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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مستش�ار االمن القومي قاس�م االعرجي، 
أمس االثن�ن، النتائج االولية للجن�ة التحقيقية 
املكلفة بالتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، مؤكداً إحالة مدير مكافحة 
املتفج�رات واالدلة الجنائية اىل التحقيق بس�بب 
التقصري.    وذكر االعرجي، خالل مؤتمر صحفي، 
»س�نعرض التقري�ر األويل للتحقي�ق بمحاول�ة 
اغتي�ال الكاظمي«، مؤك�داً ان »لجن�ة التحقيق 
تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء 

ووزراء ومسؤولن أمنين«.  
واضاف ان »اللجنة استضافت شخصيات مهمة 
م�ن ذوي االختص�اص ملقتضي�ات التحقي�ق«، 
موضحاً »ثبت ل�دى اللجنة أن الهجوم عىل منزل 
رئي�س الوزراء تم بطائرتن مس�رييتن، حجيث 
تم الهجوم بإلقاء مقذوفن أحدهما عىل س�طح 

منزل الكاظمي والثاني يف باحته«.  
واش�ار اىل ان »أحد املقذوفن انفج�ر والثاني لم 
ينفج�ر وحصلنا ع�ىل إحداثي�ات الطائ�رة التي 
استهدفت املنزل، وتم إرسال فريقن من مكافحة 
املتفج�رات واألدلة الجنائي�ة إىل مرسح الجريمة 
وتم أخذ املبارز الجرمي�ة«، مبيناً انه »تم العثور 
عىل مقذوف ثان لم ينفجر بس�طح منزل رئيس 

الوزراء يف اليوم الثاني«.  
ولف�ت اىل ان »الهج�وم بمقذوف�ن ع�ىل من�زل 
الكاظمي يؤكد االس�تهداف املبارش لحياة رئيس 
ال�وزراء«، مضيف�اً »تفاجأن�ا بقي�ام مفرزت�ن 
تابعت�ن ملكافح�ة املتفج�رات واألدل�ة الجنائية 

بتفجري املقذوف دون رفع البصمات«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الخارجية اإليراني�ة، أمس االثنن، أن طهران 
لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد األمريكي يف محادثات 

فيينا النووية، إال قبل رفع العقوبات األمريكية.
واس�تأنف إي�ران والق�وى الغربي�ة الجولة الس�ابعة من 
محادث�ات فيينا، بهدف إنقاذ االتف�اق النووي املوقع عام 
2015، وقد كثفت الوفود مشاوراتها عىل مستوى الخرباء 

تمهيدا للجولة الحاسمة.
وش�دد املتحدث باس�م الخارجية س�عيد خطي�ب زادة أن 
بالده س�تبحث خيارات عدة للرد عىل عدم جدية واشنطن 

يف رفع العقوبات. 
واعت�ربت الخارجي�ة أن الوف�د اإليراني »ج�اد يف الوصول 
إىل نتائ�ج إيجابية«، خالل الجولة الس�ابعة من محادثات 
فيينا. وأش�ارت إىل أن املحادثات النووية قد تسري يف طريق 
صحيح لرفع العقوبات، إذا كانت األطراف األخرى جدية.

من جهت�ه، قال مبع�وث االتحاد األوروب�ي إنريكي مورا، 
إنه التقى مفاوضن من الصن وروس�يا وإيران وسيلتقي 
الفريق�ن األوروب�ي واألمريك�ي قب�ل انط�الق املحادثات 

الرسمية.
وأض�اف مورا عىل »تويرت« من فيين�ا: »العمل التحضريي 

جار عىل نحو مكثف«.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرشطة، الفريق عماد محمد محمود، 
كلي�ة   )69( دورة  الفتت�اح  التهي�ؤ 

الرشطة.
وذكر بي�ان ملكتب�ه، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان�ه »تنفي�ذا 
لتوجيه�ات وزي�ر الداخلي�ة )عثمان 
الغانمي( ترأس وكيل الوزارة اجتماع 
مجل�س إدارة كلي�ة الرشطة بحضور 

كافة األعضاء«.
واضاف »حي�ث تباحث املجلس جملة 
االداري�ة  القضاي�ا واالج�راءات  م�ن 
والقانوني�ة واللوجس�تية التي تخص 
التهي�ؤ الفتت�اح دورة) 69  ( كلي�ة 

الرشطة ».
اج�راء  مناقش�ة  »كذل�ك  وتاب�ع 
دورة  لطلب�ة  النهائي�ة  االمتحان�ات 
)52( الضب�اط العالي�ة وبقية جدول 
االعم�ال املوضوع م�ن قب�ل العمادة 
وال�ذي يتضم�ن مقرتح�ات تصب يف 

مصلحة الطالب املتواجدين والوافدين 
الجدد اليها«.

إىل ذل�ك، أعلنت وكال�ة وزارة الداخلية 
لش�ؤون الرشط�ة أن رشط�ة بغ�داد 
ألق�ت القبض عىل 18 متحرش�ا قرب 

مدارس البنات، يف العاصمة. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الوكال�ة،  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن 
الك�رخ والرصافة  »مف�ارز مديريتي 
التابع�ة اىل قيادة رشط�ة بغداد ألقت 
ضم�ن  متح�رش   18 ع�ىل  القب�ض 

مقرتب�ات م�دارس البنات«.وبينت أن 
»هذه الحملة التي يرشف عليها قائد 
رشط�ة بغداد اللواء الركن ماجد فالح 
نعمة تأتي القتياد كل من يثبت قيامه 
باع�رتاض طري�ق الفتي�ات ومحاولة 
التحرش بهن او مضايقتهن حيث تم 
التوجه باملتحرشن اىل مراكز الرشطة 
التخاذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 

بحقهم اصوليا وفق القانون«.
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املالية توافق عىل تثبيت املتعاقدين يف مفوضية االنتخابات
     بغداد / المستقبل العراقي 

وافق�ت وزارة املالي�ة، أم�س االثنني، ع�ى تثبيت 1352 ش�خصاً 
متعاقداً يف مفوضية االنتخابات.

وج�اء يف وثيقة لل�وزارة، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منها، 
أنه »اس�تناداً ألحكام املادة )4۔ أوالً ( من قان�ون املوازنة العامة 
االتحادي�ة رق�م 23 لس�نة 2021 وامل�ادة )8/أ( م�ن تعليم�ات 
تنفي�ذ املوازنة االتحادية لس�نة 2021 تقرر إج�راء مناقلة املبلغ 
2.536.280.850 ديناراً بني أعتمادات موازنة القسم 31 املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات ضمن موازنة الباب )43( غري مرتبطة 

بوزارة لسنة 2021 ».
وأض�اف، أن »ه�ذه املناقل�ة ج�اءت لتثبيت العق�ود ضمن املالك 

والبالغ عددهم 1352 شخصاً«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مستش�ار االمن القومي قاس�م االعرجي، 
أم�س االثنني، النتائج االولي�ة للجنة التحقيقية 
املكلفة بالتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، مؤكداً إحالة مدير مكافحة 
املتفج�رات واالدلة الجنائية اىل التحقيق بس�بب 

التقصري.    
صحف�ي،  مؤتم�ر  خ�الل  االعرج�ي،  وذك�ر 
»س�نعرض التقري�ر األويل للتحقي�ق بمحاول�ة 
اغتي�ال الكاظم�ي«، مؤكداً ان »لجن�ة التحقيق 
تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء 

ووزراء ومسؤولني أمنيني«.  
واضاف ان »اللجنة استضافت شخصيات مهمة 
م�ن ذوي االختص�اص ملقتضي�ات التحقي�ق«، 
موضح�اً »ثبت لدى اللجنة أن الهجوم عى منزل 
رئيس الوزراء تم بطائرتني مس�رييتني، حجيث 
تم الهجوم بإلقاء مقذوفني أحدهما عى س�طح 

منزل الكاظمي والثاني يف باحته«.  
واش�ار اىل ان »أح�د املقذوف�ني انفج�ر والثاني 
ل�م ينفج�ر وحصلن�ا ع�ى إحداثي�ات الطائرة 
التي اس�تهدفت املنزل، وتم إرس�ال فريقني من 
مكافحة املتفجرات واألدل�ة الجنائية إىل مرسح 
الجريم�ة وتم أخ�ذ املبارز الجرمي�ة«، مبيناً انه 
»ت�م العثور عى مقذوف ثان لم ينفجر بس�طح 

منزل رئيس الوزراء يف اليوم الثاني«.  
ولف�ت اىل ان »الهج�وم بمقذوف�ني ع�ى من�زل 

املب�ارش لحي�اة رئي�س  الكاظم�ي يؤك�د االس�تهداف 
ال�وزراء«، مضيف�اً »تفاجأن�ا بقيام مفرزت�ني تابعتني 
ملكافح�ة املتفج�رات واألدلة الجنائي�ة بتفجري املقذوف 

دون رفع البصمات«.  
وتاب�ع االعرجي »لجنة التحقيق قررت س�جن مفرزتني 
مس�ؤولتني عن تفجري املق�ذوف وتحويلهما للداخلية«، 

مؤكداً ان »التحقيق سيتوصل ملعرفة األسباب وراء عدم 
رفع البصمات وتفجري املقذوف«.  

واف�اد ان »لجن�ة التحقي�ق تطلب من يمل�ك دليالً حول 
الحادثة ونحن بعيدون عن أي سجال سيايس«، موضحاً 
ان »لجن�ة التحقي�ق تقوم بواجبه�ا دون أية ضغوطات 

وتنفذ واجبها الوطني«.  
وب�ني إن »لجن�ة التحقيق ل�م تتهم لغاية اآلن ش�خصاً 

أو جه�ة والتحقيق يحتاج ملزيد م�ن الوقت، وان رئيس 
ال�وزراء أوىص لجنة التحقي�ق بالحيادي�ة واملهنية وأن 
تكون مصلحة البلد نصب األعني«، مشدداً عى ان »لجنة 

التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية اآلن«.  
واض�اف مستش�ار االم�ن القوم�ي ان�ه »م�ن املمك�ن 
االستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة 
واالس�تفادة من كل اإلمكانيات، ونمتل�ك خيوطاً مهمة 

للوص�ول إىل الحقيقة ويجب من�ح التحقيقات 
الوقت ال�كايف توخياً للدقة«، مؤك�داً ان »الدولة 
تعيش منذ س�نوات تحدياً أمنياً ويجب التعاون 

للكشف عن من يتالعب باألمن«.  
وكش�ف االعرج�ي ان »ال�رادارات ال تس�تطيع 
الكش�ف ع�ن املُس�ريات الت�ي تطري بمس�توى 
منخف�ض«، كاش�فاً »لدين�ا إحداثي�ات مؤكدة 
ودقيق�ة ع�ن م�كان إنط�الق الطائرت�ني وأين 
هبطت�ا، حي�ث ان إح�دى الطائرت�ني تجميعها 
صناع�ة محلي�ة واملق�ذوف صن�ع م�ن غالف 

بالستيكي«.  
واوض�ح ان�ه »ت�م أخذ إف�ادة الخ�ط األول من 
فري�ق حماي�ة رئيس ال�وزراء والفري�ق الثابت 
واملتحرك«، كاش�فاً »ثب�ت للجن�ة التحقيق أن 
من�زل رئيس الوزراء يحتوي عى 4 مخارج وتم 

إخالؤه بعد التفجري ملكان آمن«.  
وق�ال االعرجي إن »منزل رئيس الوزراء تعرض 
لهجوم إرهابي اس�تهدف حياته«، منوهاً اىل ان 
»5 أمت�ار فصلت ب�ني املقذوف�ني األول والثاني 
وهما اس�تهدفا مكان خروج الكاظمي ومكان 
جلوسه«.  وطالب من الجميع »مساعدة اللجنة 

فيما يمتلكونه من معلومات«.  
وعرض االعرجي خالل املؤتمر رسماً توضيحياً 
ملكان سقوط املقذوفني عى منزل رئيس الوزراء 
ولقط�ات للمب�ارز الجرمية لعملية اس�تهداف 

منزل الكاظمي.  
وتابع االعرجي »طلبنا من مكتب رئيس الوزراء 
تزويدنا بأس�ماء زائريه ل� 10 أيام قبل الحادث«، مؤكداً 
ان »الطائرت�ني هبطت�ا يف ش�مال رشق بغ�داد وحددن�ا 
مكان انطالقهما«.  وتعرض الكاظمي ملحاولة اغتيال يف 
7 ترشين الثاني الجاري ع�ر متفجرات ألقتها طائرات 
مس�رية عى مقر إقامته وسط بغداد، ما تسبب بإصابة 

عدد من حراسه، وفق الجيش.
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      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشطة، الفريق عم�اد محمد محمود، 
كلي�ة   )69( دورة  الفتت�اح  التهي�ؤ 

الرشطة.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه، تلق�ت املس�تقبل 
»تنفي�ذا  ان�ه  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
)عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  لتوجيه�ات 
الغانمي( ت�رأس وكيل ال�وزارة اجتماع 
مجل�س إدارة كلي�ة الرشط�ة بحضور 

كافة األعضاء«.
واضاف »حيث تباحث املجلس جملة من 

القضايا واالجراءات االدارية والقانونية 
واللوجستية التي تخص التهيؤ الفتتاح 

دورة) 69  ( كلية الرشطة ».
وتابع »كذلك مناقشة اجراء االمتحانات 
الضب�اط   )52( لطلب�ة دورة  النهائي�ة 
العالية وبقية ج�دول االعمال املوضوع 
يتضم�ن  وال�ذي  العم�ادة  قب�ل  م�ن 
مقرتح�ات تص�ب يف مصلح�ة الط�الب 

املتواجدين والوافدين الجدد اليها«.
إىل ذل�ك، أعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلية 
لش�ؤون الرشطة أن رشطة بغداد ألقت 
القبض عى 18 متحرش�ا قرب مدارس 

البنات، يف العاصمة. 

وذكرت الوكالة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أن »مفارز مديريتي 
الكرخ والرصافة التابعة اىل قيادة رشطة 
بغ�داد ألق�ت القبض ع�ى 18 متحرش 

ضمن مقرتبات مدارس البنات«.
وبين�ت أن »ه�ذه الحمل�ة التي يرشف 
عليه�ا قائد رشط�ة بغداد الل�واء الركن 
ماجد فال�ح نعمة تأت�ي القتياد كل من 
يثبت قيام�ه باعرتاض طري�ق الفتيات 
ومحاولة التحرش به�ن او مضايقتهن 
حي�ث تم التوجه باملتحرش�ني اىل مراكز 
الرشط�ة التخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقهم اصوليا وفق القانون«.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يبحث التهيؤ الفتتاح دورة )69( كلية الرشطة
القبض على ١٨ »متحرشًا« قرب مدارس البنات

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د تحال�ف الفتح، االثن�ني، عدم 
ال�كيل  الع�د  الرج�وع ع�ن خي�ار 
للمحط�ات االنتخابي�ة واللجوء إىل 
القض�اء لالحت�كام وتقدي�م األدلة 

والطعون.
وقال عض�و التحالف، فاضل جابر 
الفت�الوي، أن “الق�وى الت�ي تظن 
نفس�ها فائزة يف االنتخاب�ات ربما 
س�تفقد الكثري من املقاع�د اذا اقر 
العد والفرز اليدوي وبالتايل الهدف 
من هذا السجال هو إظهار الحقيقة 

التي ترفضها بعض األطراف”.
وبني، أن “اإللحاح بالعد الكيل نريد 
من خالله الكشف عن الداعم القوي 

للمفوضي�ة والواقف خلف الرفض 
الق�وي إلع�ادة عد وف�رز األصوات 
يدوي�ا واالحت�كام اىل القضاء مرة 

أخرى للتحقيق واتخاذ الالزم”.
وأشار إىل أن” قوى اإلطار التنسيقي 
متمس�كة حت�ى اآلن باإلج�راءات 
طل�ب  مقدمته�ا  يف  القانوني�ة 
الش�كوى م�ن املحكم�ة االتحادية 
وتقدي�م األدل�ة واالعرتاف�ات التي 

تدين الرشكة األملانية الفاحصة”.
وتثار الش�كوك ح�ول الترصيحات 
األخرية آو املالحظات التي كشفتها 
الرشكة األملانية الفاحصة لألجهزة 
البايومرتية خصوصا وان املفوضية 
تكتم�ت ع�ن تل�ك املالحظ�ات ولم 

تعط يشء عنها.

الفتح: العد اليدوي الكيل للمحطات 
سيصدم الفائزين

        بغداد / المستقبل العراقي

أبلغت هيئة الحش�د الش�عبي، أمس االثنني، املفسوخة 
عقودهم، من أجل مراجعة مكاتب الهيئة يف بغداد وعدة 

محافظات، الستكمال اجراءات عودتهم.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه إنه »عى املفس�وخة عقودهم الواردة أسماؤهم يف 
القوائم املرفقة )الوجبة الثالثة( ومن كافة املحافظات 
املراجع�ة ع�ى العناوي�ن أدن�اه الس�تكمال اإلجراءات 
اإلدارية والفحص الطبي الخاصة بالعودة، مستصحبني 

معهم املستمس�كات الرسمية وعقد الزوجية واألطفال 
مع صورتني«. وتابعت، »تم اختيار هذه الوجبة حسب 
املعايري املوضوعة من قبل اللجنة وأهمها ذوي الشهداء 
من الدرجة االوىل والجرحى، واملدة الزمنية التي قضاها 
املنتس�ب سابقا يف الحشد وعدم وجود مخالفة قانونية 
او قي�د جنائ�ي، علما ان هناك وجبات أخرى س�تصدر 

خالل األيام املقبلة«.
وأضافت أن »املراجعة تكون ابتداًء من األربعاء الساعة 
الثامن�ة صباحاً واأليام الخميس والس�بت واألحد ايضا 

)1 إىل 5 كانون األول 2021(«.

