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رئيس الوزراء دعا املفوضية إىل اإلبالغ عن «أي خروقات» ..وتشديد على عدم استخدام املال العام للدعاية

جلسة استثنائية للحكومة :توصيات وقرارات إلنجاح االنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الوكالة ألقت القبض على متهمني
يتاجران باألعضاء البشرية

وكيل وزارة الداخلية لشؤون
الرشطة ألهايل ناحيـة العبـارة:
ص2
سالمة املواطنني أولويتنا

عق�د مجل�س ال�وزراء ،أم�س الس�بت ،جلس�ته
االس�تثنائية برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظمي ،التي خصصت لتوفري الدعم
لالنتخابات ،ومتابعة آخر اإلجراءات والتحضريات
الخاصة بها .وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئاسة
الوزراء تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
املجل�س اس�تضاف خ�الل جلس�ته ،املحافظني،
ورؤس�اء الهيئ�ات املس�تقلة ،وق�ادة األجه�زة
األمنية ،فضالً عن رئيس املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات .وأكد الكاظمي ،أن «االنتخابات املقبلة
املق�ررة يف العارش من ش�هر ترشي�ن األول املقبل
هي الحل األمثل والوحيد ملش�كالت العراق ،وشدد
عىل اس�تكمال كل متطلبات العملي�ة االنتخابية،
وأن تضطلع كل دوائر الدولة ومؤسساتها األمنية
واملدني�ة ،ومعها صن�وف قواتنا املس�لحة كافة،
بدورها املش�هود إلنجاح هذه العملية الحاس�مة
وحمايتها» .وأضاف رئيس مجلس الوزراء بالقول
«ش�ددنا عىل املسؤولني املرش�حني يف االنتخابات،
عدم استخدام موارد الدولة ومتطلباتها ،وهو أمر
ممنوع منعا ً بات�اً ،ووجهنا املفوضية باإلبالغ عن
أي خ�رق بهذا الص�دد؛ ليج�ري التعامل معه عىل
نّ
تأخري».وب�ني الكاظمي،
وف�ق القان�ون وب�ال أي
أن «املش�اركة الفعال�ة والواس�عة يف االنتخابات،
نّ
املعب الحقيقي
س�تضمن أن تكون نتائجها ه�ي
عن إرادة الشعب العراقي» ،داعيا ً كل فئات الشعب
للذه�اب إىل صناديق اإلقرتاع ،واختيار املرش�حني
من أهل الثقة ،املعروف�ة نزاهتهم ومهنيتهم؛ من
أجل امليض قدما ً يف مسرية اإلصالح».

التفاصيل ص2

مصدر يكشف أجندة رئيس الوزراء يف زيارته اىل طهران :الطاقة قبل السياسة

عـدة
املفوضيـة ترهـن نـسـبـة الـمـشـاركة فـي االنـتـخـابـات بـجـهـات ّ

ص2

ص2

العراق يتوصل إىل اتفاق مع األكاديمية الدولية
ملكافحة الفساد

بغداد  /المستقبل العراقي

املانيا تعلن إحباط  23هجوم ًا إرهابي ًا :اخلطر قائم
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية األملاني ،هورست زيهوفر ،أن السلطات
األمنية يف أملانيا أحبط�ت منذ عام  2000أكثر من عرشين
هجوما ً إرهابياً.
وقال زيهوفر «أحبطت السلطات لدينا  23هجوما ً إرهابيا ً
من�ذ ع�ام  ... 2000منعنا هجم�ات إرهابي�ة ،لكن خطر
وق�وع هجوم ال يزال قائم�اً» ،دون اإلفصاح عن مزيد من
التفاصيل .وتأت�ي ترصيحات زيهوفر يف الذكرى العرشين
لهجمات  11أيلول  2001يف الواليات املتحدة.
وطالب زيهوفر مرة أخرى بتمكني هيئات حماية الدستور
(االس�تخبارات الداخلي�ة) من إج�راء «عملي�ات تفتيش
إلكرتوني�ة» .وق�ال الوزير «يف الحرب ض�د اإلرهاب ،علينا
أن نتكيف باس�تمرار مع التهديدات الجديدة أو التطورات
التقنية» ،معربا ً عن أس�فه ألنه لم يكن من املمكن «إنفاذ

وزير النفط يعلن
اعتامد العراق عىل اسرتاتيجية
العتامد الطاقة النظيفة
ص3

جميع الصالحيات الالزمة» خالل هذه الفرتة الترشيعية،
وق�ال «آم�ل أن تواصل الحكوم�ة القادم�ة العمل عىل ما
بدأناه».
م�ن جهته أعل�ن رئيس هيئ�ة حماية الدس�تور ،توماس
هالدينفان�غ ،أن ع�دد املتطرف�ني اإلس�الميني الخطريين
بشكل خاص يف أملانيا يبلغ ألفي شخص .وقال هالدينفانغ
يف ترصيح�ات لصحيفة «تاغسش�بيغل» األملانية« :هؤالء
ه�م كل الذين نتوقع منه�م ،كجهاز اس�تخبارات ،إرهابا ً
محتمالً وحتى هجمات (إرهابية)».
ُيذك�ر أن االئت�الف الحاك�م الح�ايل ،املكون م�ن التحالف
املس�يحي ال�ذي تنتم�ي إلي�ه املستش�ارة أنغي�ال مريكل،
والحزب االشرتاكي الديمقراطي ،مرر يف البملان تعديالً عىل
قانون هيئات حماية الدستور (االستخبارات الداخلية) يف
حزيران/يونيو املايض ،يمنح االستخبارات الداخلية املزيد
من الصالحيات للوصول إىل االتصاالت عن بعد.

أعلنت هيئة النزاهة ،أمس السبت ،االتفاق
عىل توقيع مذك�رة تفاهم مع األكاديمية
الدوليَّة ملكافحة الفساد.
وذك�رت الهيئ�ة ،يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه أن «يف إط�ار تعزيز
أوارص التع�اون ب�ني أكاديميات مكافحة
الفساد ،والسعي إلبرام اتفاقات ومذكرات
تعاون بينها يف مج�ال التدريب والتطوير
ونقل املعارف واكتس�اب املهارات ،التقى
رئي�س هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة القايض
(عالء جواد الس�اعدي) بعميد األكاديميَّة

التفاصيل ص2

اإلعالم الرقمي :فيسبوك أخفق يف تطبيق معايريه املتعلقة باالنتخابات

احلشد الشعبي يعلن انطالق اليوم الثاين من عملية «ثأر األبطال»

رشطة ميسان تستنفر كافة مفاصلها وتشكيالهتا لتأمني االنتخابات

نينوى:
توزيع  3600قطعـة سكنيـة
شملت هذه الفئات
ص3

الدوليَّة ملكافحة الفساد (توماس ستيلزر)
يف العاصمة النمساويَّة فيينا».
وأض�اف البي�ان «ج�رى خ�الل اللقاء يف
مقر األكاديميَّة الدولية ملكافحة الفس�اد
 ،االتف�اق بني الجانبني ع�ىل إبرام مذكرة
تفاهم بني األكاديميَّتني الدولية والعراقية
ٍ
ملكافحة الفساد؛ من أجل التعاون يف رفع
قدرات العاملني يف مجال مُ كافحة الفساد
يف التحقيق والتدقيق ونرش ثقافة النزاهة
والشفافية والحفاظ عىل املال العام ،عب
برام�ج التدري�ب والتعليم ونق�ل املعارف
وإجراء البحوث والدراسات يف هذا املجال».
وتباحث الطرفان حول «س�بل مد جسور

التعاون بني األكاديميَّتني يف مجال التدريب
والتطوير وبما يصب يف موضوع تس�هيل
تنفي�ذ بن�ود االتفاقي�ة الدولي�ة ملكافحة
الفساد ،ال سيما ما جاء يف فصلها الفصل
الس�ادس  -املادة ( )60بعن�وان التدريب
واملساعدة التقنية التي تنص عىل أن تقوم
كل دولة طرف ،بالقدر الالزم ،باستحداث
أو تطوي�ر أو تحس�ني برام��ج تدري�ب،
خاص�ة ملوظفي�ها املس��ؤولني عن منع
الفساد ومكافحت��ه».
وتاب�ع  ،أن «اللق�اء تخلل�ه مناقش�ة
إمكاني�ات األكاديميَّت�ني م�ن الناحي�ة
العلمي�ة والتدريبيَّ�ة ومواردهما البرشيَّة

واملاديَّ�ة ،فيم�ا وج�ه القايض الس�اعدي
دع�وة لعمي�د األكاديميَّة الدوليَّ�ة لزيارة
العراق».
وأش�اد توم�اس س�تيلزر ،ب�»جه�ود
األكاديميَّ�ة العراقيَّ�ة ،بع�د اطالع�ه عىل
مهامه�ا وإنجازاته�ا ،ال س�يما يف مجال
التدري�ب والتطوي�ر والتعلي�م املس�تمر،
بريادة العراق يف منطقة الرشق األوس�ط
بإنش�اء أكاديم َّي ٍة متخصص�ة بمكافحة
الفس�اد بع�د األك���اديميَّت�ني الدوليَّ�ة
واملاليزيَّة».

مرصف الرافدين
حيدد الفئـات املستفيـدة من
قروض الـ  25مليون ًا
ص2

عمومية األوملبية
تلتـئـم فـي أربـيـل
للمرة األوىل
ص7

ص2

ص2

ص2

مرصف الرافدين حيدد الفئات املستفيدة من قروض الـ  25مليونا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن،
أم�س الس����بت ،الفئات
املس�تفيدة م�ن ق�روض
ال� 25مليون دينار.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي
للم�رف يف بي�ان تلق�ت
املس�ت����قبل الع��راق�ي
نس�خة من�ه ،أن «ق�روض
 25ملي�ون دين�ار تمن�ح
الصح�اب املح�ال والورش
واملهن االخرى».
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جلسة استثنائية للحكومة :توصيات وقرارات إلنجاح االنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

عقد مجلس الوزراء ،أمس الس�بت ،جلسته االستثنائية
برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
الت�ي خصصت لتوفري الدعم لالنتخاب�ات ،ومتابعة آخر
اإلجراءات والتحضريات الخاصة بها.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة ال�وزراء تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان املجلس اس�تضاف
خالل جلس�ته ،املحافظني ،ورؤس�اء الهيئات املستقلة،
وقادة األجهزة األمنية ،فضالً عن رئيس املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات.
وأكد الكاظمي ،أن «االنتخابات املقبلة املقررة يف العارش
من ش�هر ترشين األول املقبل هي الح�ل األمثل والوحيد
ملش�كالت العراق ،وش�دد ع�ى اس�تكمال كل متطلبات
العملي�ة االنتخابي�ة ،وأن تضطل�ع كل دوائ�ر الدول�ة
ومؤسس�اتها األمني�ة واملدني�ة ،ومعها صن�وف قواتنا
املس�لحة كافة ،بدورها املش�هود إلنجاح ه�ذه العملية
الحاسمة وحمايتها».
وأض�اف رئي�س مجل�س ال�وزراء بالقول «ش�ددنا عى
املسؤولني املرشحني يف االنتخابات ،عدم استخدام موارد
الدول�ة ومتطلباتها ،وهو أمر ممنوع منعا ً باتاً ،ووجهنا
املفوضي�ة باإلب�الغ عن أي خ�رق بهذا الص�دد؛ ليجري
التعامل معه عى وفق القانون وبال أي تأخري».
نّ
وب�ني الكاظم�ي ،أن «املش�اركة الفعال�ة والواس�عة يف
نّ
املعب
االنتخاب�ات ،س�تضمن أن تك�ون نتائجه�ا ه�ي
الحقيق�ي عن إرادة الش�عب العراقي» ،داعي�ا ً كل فئات
الش�عب للذهاب إىل صناديق اإلقرتاع ،واختيار املرشحني
م�ن أهل الثق�ة ،املعروفة نزاهته�م ومهنيتهم؛ من أجل
امليض قدما ً يف مسرية اإلصالح».
وعرض املجلس جملة م�ن امللفات واملواضيع التي اتخذ
الق�رارات الخاص�ة بش�أنها ،ووافق ع�ى توفري جميع
املس�تلزمات الت�ي يتطلبها عمل مفوضي�ة االنتخابات،
وصدرت عنه املقررات اآلتية:
أوالً /املوافق�ة ع�ى م�ا جاء يف كت�اب املفوضي�ة العليا
املستقلة لالنتخابات املرقم بالعدد (خ/21/ر.م،)191/
وامل�ؤرخ يف  9أيلول  ،2021بش�أن احتياجات املفوضية
لتسهيل إنجاز العملية االنتخابية.
ثاني�اً /توجي�ه اللجنة األمنية العلي�ا التخاذ اإلجراءات
الالزمة؛ لحماي�ة وتأمني نقل (عص�ا الذاكرة) الخاصة

بنتائ�ج العملية االنتخابية ،من قب�ل موظفي املفوضية
يف الدوائ�ر االنتخابية كافة ،من مراكز االقرتاع إىل املكتب
الوطني يف بغداد ،بأرسع وقت ممكن ووفق خطة تعدها
املفوضية؛ لضمان إعالن النتائج االولية لالنتخابات بعد
 24ساعة من انتهاء عملية االقرتاع.
ثالث�اً /إلزام ال�وزارات والهيئ�ات غري املرتبط�ة بوزارة
كافة بالس�ماح ملوظفيها الذين س�جلت أسماؤهم لدى
املفوضي�ة كموظف�ي ي�وم اق�رتاع ،بالحض�ور ملكاتب
املفوضية ومراكزها للتدريب ومتابعة ذلك بالتنسيق مع
املفوضية.
رابع�اً /توجي�ه اللجن�ة األمني�ة العلي�ا لالنتخاب�ات
بتخصي�ص (قن�اة اتص�ال راديوي�ة خاص�ة)؛ لتأمني
االتصاالت عى الشبكات الخاصة بالقوات األمنية.
خامس�اً /توجي�ه وزارة املالية للخزائن لتش�كيل لجنة
لرف األجور؛ لتأمني رصف أجور موظفي االقرتاع.
سادس�اً /مصادقة مجلس الوزراء عى محارض شطب
املواد املترضرة واملستهلكة والتالفة يف مخازن املفوضية؛
للحاج�ة إىل توف�ري مس�احات خزنية للم�واد واألجهزة

االنتخابية املستلمة حديثا إلنجاز العملية االنتخابية.
سابعاً /املوافقة عى رصف مفوضية االنتخابات ألجور
الوق�ود للف�رق الجونّال�ة وف�رق الصيان�ة وف�رق الدعم
والتدريب والتفتيش ،ومبالغ الضيافة خالل أيام االقرتاع،
والعد والفرز ،والشكاوى ،والطعون للموظفني املكلفني
باملبيت ،والعمل لس�اعات متأخ�رة ،واملراقبني الدوليني
واملحليني وخ�باء األمم املتحدة ،وغريه�ا من متطلبات
تنفيذ العملية االنتخابية ،اس�تثنا ًء م�ن تعليمات تنفيذ
املوازنة االتحادية لسنة .2021
ثامن�اً /توجيه وزارة الخارجية لتس�هيل منح س�مات
الدخ�ول للمراقب�ني الدوليني املعتمدين ل�دى املفوضية،
دعم�ا ً لنزاهة العملي�ة االنتخابية وش�فافيتها ،واإليعاز
إىل س�لطة الط�ريان املدن�ي بتس�هيل إج�راءات دخ�ول
موظفي املراسم يف املفوضية الستقبال الوفود واملراقبني
الدوليني.
تاسعاً /توجيه وزارة الكهرباء للتعاون التام (وعى وجه
الرسع�ة) مع املكات�ب االنتخابية يف بغ�داد واملحافظات
كاف�ة ،ومراكز االقرتاع واملخازن لغرض صيانة األعطال

