ورات 

واألمنية واالقتصادية يف البالد.
وقال بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الجمهورية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »رئي�س 
الجمهورية برهم صالح استقبل يف 
قرص السالم ببغداد، رئيس تحالف 

الفتح السيد هادي العامري«.
بحس�ب  اللق�اء،  خ�الل  وج�رى، 
البي�ان، »بح�ث تط�ورات األوضاع 

السياسية واألمنية واالقتصادية يف 
البلد، والتأكيد ع�ىل رضورة تعزيز 
األمن واالس�تقرار، ودعم الحوار يف 
القضايا األساس�ية باالستناد عىل 
املواطنني ويضمن  تحقيق مصالح 
حماية أمنهم وس�المتهم، وتعزيز 
التماسك االجتماعي وتعزيز سلطة 

الدولة وسيادتها«.
بح�ث  ج�رى  »كم�ا  وتاب�ع،   
االنتخابات املقبل�ة، واهمية تهيئة 
ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة 
مختل�ف  يف  والش�فافية  والعدال�ة 
اإلص�الح  ومواصل�ة  مراحله�ا، 
ومكافحة الفس�اد وصوالً إىل حكم 

رشيد خادم لجميع املواطنني«.   

صالح والعامري يبحثان ملفات األمن 
واالنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء، القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س االربع�اء، اجتماع�ا للمجل�س 
ال�وزاري لالم�ن الوطني، تمت خالله مناقش�ة مس�تجدات 
االوض�اع االمنية يف البالد، فضال عن املوضوعات املدرجة عىل 
ج�دول أعماله.  واكد الكاظمي يف مس�تهل االجتماع ان لدينا 
مهاما اساسية تتمثل بحماية الدولة وتحصينها، عرب تقوية 
واع�ادة بن�اء املؤسس�ات الدس�تورية، ويف مقدمتها الجيش 

العراقي وباقي اجهزتنا االمنية.  

وبني ان عالقات العراق االقليمية والدولية املتميزة تدعم توجه 
حماية الدولة، مؤكدا ان االسبوع املايض شهد تواصال عراقيا 
نوعيا مع محيطه والعالم، سواء عرب الزيارتني الرسميتني اىل 
اململكة العربية الس�عودية ودولة االمارات العربية، او الوفود 

الدولية املستمرة اىل العراق لتعزيز التعاون والدعم.  
واشار الكاظمي اىل الحوار السراتيجي بني العراق والواليات 
املتحدة االمريكية، الذي تعمل عليه فرق فنية منذ فرة، حيث 
س�يتطرق اىل ملفات متعددة ب�ني البلدين، منها السياس�ية 
واالقتصادية والصحية والثقافية، فضال عن التعاون االمني، 
كذلك سيتم بحث وجود قوات التحالف الدويل التي استقدمت 

اىل العراق ملحاربة داعش، وكان لها دور مؤثر يف هذا املجال.  
واكد القائد العام للقوات املسلحة، ان التطور الكبري يف قدرات 
قواتنا االمنية، وتغري شكل التهديد االرهابي عىل االرض، مّهد 
ملغادرة م�ا يقرب من 60٪ من قوات التحالف خالل االش�هر 

املاضية من عمر هذه الحكومة .    
وب�ني ان ه�ذا االمر مّك�ن الع�راق لالنتقال قريب�ا اىل مرحلة 
انتف�اء الحاجة للوح�دات املقاتلة االجنبي�ة، واالقتصار عىل 
االدوار التدريبية واالستش�ارية والدعم اللوجستي والتعاون 
االس�تخباري، وذلك لحني وصول الع�راق اىل مرحلة االكتفاء 

الذاتي بجهود ابنائه وتعاونهم وتكاتفهم.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة يحيى رسول، أمس األربعاء، نتائج 
جدي�دة من عملي�ة »األس�د املتأه�ب« التي 

انطلقت الشهر السابق.    
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  رس�ول  وق�ال 
العراقي« نسخة منه،  إنه »حسب توجيهات 
الس�يد القائد العام للقوات املسلحة، يواصل 
األبطال يف جهاز ُمكافحة اإلرهاب عملياتهم 

النوعي�ة واملتميزة، وبع�د أن انطلقت عملية 
األس�د املُتاه�ب يف الش�هر الس�ابق والت�ي 
أس�فرت عن تدمري )120( كهفا ووكرا وقتل 
)2٧( ُعن�رصا من داع��ش، والتي هرب عىل 
أثرها بعض العنارص اإلرهابية  نحو سلسلة 
ت�الل حمري�ن بع�د أن ض�اق به�م الحال يف 
سلس�لة جبال قرة جوغ، فق�د تمكن رجال 
جه�از ُمكافحة اإلرهاب م�ن رصد تحركات 
هروبهم ول�م ُيطلق الن�ريان عليهم من أجل 
كشف املقرات البديلة التي سيلجئون لها«.  

وأضاف، أن�ه »فور اس�تقرارهم داخل هذه 
جه�از  يف  أبطالن�ا  أرس�ل  البديل�ة،  األوكار 
ُمكافحة اإلرهاب إحداثي�ات هذه املضافات 
إىل الق�وة الجوي�ة العراقي�ة البطل�ة، والتي 
بدورها قامت بش�ن قصف مكثف عىل أوكار 
بقايا داع��ش بتاري�خ 2٥ آذار للعام 2021 
ليشهد تدمري املقرات البديلة التي لجئوا أليها 

بشكٍل كامل«.  
وأك�د عىل أن�ه »الي�وم بتاري�خ 2021/٧/٤ 
أس�فر القصف عن مقت�ل ) 60( إرهابياً من 

بقايا عصابات داع�ش بعملية شهدت تكتيك 
نوعي جديد وُمحرف باإلضافة لتنسيق عايل 
املس�توى بني أبطال جهاز ُمكافحة اإلرهاب 

ورجال القوة الجوية العراقية الشجعان«.  
واش�ار إىل أن  »جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب 
العراق�ي  الش�عب  ُمس�تمر بوع�ده ألبن�اء 
وللقائ�د الع�ام للقوات املُس�لحة بأن يقي 
ُكلًي�ا عىل بقايا عصاب�ات داع�ش اإلرهابية، 
وإن تطهري أرضنا املُقدس�ة من هذه الرباثن 

قادٌم ال محالة«.   

كش�ف محاف�ظ ذي ق�ار الجدي�د احمد 
الخفاج�ي، أم�س االربع�اء، ع�ن إع�داد 
خط�ة عم�ل كامل�ة وضع�ت بالتش�اور 
مع مستش�ارين ومختص�ني من مختلف 
القطاعات للنهض�وض بواقع املحافظة.    
ويف أول ترصي�ح ل�ه بع�د تكليف�ه، ق�ال 
الخفاج�ي إن »إدارت�ه ستش�هد حمل�ة 
إعم�ار ك�ربى يف املحافظ�ة، وأن أب�واب 
للعم�ل  للجمي�ع  مفتوح�ة  املحافظ�ة 
املشرك للنهوض بواقع املحافظة«.  وعن 
اجتماعه مع الكاظمي، أوضح الخفاجي 
بأن »رئيس مجل�س الوزراء جدد تأكيده 
ع�ىل االهتم�ام للنه�وض بواق�ع املدينة 
الخدمي ألن النارصية أُهملت كثرياً خالل 
الف�رات الس�ابقة، وطلب من�ا أن نعمل 
بجهد الرس�اء األمن والسالم يف املحافظة 
الخدم�ي  بالواق�ع  النه�وض  وكذل�ك 
والعمران�ي ومتابعة احتياجات املواطنني 
واالنفتاح ع�ىل جميع أطياف املحافظة«.  
وكلف رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، االربعاء، احمد غني الخفاجي 
بمهمام محافظ ذي قار، كما حدد أسماء 

املجلس االستشاري لدعم املحافظة.

اجتامع املجلس الوزاري لالمن الوطني: العراق يشهد تواصاًل نوعيًا مع حميطه والعالـم

بعد »األسد املتأهب«.. مكافحة اإلرهاب يطيح بـ )60( إرهابيًا

حمافظ ذي قار اجلديد 
بعد التكليف: هذه خطتي 

للمحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مسؤوالن روس�يان، أمس األربعاء، لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح 
الفياض، موقف موسكو الداعم لوحدة العراق وسيادته.

وذكر بيان إلعالم الحش�د الش�عبي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »الفي�اض التق�ى س�كرتري مجل�س األمن القوم�ي ال�رويس نيكوالي 
باتروش�يف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خالل زيارة يقوم 

بها إىل العاصمة موسكو«.
وأضاف أن »الفياض بحث مع باتروش�يف قضاي�ا األمن اإلقليمي، فضال 

عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بني العراق وروسيا«.
وأوضح البيان، أنه »خالل االجتماع جرى بحث التطور الوثيق يف العالقات 
العراقية الروس�ية التي تلبي املصالح املشركة للبلدين، وجرى التأكيد عىل 

االستعداد لتوسيع االتصاالت والتعاون يف مجال األمن«. 
وأش�ار إىل أن »الفياض بحث يف لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية الرويس 
ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيس�ية ألجندة الرشق األوس�ط والتنسيق 

املشرك من أجل مكافحة اإلرهاب الدويل«.
وتابع البيان، أن »املس�ؤولني الروسيني أكدا موقف موسكو الداعم لوحدة 

العراق وسيادته«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية، أمس االربعاء، القاء القبض عىل 1٤ متهما بجرائم 
متنوعة يف اماكن مختلفة يف محافظة البرصة.

وذك�رت الداخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »مفارز 
مديري�ة رشطة محافظة البرصة واملنش�آت الق�ت القبض عىل 1٤ متهما 
بجرائ�م مختلف�ة بينه�م ٣ مطلوب�ني قضائي�ا وف�ق امل�ادة الرابع�ة من 
قان�ون مكافح�ة اإلرهاب«.واض�اف البي�ان ان »مديرية رشط�ة البرصة 
توعدت بمالحقة كل ش�خص محرض ومس�اهم يف زعزعة استقرار وأمن 
املحافظة«، مشددة يف الوقت نفسه عىل »فرض سلطة القانون ومحاسبة 
املجرم�ني ووض�ع خطط وحل�ول مناس�بة لتفويت الفرص�ة عىل كل من 

تسول نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة البرصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب االول لرئيس الربملان حسن الكعبي، أمس االربعاء، ان جرائم النظام 
املقب�ور ال يمكن نس�يانها كونها ضد االنس�انية والحضارة.وقال الكعبي يف 
كلمة القاها خالل حضوره فعاليات مهرجان الشهادة الذي اقامته مؤسسة 
الشهداء تحت شعار )يوم انتصار الشهيد وسقوط البعث( بمناسبة الذكرى 
ال� ٤1 الستشهاد املفكر االسالمي السيد الشهيد محمد باقر الصدر )قدس(، 
ان »الذكرى املفجعة والحادثة األليمة باستش�هاد الس�يد محمد باقر الصدر 
)رض( كش�فت الغطاء عن قبح منهاج البع�ث وعصابته الظاملة«، مبينا ان 
»الش�هيد الصدر وم�ن رافقوه من الش�هداء كانوا باكورة عمل ومش�اريع 
جهاد واستش�هاد لم تتوقف واستمرت اىل السيد الشهيد الثاني محمد محمد 
ص�ادق الصدر ) رض( ومعهم عرشات االالف من الش�هداء الذين قضوا عىل 
مح�راب الحرية دون خوف او تردد او خنوع«.واض�اف ان »العراقيني عانوا 
ط�وال عقود من الجوع والحرمان والبؤس واالرهاب البعثي ال س�يما عوائل 
الش�هداء والس�جناء ومن تعاطف وعاش معاناتهم«، مشريا اىل ان »وقاحة 
النظام الصدامي دفعته للتعدي عىل املدن املقدسة يف النجف االرشف وكربالء 
املقدس�ة، وجرائمه اثقل�ت كاهل الع�راق بالديون والدم�ار وانتهاك حقوق 

االنسان ودفعت اىل تشظي املجتمع ومؤسساته«.

الفياض يبحث يف موسكو مخسة ملفات 
بينها األمن اإلقليمي

القاء القبض عىل )14( متهاًم بينهم 
3 باإلرهاب يف البرصة

الكعبي: جرائم النظام املقبور ال يمكن نسياهنا 
كوهنا جرائم ضد االنسانية واحلضارة

        بغداد / المستقبل العراقي

س�جل الع�راق وللي�وم الثاني عىل 
التوايل، رقماً قياس�ياً ومفزعاً بعدد 
إصاب�ات جائحة كورون�ا يف البالد.

وبحس�ب املوق�ف الوبائي ل�وزارة 
الصحة والبيئة، خالل ال� 2٤ ساعة 

املاضية فان عدد االصابات الجديدة 
بل�غ ٨٣٣1 إصاب�ة وه�و رق�م لم 
يس�جله العراق منذ تفيش الوباء يف 
آذار 2020. أما عدد حاالت الش�فاء 
فبلغ ٥020 حالة وعدد حاالت الوفاة 
٣٧ حالة. فيما بل�غ مجموع الذين 

تلقوا اللقاح 11٨6٧0 شخصاً.