وبين�ت أن »عناوي�ن املراجع�ة تك�ون أوال املحافظات 
الوس�طى والش�مالية املراجع�ة يف بغ�داد، مكتب هيئة 
الحش�د الش�عبي إىل مقر الل�واء الثام�ن الكرخ، رسيع 
ال�دورة، مج�اور  جرس بغ�داد الكب�ري، مقابل مصفى 

الدورة«.
وأش�ارت إىل ان »مراجع�ة محافظات الفرات األوس�ط 
تكون يف كربالء املقدس�ة، مكتب هيئة الحشد الشعبي، 
مركز املدينة، اما املحافظات الجنوبية فتكون املراجعة 
يف الب�رصة، مكت�ب هيئ�ة الحش�د الش�عبي يف منطقة 

القصور الحكومية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الخارجي�ة العراقية، أم�س االثنني، عن 
عدد املهاجرين العائدين من بيالروسيا، يف سياق العودة 

الطوعية اىل البالد.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة احمد الصح�اف، إنه »تم 
ارج�اع 1894 مهاج�راً عراقي�اً ضم�ن مس�ار الع�ودة 
الطوعي�ة التي عملت علي�ه وزارة الخارجي�ة العراقية 
وبتوجي�ه وزي�ر الخارجي�ة ف�ؤاد حس�ني اىل س�فارة 

جمهورية العراق يف موسكو«.
وأوض�ح الصح�اف أن »وزارة الخارجي�ة أوف�دت وفداً 
دبلوماس�ياً اس�تقر يف العاصمة البيالروس�ية مينسك، 
ومنحن�ا 120 ج�واز م�رور، وقمن�ا بتس�يري 5 رحالت 
اس�تثنائية الج�الء الراغب�ني بالعودة الطوعي�ة، كانت 

اخرها الرحلة الخامسة فجر يوم امس االحد«.
»جهود وزارة الخارجية مستمرة العادة األعداد املتبقية 

م�ن الراغبني بالعودة الطوعية ونعمل عى ذلك بش�كل 
عاجل، وندرك تماماً ان املهاجرين وقعوا ضحية شبكات 
تهري�ب وتجارة الب�رش«، وفقاً للمتحدث باس�م وزارة 
الخارجي�ة، الذي أك�د »العمل عى تنفيذ مس�ار العودة 
الطوعية من خالل اعادتهم وضمان امنهم وسالمتهم«. 

وتنظم الس�لطات العراقية بالتنسيق مع حكومة اقليم 
كوردس�تان رحالت جوية تهبط يف االقليم، قبل التوجه 

لبغداد.
وب�دأت األزمة خ�الل الصيف، بتجم�ع آالف املهاجرين 
الذي�ن أنفقوا أم�واالً وبذلوا جه�وداً كب�رية للهرب من 
بلدانه�م، عن�د ح�دود بيالروس�يا م�ع بولندا ع�ى أمل 

الوصول إىل دول اوروبا الغربية.
وال يزال اآلالف منهم، عالقني يف املنطقة.

وتق�در وس�ائل اإلع�الم البولندية أن م�ا ال يقل عن 12 
شخصاً لقوا حتفهم عى جانبي الحدود.

وتته�م ال�دول الغربي�ة مينس�ك بافتع�ال األزم�ة منذ 
الصي�ف، رداً ع�ى عقوب�ات غربية ُفرض�ت عى نظام 
الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد قمعه حركة معارضة 

عام 2020.
ونفت مينس�ك هذا االتهام، وانتق�دت االتحاد األوروبي 

لعدم ترحيبه باملهاجرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول حكوم�ي يف دياىل، 
أم�س االثن�ني، ع�ن تش�كيل لجن�ة 
تحقي�ق فوري�ة يف تفجري اس�تهدف 
قرية زراعية شمال رشق املحافظة.

وقال مدي�ر ناحية العب�ارة )17 كم 
شمال رشق بعقوبة( شاكر التميمي 
إن   ،IQ NEWS ملوق�ع  ترصي�ح  يف 
»االجهزة االمنية شكلت لجنة تحقيق 
فوري�ة يف تفجري عبوة ناس�فة قرب 
منزل س�كني يف محيط قرية زاغنية 
رشقي العبارة يف س�اعة متأخرة من 
مس�اء ي�وم امس م�ا ادى اىل ارضار 

مادية دون اي اصابات برشية«.
»حال�ة  أن  التميم�ي،  واض�اف 
االس�تنفار االمني موجودة يف العديد 
م�ن مناطق العب�ارة يف اطار طمأنة 
االهايل بعد االحداث االخرية يف الناحية 
وبس�اتينها«، مؤك�دا وجود »خطط 
امني�ة من اج�ل تعزي�ز االس�تقرار 
ودرء مخاط�ر االرهاب ع�ن العبارة 

وقراها«.
وكان�ت ناحي�ة العبارة يف دي�اىل، قد 
ش�هدت مؤخ�را سلس�لة خروق�ات 
امني�ة ما ادى اىل س�قوط ضحايا يف 
صف�وف املدني�ني ومنتس�بي القوى 

االمنية.

احلشد الشعبي يصدر تبليغًا بشأن مراجعة الوجبة الثالثة من املفسوخة عقودهم

اخلارجية: تم اعادة  1894 مهاجرًا عراقيًا من بيالروسيا

دياىل.. استنفار أمني 
لـ »طمأنة األهايل« وتشكيل جلنة 

حتقيق فورية بتفجري »زاغنية«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس الخدمة العامة االتحادي، أم�س االثنني، االنتهاء من املرحلة 
الثانية ملقابلة املؤهلني للتوظيف املشمولني بقانون 59 لسنة 2017.

وق�ال الناطق الرس�مي للمجلس وس�ام اللهيبي، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان لجنة املقابالت أنهت اليوم مقابلة الوجبة االخرية 
م�ن املؤهلني للتوظيف املش�مولني بالقانون املذكور من الكليات الس�اندة 
م�ن حملة الش�هادات العلي�ا، الذي تم قب�ول اعرتاضاتهم م�ن قبل لجنة 

االعرتاضات.
واكد ان مقابالت املؤهلني جرت وفق جدول منظم من قبل اللجان املنظمة 
للمقابالت وبالتع�اون مع دائرة كاتب العدل إلتم�ام التعهدات واملصادقة 

عى بيانات املتقدمني للتوظيف.
وكان مجلس الخدمة االتحادي قد أعلن يف وقت سابق عن درجات وظيفية 

شاغرة يف مؤسسات الدولة وفتح باب التقديم عليها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعاد مجلس القضاء األعى، أمس االثنني، تشكيل محكمة جنايات مكافحة 
الفس�اد املركزية، وتسمية }خالد صدام محس�ن{ نائب رئيس االستئناف 
رئيساً للجنة. وتش�كلت املحكمة الجديدة من 7 قضاء كبار بينهم اعضاء 

احتياط.

جملس اخلدمة االحتادي خيتتم املرحلة الثانية 
من برنامج التوظيف

القضاء ُيعيد تشكيل حمكمة جنايات مكافحة 
الفساد املركزية

        البصرة / محمد الجابري

أكد قائ�د العملي�ات ب�أن القوات 
األمنية ومن خالل عمليات تفتيش 
واس�عة تمكنت من إلقاء القبض 
املطلوب�ني  م�ن  مجموع�ة  ع�ى 
وف�ق م�واد جنائي�ة مختلف�ة يف 
قض�اء اب�و الخصي�ب ومناط�ق 
الش�ايف ومصادرة أس�لحة واعتدة 
متنوعة.  ونظرا النفتاح القطعات 
األمني�ة والقي�ام بعملي�ات ع�ى 
أكثر م�ن محور تطلب�ت الحاجة 

الطائ�رات  االس�تخدام  امللح�ة 
وذل�ك  الواج�ب  أثن�اء  املس�رية 
لكشف مخابأ الهاربني من قبضة 
العدال�ة والخارجني ع�ن القانون 

ومطاردتهم.
وشدد قائد العمليات عى رضورة 
األمني واس�تمرار  املوق�ف  تعزيز 
عملي�ات التفتيش اليومية عى أن 
تكون وفق معلومات اس�تخبارية 
مؤك�دة وانتخ�اب األماك�ن الت�ي 
تش�كل مح�ل إزع�اج وخطر عى 

أرواح املواطنني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية االع�الم األمني، أمس 
االثنني، القبض عى 13 متسلال من 

سوريا بأتجاه غربي نينوى.
وذكر بيان للخلية تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه أنه »استمرار 
الدعم واملش�اركة بتأمني  لعمليات 
الح�دود م�ع القطع�ات املاس�كة 
وبمعلوم�ات اس�تخبارية لكتيب�ة 
استطالع الفرقة 15 أحدى مفاصل 
مديرية االستخبارات العسكرية يف 
الفرق�ة 15 وبالتنس�يق مع مفارز 
واستخبارات  الش�عبة  استخبارات 
ل�واء املش�اة 71 وقوة م�ن الفوج 
الثان�ي للواء ذاته وبعد االس�تعانة 
بالكام�ريات الحراري�ة، ت�م رص�د 
تح�رك مجموع�ة من االش�خاص 
بالجانب السوري يحاولون التسلل 
قري�ة  ع�ر  العراقي�ة  االرايض  اىل 
ربيع�ة  لناحي�ة  التابع�ة  االبط�خ 

واملحاذية للرشي�ط الحدودي غرب 
نينوى«.وأض�اف »ت�م نصب كمني 
للمجموع�ة والقاء القب�ض عليها 
ف�ور تجاوزها للح�دود العراقية«، 
ش�خصا   13 »عدده�م  أن  مبين�اً 
يحملون الجنسية العراقية، وكانوا 
قد غادروا االرايض العراقية باتجاه 
س�وريا خ�الل الس�نوات املاضي�ة 

بطريقة غري مرشوعة«. 
وتاب�ع البي�ان أن�ه »تم تس�ليمهم 
للجهات املعنية بعد اكمال التحقيق 
االويل معهم لغرض اتخاذ االجراءات 

الالزمة بحقهم«.

عمليات البرصة تعلن القبض عىل 8 مطلوبني 
يف مناطق الشايف وأبو اخلصيب 

اإلعالم األمني: القبض عىل 13 متسلاًل من سوريا 
باجتاه غريب نينوى
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، أم�س االثنني، 
ع�ن إفتتاح جمي�ع دوائر البطاقة الوطني�ة يف محافظة 

كركوك
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »خدمة املواطنني كانت والزالت هي العمل الذي 
يح�رص علي�ه منس�وبي وزارة الداخلية، حي�ث وجهنا 

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة بافتتاح دوائر 
البطاقة الوطنية يف )قضاء الحويجة ،  ونواحي الرياض 

والزاب والعبايس وشوان ( بمحافظة كركوك ». 
واض�اف، انه »تم افتتاح جميع دوائ�ر البطاقة الوطنية 
يف هذه املحافظة، ش�كراً ملن أس�هم يف إنجاز هذا العمل، 
ونأم�ل ان يتواصل من أجل تخفيف العبء عن املواطنني 

وتقليل الروتني«.
إىل ذلك، أعلنت مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 

بوزارة الداخلية إغالق دائرتني لألحوال املدنية يف نينوى.
وق�ال مدير دائ�رة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة 
الل�واء رياض جندي الكعبي يف بي�ان تلقته وكالة األنباء 
العراقي�ة )واع(: »ت�م غل�ق دائرتي أح�وال )العياضية - 
بعش�يقة( يف محافظ�ة نين�وى، وذلك إلص�دار البطاقة 

الوطنية للمواطنني«.
وأض�اف أن »الحجز اإللكرتوني يكون بعد افتتاح الدائرة 

من خالل موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية«.

وزير الداخلية يعلن افتتاح مجيع دوائر البطاقة الوطنية يف كركوك
املديرية إغلقت دائرتني يف نينوى

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة، اليوم 
اإلثن�ني، ع�ن صدور خمس�ة ق�رارات 

تخص املنافذ الحدودية.
وقالت الهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »رئيس هيئة 
املناف�ذ الحدودي�ة اللواء عم�ر عدنان 
الوائيل ت�رأس اجتماع�اً ملجلس الهيئة 
بحضور أعضائه كافة«، مبينة انه »تم 
مناقش�ة جدول األعمال ال�ذي تضمن 
العدي�د من الفق�رات الت�ي تعمل عىل 
تصويب واق�ع عمل املناف�ذ الحدودية 

واالرتقاء به نحو األفضل للحفاظ عىل الوترية 
التصاعدية يف األداء«.

أح�كام  تضم�ن  »االجتم�اع  أن  وأضاف�ت 
الس�يطرة ع�ىل مل�ف البضائ�ع املعف�اة من 
الرس�وم الكمركي�ة والرضيبية بم�ا يضمن 
ع�دم التالع�ب بالكمي�ات ال�واردة والتأكي�د 
ع�ىل الجهات املعني�ة متابع�ة وصولها هذه 
الكمي�ات للجه�ات املس�تفيدة«، مش�رية إىل 
أن »رئي�س الهيئ�ة أك�د ع�ىل رضورة تنزيل 

إج�ازات  املس�توردة م�ن رصي�د  الكمي�ات 
االسترياد املعفية واالتفاق عىل تفعيل املنصة 
اإللكرتونية ملنع ح�دوث أي عمليات تزوير يف 
كتب اإلعفاء املمنوحة«.وتابع انه »تم التشديد 
ع�ىل تحديد مس�احات العمل وع�دم التدخل 
باالختصاصات والصالحيات استناداً للقوانني 
والتعليمات النافذة لضمان انس�يابية العمل 
ل�كل دائرة عاملة باملنفذ الح�دودي، والتأكيد 
ع�ىل الهيئة العامة للكمارك برضورة االرساع 
يف استالم الس�ونارات من هيئة املنافذ حسب 

للكمارك واس�تناداً  الفني  االختصاص 
ملوافق�ة وزير املالية التي اس�تحصلت 
بذلك، والتأكيد عىل اس�تيفاء الرس�وم 
الحقيقي�ة  والرضيبي�ة(  )الكمركي�ة 
وذل�ك ع�ىل إث�ر قي�ام هيئ�ة املناف�ذ 
الحدودي�ة بضب�ط العديد م�ن حاالت 
التالع�ب فيه�ا لضمان عدم املس�اس 
بالرس�وم الس�يادية، فضالً ع�ن إلزام 
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 
والهيئ�ات كافة بعدم إصدار قرارات أو 
فرض إجراءات جديدة تخص العمل يف 
املنافذ الحدودية قبل عرضها يف مجلس 
الهيئة لدراس�تها واستحصال موافقة 
املجل�س العتمادها«.وتابع�ت أن�ه »يف نهاية 
االجتم�اع حث رئيس املجل�س األعضاء كافة 
بتقدي�م مواضيع وأفكار مهم�ة ومقرتحات 
لالجتماع القادم للنهوض ومعالجة املعوقات 
الت�ي تواجه عملنا يف املناف�ذ«، الفتة إىل »أننا 
لكوننا مقبلني عىل نهاية العام، فمن الواجب 
ع�ىل الجمي�ع مراجع�ة الق�رارات الس�ابقة 
اإلج�راءات  تصوي�ب  يف  منه�ا  واالس�تفادة 

املتخذة«.