وإصالحه�ا ،والس�يما تلك الت�ي تتعرض له�ا املنظومة
الكهربائي�ة ،ورضورة تقدي�م املس�اعدة الت�ي تتطلبها
املكات�ب املذكورة ،حي�ث إن األجهزة وامل�واد االنتخابية
املوج�ودة يف مخازن املكات�ب االنتخابي�ة يف املحافظات
تحتاج إىل أجواء مبدة بش�كل دائم ،فضالً عن ش�حنها
بالتيار الكهربائي املنتظم ،وبنحو مستمر.
ع�ارشاً /توجي�ه وزارة النف�ط لتخصي�ص حصة من
الوق�ود (الدي�زل والبنزي�ن) للمكتب الوطن�ي واملكاتب
االنتخابية يف املحافظات كافة.
حادي عرش /توجيه وزارتي الدفاع والداخلية لالستعانة
باآلليات العائدة لهما ،يف عملية نقل وتوزيع واس�رتجاع
األجهزة واملواد االنتخابية.
ثان�ي ع�رش /توجيه املحافظ�ني يف املحافظ�ات وإقليم
كردستان ،بدعم املكاتب االنتخابية للمفوضية لوجستياً،
بالتنس�يق مع مكتب املحافظ ،عى أن يتم عقد اجتماع
كل  3أيام يف مقر املكتب االنتخابي ،ورفع تقرير مشرتك
(مكت�ب املحافظ واملكتب االنتخاب�ي) إىل األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،واملكتب الوطني للمفوضية.
ثالث ع�رش /توجي�ه املحافظني بإدراج بن�اء املكاتب
االنتخابي�ة واملخ�ازن التابعة لها ،ضم�ن موازنة تنمية
األقاليم يف املحافظات.
رابع عرش /توجيه الدوائ�ر البلدية يف املحافظات كافة،
بنص�ب فوهات إطفاء الحرائق ق�رب مخازن املفوضية
ملن�ع ح�دوث الحرائ�ق ،بحس�ب متطلب�ات الس�المة
الوقائية.
خامس عرش /توجيه الجهات املعنية باس�تثناء مخازن
املفوضية يف بغداد واملحافظات كافة من القطع املبمج
للطاقة الكهربائية.
س�ادس عرش /توجيه الدوائر البلدية والقوات األمنية يف
املحافظات بمتابعة املخالفات املتعلقة بحمالت الدعاية
االنتخابي�ة ،وحاالت ع�دم االلتزام بوضعه�ا يف األماكن
املخصص�ة له�ا ،وإزالته�ا بموج�ب مح�ارض رس�مية
بالتنسيق مع املكاتب االنتخابية يف املحافظات.
س�ابع ع�رش /تكلي�ف ال�وزارات والهيئ�ات (وزارة
االتص�االت ،وزارة التعلي�م الع�ايل ،وهيئ�ة اإلع�الم
واالتصاالت) لرفد املؤسس�ة بمالك فني متقدم يف مجال
صيانة الحاس�بات واألجهزة اإللكرتونية ،إلس�ناد مالك
املفوضي�ة يف أيام االنتخابات تحس�با ً ألي طارئ يف يوم
االقرتاع.

بينهما «أبو إبراهيم دابق»

وزير الداخلية يعلن اعتقال قياديني بارزين يف «داعش»
أعلن وزي�ر الداخلي�ة ،عثم�ان الغانمي ،أمس
الس�بت ،القبض عى قيادي�ني ،احدهما املكنى
«ابو ابراهيم دابق» ،واآلخر ما يسمى «املسؤول
واملنس�ق ب�ني قي�ادات تنظي�م داعش».وق�ال

رشطة ميسان تستنفر
كافة مفاصلها وتشكيالهتا
لتأمني االنتخابات
اعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان
واملنش�آت ،أمس الس�بت ،عن استنفار
جمي�ع مالكاته�ا االمني�ة يف عملي�ة
مح�اكاة لتأم�ني االنتخاب�ات البملانية
املقبلة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان�ه «مديري�ة
رشطة ميسان رشعت بعملية محاكاة
لتأمني االنتخابات القادمة وباس�تنفار
جمي�ع أجهزته�ا االمني�ة وبمش�اركة
قطع�ات الرد الرسيع ،وذل�ك من خالل
نرش عدد كبري من الدوريات واملرابطات
ضمن مناط�ق تواجد املراكز االنتخابية
ومخ�ازن املفوضي�ة وبتواج�د ميداني
لقائد رشط�ة املحافظة اللواء (حس�ن
هاشم الرساي) ومدراء رشطة األقسام
ومدي�ر أفواج الط�وارئ وأمري االفواج
والدوائر االختصاصية».
واش�ار البي�ان اىل «تفتي�ش املراك�ز
االنتخابي�ة م�ن قب�ل مف�ارز ال�كالب
البوليس�ية  K9وخ�باء مكافح�ة
املتفجرات ،باالضافة اىل نرش عدد كبري
م�ن الدوريات لتأم�ني الحماية الالزمة
ملخ�ازن املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،وتفعي�ل دور كل م�ا من
ش�أنه تأم�ني االس�تحقاق االنتخاب�ي
واج�راء انتخاب�ات حرة نزيه�ة يف جو
امن�ي مس�تقر» .ولف�ت البي�ان اىل ان
«مديري�ة رشط�ة ميس�ان مس�تمرة
يف عملي�ة مح�اكاة تأم�ني االنتخابات
وتوزي�ع امله�ام والواجبات ع�ى كافة
ضباطها ومنتسبيها».

الغانمي يف تدوينة عى «الفيس بوك» إن «رجال
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية
وضعوا النر يف عقولهم فرتجموه بطولة عى
األرض ،وه�ا هم اليوم يقتص�ون من إرهابيني

بإلق�اء القب�ض عليهم�ا ،إحدهما ما يس�مى
(أمني والية شمايل العراق) املكنى (ابو ابراهيم
دابق) ،واآلخر ما يسمى (املسؤول واملنسق بني
قيادات عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة) .وأضاف

وزي�ر الداخلي�ة« ،نح�ن واثقون مم�ا خططنا
ل�ه واهدافن�ا واضح�ة ،وسنس�حق اإلره�اب
والجريمة بمختلف صوره�ا فال مكان لهما يف
بلد الحضارات والقيم».

باشرت باخلطة امليدانية الشاملة

عدة
املفوضية ترهن نسبة املشاركة يف االنتخابات بجهات ّ

بغداد  /المستقبل العراقي

رهن�ت املفوضي�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات يف الع�راق ،أم�س
الس�بت ،نسبة املش�اركة يف االقرتاع بعدة جهات ،الفتة اىل ان
االنتخابات املقبلة ستكون االفضل.
وقالت املتحدثة باس�م املفوضية جمانة الغالي إنه «ال توجد
لدينا توقعات عن نسبة املشرتكة باالنتخابات الحالية».
واضاف�ت ،ان «الح�ث ع�ى املش�اركة يتب�ع ايض�ا االحزاب

وجمهوره�ا ودور وس�ائل االع�الم يف ح�ث الناخب�ني ع�ى
املش�اركة ،فضال عن املرشحني املس�تقلني ودورهم يف دعوة
الناخب�ني وكذل�ك جمي�ع رشكاء العملي�ة االنتخابي�ة له�م
دور به�ذا الش�أن م�ن املراقب�ني املحليني وورش�ات التوعية
والتثقي�ف» .وبينت ان «هذه االنتخابات س�تكون أفضل من
س�ابقاتها حيث تم اتخاذ عدة اج�راءات بما يخص البطاقة
البايومرتي�ة واالجهزة االلكرتوني�ة فضال عن وجود املراقبني
املحلي�ني والدوليني ووكالء االع�الم ،وهذه جميعها ضمانات

للعملية االنتخابية».
وم�ن املق�رر ان تج�ري االنتخاب�ات النيابي�ة يف العارش من
ترشين االول املقبل ،أي بعد  29يوما ً من اآلن.
كما أعلنت اللجنة االمنية العليا لالنتخابات املبارشة بالخطة
امليدانية الشاملة يف بغداد واملحافظات.
جاء ذلك يف بيان مقتضب للجنة ،قبل  29يوما ً من االنتخابات
البملاني�ة املبك�رة الت�ي من املق�رر ان تج�ري يف العارش من
ترشين االول املقبل.

الوكالة ألقت القبض على متهمني يتاجران باألعضاء البشرية..

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة ألهايل ناحية العبارة :سالمة املواطنني أولويتنا
بغداد  /المستقبل العراقي

وص�ل الفريق عماد محم�د محمود وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة ،أمس
الس�بت ،اىل محافظة دي�اىل ناحية العبارة
وذل�ك للوقوف ع�ى الوض�ع االمني داخل
الناحي�ة واس�تجابة اىل مطال�ب االه�ايل
وذل�ك بس�بب الخروقات االمني�ة االخرية
التي حصلت ع�ى ابنائهم ومناطقهم من

قبل االرهابني .والتقى الوكيل مع ش�يوخ
ووجه�اء وابن�اء الناحية ملناقش�ة الواقع
االمن�ي ووضع الحلول والس�بل املناس�بة
لتام�ني الحماي�ة الالزم�ة للمواطن�ني
وممتلكاته�م .وع�ى صعي�د متصل ،عقد
اجتماع موس�ع مع جميع القادة االمنيني
وممث�ي الدوائ�ر االمنية داخ�ل املحافظة
يف مق�ر مديري�ة رشطة دي�اىل لبحث اخر
املستجدات بخصوص هذا الشأن ،موجها ً

باتخاذ جميع االجراءات الكفيلة والطارئة
للحد م�ن هذه االعتداءات بما يضمن امن
وس�المة املواطن�ني .إىل ذل�ك ،وبع�د توفر
معلومات عن وج�ود فتاة ورجل يقومون
باملتاجرة باألعض�اء البرشية يف العاصمة
بغ�داد ،ع�ى الف�ور وألهمي�ة املوض�وع
وبتوجي�ه م�ن وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود.
وتم تشكيل فريق عمل مختص وبإرشاف

مدير مكافحة أجرام بغداد ومدير مكافحة
جرائم االتجار بالبرش وبعد التحري وجمع
املعلومات تم نص�ب كمني محكم من قبل
مف�ارز مكت�ب مكافح�ة جرائ�م االتجار
بالبرش /الرصاف�ة والقبض عى املتهمني
واتخاذ كاف�ة اإلجراءات القانونية بحقهم
وتوقيفه�م وف�ق أح�كام امل�ادة  1٧م�ن
قانون زراعة األعضاء البرشية وتقديمهم
إىل القضاء لينالوا جزائهم العادل.

احلشد الشعبي يعلن انطالق اليوم الثاين من عملية «ثأر األبطال»
انطلق�ت فجر أمس الس�بت قي�ادة عمليات االنبار للحش�د
باليوم الثاني م�ن عملية ( ثأر األبطال) ملالحقة فلول داعش
والقض�اء عى مضافاته�م يف الرشيط الح�دودي بني العراق
وس�وريا .وقال قائد عمليات االنبار للحش�د قاسم مصلح”،
انطلق�ت أربعة الوية باتجاه االهداف املرس�ومة يف الصحراء

الجنوبية لقضاء القائ�م املحاذية للرشيط الحدودي العراقي
الس�وري مكمل�ة الطريق لح�ني الوصول اىل الطري�ق الدويل
جنوبا لتمش�يط وتطهري جميع االودية الت�ي يتخذها العدو
كمضاف�ات وقتي�ة او دائمي�ة لالنطالق منه�ا باتجاه تنفيذ
عمليات ارهابية ”.واشار مصلح ،اىل ان عملية (ثأر االبطال)

تحق�ق نجاح�ا ع�ن طريق دخ�ول اودي�ة صعب امل�رور بها
س�ابقا لكن الجهد الهنديس واملشاة تمكنوا من الدخول لتلك
املناط�ق لتطهريها ،مؤكدا يف الوقت ذات�ه ان التعاون االمني
واالستخباري كبري بني الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات
األمنية املتواجدة يف قاطع عمليات االنبار.
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مصدر يكشف أجندة رئيس الوزراء يف زيارته
اىل طهران :الطاقة قبل السياسة
بغداد  /المستقبل العراقي
يتوج�ه رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي إىل طه�ران ،اليوم األحد،
يف زي�ارة يلتق�ي خالله�ا بالرئيس
اإليراني ،إبراهيم رئييس.
وذك�ر مص�در يف مجلس ال�وزراء
لوكال�ة فران�س ب�رس ،ان الزيارة
تستعرض ملف الطاقة بني البلدين
والعالقات اإليرانية-السعودية».
وسيكون اللقاء املرتقب الذي يجمع
الكاظم�ي ورئي�يس األول منذ تويل
األخري رئاسة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية بداية آب املايض.
وتأتي الزيارة قبل ش�هر من موعد
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املبك�رة
يف الع�راق ،املق�ررة يف الع�ارش من
الشهر املقبل.
وقال املصدر ،إن الكاظمي سيبحث
خ�الل زيارت�ه طه�ران مس�ائل
«األم�ن والطاق�ة والعالق�ات ب�ني
الس�عودية وإيران» .وتربط العراق
وإيران عالقات وثيقة عى املستوى
الرس�مي كما له عالق�ات متطورة

م�ع الس�عودية.ووفقا للمص�در
الحكومي ،فأنه سيتم خالل اللقاء
بحث مل�ف العالق�ات املتوترة بني
الري�اض وطه�ران وس�ط س�عي
العراق إىل لعب دور الوسيط بعدما
كان مرسح�ا للق�اءات مغلقة بني
الطرفني.وكانت حكومة الكاظمي
نجح�ت يف جمع دبلوماس�يني من
البلدين خالل مؤتمر عقد نهاية آب
املايض يف بغداد.
ويتوق�ع أن تناقش خ�الل الزيارة
مسألة منح تأش�رية دخول للزوار
اإليراني�ني الوافدين للع�راق لزيارة
العتبات املقدسة يف النجف وكربالء،
وفق املصدر نفسه.
وأعل�ن الكاظمي أم�س الخميس،
زيادة ع�دد ال�زوار األجانب إلحياء
ذكرى اربعينية األمام الحسني {ع}
نهاية الشهر الحايل.
وس�يتمكن  60ألف زائر إيراني من
زيارة كربالء بعدما كان مس�موحا
ل� 30آلفا فقط .ومنذ العام املايض،
انخف�ض عدد التأش�ريات بس�بب
جائحة كورونا.

العراق يتوصل إىل اتفاق مع األكاديمية الدولية
ملكافحة الفساد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة النزاهة ،أمس الس�بت ،االتف�اق عى توقيع مذكرة تفاهم مع
األكاديمية الدوليَّة ملكافحة الفساد.
وذك�رت الهيئة ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن «يف إطار
تعزي�ز أوارص التع�اون بني أكاديميات مكافحة الفس�اد ،والس�عي إلبرام
اتفاق�ات ومذكرات تعاون بينها يف مجال التدريب والتطوير ونقل املعارف
واكتس�اب املهارات ،التق�ى رئيس هيئة النزاه�ة االتحاديَّة القايض (عالء
ج�واد الس�اعدي) بعمي�د األكاديميَّة الدوليَّ�ة ملكافحة الفس�اد (توماس
ستيلزر) يف العاصمة النمساويَّة فيينا».
وأض�اف البيان «جرى خ�الل اللقاء يف مق�ر األكاديميَّ�ة الدولية ملكافحة
تفاه�م بني األكاديميَّتني
الفس�اد  ،االتفاق بني الجانبني عى إبرام مذكرة
ٍ
الدولي�ة والعراقي�ة ملكافح�ة الفس�اد؛ م�ن أج�ل التعاون يف رف�ع قدرات
العامل�ني يف مج�ال مُ كافح�ة الفس�اد يف التحقيق والتدقي�ق ونرش ثقافة
النزاهة والش�فافية والحفاظ عى املال العام ،عب برامج التدريب والتعليم
ونقل املعارف وإجراء البحوث والدراسات يف هذا املجال».
وتباحث الطرفان حول «سبل مد جسور التعاون بني األكاديميَّتني يف مجال
التدري�ب والتطوير وبما يصب يف موضوع تس�هيل تنفيذ بن�ود االتفاقية
الدولي�ة ملكافحة الفس�اد ،ال س�يما ما جاء يف فصلها الفصل الس�ادس -
امل�ادة ( )60بعنوان التدريب واملس�اعدة التقنية التي تن�ص عى أن تقوم
كل دول�ة طرف ،بالقدر الالزم ،باس�تحداث أو تطوير أو تحس�ني برام�ج
تدري�ب ،خاصة ملوظفي�ها املس�ؤولني عن منع الفساد ومكافحت��ه».
وتاب�ع  ،أن «اللق�اء تخلله مناقش�ة إمكاني�ات األكاديميَّتني م�ن الناحية
العلمي�ة والتدريبيَّ�ة ومواردهم�ا البرشيَّ�ة واملاديَّ�ة ،فيما وج�ه القايض
الساعدي دعوة لعميد األكاديميَّة الدوليَّة لزيارة العراق».
وأش�اد توماس س�تيلزر ،ب�»جهود األكاديميَّة العراقيَّ�ة ،بعد اطالعه عى
مهامها وإنجازاتها ،ال سيما يف مجال التدريب والتطوير والتعليم املستمر،
َّ�ة متخصصة
بري�ادة العراق يف منطقة الرشق األوس�ط بإنش�اء أكاديمي ٍ
بمكافحة الفساد بعد األكاديميَّتني الدوليَّة واملاليزيَّة».