لليوم الثاين.. العراق يسجل »رقاًم مرعبًا« 
بإصابات »كورونا«



www.almustakbalpaper.net العدد )2352( الخميس  8  نيسان  2021 محليات3

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

كشف مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس 
عبدالرحمن الجويرباوي اىل تصفري كمية الحنطة الجاري 
مناقلته�ا من صومعه الط�وز اىل س�ايلو النجف االفقي 

التابع لفرع الرشكة يف النجف االرشف . 
وقال أنه تم اليوم تحميل ومناقلة س�بع شاحنات تجارة 
محمل�ة بكمية ) ٢٤٩.٥٠٠( ط�ن ليصبح اجمايل الكمية 
التي تم مناقلتها خالل الفرتة املاضية ) ٩٩٩٩.٩٠٠( طن 
وبذلك يكون قد تم تصفري كامل الكمية التي تم مناقلتها 

والبالغة عرشة االف طن . 
واضاف الجويرباوي انه تم تحميل ومناقلة )٢٦( شاحنة 
محملة بكمية )١٢٥٣( طن من  الحنطة لفرع الرشكة يف 
دي�اىل ليبلغ اجمايل الكمية التي ت�م مناقلتها لغاية اعداد 

هذا البيان ) ١٥٧٨٧.٤٠٠( الف طن . 
وفيم�ا يخص تجهي�ز الحنطة املحلي�ه املخصصة النتاج 

الطح�ن الصف�ر ، ) حصة رمض�ان ( والصومعه الطوز 
تجهيز مطحنة رسمد ستار بكمية ) ١٥٧.٨٢٠( طن من 
الحنطة ليصبح اجم�ايل الكمية املجهزة للحصة الثالثة ) 

٢١٤٢.٧٨٠( طن . 
م�ن جان�ب اخر، اس�تقبل س�ايلو بعقوبة التاب�ع لفرع 
الرشكة يف دياىل كمية ) ٩٧٣.٥٨٠( طن محولة من سايلو 
الط�وز ضمن خطة املناقلة لتعزيز ارصدة محافظة دياىل 

من مادة الحنطة . 
ويف محافظ�ة نين�وى واصلت مالكاتن�ا تجهيز املطاحن 
بالحنط�ة املحلية املخصصة للحص�ة الثالثة لعام ٢٠٢١ 
بع�د االنته�اء م�ن تصفري كام�ل كمية الحنط�ة املقررة 
النت�اج الطح�ن الصفر ، وبل�غ اجمايل الكمي�ة املجهزة 
من الحنطة املحلية ) ٣٣٠٣٣،٧٠٠( طن وبنس�بة تجهيز 
بلغ�ت ) ٨٠٪( .   الجدي�ر بالذك�ر ان مواق�ع الرشكة يف 
نينوى واصلت تجهيز الحنطة املحلية املخصصة ملطاحن 
فرع الرشك�ة يف اربيل وبلغت الكمية املجهزة لغاية اليوم 

) ٥٤٥٩،٥٨٩( طن من اصل الكمية املتبقية و املخصصة 
للمحافظ�ة كحصة ش�هرية ) ٢٤٢٥٣٠،٠٠٠( الف طن ، 

سيتم تجهيزها تباعا .
م�ن جان�ب اخ�ر ضم�ن اس�تعدادات الف�روع واملواقع 

الس�تقبال موس�م تس�ويق الحنطة ٢٠٢١ واصل الجهد 
الهنديس لسايلو النارصية انجاز  عدد من اعمال الصيانة 

يف مواقع الفرع. 
م�ن خ�الل انج�از اعمال ص�ب ارضي�ات بناكر س�ايلو 
النارصية بالكامل مع التسليح لطبقتن والتهيؤ الستالم 

الحبوب املسوقه العام ٢٠٢١ وبصوره امنه . 
كما وشملت االعمال كذلك الصيانه الكامله ملنظومه نقل 
الحركه للرافعه العمودي�ه الناقله للحبوب رقم ١ وتبديل 
املح�رك الكهربائي باخر احتياطي ١٥٠٠ دوره بالدقيقه 
قدره ٧،٥ كيلوواط ، اضافة اىل تبديل الكوبلنات الخاصه 

باملجموعه جديده . 
الجويرباوي كش�ف اعمال التصليح شملت كذلك عطالت 
النواقل ١٥و ١٤ الخاصة بهوبرات االستالم لرمبة القطار 
الرئيس�ية ، وبن اىل انجاز العم�ل تم من قبل كادر العمل 
الفن�ي والهنديس يف معمل س�ايلو النارصيه و لس�اعات 

متاخرة وجهود استثنائية و بهمة عاليه .

جتارة احلبوب: اجلهد اهلنديس يف ذي قار يواصل عمله لبدء موسم تسويق احلنطة
فرع نينوى جيهز مطاحن حمافظة اربيل باحلنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

بارشت الك�وادر الفنية والهندس�ية يف وزارة 
النقل /الرشكة العامة ملوانئ العراق - قس�م 
املسافن والصناعات البحرية، بأعمال صيانة 
الس�احبة كرك�وك. وق�ال مدير ع�ام موانئ 
الع�راق الدكت�ور املهندس فرحان محيس�ن 
الفرط�ويس: يأتي ذلك اس�تناداً اىل توجيهات 
وزي�ر النق�ل الكابت�ن ن�ارص حس�ن بن�در 
الش�بيل، وكون الس�احبة كرك�وك تعترب من 

الوح�دات البحري�ة املهمة يف الرشك�ة، وانها 
تعمل كمحطة لصعود ونزول اإلدالء البحرين 
من وإىل الس�فن القادمة واملغادرة باإلضافة 
إىل عمله�ا األس�ايس. م�ن جانبه ق�ال مدير 
قس�م املس�افن والصناع�ات البحرية رئيس 
مهندسن اسعد عبد الوهاب: تمكنت مالكات 
الرشك�ة م�ن تس�فن الس�احبة كرك�وك اىل 
الحوض حط�ن يف رصيف الصناعات لغرض 
اجراء اعم�ال الصيانة، موضح�ا أن األعمال  
تش�مل إصالح الب�دن الخارجي وتنظيفة من 

الحراشف وصبغة باصباغ بحرية خاصة.
كم�ا اوضح الرب�ان مؤن�س هاتو مس�ؤول 
ش�عبة املالح�ة البحري�ة املرك�ز بأنه س�يتم 
بعدها ادخال الساحبة كركوك للحوض العائم 
اجنادي�ن الج�راء اعم�ال الصيان�ة الدورية، 
مش�رياً اىل انه س�يتم تبديل كافة الصمامات 
الدامة عم�ل املكائن واملولدات ، مش�ددا عىل 
عزم مالكات قسم املس�افن عىل إنهاء العمل 
بالرسع�ة املمكن�ة لتعود الس�احبة لتمارس 

مهامها  .

النقل تبارش بأعامل صيانة »الساحبة كركوك«

    بغداد / المستقبل العراقي

أرشف وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار 
حس�ن ناظم، أمس االربعاء، عىل تس�ليم 
نح�و أل�ٍف م�ن اللق�ى اآلثارية م�ن أحد 
مواطني محافظة كربالء املقدسة يف قسم 

االستالم باملتحف العراقي.
ويبلغ عدد القطع ٩٣١ قطعة آثارية تعود 

لعصور تاريخية مختلفة ومهمة.  
تلق�ت  بي�ان  يف  الثقاف�ة  وزارة  وذك�رت 
املستقبل العراقي نس�خة منه أن »الوزير 
اش�اد باملواط�ن الكربالئ�ي ع�ىل أمانت�ه 
وعمله يف إعادة اللقى اآلثارية، وتس�ليمها 

العراق�ي  املتح�ف  إىل 
بعرضها  س�يقوم  الذي 
ع�ىل اللجن�ة الفني�ة يف 
العامة،  املتاح�ف  دائرة 
التي تضم رقماً طينية، 
ولوحاً  وألواحاً  وأختاماً 
نذري�اً مهم�اً، وقنان�ي 
وأخ�رى  فخاري�ة 

مزججة«.
املواطنن  الوزي�ر  ودعا 
إىل »التع�اون مع الهيأة 
العامة لآلثار والرتاث يف 
العمل عىل إعادة القطع 

اآلثاري�ة التي يتم الحصول عليها إىل دائرة 
اآلثار والرتاث ومفتش�ياتها يف املحافظات 
ومعاونة قسم االسرتداد الذي يبذل جهوداً 
كب�رية يف اعادة اآلثار العراقية املرسوقة يف 
الداخل والخارج وفق االجراءات األصولية، 
وهذه ليس املرة األوىل، بل العمل مس�تمر 

إلعادة الكنوز اآلثارية العراقية«.
وبحس�ب البيان »حرض عملية التس�ليم، 
كالً م�ن املدي�ر الع�ام محس�ن س�دخان 
واملدير العام  للدراس�ات والبحوث قاس�م 
الس�وداني واملدير العام لدائ�رة التحريات 
والتنقيبات عيل عبيد ش�لغم، واملدير العام 

لدائرة الرتاث الدكتور أياد كاظم«.

وزير الثقافة يرشف عىل تسلم »931« قطعة 
أثرية من مواطٍن كربالئي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مجل�س ادارة رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطية حس�ن طالب عبود، أمس االربعاء، عن خطة 
الرشك�ة يف اس�تثمار التكنلوجي�ا الحديث�ة وتطبي�ق 
وادارة  للمواطن�ن  الخدم�ات  تقدي�م  يف  املعلوم�ات 
العملي�ة التوزيعي�ة يف املفاص�ل كافة.وق�ال طال�ب 
خ�الل ترأس�ه اجتماع�ا تضم�ن اس�تعراض برنامج 
ادارة املس�تودعات يف هي�أة توزيع بغ�داد ان »الرشكة 
ماضي�ة يف اس�تثمار كل االمكان�ات لتحقي�ق ه�ذه 
الغاي�ة خ�الل الع�ام الح�ايل«، مبين�ا ان »الرشكة قد 
قطعت ش�وطا كبريا يف هذا املس�ار وتمكنت من ادارة 
 GPRS حرك�ة الصهاريج الحكومية ع�ن طريق نظام
املعن�ي بتعقب حرك�ة الناق�الت الحكومي�ة يف عموم 
البالد باالضافة اىل اعتماد نظام الكرتوني يف احتس�اب 
الكل�ف فضال عن اعتم�اد البطاق�ة الوقودية املقروءة 
الكرتونيا لتزوي�د املواطنن بالنفط االبيض التي حدت 
من التالع�ب وخفضت اس�تهالك الكميات، فضال عن 
برنام�ج الرقابة االلكرتونية للس�يارات املجهزة بمادة 
زيت الغاز )ال�كاز(«. وبن طال�ب ان »الرشكة تعاني 
من الدورة الورقية واملس�تندية وان ادخال املعلوماتية 
والتطبيقات الحديثة سيقلل الكلف ويحفظ املال العام 
من التالعب ويس�تثمر الوقت والجهد ويطور من اداء 
العاملن«، الفتا اىل »تمتع الرشكة بجيل ش�بابي قادر 
ع�ىل التعامل مع املعلوماتية ومح�رتف يف التعامل مع 
التطبيقات االلكرتونية«.واش�ار اىل أن »رئيس مجلس 
ادارة الرشكة كشف عن قرب اطالق تطبيق )اجراءات( 
عىل الهواتف الذكية مهتمه استالم معامالت املواطنن 
وارشفتها وتحويلها اىل الجهات املعنية واشعار صاحب 
الطلب بانتهاء املطلب وموعد االس�تالم«، مش�ددا عىل 
»العامل�ن برضورة تطوير امله�ارات ومواكبة التطور 

وان يكون ذلك معيارا للتفاضل بينهم«.

املنتجات النفطية عن ٢٠٢١: عام 
األمتتة واستثامر التكنلوجيا 

يف توزيع املنتجات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، أم�س االربعاء، عن فتح ب�اب التقديم للدراس�ات العليا 
)الدبلوم العايل ،املاجستري ، الدكتوراه( داخل العراق للعام الدرايس ٢٠٢١-٢٠٢٢. 

وأف�اد مدير عام دأي�رة التخطيط وتنمية امل�وارد زامل العريبي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه »باعداد الية للرتش�يح من قب�ل الدوائر واملتضمنة تش�كيل لجنة 
للدراس�ات العلي�ا يف كل دائ�رة صحة تصادق عىل اس�تمارات الرتش�يح وتتحمل الدائرة 
مس�ٔوولية دقة املعلومات املوجودة يف االس�تمارة ويتم تزويد دائرة التخطيط يف الوزارة 
بطلب�ات الراغبن باكمال الدراس�ة عن طريق البوابة االلكرتوني�ة يف تلك الدوأير وضمن 

السقف الزمني املحدد نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املوافق ٢٠٢١/٥/٢«. 
وق�ال العريبي إن »املتقدم للدراس�ات العليا اليحق له الدخ�ول اىل االمتحان التنافيس اال 
بع�د الحصول عىل عدم ممانعة الوزارة – دائرة التخطيط وتنمية املوارد حرصا وبخالفة 

يعترب القبول الغيا«. 
وأضاف أن »املتقدم لدراس�ة الدبلوم العايل واملاجس�تري يجب ان قد اكمل س�نتن خدمة 
وظيفي�ة فعلي�ة بعد حصوله عىل اخر ش�هادة لغاية ٢٠٢١/١٠/١ ويش�رتط يف املتقدم 
لدراس�ة الدكتوراه ان تكون لديه خدمة فعلية ملدة س�نتن بعد حصوله عىل اخر شهادة 
م�ن تاريخ مبارشته بالوظيفة لغاية ٢٠٢١/١٠/١ ويس�تثنى من هذه الفقرة الحاصل 
عىل ش�هادة املاجس�تري بتقدير امتي�از او جيد جدا وضم�ن املدة املقررة وب�دون تمديد 

للحاصلن عىل شهادة املاجستري«. 
وأك�د ع�ىل »رضورة ع�دم وج�ود عقوبت�ن ادارية خ�الل الس�نة االخرية واعتب�ارا من 
٢٠٢٠/٥/٢ وان يك�ون مس�تمرا بالخدمة وعدم تمتعه بأي اج�ازة طويلة وان اليكون 
من س�بق ان قبل يف دراس�ات عليا عراقية او عربية او اجنبية او برنامج البورد العراقي 
والعرب�ي والغي قبوله الس�باب مختلفة«، منوها أن عىل »املتقدم للدراس�ة تقديم تأييد 

تخرج حديث للعام الحايل ٢٠٢١«.