املنافذ تصدر  »5« قرارات ختص بينها ما خيص
 البضائع املعفاة من الكمرك

الزراعة عن تقليص اخلطة 
الشتوية: سيؤثر يف حمصول 

سرتاتيجي مهم
    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الزراعة، أمس االثنني، آلية عملية اإلرواء ضمن الخطة 
الش�توية، فيما أشارت إىل أن تقليص الخطة الشتوية ستؤثر سلبياً يف 

محصول سرتاتيجي مهم.
وقال املتحدث باس�م وزير الزراعة هادي اليارسي، إن »وزارة الزراعة 
قدَّم�ت خطة باملس�احة املروية من نهري دجلة والف�رات«، مبيناً، أن 
»هناك مس�احات زراعية هي أص�اًل مروية من اآلبار والرش بحدود 3 

ماليني و300 ألف دونم«.
وأض�اف، أن »الخط�ة الش�توية تتضمن مح�وراً خاصاً باملس�احات 
املروية لآلبار«، مشرياً، إىل أن »هذه الخطة تضمن املحاصيل الشتوية 
وبالدرجة األس�اس املحاصيل الس�رتاتيجية وبمقدمتها الحنطة التي 

ُتَعدَّ محصوالً سرتاتيجياً لتحقيق األمن الغذائي للبلد«.
وتاب�ع الي�ارسي، أن »ه�ذا املحصول س�يتأثر بتقلي�ص الخطة، بعد 
تقديمن�ا خطة زراعي�ة للحصول عىل إنتاج يغط�ي الحاجة املحلية«، 
موضحاً أن »الخطة تشمل أيضاً مساحات مضمونة لسقوط األمطار 
عليه�ا وش�به مضمونة وغ�ري مضمون�ة، إذ أن هذه املس�احات هي 
س�نوياً تزرع بمحصول الحنطة، بوصفها مس�احات مضمونة تحت 

خطوط مطرية مضمونة كل سنة، وهذا اليتأثر بالتقليص«.
وأعلن�ت وزارة الزراعة، اليوم األحد، عن املوافقة عىل زيادة املس�احة 

املزروعة ملحصول الحنطة.
وذك�ر بي�ان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »وزير 
الزراع�ة محمد الخفاج�ي، ترأس اجتماعاً للمجل�س الوطني للبذور، 
ملناقشة محرض االجتماع واملواضيع املتعلقة بنشاط الخطة الزراعية 

للموسم الزراعي 2021 – 2022«.
وش�دد الخفاجي ،وفقاً للبيان، عىل اتخاذ السبل الصحيحة واملناسبة 
واتب�اع الط�رق العلمية بم�ا يخدم العملي�ة الزراعية إلنجاح املوس�م 

الزراعي 2021 - 2022«.  
وتابع البيان، أنه »بعد مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال، 
ص�وت املجلس باملوافق�ة عىل إضافة مس�احة 95000 دونم )مروية 
باآلبار( ضم�ن الخطة الزراعية ملحصول الحنطة للموس�م الش�توي 
الحايل، ورصف حقوق مس�تنبطي أصن�اف الحنطة من صندوق دعم 
البذور، واملوافقة عىل إضافة تخصيص مايل للربنامج الوطني لتطوير 
مخت�ربات فحص وتصدي�ق البذور وحف�ظ وصيانة امل�وارد الوراثية 

النباتية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
أمس اإلثنني، بتوف�ري فرص عمل وبرامج 
خاص�ة لدع�م املهاجري�ن العائدي�ن من 
الح�دود البيالروس�ية.  وق�ال وزير العمل 

ع�ادل الركاب�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»توفري برامج خاصة وايجاد دعم حقيقي 
للعراقيني العائدين من الخارج، جانب مهم 
جدا بغية الحد من الهجرة غري محس�وبة 
العواق�ب«.  وش�دد الركابي عىل »رضورة 
االرساع يف انج�از مش�اريع وبرامج الدعم  

والجدية يف العمل عىل تنفيذها«.  
عم�ل  ف�رص  »توف�ري  ان  واض�اف، 
للعائدي�ن موضوع مهم وأس�ايس، الن 
اب�رز العوام�ل الت�ي ت�ؤدي اىل الهجرة 
ف�رص  ع�ن  والبح�ث  البطال�ة  ه�ي 
العم�ل«، مش�ريا إىل »جوان�ب مهم�ة 
أخ�رى يجب الرتكيز عليه�ا، كالتدريب 
ومن�ح الق�روض لتأس�يس مش�اريع 
صغرية تس�هم يف حل جزء من مشكلة 

الهجرة«.

وزير العمل حيدد سبب هجرة العراقيني 
إىل بيالروسيا ويطالب بدعم العائدين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك، أم�س اإلثنني، عن 
تسجيل هيئة النزاهة ألول مرة ارتفاعاً بتسديد املبالغ 

املستحقة عىل رشكات التخليص الكمركي.
وذكر بيان للهيئة، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
أن »املتابع�ة بني هيئة النزاه�ة وهيئة الكمارك والتي 
ج�اءت بتوجيه من مكت�ب رئيس الوزراء الس�تيفاء 
فروق�ات الرس�م الكمركي من املخلص�ني الكمركيني 
املمتنعني، أسفرت عن اس�تحصال مبالغ مرتتبة عىل 
تل�ك ال�ركات خ�الل ش�هرين فقط وهي ج�زء من 
فروقات رسم مسجلة عىل الركات  منذ عام 2013«.
وأضاف البيان، »النزاهة اكدت ان املتابعة واإلجراءات 
الرادع�ة الت�ي اتخذت، اس�همت وألول م�رة بارتفاع 
تس�ديد املبال�غ املس�تحقة ع�ىل رشكات التخلي�ص 
الكمركي«. وأشار إىل أن »التعاون كان له الوقع الكبري 
عىل أس�اس املوضوع، حيث كان�ت إجراءاتها رسيعة 
وقام�ت بإص�دار إعم�ام عاج�ل ملديرياته�ا واوقفت 
املعام�الت الكمركية مع تلك الركات«.وتابع البيان، 
أن »النزاه�ة تثن�ي ع�ىل عم�ل الكمارك خ�الل هذه 
الفرتة خاصة يف موضوع اس�تحصال فروقات الرسم 
وتطوير البنى التحتية للكمارك والتي تصب يف تعظيم 

اإليرادات التي ترفد الخزينة العامة للدولة«.

ألول مرة.. النزاهة تسجل ارتفاعًا 
بتسديد املبالغ املستحقة

 عىل رشكات التخليص الكمركي

    بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق م�رصف الرافدين، أم�س االثنني، وجبة جديدة من س�لف 
املوظفني ومنتسبي القوات االمنية واملتقاعدين

وقال مصدر يف املرصف، ان »التقديم عىل السلف يكون عن طريق 
فروع املرصف املنترة يف بغداد واملحافظات«. 

وأوضح ان »الفروع مازالت مستمرة يف استقبال طلبات معامالت 
الرتويج عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية«.

الرافدين يطلق »وجبة جديدة« من سلف 
املوظفني ومنتسبي القوات االمنية واملتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس االثنني، أن مقررات جديدة س�تصدر 
م�ن اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطنية بش�أن متحور 
أوميكرون، فيما أوضحت أس�باب إصدار بطاقة التطعيم الدولية 

ملتلقي الجرعة األوىل.
وقال املتحدث باس�م وزارة الصحة سيف البدر إن »الوزارة سبق 
له�ا أن ح�ذَّرت من ظهور س�الالت جدي�دة لكورون�ا«، مبيناً أن 

»الساللة الجديدة ُتَعدُّ أخطر من سابقتها«.
وأش�ار اىل »اس�تعدادات ال�وزارة خالل الف�رتة املاضي�ة، لزيادة 
األرسة املخصص�ة ملرىض كورونا وتطوير القدرات التش�خيصية 
والعالجية، فضالً عن االس�تمرار بتقدي�م اللقاحات والتي اثبتت 
فاعليته�ا بتحقي�ق الوقاي�ة ض�د أكثر من س�اللة«، مؤك�داً، أن 
»مقررات اللجنة العليا للصحة والس�المة بهذا الش�أن س�تصدر 

قريباً بشكل رسمي«.
وأضاف، أن »املعلومات عن الس�اللة الجديدة التزال محدودة، إالَّ 
أن االلت�زام باإلج�راءات الوقائية هو عامل الوقاية املش�رتك من 
الس�الالت الس�ابقة«، مجدداً دعوته »املواطنني برضورة االلتزام 

بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد االجتماعي«.
وتاب�ع، أن »ال�وزارة ق�ررت إص�دار بطاق�ة التطعي�م الدولي�ة، 
ملتلق�ي الجرعة األوىل، من أجل تس�هيل اإلجراءات للمس�افرين، 
خاصة أن بعض املواطنني ممن تلقوا جرعة واحدة لديهم س�فر 

والتزامات«.
ولفت، اىل أنه »بإمكان املسافر الحاصل عىل الجرعة األوىل، تلقي 

الجرعة الثانية يف الدولة املتجه لها، وبنوع الجرعة نفسه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة رشطة محافظة االنبار، أمس االثنني، القاء القبض 
عىل ثالثة متعاطي وتجار املخدرات يف الرمادي.

وقال�ت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»بناًء عىل التعليمات والتوجيه�ات الصادرة من قبل قائد رشطة 
محافظة االنب�ار الفريق الحقوقي هادي رزيج كس�ار، بمتابعه 
تج�ار ومتعاط�ي ومروج�ي الحبوب وامل�واد املخ�درة يف قواطع 
املس�ؤولية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود اشخاص يف قضاء 
الرم�ادي بحوزته�م حب�وب مخ�درة ت�م اس�تحصال املوافقات 
القضائية الرسمية وتم تشكيل مفرزة من قسم شٔوون املخدرات 

واملؤثرات العقلية والتوجه اىل املكان املقصود«.
وتابع�ت »ت�م القاء القبض ع�ىل املتهمني كل م�ن )ق.ع.ص.ج( 
و)ع.ج.م.ج( و)س.س.إ.ف(، يف جزيرة الرمادي بالجرم املشهود 
وضبط بحوزته�م )313( حبة نوع كبتاج�ون و)9( حبات نوع 

فاليوم«.
وأضافت أنه »تم تنظيم محرض ضبط اصويل باملضبوطات وايداع 
املتهم�ني التوقي�ف وفق املاده 2٨ من قان�ون املخدرات مخدرات 

حسب قرار قايض التحقيق املختص«.

الصحة: قرارات جديدة ستصدر من اللجنة 
العليا بشأن متحور »أوميكرون«

رشطة االنبار تقبض عىل 3 من مروجي 
املخدرات يف الرمادي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت خلية االع�الم األمني، أمس االثنني، عن ضبط عرات االطنان من االدوية املهربة 
وغلق صيدليات غري الرسمية بثالث محافظات.

وذك�ر بي�ان للخلية، تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أن »وكالة االس�تخبارات 
والتحقيق�ات االتحادية تواصل عملياتها االمنية بمتابع�ة عنارص الجريمة املنظمة من 
املتالعب�ني بأرواح املواطنني املتاجرين باألدوي�ة املهربة وغري املرخصة، ومن خالل ورود 
معلوم�ات اس�تخباراتية، تمكنت وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف وزارة 
الداخلي�ة م�ن القاء القبض ع�ىل متهمني بمحافظ�ة ذي قار يتاج�ران باألدوية املهربة 
وغري املرخصة وبالجرم املش�هود اثناء تهريبهم لألدوية داخل برادات خاصة«، مبيناً أن 

»املتهمني ضبطت بحوزتهم )٨632٨6 كارتون من تلك االدوية مختلفة االنواع«.
 وأض�اف أنه »تم ضب�ط أيضاً عدد من االدوية اثناء عملي�ة التفتيش يف املحافظة ذاتها، 
فضال عن غلق )6( عيادات وهمية تمارس مهنة الطبابة بدون موافقات ممارسة املهنة 
و)6( صيدليات ومخزن بداخلة كميات كبرية من االدوية يف محافظة دياىل«، مش�رياً اىل 
»ضب�ط  مخزن غري مجاز يف محافظ�ة كركوك ضبطت بداخلة 7٨0 كارتون من االدوية 
مختلفة االنواع«.ولفت البيان اىل انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق املتهمني 

واملضبوطات اصوليا«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االثنني، عن 
تعاون دويل بش�أن الطلبة املترسبني، فيما 
أش�ارت اىل تفعي�ل نظامني ملس�اعدة فئة 

معينة من الطلبة.
وقال وكي�ل وزارة الرتبية عادل البصييص 
يف ترصيح صحفي أن »الوزارة أخذت عىل 
عاتقه�ا ملف ترسب الطلبة من املدرس�ة، 
السيما أنه ملف ش�ائك وترجع أسبابه اىل 
الظ�روف االقتصادي�ة التي م�رَّت بالبالد، 
فضالً ع�ن املوروثات االجتماعية وظروف 

اإلرهاب«.
وأوض�ح، أن »هن�اك تعاون�اً كب�رياً م�ع 
منظم�ات عاملية ودولية وبعض املنظمات 
املحلي�ة الس�اندة له�ا، لزي�ارة امل�دارس 
والتع�رف عىل الطلبة املترسبني والحصول 
ع�ىل عناوينهم ثم تقوم الف�رق بزيارتهم 

وحثهم للعودة اىل الدراسة«. 
وأش�ار، إىل، أن »الوزارة عملت عىل تفعيل 

التعلي�م امل�رّسع واليافع�ني«، مبين�اً، أن 
»هذين النظامني يس�اعدان يف اس�تيعاب 
الطلبة املترسبني ممن ال تسمح اعمارهم 
له�م بال�دوام يف التعلي�م الع�ام بحس�ب 

القوانني واالنظمة«.
وأض�اف، أن�ه »بحس�ب املديري�ة العامة 
للتخطيط يف تربي�ة املحافظات تعمل عىل 
قياس نسب الطلبة املترسبني من املدارس، 
فان االحصائية تتفاوت بني سنة واخرى«، 
منوها بأنه »خ�الل مرحلة األول االبتدائي 
تكون نسبة التسجيل وااللتحاق باملدرسة 
92 باملئ�ة من الفئ�ات املس�تهدفة، إاّل أن 
العدد يتناقص وصوالً اىل مرحلة السادس 
االبتدائ�ي تبل�غ النس�بة 60 باملئ�ة وه�ذا 
الع�دد قد ي�زداد أو يقل بني س�نة وأخرى 

ومحافظة وأخرى«.
ضم�ن  ال�وزارة  »خط�ة  أن  وتاب�ع، 
الس�رتاتيجية الوطني�ة للتعلي�م 2020 � 
2030 تعم�ل ع�ىل تقلي�ل نس�بة الطلب�ة 

املترسبني من املدارس«.

ضبط عرشات االطنان من االدوية املهربة وغلق 
الصيدليات غري الرسمية بثالث حمافظات

الرتبية تعلن تفعيل نظامني ملساعدة فئة 
»الطلبة املترسبني«

حمافظة بغداد تصدر »موافقة مهمة« ختص املحارضين
    بغداد/ طالب ضاحي / عادل احمد

وافق�ت محافظة بغ�داد، ام�س األثنني، عىل 
شمول نقل املحارضين الرتبويني يف مديريات 

تربية بغداد ضمن الرقعة الجغرافية حرصاً.
يذك�ر ان مجل�س ال�وزراء واف�ق يف 23 م�ن 
الش�هر الج�اري »ع�ىل ش�مول املحارضي�ن 
وزارة  يف  املجاني�ني  والعامل�ني  واإلداري�ني 
الرتبي�ة الذين بدأوا بتقديم خدماتهم يف 1 أيار 
2020، أو قبل ذل�ك التأريخ، املذكورين بقرار 
مجلس الوزراء )130 لس�نة 2021(، باألجور 
املعتم�دة يف قرار مجلس الوزراء )315 لس�نة 
2019( املع�دل بالقرار )337 لس�نة 2019(، 
رشط تواف�ر التخصيص�ات املالي�ة الالزم�ة 
ضمن قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة 

املالية/2022«.

النقل: خور الزبري يستقبل 11 ناقلة نفط
    بغداد / المستقبل العراقي

استقبلت وزارة النقل/ الركة العامة ملوانئ العراق، أمس 
االثنني، احد عر ناقلة نفط رست عند أرصفة ميناء خور 

الزبري التخصيص. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرك�ة الدكت�ور املهن�دس فرح�ان 
الفرطويس ان العمل املتواصل لتطوير قطاع النقل البحري 
يزداد يوميا مش�ريا« اىل توجيه وزي�ر النقل الكابتن نارص 
الش�بيل للنهوض بمس�توى مرتفع من الخدمات املينائية 

لجذب اكرب عدد من الركات البحرية العاملية. 
وأض�اف املدي�ر الع�ام: ان ارصف�ة مين�اء خ�ور الزب�ري 
التخص�يص اس�تقبلت اح�دى ع�ر ناقلة نف�ط محملة 
باملشتقات النفطية من زيت الغاز والبانزين وزيت الوقود 
موزعة عند االرصفة التس�ع والعمل مستمر عىل تفريغها 
وش�حن بعضها باملش�تقات النفطية التي يت�م تصديرها 

عرب منافذ التصدير يف امليناء.



www.almustakbalpaper.net العدد )2500( الثالثاء  30  تشرين الثاني  2021 اعالنات4

متديد موعد غلق
 نظرا لنرش اعالن املناقصة املرقمة 

)        / 21 / 9032( الخاصة ب )مرشوع بناية 
الهيئ�ات متعددة الطوابق( يف صحيفتكم نود 
اعالمكم بتمديد موعد غل�ق املناقصة راجني 
ن�رشه يف حيفتكم وملرة واحدة م�ع تزويدنا 
بثالث نسخ من الصحيفة واعالمنا كلفة نرش 
االع�الن وبالنص االت�ي : ) ت�ود رشكة نفط 
ذي قار اعالم الرشكات املش�اركة والرشكات 
الراغبة باملشاك���رة يف املناق���صة املرقمة  
)      / 21 / 9032(  الخاص�ة ب) م�رشوع 
بناية الهيئات متعددة الطوابق(بتمديد موعد 
غل�ق املناقصة لغاي�ة الس�اعة الثانية عرش 

ظهرا من يوم 2021/12/15( .