اإلعالم الرقمي :فيسبوك أخفق يف تطبيق
معايريه املتعلقة باالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال مركز االع�الم الرقم�ي ،أمس
الس�بت ،ان تطبيق قواعد فيسبوك
لالعالنات السياسية يف العراق ،التي
وعدت الرشكة بالعمل عى تنفيذها،
شابه الكثري من الثغرات التي الزالت
تسمح بنشاط االعالنات السياسية
املسيئة لالخرين واملبنية عى اخبار
زائف�ة ،والتي يت�م الرتويج لها عب
املنص�ة .واوض�ح املرك�ز ،يف بي�ان
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة
من�ه ،ان فريق�ه رص�د العدي�د من
االعالن�ات السياس�ية ع�ى منصة
فيس�بوك والتي تمارس التس�قيط
والتش�هري بح�ق بعض املرش�حني
بص�ورة او اخ�رى ،وه�ي جميعها
تن�درج ضم�ن ح�رب سياس�ية «
غري قانوني�ة « متبادلة ب�ني الكتل
السياس�ية قبل االنتخاب�ات  .وأكد
املركز ان تل�ك الجيوش االلكرتونية
مس�تمرة يف حملتها ومنش�وراتها
املس�يئة ضد اآلخرين ولم تس�تطع
قواع�د فيس�بوك الجدي�دة ايقافها
نهائيا والحد من سلوكياتها املشينة
خصوصا يف هذه الفرتة التي تسبق
االنتخاب�ات  .واض�اف املرك�ز ان
عالمة «بيان اخالء املس�ؤولية» عن
عائدية ممول االعالنات التي ظهرت

يف اعالن�ات الفيس�بوك ال تكش�ف
تفاصي�ل كافي�ة ،حيث تبني اس�م
الش�خص املش�غل لالعالن ال اكثر،
بينم�ا تبق�ى هويت�ه مجهولة لدى
املس�تخدمني يف الع�راق ،مما يخلق
صورة ضبابية عمن يقف وراء هذا
االع�الن والجه�ة املمولة .واش�ار
املرك�ز اىل ان العراق يرفد فيس�بوك
بام�وال طائلة من خ�الل االعالنات
بواس�طة مالي�ني املس�تخدمني
النشطني شهرياً ،وليس من املعقول
ان تتجاهل فيس�بوك مايجري عى
منصتها يف الع�راق من نرش الخبار
كاذب�ة وس�لوكيات غ�ري قانوني�ة
ومخالف�ة ملب�ادئ الديمقراطي�ة
والتناف�س الس�يايس الذي يفرتض
ان يكون قائما عى اس�س ومعايب
اخالقية صحيح�ة .وعى الرغم من
ايق�اف فيس�بوك ملئ�ات االعالنات
غ�ري املتوافقة مع رشوط�ه ،اال انه
من جهة اخرى مازال هنالك الكثري
م�ن االعالنات املخالف�ة ،ولذا يجدد
املركز دعوته للفيس�بوك لبذل مزيد
م�ن الجه�د فيم�ا يتعل�ق بمراقبة
املنش�ورات السياس�ية واالنتخابية
م�ن اج�ل تنظي�ف املنص�ة من كل
املنش�ورات الن�ي تتضمن تش�هريا
ومعلومات كاذب�ة والتي تزخر بها
منصتها يف العراق.
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حمافظ البرصة يوعز بإطالق محلة لرفع
التجاوزات من شارع حيوي يف املحافظة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

www.almustakbalpaper.net

النفط تعلن اعتامد بطاقات الدفع املسبق
يف حمطات التعبئة قريبا
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت لجنة رفع التجاوزات يف البرصة ،أمس الس�بت،
إزالة املخازن واملحال التجارية املش�يدة دون موافقات
رسمية وبعض الدور العشوائية يف شارع كازينو لبنان
وس�ط املحافظة ،وذلك ضمن حملة جديدة نفذتها بنا ًء
عىل توجيه من رئاسة الوزراء والحكومة املحلية.
وقال مس�ؤول اللجنة وليد جمع�ة إن «الحملة الحالية
تج�رى بالتعاون مع األجه�زة األمني�ة وبلدية البرصة
وستش�مل عدة مناطق من بينها األس�واق التي تشهد
اختناقات بالبس�طات كس�وق التأميم والجمهورية»،
مش�ريا إىل أن «رف�ع األنق�اض واملخلفات س�تقع عىل
عاتق مديري�ة البلدية».من جهته ،قال مس�ؤول إعالم
بلدي�ة البرصة ع�الء العي ،إن «الحمل�ة املذكورة ُنفذت
بعد انتهاء املهلة املحددة الت�ي منحت للمتجاوزين من
أصح�اب املحال التجارية يف كازينو لبنان» ،مبينا أن «رفع التجاوزات

املعيقة إلقامة املشاريع الخدمية واملناطق الخراء سيستمر بكافة
مناطق املحافظة وفق خطة أعدت لهذا الغرض».

أعلنت وزارة النفط ،أمس الس�بت ،أنها ستعتمد
بطاقات الدفع املسبق (الفيزا كارد) يف محطات
تعبئة الوقود قريباً.وقال وكيل الوزارة لش�ؤون
التوزي�ع حامد يونس خالل افتتاح محطة وقود
موىس ب�ن نص�ري يف بغداد بع�د إع�ادة تأهيلها
وحسب بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
إن «الوزارة تعمل عىل اعتماد األنظمة االلكرتونية
الحديث�ة يف جمي�ع القطاعات النفطي�ة ومنها
قط�اع التوزي�ع واالرتق�اء بالخدم�ات املقدمة
فيها» ،مؤكدا ً أن»هذه األنظمة تحقق انسيابية
ً
فض�ال ع�ن تحجيم
كب�رية يف الت�زود بالوق�ود ،
حاالت الهدر واالس�تغالل إن وج�دا «.من جانبه
ق�ال مدير عام رشكة توزي�ع املنتجات النفطية
وكال�ة حس�ني طال�ب إن «الرشك�ة ومن خالل

الدوائر الفنية والهندس�ية ومالكات الرشكة قد
نفذت نس�بة ( )%85من خطط وبرامج التأهيل
للمحط�ات الحكومي�ة» ،مش�ريا ً اىل «اعتم�اد

وزارة الصحة تكشف..

العراق ينتظر «كميات لقاح هائلة» وهذه نسبة املصابني

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصحة ،عن نسبة مفاجأة لعدد املصابني
من الشعب العراقي بفريوس كورونا.
وق�ال مدير عام دائ�رة الصحة العام�ة يف وزارة الصحة
ري�اض عبد األمري الحلفي ،يف ترصي�ح صحفي »:اللقاح
أعطى فعالية وس�جلنا حتى اآلن وباألرق�ام ب�  4ماليني
و 100ال�ف ش�خص تلق�وا اللق�اح وش�خص واح�د يف
محافظ�ة ذي قار تويف باللقاح وهو ورجل كبري بالس�ن

وعمره  80سنة».
وأك�د ،ان «اللقاح فعال بنس�بة  %90بالتجربة ويقي من
اإلصاب�ة الجديدة وامل�وت وفقط  %10بس�ب تغيريات يف
الحال�ة الصحة لألش�خاص و 1.1باملائة نس�بة الوفيات
بكورونا».
وأض�اف الحلف�ي »:نتوقع ب�ني  30اىل  %50من الش�عب
العراقي مصاب بكورونا وهم غري مس�جلني لدى الوزارة
وهن�اك مليونان ش�خص مصاب مس�جلني ل�دى وزارة
الصحة».

وب�ني ،ان «أعراض كورونا بس�يطة و %20منها ش�ديدة
و %1منهم فقط يتعرضون للوفاة أما األشخاص امللقحني
فان  1باأللف يتع�رض لالصابة وواحد باملليون يتوفون،
أم�ا املضاعفات الخطرية م�ن اللقاحات فتكون من  2اىل
 3باملليون».
وكش�ف الحلفي انه «وخالل الربع األخ�ري من هذا العام
س�يتوفر لقاح أكثر من املستورد حاليا بثالثة مرات وهي
كميات هائلة جدا ً وعىل دوائر الصحة وضع خطط لرصف
اللقاح استعدادات الستقبال هذه الكميات» مبينا «وفرنا

مع قرب موسم تسويق الشلب لعام 2022_2021

جتارة احلبوب :مالكاتنا الفنية واهلندسية تواصل اعامل
الصيانة لسايلوات الشلب
بغداد /عامر عبد العزيز
اعلنت وزارة التجارة ،أمس الس�بت ،مواصلة
املواق�ع الش�لبية يف الرشك�ة العام�ة لتجارة
الحب�وب االس�تعدادات الفني�ة واالداري�ة
والتنظيمي�ة يف املواق�ع كاف�ة ،حيث واصلت
مالكاتن�ا الفني�ة والهندس�ية يف ف�رع باب�ل

اعم�ال الصيانة لس�ايلو الش�لب ومجرش�ة
الحلة الحكومية ،أكد ذلك املهندس باسم نعيم
العكي�ي مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة
الحب�وب .وق�ال مالكاتنا الفنيه والهندس�ية
يف س�ايلو الرز يف بابل واصلت اعمال الصيانة
للمعمل الخاص باستالم الشلب لقرب املوسم
التس�ويقي لع�ام  2022_2021حي�ث بلغت

األنبار توضح بشأن تصاميم مطار
املحافظة :الرشكة عرضتها كمثال
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد املكتب اإلعالمي ملحافظ األنبار ،أمس السبت ،بأن تصاميم مطار األنبار
ليس�ت مرسوقة أو مستنس�خة من تصاميم مطار صيني ،مبينا ً أن رشكة
سيلكوم الرتكية اكدت أن الصور تم عرضها كفكرة ومثال.
وقال املكتب اإلعالمي ملحافظ األنبار يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه إن «بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل االجتماعي ،تحدثت عن
قيام رشكة سيلكوم الرتكية برسقة تصاميم مطار االنبار وانها مستنسخة
من احد املطارات الصينية واحتالت عىل حكومة االنبار املحلية».
وأضاف «تواصلنا مع الرشكة طالبا ً منها توضيح حيثيات املوضوع ،الرشكة
م�ن جهتها اكدت ان صورة محطة مرتو االنفاق ليس�ت من تصميمها وقد
تم عرضها كفكرة ومثال يف حالة تم تطوير املطار فيما بعد وحصلت بعض
التوس�يعات يف املناطق املحيطة به يف السنوات املقبلة ،اما بقية الصور هي
التصاميم الخاصة بمطار االنبار».
وأك�د املكتب اإلعالمي ،ان «حكومة االنبار اس�تحصلت املوافقات االصولية
إلنش�اء املطار وارس�لت دعوة لعدد م�ن الرشكات املتخصص�ة بالتصاميم
وتلق�ت عددا ً من الع�روض ،وان جميع التصاميم االولي�ة التي قدمتها تلك
الرشكات ستخضع اىل لجان استشارية متخصصة بهذا املجال تابعة لسلطة
الطريان املدني ويف حال مطابقتها للمواصفات الفنية سيتم اعتمادها حتى
وإن كانت مستنسخة من دول اخرى».

ذي قار تستثني عوائل شهداء القوات االمنية
والتظاهرات من ضوابط االرايض السكنية
ذي قار  /المستقبل العراقي
اس�تثنت محافظ�ة ذي ق�ار ،أمس
السبت ،عوائل ش�ه�داء ال��ق��وات
وت�ظ�اه��رات
االم�ن�ي��ة
ت�ش��ري�ن م�ن ضواب�ط التوزيع
ونظ�ام املفاضل�ة يف توزي�ع قط�ع
االرايض السكنية.
واوض��ح م�ع��اون محاف�ظ ذي
قار لشؤون الخدمات ورئيس لجنة
توزي�ع األراض�ي رائ�د الجابري يف
ترصي�ح صحف�ي ،ان «املحافظ�ة
اعف�ت رشيح�ة ش�هداء ترشي�ن
والقوات األمنية من نظام املفاضلة
بالنقاط ومنحهم األولوية يف عملية
توزيع االرايض».
واش�ار ال�ج�اب��ري اىل ان
«امل�ح�اف�ظ��ة ش�ملت جمي�ع

ش��رائ�ح املجتم�ع بالتقدي�م
للحص�ول ع�ىل قط�ع األراض���ي
وان عملي�ة ال�ت�وزي��ع ت�ك��ون
حس�ب نظ�ام املفاضل�ة بالنق�اط
الت�ي يجمعه�ا املتقدم�ون بطلبات
اإلسكان».
وب�ني ان «دائ�رة بلدي�ة النارصي�ة
اس�تلمت حت�ى اآلن أكث�ر م�ن 32
ألف معاملة دققته�ا واح�ال�ت�ه�ا
ال��ى ال�ج�ه�ات املعنية ل�غ�رض
امل�ص�ادق��ة عليه�ا حس�ب
الضوابط».
ولفت اىل ان «مكتب�ه يتابع بصورة
مب�ارشة الفريق املس�ؤول عن فرز
معام�الت املواطنني وفري�ق توزيع
األراض��ي» ،مش�ريا اىل ان «تجربة
التوزي�ع الجدي�دة س��ت�ك�ون
مختلفة ع�ن ب�اق�ي ال�ت�ج�ار».

نسب االنجاز اىل مراحله االخريه .
واضاف اىل املالكات الفنية العاملة يف املجرشة
الحكومية تواصل تحميل الشاحنات للنواتج
العرضيه ملجرشة الحلة الحكوميه يف بابل من
( الدك�ه و الس�حالة) للعام املايض والتي تم
بيعها عن طريق املزايده العلنيه التي أجريت
حسب الضوابط والتعليمات .