الصحة تفتح باب التقديم للدراسات 
العليا داخل العراق للعام 2021 – 2022

البنك املركزي جيتمع بالقطاع املرصيف اخلاص 
ويعلن عن مسامهات جمتمعية جديدة

العراق ومرص يبحثان إجـراءات تفعيـل 
إتفاقـات التعـاون فـي القطـاع الصناعـي

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد محافظ البنك املركزي العراقي اجتماعاً مع القطاع املرصيف الخاص بحضور 
أمن بغداد عالء معن . واكد محافظ البنك املركزي مصطفى غالب خالل كلمة له 
يف االجتم�اع، ان للقطاع املرصيف الخاص دورا مرّشفا يف دعم املبادرات املجتمعية 
خاصة يف الظرف االقتصادي الراهن الذي تعيش�ه الب�الد والعالم .وبن املحافظ 
ان البن�ك املركزي أخذ ع�ىل عاتقه يف املبادرات املجتمعية، األم�ور التي تهم دعم 
الثقاف�ة وتمكن امل�رأة وتوفري فرص عمل للش�باب وإعمار ال�رصوح واملباني 
واملعالم الرتاثية ذات االهتمام من املجتمع وبما ُيحيي تراث بلدنا.وقد اس�تجابت 
املصارف الخاصة بشكل كبري لهذه التوجهات الرائدة.واوضح املحافظ ان البنك 
يس�عى يف مبادرته الجديدة إلعمار ش�ارع املتنبي، مرك�ز الثقافة يف بغداد، ومن 
املتوقع ان ُتس�هم هذه املش�اركات التي تقدمت بها املص�ارف الخاصة اليوم يف 

تطوير اهم معالم العاصمة بغداد اضافة اىل نشاطات مجتمعية اخرى.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزير الصناعة واملعادن منه�ل 
عزي�ز الخب�از مع سفري جمهورية 
م�رص العربي�ة ل�دى الع�راق ولي�د 
محم�د إسماعي�ل ،إجراءات تفعيل 
إتفاقات التع�اون الُثنائي والتعاون 
الُثالثي بن العراق ومرص واألردن يف 

قطاع الصناع�ة . 
وأك�َد الوزي�ر ِخالل اللقاء ان وزارة 
الصناعة واملع�ادن جادة يف تحقيق 
التع�اون والتكاُم�ل الصناع�ي مع 
مرص واألردن يف ظل تأكيدات رؤساء 
الدول الثالث إىل جانب اإلنفتاح عىل 
ال�دول املُتقدم�ة صناعياً ، ُمش�رياً 
والرواب�ط  املُش�رتكة  العالق�ات  اىل 
األخوي�ة املتينة ب�ن العراق ومرص 
وش�عبيهما الش�قيقن ، داعي�اً إىل 
رضورة تحقي�ق خط�وات عملي�ة 
التع�اون  لِه�ذا  حقيق�ي  وتطبي�ق 
الصناعي�ة  املج�االت  وِبُمختل�ف 
واملش�اريع  الُف�رص  ِخ�الل  م�ن 

االس�تثمارية الكث�رية املُعلن�ة لدى 
ل�دى  املُتاح�ة  والُف�رص  ال�وزارة 
القطاع الصناعي الخاص باإلضافة 
إىل التع�اون يف مجاالت أخرى تتعلق 
بالتدريب وإدارة التسويق والسالمة 
الصناعية وغريها. وناقش الجانبان 
اإلتفاق الخاص بإرس�ال فريق فني 
من الصناعي�ن يف جمهورية مرص 
اىل العراق وِبعدة اختصاصات لِفتح 
آفاق للعمل املُشرتك وخطوات دخول 
مرص يف مرشوع املدينة االقتصادية 
املُش�رتكة بن العراق واألردن . م�ن 
جهت�ه أكَد الس�فري امل�رصي جدية 
وح�رص ِبالده ع�ىل تعزي�ز العمل 
املُشرتك وتفعيل إتفاقات وُمذكرات 
التعاون مع العراق يف شتى املجاالت 
الصناعية ونق�ل التجاُرب الناجحة 
وتباُدل الخربات ، ُمبدياً إس�تعداده 
الكام�ل للتواصل والتنس�يق الدائم 
مع ال�وزارة م�ن أجل تحقي�ق هذا 
املصال�ح  ُيحق�ق  وِبم�ا  التع�اون 

املُشرتكة للبلدين.

حمافظ البرصة: استعدادات املحافظة الحتضان 
خليجي ٢5 تسري بالطريق الصحيح

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة أسعد العيداني، أمس األربعاء، 
أن استعدادات املحافظة الحتضان خليجي ٢٥ تسري 
بالطري�ق الصحي�ح. وق�ال العيدان�ي يف ترصيحات 
صحفي�ة تابعتها املس�تقبل العراق�ي، إن »احتضان 
وان  للع�راق،  دعم�اً  ُيَع�دُّ   ٢٥ لخليج�ي  الب�رصة 

االستعدادات التنظيمية تسري بالطريق الصحيح«.
وأض�اف أن »التح�دي الح�ايل يتمثل بإنج�از ملعب 
املين�اء«، مش�رياً إىل أن »هذا امللعب س�يكون جاهزاً 

قبل ترشين األول املقبل«.
فيما أكد محافظ الب�رصة أن »القوات األمنية قادرة 

عىل حماية بطولة خليجي ٢٥«.
وكان رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي قد 
وجه، يف ٣٠ من الش�هر املايض، بتشكيل فريق عمل 

لتهيئة جميع مستلزمات استضافة خليجي ٢٥.

حمافظ بغداد يبحث مع مسؤويل األقضية 
والنواحي معاجلة شح املياه

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

بح�ث محافظ بغ�داد محم�د جاب�ر العطا، مع 
مس�ؤويل االقضي�ة والنواح�ي، الس�بل الكفيلة 
ملعالجة ش�ح املياه يف مناطق األطراف بالرسعة 

املمكنة.
ونقل بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ع�ن العطا خ�الل اجتم�اع عقده مع مس�ؤويل 
االقضية والنواحي بحض�ور نائبه الفني، القول 
إن »املحافظة تعمل عىل توفري املستلزمات كافة 
التي تحتاجها الوح�دات االدارية من اجل تقديم 

أفضل الخدمات للمواطنن«.
واضاف ان »االجتماع ناقش قضايا عدة ,أبرزها 
خطة املش�اريع خالل املدة املقبلة منها املجاري 
والطرق والصحة واالبنية املدرسية، والرتكيز عىل 
مناطق االط�راف، وكذلك التخصيص�ات املالية، 

فضال عن إدراج بعض املقرتحات ضمن الخطة، 
وإع�ادة بناء وترمي�م، بعض مق�رات الوحدات 

اإلدارية املتهالكة التابعة اىل املحافظة وحل ازمة 
شح املياه بالرسعة املمكنة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الدف�اع جمعة عن�اد، أم�س األربعاء، بإكم�ال كافة 
املتطلبات واملوافقات العسكرية لتشغيل مطار كركوك املدني.

وق�ال املكتب اإلعالمي ملحافظ كركوك وكال�ة راكان الجبوري يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن األخ�ري بحث  مع 
وزي�ر الدف�اع جمعة عن�اد، »األوضاع االمني�ة يف كركوك وجهود 

تعزيز االستقرار، ورسعة تشغيل مطار كركوك املدني«.
واس�تعرض الجب�وري خ�الل اللق�اء، وف�ق البي�ان، »األوض�اع 
باملحافظ�ة وجهود القوات األمنية البطل�ه والعمل بروح الفريق 
الواحد بن االدارة والقوات االمنية«، مؤكدا اهمية »موافقة وزارة 
الدفاع عىل توصيات اللجنة املشرتكة الخاصة بتحديد املسؤوليات 

واستالم املطار«.
من جانبه، وجه وزير الدفاع، ب�«املوافقة عىل التوصيات املقدمة 
ورسعة اكمال وتش�غيل مطار كركوك املدن�ي، اىل جانب متابعة 
ودعم االوضاع االمنية يف كركوك ومس�اندتها بما يعزز االستقرار 

والسالم واالمن الذي ينعم به جميع مواطني كركوك«.
يشار إىل أن مطار كركوك املدني كان قاعدة عسكرية استخدمتها 
الق�وات الجوي�ة األمريكي�ة بع�د ٢٠٠٣، وقد أعي�دت إىل الجيش 
العراقي عام ٢٠١١، قب�ل أن تقرر وزارة النقل يف ٢٠١٢ تحويلها 

إىل مطار مدني ونقل القسم العسكري إىل مكان آخر.

وزير الدفاع يوجه بإكامل املوافقات 
العسكرية لتشغيل مطار كركوك املدين

    المستقبل العراقي/ الغانم

أصدر محافظ واس�ط، محمد جميل املياحي، أمس االربعاء، أمر 
مبارشة محارضي ٢٠٢٠. 

وقال املحافظ يف ترصيح صحفي إن »املحارضين واإلدارين لعام 
٢٠٢٠ والذي�ن أكمل�وا تقديمه�م وطلب الحاجة م�ن املدارس يف 
بداية السنة من العام ٢٠٢٠، كل اجراءاتكم سليمة واصدرنا أمر 
تصويب أمر مبارشتكم وأوامركم االدارية وسرتفع بشكل أصويل 

اسوة باآلخرين«.

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب محافظ النجف االرشف وكالة، هاشم الكرعاوي، الحكومة 
االتحادية بزيادة التخصيصات املالية للمحافظة.

وقال الكرعاوي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه« 
طالب بزيادة مخصصات املحافظة خ�الل لقائه، اليوم االربعاء، 
وزي�ر التخطي�ط نج�م بتال، ع�ن طري�ق تخصيص�ات املوازنة 

التشغيلية للوزارات«.
واض�اف ان« املحافظة يصله�ا مالين الزوار والب�د من اخذ ذلك 

بنظر االعتبار دون العمل بالكثافة السكانية فقط«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين ان نس�بة فائدة ق�روض ٥٠ مليون دينار 
لرتميم وتأهيل الدور السكنية للموظفن و ٣٠ مليون للمواطنن 

تصل اىل ٥ باملئة.
ودع�ا املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان: املواطن�ن واملوظفن 
اىل زي�ارة فروع املرصف لالطالع ع�ىل التعليمات التي تم وضعها 

بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية ».
كما وجه املرصف فروعه يف بغداد واملحافظات بتسهيل وتبسيط 

اجراءات الحصول عىل تلك القروض حسب البيان.

حمافظ واسط يصدر أمر مبارشة 
حمارضي وإداريي ٢٠٢٠

الكرعاوي يطالب احلكومة بزيادة 
ختصيصات النجف

الرافدين حيدد نسبة فائدة قروض 
ترميم وتأهيل الدور السكنية
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / 
الكرخ االتحادية 

دار القضاء يف الطارمية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الطارمية 
العدد : 1335 

التاريخ : 24 / 3 / 2021 
قيموم�ة  اع�ان   / املوض�وع 

وفقدان 
ابراهي�م ش�كر   / املدع�و   / اىل 

محمود 
بتاري�خ 24 / 3 / 2021 قدم�ت 
املدع�وة ) هدي�ة ط�ه  زوجت�ك 
صالح ( طل�ب الحجر القيمومة 
تطلب فيها تنصيبها قيمة عليك 
باعتبارك مفق�ودة بتاريخ 15 / 
12 / 2016 علي�ه تق�رر تبليغك 
لغ�رض  محليت�ن  بصحيفت�ن 
حضورك امام ه�ذه املحكمة او 
من ين�وب عنك قانون�ا ويف املدة 
القانوني�ة خ�ال ) 15 ( يوم اذا 
كنت داخ�ل العراق و ) 30 ( يوم 
اذا كنت خارج الع�راق ويف حالة 
عدم حضورك س�تقوم املحكمة 
بتنصي�ب زوجت�ك قيم�ة علي�ك 

وعىل اوالدك ووفق االصول .
القايض 

صالح احمد كاظم

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

قرار تثبيت عائدية عقار 
اس�تنادا اىل مح�ر تثبيت امللكي�ة بالعدد 2/ تس�جيل مجدد / 
2021 يف 23/ 3 /2021 والخ�اص بالعق�ار 494 ب�اب الجدي�د 
ونتائ�ج التحقيق املبينه فيه واس�تنادا إىل الصاحي�ة املخوله يل 
بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لسنة 

1971 املعدل .
قررت تثبيت عائدية تمام العقار تسلسل 494 باب الجديد باسم 
مديري�ة بلدي�ة املوصل وإعان هذا القرار مل�دة ثاثن يوما وفقا 
ألحكام املادة 49 من القانون املذكور فعىل كل من لديه اعرتاض 
أو حق�وق عىل العقار أع�اه تقديمه إىل هذه املديرية خال املدة 

املذكورة أعاه واعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

قرار تثبيت عائدية عقار 
اس�تنادا اىل مح�ر تثبيت امللكي�ة بالعدد 3/ تس�جيل مجدد / 
2021 يف 23/ 3 /2021 والخ�اص بالعق�ار 493 ب�اب الجدي�د 
ونتائ�ج التحقيق املبينه فيه واس�تنادا إىل الصاحي�ة املخوله يل 
بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لسنة 

1971 املعدل .
قررت تثبيت عائدية تمام العقار تسلسل 493 باب الجديد باسم 
مديري�ة بلدي�ة املوصل وإعان هذا القرار مل�دة ثاثن يوما وفقا 
ألحكام املادة 49 من القانون املذكور فعىل كل من لديه اعرتاض 
أو حق�وق عىل العقار أع�اه تقديمه إىل هذه املديرية خال املدة 

املذكورة أعاه واعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان

اعان 
اىل الرشيك / فاطمة رزاق جواد

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي /
ف�رع النهضة وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام الرشيك الس�يد )حيدر فاخ�ر عفلوك ( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )1 / 
10217( مقاطع�ة )س�بع البور( لغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان . وخ�ال م�دة اقصاها خمس�ة 
عرش ي�وم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعان وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبا. 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
������������������������������������������

اعان 
اىل الرشيك / فاطمة رزاق جواد 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي – س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اجازة بناء للقطعة املرقمة ) 1 / 

10217 ( سبع البور .
الرشيك 

حيدر فاخر عفلوك 
������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 782

التاريخ :2021/4/7 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )ايمان حميد عطيه( 
التي ت�روم فيه نصبه�ا قيمة عىل زوجه�ا املفقود 
)عاء محمد عطية احمد( قررت هذه املحكمة نرش 
فقدان املدعو )ع�اء محمد عطية احمد( الذي فقد 
يف محافظة صاح الدين بتاريخ 2015/5/28 ولم 
يعرف مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر 
لدي�ه معلومات عن�ه االتصال بذويه الس�اكنن يف 
)محافظة صاح الدين-ناحية االسحاقي( او مركز 
رشطة الفرحاتية خال ش�هر من اليوم التايل لنرش 

اإلعان. 
القايض 

يعرب عيل جاسم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة ناحية القادسية
العدد : 136/ب/2020

التاريخ: 2021/4/4
اعان

الزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م )63( القادس�ية 
بيع�ا بموجب قرار هذه املحكم�ة املرقم )136/

ب/2020( يف 2021/1/26 فق�د تق�رر االعان 
ع�ن بيعه بجريدتن رس�ميتن ومل�دة ) ثاثون( 
يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل لنرش االع�ان ،فعىل 
دي�وان ه�ذه  اىل  الحض�ور  بال�رشاء  الراغب�ن 
املحكمة يف اليوم املعن للبيع مستصحبن معهم 
التأمين�ات القانونية البالغ�ة )10%( من القيمة 

املقدرة للعقار البالغة ) سبعون مليون دينار( .
القايض

عيل خليل محمد
االوصاف:-

1-مساحة العقار 145 م ركن
2-مؤلف من ش�قق عدد )2( بمس�احة )50م ( 
للواحدة تحوي كل منهما عىل غرف نوم بابعاد ) 
4×5( وصالة )3×5 م ( ودرج وبيتونه ومجموعة 
صحية ومطبخ بابع�اد ) 2،5 × 3( ويقعان عىل 

شارع رئييس بعرض )11 م( .
3-يح�وي عىل محات عدد )3( بمس�احة )3×5 
م ( تقع عىل ش�ارع فرع�ي بعرض )8 م ( تابعة 

لسوق ناحية القادسية.
4-درج�ة عمران العق�ار متوس�طة وهو مبني 
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان والطابوق 
واالرضي�ة مبلط�ة بالكايش مع وج�ود ترشيفه 

للمشتملن.