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية 
او اللجن�ة خ�الل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين 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 الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 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 س�كن + شهادة الجنسية 

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

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

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

لهم

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة مقر وزارة 
التجارة – عنوان الوظيفي معاون رئيس س�واق باسم / 
عالء حس�ني عليوي – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 2295 
التاريخ : 29 / 11 / 2021 

م / نرش فقدان 
للطلب املقدم من قبل املدعوة ) س�هام جاس�م ابراهيم ( 
الت�ي تروم فيه نصبها قيمة ع�ىل زوجها املفقود ) عماد 
اي�وب حس�ن داود ( ق�ررت ه�ذه املحكمة ن�رش فقدان 
املدع�و ) عماد ايوب حس�ن داود ( الذي فقد يف محافظة 
صالح الدين بتاريخ 18 / 10 / 2014 ولم يعرف مصريه 
لح�د االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه 
االتص�ال بذوي�ه الس�اكنني يف محافظة ص�الح الدين / 
ناحية االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي ابو صفه 

خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

فائق مشعل صالح 
����������������������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) سعد جاسم مهدي ( طلبا يروم فيه تبديل ) 
اللقب ( من ) الفالحي ( اىل ) الكعبي ( فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������������������������
فقدان 

فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية املرقم 624144 يف 
23 / 8 / 2021 بمبلغ 246666 مائتان وس�تة واربعون 
الف وس�تمائة وستة وستون دينار باس�م / محمد عبد 

خشيف – فعىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 1689/ب2021/5

التاريخ 2021/11/29
اعالن

اىل املدعى عليه  ) عبد الله رحمن محسن( 
اقامت املدعية رضية عبد مهدي الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله والت�ي تطلب فيه�ا الحكم بابط�ال القيد الخاص 
بالعقار املرق�م 3/49159 حي الفرات واملس�جل بالعدد 
162 كان�ون الثان�ي  2003 مجل�د 9776 واعتب�ار قي�د 
املدعية اعاله املسجل بالرقم 64 كانون اول 2001 مجلد 
8 ثاب�ت الحكم ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار الجديدة 4 أ حيدر صاحب 
امليايل عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/12/14 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية 

العدد 380/ش/2021
التاريخ 2021/11/29

اعالن
اىل املدعى عليها / رباب عناية عيل

اقام�ت ابنت�ك املدعي�ة امرية عيل اس�د 
امام  املرقم�ة 380/ش/2021  الدعوى 
ه�ذه املحكم�ة مدعي�ة بان�ك والدته�ا 
والتي تطلب فيها الزامك باثبات  نسبها 
من�ك وم�ن املدعى علي�ه الثان�ي املدعو 
عيل اس�د محمد عيل وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك الرتحالك اىل جهة مجهولة 
حسب اشعار مختار املنطقة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
يوميتني وعني يوم 2021/12/5 الساعة 
التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق احكام القانون
القايض

عيل خليل محمد
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة / 4171
التاريخ 2021/11/28

اىل  / املدعوه / سكينه عبد دخيل يزن
اعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة  ع�يل عب�د 
دخي�ل طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدعوه 

)سكينه عبد دخيل 
( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة اي�ام م�ن تاري�خ ن�رش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وفق 

القانون 
القايض

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

وزارة العدل
مديرية تنفيذ السماوة

العدد / 2019/201
التاريخ 2021/11/29

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة باملزاد 
العلن�ي الس�يارة املرقم�ة 7128 أ مثنى 
اجرة ن�وع فوت�ون باص الل�ون ابيض 
موديل 2014   والعائدة اىل املدين قاس�م 
عب�د الحس�ني راش�د لقاء طل�ب الدائن 
باس�م زعل س�اجت البالغ ثالثة ماليني 
وثمانمائ�ة وخمس�ة ع�رش ال�ف دينار 
والس�يارة موجودة يف معرض الس�وير 
وم�دة الن�رش ع�رشة اي�ام اعتب�ارا من 
اليوم الثاني للن�رش بالصحف املحلية يف 
الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف معرض 
الس�وير والقيمة املقدرة للسيارة اعاله 
هي س�تة ماليني ومائة وواحد وثالثون 
الف دينار عىل املشرتي مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 

القيمة املقدرة للسيارة اعاله
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الحرض
مدير تنفيذ السماوة

العوارض للسيارة اعاله 
1 � وج�ود اثر طع�ج يف الب�اب الخلفي 

للعجلة 
2 � بطاري�ة العجل�ة مس�تهلكة وغ�ري 

صالحة للعمل
3 � يتع�ذر علين�ا فح�ص املح�رك م�ع 
الكري بس�بب ترك العجلة عن العمل ملدة 

طويلة
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة كربالء

العدد 4514/ب/2021
التاريخ 2021/11/28

اعالن
اىل املدعى عليها / وسن حافظ خشان 

اقام�ت املدعي�ة ن�ازك دوه�ان عب�ادي 
الدع�وى املرقمة اع�اله املتضمنة طلب 
الحك�م بتاديت�ك مبل�غ ) 13000000( 
ثالثة عرش مليون دينار ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني  تبليغ�ك 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف 
الساعة التاسعة من صباح يوم املرافعة 
2021/12/15 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

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

االتحادية
محكمة بداءة كربالء

العدد 4417/ب/2021
التاريخ 2021/11/29

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عقي�ل مس�لم كريم 

كاظم
اقام املدع�ي حيدر هادي ظاهر الدعوى 
املرقم�ة اع�اله املتضمنة طل�ب الحكم 
بتاديت�ك مبل�غ 3000000 ثالثة ماليني 
دينار كاتع�اب محاماة ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني  تبليغ�ك 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف 
الساعة التاسعة من صباح يوم املرافعة 
2021/12/7 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض

عيل عبد الحميد مكي
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 6312/ب2020/2 
التاريخ : 2021/11/28 

اىل املدعى عليه كاظم جودي عبد 
اقام املدعي عمار سعدون سالم الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها 
الحك�م بتاديت�ك للمدعي اع�اله االثاث 
املنزلي�ة واملخش�الت الذهبي�ة العائ�دة 
للمدعي اع�اله او قيمتها مبلغا مقداره 
ثمانية ماليني وتس�عمائة وثالثون الف 
دين�ار عراق�ي ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار الحويش حس�ن هادي 
شريوزه لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
التاس�عة  الس�اعة  يوم 2021/12/15 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد: 938/ش/2021 
التاريخ : 2021/11/28 

اىل / املدعى علي�ه )حارث وادي محمد(  
مجهول محل االقامة

اعالن
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/11/11 يف  938/ش/2021 
وموضوع�ه نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة 
عزي�ز   عل�وان  من�ار  فيه�ا  املدعي�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضورك خالل 
ثالثون يوما م�ن تاريخ صدور القرار يف 
2021/11/11 ويس�قط حق االعرتاض 
ع�ىل الحك�م الغياب�ي وان ق�رار الحكم 
يكتس�ب الدرج�ة القطعية بع�د ثالثون 

يوما من تاريخ تبلغك
القايض

باسم يوسف الزيادي
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد: 939/ش/2021 
التاريخ : 2021/11/28 

اىل / املدعى علي�ه )حارث وادي محمد(  
مجهول محل االقامة

اعالن
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/11/11 يف  939/ش/2021 
وموضوع�ه نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة 
عزي�ز   عل�وان  من�ار  فيه�ا  املدعي�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضورك خالل 
ثالثون يوما م�ن تاريخ صدور القرار يف 
2021/11/11 ويس�قط حق االعرتاض 
ع�ىل الحك�م الغياب�ي وان ق�رار الحكم 
يكتس�ب الدرج�ة القطعية بع�د ثالثون 

يوما من تاريخ تبلغك
القايض

باسم يوسف الزيادي

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 5715/ش2021/3
التاريخ :  2021/11/28

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / مه�دي محم�د عيل 

انتظاري
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدعوى 
يف  5715/ش2021/3  املرقم�ة 
2021/11/18  غيابي�ا بحقك والقايض 
بتصدي�ق الط�الق الخلعي م�ن املدعية 
زه�راء محم�د جت�ان  وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار محلة شقق حي العدالة 
/ النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض عىل الق�رار الغيابي 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد / 145/ب/2020
التاريخ 2021/11/28

اعالن
اىل املدعى عليهم /

1 � س�الم رضا ج�واد  2 � محمد هادي 
رضا جواد  3 � عيل رضا جواد   4 � سمر 

رضا جواد  
بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2021/9/30  وبالعدد 145/ب/2020 
حكما غيابيا ضدكم وللطعن االستئنايف 
املقدم م�ن قبل املس�تانف روي�ده عبد 
العظيم عبد الرزاق وجماعتها وتعني يوم 
2021/12/6 الس�اعة التاسعة صباحا 
وملجهولية مح�ل اقامتكم ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك�م بصحيفتني محليتني 
محكم�ة  ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ني 
االستئناف االتحادية الهيئة االستئنافية 
وبعكسه ستجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفقا للقانون
القايض

محمد كريم عباس
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  :7824/ش2021/4
التاريخ 2021/11/23

اعالن
اىل  /املدعى عليه / عيل رايض مطر

اقام�ت املدعية )عليه فرح�ان فرهود ( 
الدعوى بالعدد 7824/ش2021/4 امام 
هذه املحكمة تطلب فيها تاييد حضانة 
املدعي�ة لالطفال كل م�ن زهراء وعذراء  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار  منطقة 
ح�ي املي�الد  / النج�ف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى  وبموع�د 
بواس�طة صحيفت�ني  اعالن�ا  املرافع�ة 
محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
الس�اعة   2021/12/8 ي�وم  املواف�ق 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر

العدد 214/ش/2021
التاريخ 2021/11/24

اعالن 
املدعى عليه / عبد القادر حامد حس�ب 

الله / مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة اف�راح جعف�ر محم�د  
/2140 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

ش/2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي 
موضوعها اثبات نسب الطفل ذو الفقار 
تول�د 2014/4/9  والرتحال�ك اىل جه�ة 
مجهولة حس�ب اشعار مختار منطقتك 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني واس�عتي االنتش�ار 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املوافق 2021/12/1 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط 
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

النج�ف  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 
الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 203 / 12

املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق
الجنس: دكان 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 1’ 14 م2
املشتمالت : مطعم

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
دين�اراً    200000000  : البي�ع  مق�دار 

مائتان مليون ديناراً
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
النجف الثاني�ة يف املزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )فراس 
عبد املناف عبد الصاحب ورشكائه( لقاء 
طلب الدائن املرتهن ) مرصف املنصور( 
البال�غ            ) 121072000 ( مائ�ة و 
واحد وعرشون مليون واثنان وس�بعون 
الف ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة                  
) 200000000( مائت�ان ملي�ون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النجف 

الثانية

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

الرقم/ 627
التاريخ/ 2021/10/28

إىل املدين/ جابر سلمان هنيدي 
حيث انك لم تس�دد املبلغ قدره )10,000,000( دينار 
الذي اس�تحق عليك بتاري�خ 2009/6/22 لذا ندعوك 
بهذا إىل تس�ديده خالل عرشة أيام م�ن تاريخ تبليغك 
به�ذا اإلن�ذار , و إال س�وف نتخ�ذ قرار بحج�ز أمولك 
املنقولة ,وفقا للمادة الخامس�ة م�ن تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
����������������������������������������������

أعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )رائد صبيح 
محم�ود( ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه من)الك�رادي( اىل 
)السعيدي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدني�ة والجوازات واالقام�ة العامة /

وكالة
����������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 1343/ش/2021

التاريخ: 2021/11/28
اىل/ املدعى عليه )مصعب حقي اسماعيل(

م/نرش اعالن
أص�درت محكم�ة األح�وال الش�خصية يف س�امراء 
قراره�ا امل�ؤرخ يف 2021/11/8 يف الدع�وى املرقم�ة 
1343/ش/2021 واملقام�ة من قبل املدعية )س�اره 
جمال احم�د( واملتضمنة تأييد الحضانة عىل اطفالها 
)مصطف�ى وآدم( ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك لذا 
قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني 
وعند عدم حضورك وعدم االعرتاض والتمييز عىل قرار 
الحك�م املذكور فان القرار يكتس�ب الدرجة القطعية 

وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
كاظم متعب داود

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

ق�دم املواطن ) احمد صالح حس�ن (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) الزيرجاوي ( بدال م�ن ) البياتي 
( فم�ن لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما وفق 
امل�ادة 22 م�ن قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

الرقم/ 621
التاريخ/ 2021/10/28

إىل املدين/ صكبان خليل حمود الحميدي
حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ ق�دره )2,000,000( مليون 
دينار الذي استحق عليك بتاريخ 2001/4/17 لذا ندعوك 
بهذا إىل تسديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك بهذا 
اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ ق�رار بحجز أمول�ك املنقولة 
,وفق�ا للمادة الخامس�ة من تحصيل الدي�ون الحكومية 

رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
����������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

الرقم/ 620
التاريخ/ 2021/10/28

إىل املدين/ حسني جمعه لفته الالمي
حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ ق�دره )1,000,000( ميلون 
دينار الذي استحق عليك بتاريخ 2002/6/25 لذا ندعوك 
بهذا إىل تسديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك بهذا 
اإلنذار , و إال سوف نتخذ قرار بحجز أمولك املنقولة ,وفقا 
للمادة الخامس�ة من قانون تحصي�ل الديون الحكومية 

رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض ط��ال��ب
�����������������������

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

الرقم/ 606
التاريخ/ 2021/10/28

إىل املدين/ فاضل مالح غركان البيضاوي 
حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ ق�دره )1,000,000( مليون 
دينار الذي استحق عليك بتاريخ 2002/10/6 لذا ندعوك 
بهذا إىل تسديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك بهذا 
اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ ق�رار بحجز أمول�ك املنقولة 
,وفق�ا للمادة الخامس�ة من تحصيل الدي�ون الحكومية 

رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
����������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

الرقم/ 602
التاريخ/ 2021/10/28

إىل املدين/ وصفيه عليوي حسني مطري البدري 
حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ ق�دره )1,000,000( مليون 
دينار الذي استحق عليك بتاريخ 2002/10/5 لذا ندعوك 
بهذا إىل تسديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك بهذا 
اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ ق�رار بحجز أمول�ك املنقولة 
,وفق�ا للمادة الخامس�ة من تحصيل الدي�ون الحكومية 

رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
ثالث سنوات مقابل محكمة العباسية 12م2 70/23-70/21 حوانيت 1
ثالث سنوات مقابل كراج البلدية الجديد 1380م2 552/16م32 ساحة مواد انشائية 2

سنة واحدة السوق العصري / مقابل محكمة 
العباسية 12م2 70/38-70/37-70/36 حوانيت 3

سنة واحدة الشارع الفرعي / مقابل كراج ال 
بدير 18م2 14/47 حانوت 4

سنة واحدة مقابل البطاقة الوطنية الموحدة  9م2 12/11 كشك 5

سنة واحدة ساحة بيع الفواكة والخضر المرقمة 
6/14م46 19,5م2 6/12-6/11-6/8 مساحات من ساحة  6

العدد / 315
التاريخ 2021/11/28

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

عـ / مدير عام رشكة نفط ذي قار
عيل مهدي جلود

مدير القسم التجاري

ST

ST
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 203 / 10
املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق

الجنس: دكان 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 52’ 13 م2
املشتمالت : مطعم

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 200000000 ديناراً  مائتان مليون ديناراً

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف الثانية يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن 
)ف�راس عبد املناف عبد الصاح�ب ورشكائه( لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) م�رف املنص�ور( البال�غ            ) 
121073000 ( مائ�ة و واح�د وع�رشون مليون وثالثة 
وس�بعون ال�ف ديناراً فع�ى الراغ�ب يف االش�راك فيها 
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرفية ال تق�ل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة                  ) 200000000( 
مائت�ان ملي�ون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 203 / 8

املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق
الجنس: محل قصابية 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 95’ 4 م2
املشتمالت : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 70000000 ديناراً  سبعون مليون ديناراً

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )فراس عبد 
املناف عبد الصاحب ورشكائه( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رف املنص�ور( البال�غ            ) 12100000 ( اثنى 
ع�رش مليون ومائة الف ديناراً فعى الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة ) 70000000( 
س�بعون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 203 / 16
املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق

الجنس: دكان ) محل شاي (
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 61’ 2 م2
املشتمالت : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 40000000 ديناراً  اربعون مليون ديناراً

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )فراس عبد 
املناف عبد الصاحب ورشكائه( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رف املنص�ور( البال�غ            ) 6050000 ( س�تة 
ماليني وخمس�ون ال�ف ديناراً فعى الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة ) 40000000( 
اربع�ون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 203 / 18

املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق
الجنس: دكان

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 80’ 2 م2
املشتمالت : محل مالبس رجالية ونسائية

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مق�دار البي�ع : 45000000 دين�اراً  خمس�ة واربع�ون 

مليون ديناراً
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )فراس عبد 
املناف عبد الصاحب ورشكائه( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رف املنص�ور( البال�غ            ) 6050000 ( س�تة 
ماليني وخمس�ون ال�ف ديناراً فعى الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة ) 45000000( 
خمس�ة واربعون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
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إىل الرشي�ك محم�د ري�اض ش�الكه يرجى حض�ورك اىل 
بلدي�ه النج�ف لغرض إنج�از معامله اج�ازه البناء عى 
العق�ار املرق�م 46710/3 حي النداء خ�الل عرشه ايام 
داخل العراق وخمس�ه عرش خ�ارج العراق وبخالف ذلك 
يت�م إنجاز املعامله بناء عى طلب الرشيك زهراء قاس�م 

غني جواد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 203 / 20
املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق

الجنس: دكان 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 26’ 3 م2
املشتمالت : محل رجالية نسائية