اإلثنني املقبل..
تسيري قطارات لنقل
زائري األربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي
تب�ارش الرشك�ة العام�ة للس�كك الحدي�د تس�يري
قطاراته�ا إىل مدينة كربالء املقدس�ة االثنني املقبل
لنقل زائري االربعينيَّة.
يأت�ي ذل�ك يف وقت تس�تعد فيه صح�ة بابل لنرش
 110مفارز طبي�ة عىل طول طريق الزائرين ،بينما
اس�تنفرت مديري�ة ماء النج�ف جمي�ع مالكاتها
لتنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة.
وقال مدير عام الس�كك الحدي�د طالب جواد كاظم
الحس�يني َّ
إن «الرشكة ستطلق االثنني املقبل حملة
لنق�ل الزائري�ن إىل كربالء املقدس�ة ،تس�تمر لحني
انتهاء الزيارة االربعينية ،عر قاطرات السكك البالغ
عدده�ا  23قاطرة ومن خالل منظومة التتبع GPS
لغرض السيطرة عىل انسيابية حركة الزائرين».
واضاف َّ
أن «الحملة ت�م توزيعها بني اربعة محاور
هي بغ�داد -كرب�الء وبالعكس ،والب�رصة -كربالء
وس�وق الش�يوخ يف النارصية -كربالء والديوانية-
كربالء».
ولفت الحسيني إىل «زج القاطرات بمختلف انواعها
وه�ي الصينية والرتكية والفرنس�ية بع�د تاهيلها
من قبل امل�الكات الهندس�ية والفنية والتش�غيلية
للمس�اهمة بنقل اكر عدد من الزائرين ،وستكون
ع�ودة القطارات م�ن مدينة كربالء ع�ىل مدار ايام
الزيارة».
واش�ار إىل «تش�كيل غرفة عملي�ات خاصة يف مقر
السيطرة املركزية يف الرشكة ملتابعة العمل ومراقبة
وتأم�ني حركة وانس�يابية نقل الزائري�ن عىل متن
القاطرات».
ويف باب�ل ،ق�ال املحافظ حس�ن مندي�ل الرسياوي
ل�»الصباح»َّ :
إن «املحافظة اس�تعدت مبكرا لزيارة
اربعينية االمام الحس�ني (عليه الس�الم) من خالل
فت�ح اكث�ر من طري�ق مل�رور الزائرين ،اذ ش�ملت
شوارع  40و 80و .»100
وذكر َّ
أن «الحكومة املحلية عملت باقىص جهودها
لتاهيل تل�ك الطرق من خالل التنس�يق م�ع دائرة
البلدي�ة لتبليطها وترميم التخس�فات فيها حرصا
عىل الزائرين».
وب�ني أنه «ت�م تأهيل الطرق الخارجي�ة التي تربط
املحافظ�ة باملحافظات االخرى منه�ا طريق حلة-
مس�يب -الحص�وة -بغ�داد وطري�ق ش�مال بابل
عن�د منطقة جبيل�ة -القاس�م» ،مش�ريا إىل اعداد
«خطة خدمي�ة خاصة بالزيارة م�ع هيئة املواكب
يف املحافظ�ة وتنظي�م العم�ل التطوع�ي لخدم�ة
الزائرين».

أكثر من اللقاح وكلها فعالة وآمنة».
وب�ني «علميا لي�س هناك مانع من أخذ الش�خص للقاح
الذي تجاوز اإلصابة وش�في منه كونه حصل عىل مناعة
ولكن بعد انتهاء األعراض عليه ان ال يتأخر عن ش�هرين
اىل ثالثة أشهر يف التطعيم».
وق�ال ان «آخر س�يناريو للتطعي�م يكون بتس�يري فرق
صحي�ة جوال�ة اىل املنازل بع�د توفر اللقاح�ات بكميات
كافية ومناس�بة» مش�ريا ً اىل «وصول عدد مراكز ومنافذ
التلقيح يف العراق اىل  1130مركزاً».

املياه اجلوفية تنجز « »55بئر ًا مائي ًا
خالل شهر آب لعام 2021
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
تس�تمر الهيأة العامة للمي�اه الجوفية يف
س�عيها لتوفري املياه لجمي�ع محافظاتنا
ولكل ش�را م�ن ارضنا لس�د االحتياجات
املختلف�ة للمياه س�واء كان�ت لالغراض
الزراعي�ة أوالصناعي�ة واألس�تخدامات
اليومية املتعددة باالضافة اىل زيادة الرقعة
الخ�راء والقضاء عىل ظاه�رة التصحر
يف املناط�ق البعي�دة عن املياه الس�طحية
كما أك�د املصدر اإلعالم�ي يف الهيئة حيث
بلغ ع�دد االب�ار املنج�زة خالل ش�هر آب
لع�ام  2021يف عم�وم املحافظ�ات ()55
برئ باالضاف�ة اىل فحص ( )60برئ ونصب
( )32طاق�م ض�خ وكذلك صيان�ة طاقم
ض�خ واح�د .وق�د ج�اءت حصيل�ة هذه

االبار بجهود متواصل�ة من خالل الفروع
املوزعة عىل اغلب محافظتنا وكذلك سعيا
من الهيأة يف الوصول اىل اعىل النس�ب من
حفر اآلبار املائية واستغالل املياه الجوفية
بعد الكش�ف عىل املناط�ق املختارة للحفر
جيولوجي�ا من خ�الل ك�وادر متخصصة
عاملة يف الفروع وبارشاف مبارش من قبل
املهندسني العاملني يف الفرق الحقلية .ومن
ضمن نشاطات العاملني يف الفرق الحقلية
ف�رع النج�ف االرشف تم انج�از ( )9آبار
خالل الشهر املنرصم باالضافة اىل فحص
( )3آب�ار ونص�ب ( )2طاقم ضخ مثل برئ
الفوج االول  /12املنطقة الخامسة بعمق
( )210م وبجه�ود فرقة حفر  121وكذلك
برئي مجمع حي الجمعية الرتفيهي بعمق
()24م لكل منهما.

الصحة تصدر توضيح خيص زوار األربعني
بشأن التلقيح وعدم فتح احلدود لألجانب
بغداد /المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الصحة ،أمورا ً مهمة لزوار أربعينية اإلمام الحس�ني {ع} املتوجهني مشيا ً
عىل األقدام صوب مدينة كربالء املقدسة ألداء مراسيم الزيارة.
وق�ال مدي�ر عام دائ�رة الصحة العامة يف ال�وزارة رياض عبد األم�ري الحلفي يف ترصيح
صحفي «يستطيع املواطن والزائر أخذ الجرعة الثانية من أي مكان يتواجد فيه مع أبراز
ال�كارت بتلقيه الجرعة األوىل كما أنه مس�جل لدى ال�وزارة ألكرتونيا بعد منحه الجرعة
الثانية».
وأض�اف «ال يمك�ن منح الزائرين املش�اة اللقاحات لوجود مضاعف�ات وربما تعرضهم
للخطر وقد يمرون بمناطق ال توجد بها مراكز ومفارز صحية وهو يتعرض لجهد وعناء
بالطريق».
وأعلن الحلفي «نية الوزارة فتح منافذ تلقيحية يف العتبتني الحسينية والعباسية للزائرين
الذين ينوون البقاء ألكثر من يوم يف مدينة كربالء».
وأك�د ان «املوجة الوبائية الثالثة بدأت باالنحس�ار وال زلن�ا يف وضع وبائي فيه يشء من
الخطورة السيما ونحن لم نحقق يف العراق نسبة جيدة من التطعيم حتى اآلن».
وش�دد انه «ال يمكن فت�ح الحدود لعدد أكر من الزائرين األجانب كونه س�يفوق قدرتنا
الصحية يف الفحص وربما يدخل عرهم متحورات جديدة للفريوس».

الدفاع املدين :انقاذ فتاة خمتلة مقيدة
بسالسل من حريق داخل منزهلا يف املثنى
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت ف�رق الدف�اع املدن�ي ،أمس الس�بت،
من انق�اذ فتاة مختلة عقليا ً مقيدة بسالس�ل
حديدي�ة يف احدى النواف�ذ داخل دار محرتق يف
قضاء الخر الصوب الصغري جنوب محافظة
املثنى .وبينت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة ،أن «فرق الدفاع املدني تمكنت
من انق�اذ فتاة مختلة عقليا ً مقيدة بسالس�ل
حديدي�ة يف احدى النواف�ذ داخل دار محرتق يف
قضاء الخر الصوب الصغري جنوب محافظة
املثن�ى» .وأضاف ان «القوة كرست السالس�ل
الحديدي�ة واخرج�ت الفت�اة قب�ل ان تط�ال
جسدها النريان امللتهبة واخمدت الحريق دون

تس�جيل اصابات برشية مع تحجيم ارضارها
املادي�ة « ،مبين�ا ً أن�ه « تم تس�ليم الفت�اة إىل
مركز الرشطة املسؤول عن الرقعة الجغرافية
التحقيق يف مالبسات واسباب الحادث».

التصاميم الهندس�ية الحديث�ة ومراعاة الجانب
الجم�ايل والحري ،فضالً ع�ن نصب مضخات
وقود من مناشئ رصينة».

وزير النفط يعلن اعتامد العراق
عىل اسرتاتيجية العتامد الطاقة النظيفة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن وزير النفط احس�ان عبد الجبار ،أمس الس�بت ،عن اعتماد
العراق عىل اسرتاتيجية العتماد الطاقة النظيفة.
واش�ار الوزير يف خر نقله التفزيون الرس�مي ،إىل اعتماد العراق
عىل اس�رتاتيجية العتماد الطاقة النظيفة الستثمار الغاز وانتاج
الطاقة املتجددة.

جملس الوزراء يقر توصية باستثامر رشكة
«توتال» يف مرشوع للطاقة الشمسية
بغداد  /المستقبل العراقي
أق َّر مجلس الوزراء ،أمس الس�بت ،التوصية الخاصة باس�تثمار
رشكة « توتال « يف مرشوع الطاقة الشمسية داخل العراق .
وذك�رت األمانة العامة ملجل�س الوزراء ،يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن «مجلس ال�وزراء أقر توصي�ة املجلس
ال�وزاري للطاقة الذي يخ�ول وزارة الكهرباء صالحية اإلحالة إىل
رشكة ( )TOTALالفرنسية لالستثمار يف توليد الطاقة الشمسية
بسعة ( )AC MW 1000عىل وفق مبدأ ( )BOOTبفرتة تنفيذ 36
شهرا عىل مرحلتني ،وتوقيع العقد مع الرشكة املذكورة».
وأض�اف البي�ان إىل أن «ذلك جاء بحس�ب قرار اللجن�ة املركزية
للمراجع�ة واملصادقة ع�ىل اإلحالة يف وزارة الكهرب�اء املأخوذ يف
جلستها الطارئة السادسة عرشة يف .»2021/8/25

نينوى :توزيع  3600قطعة
سكنية شملت هذه الفئات
نينوى  /مروان ناظم
أعلنت بلدية املوصل ،أمس السبت ،عن توزيع  3600قطعة أرض
سكنية بني ذوي الشهداء والصحافيني يف املدينة.
وق�ال مدي�ر البلدية عبد الس�تار الحبو ،يف ترصي�ح صحفي ،إن
«ب�ل�دي�ة امل�وص�ل ان�ت�ه�ت م�ن ف�رز وتخصيص 3600أرض
س�كنية وزع��ت ب�ني ع�وائ�ل الش�هداء والصحافيني ممن ل�م
يتسن لهم اس�ت�الم اراض سكنية ضمن الوجبات التي خصصت
ووزع�ت خالل االشهر او السنوات املاضية».
واض����اف أن «ال��ت��وزي���ع خ�ض��ع ال���ى ق�رع��ة
اج�رت�ه��ا بلدية نينوى ب�اش��راف لجنة توزي�ع االراض��ي يف
امل�ح�اف�ظ�ة».
واش�ار الحبو ال��ى ،ان «ب�ل�دي�ة للموصل بص�دد توزيع قطع
اراض س�كنية ضم�ن الوجبت�ني الرابع�ة والخامس�ة ب�ني ذوي
ضحايا اره��اب داع��ش بعد ان�ت�ه�اء عملية ال�ت�خ�ص�ي�ص
وال��ف��رز خ��الل االي��ام املقبلة يف مدينة املوصل».

الداخلية :البطاقة الوطنية
ستلغي هوية األحوال املدنية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الداخلية ،أمس الس�بت ،أن البطاق�ة الوطنية ،التي
ب�دأت ال�وزارة منحه�ا للواطن�ني من�ذ س�نوات ،س�تصبح هي
الوثيقة الرس�مية األوىل وتلغي هوية األحوال املدنية املعتمدة منذ
تأسيس الدولة العراقية وحتى اليوم.وقال الناطق باسم الوزارة،
خال�د املحنا إن وزارت�ه ال تجر مواطنا ً عىل اس�تحصال البطاقة
الوطنية ،رغم أنها تس� ّهل معامالته وتغن�ي عن األوراق الثبوتية
الكث�رية ،مبين�ا ً أن وزارة الداخلية أصدرت حت�ى اآلن  17مليون
بطاق�ة وطنية.وأضاف ،أن «اعتماد هذه البطاقة أس�هم يف الحد
م�ن عمليات التزوير ،ألنه�ا غري قابلة للتزوير وكذلك الس�جالت
وغريها املتعلق�ة بالدوائ�ر العقارية والطابو» ،مؤك�دا ً أن هوية
األحوال املدنية ستلغى مستقبالً وتحل البطاقة الوطنية محلها.
وحول مش�اكل تش�ابه أس�ماء مواطن�ني مع آخري�ن مطلوبني
للقض�اء ،أوض�ح املحن�ا أن حل هذه املش�كلة ص�ار باللجوء إىل
التعليم�ات الت�ي أصدرها مجل�س القضاء األع�ىل بالتعاون مع
وزارة الداخلية ،وتقوم عىل ذكر األس�ماء الرباعية واملواليد واسم
األم ضمن بيانات األشخاص املطلوبني.
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اعالن اول ( )162والصادر يف 2021/9/9

اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى � قسم االماك املرقم ( )10425يف ( )2021/8/1تعلن
اللجنة اعاه عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية
تلعف�ر وفقا الح�كام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة العلني�ة فعى الراغبني
بااليج�ار مراجع�ة مديري�ة بلدية تلعفر وخ�ال مدة ( )30ي�وم تبدأ من الي�وم التايل لنرش
االع�ان بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة ( )%50من القيمة املقدرة
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش
االع�ان واملصاري�ف االخرى عى ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام
العقد خال مدة (ثاثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر ناكا
ويعاد االعان عن تأجري امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى
املرتتب�ة عى ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع
عدم جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املس�تاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية
املقتضاة وستكون املزايدة يوم الثاثاء املصادف  2021/10/12يف مديرية بلدية تلعفر الساعة
( )12الثانية عرش ظهرا
*ماحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

االكشاك المرقمة (3و4و7و)8

 107/735م  74بئر الطير

2

االكشاك المرقمة (1و2و5و6و7و8و)9

 441/4حسنكوي

3

الدكاكين المرقمة (4و5و6و)15

 135/2م  62شريعة السراي

4

االكشاك المرقمة (11و)12

 440/57حسنكوي

5

الدكاكين المرقمة (22و)24

 157/4القلعة

6

الدكاكين المرقمة (9و)12

 157/3القلعة

7

الدكاكين المرقمة (1و2و)3

 563/1حسنكوي

8

الدكاكين المرقمة (1و)6

 559/1حسنكوي

9

الدكان المرقم ()16

 135/2م  62شريعة السراي

10

منتزه

 62/2م 76اكل وقرمز

اعالن اول مساطحة ( )163والصادر يف 2021/9/9

بن�اءا ع�ى م�ا جاء بكت�اب مديري�ة بلديات نينوى � قس�م االم�اك ذي الع�دد ( )11868يف
 2019/8/26ولحصول موافقة الس�يد املحافظ تعلن لجن�ة البيع وااليجار الثانية يف مديرية
بلدي�ات نين�وى عن تاجري القطعة املرقمة (62/210م  76اكل وقرمز) عن طريق املس�اطحة
وملدة ( )5خمس�ة سنوات النش�اء معرض بيع الس�يارات وفق املخططات والرشوط املصادق
عليها عى ان يتضمن املرشوع انش�اء معرض للس�يارات بطابق واحد يشمل عى صالة عرض
مع مكتب ادارة للمعرض مع مجموعة صحية متكاملة لكل منها عى ان يدفع بدل االيجار دفعة
واحدة بداية كل سنة وان يعاد تقدير بدل االيجار كل سنة وليس للمستأجر الحق باالعرتاض
عى قرار التقدير الجديد الذي س�يعاد التقدير فيه كما ويلتزم املستاجر باقامة املشيدات خال
املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة
ويف حالة عدم التشييد خالها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو
قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر دون مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام القانون
( )21لس�نة ( )2013املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عى املرشوع وقت ما شاأت لاطاع
عى واقع الحال عى ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل
البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة
جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية
ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعى املس�اطح اكمال ه�ذه النواقص ويف حالة عدم
اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة
ووفق�ا لاحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعى الراغبني باملس�اطحة
مراجع�ة مديرية بلدية تلعفر وخال مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف
مستصحبني معهم التامينات القانونية عى ان ال تقل عن ( )%50من القيمة املقدرة وستجري
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور نرش االعان واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى
وابرام العقد خال مدة (ثاثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تأجر
ناكا وفق احكام املادة (  )11فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة
( )2013املعدل ويعاد االعان عن تأجري امللك وعى حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة
املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما
ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة س�تقرأ عى املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم
الثاثاء املصادف  2021/10/12يف مديرية بلدية تلعفر الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()117