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة 

دائرة التسجيل العقار يف االحرار
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 1575/1 
املحلة او رقم و اس�م املقاطعة/ 41 الحسينسة 

الشمالية 
الجنس/ دار سكن 
النوع/ ملك رصف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  3,27
املش�تمات/ دار س�كن يتك�ون م�ن طابق�ن 
االريض غرفتن نوم و هول و اس�تقبال و مطبخ 
و صحي�ات الطابق الثان�ي يتالف غرفتن نوم و 

هول
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مق�دار املبي�ع /  117,080,000 مائه و س�بعة 
عرش مليون و ثمانون الف دينار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف االح�رار    
باملزاي�دة العلنية للعقار املوص�وف اعاه العائد 
للره�ن  )اس�مر عبد عن�ر( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن )م�رف الخلي�ج التج�اري ( البال�غ 
)45500000( ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خال )30يوما( 
اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ النرش هذا االعان 
مس�تصحبن معهم تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ه برفي�ة ال تقبل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة )117,080,000( مائ�ه و س�بعة عرش 
مليون و ثمانون الف دينار وان املزايدة ستجري 

يف الساعة )12( ضهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف االحرار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة: 422 /2021
 التاريخ:7 /4 /2021

أعان 
تبيع مديري�ة تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل 
72/2 م37 ام هلي�ل الواقع يف النعمانية العائده 
اىل للمدي�ن )محم�د طال�ب محم�د( املحجوزه 
لقاء طل�ب الدائنه )مي�اد جابر ش�عيل (البالغ 
)290,000,000(ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�ال مدة ) 
30يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه�م التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت ام هليل قرب س�يطرة 
بغداد/ كوت املرقم 72/2م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض  ونوع�ه:-  2-جنس�ه 
بالواسطة  تحتوي عىل عدد دور سكنيه مملوكه 
للدول�ه و ح�ق الت�رف لل�رشكاء و القطع�ه 
بصوره عام�ه و تقع عىل طريق بغداد /كوت /

قرب سيطرة بغداد
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتماته :- 
5-مساحتة:8 دونم  و 20 اولك  و 58 سهم

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-  الرشكاء

8_القمي�ة املق�درة :220,000,000  مائت�ان و 
ع�رشون مليون دينار عن قيمة الس�هام املباعة 

4دونم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء 

العدد/ 500/ش/2020
التاريخ/2020/4/7

اىل/ املدعى عليه )ظافر عبد الكريم حسن طه( 
م / نرش مجهول محل أقامة

األح�وال  محكم�ة  أص�درت   2020/12/31 بتاري�خ 
/500 املرقم�ة  الدع�وى  ويف  س�امراء  يف  الش�خصية 

ش/۲۰۲۰ ق�راراً غيابيأ بحقك قابا لاعرتاض والتمييز 
واملتضم�ن الحك�م بالتفريق بينك وب�ن زوجتك املدعية 
)ميس�ون طارق صال�ح( النتمائ�ك اىل عصابات داعش 
االرهابية وبالنظر لثبوت مجهولية محل أقامتك حس�ب 
كتاب مركز رشطة الحويش املرقم 1125 يف  2021/4/25 
ومرفقة ورقة التبليغ بالحكم الغيابي املرشوح عليه من 
قبل القائم بالتبليغ واملتضمن ارتحالك إىل جهة مجهولة 
ومرفق�ه أش�عار مختار منطقة الحوي�ش واملصدق من 
قب�ل مديرية ناحية الثرثار عليه ق�ررت املحكمة تبلیغك 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بقرار الحك�م أعاه ويف 
حال ع�دم االع�رتاض أو التمييز خال ش�هر من تاريخ 
النرش فس�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وأتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقك.
القايض 

كاظم متعب داود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1893/ب2021/4
التاريخ : 2021/4/7

اعان
إىل/ املدعى عليها االوىل ) خالدة عاتي عبد الله( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أع�اه ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحكم ) بتأديت�ك له واملدعى علي�ه الثاني 
بالتكاف�ل والتضامن مبلغاً ق�دره ) 1000$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2016/2/8 (،ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل إقامتك 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة مدينة 
الصدر واش�عار مركز رشط�ة الكرامة )ج ح 14 محاكم 
( لذا تق�رر تبليغك إعانا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/4/19 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2020/196

معايرة االجهزة املختربية بعقد طويل االمد ملدة )3( سنوات 
اعادة اعالن للمرة الثانية عىل املوازنة التشغيلية 

1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لاشرتاك يف املناقصة اعاه عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة 
رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150,000 مائة وخمسون الف دينار عراقي 
فق�ط (م�ع صورة من الوثائق الخاصة بتاس�يس الرشكة مصدقة ) ويحق للرشكات االجنبية االش�رتاك يف املناقصة برشط تقديم ما يثبت تس�جيلها لدى وزارة 

التخطيط / سجل الرشكات / قسم الرشكات االجنبية(
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )281,250,000( دينار فقط مائتان وواحد وثمانون  مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي 

4 � التامينات االولية املطلوبة )5,625,000( فقط خمس�ة مليون وس�تمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار عراقي صادرة من مرف معتمد لدى رشكة مصايف 
الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

5 � ملقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة www.src.gov.iq ولاستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة 
contracts@src.gov.iq : رشكتنا عىل الريد االلكرتوني التايل

6 � يت�م تس�ليم العطاءات يف مقر رشك�ة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تام العطاءات الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/5/24 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة ويعتر اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق 

املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
7 � س�يكون انعقاد املؤتمر لاجابة عىل استفس�ارات املشاركن يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 10//2021 يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرة 

/الشعيبة 
8 � يتم تقديم القسم الثالث من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة واالستمارات وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم القسم الخامس للتاكيد 
عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع 

رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
9 � املستمسكات املطلوبة عند التقديم شهادة تاسيس الرشكة ،املحر االول للتاسيس ، قرار التاسيس ، هوية غرفة التجارة نافذة املفعول ، الهوية الريبية 
واستخدام الرقم الريبي ، تاييد سكن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تاييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة 

من الهياة العامة للرائب لاشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
10 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثاني من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء

11 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها الماء القس�م الثالث منها فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة 
ذلك عند التقديم 

12� تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
13 � رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE )السامة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل الرشكة 

14 � س�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مقر رشك�ة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات 
املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا  

15 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
16 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اخر اعان باالضافة اىل تسديد رسم عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورسم طابع بنسبة )0,003( من قيمة 

العقد قبل توقيع العقد
17 � سيتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014

18 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مررة دون تعويض مقدمي العطاء

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

قرار تثبيت عائدية عقار 
اس�تنادا اىل مح�ر تثبيت امللكي�ة بالعدد 4/ تس�جيل مجدد / 
2021 يف 23/ 3 /2021 والخ�اص بالعق�ار 414 ب�اب الجدي�د 
ونتائ�ج التحقيق املبينه فيه واس�تنادا إىل الصاحي�ة املخوله يل 
بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لسنة 

1971 املعدل .
قررت تثبيت عائدية تمام العقار تسلسل 414 باب الجديد باسم 
مديري�ة بلدي�ة املوصل وإعان هذا القرار مل�دة ثاثن يوما وفقا 
ألحكام املادة 49 من القانون املذكور فعىل كل من لديه اعرتاض 
أو حق�وق عىل العقار أع�اه تقديمه إىل هذه املديرية خال املدة 

املذكورة أعاه واعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان

العدد 3762
التاريخ 6/ 4/ 2021

العدد 3764
التاريخ 6/ 4/ 2021

العدد 3763
التاريخ 6/ 4/ 2021

املدير
مولود امحد حسني

مدير التسجيل العقاري/ نينوى

املدير
مولود امحد حسني

مدير التسجيل العقاري/ نينوى

املدير
مولود امحد حسني

مدير التسجيل العقاري/ نينوى
العدد / خ8437/184/6

املوافق 2021/3/29م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 002-PC-21-EBS 
Provision of Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance 
Tender No.: 002-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek TWO contractors who have qualified international professional experience and can supply 
Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 22nd April 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

First Extension Announcement for Tender No: 008-SC-21-EBS (2nd Announcement) 
Provision of watchman for well sites for EBS project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of watchman for well sites for EBS project 
Tender No.: 008-SC-21-EBS (2nd Announcement) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of watchman for well 
sites for EBS project，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 15th April，2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 013-PC-20-EBS  
Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield 

Tender No.: 013-PC-20-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

To seek ONE contractor to provide tubing for EBS oilfield, Origin of manufacturing and raw materials should be USA, Canada, 

Japan or Western Europe. Estimated quantity and brief description as below: 
 

S.NO 
Tubing  

Size Grade Weight (ppf) Connection Length (m) m 
1 3 1/2" N80 10.2 VAM TOP 9.3-9.8(R2) 7,000 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Yang Guang 

yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 

Extended tender submission deadline 16:00, 26 April 2021 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 

in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 997/ب2017/4
التاريخ: 2021/1/17

اعالن
املدع�ى علي�ه )ع�ي مال�ك  اىل / 

هادي(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
يف   ) 997/ب2017/4   ( املرق�م 
2017/4/18 واملتضم�ن الحكم ) 
ب اوال : ال�زام املدع�ى علي�ه االول 
ن�ارص حس�ن نغم�اش بتاديت�ه 
للمدع�ي مدي�ر م�رف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ مقداره 
مالي�ن  س�تة   )6,867,000  (
وثمانمائ�ة وس�بعة وس�تون الف 
دين�ار وال�ذي يمث�ل املتبق�ي من 
الق�رض املمن�وح للمدع�ى علي�ه 
االول والفائ�دة املرتتب�ة عىل املبلغ 
املتبق�ي بذم�ة املدعى علي�ه االول 
املذكور اعاله بموجب عقد القرض 
املؤرخ يف 2009/2/8 ثانيا : الزام 
املدعى علي�ه االول نارص حس�ن 
نغماش بتاديته للمدعي مدير عام 
مرف الرافدين اضافة لوظيفته 
فائدة اتفاقية مقدارها 6% للمبلغ 
املذكور بالفقرة اوال اعاله واعتبارا 
القضائي�ة  م�ن تاري�خ املطالب�ة 
التادي�ة  ولغاي�ة   2017/3/8 يف 
مجهولي�ة  ولثب�وت   ،) الفعلي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار العروبة 
/1 )جمع�ة عبد الل�ه العنزي( لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولك 
حق الطع�ن ع�ىل الق�رار املذكور 
خ�الل املدة املق�ررة بكاف�ة طرق 
وبعكس�ه  القانوني�ة   الطع�ن 
املذك�ور درجة  القرار  سيكتس�ب 

البتات وفق االصول .
القايض

عامر حسن حمزة
����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 2021/557

التاريخ: 2021/4/7
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ الكوفة السيارة 
اج�رة  نج�ف   4172  ( املرقم�ة  
هونداي ستاركس ( العائدة للمدين 
)س�جاد مه�دي ه�ادي( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن ) ن�ور صبحي 
عزي�ز( البال�غ )ع�رة ملي�ون(  
فعىل الراغب بال�راء الحضور يف 
الزم�ان واملط�ان املذكورين ادناه 
خالل ) ع�رة ( اي�ام اعتبارا من 
اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التأمينات القانونية بنسبة )%10( 
من القيمة املقدرة وهوية االحوال 
املدني�ة ويتحم�ل املش�رتي اجور 

التسجيل والداللية.
املواصفات :

1 � السيارة املرقمة  ) 4172 نجف 
اجرة هون�داي س�تاركس ( طراز 

2009 بيضاء اللون
2 � مواصفات السيارة: ان مقاعد 
الس�يارة مترضرة وهي مصنوعة 
الحرك�ة  ناق�ل  وان  الجل�د  م�ن 
م�ن الن�وع الع�ادي خمس�ة نمر 
وتحتوي ع�ىل حساس�ات خلفية 
وان الدعامية مترضرة قليال وجود 
صب�غ يف الجامل�غ الخلفي االيرس 
وجود صدأ يف قمارة الس�يارة وان 
محرك الس�يارة من النوع املفتوح 
وش�غال وهن�اك صب�غ ع�ادي يف 
الدعامي�ة االمامي�ة وكذلك وجود 
رضر بس�يط يف اط�ار الزجاج�ة 
االمامي�ة وان وقود الس�يارة نوع 
كاز وهي بحالة متوس�طة وكذلك 
االطارات يف حالة متوس�طة وجود 
ص�دأ بس�يط يف غط�تء مح�رك 

السيارة. 
 : للس�يارة  املق�درة  القيم�ة   �  3
ثالث�ة   ، ملي�ون   )13،870،000(
عر مليون وثمانمائة وس�بعون 