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 48000000 ديناراً  ثمانية واربعون مليون 

ديناراً
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )فراس عبد 
املناف عبد الصاحب ورشكائه( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رف املنص�ور( البال�غ            ) 12100000 ( اثنى 
ع�رش مليون ومائة الف ديناراً فعى الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة  ) 48000000( 
ثماني�ة واربعون ملي�ون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 203 / 6

املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق
الجنس: دكان 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 4’ 10 م2
املشتمالت : قصابية

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مق�دار البي�ع : 155000000 دين�اراً  مائ�ة وخمس�ة 

وخمسون مليون ديناراً
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف الثانية يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن 
)ف�راس عبد املناف عبد الصاح�ب ورشكائه( لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) م�رف املنص�ور( البال�غ            ) 
24200000 ( اربع�ة وع�رشون ملي�ون ومائت�ان ال�ف 
دين�اراً فع�ى الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش هذا االع�الن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغة  ) 155000000( مائة وخمس�ة 
وخمس�ون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

مقتبي حكم غيايب
1 � حكم�ت محكم�ة قوى االمن الداخ�ي الثانية / املنطقة الخامس�ة عى املدانني املدرجه اس�مائهم ادناه 
واملنس�وبني اىل مديري�ة رشطة محافظة املثنى واملنش�ات بالحك�م املؤرش ازاء كل واحد منهم حس�ب املواد 

املدرجه يف الجدول ادناه  بما يي 
2 �  اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القب�ض عليهم اينما وجدوا لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقهم 
وال�زام املواطن�ني باالخبارعن محل اختفائهم اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
14 � حجز اموالهم املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008

رئيس املحكمة

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
Lawdep@grainp.iq/ القسم القانوين
Import1@grainb.iq   قسم االسترياد
market@grainb.iq   قسم التسويق

computer@grainb.iq : قسم احلاسبة
اعالن للمرة االوىل

1 � يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة  من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص ب � ) تحميل وتفريغ الحبوب يف )صومعة النارصية(   

2 � تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات )اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص )صومعة النارصية(   

3 � بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد �  باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الطابق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املس�ردة البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى املزيد من 

املعلومات عى العنوان املبني اعاله
4 � يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

�  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
� هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء 

� بطاقة السكن
�   البطاقة التموينية 

 � شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
5 � تس�لم العط�اءات اىل العنوان :  )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائ�ن يف بغداد  � باب املعظم � مدخل 
الش�يخ عم�ر � الطابق الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم )االربعاء( املصادف 2021/12/22 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان 
) الرشك�ة العام�ة لتجارة الحبوب / بغداد � باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب � قاعة مكتب 
السيد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االربعاء( املوافق  2021/12/22 يجب ان تتضمن 
العط�اءات التأمين�ات االولية املطلوبة من مقدمي العط�اءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان م�ريف او صك مصدق( وبمبلغ 
)100000000( مائ�ة ملي�ون دينار عراقي صادر من مرف معتمد يف الع�راق / البنك املركزي العراقي � علما ان الرشكة غري 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
جدول الفعاليات صومعة النارصية 

مالحظات : 
1 � تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

2 � س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عى استفس�ارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق 
املناقصة واملصادف يوم 2021/12/13

3 � تك�ون مدة نفاذية خطاب الضمان س�ارية املفعول اىل ما بعد انتهاء م�دة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال 
تقل عن )28( يوم

4 � يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2021/12/22 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام

عامر جاسم محود
مدير القسم القانوين

من / حمكمة قوى االمن الداخيل الثانية / املنطقة اخلامسة 
اىل / املتهم�ني الغائبني املبينه اس�مائهم ادناه واملنس�وبني اىل مديرية 

رشطة محافظة املثنى واملنشأت 
مل�ا كنتم متهمني  وف�ق املواد املؤرشة ازاء كل واحد منكم وبما ان محل 
اختفائك�م مجه�ول اقت�ى تبليغك�م به�ذا االعالن ع�ى ان تحرضوا 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�ي الثانية / املنطقة الخامس�ة خالل 
م�دة ثالث�ون يوم�ا  من تاري�خ تعليق ه�ذا  االعالن  يف مح�ل اقامتكم 
وتجيب�وا عن التهمة املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني القاء القبض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل 
اقرب سلطة حكومية والزام املواطنني  الذين يعلمون بمحل اختفائكم 
باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة  69/اوال وثانيا ورابعا من 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008

رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  4083 

التاريخ 2021/11/22
اىل  / املدعو / عبد االمري رضا محمد  

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة  هدي�ب عبد االم�ري رضا طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو )عبد االمري رض�ا محمد (  قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

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

اعالن
فقدان اجازة مضخة زراعية

فقدت من�ي اجازة املضخة الزراعية العائدة يل والصادرة 
م�ن وزارة الري الرشكة اعالمة لتش�غيل مش�اريع الري 
مديري�ة ري النج�ف القس�م الفن�ي بالع�دد 34540 يف 
1995/9/5 باس�م / عدنان عيىس حسن فعى من يعثر 

عليها  تسليمها اىل جهة االصدار
مقدمة الطلب

عدنان عيىس حسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 509/ب/2021

التاريخ : 2021/11/28
اعالن

تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 131/85 مقاطعة 18 املشخاب  
بموج�ب قرارالحك�م املرق�م 509/ب/2021 يف 2021/8/31  
الصادر م�ن هذه املحكمة واملكتس�ب الدرج�ة القطعية فعى 
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ديوان ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
املزايدة يف تمام  الس�اعة الثانية عرش ظهرا من  اليوم الخامس 
عرش  لتاريخ النرش  يف صحيفتني محليتني مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة للعقار  
واملستمس�كات القانونية واجور االع�الن والداللية وان القيمة 
الكلية للعقار هي مبلغا مقداره 52000000 اثنان وخمس�ون 

مليون دينار ارضا وبناءا 
املواصفات  :

ان العق�ار ه�و عب�ارة عن دار س�كن تق�ع يف ح�ي الكرامة يف 
املش�خاب وان مس�احة العقار هي 175 م ومف�رزه اىل دارين 
بصورة غري رسمية ومبنية من مادة البلوك ومسقفه من مادة 
الش�يلمان ومبلطة باالش�تايكر وتحتوي الدار االوىل عى غرفة 
واح�دة وصالة ومرافق صحية وحمام الدار الثانية تحتوي عى 

غرفتني  وحمام وتواليت وان درجة عمران البناء هي رديئة 
القايض

سجاد محمد اسماعيل

المادة القانونية رقم قرار تكليف 
بالحضور اسم المتهم الرتبة ت

)5و32( ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 المعدل 2021/65 صباح ذياب كعيم 

جابر المشعالوي مفوض 1

32 ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 المعدل 2021/70

حسين موسى 
حسن مناحر 

الظالمي
ن.ع 2

رقم املناقصة 2021/16
رقم التبويب / 351

الكلفة التخمينية 
الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقما
ثالثة االف وستمائة دينار/طن 3600 تفريغ الحبوب الفل  1

الفان وسبعمائة  دينار/طن 2700 تفريغ الحبوب المكيس 2
الفان وسبعمائة  دينار/طن 2700 تحميل الحبوب المكيس 3

الفان ومائة  دينار/طن 2100 تحميل الرز الفل 4
مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار /شهريا 1750000 التنظيف 5
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:تخوض 
الي�وم نق�اش هام ح�ول صفقة تخ�رج منها 
ناجح ومنت�ر عاطفياً:قد تتوتر اليومعالقتك 

مع الحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما

أصحاب ب�رج الثور حظك للي�وم مهنياً:بعض 
الظروف الخارجية تؤثر عىل أدائك للعمل اليوم 
عاطفياً:ال تدع ترفات الحبيب تستفزك عليك 

أن تواجهه بما تشعر

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:يحمل 
ل�ك اليوم الكثري من األرب�اح و املفاجآت املادية 
بق�رار  اليومالحبي�ب  يفاجئ�ك  عاطفياً:ق�د 

اإلرتباط

أصحاب ب�رج الرسطان حظك للي�وم مهنياً:ال 
تقدم أو تراهن عىل مشاريع تدرك أنها لن تلقى 
النج�اح ال�الزم عاطفياً:تحزن لف�راق الحبيب 

خالل هذه الفرتة وانشغاله عنك

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:قد توجه 
الي�ك بع�ض األس�ئلة يف اجتماع اليوم تس�بب 
ل�ك اإلح�راج عاطفي�اً:ال تتط�رق اىل املواضيع 

الحساسة والتى تشعر أنها قد تجرح الحبيب

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:تعامل 
بتواضع مع زمالئك يف العمل وال داعي للتباهي 
عاطفياً:تعجب�ك آراء الحبي�ب وتطلعات�ه نحو 

مستقبل عالقتكما

أصحاب ب�رج امليزان حظك للي�وم مهنياً:تطرأ 
الي�وم الكث�ري م�ن األح�داث الس�عيده الت�ى 
األفض�ل  نح�و  املهني�ة  نس�ار حيات�ك  تغ�ري 
عاطفياً:تنش�غل يف قضي�ة هامة م�ع الحبيب 

تأخذ كل وقتك

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:تكلف 
بمهم�ة جديدة تجد صعوبة كب�رية يف إنجازها 
وتخطيها عاطفياً:ال تحمل الحبيب ماال يطيقه 

عليك أن تتعامل معه بسالسه أكرب

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:تخوض 
اليوم تجربة جديدة يف العمل تش�عر بالحماسة 
تجاهها عاطفياً:ال تستمع اىل الثرثرات وحافظ 

عىل عالقتك مع الحبيب

أصحاب برج الج�دي حظك لليوم مهنياً:تبحث 
عن ممول يس�اعدك يف تمويل مرشوعك الجديد 
عاطفياً:علي�ك أن تكون ذكي�اً وان تعرف كيف 

تتخطى العقبات يف عالقتك مع الحبيب

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:معنوياتك 
مرتفع�ة اليوم وتقبل عىل العمل بكل حماس�ة 
وجد عاطفياً:الحب يحتل املرتبة األوىل يف حياتك 

ويشغل كل تفكريك

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تنشغل 
جدي�د  مل�رشوع  وتخط�ط  املالي�ة  باألم�ور 
اىل  م�ربرات  تق�دم  وال  واقعي�اً  عاطفياً:ك�ن 

الحبيب<

العذراء

احلوت

»أبل« تغري موظفيها بـ 30 مليون دوالر
قررت رشكة »أبل« تسوية قضية عالقة 
منذ 8 س�نوات م�ع موظفيه�ا، بعرض 
مبلغ 30 ملي�ون دوالر عىل نحو 12 ألف 
موظف مشاركني يف قضية رفعوها عىل 
الرشك�ة، لقيامه�ا بتفتيش�هم بطريقة 

غري قانونية يف ذلك الوقت.
تعود القضية لع�ام 2013 عندما قامت 
لحقائ�ب  تفتي�ش  بعملي�ات  الرشك�ة 

موظفيها دون حق، للبحث عن منتجات 
مرسوق�ة أو أرسار تجاري�ة يحاول�ون 
رسقته�ا من داخ�ل الرشك�ة وترسيبها 

للخارج.
وكش�ف املوظف�ون أن الرشكة أجربتهم 
آن�ذاك ع�ىل التفتيش ملدة ت�رتاوح بني 5 
دقائق و20 دقيق�ة، وطالبوا بالتعويض 
عن هذا اإلجراء، إال أن الرشكة نفت ذلك 

وقالت إنها خ�ريت املوظفني بعدم جلب 
هواتفهم وحقائبهم لتجنب التفتيش.

وظل�ت القضية متداول�ة يف املحاكم بني 
الحك�م والتأجي�ل حت�ى ق�ررت »أب�ل« 
تعوي�ض املوظف�ني بمبل�غ 30 ملي�ون 
دوالر، تش�مل قراب�ة 12 أل�ف موظ�ف، 
وهو م�ا يعني أن كل موظف س�يحصل 

عىل 1.2 ألف دوالر.

طريقة رسيعة حلرق دهون البطن
كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أرسع 
طريقة لحرق دهون البطن بنس�ب أعىل 
من مجرد خفض السعرات الحرارية، مع 

الحفاظ عىل عضالت الجسم مشدودة.
وأوضحت الدراسة وفقاً ملوقع »إنسايدر 
األمريك�ي«، أن تن�اول الربوتني بش�كل 

يوم�ي واتب�اع نظ�ام الصي�ام املتقطع 
ملدة ي�وم أو يومني يف األس�بوع، يعمالن 
ع�ىل فقدان املزي�د من الده�ون مقارنة 
بالنظام الغذائي الذي يعتمد عىل خفض 

السعرات الحرارية فقط.
»س�كيدمور  يف  الصح�ة  أس�تاذ  وق�ال 

كولي�دج« بروفيس�ور بول أرس�ريو، إن 
االهتم�ام بمحت�وى الوجب�ات اليومي�ة 
وجودة السعرات الحرارية يؤدي إىل نتائج 
جيدة، خاصة مع نظام الصيام املتقطع، 
الفتاً إىل أن هذا النظام يعمل عىل خفض 

الوزن بشكل رسيع وملحوظ.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الروبي�ان : 500 غرام�اً - ملح : نصف ملعقة صغرية - فلفل أس�ود : نصف 

ملعقة صغرية )مطحون( - ثوم بودرة : نصف ملعقة صغرية
- دقي�ق : ك�وب - بابري�كا : ملعق�ة صغ�رية - البيض : 2 حب�ة )مخفوق( - 

بقسماط : كوب - الزيت النباتي : حسب الحاجة )للقيل(
طريقة التحضري:

ضعي قط�ع الروبيان يف وع�اء وأضيفي فوقه�ا امللح، الفلفل األس�ود والثوم 
البودرة.

 اخلطي املكّونات برفق.
 يف وعاء صغري، اخلطي الدقيق والبابريكا معاً.

 جّهزي البيض املخفوق يف وعاء والبقسماط يف طبق.
 حّمي الزيت النباتي جيداً.

 غّميس قطع الروبيان أوالً يف مزيج الدقيق ثّم البيض وأخرياً البقسماط.
 اقيل قطع الروبيان بالزيت حوايل 5 دقائق أو حتى تصبح ذهبّية اللون.

 ضعي الروبيان عىل محارم ورقّية ثّم قّدميه ساخناً.

نصائح لتجميد آمن للطعام املتبقي قبل تناوله الحقًاتتبيلة الروبيان املقيل
يتبق�ى لدى معظمنا كثري من 
الطعام يف منازلنا عقب تناول 
وجباتن�ا، وق�د يتخل�ص منه 
البعض أو يبقيه آخرون حتى 
يفسد دون اس�تفادة منه، ما 

يعد هدراً للطعام. 
 ويق�دم املختص�ون عدداً من 
النصائح، يمكن بها استغالل 
املتبق�ي يف وجب�ات  الطع�ام 
اقتصادي�ة  كفائ�دة  الحق�ة 
بتوفري املال، كما أن النصائح 
تش�مل الط�رق الصحية التي 
تق�ي من اإلصاب�ة باألمراض 

وأشهرها التسمم الغذائي.   
 نس�تعرض هن�ا 10 نصائ�ح لكيفي�ة التعام�ل الصحيح مع 

الطعام املتبقي لالستفادة منه الحًقا. 
1- ال ترتك الطعام خارج الثالجة ألكثر من س�اعتني: البكترييا 
الت�ي تس�بب التس�مم الغذائي تنم�و برسعة يف درج�ة حرارة 
الغرف�ة، لذا ض�ع الطعام يف الثالج�ة أو الفريزر بعد س�اعتني 
م�ن طهي�ه وإذا كان الجو ح�اًرا فافعل ذلك يف غضون س�اعة 

واحدة.
 2- ض�ع األطعم�ة الس�اخنة يف الثالج�ة مب�ارشة: ال تحت�اج 
لالنتظ�ار حتى يصل الطعام املتبق�ي لدرجة حرارة الغرفة، ثم 
تضع�ه يف الثالجة ب�ل افعل ذلك مب�ارشة، ألن الكميات الكبرية 
من الطعام قد تحتاج وقًتا طويالً حتى تربد، ولتربيدها برسعة 

قسمها ألجزاء أصغر.