العدد 482 :
التاريخ 2021/9/6 :

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة ()2013
فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل
خال (  )30ثاثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحف املحلية لاطاع
عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات
القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة
وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا
للي�وم االخري من مدة االعان ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لاعان عطلة رس�مية
او اي ظ�رف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم
عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاه ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعان
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القطع�ة املرقم�ة ( )66/1مقاطعة  17رجم حديد واملتخ�ذة علوة لبيع املوايش
(االغن�ام واالبقار) والواقعة عى الطريق املؤدي اىل املحلبية بعد س�وق املعاش قرب
قرية العبور وبمساحة ( )15دونم وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
( � 2متنزه الزهراء) املشيد عى جزء من القطعة املرقمة ( )1019/55مقاطعة 51
اربجية الواقع يف حي الزهراء خلف االس�واق وبمس�احة ( )5400م 2وحس�ب واقع
الحال وملدة ثاث سنوات
 � 3الدكاكني املرقمة (1و2و4و5و6و7و8و9و10و11و13و )14ضمن دكاكني حي
الضب�اط عى جزء من القطعة املرقم�ة ( )529/30م  42نينوى الغربية وملدة ثاث
سنوات
 � 4الدكاكني املرقمة (1و )2الواقعة يف منطقة كراج الش�مال واملشيدة عى جزء من
القطعة املرقمة ( )27/59م  41نينوى الشمالية وملدة ثاث سنوات
 � 5الدكاك�ني املرقم�ة (1و )4الواقعة يف منطقة الجماس�ة واملش�يدة عى جزء من
القطعة املرقمة ( )43/91م  40نينوى الرشقية وملدة ثاث سنوات
 � 6مكت�ب نقاب�ة النقل املش�يد عى جزء م�ن القطعة املرقم�ة ( )177م  41نينوى
الرشقية داخل ساحة البيع املبارش وبمساحة ( )32م 2وملدة ثاث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/33 :ب2020/
التاريخ2021/8/17 :
إعان
تبي�ع محكمة بداءة أبي الخصي�ب العقار املرقم
( )43مقاطع�ة ( )45حم�دان البلد وكوت الفرج
وذل�ك يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن ظهر
الي�وم ( )15الخامس عرش م�ن اليوم التايل لنرش
ه�ذا االعان .فم�ن له رغبة بال�رشاء الحضور يف
ديوان هذه املحكمة مس�تصحبا ً معه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة وبصك
مصدق إن لم يكن رشي�كا ً وان أجور املنادي عى
املشرتي وكما مبينة أوصافه أدناه.
األوصاف:
العق�ار املرق�م أعاه مل�ك رصف نوعه بس�تان
تس�قى س�يحا ً بمياه امل�د مس�احته ( )15أولك
وان العقار يقع داخل ح�دود القرية وعى طريق
فرع�ي ترابي وبعيد عن الش�ارع العام وخايل من
املش�يدات ومغ�روس بع�دد م�ن النخي�ل ،قدرت
قيمة الدونم الواحد من االرض مبلغ 90000000
تس�عون مليون دينار فتكون القيم�ة العمومية
للعق�ار ارض�ا ً ومغروس�ات بمبل�غ 54000000
أربعة وخمسون مليون دينار.
القايض  /اياد احمد سعيد
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة استئنافه واسط االتحادية
محكمة بدائة الكوت
العدد/1754 :ب2020/
التاريخ2021/9/5 :
املوضوع/اعان بيع عقار باملزايده
املدعيني (الدائن) �1 /جبار عمران عباس
املدعى عليه (املدين) /عبد األمري عمران عباس
تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة
بالع�دد (/1754ب )2020/واملتضم�ن اع�ان
املزايده الزالة ش�يوع العقار املرقم( 260العزه)
وتوزي�ع ص�ايف الثمن ب�ني الرشكاء كا حس�ب
س�هامه 0فقد تق�رار اعان عن بيع�ه باملزايده
العلني�ه خال ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم التايل
للن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني فع�ى الراغب�ني
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني
معهم التامينات القانونيه البالغه  %10من القيمه
التقديريه للعقار بصك معن�ون اىل(محكمة بداة
الكوت ) وس�وف تج�ري املزاي�دة يف اليوم االخري
الس�اعه الثاني�ة عرش ضه�را وذا ص�ادف اليوم
االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي يليه من
الدوام الرس�مي موع�دا للمزاي�ده و يتحمل من
ترسو عليه املزايدة أجور االعان واملزايده .
القايض
عدنان نهري راهي
مواصفات العقار
جنس�ه /:درا س�كن تقع يف منطق�ة العزة قرب
س�وق العزة يف الش�ارع الواقع خل�ف الجامع و
البن�اء دون الوس�ط يحتوي ع�ى طارمة و هول
داخيل و غرفتني نوم و مطبخ و صحيات مسقف
بالعكادة و الدار غري مشغول يف الوقت الحارض
املساحه 97,58 /:م و  1اولك
الشاغل /:
القيمة التقديري�ه  63,000,000 /:مليون دينار
أرضا ً و بناءا ً

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانية
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة5755/1 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 45 /ام حانه
الجنس /عرصه
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة200 /م
املشتمات/
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل/
مق�دار املبي�ع  20,000,000 /ع�رشون مليون
دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط
الثاني�ة باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاه
العائ�د للرهني (كريم صادق جعف�ر) لقاء طلب
الدائن املرتهن (م�رصف الخليج التجاري) البالغ
( )26,000,000س�تة و ع�رشون ملي�ون دينار
فع�ى الراغب يف االش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة
خال (30يوم�ا) اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ
النرش ه�ذا االعان مس�تصحبني معهم تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ه برصفي�ة ال تقبل عن
 %10من القيمة املقدرة( )20,000,000عرشون
ملي�ون دين�ار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة
( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة تسجيل العقار يف واسط الثانية
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مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانية
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة901 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة /العزه
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة1,59,50 /م
املش�تمات /هول و اس�تقبال و مطبخ و غرفة
نوم و مجموعة صحيات
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقدار املبي�ع  85,000,000 /خمس�ة وثمانون
مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط
الثاني�ة باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاه
العائ�د للرهين�ه (وس�نه جب�ار ش�عيب) لق�اء
طل�ب الدائن املرتهن (م�رصف الخليج التجاري)
البال�غ ( )32,500,000اثن�ان و ثاث�ون مليون
و خمس�مائة دين�ار فع�ى الراغ�ب يف االش�رتاك
مراجعة هذه الدائرة خال (30يوما) اعتبارا من
اليوم التايل لتاريخ النرش هذا االعان مستصحبني
معه�م تأمينات قانونية نقدية او كفاله برصفية
ال تقبل عن  %10من القيمة املقدرة 85,000,000
خمسة وثمانون مليون دينار
وان املزايدة س�تجري يف الساعة ( )12ضهرا من
اليوم االخري
دائرة تسجيل العقار يف واسط الثانية

محكم��ة بداءة البص��رة
العدد/1627 :ب2021/
التاريخ2021/9/8 :
اع�ان
اىل املدعى عليها  /نرسين عبدالسام خضري
اقام املدعي (محم�د حطاب كطامي) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /1627ب 2021/امام هذه
املحكم�ة ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م
بإلزام�ك بإع�ادة بدل البي�ع  /إضاف�ة لرتكة
مورثته�ا (نوري�ة خضري عيل) من ب�دل البيع
الكيل من رشاء س�هامها يف العقارين تسلس�ل
 1206مقام ع�يل والعقار  10/647مقام عيل
والبالغ ثاثمائ�ة مليون دينار عراقي .ولثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة الجاحظ
والشاهني.
عليه تقرر تبليغك اعان�ا ً بصحيفتني محليتني
يوميت�ني ع�ى ان تكون من ضمنه�ا صحيفة
الصباح الرس�مية .امام ه�ذه املحكمة صباح
يوم املرافعة املواف�ق  2021/9/16وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا ً
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابيا ً وعلن�ا ً وفق
االصول.
القايض /محمد نزار هاشم البعاج
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مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانية
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة4761/1 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 45 /ام حانه
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة100,98,66 /م
املشتمات /استقبال و هول و مطبخ و صاله
داخليه و صحيات الطابق االريض غرفتني نوم
و هول و صحيات يف الطابق الثاني
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقدار املبيع  85,000,000 /خمسة و ثمانون
مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف واس�ط
الثانية باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاه
العائد للرهني (سكر حاتم عبد عيل) لقاء طلب
الدائ�ن املرته�ن (م�رصف الخلي�ج التجاري)
البالغ ( )32,500,000اثنان و ثاثون مليون و
خمس�مائة الف دينار فعى الراغب يف االشرتاك
مراجعة هذه الدائرة خ�ال (30يوما) اعتبارا
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ النرش ه�ذا االعان
مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او
كفاله برصفي�ة ال تقبل ع�ن  %10من القيمة
املق�درة ( ) 85,000,000خمس�ة و ثمان�ون
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة
( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة تسجيل العقار يف واسط الثانية
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اعالنات

العدد ( )2448االحد  12ايلول 2021

اىل  /الرشكات كافة والرشكات املتقدمة االتية :
-1رشكة طائر السالم -2رشكة حلول املحرتف -3رشكة مرسى البالد -4رشكة املحيط
للتجارة -5رشكة الرابط الرقمي -6رشكة تكنبوجيا الغد -7رشكة QUIKA
م /الغاء اعالن املناقصة ( )2021/4مرشوع اخلدمات
()MANGEMENT SERVIEES
تحية طيبة..
إشـارة اىل قرار مجلـس إدارة رشكتنا املرقـم ()2021/26/1
املـؤرخ يف  2021/9/8الفقـرة ( )2منه واسـتنادا ً اىل الفقرة
( )13من رشوط اإلعالن التي نصت عىل (يحق للرشكة العامة
لالتصاالت واملعلوماتية اللغاء اإلعالن يف أي مرحلة من مراحلها
دون تعويض املشـاركني  ،وقبل صدور كتاب اإلحالة  ،عىل ان
يتم إعادة مبلغ ثمن رشاء وثائق العطاء اليهم فقط )
نود اعالمكم بأنه تم الغاء املناقصة أعاله وبأمكانكم اسرتجاع
مبلغ ثمن رشائها بعد مراجعتكم الينا وتقديم طلب بذلك وفق
الضوابط والتعليمات للتفضل باالطالع ومراعاة ذلك .
مع التقدير ..

املهندس
أسامة جهاد قاسم
املدير العام
رئيس جملس االدارة

مجهورية العراق
جامعة القادسية  /شعبة العقود احلكومية
مرشوع تأهيل وتطوير ابنية يف كلية اهلندسة
اعالن للمرة الثانية
-1يرس ( رئاسـة جامعة القادسية  /شعبة العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات
املؤهلـني وذوي الخـرة لتقديم عطاءاتهم لالشـرتاك يف املناقصة رقم (  ) 1لسـنة 2021
ضمـن تخصيصات صنـدوق التعليم العايل الخاص بالكليـة  /النفقة الخاصة ملرشوع (
تاهيـل وتحويـر ابنية يف كلية الهندسـة ) ( املرشوع عبارة عن تطوير وتوسـعة ابنية يف
كلية الهندسة )
-2الكلفـة التخمينيـة للمـرشوع (  ) 331 ، 057 ، 000ثالثمائة وواحـد وثالثون مليون
ومئة وسـبعة وخمسـون الف دينار فقط واملدة التخمينية لتنفيذ املرشوع (  ) 122يوم
ابتداءا من تاريخ املبارشة .
-3عـىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة
شعبة العقود الحكومية او االتصال عىل الريد االلكرتوني govcont@qu.edu.iqgg..hvm
خالل سـاعات الدوام الرسمي – او املوقع االلكرتوني للوزارة contract@rpd-mohesr.
 edu.iqhاو املوقع االلكرتوني للجامعة .info@qu.edu.iq
-4يجب ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات مقدمي العطاء وبما ييل :
أ-ان ال تقل درجة تصنيف املقاول عن الدرجة ( الخامسة انشائية ) علما ان املدة املحددة
لنفاذية العطاء (  ) 120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة .
ب-نسـخ اصليـة لوثائق تحدد الوضـع القانوني ومكان التسـجيل ومـكان عمل مقدم
العطاء وعنوان الرشكة مصدقة من الجهات ذات العالقة .
ج-عىل مقدم العطاء تقديم السيولة املالية ( وتعرف السيولة النقدية بانها كشف مرصيف
يبني حركة التدفق املايل الخر سـنة او كفائة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسـهيالت
املرصفيـة وللفرتة التي تسـبق تاريخ غلـق املناقصة ) بمبلـغ (  ) 33 ، 108 ، 413ثالثة
وثالثون مليون ومائة وثمانية الف واربعمائة وثالثة عرش دينار فقط .
-5بامكان مقدمي العطاء الراغبني باالشـرتاك باملناقصة مراجعة قسـم الشؤون املالية
للحصول عىل كافة مسـتندات املناقصة والتي تشمل ( الوثائق القياسية بكافة اقسامها
نسـخة ورقية ونسـخة الكرتونية بصيغة (  ) pdfونسـخة الكرتونية من القسـم الرابع
بصيغة (  ) wordاملواصفات  ،جداول الكميات  ،املخططات  ،متطلبات االشـغال  ،قرص
 cdاملستمسكات املطلوبة ) لقاء مبلغ قدره (  ) 150مائة وخمسون الف دينار غري قابل
للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الطرف املستفيد حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون
تعويض مقدمي العطاء .
-6يتـم تسـليم العطاءات داخل غالف مختـوم معنون اىل مقرر لجنة فتـح العطاءات يف
( رئاسـة جامعة القادسـية  /شـعبة العقود الحكومية ) لقاء وصـل يؤيد ذلك وعىل ان
يرفـق مـع العطاءات ضمان العطاء بمبلغ (  ) 9 ، 931 ، 710تسـعة مليون وتسـعمائة
وواحد وثالثون وسـبعمائة وعرشة دينار عىل شـكل صك مصدق او سـفتجة او خطاب
الضمان صادر من مرصف معتمد نافذ ملدة (  ) 28يوم ( بعد تاريخ نفاذية العطاء ) مع
التزام مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ماتتطلبه الوثائق القياسية بكافة اقسامها بعد
دراسـتها واالطالع عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها وبخالفه سيتم استبعاد
عطائه  ،سـيكون اخر يوم لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االربعاء
املوافق  2021 / 9 / 29واذا صادف يوم الغلق عطلة رسـمية يكون موعد الغلق يف نفس
التوقيت من اليوم الذي ييل العطلة وسوف ترفض العطاءات املتاخرة .
سـيتم فتح العطاءات فعليا يف نفس يوم غلـق العطاءات وبحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف ( جامعة القادسية  /شعبة العقود الحكومية )
علمـا ان موعد عقـد املؤتمر الخـاص باالجابة عىل استفسـارات املناقصة هو السـاعة
العـارشة صباحا من يوم االربعاء املصادف  2021 / 9 / 22يف جامعة القادسـية  /كلية
الهندسة – ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن .
أ  .د كاظم جرب اجلبوري
رئيس جامعة القادسية

اعالن
اىل الرشيـك  /القارصيـن كل من جواد
و وزي اوالد هديب كاظم
اقتـى حضـورك اىل مديريـة بلديـة
النجـف وذلـك القـرارك باملوافقـة اىل
اصـدار اجازة بنـاء الخاصـة بالعقار
املرقم 3/ 66056حي السالم مناصفة
مع الرشيك بالعقار املواطنة مريم وليد
خالد وعند عدم حضورك سوف تصدر
االجازة وفق للضوابط الالزمة