الف دينار عراقي.
4 � زم�ان املزاي�دة: الي�وم االخري 

لالعالن الساعة الرابعة عرا .
5 � مكان املزاي�دة: معرض الباقر 
لصاحب�ه ) ع�ي كعي�د( معارض 

الكوفة خلف ملعب الكوفة
6 �  تق�دم التأمين�ات القانوني�ة 

بنسبة )10%( بصك مصدق.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1759/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/7
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهم�ا ) حس�ن غيدل مط�رود و عي 
غيدل مطرود( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدكم�ا وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م ) بالزامكم�ا 
بتأديتكم�ا ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن مبلغ�اً قدره ) 
2000$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2013/7/21 (،ونظرا 
لثب�وت مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة البرة واش�عار مركز 
ال�رش ، ل�ذا تق�رر تبليغكم�ا إعالن�ا بصحيفت�ن 
املرافع�ة 2021/4/18  محليت�ن يوميت�ن بموع�د 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1291/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/7
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثاني ) عبد عون كاظم جلوب( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدكما والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامك واملدعى 
علي�ه االول بتأديتك ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن مبلغاً 
ق�دره ) 2200$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/2/20 
(،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتكما حس�ب 
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واشعار 
مخت�ار قض�اء الح�ر ) ش�اكر دب�دوب( ، ل�ذا تقرر 
تبليغكم�ا إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة 2021/4/15 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1257/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/7
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهم�ا ) عباس فاضل عودة و حس�ن 
كاظم عباس( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدكما والذي يطلب فيها الحكم ) بالزامكما واملدعى 
عليه الثالث بتأديتكما له وبالتكافل والتضامن مبلغاً 
ق�دره ) 1000$ عن القرض امل�ؤرخ 2017/11/28 
(،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتكما حسب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة النارصية واش�عار 
مخت�ار منطق�ة الرقي�ة/3 ) محم�د باق�ر ع�ي( 
ومختار منطقة ح�ي الرحمن - ناحية اور ، لذا تقرر 
تبليغكم�ا إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة 2021/4/18 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1915/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/7
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) كاظم موىس كاظم( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة CHF اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
أع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م ) بتأديتك له 
واملدعى عليه الثاني بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 
) 1350$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/9/9 (،ونظرا 
لثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك وحس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الديوانية واش�عار املجلس 
املحي حي الشهيد الصدر املنطقة االوىل ومختار  حي 
الف�رات/109 ) احمد عي حاف�ظ آل جبري( لذا تقرر 
تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة 2021/4/18 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1295/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/7
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) صابرين نعمه عكش( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك وال�ذي يطلب فيها الحكم ) بتأديتك له واملدعى 
علي�ه الثان�ي بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�اً ق�دره ) 
1500$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/3/25 (،ونظرا 
ملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة كربالء واشعار مختار ) الحر – حي 
العس�كري( ) احم�د فليح حس�ن(لذا تق�رر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
2021/4/20 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة

اعالن 
تعلن رئاس�ة جامع�ة املثنى عن اجراء املزايدة العلنية لبيع املواد املش�طوبة يف مخازن رئاس�ة جامعة املثنى واملدرجة 
ضم�ن القائم�ة يف ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لس�نة 2013( وتعديالته فعىل الراغبن بالراء 

مراجعة 
1 �  دفع تأمينات ال تقل عن 20%  من القيمة املقدرة للمال 

2 � ايداع اجور خدمة 2% من مبلغ البيع 
3 � تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30( يوم من اليوم التايل لنر االعالن يف الجريدة الرسمية

4 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف القانونية االخرى

السعر العدد اسم المادة ت
720000 18 حاسبة مكتبية 1
52000 13 جهاز ستاليت 2
108000 9 طابعة عادية 3
144000 18 طابعة ملونة 4
192000 16 ماطور ماء 5
160000 10 تلفزيون ملون  6
8000 8 مدفئة كهربائية 7

200000 5 الب توب 8
30000 2 مكنسة كهربائية 9
15000 5 مروحة عمودية 10
42000 14 مروحة جدارية 11

114000 19 جهاز اتصال 
السلكي 12

1750000 7 جهاز استنساخ 13
32000 4 DVR 14
80000 4 كاميرة تصوير 15
136000 17 كامرة مراقبة 16
68000 17 تلفون نقال 17
24000 3 جهاز بصمة 18
24000 3 RO منظومة 19
30000 15 مروحة سقفية 20
84000 6 مكيف هواء 21
48000 3 براد ماء  22
80000 4 سبات جداري 23

السعر العدد اسم المادة ت
105000 3 سبات كنتوري 24
84000 3 مبرده هواء 25
8000 2 مجمده 26
16000 4 ثالجه 27
21000 3 ميز مكتب 180سم 28
35000 5 ميز مكتب 120 سم  29

9000 3 ميز تلفزيون خشب 30

70000 10 ميز مكتب 140 سم  31
8000 2سيت طبالت خشب 32
12000 6 ميز حاسبة خشب 33
120000 3تخم ثنفات 34
40000 10 سرير منام حديد 35
24000 3 ميز 120 سم حديد 36
40000 2 قاصة حديد 37
10000 5 شمعة مالبس حديد 38
140000 35 كرسي دوار حديد 39
120000 30 كرسي مداولة حديد 40
40000 10 كرسي حاسبة حديد 41
21000 7 كرسي ستول حديد 42

308000 77 كرسي مطعم حديد 43
80000 20 ميز طعام حديد 44
40000 5 سجاد  45
75000 100م كاربد 46
75000 50 كرسي بالستك 47

5714000 خمسة ماليين وسبعمائة  واربعة عشر الف دينار المجموع

االستاذ الدكتور
عامر عيل حسني العطوي 

رئيس اجلامعة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تب�دء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأستثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل 
ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكت�ب الس�يد املحاف�ظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمــة بداءة البصــرة 

اعــالن 
اىل املدعى عليهم / عيل راسم ضيدان وحممد غرديل مكي

اقام املدعي )مدير بلدية البرصة / إضافة بوظيفته( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 155/ب/2021 ام�ام هذه املحكمة ضدك�م والتي يطلب 
فيه�ا الحكم بأبطال قيد العقار موضع الدعوى تسلس�ل 236/29 
الجبيلة والقيود الالحقة له وإعادة تس�جيله بأس�م مديرية بلدية 
البرصة. ولثبوت أن عنوانكم وهمياَ وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة حي املحارب�ني. عليه تقرر تبليغكم 
اعالن�َا بصحيفتني محليتني يوميتني واس�عة االنتش�ار بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/4/13 وعند 
عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانوناَ ستجري املرافعة 

بحقكم غيابياَ وعلناَ وفق األصول.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 608

التاريخ :2021/2/3
اعالن

اىل / املدعوة / ضمياء كريم عباس 
قدم طالب حج�ة الوفاة فراس كريم عباس محمد طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�وة )ضمي�اء كريم عباس محمد ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 608
التاريخ :2021/2/3

اعالن
اىل / املدعوة / ضمياء كريم عباس 

قدم طالب حج�ة الوفاة فراس كريم عباس محمد طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�وة )ضمي�اء كريم عباس محمد ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 
قسم الدعاوي

القضية املرقمة 2019/120 
مقتبس الحكم الغيابي

1 � اس�م  املحكم�ة محكمة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة   الخامسة 

2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي مؤيد طارق عبد الواحد 
علو ) مطرود من الخدمة (   
3 � رقم الدعوى 2019/120

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/1/4
5 � تاريخ الحكم 2019/2/12

6 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشات 
8 � خالص�ة الحك�م عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 لصدور امر طرده من 
الخدم�ة بتاريخ 2017/12/28 بع�د نفاذ قانون العفو 

اعاله 
9 �الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر ( وفق املادة 5/ من  
ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم 
عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم  111 لسنة 1969 
املعدل  وبداللة املوا 61/اوال و 69/اوال  من ق أ د  رقم 17 
لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2021/1/4 ولغايه 
طرده من الخدمة بتاريخ 2017/12/28بموجب االمر 
االداري الصادر من مديرية ادارة املوارد البرشية  التقاعد 

املرقم 116450 يف 2017/12/28 
10 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية بداللة املادة 89/ اوال من ق أ د رقم  17 

لسنة 2008 
 11� اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
12 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب حسني عبد 
االمري جابر البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء  اس�تنادا الحكام 
املادة 60/سادس�ا  من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/2/12 
اللواء  الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2318 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة :36 الجزيرة

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

املساحة : 75 – 267 م2 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املحاويل يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
) س�كينه خلف حسني( لقاء طلب الدائن املرتهن ) 
مرصف الصناع�ي / بابل( البال�غ ) 13000000( 
ثالث�ة عرش مليون ديناراً فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )ثالث�ون( يوماً 
اعتب�اراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة ) 50000000(خمس�ون مليونديناراً وان 
املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس

لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد / 7/مجدد/2021

التاريخ 2021/4/4
قرار تثبيت ملكية

يف  امل�ؤرخ  امللكي�ة  تثبي�ت  مح�ر  اىل  اس�تنادا 
2021/4/4 واملنظم بش�ان العق�ار املرقم )656/
الرشق( ولنتائج التحقيق واملستندات املطلع عليها 
واس�تنادا للصالحي�ات املخول�ة يل بموج�ب املادة 
48 من قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 وم�ن خ�الل ما اجرت�ه لجنة تثبي�ت امللكية 
من تحقيق�ات واالطالع عىل املستمس�كات املربزة 
والبيانات املقدمة من حيث استمعت اللجنة اىل اقوال 
طالب التس�جيل املجدد )احمد سمري خريي( حيث 
اوضح بانه قام برشاء العقار موضوع الكشف من 
املدعوي�ن كال من ) عزيز وس�جاد وفاطمة ورجاء 
وس�اهرة وزينب وس�مرية ابناء عوده خليل( ببدل 
قدره خمس�ة وثالثون ملي�ون دينار واصل نقدا يف 
مطلع ه�ذا العام وحس�ب مقاولة البي�ع والرشاء 
الخارجي�ة املؤرخ�ة يف 2021/1/17 واملرفقة مع 
اضبارة الكشف  وان العقار تحت حيازته منذ تاريخ 
رشائ�ه وبدون منازعة من اي جهة كما اس�تمعت 
اللجنة اىل البينة الشخصية لطالب التسجيل املجدد 
وهم كل من س�الم جميل حميد وعيل حس�ني عبد  
والذين ايدوا ما جاء باقواله كما استمعت اللجنة اىل 
اقوال املالكني السابقني وهم كل من ( عزيز وسجاد 
وفاطمة ورج�اء وس�اهرة وزينب وس�مرية ابناء 
عودة  خلي�ل (  والذين اوضحوا ب�ان العقار املرقم 
656/ الرشق كان تحت حيازتهم واستغاللهم ملدة 
اكث�ر من خمس�ون عام وبعد ذلك قام�وا ببيعه اىل  
طالب التس�جيل املجدد املدعو احمد س�مري خريي 
ببدل قدره خمس�ة وثالثون  ملي�ون دينار وبدون 
معارض�ة م�ن اي اح�د وبع�د ان اختل�ت اللجن�ة 
للمداولة تجد ان طالب التس�جيل املجدد يس�تند يف 
طلبه اىل عق�د البيع والرشاء الخارجي الواقع   عىل 
العق�ار موضوع الكش�ف وامل�ؤرخ يف 2021/4/4 
وحيث ان قانون التسجيل العقاري النافذ اجاز ضم 
حيازة الخلف يف الحق اىل مدة حيازة من تلقى الحق 
عنه اس�تنادا الحكام املادة 53 من قانون التسجيل 
العقاري املرقم 43 لس�نة 1971 املعدل عليه قررت 
لجنة تثبيت امللكية وباالجماع تثبيت عائدية العقار 
املرقم )656/الرشق( باس�م طالب التسجيل احمد 
س�مري خريي ع�ىل ان ين�رش الق�رار يف صحيفتني 
محليتني ملدة ثالثون يوما استنادا الحكام املادة 45 
فقرة 3 من قانون التسجيل العقاري وتبليغ وزارة 
املالي�ة والوحدة االدارية بنس�خة منه ق�رارا قابال 

للتمييز وافهم علنا يف 2021/4/4
القايض

ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

إىل الرشيك هدي�ل عبد الكاظم علوان وناس توجب 
علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراق�ي 
ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل 
قي�ام رشيك أحمد عيل حس�ني بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 61091/3 حي السالم 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق من تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2608 / 1

املحلة او رقم واسم املقاطعة :36 الجزيرة
الجن�س: دارمف�رز منه مح�الت ع�دد 2 و عياده 

طبيه
النوع : ملك رصف 

املساحة : 75-347 م2 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املحاويل يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراه�ن ) احم�د فنطيل عبد الحس�ني( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) مرصف الصناع�ي / بابل( البالغ 
) 18000000( ثماني�ة ع�رش ملي�ون ديناراً فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل )ثالثون( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة ) 150000000(
مائة وخمسون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى 

يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 9 / 41

املحلة او رقم واسم املقاطعة :24 الكوام
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة :  66 - 498م2 

املش�تمالت : مطب�خ واس�تقبال وغرفت�ني ن�وم 
وصحيات وهول طابق اول والطابق الثاني غرفتني 

نوم وهول وصحيات ومطبخ
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املحاويل يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراهن ) محمد س�لمان كيطان( لقاء طلب الدائن 
املرته�ن ) م�رصف الصناع�ي / باب�ل( البال�غ ) 
35000000( خمس�ة وثالثون مليون ديناراً فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل )ثالثون( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة ) 100000000(
مائة مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

ال�ئ الرشي�ك س�لمان هوي�دي ح�الن يرجئ 
حظورك الئ مقر بلدي�ه النجف لغرض انجاز 
معامل�ه البناء علئ العق�ار املرقم 66638/3 
ح�ي النداء خالل  عرش اي�ام من تاريخ النرش 
وبعكسه سستم انجاز املعامله حسب االجرات 

القانونيه طالب االجازه حيدر مؤيد حسن
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 2097/ش2021/7