3- اضب�ط الثالج�ة ع�ىل 5   
درجات مئوي�ة: أكثر من ثلث 
ثالج�ات  لديه�م  األمريكي�ني 
دافئ�ة للغاي�ة، م�ا ق�د يؤدي 
البكتريي�ا، وُيفضل أن  لنم�و 
تك�ون درج�ة الح�رارة باردة 
للغاي�ة، وات�رك مس�احة بني 
األطعم�ة، ليتم تدوي�ر الهواء 

البارد.
 4- تخلص من الطعام بعد 3 
أو 4 أي�ام: ال يمكن�ك رؤية أو 
ش�م أو تذوق البكتريي�ا التي 
ق�د تمرض�ك، وللحماي�ة من 
التس�مم الغذائ�ي، تخلص من الطعام بعد وضع�ه 3 إىل 4 أيام 
يف الثالج�ة أو انقل�ه إىل الفريزر، ويف حني تك�ون بقايا الطعام 
املجم�دة آمنة لفرتة طويلة، إال أنه�ا تفقد النكهة وامللمس بعد 

3 إىل 4 أشهر.
 5- س�ّخن الطع�ام حت�ى 75 درج�ة مئوي�ة: لقت�ل البكترييا 
الخطرة تحتاج إىل تسخني الطعام إىل 75 درجة مئوية، وأفضل 
طريقة للتأكد من درجة الحرارة هي باستخدام مقياس حرارة 

الطعام، ووضعه يف الجزء السميك أو األعمق.
 6- ال تستخدم املاء الس�اخن إلذابة املجمدات: يمكن أن يؤدي 
وض�ع األطعمة املجمدة يف املاء الس�اخن أو تركها عىل املنضدة 
إلذاب�ة الجليد إىل نم�و البكترييا بش�كل أرسع، والطرق الثالث 
اآلمنة إلذابة الطع�ام هي وضعها يف الثالجة ويف املاء البارد ويف 

امليكروويف.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2500( الثالثاء  30  تشرين الثاني  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عوده  عباس  خضري  محمد  الرشيك  إىل 
النجف  بلدية  مقر  إىل  حضورك  اقتىض 
املرقم  للعقار  بناء  اجازه  اصدار  لغرض 
ايام  عرشه  خالل  امليالد  حي   70320/3

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

طلعت كاظم كطان
��������������������������������

تنويه
نرش اعالن محكمة االحوال الشخصية يف 
الكوفة يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
عىل  فيه  جاء   2021/11/10 يف   2486
املدعية فاتن هادي ملحوار خطأ والصحيح 

هو فاتن هادي طحوار لذا وجب التنويه
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  استئناف  محكمة  رئ��اس��ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  /5759 /ب2021/1
التاريخ 2021/11/28

اىل املدعى عليها / مقبولة عيل غيدان
اقام املدعي رئيس ديوان الوقف  الشيعي 
املرقمة  البدائية  الدعوى  لوظيفته  اضافة 
)منع  ب  الحكم  فيها  تطلب  والتي  اعاله 
معارضتك للمدعي اعاله يف الشقة املرقمة 

8 طابق االول  
جزيرة   86828/3 املرقم  العقار  من  جزء 

G1 النجف / املجمع السكني الوقفي
وتسليم الشقة خالية من الشواغل ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء واشعار 
مختار حي الشهيد الصدر حسني ريسان 
السالمي  لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني  اعالنا 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
صباحا  التاسعة  الساعة   2021/12/12
ينوب  من  ارسال  او  حضورك  عدم  وعند 
بحقك  املرافعة  تجري  سوف  قانونا  عنك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عامر حسني حمزة

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

النجف  استئناف  محكمة  رئ��اس��ة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /5757 /ب2021/1

التاريخ 2021/11/28
الوهاب  عبد  خديجة   / عليها  املدعى  اىل 

عز الدين 
اقام املدعي رئيس ديوان الوقف  الشيعي 
املرقمة  البدائية  الدعوى  لوظيفته  اضافة 
)منع  ب  الحكم  فيها  تطلب  والتي  اعاله 
معارضتك للمدعي اعاله يف الشقة املرقمة 

6 طابق االول  
جزيرة   86828/3 املرقم  العقار  من  جزء 

G4 النجف / املجمع السكني الوقفي
وتسليم الشقة خالية من الشواغل ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء واشعار 
مختار حي الشهيد الصدر حسني ريسان 
السالمي  لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني  اعالنا 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
صباحا  التاسعة  الساعة   2021/12/12
ينوب  من  ارسال  او  حضورك  عدم  وعند 
بحقك  املرافعة  تجري  سوف  قانونا  عنك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عامر حسني حمزة

��������������������������������
تنويه

نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
2316 الثالثاء شباط 2021 االعالن الصادر  
والجوازات  املدنية  االحوال  مديرية  من 
املواطنني  قدم  املثنى  ملحافظة  واالقامة 
)نخالد / نافع( اوالد كريم  زياد طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف 
قيده وجعله امليايل بدال من فراغ حيث ورد 
خطأ املادة 24 والصحيح املادة 22 وكذلك 
والصحيح  خطأ  ايام  عرشة  فرتة  خالل 

خمسة عرش يوما لذا اقتىض التنويه
��������������������������������

فقدان دفرت صكوك
تركي  احمد   / باسم  الصكوك  دفرت  فقد 
جابر  مرف  من  املسحوب  عاشور  عبد 
القادسية من يعثر  االنصاري فرع ناحية 

عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية 

والجوازات  املدنية  األح��وال  مديرية 
واإلقامة

قسم شؤون االحوال املدنية كركوك
العدد 1073

التاريخ 31/8/ 2021 
إعالن

عبار  حمادي  حسني  يرسى  املواطن  قدم 
من  لقبه  لتبديل  املديرية  هذه  يف  دعوى 
اعرتاض  لديه  فمن  العبيدي  إىل  العيايل 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش 
يوما من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه 
الدعوى  يف  املديرية  هذه  تنظر  سوف 
البطاقة  املادة 22 من قانون  أحكام  وفق 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء رياض جندي عبد الكاظم 

واإلقامة  والجوازات  املدنية  األحوال  مدير 
العام

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  /5760 /ب2021/1
التاريخ 2021/11/28

اىل املدع�ى علي�ه / محم�د ن�ور احم�د 
الياس

اقام املدعي رئيس ديوان الوقف  الشيعي 
البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
املرقمة اع�اله والتي تطلب فيها الحكم 
ب )من�ع معارضت�ك للمدع�ي اعاله يف 

الشقة املرقمة 2 طابق اريض  
جزء من العقار املرقم 86828/3 جزيرة 

G4 النجف / املجمع السكني الوقفي
وتس�ليم الش�قة خالي�ة من الش�واغل 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
كرب�الء واش�عار مخت�ار حي الش�هيد 
الص�در حس�ني ريس�ان الس�المي  لذا 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف 
2021/12/12 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  /5758 /ب2021/1
التاريخ 2021/11/28

اىل املدعى عليه / عيل حسني رضا
اقام املدعي رئيس ديوان الوقف  الشيعي 
البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
املرقمة اع�اله والتي تطلب فيها الحكم 
ب )من�ع معارضت�ك للمدع�ي اعاله يف 

الشقة املرقمة 2 اريض
جزء من العقار املرقم 86828/3 جزيرة 

G1 النجف / املجمع السكني الوقفي
وتس�ليم الش�قة خالي�ة من الش�واغل 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
كرب�الء واش�عار مخت�ار حي الش�هيد 
الص�در حس�ني ريس�ان الس�المي  لذا 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف 
2021/12/12 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التس�جيل العق�اري يف مالحظية 
الحيدرية 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   1 / 304

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 10 خان 
الحماد 

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  380م2   
املشتمالت :   

املزروع�ات واملغروس�ات : غرفتني نوم 
وصالة وصحيات ومطبخ واستقبال

واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : منتهى علوان محمد 

اربع�ة   34,300,000  : املبي�ع  مق�دار 
وثالث�ون ملي�ون وثالثمائة ال�ف دينار 

فقط 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
مالحظي�ة  الحيدري�ة  املزاي�دة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن 
)منتهى علوان محمد  ( لقاء طلب الدائن 
املرتهن ) امل�رف الزراعي التعاوني  ( 
البالغ ) 6000000( ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريخ ن�رش ه�ذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 34,300,000(  
دينار وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديري�ة دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 

الحيدرية



رياضة7
العدد )2500( الثالثاء  30  تشرين الثاني  2021

برتوفيتش يعلن فرصة العراق يف بطولة كأس العرب: 
جمموعتنا قوية

             المستقبل العراقي/ متابعة

َ مدرُب املنتخب الوطني، زيليكو برتوفيتش،  عبرّ
عن فخ�ره وس�عادته لقيادِة منتخ�ب العراق 
يف بطول�ة كأس العرب كونها واح�دًة من أهم 
البط�والِت التي تنظم تحت مظلة الفيفا، وذلك 
يف املؤتم�ر الصحفي الذي عق�د اليوم االثنني يف 
أكاديمي�ة اس�باير، وبحضور مختلف وس�ائل 
اإلع�ام. وقاَل: أفتخُر بقيادت�ي ملنتخِب العراق 
األكثر ف�وزاً بلقب البطول�ة )٦٤،٦٦،٨٥،٨٨(، 
ومن الجميل أن يتواج�د معي يف الجهاز الفني 
عن�ران هما )رحي�م حميد وأحمد جاس�م( 
مم�ن لديهما تجربة املش�اركة يف بطولِة كأِس 

العرب وتوجا بلقبها.
وأوضَح يف س�ياِق أجوبته يف املؤتم�ر الصحفي: نحن 
بحاج�ٍة إىل الوقِت لتغي�ر منظومِة املنتخ�ب، ونعمُل 
بق�در املس�تطاع لصناع�ة جيٍل جدي�ٍد يك�ون النواَة 
الحقيقية ملس�تقبل الك�رِة العراقية، وه�و تحٍد كبر 
بالنس�بِة لن�ا، وس�أكون فخوراً ج�داً إذا ما عكس�نا 
تطلعاتنا بتحس�ني واق�ِع أداِء الفريق خ�ال البطولة 

وقادم املنافسات.
ودع�ا برتوفيت�ش، يف املؤتم�ر الصحف�ي، إىل رضورة 
تعاوِن اإلع�اِم العربي والدويل يف دع�م العراق، ومنح 
فرصة اللعب عىل أرضه، فالش�عُب العراقي يس�تحُق 
ان يش�اهد ويس�اعد منتخب باده عىل االرتقاء نحو 
األفضل. مستشهداً بالجمع الغفر للجماهر العراقية 
التي غصت ب�ه مدرجاُت ملعب البرة، معتباً لوحة 

الجمهور العراقي رس�الة واضحة للعالم لرفع 
الحظر .وأض�اَف: بكل تأكيٍد نتائجنا س�تتغُر 
كثرا لو منحت لنا فرص�ة اللعِب أمام ٨0-70 
ألف متفرج، تخيلوا نحن لعبنا تصفيات كأس 

العالم من غر هذا الحافز .
موضح�اً يف صلب حديث�ه: أنا أعيُش وأس�كُن 
يف ب�غ�����داد، كل يشء جمي�ل وهادئ.. كرُة 
القدم هي للفقراء وليست لألغنياء، انظروا َمن 
هم صناع الف�رح يف البازي�ل يف أحياء فافيا، 

ومن أين أتى مارادونا؟.
 : َ وع�ن ف�رِص املنتخ�ب يف كأِس الع�رب، ب�نيرّ
مجموعتنا قوي�ٌة، ومنتخب عمان ق�وٌي جداً، 
والبحرين فريٌق مميٌز، أما قطر فيكفي انهم يف 
حالِة استقراٍر منذ سبع سنوات، وهم جاهزون 
للتناف�س يف كأس العالم، لكننا نطمح بتحقيِق نتائج 
طيب�ة، حي�ث اخرتنا م�ا يق�ارب ٨ العبني ج�دد من 
الوج�وِه الش�ابِة وزجهم مع العبي الخ�بة لصناعة 
التوازن يف الفري�ق، ونأمُل أن نميض قدماً يف البطولة، 
ومن بواب�ِة املباراِة األوىل أمام عمان، كونها س�تكون 

مفتاَح املواصلِة يف البطولِة نحو مراكز متقدمة.

عامد حممد: هنائي غرب آسيا ليس طموحنا 
وال جيب املبالغة يف مدح الالعبني

             المستقبل العراقي/ متابعة

طالب عماد محمد، مدرب منتخب الشباب، 
برضورة الصب عىل املنتخب،« مشرا إىل أن 
»بطولة غرب آسيا ال تمثل طموحنا، ونحن 

بصدد بناء جيل جديد للكرة العراقية.
وتأه�ل منتخ�ب ش�باب الع�راق إىل نهائي 
بطولة غرب آسيا، بفوزه مساء األحد، عىل 

منتخب فلسطني بهدفني دون رد.
وقال محمد، يف تريح صحفي: »املنتخب 
الفلس�طيني ل�م يك�ن صيدا س�ها، فهو 
م�ن  مجموع�ة  ويمل�ك  منظ�م  منتخ�ب 
»فريقن�ا  املميزين«.وأض�اف:  الاعب�ني 
لعب بهدوء وواقعية، وش�ددنا عىل العبينا 
برضورة الصب أمام مرمى املنافس، وعدم 

االستعجال«.
وطال�ب محمد الجماهر ووس�ائل اإلعام 
العراقية بالصب عىل الفريق، وأال يمنحونه 
أكث�ر مم�ا يس�تحق، ألن الفري�ق م�ا زال 
بحاج�ة إىل العمل.وزاد: »ال يجب املبالغة يف 

مدح الاعبني، ألنه س�ينعكس بالسلب عىل 
مستقبلهم، فالفريق ما زال يف طور اإلعداد، 
واألداء ل�م يصل إىل ما نطم�ح له«.وأردف: 
»بلوغ النهائي وحتى حصد اللقب، ال يمثل 

سقف طموحنا، وما نسعى له تكوين نواة 
حقيقي�ة للك�رة العراقية«.وأت�م: »نتطلع 
ألن نق�دم فريقا يلعب كرة ق�دم متطورة، 

ونحتاج إىل الوقت«.

برشلونة يرفض االستسالم 
يف صفقة توريس

إنتهاء مشوار نيامر 
يف 2021

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض مسؤولو برش�لونة االستسام يف صفقة اإلسباني 
فران توريس، نجم مانشس�رت س�يتي، حي�ث يريد ضمه 
خ�ال املركاتو الش�توي املقبل، عىل س�بيل اإلع�ارة مع 
أحقي�ة الرشاء، لكن النادي اإلنجليزي رفض هذه الفكرة، 

وطلب 70 مليون يورو عىل الفور.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« الكتالونية، فإن 
برش�لونة ال يعتزم التخيل عن توري�س، الذي طلبه املدرب 

تشايف هرنانديز بشكل خاص.
لك�ن البلوجران�ا يعلم أنه إذا أرص مانشس�رت س�يتي عىل 
طلبات�ه املالية، س�تصبح الصفقة مس�تحيلة يف الش�تاء 

املقبل.
وعرض برشلونة مؤخرًا عىل السيتي، تضمني أحد الاعبني 
يف الصفقة، مثل س�رجينو ديست أو سرجي روبرتو أو 
كليمنت لينجليت أو أوس�كار مينجويزا أو فيليب كوتينيو 

أو نيتو أو صامويل أومتيتي.
ويف املقاب�ل، رف�ض الن�ادي الكتالوني التخ�يل عن العبني 

آخرين، مثل نيكو جونزاليس وجايف وبيدري.

مانشسرت يونايتد يعني مدربًا مؤقتًا

أوملو خيرب برشلونة باملستحيل يف صفقته

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي مانشس�رت يونايتد اإلنكليزي، 
تعي�ني األملان�ي رالف رانغني�ك، يف منصب 
نهاي�ة  حت�ى  للفري�ق،  املؤق�ت  امل�درب 
املوسم الحايل، خلفا للنرويجي أويل غونار 
سولش�اير، املقال من مهام�ه الفنية عىل 

خلفية تردي النتائج.
إىل  عام�ا   ٦3 البال�غ  امل�درب  وس�ينضم 
يونايت�د، قادما من لوكوموتيف موس�كو 
ال�رويس، حيث كان يش�غل منصب مدير 

الرياضة والتطوير.
وبعد نهاية املوس�م الحايل، سيبقى مدرب 
اليبزيغ السابق يف »أولد ترافورد«، لكن يف 

دور استشاري ملدة عامني إضافيني.
وقال ج�ون مورتو مدير الك�رة يف النادي 
األول  مرش�حنا  كان  »لق�د  اإلنكلي�زي، 
ملنصب املدرب املؤقت، مما يعكس القيادة 

التي ال تقدر بثمن وامله�ارات الفنية التي 
حققها يف حوايل أربعة عقود من الخبة يف 

اإلدارة والتدريب«.
وسيتس�لم رانغني�ك مهام�ه م�ن املدرب 

املؤق�ت اآلخر مايكل كاري�ك، الذي أرشف 
إقال�ة  بع�د  مبارات�ني  يف  الفري�ق  ع�ىل 

سولشاير قبل أسبوع.
م�ن ناحيته، ع�ب رانغنيك عن حماس�ه 

لانضم�ام إىل يونايتد، مركزا عىل رضورة 
إعادة النادي املرتنح إىل س�كة االنتصارات 

والنجاحات.
م�يلء  »الفري�ق  األملان�ي  امل�درب  وق�ال 
باملواهب ويملك توازنا كبرا بني الش�باب 

والخبة«. 
وأض�اف »س�تكون كل جهودي لألش�هر 
الستة املقبلة عىل مساعدة هؤالء الاعبني 
من أجل تحقيق إمكاناتهم عىل املس�توى 

الفردي، واألهم من ذلك كفريق واحد«.
وختم »أبعد من ذلك، أتطلع إىل دعم أهداف 
النادي عىل املدى الطويل عىل أسس دوري 

املستقبيل كاستشاري«.
ويحتل يونايت�د املركز الثام�ن يف الدوري 
املمتاز برصيد 1٨ نقط�ة، متأخرا بفارق 
12 نقطة عن تش�ليس املتصدر الذي كان 
تعادل مع »الش�ياطني الحمر« األحد 1-1 

يف املرحلة الثالثة عرشة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يحافظ برش�لونة عىل اهتمامه بالتعاقد مع اإلس�باني داني 
أومل�و، نج�م اليبزيج، خال املوس�م الحايل.وس�بق أن حاول 
البارسا حسم الصفقة يف الصيف املايض، لكن النادي األملاني 

وضع قي�وًدا عىل رحيل الاع�ب اإلس�باني.ووفًقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن أوملو ال يزال عىل طاولة 
برشلونة.وكان من املفرتض أن يجتمع ممثلوه مع مسؤويل 
الن�ادي الكتالوني، الخميس املايض، لك�ن االجتماع تأجل إىل 
األسبوع الحايل، بسبب انشغال ماتيو أليماني، املدير الريايض 

لبش�لونة، باملفاوضات مع مانشس�رت س�يتي حول صفقة 
ف�ران توريس.وأضاف�ت الصحيفة أن أوملو أبلغ برش�لونة، 
بأن التعاقد معه يف املركاتو الشتوي املقبل أشبه باملستحيل، 
ألن الييزيج يريد املنافس�ة يف الدوري األوروبي هذا املوس�م، 

وضمان التأهل إىل دوري األبطال يف املوسم املقبل.