اعالن
اىل الرشيك  /ليث احمد كاظم
اقتـى حضـورك اىل مديرية بلدية
النجـف وذلـك القـرارك باملوافقـة
اىل اصـدار اجـازة بنـاء الخاصـة
بالعقـار املرقـم  3/69031حـي
امليـالد مناصفة مـع الرشيك جنان
عبد الحسني حسوني مدة اقصاها
عرشة ايام وبعكسه سوف تصدر
االجازة وفق للضوابط الالزمة

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة1897/5 /
املحلة او رقم و اسـم املقاطعة46 /نصف
الدجيل
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة200 /م
املشـتمالت /غرفـة و هول و اسـتقبال و
مطبخ طابق الثاني غرفتني نوم
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقـدار املبيـع  50,000,000 /خمسـون
مليون دينار
سـتبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط
الثانية باملزايـدة العلنية العقار املوصوف
اعاله العائد للرهني (سـعد صالح مهدي)
لقاء طلب الدائن املرتهن (مرصف الخليج
التجـاري) البالـغ ( )26,000,000سـتة
و عـرشون مليـون دينـار فعـىل الراغـب
يف االشـرتاك مراجعـة هـذه الدائرة خالل
(30يومـا) اعتبارا من اليـوم التايل لتاريخ
النـرش هـذا االعـالن مسـتصحبني معهم
تأمينات قانونية نقدية او كفاله برصفية
ال تقبـل عـن  %10مـن القيمـة املقـدرة
( )50,000,000خمسـون مليـون دينـار
وان املزايـدة سـتجري يف السـاعة ()12
ضهرا من اليوم االخري
دائرة تسجيل العقار يف واسط الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغداد  /الكرخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
العدد 712 :
التاريخ 2021 / 8 / 31 :
اعالن
تعلـن هـذه املحكمة عن فقـدان املدعو (
انمـار محمود درويش مبـارك املحياوي )
الذي خرج من داره بتاريخ 2014 / 6 / 4
ولم يعد لحد نـرش االعالن فعىل من تتوفر
لديـه اي معلومـات عن املفقـود مراجعة
هذه املحكمة خالل ثالثـة ايام من تاريخ
النرش وبعكسـه سـوف تتخـذ االجراءات
القانونية وفق االصول.
القايض
طارق رواد عباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك  /محمد محسن سلمان
اقتـى حضورك اىل بلديـة التاجي الجراء
اجازة بناء عىل العقار املرقم 10617
الرشيك
منى سيد صلبوخ

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2021 / 17 /
التاريخ 2021 / 9 / 9
اعــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدين
من العقار تسلسل  152 / 2م  28تاجيات
الواقع يف شاطئ التاجي العائد للمدين عيل
محمود هادي املحجوز لقـاء طلب الدائن
هاشم خضري هاشم البالغ 33,990,000
دينـار ثالثة وثالثـون مليون وتسـعمائة
وتسـعون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة ثالثني
يوما ً تبـدأ من اليـوم التـايل والداللية عىل
املشرتي .
املواصفات -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري
 -1موقعـه ورقمـه  152 / 2 -:م 28
تاجيات
 -2جنسه ونوعه  -:بستان
 -3حـدوده واوصافـه  -:قطعـة ارض
خالية من املشيدات وتحتوي عىل عدد من
اشجار النخيل والحمضيات
 -4مشتمالته -:
 -5مساحته  150 -:م2
 - 6درجة العمران -:
 -7الشاغل -:
 -8القيمـة املقـدرة  -:لحصـة املدين من
العقـار اعـاله (  ) 42,000,000اثنـان
واربعون مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
اعــالن
رقم االضبارة 2013 / 310 /
التاريخ 2021 / 9 / 9
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدين
مـن العقـار تسلسـل  3 / 386عطيفيـة
الواقـع يف الكاظمية العائد للمدين شـاكر
نديـم شـاكر املحجـوز لقاء طلـب الدائن
رياض مهدي هادي البالغ 999,100,000
تسعمائة وتسـعة وتسعون مليون ومائة
الـف دينار فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة
هـذه املديرية خالل مدة ثالثـني يوما ً تبدأ
من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل  /جعفر مالح مهدي
املواصفات -:
 -1موقعه ورقمه  3 / 386 -:عطيفية
 -2جنسه ونوعه  -:بستان
 -3حـدوده واوصافـه  -:قطعـة ارض
خالية من املشيدات تقع عىل شارع املحيط
مسيجة سياج من الجينكو مغروسة بعدد
قليل من اشجار النخيل
 -4مشتمالته  -:ال توجد
 -5مسـاحته  -:لعمـوم العقـار  7دونم
و  5اولك
 - 6درجة العمران -:
 -7الشاغل -:
 -8القيمـة املقـدرة  -:حصـة املديـن من
العقار (  ) 436,700,000اربعمائة وثالثة
وستون الف وسبعمائة الف دينار
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مجهورية العراق
جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمــة بداءة البصــرة

العدد/310 :ب2021/
التاريخ2021/9/9 :

اعــالن

اىل املدعى عليه  /باسم نايـف عبدالله
أصـدرت هـذه املحكمـة قـرار الحكـم املرقـم /310ب 2021/يف
 2021/8/22واملتضمــن الحكـم بإلزامــك بتأديتــك للمدعي /
مدير بلديــة البرصة  /إضافة لوظيفتـه .أجـر املثـل للفتـرة من
 2016/8/22ولغاية  2019/9/12مبلغا ً وقدره (تسـعة وثالثون
مليون وسبعمائة وستون ألف دينار عراقي).
وملجهوليـة محل اقامتـك وحسـب رشح القائم بالتبليـغ وتأييـد
املجلس البلدي ملنطقـة الجنينـة واالندلس .قررت املحكمة تبليغـك
ً
اعالنــا بصحيفتيــن محليتيــن يوميتيـن ولـك حـق االعرتاض
واالسـتئنـاف والتمييــز خالل املدة القانونيـة وبعكسـه سـوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض  /حممد نزار هاشم البعاج

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2021/2573 :
التاريخ 2021/9/9 :
اىل  /املنفذ عليه  /احمد عيل شجاي
لقـد تحقق لهـذة املديريـة مـن ذات اختصاص انـك مجهول
محـل االقامه وليس لك موطن دائـم او مؤقت اومختار يمكن
اجراء التبليغ عليه  ,واسـتنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تقـرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديرية تنفيـذ الكوت خالل
خمسة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذيـة بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون :
منفذ العدل
غسان فهد غنيس التميمي
اوصاف املحرر:
دين
(وصل امانة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك حيدر حميزه كاظم اقتى حضورك إىل مقر بلدية
النجف لغـرض اصدار اجازه بنـاء للعقار املرقـم 52173/3
حـي النداء خالل عـرشه ايام وبخالفه سـتتم اإلجراءات دون
حضورك
طالب االجازه
حسن عيل طالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4856ش2021/6
التاريخ 2021/9/9
اعالن
اىل املدعى عليها  /حنني عبد الرحمن صاحب
اقـام املدعـي (عيل صـادق مطـر ) الدعـوى بالعـدد /4856
ش 2021/6امـام هـذه املحكمـة والقـايض بالـزام املدعـى
عليهـا باملطاوعـة وملجهوليـة محـل اقامتك وحسـب رشح
القائـم بالتبليـغ واشـعار مختار حـي البتول بغـداد الجديدة
قـررت املحكمـة تبليغك بموضـوع الدعوى وبموعـد املرافعة
اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني وعليك الحضور
امـام هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعة القـادم املوافـق يوم
 2021/10/3السـاعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك
او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عباس عيل هادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /177 /ب2021/
التاريخ 2021/9/5
اىل املدعى عليهم كل من /
 1ـ امني ماجد حسني
 2ـ احسان ماجد حسني
 3ـ احمد ماجد حسني
 4ـ محمد ماجد حسني
 5ـ شهناز ماجد حسني
تبليغ
اقام املدعي فارس سـتار عفر ضدكـم الدعوى املرقمة /177
ب 2021/امـام هذه املحكمة موضوعها ازالة شـيوع العقار
املرقـم  253مقاطعة  7الحرية ولتعـذر تبليغكم الرتحالكم اىل
جهة مجهولة حسـب اشـعار مختار املنطقـة قررت املحكمة
تبليغكم بواسـطة النـرش بصحيفتني محليتني رسـميتني ويف
حـال عدم حضوركم او حضور من ينوب عنكم قانونا سـوف
تتخذ املحكمة االجراءات القانونية بحقكم
القايض
وسام عيل رصاخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة العباسية
العدد /514ب2021/
التاريخ 2021/9/6
اىل املدعـى عليهـم  1 /ـ شـذى قيس عبد عـيل  2ـ مصطفى
قيس عبد عيل  3ـ شذى عبد عيل خرض
بنـاءا عىل اقامـة الدعوى مـن قبـل املدعي مهـدي عبيد عبد
السـادة ضدكـم وذلـك لقيامكـم ببيـع سـهامكم بالعقارات
املرقمة 34و32و38و 53مقاطعة  34الهدوية والثرثورية مع
اسـتالم بدل البيع من املدعي دون القيام بنقل ملكية السهام
من العقارات اعاله باسـمه ولتعـذر تبليغكم ملجهولية محل
اقامتكم حسب اشعار املختار املرفق بالدعوى قررت املحكمة
تبليغكم بصحيفتـني محليتني يوميتني بالحضـور امام هذه
املحكمة يوم  2021/9/16الساعة التاسعة صباحا وبعكسه
ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2696
التاريخ 2021/8/4
اىل  /املدعوه  /ابتسام مكي عبود مهدي
اعالن
قـدم طالب حجـة الوفاة احسـان مكي عبود طلبـا اىل هذه
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه (ابتسام
مكي عبود) قـررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك
الحضـور امامهـا خـالل عرشة ايـام من تاريخ نـرش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6318ش2021/4
التاريخ 2021/9/9
اعالن
اىل املدعى عليها  /افراح فالح حسن
اقـام املدعي (عبد الحسـني عبد الله جاسـم ) الدعوى بالعدد
/6318ش 2021/4امـام هـذه املحكمـة والقايض اسـقاط
حضانـة االوالد كل مـن ( عبـد اللـه وفاطمـة ) وملجهوليـة
محل اقامتك وحسـب رشح القائـم بالتبليغ واشـعار مختار
حي الـراك النجف قررت املحكمة تبليغـك بموضوع الدعوى
وبموعد املرافعة اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني
وعليـك الحضور امـام هذه املحكمة يف موعـد املرافعة القادم
املوافق يوم  2021/9/23السـاعة التاسـعة صباحا ويف حالة
عـم حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /113 :اعرتاضية 2020/
التاريخ 2021/9/9
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار
تسلسـل ( 1181/19محلة  18علوة الفحـل ) يف الكوفة عليه
تعلـن هذه املحكمـة عن بيع العقـار املذكور اعـاله واملبينه
اوصافه وقيمته املقدره ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة خالل (خمسة عرش) يوما من اليوم التايل لنرش
االعـالن مسـتصحبا معـه التامينـات القانونيـة البالغة %10
مـن القيمة املقـدرة البالغة بموجب صـك مصدق المر هذه
املحكمـة بـداءة الكوفة وصادر من مـرصف الرافدين  /فرع
مسـلم بن عقيـل (ع) يف الكوفة وسـتجري املزايدة واالحالة
يف السـاعة الثانيـة عرش من اليوم االخري مـن االعالن يف قاعة
املحكمة وعىل املشـرتي جلـب هوية االحوال املدنية وشـهادة
الجنسية العراقية
القايض
مؤيد رياح غازي
االوصـاف  :دار سـكن درجة عمرانه متوسـطة يقـع مقابل
سـاحة خرضاء مسـاحته  640م ومكون من طابقني االريض
يحتـوي عـىل غرفتني وصالة واسـتقبال ومطبـخ ومجموعة
صحية واالول يحتوي عىل ثالثة غرف نوم ويتقدم الدار حديقة
كبرية وكراج سيارات مشيدة بالطابوق ومسقف بالكونكريت
املسلح
القيمة املقدرة  750,000,000 :سـبعمائة وخمسـون مليون
دينار ارضا ومنشات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
طالب التسجيل املجدد  /حميد عبد الله رايض
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هـذه الدائرة بتاريخ 2021/2/16
لتسجيل تمام العقار تسلسل ( )1062محلة (الرشقي) الواقع
يف الرميثـة باعتبـاره حائزا له بصفة املالـك للمدة القانونية
ولغـرض تثبيت امللكيـة املذكورة لهـا تمهيدا للتسـجيل وفق
القانون ( )43لسـنة  1971قررنا اعالن هـذا الطلب فعىل كل
من يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية او شخصية عىل هذا
العقار تقديم ما لديه من طلبات او دفوع او اعرتاضات خالل
مـدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التـايل لنرش االعالن وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف السـاعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهـاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات ما لديه من حقوق
اثناء الكشـف الذي سـيجري يف املوعد املذكور اعاله وسـوف
يتم لصق نسـخة من هـذا االعالن يف موقـع العقار ويف لوحة
االعالنات الخاصة بدائرة التسجيل العقاري وسوف يتم تزويد
دوائر املالية و االوقاف بنسخه منها
رئيس الدائرة
املالحظ  /سالم نعيم عبد الله
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حرك عود الثقاب

تطوير روبوت يعرف «نوايا البرش»

طبق اليوم

مسخن الغربه

قبل س�نوات قليل�ة ،كانت مج�رد رؤية
روب�وت يؤدي مهام بس�يطة ،تعد ً
فتحا
علم ًي�ا ،اآلن أصبح العل�م يحقق اخرتاق
جديد أق�رب ما يكون إىل الخيال العلمي،
إذ نج�ح العلم�اء يف تطوير نظ�ام ذكاء
اصطناع�ي يمكن�ه التنب�ؤ بنوايا البرش
قبل أن يقدموا عىل تنفيذها.
االبت�كار الجدي�د ُن�رش مؤخ�رًا يف
دوري�ة «Robotics and Computer-
 »Integrated Manufacturingلباحثني
م�ن جامعة لوب�ورو باململك�ة املتحدة،
حيث طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي

يستطيع معرفة اتجاه حركة الذراع قبل
أن يرشع يف اإلقدام عليها.
ويعترب العلماء أن التعاون بني اإلنس�ان
والروب�وت فرص�ة مث�رة للتصني�ع يف
املس�تقبل ،ألن�ه يجمع ب�ني أفضل ما يف
ً
ً
وثيقا
تفاعل
العامل�ني؛ إذ تتطلب العلقة
بني البرش والروبوت�ات ،والتي يمكن أن
تستفيد بش�كل كبر من توقع الروبوت
لحركة اإلنسان.
مخطط كهربية الدماغ
م�ن جهته يق�ول أخيم ب�وركل الباحث
الرئييس يف الدراسة« :من الناحية املثالية،

م�ن أجل العم�ل الجماعي الفع�ال ،البد
أن يفهم «اإلنس�ان والروب�وت بعضهما
البعض ،وهو أمر صعب بسبب االختلف
التام و»التحدث» بلغتني مختلفتني».
لتج�اوز ه�ذه الصعوبة ح�اول بوركل
وزملئ�ه من�ح الروب�وت الق�درة عىل»
ق�راءة «نواي�ا رشكائ�ه البرشي�ني ،من
خلل ربط نشاط الفص الجبهي للدماغ
البرشي ،بنظام الذكاء االصطناعي.
ع�ن طريق هذا الربط يتم تحليل وتقييم
كل حرك�ة يقوم بها جس�م اإلنس�ان يف
الدماغ قبل تنفيذها.