التاريخ: 2021/4/6
إىل/ املدعى عليه ) منتظر عامر عبد عيل( 

إعالن
أقام�ت املدعي�ة ) االء حس�ن مال�ك( الدعوى 
ه�ذه  أم�ام   ) )2097/ش2021/7  بالع�دد 
املحكمة والتي تطلب فيها ) التفريق القضائي( 
وملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وإش�عار مختار حي املكرمة/النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدعوى 
وبموعد املرافع�ة إعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور أمام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 
2021/4/14 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القايض

أثري فاهم محسن
��������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 3425 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة :36 الجزيرة
الجنس: عرصة مفرز منها تسعة محالت

النوع : ملك رصف 
املساحة : 792م2 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل يف 
املزايدة العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن ) تغريد ابراهيم ش�مران( لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) مرصف الصناع�ي / بابل( 
البالغ ) 76000000( سته وسبعونمليونديناراً 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خ�الل )ثالثون( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
وخمسون  )450،000،000(اربعمائة  البالغة 
مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

إىل الرشيك زهره هادي عبد الجليل اقتىض حضورك 
إىل مقر بلدي�ة الحيدرية لغرض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرق�م 3576/116 حي األمري يف الحيدرية 
خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك اسم طالب االجازه حيدر حسني عبد

��������������������������������������
إىل الرشي�ك كرار كاظ�م عبد اقت�ىض حضورك إىل 
مق�ر بلدي�ة النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرقم 51503/3حي الن�داء خالل عرشه 
ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك اسم 

طالب االجازه ايهاب سالم نور

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1293/ب2021/1
التاريخ : 2021/4/7

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) محمد جاسم محمد( 

أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم ) بالزامكما واملدعى 
عليها الثانية بتأديتك له وبالتكافل والتضامن مبلغاً 
قدره ) 2400$ عن الق�رض املؤرخ 2019/6/28 
(،ونظرا لثب�وت مجهولية محل إقامتكما حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة كربالء 
واش�عار مختار ح�ي العام�ل - 1 ) فاض�ل جياد 
عب�د الرضا( ، ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2021/4/15 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1916/ب2021/2
التاريخ : 2021/4/7

اعالن
إىل/ املدعى عليه االول ) حيدر حميد عبد( 

أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بالزامك واملدعى 
عليه الثاني بتأديتك له وبالتكافل والتضامن مبلغاً 
قدره ) 1250$ عن الق�رض املؤرخ 2019/4/26 
(،ونظرا لثب�وت مجهولية محل إقامتكما حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة النارصية 
واش�عار مخت�ار س�وق الش�يوخ ) جوه�ر نارص 
ثامر( ، لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2021/4/18 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

القايض
جعفر كاظم املالكي

العدد: 155/ب/2021
التاريخ: 2021/4/5

العدد / 112
التاريخ 2021/4/4

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

واجهة عمارة البلدية / شارع السكة  9م2 بال / 63 غرفة 1

قرب محطة ريبال  )3×4( م بال / بال  كشك 2

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية



رياضة7
العدد )2352( الخميس  8  نيسان  2021

الشباب: واثقون مبوعد اجناز ملعب امليناء

رئيس الوفد اخلليجي: األمور ماضية باستضافة البرصة للبطولة
             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د رئيس الوف�د الخليج�ي حميد 
ماضي�ة  االم�ور  أن  الش�يباني، 
باالتجاه الصحي�ح ونأمل ان تكون 
بط�والت  ل�كل  عاصم�ة  الب�رة 

املنطقة.
وق�ال الش�يباني يف مؤتمر صحفي 
م�ن محافظة الب�رة، »من االمور 
املهم�ة تأهيل واكم�ال ملعب امليناء 
س�عة 30 الف متفرج«، مش�را اىل 
ان�ه »البد من انجاز البنى التحتية يف 

مواعيدها«.
أصبح�ت  »الب�رة  أن  وأض�اف 
جاهزة إلس�تضافة البطولة وفق ما 
وثقناه ع�ى أرض الواقع من طرق 

ومنئآت«.
م�ن جانب�ه ق�ال محاف�ظ البرة 
أس�عد العيدان�ي خ�ال املؤتمر، إن 

»ملع�ب امليناء س�يكون جاهزا قبل 
ش�هر ترشين االول املقبل ومستعد 
الستضافة مباريات البطولة املقررة 
نهاية الع�ام الحايل«، مش�را اىل أن 
الحتض�ان  الب�رة  »اس�تعدادات 

بالطري�ق  تس�ر   25 خليج�ي 
الصحيح«.

وأكد العيداني أن »احتضان البرة 
لخليجي 25 يعد دعماً للعراق«.

ولفت اىل أن »الق�وات االمنية قادرة 

ومس�تعدة الس�تضافة الحدث عى 
أكمل وجه بخاف ما يروج يف مواقع 

التواصل االجتماعي«.
فيما أعرب مدير عام الرتبية البدنية 

يف وزارة الشباب والرياضة 
أحم�د املوس�وي ع�ن 

انج�از  م�ن  »ثقت�ه 
الثماني�ة  الفن�ادق 
وملع�ب امليناء قبل 

موعد البطولة«.

العراق يتلقى دعوة رسمية للمشاركة
يف أوملبياد طوكيو

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة ع�ن تس�لمها دعوة 
رس�مية للمش�اركة يف أوملبي�اد طوكيو املزمع 
انط�اق فعالياته�ا يف حزي�ران 2021.وذكرت 
الوزارة يف بيان اليوم أن القائم باالعمال املؤقت 
يف سفارة جمهورية العراق لدى طوكيو ضبيان 
شمام الزبيدي، اس�تقبل بتاريخ 5/4/2021، 
إيجيما كيويش وزير الدولة لش�ؤون االقتصاد 
والتجارة والصناعة الياباني، يف مقر السفارة، 
وتس�لم من�ه رس�الة خطي�ة، تضمن�ت دعوة 
العراق للمش�اركة الفاعل�ة يف أوملبياد طوكيو، 
الذي ستنطلق فعالياته يف 23/6/2021. 
الياب�ان  أن  إىل  الرس�الة  وأش�ارت 
س�تبذل قصارى جهده�ا لضمان 
س�امة الاعب�ني املش�اركني يف 
األوملبياد، وفقا للبيان.واش�ارت 
جمل�ة  اللق�اء  ان  اىل  ال�وزارة 

م�ن القضايا ذات االهتمام املش�رتك، من بينها 
العاقات االقتصادية بني البلدين وآفاق التعاون 
املشرتك يف مجال الطاقة، وإعادة االعمار ودور 
ال�رشكات الياباني�ة يف ذلك.واتف�ق الجانب�ان 

عى التنس�يق املش�رتك لإلع�داد لورش�ة عمل 
اقتصادية بني األط�راف ذات العاقة يف البلدين 
الصديقني، عرب دائ�رة تلفزيونية مغلقة لبحث 

الفرص االقتصادية واالستثمارية يف العراق .

العراق يقفز مركزًا واحدًا 
يف تصنيف الفيفا اجلديد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�َن االتحاد الدويل بكرة القدم »فيف�ا« التصنيف الجديد 
للمنتخبات الوطنية لشهر نيسان/ أبريل الحايل.

وقف�َز منتخبن�ا الوطني مرك�زاً واحداً يف تصني�ف الفيفا 
الجدي�د، ليحت�ل املرك�ز ال� 68 عاملي�اً برصي�د 1352.82 

نقطة.
وجاَء منتخبنا يف املركز السابع عربياً، بعد منتخبات تونس 

والجزائر واملغرب ومر وقطر والسعودية.
وح�َل أس�وُد الرافدين، يف املركز الس�ابع آس�يوياً بعد كل 
م�ن الياب�ان وإي�ران وكوري�ا الجنوبية واس�رتاليا وقطر 

والسعودية.
التطبيعية تبحث اقامة هنائي دوري الصاالت النسوية والساحات املكشوفة

بينهم حسني سعيد.. عراقيون يف جلان احتاد غرب آسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

عقَد رئيس الهي�أة التطبيعية، إياد بنيان، 
اجتماع�اَ مع اللجن�ة النس�وية بحضور 
األمني العام محمد فرحان ورئيسة اللجنة 
النس�وية أزهار محم�د، وبقي�ة  أعضاء 

اللجنة.
وتناوَل االجتماع بحسب بيان التطبيعية، 
مناقشة التحضرات الازمة إلقامة نهائي 
دوري الص�االت والس�احات املكش�وفة، 
حي�ث يلتق�ي يف مب�اراة تحدي�د املركزين 
الثال�ث والراب�ع لك�رة الص�االت فريق�ا 
البلدي وب�ادي يف مباراة تقام يوم اإلثنني 
املوافق 12/4/2021 يف الس�اعة الحادية 
عرشة صباح�ا عى قاعة وزارة الش�باب 

والرياضة، ويف اليوم وبالتوقيت نفس�هما 
تجري املباراة النهائي�ة بني فريقي القوة 

الجوية والزوراء عى قاعة األعظمية.
وس�تجمع مباراة تحدي�د املركزين الثالث 
والراب�ع  للس�احات املكش�وفة فريق�ي 
شباب املستقبل وبادي وتقام يوم االثنني 
املوافق 12/4/2021 عى ملعب الش�عب 
الدويل يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا،  
تعقبها عى امللعب نفسه املباراة النهائية 
بني فريقي فتاة نينوى ونفط الش�مال يف 
الس�اعة الواحدة ظهرا، بعدها يتم توزيع 
الجوائ�ز ب�ني الف�رق الفائ�زة يف دوري�ي 
الص�االت واملكش�وفة يف ملع�ب الش�عب 

الدويل.
وقال بني�ان، إن التطبيعية ت�ويل اهتماماََ 

النهائي�ة م�ن أج�ل  واس�عا للمباري�ات 
إظهاره�ا بش�كل مميز ومختل�ف كحال 

األلعاب واألنش�طة األخرى الخاصة بكرة 
القدم العراقية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقت الهي�أة التطبيعية التحاد الكرة، إخطاراً رس�مياً 
من اتحاد غرب آس�يا لكرة القدم يفيد باختيار ممثلني 

من العراق للعمل يف اللجان املشكلة حديثا.
وتم�ت املصادقة عى التنس�يب بإعادة تش�كيل لجان 
اتحاد غرب آس�يا لكرة القدم، باعتماد حس�ني س�عيد 
لرئاسة لجنة املس�ابقات، والدكتور أحمد كامل كوجر 

لعضوي�ة لجن�ة اإلع�ام والتس�ويق، ونعم�ة ضيدان 
لش�غل عضوي�ة اللجن�ة القانونية، ووس�ام صليوة يف 
لجن�ة التطوي�ر، وقيس محمد أس�ود لعضوي�ة لجنة 

االنتخابات.

               المستقبل العراقي/ متابعة

رح�ل املدرب العراقي حكيم ش�اكر عن فريق الس�ويق 
العماني، بعد إلغاء املوس�م الك�روي يف عمان، قبل أيام 

بسبب تفيش فروس كورونا.
وكتب الس�ويق عرب حس�ابه الرس�مي عى تويرت اليوم 
األربع�اء: »ش�كرا حكي�م ش�اكر، كفي�ت ووفي�ت ي�ا 

حكيم«. 
وق�اد امل�درب العراق�ي فري�ق الس�ويق لنهائ�ي كأس 
السلطان، الذي خرسه أمام ظفار )1-5(، وهي املباراة 

التي تسببت يف توجيه انتقادات للمدرب والاعبني. 
وكان ش�اكر قد توىل تدري�ب الفريق بع�د إقالة املدرب 

العماني سالم سلطان، يف فرباير/ شباط املايض.
يذك�ر ان االتح�اد العماني لكرة الق�دم، أعلن الخميس 
املايض عن ق�رار إلغاء جميع املس�ابقات الكروية لهذا 
املوس�م، بعد قرار الس�لطات العمانية بتعليق األنشطة 
الرياضية وقرار حظر التجول املس�ائي، بس�بب زيادة 

عدد اإلصابات بكورونا يف سلطنة عمان.
وأث�ار ق�رار االتحاد العمان�ي غضبا كبرا يف األوس�اط 
الرياضية، وعرب عدد من الرياضيني واملهتمني بالش�أن 
الك�روي يف البل�د عن ع�دم رضاهم بإلغاء املس�ابقات 

الكروية للموسم الحايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جوارديوال أوقف انتقال فودين للدوري اإليطايل
            المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ارت تقارير صحفية أن بيب جوارديوال مدرب مانشس�رت 
سيتي أوقف عملية انتقال فيل فودين إىل بارما يف عام 2019.

كان امل�درب روبرت�و دافرس�ا يبح�ث ع�ن العب جناح ش�اب 
وموهوب بإكمال ثاثي املقدمة يف خط هجوم فريق الجيالوبلو.