أسامواه: بايرن يعاين.. وعودة هاالند جتعل دورمتوند منافسًا حقيقيًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال جرالد أس�امواه مهاجم املنتخب األملاني الس�ابق، 
إن ع�ودة املهاج�م إرلينج هاالن�د من اإلصاب�ة تعني أن 
بوروس�يا دورتموند منافس حقيقي ع�ىل اللقب، وجاء 
ذلك قبل مواجهة القمة املرتقبة أمام بايرن ميونخ ضمن 

منافسات الدوري األملاني )بوندسليجا(.

وغاب النجم النرويجي هاالند عن املاعب ألسابيع بسبب 
إصاب�ة يف أعىل الفخ�ذ، لكنه عاد بش�كل أرسع مما كان 
متوقعا وش�ارك من مقعد البدالء وسجل هدفا يف املباراة 
التي انتهت بفوز بوروس�يا دورتموند عىل فولفس�بورج 

)3-1( أمس األول السبت.
وش�هدت املرحلة نفس�ها من الدوري األملاني أمس األول 
الس�بت فوز بايرن ميونخ ع�ىل أرميني�ا بيليفيلد، ليظل 

العماق الباف�اري يف الصدارة بف�ارق نقطة واحدة أمام 
بوروس�يا دورتموند، وذلك قبل املواجهة املرتقبة بينهما 

يوم السبت املقبل.
وذكر أسامواه يف مقاله ملجلة »كيكر« األملانية: »حقيقة 
ع�ودة هاالن�د م�ن اإلصابة تجع�ل بوروس�يا دورتموند 
مرشحا للقب بشكل أكب بكثر مما كان عليه يف األسابيع 
املاضية. أنتم تعرفون وقد رأيتم يف مباراة فولفسسبورج، 

الفارق الذي يحدثه تواجد هاالند«.
ويرى أسامواه أن هاالند يمكنه حمل الفريق بأكمله من 
خال الحم�اس الهائل الذي يتمتع ب�ه، مضيفا: »بايرن 
يعان�ي حالي�ا. واللحظ�ة تبدو مناس�بة للتغي�ر يف قمة 
جدول الدوري يوم السبت. لكن يمكنني القول من خال 
خبتي: كقاعدة، بايرن يكون حارضا عندما يكون األمر 

مهما«.

فينيسيوس: أقوم بكل ما يف وسعي ألكون أفضل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د البازييل فينيس�يوس جونيور نجم ري�ال مدريد، أنه 
»يق�وم بكل ما يف وس�عه« كي يك�ون يف »أفضل حاالته«، 
مؤكدا أنه يشعر أنه عىل ما يرام يف هذا املوسم الذي سجل 
خاله 11 هدفا وقام ب�7 تمريرات حاسمة يف 19 مباراة.
وقال الاعب الشاب )21 عاما( يف تريحات نقلها املوقع 
اإللكرتون�ي للن�ادي امللك�ي: »أنا يف وضع جي�د جدا، مثل 

الفريق بأكمله. نحن نب�ذل قصارى جهدنا للفوز وتقديم 
مباري�ات جي�دة. إنني أقوم ب�كل ما يف وس�عي ألكون يف 
أفضل حاالتي«.وحصل النجم الواعد، الذي كان له الفضل 
الليل�ة املاضي�ة يف فوز الري�ال عىل إش�بيلية )2-1(، عىل 
جائ�زة »٥ نج�وم« ألفضل العب يف ش�هر أكتوبر/ترشين 
أول، بعدم�ا كان األفض�ل أيضا يف أغس�طس/آب.ويف هذا 
الصدد قال: »إنني سعيد للغاية بهذه الجائزة التي ظفرت 
بها أكثر من مرة هذا املوس�م. أود أن أشكر الجمهور الذي 

يق�ف دائم�ا معن�ا. أريد أن أس�تمر عىل نف�س النهج 
الجيد للفوز باملباريات ومس�اعدة الفريق«.واختتم 

تريحات�ه بالحديث ع�ن الج�دول املكثف حتى 
نهاية العام، بوجود 7 مباريات يف أقل من شهر، 

قائا: »علين�ا العمل والتعايف بأرسع ما يمكن 
لاستعداد لهذه املباريات التي تعد األصعب 

من�ذ أن بدأ املوس�م. يج�ب أن نركز إلنجاز 
األمور بشكل صحيح وامليض قدما«.

كاريك: أنا من وضعت رونالدو 
احتياطيًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد ماي�كل كاريك، املدي�ر الفني املؤقت 
ملانشسرت يونايتد، أنه صاحب القرارات 
الفنية حتى اآلن يف مباريات الش�ياطني 

الحمر.
ووض�ع كاري�ك، كريس�تيانو رونال�دو 
احتياطًيا خال تعادل مانشسرت يونايتد 
مع تش�يليس بنتيجة 1-1، أمس األحد، 

يف الجولة 13 من البيمرليج.
وق�ال كاري�ك، يف تريح�ات أبرزته�ا 
صحيف�ة إندبندنت »ه�ل رالف رانجنيك 
وراء ق�رار جل�وس رونال�دو ع�ىل دكة 

البدالء؟ »ال.. هذا ليس صحيًحا«.
وس�ئل كاري�ك أيًض�ا حول ف�رص تويل 
رانجني�ك قي�ادة مانشس�رت يونايت�د يف 

األي�ام املقبل�ة، وأج�اب »حت�ى اآلن لم 
أحصل عىل أخبار أخرى«.

وأض�اف »كن�ت أرك�ز فقط ع�ىل لقاء 
تش�يليس، كان هناك م�ا يكفي يف رأيس 

إلعداد الاعبني لهذا اللقاء«.
ون�وه »بع�د املب�اراة، أن�ا متأك�د أنني 
س�أكون عىل علم بأحدث املس�تجدات، 
القليل�ة  األي�ام  يف  س�يحدث  م�ا  وأرى 

املقبلة«.
ونوه »حتى اآلن ليس لدي أي يشء آخر 
ألقدمه لكم. جئنا إىل املباراة بخطة، كنا 

نعرف نوًعا ما كيف سيلعب تشيليس«.
وأت�م »ولذل�ك كانت الخطة ت�دور حول 
إيقاف التمري�رات الصغرة لجورجينيو 
وس�ط  يف  تش�يك  لوفت�وس  وروب�ن 

امللعب«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

بات البازييل نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جرمان، 
مه�ددا بالغياب عن املاعب لفرتة طويل�ة، بعد إصابته يف 

مباراة سانت إيتيان، أمس األحد، يف الدوري الفرنيس.
 وذكرت ش�بكة RMC الفرنس�ية أن الفحوص�ات األولية 
الت�ي خضع له�ا نيم�ار عقب اللق�اء، أوضح�ت إصابته 

بالتواء شديد يف كاحل القدم اليرسى.
 وأضافت أنه من املرجح غياب الاعب البازييل ملدة س�تة 
أسابيع بس�بب هذا االلتواء، وفقا لتقديرات أطباء النادي 

البارييس.
 وسيجري نيمار مزيدا من الفحوصات غدا اإلثنني، لتحديد 

حجم اإلصابة ومدة غيابه.
 ووفق�ا للمدة املقررة مبدئيا، س�يغيب نيم�ار )29 عاما( 
عن صفوف فريقه يف ٦ مباريات، لتنتهي مسرته يف العام 

الجاري 2021.
 يذك�ر أن نيمار س�جل 3 أه�داف فقط يف 1٤ مب�اراة هذا 
املوسم، جاءت جميعها يف بطولة الدوري، ولم يهز الشباك 

يف دوري أبطال أوروبا.

الفيفا يعلن موعد مونديال األندية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، موعد بطولة 
كأس العال�م لألندي�ة، التي تس�تضيفها اإلمارات 
العام املقبل.وقال الفيفا إن البطولة، التي تش�ارك 

فيه�ا 3 فرق عربية، س�تقام يف الف�رتة بني 3 و12 
فباير شباط 2022.وتجرى قرعة البطولة االثنني 
يف زيورخ الس�ويرسية، حيث يبث الحدث مبارشة 
عىل موق�ع االتح�اد الدويل.ويش�ارك يف البطولة 7 
ف�رق تمثل قارات العالم، وهي الجزيرة ممثل البلد 

املضي�ف، واله�ال الس�عودي بطل آس�يا، واألهيل 
امل�ري بطل إفريقي�ا، وتش�لىس اإلنجليزي بطل 
أوروبا، ومونتري املكس�يكي بط�ل الكونكاكاف، 
وبامل�راس البازي�يل بط�ل كوب�ا ليبتادوري�س، 

وأوكاند سيتى النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

موقف مؤسف بني تشايف وإيمري.. والرشطة تتدخل
            المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل تش�ايف هرناندي�ز، املدي�ر الفني لبش�لونة، يف 
موق�ف مثر مع أوناي إيمري، م�درب فياريال، عقب 
مب�اراة الفريقني، الس�بت امل�ايض، يف الجولة 1٥ من 

عمر الليجا.
وانتهت املباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3-1، عىل ملعب 

ال س�راميكا، وش�هد اللق�اء، بعض الق�رارات املثرة 
للجدل تحكيمًيا.

وعقب نهاية املباراة، رفض إيمري، مصافحة تش�ايف، 
مم�ا أث�ار غض�ب األخر أم�ام الكام�رات، م�ن هذا 
الترف.ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت«، ف�إن التوتر 
وص�ل إىل ذروت�ه يف النفق املؤدي لغ�رف خلع املابس، 
حي�ث أن إيمري قال لتش�ايف »إنهم يمنح�وك هدايا.. 

األمر نفس�ه يحدث دائًما معكم«.وأش�ارت الصحيفة 
اإلسبانية إىل أنه مع ازدياد حدة النقاش بني الطرفني، 
اضط�رت الرشطة للتدخل من أجل الفصل بني تش�ايف 

هرنانديز وأوناي إيمري.
ويحتل نادي برش�لونة، املركز السابع يف جدول ترتيب 
الدوري اإلسباني برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة 

ضد إشبيلية.
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املعادلة احلضارية

محمد عبد الجبار الشبوط

الحض�ارة ه�ي عن�وان عريض يش�مل كل م�ا يحصل بني االنس�ان 
والطبيعة، سلبا او ايجابا. الحضارة بااليجاب هي التقدم، والحضارة 
بالسلب هي التخلف. والعالقة بني االنسان والطبيعة تفاعلية. فكما 
يؤثر االنسان يف الطبيعة، فان الطبيعة تؤثر فيه. وال ننىس ان االنسان 
بلح�اظ اخر هو جزء من الطبيعة. وقد اش�ار القران الكريم اىل هذه 
الحقيق�ة بقوله:«ِمْنَها َخلَْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخرُِجُكْم َتاَرًة 

أُْخرَٰى«.)طه 55(
تختلف »الحض�ارات« فيما بينها، ومن هنا تعددت الحضارات، منها 
ما بقي واندث�ر، وبقيت اثاره املعرفية او املادية، ومنها مازال باقيا. 
ورصدها جميعا توينبي )١٨٨٩-١٩٧5( فوجدها ٢١ حضارة.  سبع 

منها باقيات و ١٤ مندثرات. 
ومهم�ا اختلف�ت الحض�ارات فيم�ا بينه�ا، فانه�ا انم�ا تختل�ف يف 
خصائصها الظاهري�ة والخارجية، لكنها جميعا تش�رك يف معادلة 

واحدة، او تحكمها معادلة واحدة هي:
ح=م x ق

ويمك�ن ان تقرأ املعادلة ع�ى النحو التايل ايضا، كم�ا بينها الصديق 
الدكتور حميد رياح:

ح= مجموع )االنسان xق١ + الطبيعةxق٢+العلمxق3 + العملxق٤ 
+ الزمنxق5(

حيث ان ح= الحضارة
و م =املركب الحضاري، وهو مؤلف من خمسة عنارص هي: االنسان 

والطبيعة والزمن والعلم والعمل
و ق =منظومة القي�م العليا الحافة باملركب الحضاري و التي تحكم 
عالق�ة عنارص املرك�ب الحضاري فيم�ا بينها، وبدرج�ة اهم عالقة 
االنسان باالنس�ان )العالقة االجتماعية(، وعالقة االنسان بالطبيعة 

)العالقة الطبيعية(. 
و )ق 5،٤،3،٢،١( القي�م الفرعي�ة املتعلقة ب�كل عنرص من عنارص 

املركب الحضاري الخمسة.
وهذا ما نسميه »املعادلة الحضارية«.

وه�ذا ما فهمه الس�يد محمد باقر الص�در )١٩35-١٩٨٠( من قوله 
َك لِلَْماَلِئَكِة إِنِّي َجاِع�ٌل يِف اْلَْرِض َخلِيَفًة«. )البقرة  تع�اىل:«َوإِْذ َقاَل َربُّ
3٠(. وقد س�بقه اىل اكتش�اف عالقة االس�تخالف بدرج�ات مختلفة 
كتاب وعلماء اخرون مثل عبد القادر عودة )١٩٠٦-١٩5٤(، والراغب 
االصفهان�ي ) ت ١١٠٨(. لك�ن ينس�ب اىل الصدر تحلي�ل هذه االية 
وتفكيكها بالصورة املنتجة لنظرية االستخالف، بشكل لم اجده عند 

غريه، استخالف االنسان يف االرض من قبل الله سبحانه وتعاىل. 
وقد فكك الصدر االس�تخالف اىل امرين هما: االس�تخالف الس�يايس 
واالس�تخالف االقتص�ادي. وينت�ج م�ن االول القول بح�ق الجماعة 
البرشية يف حكم نفس�ها بنفس�ها. وينتج من الثاني القول بامللكية 
العام�ة للثروة كأصل يف بناء الحياة االقتصادية. وهذا االصل ال يلغي 
امللكي�ة الخاص�ة التي تتأت�ى من العم�ل. وطرق اخ�رى مذكورة يف 

مصادر البحث.
ويمك�ن اثبات صحة املعادلة الحضارية وعمومميتها بالعودة اىل كل 
الحضارات  املعروفة التي نشأت عى امتداد التاريخ البرشي منذ اكثر 

من ستة االف سنة واىل اليوم. 
وبن�اء عى ه�ذه املعادلة نق�ول: ادا اردن�ا ان نبني حض�ارة )دولة، 
مجتم�ع( جدي�دة، او نعال�ج س�لبيات حض�ارة )دول�ة، مجتم�ع( 
موجودة، فيج�ب ان نعود اىل »املعادلة الحضاري�ة« وننطلق منها يف 

البناء او االصالح. 
وهذا يعني اننا بحاجة اىل هذه املعادلة يف حالتني:

الحالة االوىل اذا اردنا االنطالق فورا وقصديا القامة الدولة الحضارية 
الحديثة.