طرق وأعراض جانبية لتبييض االسنان

املكوّنات:
 3أشخاص
 5ارغفة خبز مرصي جاهز  5 -حبات بصل كبره مفرومه مكعبات
 0.5كوب سماق  1 -ماجي
كوب زيت زيتون
دجاجه مقطعة  4ارباع (منقوعة بالسماق قبل بليله)
 4حبات خيار  -علبتني لبن صغار
فص ثومه
الخطوات:
نقلب البصل مع زيت الزيتون ونضيف له املاجي والس�ماق ونسقيه بقليل من
املاء
نحمر الخبز بالفرن مع الزيت زيتون ومسحة ماء
نشوي الدجاجة
نضيف البصل والسماق للخبز ونشوي الوجه
يقدم بجانبه خيار بلبن نفرم الخيار مربعات ونضيف له ثومه مطحونه

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

يح�رص معظمنا ع�ىل أن تكون أس�نانه بحال�ة صحية جيدة
وناصع�ة البياض ،أو عىل األقل ال يظه�ر عليها اللون األصفر،
حيث يلجأ كثرون لتبييض أسنانهم ،بينما يعلن املتخصصون
أن لون األسنان الطبيعي ليس شديد البياض.
وهناك طرق عديدة لتبييض األس�نان يف العيادات طبياً ،إضافة
إىل الوسائل الشائعة للحفاظ عىل األسنان بصحة جيدة ،ومنها
تنظيف األس�نان بش�كل يومي واالبتعاد عن تناول ما يرضها
أو يفسدها.
نس�تعرض هنا طرق تبييض األسنان واألعراض الجانبية لها،
ومتى ال يكون فعاال.
 -1التبييض  :تختلف نتائج التبييض من ش�خص إىل آخر تب ًعا

لصح�ة ودرج�ة لون األس�نان ،ويس�تهدف التبيي�ض الطبقة
الخارجي�ة وهي املينا ،بمواد مثل بروكس�يد الهيدروجني التي
تعمل عىل تكس�ر البقع إىل قطع أصغر ،فتكون األس�نان أكثر
ً
إرشاقا.
ُ
 -2ه�ل هو متاح ألي ش�خص؟  :يش�رتط لتبييض األس�نان
أن تك�ون حالة األس�نان واللثة جيدة ،ومن املهم أخذ املش�ورة
الطبية من طبيب األسنان قبل البدء يف التبييض؛ فقد ال يناسب
جميع األشخاص.
 -3مت�ى يكون غر فعال؟  :ال يفي�د التبييض يف حاالت وجود
حشوات أو تيجان عىل األس�نان األمامية ،أو تركيبات األسنان
األمامية ،أو يف حال تغر لون األسنان الشديد بسبب األدوية.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش6838 /
التاريخ 2021/9/7
اعلن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي (رزاق عب�اس رضا) طلبا
لغ�رض تبديل لقبه وجعله ( البو س�لطان) بدل من ( الحصموتي) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خلل مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف محافظة النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش6769 /
التاريخ 2021/9/6
اىل  /دائرة احوال النجف االرشف
تبديل لقب
نرف�ق لكم طيا كتاب مديرية ش�ؤون االح�وال املدنية قس�م الواقعات /
املرقم ( )23397يف  2021/8/18والخاص بمعاملة املواطن (احمد عبد
الحس�ني جاس�م) واملتضمن تبدي�ل لقبه وجعله ( ال وه�ب) بدل من (
الشمرتي) التخاذ ما يلزم من قبلكم وحسب الضوابط والتعليمات رجاء
العميد الحقوقي
حيدر عبد جاسم عنوز
مدير شؤون االحوال املدنية
يف النجف االرشف

العدد 66 :
التاريخ 2021/8/23

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه
العائد اىل بلدية (املناذرة) وملدد املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة 2013
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خلل ( )30ثلثون يوم من اليوم التايل لنرش االعلن للطلع عىل الرشوط
املطلوبة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة
يف البلدية املذكورة الس�اعة  10صباحا من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعلن يف الصحف
الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خلل ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخلفه يعترب ناكل بالتزاماته
 � 3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار
او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 � 5تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف
2016/1/3
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعلن املزايدة
ت

نوع الملك
والموقع

رقم الملك

مدة
االيجار

1

حوانيت

-166-165-164-155-151-150-149-148-140-139-138-137-136-135
-126-131-123-146-142-141-132-147-37-36-33-31-29-20-36-167
124-7-4-168-156-134-133-130-129-128-153-145-144-143-126

سنة واحدة

2

كشك

-105-113-103-101-100-90-46-45-31-63-74-71-42
26-98-70-54-15-111-110

سنة واحدة

3

مكتب

5-3-5-2

سنة واحدة

4

قطع صناعية

)4563/1-4562/1(-4518/1
(-4436/1()4435/1()4525/1-4524/1-4523/1-4522/1
)4515()4575/1-4574/1()3329/1-3328/1()4559/1-4558/1()4437

سنة واحدة

تنويه

الحاقا باالعلن املنشور يف جريدتنا
بالع�دد  2445يف 2021/9/7
الخ�اص باع�لن ايج�ار االم�وال
العائ�دة لجامع�ة الكوفة يصحح
موعد املزايدة ليكون يف اليوم التايل
النته�اء مدة الثلثون يوم بدال من
اليوم االخر لهذه املدة
العدد 12459 :
التاريخ 2021/9/2

اعلن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قسم االرايض واملساحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها
ادناه لغرض تاجرها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون  21لسنة  2013للتعاقد حسب قانون
 35لس�نة  1983فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبني
معه�م التامينات االولي�ة البلغة ( )%20من القيم�ة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة
(املن�اداة) بعد انته�اء الفرتة املنص�وص عليها يف الفقرة (خامس�ا) من القانون اع�له (البالغة
ثلث�ون يوم�ا) تبدا من اليوم التايل لن�رش االعلن ويف مقر مركز مديري�ة الزراعة حرصا ويف تمام
الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعلن
مواصفات االرض :
ت

المساحة
/دونم

القطعة

المقاطعة

مواصفات االرض

السعر
للدونم

1

1,000

جزء
من 2

/1الشبكة

وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها
الحصة المائية وعلما ان المساحة خالية
من مغروسات والمنشات االخرى

1000
دينار

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5691ش2021/7
التاريخ 2021/9/9
اعلن
اىل املدعى عليه  /وقار عيل سامون
اقام�ت املدعي�ة (ش�هد ه�ادي عبد الحم�زة ) الدع�وى بالع�دد /5691
ش 2021/7ام�ام هذه املحكم�ة والقايض بالتفري�ق للهجر وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الجهاد 5
النجف قررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعلنا
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة القادم املواف�ق يوم  2021/9/19الس�اعة التاس�عة
صباح�ا ويف حال�ة عم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
اثر فاهم محسن

��������������������������������������������������

اعلن
اىل املتهم الغائب ( /ش.م عيل فريد حسن عبد عيل)
محل العمل  /مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
العنوان  /النجف االرشف  /كوفة  /منطقة علة الفحل الكوفة د  81ت
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة /32/اوال وثانيا  /من قانون عقوبات
قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ىض تبليغك بواس�طة هذا االع�لن عىل ان
تح�رض ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل  /املنطق�ة الرابعة خلل مدة
اقصاها ثلثون ي�وم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعلن يف محل اقامتك
وتجي�ب ع�ىل التهم�ة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ( 65و  68و  )69من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعلن
ق�دم املواط�ن ( حيدر ماجد اس�ود) طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه
تسجيل اللقب يف قيده وجعله ( الظاملي) بدال من (فراغ) وعمل باحكام
املادة ( /24ثانيا) من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل
تق�رر ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خ�لل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف
ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2437يف /26
اب 2021/والخ�اص بالتبلي�غ بالحض�ور اىل مديري�ة بلدي�ة
النجف للرشيكة س�لوى كويل عطيه لغرض اصدار اجازة بناء
للعقار املرقم  12168/3مقاطعة  4جزيرة النجف والواقع يف
النجف حي صدام بناء عىل طلب الرشيك محمد طالب خضر
وقد ذكر بالعن�وان تبليغ بالحضور اىل مديري�ة بلدية الكوفة
وه�ذا خطأ والصحي�ح هو تبليغ بالحض�ور اىل مديرية بلدية
النجف لذا اقتىض التنويه
��������������������������������������������������
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/127 :
التاريخ 2021/4/5
� 1الرتبة ن .ع
 � 2اس�م امل�دان الرباع�ي واللق�ب مصطفى عيل اس�ماعيل
حسني
 � 3الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/127 :
 � 5امل�ادة القانونية /32اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل
 � 6خلصة الحكم
 � 1الس�جن بحق املدان ن.ع مصطفى عيل اس�ماعيل حسني
ملدة س�بع س�نوات وفق احكام املادة /32اوال من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املعدل وبداللة امل�واد /61اوال و /69اوال من
ق أ د رقم  17لس�نة  2008اختلس الهوية الوزارية املوصوفه
ادناه
 � 2تضمين�ه مبل�غ ق�دره  3,750ثلث�ة االف وس�بعمائة
وخمس�ون دينار عراقي ع�ن قيمة الهوي�ة الوزارية املرقمة
1115158
وف�ق احكام امل�ادة /32ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
املع�دل عىل ان يس�تحصل املبلغ وف�ق اح�كام القانون وقت
الفقدان
 � 3ط�رده من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل كعقوبة تبعية
استنادا الحكام املادة /38اوال /ا /ج من ق ع د رقم  14لسنة
 2008املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية بداللة
املادة /89اوال /أ/ج من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 4اعط�اء املوظفني العموميني صلحي�ة القاء القبض عليه
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر بحق�ه وال�زام املواطنني
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة /69ثانيا
وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 5حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام املادة
/69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخلة بالرشف اس�تنادا
الحكام املادة /21أ 6/من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 � 7تعمي�م اوصاف الهوي�ة الوزارية ه املوص�وف اعله عىل
كافة تشكيلت وزارة الداخلية والوزارات االمنية
 8احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حم�زة مجيد
البالغ�ة  30,000ثلث�ون ال�ف دينار عراقي ت�رصف لها من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابل للعرتاض وافهم علنا بتاريخ
2021/4/5
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

 7رياضة
العدد ( )2448االحد  12ايلول 2021

عمومية األوملبية تلتئم يف أربيل للمرة األوىل
اربيل :عمار ساطع /جمعة الثامر
موفدا االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
يلتئم ش�مل الجمعية العمومية للجنة االوملبية،
الي�وم الس�بت ،يف مدين�ة اربي�ل ،حي�ث يعق�د
اعضاؤه اجتماعا ً اس�تثنائيا ً مفصليا ً هاماًُ ،تقر
ُ
س�تكرس لخدمة
فيه جملة م�ن املواضيع التي
مسرية الرياضة العراقية مستقبالً.
وه�ذه ه�ي امل�رة االوىل الت�ي تس�تضيف فيها
مدينة اربي�ل ،اجتماعا ً لعمومية االوملبية ،والذي
دع�ا اليه اس�تثناء ،رئيس اللجن�ة االوملبية ،رعد
حمودي ،اذ س�يحرضه اكثر من  30عضوا ً وفقا ً
للقائمني عىل االجتماع.
وسيس�تمر اجتماع عمومية االوملبي�ة ،ملدة يوم
واح�د ،عىل ان تناقش في�ه أمور تصب يف صالح
االرتق�اء بواقع العمل الريايض ،اهمها تش�كيل
لجن�ة االخالقي�ات وتأس�يس مرك�ز التس�وية
والتحكي�م الري�ايض وبق�اء ممثلي�ات اللجن�ة
االوملبي�ة يف املحافظ�ات م�ن عدمه�ا وتحوي�ل

اللجان املؤسسة اىل اتحادات رياضية.
إعادة عمل ممثليات املحافظات
ومن بني املحاور املهمة التي س�تتم مناقش�تها
ه�و إع�ادة عم�ل ممثلي�ات اللجن�ة االوملبية يف
محافظات البالد بما يخدم ويتالءم مع مصلحة
الرياضة يف املحافظات.
وذك�ر عضو املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة االوملبية
حس�ني العميدي ،ان موضوع ممثلي�ات اللجنة
االوملبي�ة يف املحافظات س�ينال الحصة االكرب يف
النقاشات.
وقال العميدي :إن «ممثليات اللجنة يف املحافظات
لم تحصل عىل الصفة القانونية الكاملة لها منذ
التغي�ريات السياس�ية التي جرت ع�ام .»2003
مبينا ان «مفص�ل املمثليات يعد من أكثر األمور
املهمة التي ترتبط بعمل اللجنة االوملبية».
واردف العميدي «ضاع�ت املمثليات بني قانوني
االوملبي�ة واالتح�ادات الرياضي�ة ،وكان عمله�ا
مُ ربكاً ،قبل ان تتم االشارة اليها � اي اىل املمثليات
� يف القانون الجديد للجنة الذي أُقر مؤخراً».

املغريب الصنهاجي
ينشط هجوم الزوراء

وزاد ان «عم�ل املمثلي�ات يف املحافظات دخل يف
النظ�ام الداخ�ي الجدي�د وتحت غط�اء قانوني
واض�ح ،وعلي�ه يجب ان تت�م عملي�ة انبثاق ما
يس�هم يف عم�ل املمثلي�ات م�ع من�ح الفرص�ة
للمحافظ�ات يف اختيار من هم األنس�ب واألكفأ
الختي�اره لعمل ممثلياتهم ،وهو ما س�نحدده،
السبت ،يف مقررات االجتماع االستثنائي للجمعية
العمومية».
وأوضح عض�و املكتب التنفي�ذي ان «االتحادات
الفرعية يف املحافظ�ات تتبع اتحاداتها املركزية،
وأنها غري مرتبطة بعمل ممثليات املحافظات يف
املدة املنرصمة».
يش�ار اىل ان االوملبي�ة تملك نح�و  18ممثلية يف
عموم مدن البالد ،بع�د اضافة ممثلية محافظة
حلبج�ة ،قب�ل اع�وام ،اىل قائم�ة ممثلياتها ،إذ
يخت�رص عملها ع�ىل تنظيم الس�باقات وتمثيل
االوملبية يف بعض الفعاليات واملناسبات.
توقعات بإرجاء فقرتني
وتوقع عض�و املكتب التنفيذي للجن�ة االوملبية،

نفط الوسط يربم
صفقة تونسية

سيميوين :موقفي من املنتخبات تغري بعد التدريب
المستقبل العراقي /متابعة
قال مدرب أتلتيكو مدريد ،األرجنتيني دييجو سيميوني،
لدى سؤاله حول النزاع بني الدوريات األوروبية واتحاد
أمري�كا الجنوبي�ة لكرة الق�دم «كونميبول» ،بس�بب
مباري�ات املنتخبات ،إنه عندم�ا كان العبا كان يرغب

المستقبل العراقي /متابعة
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء ،مع املحرتف املغربي
حم�زة الصنهاجي ،لتمثيل الفريق يف منافس�ات املوس�م
املقبل ،قادمً ا من األهي البحريني.
وقال عصام حم�د مدرب ال�زوراء «اإلدارة أكملت التعاقد
مع الالعب حمزة الصنهاجي ،ليضاف إىل قائمة املحرتفني
التي سيعتمدها الزوراء».
وأض�اف «حمزة الصنهاجي س�يمثل إضافة مهمة للخط
األمامي».
ونوه «الصنهاج�ي املحرتف الثالث يف صفوف الزوراء بعد
السوري زاهر ميداني واملوريتاني الحسن أحويبيب».
وأشار إىل أن اإلدارة أكملت إجراءات صدور تأشرية الدخول
لحمزة الصنهاجي ،ومن املنتظر أن ينضم للتدريبات نهاية
األسبوع الحايل.
يش�ار إىل أن نادي الزوراء عاد مؤخ�رًا إىل العاصمة بغداد،
بعد انتهاء معسكر الفريق يف تركيا.