وبحس�ب الصحف�ي جيانل�وكا دي مارتزيو ف�إن فودين يف تلك 
الفرتة كان ضمن أهداف الن�ادي اإليطايل، لكن بيب منع انتقاله 

عى سبيل اإلعارة.
كان مدرب بارما قد اكتشف العب مانشسرت سيتي الشاب خال 

مباراة لعبها فريق إنجلرتا تحت 21 س�نة يف تشيزينا يف إيطاليا، 
وس�جل فودين حينها هدفاً، رغم خسارة منتخب األسود الثاثة 

أمام فرنسا.
وفق�اً للتقري�ر فقد حاول بارم�ا التعاقد مع فودين عى س�بيل 
اإلع�ارة يف ذلك الصيف مرت�ني، واتصل دانيي�ي فادجيانو املدير 
الريايض الس�ابق ببيب جوارديوال لكنه أدرك عى الفور أن فرص 
نج�اح الصفقة قليلة.وبعد أس�بوعني حاول دافرس�ا التواصل 
بنفس�ه واتصل ببيب جوارديوال مدرب السيتي، لكن بيب رفض 
ذل�ك قائ�ًا: “إنه العب ش�اب لكنه ق�وي للغاية..ديفيد س�يلفا 

سيغادر ولذلك سيكون فودين أساسياً هذا املوسم”.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد / 8/مجدد/2021
التاريخ 2021/4/4

قرار تثبيت ملكية
استنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ يف 2021/4/4 
)1586/الغ�رب(  املرق�م  العق�ار  بش�ان  واملنظ�م 
ولنتائج التحقيق واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا 
للصاحي�ات املخول�ة يل بموجب امل�ادة 48 من قانون 
التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 1971 ومن خال 
ما اجرته لجنة تثبيت امللكي�ة من تحقيقات واالطاع 
عى املستمس�كات املربزة والبيانات املقدمة من حيث 
اس�تمعت اللجن�ة اىل اق�وال طال�ب التس�جيل املجدد 
)عبد الرض�ا صايل جراب ( حيث اوض�ح بانه حائزة 
للعقارموضوع الكشف من منذ اكثر من خمسة عرش 
عاما حيازه هادئة ومس�تقرة ودون معارضة من اي 
اح�د بعد تن�ازل والده ع�ن حيازته له كما اس�تمعت 
اللجن�ة اىل البينة الش�خصية لطالب التس�جيل املجدد 
وه�م كل م�ن عب�د الزه�رة عم�وش جه�ادي وباقر 
رسح�ان جراب والذين ايدوا ما جاء باقواله بان طالب 
التس�جيل املجدد عبد الرضا صايل جراب حائز للعقار 
املرق�م 1586/الغ�رب حي�ازة هادئ�ة مس�تقرة منذ 
والدت�ه يف عام 1986 ودون معارضة من اي ش�خص 
ولتوف�ر رشوط الحيازة القانوني�ة عليه قررت اللجنة 
وباالجم�اع تثبيت ملكية العقار املرقم 1586 / الغرب 
باسم طالب التس�جيل املجدد عبد الرضا صايل جراب 
ع�ى ان يتم نرش ه�ذه الق�رار يف صحيفتني محليتني 
ويك�ون قابا لاع�رتاض خال مدة ثاث�ون يوما من 
تاري�خ النرش اس�تنادا الح�كام امل�ادة 45 فقرة 3 من 
قانون التسجيل العقاري وتبليغ وزارة املالية والوحدة 
االدارية بنس�خة منه قرارا قابا للتمييز وافهم علنا يف 

2021/4/4
القايض

ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

اعان
اىل املتهم ش.م  / ) محمد احمد رشك موحي( 

محل العمل / الحدود الثالثة 
العنووان / بغداد / مدينة الصدر

بما انك متهم وفق اح�كام املادة /5/ من قانون  
ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
ه�ذا االعان ع�ى ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخي  الثالثة/ املنطقة الثالثة خال مدة 
اقصاه�ا ثاثون يوم�ا اعتبارا م�ن تاريخ تعليق 
ه�ذا االعان يف محل اقامت�ك  وتجيب عى التهمة 
املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 
68 و 69( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الحقوقي

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي الثالثة

املنطقة الثالثة
����������������������������������������

اعان
اىل الرشيك / ماجد عدنان ابو شوان 

اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عى اصدار اجازة بناء والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 3/53720 حي الن�داء مناصفة 
م�ع الرشيك عاء فاخر عبي�د خال مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الازمة

إىل الرشي�ك زه�ره ه�ادي عب�د الجلي�ل اقتىض 
حض�ورك إىل مقر بلدي�ة الحيدرية لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 3576/116 حي األمر 
يف الحيدري�ة خال ع�رشه ايام وبخافه س�تتم 
اإلج�راءات دون حض�ورك اس�م طال�ب االجازه 

حيدر حسني عبد
����������������������������������������

إىل الرشي�ك كرار كاظم عبد اقت�ىض حضورك إىل 
مق�ر بلدية النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 51503/3حي النداء خال عرشه 
ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم 

طالب االجازه ايهاب سام نور
����������������������������������������

إىل الرشيك هديل عبد الكاظم علوان وناس توجب 
علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى 
قيام رشيك أحمد عي حس�ني بالبناء عى حصته 
املشاعه يف القطعه املرقمه 61091/3 حي السام 
خال مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبا
����������������������������������������

الئ الرشيك سلمان هويدي حان يرجئ حظورك 
الئ مقر بلديه النجف لغرض انجاز معامله البناء 
عل�ئ العق�ار املرقم 66638/3 ح�ي النداء خال  
عرش اي�ام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه سس�تم 
انجاز املعامله حس�ب االج�رات القانونيه طالب 

االجازه حيدر مؤيد حسن

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1135 

مقتبس الحكم الغيابي
1 � اس�م  املحكمة محكمة ق�وى االمن الداخي 

االوىل املنطقة   الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشطي اس�عد عبد 

السادة كاظم حمود 
3 � رقم الدعوى 2018/1135

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/6/27
5 � تاريخ الحكم 2018/10/8

6 � امل�ادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
 2008

7 � املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرة 
واملنشات 

8 � خاص�ة الحك�م عدم ش�مول املته�م اعاه 
بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه 
م�ا زال ماكثا يف الغياب ولعدم صدور  امر فصل 
او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب دائرته املرقم 

3115 يف 2018/3/8 
9 �الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر ( وفق 
املادة 5/ من  ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه 
القانون االصلح للمتهم عما باحكام املادة 2/2 
من ق ع رقم  111 لس�نة 1969 املعدل  وبداللة 

املوا 61/اوال و 69/اوال  من ق أ د  رقم 17 لسنة 
2008 وذل�ك لغيابه م�ن تاري�خ 2014/6/27 

ولحد االن
10 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 
42/ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة 

89/ اوال من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
 11� اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف 
حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا 
الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب 
البالغ�ة 25,000 خمس�ة  جب�ار عات�ي ج�رب 
وع�رشون ال�ف دينار ت�رف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء  اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/سادس�ا  م�ن ق أ د رقم 17 
لس�نة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون 

وافهم بتاريخ 2018/10/8 
اللواء  الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

اىل الرشيك/ زينب عي هال 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام 
رشيكك) محمد رايض عبد الله( بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة املرقمة) 59520/3( حي النداء رقم 
املقاطعة 4 اس�م املقاطعة جزيرة النجف لغرض تس�ليفه قرض اإلسكان خال مدة أقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش اإلعان وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبا
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عراقيًا من دولة خليجية
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ملاذا تتأخر املوازنات؟حرية التعبري حق سيايس

واثق الجابريالحقوقي ماجد الحسناوي

من حقوق الشعب عىل الدولة حق املرء يف الكالم والكتابة 
كما يشاء، كما حقه يف العمل ويف العبادة وهذه الحقوق 
البد منها عندما يكون للش�عب الحق الكامل يف الس�يادة 
وحرية الرأي هي فرصة لإلصالح واالداة لش�ن الحمالت 
السياس�ية والرتبوية ضد الواقع الراهن.. وحرية التعبري 
يجب ان تش�مل الحياة العام�ة بكاملها، وان البحث عن 
املعرفة يج�ب ان يبقى حرا دون عائ�ق ويتاح للمعلمني 
التوسع يف افكارهم يف مختلف املجاالت، ومن مقتضيات 
حرية التعبري ان ترفع الحكومة يديها عىل جميع نواحي 
الحي�اة وانه ذو اهمي�ة من ناحية النظرة السياس�ية يف 
املجتمعات الديمقراطية وان اس�كات شخص او جماعة 
ع�ن التعبري ع�ن آرائه ووض�ع القي�ود يف رشح افكاره 
مما يؤدي اىل انكماش�ه تحت تأث�ري الرقابة ولهذا حرية 
التعبري رضورة لبناء مجتمع قابل للحياة وتوفري املعرفة 
ليمكن ترصفهم بذكاء ومعرف�ة وفهم ان وثيقة حقوق 
االنسان لألمم املتحدة تؤكد حق االنسان يف الرأي والتعبري 
والس�عي وراء املعلومات واالفكار ونرشها والغرض من 
هذا التخفيف من حدة السياس�ات التي تتبعها الس�لطة 
فالتفك�ري والتعبري هما ال�دورة الدموي�ة للديمقراطية، 
وان الديمقراطية ليست الشكوى من الخدمات ومشاكل 
املواص�الت واحوال املستش�فيات كلها مس�ائل لم يغلق 
باب الكالم عنها وكذلك ليس�ت مناقشة خطة التنمية او 
خطة الزراعة والصناعة او التعليم وهذه من اختصاص 
الخ�راء وانما مجال الديمقراطي وهو العمل الس�يايس 
من الناحية الداخلية والخارجية واملحافظة عىل التوازن 
الوطني ويكون الش�عب مصدر الس�لطات وكل انس�ان 
ينش�د ألمت�ه الخري ع�ن طري�ق الحرية ويش�ارك برأيه 
وجهده يف بناء الش�وامخ يف بالده وكل قيد يفرض عليه 
يجم�د مواهبه وقدرات�ه ويجعله مواط�ن اتكايل ينفض 
يده من مس�ؤوليته اتجاه بالده ويصبح بذلك اداة هدم 
وتخريب فحرية التعبري هي اول حق من حقوق االنسان 
وتجع�ل م�ن الفرد انس�انا يش�عر بوجوده وانس�انيته 
ويحس بواجبه ومس�ؤوليته نحو وطن�ه والحرية نعمة 
جعلها الله حق االنسان الطبيعي يف الحياة كنعمة الهواء 

والشمس.

عقدة س�نوية ال يمكن حلها اإل بمرور أش�هر من العام، أو ينتهي دون 
أن ُتحل ويبقى العراقيون ينتظرون أش�هرا، فبائع  الش�اي والس�كائر 
واملش�مولون بالرعاي�ة االٕجتماعي�ة واملوظف�ون، وم�ن يري�د التعيني 
ينتظ�رون إقرار املوازن�ة.. ومنهم من يبني آماال أو يتخوف أن ال تقر أو 

تأتي بتعليمات، أكثر إجحافاً تزيد من واقعه سوءاً. 
يبدو أن أصل املشكلة يعود لسوء التفسري، للفقرات القانونية والدستور، 
وع�دم فهم النظام الديمقراطي والفصل بني الس�لطات.. فهناك تجاوز 
يف الصالحيات، ومن مس�احة س�لطة عىل أخرى، وتغايض أحد االٔطراف 
ع�ىل تجاوز االٓخر، س�واء كان ذلك ملصلح�ة حزبية، أو اتفاق س�يايس 
بمقايضة مكس�ب مشابه. تبدأ التفاوضات قبيل نهاية العام وال تنتهي 
بإقرارها، وتبق�ى مالحظات املواطن وتقوالت الساس�ة، وكأن إقرارها 
مخال�ف الٔهدافها ودورها ال�ذي جعلها رشيان حي�اة الدولة، ومحركة 
لقطاعاته التي تبدأ من املش�اريع، وتسديد الديون للفالحني واملقاولني، 
لتنعكس عىل بقية القطاعات املتخادمة، لتعود باالٕيجابية عىل االقتصاد 
الوطني، ولكن من يصدق وتلك القوى التي وافقت عىل إقرارها تش�كك 
بمضامينه�ا، ودوامة النق�اش ال تنتهي حتى باملزايدات وزج الش�ارع 
بتفاصي�ل ال يع�رف م�ن طرفها املقرص؟ وه�ل من يأخ�ر املوازنة هي 
الحكومة أم الرملان؟ الٔن الحكومة تقول الرملان وهو يقول الحكومة؟! 
تحدد واجبات الرملان بثالث مهام رئيسة هي؛ الترشيع والرقابة وإقرار 
املوازن�ة، فيما واج�ب الحكومة التنفيذ وإق�رتاح القوانني، ولكن الواقع 
أن الرمل�ان يتدخل يف العم�ل التنفيذي، ومعظم أوق�ات النواب يف أروقة 
الس�لطات التنفيذي�ة؛ لي�س لغ�رض الرقاب�ة وإنما لرتوي�ج املعامالت 
والتوس�ط، والضغ�ط للحصول ع�ىل مش�اريع ومق�اوالت، فيما ُفرس 
ترشيع القوانني بأن تصدر من الحكومة، وللرملان الدراسة واالٕقرار، لذا 
اندرجت املوازنة ضمن هذا الس�ياق وتراخى الرملان بانتظار الحكومة، 
وابتعدن�ا عن أصل الديمقراطية وحكم س�لطة الش�عب الذي خول من 
ينوب�ه، للترشي�ع والرقابة وإق�رار املوازنة، وهو كفيل بم�ا يتطلب من 
قوانني ويراقب عمل الحكومة ويقر املوازنة  ويلزم الحكومة بإعدادها.

موازنة 2021  ال يختلف عن ما سبقه، فقد قدمتها الحكومة يف االٔسبوع 
االٔخري من  العام، وعند تدقيق االٔيام، إكملت يوم الخميس وهذا ال يكفي 
الٕس�تالمها وقراءتها، وجاءت الجمعة والس�بت عط�ل، ودخلت الرملان 
يف الي�وم الثالث من الع�ام الحايل، وهذا يبدو كأنه عرف غري مس�تغرب 
ل�دى فواعل السياس�ة، واملوازنات يف بعض منها ل�م يصوت عليها لعام 
كامل، ولع�ل الخالفات تعزيها القوى السياس�ية، اىل عدم وجود توافق  
عليه�ا، وبحاجة اىل مزيد من الحوارات السياس�ية، ناهيك عن املزايدات 
واملطالب�ات التعجيزية يف الوقت الضائع، بعيداً عن االٕش�كاليات الفنية 

والفلسفية، التي من املفرتض هي نقاط الجدل والحوار.

التعليم عن بعد يرض بصحة األطفال العقلية
ح�ذرت دراس�ة أمريكي�ة من خط�ورة تعليم 
األطفال عن ٌبعد، مؤكدة أنها تمثل عدة مخاطر 

عىل الصحة العقلية لألطفال واآلباء.
اعتم�اد  إىل  ال�دول واألرس  الكث�ري م�ن  لج�أ 
التعليم عن بعد يف إط�ار اإلجراءات االحرتازية 
ملكافحة جائح�ة كورونا الت�ي رضبت العالم 
الع�ام املايض. غري أن دراس�ة نرشتها “مراكز 
 )CDC( ”مكافح�ة األم�راض والوقاية منه�ا
يف أمري�كا، أظه�رت أن ال�دروس االفرتاضي�ة 
قد تش�كل ع�دة مخاطر عىل الصح�ة العقلية 

لألطفال واآلباء.
وأكدت أن ذلك يتطل�ب مزيداً من الدعم لألرس 
يف إطار التعامل مع آثار وباء كورونا، بحس�ب 

موقع قناة “يس إن إن” األمريكية.
وأجرى الباحثون يف املركز استطالع رأي 1290 
من اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال ترتاوح 
أعماره�م ب�ني 5 و 12 عاماً يف الف�رتة ما بني 
ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاني/نوفمر 
2020. وأظه�رت أن اآلباء الذين تلقى أبناؤهم 
دروساً ومحارضات عر االنرتنت بشكل كامل 
أو بشكل جزئي، كانوا أكثر عرضة لإلبالغ عن 
زيادة املخاطر عىل 11 من 17 مؤرشاً لرفاهية 

الطفل والوالدين.