الحالة الثانية، اذا اردنا معالجة املشكالت التي يعاني منها مجتمعنا 
ودولتنا مثل الفساد، والنظام السيايس، والنظام االقتصادي، والنظام 
اإلداري، والنظام الربوي الخ. وفيما يتعلق االمر يف الحالة الراهنة يف 
العراق، نقول ان كل ما يعانيه املجتمع العراقي من مش�كالت ش�تى 
يف مختلف املجاالت السياس�ية واالقتصادية وغريه�ا انما هو نتائج 
ومضاعف�ات الخلل الح�اد، بل االخت�الالت الحادة يف ه�ذه املعادلة. 
واي توج�ه لالص�الح ال يكون ج�ادا وصادقا ومثمرا م�ا لم يضع يف 
حسبانه اصالح هذه االختالالت يف املعادلة الحضارية.  هذا هو نمط 
التفكري العلمي باالصالح، وهو يختلف كثريا عن النمط الش�عبوي او 
االس�تهالكي الذي يتشدق به الجهالء »ٱلَِّذيَن َضلَّ َس�ْعُيُهْم ِف ٱلَْحَيٰوِة 

ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا«! ٱلدُّ

التعليم التجاري
يتسم االقتصاد املحيل بالتعامل وفق املتغريات اإليجابية التي من 
خاللها يمك�ن دعم االقتصاد الوطني من جهة وضماناً لتحقيق 
املنفع�ة العام�ة من جه�ة اخرى، وبالت�ايل يؤدي ذلك الس�ماح 
الس�تثمار الموال الخاصة لتحقيق الفائده املجتمعية وتحقيق 
رغب�ات املواطنني القادرين عى االنتفاع من تلك الخدمة، عى ان 

تخضع للضوابط الحكومية.
ولعلها حالة صحية ان نجد انتشار البنوك االهليه واملستشفيات 
االهليه وامل�دارس والكليات االهليه وه�ي موضوعنا لهذا اليوم، 
حي�ث انترشت وبش�كل ملحوظ تلك امل�دارس والكلي�ات والتي 
من املف�رض انها تس�ري وفق الضواب�ط القانوني�ة املقرة لها، 
وطبع�اً لقاء مبال�غ عاليه مقاب�ل خدمات مدرس�ية وجامعية 
ق�د ترتقي بعضها اىل مس�توى عاٍل وبعضها ال يتناس�ب نهائياً 
ال مع مس�توى التعلي�م او الكادر التدري�ي او حتى من ناحية 
البني�ة، بل اصب�ح بعضها يس�مح بكل يشء وال ياحس�ب عى 
ابس�ط املتطلبات الدراس�ية ومقوماتها، بحجة ان هؤالء الطلبة 
يدرس�ون )بفلوسهم وبمجرد الضغط عليهم سيركون املدرسة 
ويتجه�ون ملدارس أخرى( ال بل أصبح�ت بعضها ُتبيح كل يشء 
وتس�مح للطالب بما يش�اء حت�ى أصبح البعض منه�ا مصدراً 

للفساد الشبابي.
 وبالتايل التتناس�ب م�ع الرس�الة التعليمية يف بن�اء مجتمعات 

صحية متعافية من الجهل واالنشطارات الفكرية املتباينة.
والحال يرسي عى الدراس�ات العليا وما نش�هده اليوم من ثورة 
علمية كبرية للحصول عى الش�هادات العلي�ا، حيث اتجه اغلب 
الش�باب من املوظفني وغريه�م لهذه الدراس�ات يف دول العالم 
مس�تغلني فرصة التعليم االلكروني والدراس�ة عن ُبعد بس�بب 
جائحة كورونا وما رافقتها من فوىض دراسية والتي كانت ُتمثل 
اقل الخسائر املمكنة يف هذه الفرة، واملضحك املبكي يف املوضوع 
ان بع�ض هؤالء الطلب�ة ال يميزون بني ح�ريف )ض، ظ( كما ان 
البع�ض يكتب )هية( بقصد )هي(، وغريه�ا من المور التي قد 
نلتمس�هم فيها العذر، واملش�كلة هنا ان يف دراسة هؤالء الطلبة 
اس�تنزاف لالموال الخاصة والتي كان من املمكن اس�تثمارها يف 
جامعاتن�ا العراقية التي تش�هد الرصانة العلمي�ة، وفيها خرية 

الساتذة الكبار والفقهاء يف مجال علمهم.
كما وان ذلك س�يكون له الثر الواضح يف إحصاء عدد الدارس�ني 
ومجال الدراس�ة وم�دى حاجة الدوائر لتل�ك االختصاصات بدالً 
م�ن بعثرته�ا دون فائدة، وفق�اً لقاعدة الع�رض والطلب والتي 
كان يمكن معها ان ُتفت�ح افاق ومجاالت اختصاصية قد نكون 

بحاجة لها دون سواها.
كم�ا وان بع�ض العاملني يف املج�ال الوظيفي والذين س�بق وان 
تعينوا بش�هادات دراس�ية معينه واليوم أصبحت لهم شهادات 
جامعي�ة وبأختصاص�ات مختلف�ه ومهم�ه يمكن ان نس�تفاد 
منه�م يف جميع نواحي العم�ل الوظيفي بع�د تحويل مالكاتهم 
ليكونوا جزًء من املنظومة الوظيفية املثقفة التي معها ستشهد 
مؤسس�ات الدولة انتقالة علمية وعملية واسعة يف مجال تقديم 

الخدمات ملواطنيها.
ومن هنا ُنرس�ل برس�ائل مهمة يف اس�تثمار ذلك ضماناً ُلحسن 
الداء الوظيف�ي ال�ذي يلق�ي بنتائج�ه اإليجابي�ة ع�ى الواق�ع 
الوظيفي والذي س�ينعكس بدوره عى الواقع االجتماعي وخلق 

رضا مجتمعي متكامل. 

مقدمة يف تعريف ما هو مرض السكري : مرض السكري هو زيادة ملحوظة 
يف مس�توى الجلوكوز يف الدم ، أو يسمى سكر الدم ، لن الجلوكوز هو مصدر 
طاقة للجسم ويمكن الحصول عليه من الطعام الذي نتناوله. البنكرياس هو 
املس�ؤول عن إفراز هرمون يس�مى النسولني ، والذي يس�اعد السكر يف الدم 
عى دخول الخاليا إلنتاج الطاقة.يف بعض الحيان ال يستطيع الجسم إنتاج ما 
يكفي من النس�ولني أو أي منها. يف هذه الحالة ، يبقى الجلوكوز يف الدم ولن 
ينتقل إىل الخاليا .  مع مرور الوقت ، يمكن أن يتسبب وجود الجلوكوز يف الدم 
يف اإلصابة بمرض الس�كري والعديد من املش�كالت الصحية ، ولكن هل يمكن 
عالج مرض الس�كري من النوع ٢ بش�كل دائم؟ الع�الج النهائي دون ادوية : 
وكما اسلفنا الذكر عن طبيعة مرض السكري وليجاد حل جذري لهذا املرض 
وق�د جربت هذا عى نفي ويش�هد الله انني تحس�نت وب�دأت ادرك التغريات 
بعد اس�بوع من بدأ العالج وهو التوقف عن تناول جميع انواع الكربوهيدرات 
الكربوهيدرات الكربوهيدرات كررتها ثالث وتش�مل ما هو ات : الخبز بجميع 
انواعه ابيض واسمر واي لون حيث يمنع تناول اي نوع من الخبز وهو يندرج 

تحت بند حبوب بأستثناء خبز اللوز حيث انه ال يعترب من الكربوهيدرات . 

ختلص من داء السكري لألبد بدون 
ادوية او اعشاب!  حذرت منظمة الصحة العاملية من حدوث زيادة يف حاالت اإلصابة بكوفيد-

١٩ اعتمادا عى خصائص }أوميكرون{ وهو ما ستكون له عواقب وخيمة«، 
حسب املنظمة.

وذكرت الصحة العاملية يف بيان تلقت }الفرات نيوز{ نسخة منه، ان »إحتمال 
زيادة انتش�ار الس�اللة أوميكرون عى املس�توى العاملي مرتفع«، مبينة ان 
»تقييم مجمل الخطر العامل�ي املتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية وقد تحدث 
زيادة بحاالت كورونا اعتمادا عى خصائص أوميكرون ما ستكون له عواقب 
وخيمة«.واضاف البيان ،ان »الصحة العاملية تحث ١٩٤ دولة عضوا بها عى 
اإلرساع بتطعي�م الفئات ذات الولوي�ة بلقاحات كوفيد-١٩ والدول العضاء 

عى اإلبالغ عن أول حاالت وبؤر تفيش أوميكرون«.
وطالبت الصحة »الدول باس�تخدام نهج يستند إىل املخاطر لتعديل إجراءات 
الس�فر«، مش�رية اىل انه »لدى أوميكرون عدد غري مس�بوق م�ن التحورات 

وبعضها يثري القلق آلثاره املحتملة«.

اعلنت اخصائية تغذية اليوم عن فوائد وارضار البصل عى جس�م االنس�ان 
فالبصل له فوائد مهمة ورضورية فهو يعد مضاد للبكريا وطارد الس�موم 
من جسم االنس�ان وكذلك يعد البصل مصدر جيد لفيتامني يس فهو يساعد 
عى الهضم ويزيل السوائل الزائدة من جسم االنسان  وكذلك مفيد لالمراض 

الرسطانية.
ويف نف�س الس�ياق ح�ذرت اخصائي�ة التغذي�ة م�ن االمراض الت�ي اليجب 
للمصابني بتناول البصل الن االشخاص املصابني بامراض يكون من الصعب 

تناول البصل النه يؤدي اىل تقرحات يف املعدة واالثنى عرش.

ترصحيات مقلقة للصحة العاملية عن املتحور 
»أوميكرون« وحتذر من »عواقب وخيمة«

تعرف عىل فوائد وارضار البصل

االتصاالت تعلن جاهزيتها للدوام اإللكرتوين
 وحتسني خدمة اإلنرتنت

جاهزيته�ا  االتص�االت،  وزارة  اعلن�ت   
خدم�ة  وتحس�ني  اإللكرون�ي  لل�دوام 
اإلنرن�ت. وقال املتحدث باس�م الوزارة، 
ان  ني�وز{  }للف�رات  املش�هداني  رع�د 
»الوزارة داعم�ة مرشوع وزارتي الربية 
والتعلي�م العايل يف الدراس�ة االلكرونية، 
من خ�الل تزوي�د املنص�ات االلكرونية 

بالسعات اإلضافية«.
واض�اف »الك�وادر ع�ى أتم االس�تعداد 
لتوفري كافة الخدمات اإلضافية لوزارتي 
الربية والتعلي�م يف حالة طلب الوزارتني 

أي سعات اضافية أخرى منها«.
ال�وزارة  »اس�تعداد  الش�مهداني  واك�د 
لتوفري كافة الس�عات اإلضافية لتحسني 

خدمات االنرنت يف عموم البالد«.
وكان�ت وزارة الصح�ة علق�ت ع�رب متحدثها 
حيدر فاروق }للف�رات نيوز{ عى االنتقال من 
الدوام الحض�وري اىل االلكروني بعد تطورات 

املتحور الجديد.
وقال ف�اروق، ان »العملية التعليمة مس�تمرة 
ول�ن تحدث ع�ن موضوع االنتق�ال اىل التعليم 
االلكرون�ي م�ا ل�م يأتين�ا ام�ر م�ن الجهات 
العليا بش�انه، وان كل ما يطرح االن هو ارباك 
للمجتمع العراقي من اش�اعات حظر التجوال 

وايقاف الدوام الحضوري ونحن ال نتعامل مع 
القرارات املبنية عى ربما وسوف وغريها«.

واش�ار ف�اروق، اىل التعام�ل وف�ق معطي�ات 
موجودة وق�رارات تصدر من الجه�ات العليا، 
مؤك�داً، اس�تعداد ال�وزارة يف جمي�ع االحوال 
ووضعت ضمن خططها الدراس�ة االلكرونية 

ويمكن التعامل وفقا لجميع الخطط.
الجامع�ات  بي�ان،  الصح�ة يف  وحث�ت وزارة 
وامل�دارس كاف�ة ع�ى التع�اون م�ع وزارتن�ا 
لضم�ان تنفيذ ق�رارات اللجن�ة العليا للصحة 

والس�المة الوطني�ة لضمان انس�يابية 
ال�دوام والحف�اظ ع�ى صح�ة الطلب�ة 

والهيئات التدريسية.
م�ن جانب�ه اعلن مدي�ر دائ�رة الصحة 
العام�ة يف وزارة الصح�ة، ري�اض عب�د 
الم�ري الحلف�ي، ب�أن ال�وزارة س�تعيد 
العمل بإج�راءات االغالق ومنع الس�فر 
وتطبيق خطوات الوقاية، يف حال ظهور 
املتح�ور الجدي�د لوباء كورونا املس�مى 
}أوميك�رون{ ال�ذي ت�واردت معلومات 
أولي�ة بش�أن رسع�ة انتش�اره وش�دة 

عدواه.
وب�ني الحلف�ي يف ترصيح صحف�ي، أن 
ال�وزارة س�تلجأ اىل اعتم�اد االج�راءات 
السابقة والتباعد االجتماعي وأخذ اللقاح 
للوقاي�ة م�ن املتح�ور الجدي�د )اوميك�رون( 
مش�دداً ع�ى اتخ�اذ جمي�ع االج�راءات ملن�ع 
دخول ساللة كورونا املعروفة بمتحور جنوب 
افريقي�ا }أوميك�رون{، الن�ه ش�ديد الع�دوى 

ورسيع االنتشار. 
ولف�ت اىل ع�دم وج�ود أية ضمان�ات من عدم 
انتق�ال الفريوس املتحور اىل العراق، لذا ينبغي 
االس�تعداد لهذا االحتمال وتش�خيص الساللة 

ونوعها يف املختربات.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ترشيح آسياسيل جلائزة مرموقة كأفضل مرشوع تنموي يف الرشق األوسط وافريقيا
الرائ�دة يف مج�ال  أعلن�ت رشك�ة آسياس�يل   
اإلتصاالت املتنقلة والخدمات الرقمية يف العراق 
والخاص�ة  املرموق�ة   »DCD« بجائ�زة  للف�وز 
بتطویر مراک�ز البیانات وذل�ك للجهود الكبرية 
الت�ي بذلته�ا آسياس�يل يف إع�ادة بن�اء البنية 
التحتية لالتص�االت يف الع�راق. وبذلك اصبحت 
رشك�ة االتص�االت العراقي�ة اآلن واح�دة م�ن 
املرش�حني النهائي�ني بی�ن رشكات اإلتص�االت 
العاملي�ة للف�وز بجائزة تطوير مراك�ز البيانات 
بيان�ات  مراك�ز  م�رشوع  وکان   .٢٠٢١ لع�ام 
آسياس�يل ق�د بدأ يف ش�هر كان�ون الثاني لعام 
٢٠٢٠، ويف ف�رة وجيزة، تمكنت آسياس�يل من 
انش�اء، لیس مرکز بیانات واحد فقط، بل ثالثة 
ع�رش مرکز بيانات يف كافة أنحاء العراق، حيث 
ان أربعة منها تع�د مراكز بيانات من التصنیف 
الثالث »Tier III« حس�ب معهد أبتایم العاملي؛ 
وال�ذي یعت�رب م�ن اعل�ی التصنیف�ات حس�ب 
املعاییر العاملیة، بینم�ا بقیة املراکز مازالت قید 
التطوی�ر. وقد تم بناء وتطوي�ر مراكز البيانات 
به�دف تحس�ني ج�ودة االتص�االت يف الع�راق 
واإلنرنت الالس�لكي. إن وج�ود مراکز البیانات 
 »٤G+ LTE/٤G« هذە يعزز تقنية الجیل الرابع
آلسیاسیل يف العراق واملتفوقة أصالً مما يسمح 

لرشكة آسياسيل للتمتع بحصة سوقیة بنسبة 
تص�ل إل�ی أكث�ر م�ن 5٠٪ ویمکنها م�ن رفع 
مستوى خدماتها للمشرکین. وساعدت مراكز 
بيانات آسياس�يل علی توفیر التغطية لكثر من 
٩٩٪ م�ن مناط�ق العراق و وصوله�ا إىل أفضل 
ش�بكة إنرن�ت يف العراق. وقد قامت مؤسس�ة 
»DCD« الخاصة بنمح هذە الجوائز، واملس�می 
أیض�اً ب�� »جائ�زة الوس�كار لصناع�ة مراكز 
البيانات« بنرش املحتوى وادارة الحداث املتعلقة 
بصناع�ة مراكز البيانات منذ ع�ام ١٩٩٨. کما 
ان لدی هذە املؤسس�ة اکثر م�ن 3٠٠,٠٠٠ من 
املهنيني النش�طین من كافة أنح�اء العالم. وقد 
کان�ت مؤسس�ة »DCD« ق�د اعرف�ت بأعمال 
رشكة آسياس�يل التي تمكنت من تحويل البنية 
التحتية التي ُدمرت علی اثر سنوات من الحروب 

والرصاع�ات إىل بني�ة تس�تحق نی�ل الجوائ�ز، 
مما أع�اد الع�راق إىل خارط�ة الس�باق التقني 
من خالل إطالق نظام ش�امل للحل�ول التقنية 
ومراك�ز البيانات التي هي قيد تطوير مس�تمر 
وذلك من اج�ل اإلرتقاء بها إلی املعايري العاملية. 
وقال هش�ام س�بلیني، املدیر التنفی�ذي لدائرة 
التکنولوجیا واملعلومات يف رشك�ة آسياس�ي�ل: 
»يس�عدنا ويرشفن�ا أن نک�ون من املرش�حین 
 ،»DCD« النهائیین لهذه الجائ�زة املرموقة من
أن هذا ليس إنجازاً لرشكة آسياسيل فقط بقدر 
م�ا هو إنجاز للعراق بأرسە. قبل عدة س�نوات، 
كان مج�رد التفكري يف الحص�ول عى مثل هذه 
الجائ�زة بمثاب�ة حل�م، ولم يكن لدين�ا يشء او 
امكاني�ات يمكننا التناف�س بها وال يشء لنقوم 
بعرض�ه، لکننا الیوم ندخل املس�ابقات العاملیة 

مرفوعي الهام وبشموخ. 
» وأض�اف س�بلیني،« لق�د وعدناك�م کرشک�ة 
آسياس�يل، بأننا س�وف نعيد للع�راق مكانتها 
القیادی�ة الت�ي تلی�ق به�ا يف املنطق�ة وتقرب 
رشكة االتصاالت الرائدة من تحقيق هذا الهدف 
يوماً بعد يوم. نحن نعم�ل ليالً ونهاراً لنقدم ما 
يس�تحقه املجتمع العراقي، والش�عب العراقي 

يستحق الفضل دائماً«.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