وأفاد م�ا يقرب من 25٪ من اآلب�اء واألمهات 
الذي�ن تلق�ى أطفاله�م تعليم�اً افرتاضي�اً أو 
)التقلي�دي  النوع�ني  ب�ني  مختلط�اً  تعليم�اً 
وع�ر االنرتن�ت( بتدهور الصحة النفس�ية أو 
العاطفية ألطفالهم، مقارنة ب� 16٪ من اآلباء 

الذين تلقى أطفالهم دروساً تقليدية.
ونقل�ت الدراس�ة أن أولياء األمور أف�ادوا بأن 
األطفال كانوا أقل نش�اطاً بدنياً، وقضوا وقتاً 

أقل يف الخارج أو مع األصدقاء.
وأف�اد الباحث�ون أن األطف�ال ال�ذي يتلق�ون 
“ق�د  أموره�م  وأولي�اء  افرتاضي�اً  تعليم�اً 
يتعرضون لخطر متزايد عىل الصحة النفسية 
أو العاطفي�ة أو البدني�ة” وأنهم قد يحتاجون 

إىل مزيد من الدعم للتخفيف من آثار الوباء.

وأكدت أن�ه من “املهم للغاي�ة اتخاذ ما يكفي 
م�ن اإلجراءات الوقائية والصحية بما يس�مح 
بع�ودة الطالب اىل الفصول الدراس�ية يف أقرب 

وقت”.
ويف الس�ياق نفس�ه أش�ار الباحثون كذلك إىل 
أن العودة إىل املدرس�ة، لتلقي الدروس بش�كل 
مبارش لن يك�ون أمراً مفي�دأ للصحة العقلية 
لبع�ض األطفال، وخاصة أولئك الذين تعرضوا 
للمضايقة أو التنمر يف املدرسة وشعروا بحرية 
أك�ر يف التعبري عن أنفس�هم يف املن�زل خارج 

إطار الدراسة التقليدية.
ولفت�ت الدراس�ة إىل أن تأث�ري التعليم عن بعد 
لم يقت�رص األطف�ال وحدهم وامت�د إىل اآلباء 
واألمه�ات أيض�اً، إذ اش�تكى ح�وايل 54٪ من 
اآلب�اء الذين تلق�ى أطفالهم تعليم�اً افرتاضياً 
من نوع من االضط�راب العاطفي، مقارنة ب� 
38٪ م�ن اآلباء الذي�ن تلقى أطفاله�م تعليماً 
ش�خصياً مب�ارشاً. وكان آباء األطف�ال الذين 
يتلقون دروس�اً افرتاضية أكثر عرضة لإلبالغ 
ع�ن فق�دان العم�ل وإب�داء مخ�اوف بش�أن 
االستقرار الوظيفي وتحديات رعاية األطفال، 
باإلضافة إىل الرصاع بني العمل ورعاية الطفل 

وصعوبة النوم. 

يعتقد طبيب األس�نان، أليكيس أنتيبينكو، أن ما يسمى بمعاجني التبييض، 
التي يتم رشاؤها من املتجر، غري قادرة عىل إعطاء التأثري املطلوب. يمكن ملثل 
هذه املنتجات الحفاظ عىل حالة األسنان فقط بعد العناية املهنية باألسنان. 
وقال الطبيب لقناة »زفيزدا«: »معاجني التبييض التي تباع يف املتاجر ليست 
مبيض�ة بأي ح�ال من األحوال. هذا تس�ويق. إن أقىص م�ا يمكنك تحقيقه 
من خالل االس�تخدام املنتظم ملعاجني األسنان هو الحفاظ عىل تأثري طويل 
املدى بعد تنظيف األس�نان املهني. وأوضح أنه عندما ينظف طبيبك أس�نانك 
بالفرش�اة، وتريد الحفاظ عىل س�طح أس�نانك نظيًفا لوقت أطول، فسوف 
تس�تخدم معاجني »التبييض« هذه«. وفًقا له، س�يؤدي االستخدام املتكرر 
ملعاج�ني التبيي�ض إىل مح�و تدريج�ي لطبقات املين�ا. كما تح�دث الطبيب 
ع�ن أحد العالجات الش�عبية. يج�ب خلط عصري الليمون م�ع صودا الخبز، 
بحيث يصبح قوامه معجوًنا ويفرك عىل س�طح األس�نان. س�يؤدي ذلك إىل 
إذابة الطبقة العليا من املينا. وفًقا للطبيب، ستش�به األس�نان الثلج الالمع 
يف صباح بارد. ومع ذلك، حذر أنتيبينكو من أن اللعاب سيسعى إىل استعادة 

طبقة املينا املدمرة، لذلك بمرور الوقت، ستصفر األسنان مرة أخرى.

أكد الطبيب الرويس واملقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، أن االستخدام 
املته�ور لألدوية غري الس�تريويدية املضادة لاللتهابات يمكن أن يتس�بب يف 

إلحاق رضر جسيم بصحة اإلنسان.
وقال مياسنيكوف “األسرين يمكن أن يسبب نزيًفا مميًتا، يف الرأس، ونزيًفا 

يف املخ، ونزيًفا تقرحًيا، ومميًتا”.
وأش�ار مياس�نيكوف إىل أن األطباء اآلن يصفون األس�رين فقط مع وجود 
مرض مؤكد. وأشار أيًضا إىل أن هذا الدواء غري مناسب كوسيلة وقاية أولية 

من أمراض القلب واألوعية الدموية.
ونص�ح الطبيب بتناول أدوية تحمي املعدة، يف حالة تناول هذا الدواء وأدوية 

مماثلة.
واختت�م الطبيب أن العقاقري غري الس�تريويدية املض�ادة لاللتهابات خطرية 
بش�كل خاص إذا كان يوجد يف الجس�م بكترييا هيليكوباك�رت بيلوري. وأكد 

الخبري أن مثل هذا املزيج يمكن أن يكون قاتالً.

طبيب رويس: األسربين يمكن أن كيف تبيض أسنانك يف املنزل؟
يسبب نزيفًا مميتًا

كيف نخفض مستوى ضغط الدم من دون أدوية؟
أعل�ن طبيب القل�ب األمريك�ي جريالد 
التغي�ري يف نم�ط  أن بع�ض  فليت�رش، 
الحياة والتخيل ع�ن تناول بعض املواد، 
يؤدي إىل انخفاض مستوى ضغط الدم، 

دون الحاجة لتناول األدوية.
ويش�ري موق�ع نم�ط الحي�اة الصحية 
Health، إىل أن الطبي�ب يش�ري قبل كل 
يشء إىل رضورة زيادة النش�اط البدني: 
امليش أكثر، الجري، الس�باحة أو ركوب 
الدراج�ة الهوائي�ة. ويجب أن تس�تمر 
ه�ذه التماري�ن م�ا ال يقل ع�ن نصف 
س�اعة يف اليوم. ويقول، »الناس الذين 

يتحركون بصورة منتظمة، يقللون تدريجيا 
من األدوية التي يتناولونها لتخفيض مستوى 

ضغط الدم«.

ويؤكد الطبيب، ع�ىل رضورة تخفيض كمية 
املل�ح والكافي�ني املس�تهلكة يف الي�وم، ألنها 
يمك�ن أن تس�بب ارتفاعا مفاجئا ملس�توى 
ضغ�ط ال�دم. لذل�ك ع�ىل كل م�ن يعاني من 

ارتفاع مستوى ضغط الدم، عدم تناول 
أكثر من فنجاني قهوة يف اليوم.

النظ�ام  يحت�وي  أن  يج�ب  ويضي�ف، 
الغذائي عىل عنرص البوتاسيوم: تحتوي 
املوزة الواحدة عىل حوايل 422 ملليغرام 
بقرشته�ا  املش�وية  والبطاط�ا  من�ه، 
ع�ىل 738 ملليغرام، وك�وب من عصري 
الرتق�ال ع�ىل 496 ملليغ�رام، واللب�ن 

الزبادي عىل حوايل 550 ملليغرام.
ع�ن  باالمتن�اع  األخصائ�ي،  وينص�ح 
تن�اول املرشوبات الكحولي�ة والتدخني 
وب�رورة التخلص من ال�وزن الزائد، 
حيث يخفض التخلص م�ن كيلوغرام واحد، 
الع�بء عىل القل�ب واألوعية الدموي�ة، وهذا 

بدوره يؤثر إيجابيا يف مستوى ضغط الدم.

ازداد مؤخ�را ع�دد األش�خاص الذي�ن يمتنعون أو 
يقلل�ون م�ن تن�اول الس�كر والحلوي�ات والخب�ز 
األبي�ض، ويتناولون مرشوبات خالية من الس�كر 
وخب�زا خالي�ا من الغلوت�ني، واألرز البن�ي بدال من 
األبيض. وتش�ري كاترين زيراتسكي، عضو جمعية 
خراء التغذية�، إىل أنه يبدو أن السبب يف هذا التحول 
يف النظ�ام الغذائ�ي، يع�ود إىل ماين�رش يف اإلنرتنت 

ووسائل اإلعالم األخرى من دراسات علمية تكشف 
أرضار األطعمة املكّررة واملعالجة، ما يجعلها سببا 
لإلصابة بأمراض خطرية، مثل الس�كري، السمنة، 
الرسطان، أمراض القلب واألوعية الدموية. ويمكن 
معرفة م�ا إذا كان املنت�وج مك�ررا أم ال من لونه، 
حي�ث أن مجموعة كبرية من امل�واد تصبح بيضاء 
اللون بعد املعالجة: الس�كر، الدقيق، األرز، وتشمل 

الزي�وت املكررة أيضا. وهناك رأي ش�ائع، مفاده، 
أن الخبز غني بفيتامين�ات مجموعة В، لذلك فإن 
التخ�يل ع�ن تناوله سيس�بب نقص�ا برتكيز هذه 
الفيتامين�ات يف الجس�م. ولكن ه�ذه الفيتامينات 
غري موجودة يف الخب�ز األبيض، بل يف قرشة القمح 
التي أزيل�ت أثناء املعالجة، الت�ي تحتوي عىل هذه 

الفيتامينات وغريها وعىل الكالسيوم والزنك .

مواد غذائية قد تكون من أسباب تطور الرسطان

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اختبار منزيل للكشف عن كورونا بواسطة »القهوة«
قس�م  م�ن  باحث�ون  تمك�ن 
الكيمي�اء العضوي�ة يف جامعة 
هولندي�ة، من تصمي�م اختبار 
لف�ريوس  الف�ردي  للفح�ص 
كورون�ا يف املن�زل، باس�تخدام 
كبس�والت  قه�وة  ماكين�ة 

منزلية.
موق�ع  ن�رش  م�ا  وبحس�ب 
“ChemArxiv” العلم�ي، ي�وم 
 ،LFTاختب�ار ف�إن  الثالث�اء، 
ومنخف�ض  رسيع�ا  يعت�ر 
التكلفة وسهل االستخدام، مما 
يجعله مثالي�ا لالختبار املنزيل، 
ولكنه ليس دقيقا يف اكتش�اف 
الف�ريوس كما اختب�ارات “بي 

يس آر”، حيث يحدد فقط األشخاص املصابني 
بأحمال فريوسية عالية من كوفيد 19.

وق�ال الباح�ث فيتوري�و س�اجيومو، املع�د 
الرئي�يس يف املرشوع: “للتوص�ل إىل أداء مثايل، 
نحت�اج إىل اختب�ار منزيل س�هل االس�تخدام، 
مثل اختب�ار LFT، ولكنه عايل الحساس�ية يف 

اكتشاف الفريوس، كاختبار “بي يس آر”.
وب�نّي س�اجيومو، أن�ه وفريق�ه توصل�وا إىل 

طريقة تس�مى تضخي�م متس�اوي الحرارة، 
بواس�طة م�رشع دائ�ري Lamp، وهي تقنية 
أحادي�ة األنبوب، تس�تخدم كبدي�ل منخفض 
التكلف�ة الكتش�اف أمراض معين�ة، بطريقة 

تتشابه مع اختبار “بي يس آر”.
ووفق�ا للفري�ق البحث�ي، يمكن دم�ج تقنية 
Lamp مع “قارئ اللون”، حيث عندما تتفاعل 
مع املسحة، تس�بب زيادة يف حموضة العينة، 
مما يؤدي إىل تغيري اللون، وفًقا ملستوى درجة 

الحموض�ة pH، وتوف�ر إش�ارة 
برصي�ة م�ن نتيج�ة إيجابية أو 

سلبية لإلصابة ب الفريوس.
وتحتاج تقني�ة Lamp إىل تحكم 
دقي�ق يف درج�ة الح�رارة، حيث 
وفريق�ه  س�اجيومو  توص�ل 
تتغل�ب ع�ىل ه�ذا،  إىل طريق�ة 
باس�تخدام مادة شمعية تمتص 
الحرارة أثن�اء ذوبانها، وبالتايل، 

تحافظ عىل درجة حرارة ثابتة.
وأنش�أ الباحثون جهازا ألنابيب 
تفاع�ل Lamp وقط�ع الش�مع، 
حيث تم إدراجها يف ماكينة قهوة 
نسرس�و.وتمثلت  كبس�والت 
الخط�وة األخ�رية بامل�رشوع، يف 
إيجاد الطريق الصحيح لتس�خني الكبسوالت، 
حي�ث اس�تقر الباحث�ون عىل مق�الة تحتوي 
عىل ماء مغيل عىل موقد الطهي، وكان الناتج 
جهازهم “CoroNaspresso” لفحص كورونا. 
واختر الباحثون الجهاز عىل مس�حات لستة 
أش�خاص، حي�ث ح�دد إصاب�ة ث�الث حاالت 
بشكل صحيح بمرض كوفيد 19، وأظهر لوًنا 

مختلًفا للنتائج السلبية من االختبارات.