المستقبل العراقي /متابعة

علم�ت «الصب�اح الري�ايض» م�ن مصدر
مقرب م�ن الهيئة التطبيعي�ة ان الجهاز
التدريب�ي ملنتخبنا س�يجري سلس�لة من
التغي�ريات يف التش�كيل اهمها اس�تدعاء
ثالث�ة العب�ني مغرتب�ني لتعزي�ز صفوف
الفري�ق قبل انط�الق الجول�ة الثانية من
التصفيات املونديالية الحاسمة املؤهلة اىل
كأس العالم قطر  2022التي ستس�تأنف
يوم�ي الس�ابع والثاني عرش من الش�هر
املقبل بلق�اءي لبنان يف الدوحة واالمارات
يف دب�ي  .وق�ال مصدر التطبيعي�ة  -التي
ش�ارف عملها عىل االنتهاء وستتحول اىل
لجنتي انتخابات واس�تئناف يوم الثالثاء
املقب�ل – :إن « م�درب منتخبن�ا الوطني
الهولن�دي دي�ك ادف�وكات اجتم�ع خالل
اليومني املاضي�ني عرب املنصة االلكرتونية

أنهت إدارة نفط الوس�ط ،تعاقدها م�ع املحرتف التونيس
أحمد بن عمار ،من أجل تمثيل الفريق العراقي يف املوس�م
الجديد.
وق�ال نبيل عب�اس مدي�ر نفط الوس�ط «أنج�زت اإلدارة
صفقة ضم أحمد بن عمار هذا الصيف».
وأضاف «الالعب التونيس ينش�ط يف قلب الدفاع ،وهو خري
تعويض لرحيل فيصل جاسم للرشطة».
وأوضح أن إدارة نفط الوس�ط بصدد اس�تخراج تأش�رية
دخ�ول الالع�ب ،ليب�دأ خ�وض التدريب�ات الجماعية مع
الفريق.
ون�وه أن نف�ط الوس�ط أنهى معس�كره يف الس�ليمانية،
والوضع البدني للفريق جيد ،واالنسجام بدأ يف الظهور.
يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط يمتل�ك جه�ود  3أجانب وهم
املغرب�ي عمر املنص�ور والعاجي فلورنت ديدر والس�وري
خالد كردغي.

وبف�وزه وتأهل�ه للنهائ�ي ،حاف�ظ ديوكوفيت�ش ،املتوج
بأمريكا املفتوحة  3مرات ،عىل س�جله خاليا من الهزائم يف
بطوالت الجراند س�الم هذا املوس�م محققا االنتصار ال�27
ع�ىل الت�وايل ،واق�رتب من أن يصب�ح أول الع�ب يحصد كل
األلق�اب األربع الك�ربى يف نفس العام منذ انجاز األس�رتايل
رود ليفر يف .1969
وح�ال تتويج�ه بلقب أمري�كا املفتوحة هذا العام س�ريفع
ديوكوفيتش عدد ألقاب البط�والت الكربى يف خزانته إىل 21
ليس�جل الرقم القيايس يف ألقاب الجراند سالم ،متفوقا عىل

جوارديوال يؤيد إقامة املونديال
كل عامني

أب�دى بيب جوارديوال مدرب مانشس�رت
س�يتي ،دعم�ه إلقام�ة بطول�ة كأس
العال�م ،كل عام�ني ،وهو املق�رتح الذي
طرحه آرسني فينجر.
وأب�دى امل�درب اإلس�باني ،ال�ذي يحلم
بقيادة منتخب وطني ،تقديره ملحاوالت
االبت�كار واالقرتاحات التي تأتي من هذا
القبيل.
وق�ال جواردي�وال يف مؤتم�ر صحف�ي
«أحب دائمًا أن تكون هناك أفكار جديدة
للتعلي�ق عليه�ا .ال ينبغ�ي تجريم هذه
املقرتحات».
وأض�اف «تدافع األندي�ة والدوريات عن
مواقفها ،وكذلك الفيفا واليويفا».
وتاب�ع «كأس العال�م حدث رائ�ع ،إنها
البطول�ة األك�رب ،ودائمً�ا م�ا أس�تمتع
كمتفرج بمش�اهدتها .إذا كان بإمكاني

المستقبل العراقي /متابعة

والهاتف مع طاقمه املس�اعد
(األجنب�ي واملح�ي) واعتم�د
حزمة من الخطوات الرضورية
بعد تقييم أس�باب الخس�ارة
املفاجئ�ة ام�ام إي�ران بثالثة
اه�داف نظيف�ة لتجاوزه�ا
وعودة روح االنسجام
ثاني�ة اىل الالعب�ني « .وأضاف
ان» املدرب اس�تدعى أس�ماء
أخ�رى اىل املنتخ�ب االول
م�ن بينه�ا ثالث�ة أس�ماء
محرتفة يف الخ�ارج عىل غرار
مدافع ن�ادي بوي�رام يونايتد
التايالندي ريبني سوالقا والجناح وصانع
الع�اب نادي اوري�ربو الس�ويدي جيلوان
حم�د ومحرتف الن�رص االمارات�ي محمد
مصطفى ،بينما س�تتكفل وزارة الشباب
والرياضة باس�تكمال إج�راءات انضمام

املدافع مهند جعاز وتذليل أي عائق اداري
يق�ف ام�ام دعوت�ه اىل صف�وف املنتخب
الوطني « ،كاش�فا النقاب « عن استدعاء
العب�ني اثنني من ال�دوري املحي من دون
ان يعل�ن عن اس�ميهما «.وأش�ار اىل ان «
اس�ماء الالعبني املغرتب�ني كانت موجودة

برشلونة يرفض ثنائي توتنهام

كش�ف تقرير إعالمي ،أن برشلونة رفض التعاقد مع
العبني من توتنهام ،خالل املريكاتو الصيفي املايض.
وكت�ب فابريزي�و رومان�و ،خب�ري انتق�االت الالعبني
واملدربني يف أوروبا «س�يدفع توتنهام  25مليون يورو

لربشلونة ،قيمة ثابتة مقابل خدمات إيمرسون رويال،
لكن ال توجد يف الصفقة أي مكافآت مدرجة».
وأض�اف رومان�و ع�رب حس�ابه ع�ىل توي�رت «رفض
برش�لونة ،التعاق�د م�ع تانج�ي ندومبيي أو س�ريج
أوريي�ه ،كج�زء م�ن صفق�ة انتق�ال إيمرس�ون إىل
توتنهام».

ديوكوفيتش يثأر من زفرييف ويبلغ هنائي أمريكا املفتوحة

أط�اح الرصبي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف األول عامليا بني
العبي التنس املحرتفني ،باألملاني ألكس�ندر زفرييف ،وتأهل
لنهائي بطولة أمريكا املفتوحة للمرة التاس�عة يف مشواره،
حيث يلتقي الرويس دانييل ميدفيديف.
ويف  3ساعات و 34دقيقة ،تمكن ديوكوفيتش املرشح األول
للقب ،من الفوز عىل زفرييف ،املرش�ح الرابع ،بنتيجة 6-4
و 2-6و 4-6و 6-4و.2-6

المستقبل العراقي /متابعة

يف خ�وض «جمي�ع املباريات» مع منتخب�ه ،لكنه اآلن
وه�و م�درب يرغ�ب يف تواج�د الالعبني مع�ه للعمل.
وأوض�ح «أثن�اء لعبي ،لم أتخل مطلقا ع�ن أي مباراة
للمنتخ�ب ..كن�ت أرغب يف خ�وض جمي�ع املباريات،
وكمدرب دائما ما أرغب يف أن يكون الالعبون بجانبي،
للعمل واالس�تعداد للمباريات بأفضل ش�كل ممكن».

ويعان�ي م�درب أتلتيكو من تبعات مد ف�رتة مباريات
تصفيات املونديال ملنتخبات أمريكا الجنوبية.وهو ما
أسفر عن انضمام أربعة من العبيه ،وهم أنخل كوريا
ورودريج�و دي بول وماتيوس كونيا وخوس�يه ماريا
خيمينيز ،اليوم السبت ،للتدريبات قبل نحو  24ساعة
من املباراة املقبلة يف الدوري اإلسباني أمام إسبانيول.

أدفوكات جيري تغيريات يف تشكيل منتخبنا الوطني

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

باس�م احمد محمد ،ان يت�م ارجاء فقرتي مركز
التس�وية والتحكي�م واختي�ار أعض�اء لجن�ة
االخالقيات ،اىل االجتماع املقبل.
وق�ال احمد :إن «من بني اس�باب ارجاء فقرتي
مركز التس�وية والتحكيم ولجنة األخالقيات هو
لفس�ح املجال امام املتقدمني لرتش�يح أنفسهم
واختيار الكفاءات ملثل هذين املوقعني» .مضيفا ً
أن «هذي�ن املوقع�ني ،يع�دان م�ن ب�ني املواق�ع
املهمة ويجب ان تنطبق رشوط ومعايري محددة
الختي�ار االفض�ل ،ع�ىل ان يكون حيادي�ا ً وغري
مرتبط بمؤسس�ات رياضية من اتحادات واندية
او ممثليات ،مع رضورة امتالكه اىل الش�هادات
والخربات املتعلقة بهذين املنصبني».
وتاب�ع ان «الفرتة الزمني�ة التي مضت من اجل
اختيار اعضاء مركز التس�وية والتحكيم ولجنة
االخالقيات ،هي غري كافي�ة ،وعليه فأن اعضاء
الجمعي�ة العامة باالغلبية ق�د تقدموا بطلب ،يف
الف�رتة املاضية ،اىل رئي�س اللجنة االوملبية برفع
الفقرتني وتأجيلها اىل االجتماع املقبل».

رؤيته�ا كل عام�ني ،فس�يكون أم�را
جيدا».
وش�دد «متفق تمامً ا مع آرسني فينجر،
أنه إذا ل�م يفعل كأس العال�م ذلك ،فإن
بطولة أخرى س�تفعله .م�ا اقرتحه هو
بطولة من أرفع طراز».
لك�ن جواردي�وال أراد ً
أيض�ا أن يذك�ر
باالسرتاحة الالزمة لالعبني ،وكيف يؤثر
إدارج املزي�د م�ن املباري�ات والبطوالت
عليهم.
وأوضح «عىل مدار  11شهرًا كانت هناك
مباري�ات كث�رية ،قب�ل فرتة االس�تعداد
للموس�م الجدي�د كان هن�اك  4أو 5
أسابيع ،اآلن هي فقط  10أيام».
وأتم «نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع
بها ،لكن علينا التقليص .هذا كثري ج ًدا.
ال أق�ول إنه يتعني علين�ا إزالة املباريات
الدولية أو دوري األبطال أو الربيمريليج،
لكن يجب إيجاد الحلول».

الس�ويرسي روجيه فيدرر واإلس�باني رافائيل نادال اللذين
يتساوى معهما حاليا ب� 20لقبا.
وم�ن ناحية أخ�رى ،رفع ديوكوفيتش ع�دد انتصاراته عىل
زفريي�ف يف املواجه�ات املب�ارشة إىل  7مقاب�ل  3انتصارات
لألملاني الذي توج بامليدالية الذهبية يف أوملبياد طوكيو 2020
بعدما اطاح بالرصبي يف نصف النهائي.
ويواج�ه ديوكوفيتش ( 34عاما) يف النهائي ميدفيديف (25
عاما) املرش�ح الثاني للقب الذي تأهل يف وقت س�ابق عقب
الف�وز عىل الكن�دي فليكس أوجيه ألياس�يمي بنتيجة 4-6

و 5-7و.2-6
وس�تكون مواجه�ة ديوكوفيت�ش وميدفيدي�ف التاس�عة
بينهما ،م�ع العلم أن الالعب الرصبي يتف�وق يف املواجهات
املبارشة بواقع .3-5
ويخوض ميدفيديف ،املرشح الثاني للقب ،ثاني نهائي له يف
أمريكا املفتوحة خالل  3س�نوات ،بعدما كان قد خرس عام
 2019أمام اإلسباني رافائيل نادال.
ويتطلع ميدفيديف للفوز بأول لقب جراند سالم يف مسريته،
وألن يكون أول رويس يتوج بأمريكا املفتوحة.

نجم جديد ينضم لقادة أتلتيكو مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
انضم نج�م جديد إىل قادة فري�ق أتلتيكو مدريد
يف املوس�م الجدي�د ،ب�دال م�ن س�اؤول نييجيز،
ال�ذي ج�رى إعارت�ه إىل تش�يليس اإلنجلي�زي.
وأعل�ن أتلتيكو مدريد أن س�افيتش ،الذي وصل
إىل صف�وف «الروخيبالنك�وس» يف يوليو/تموز

 ،2015ويلعب معه موس�مه الس�ابع ،س�يكمل
مجموعة القادة التي يأتي عىل رأس�ها خورخي
ريسكوريكس�يون «كوك�ي» ،ومع�ه كل م�ن
الحارس الس�لوفيني ي�ان أوبالك وقل�ب الدفاع
األوروجوائ�ي خوس�يه ماري�ا خيميني�ز.وكان
سافيتش نفسه قد أش�ار إىل احتمالية أن يحمل
شارة القيادة خالل ترصيحات صحفية أدىل بها

الجمعة.ورصح املدافع« :هذا هو موسمي
الس�ابع م�ع أتلتيك�و .يف عم�ري الحايل
والوقت ال�ذي قضيته هنا أش�عر أنني
مهم م�ع الفريق».وختم« :من يحمل
ش�ارة القيادة أمر أقل أهمية .األهم
هو أننا جميعا معا وأننا ال نحيد عن
خط عملنا الذي يجمعنا حتى اآلن».

بيانيتش :مييس لـم يفهم موقف كومان ضدي
المستقبل العراقي /متابعة
تحدث مرياليم بيانيتش ،العب وس�ط بش�كتاش ،عن
الف�رتة التي قضاها مع برش�لونة تحت قيادة املدرب
الهولندي رونالد كومان.
وق�ال بيانيت�ش يف ح�وار أج�راه مع صحيف�ة توتو
سبورت «أراد بش�كتاش ضمي بقوة يف األيام األخرية
من سوق االنتقاالت الصيفية».

وتابع «لم أستطع البقاء يف برشلونة مع كومان ،كنت
سأخرس عامً ا آخر ،لم أرغب يف ذلك».
وأضاف «كان لدى كومان موقف معي لم يفهمه أحد،
وال حت�ى مييس .لق�د قال يل ليونيل ع�دة مرات خالل
العام املايض (ملاذا ال يس�مح لك باللعب؟ هل حدث أي
يشء؟)».
واختت�م «بش�كتاش بط�ل تركي�ا ويلع�ب يف دوري
األبط�ال ولديهم قميص أبيض وأس�ود (يف إش�ارة إىل

يوفنتوس) .لقد رحبوا بي بطريقة
رائعة ،وس�يكون ذل�ك تحديا كبريا
آخر».
يذك�ر أن بيانيت�ش انتق�ل م�ن
يوفنتوس إىل برشلونة خالل صفقة
تبادلية بني الناديني ،تتضمن ارتداء
الربازيي آرثر ميلو لقميص السيدة
العجوز.

ضم�ن اجن�دة امل�درب خ�الل
معس�كري ماربي�ا وقيرصي،
لكن�ه فض�ل خ�وض الجول�ة
االوىل بالعنارص التي انخرطت
يف التجمعني الخارجيني عىل ان
يستعني بهم يف الجولة الثانية
م�ن التصفي�ات املونديالية».
ولفت إىل أن « املدرب املس�اعد
كورنيليس بوت سيكون همزة
الوصل م�ع الالعبني املغرتبني
وقد رشع بمراس�لة مدربيهم
للتأكد م�ن جاهزيتهم البدنية
فض�ال ع�ن معرف�ة بع�ض
االم�ور الخططية الت�ي تتعلق بتوظيفهم
يف انديته�م التي يحرتف�ون بها « ،مضيفا ً
ان « ادف�وكات طلب من طاقمه املس�اعد
بمتابعة ومش�اهدة املباريات املحلية التي
ستقام قبل مباراتي لبنان واالمارات «.

وخاض إيمرس�ون ،مبارات�ه األوىل بقميص توتنهام،
عند مواجهة كريس�تال باالس يف الجول�ة الرابعة من
عمر الربيمريليج.
يذكر أن ندومبيي اس�تمر ضمن قائمة الس�بريز لهذا
املوس�م ،بينما فس�خ توتنهام ،عقد أوريي�ه يف نهاية
املريكاتو الصيفي املايض.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2448االحد  12أيلول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

د .فاضل البدراني

اسعد عبد الله عبدعلي

هوية بغداد احلضارية

الناس واالحزاب واالنتخابات

التح�ر ليس كالما مكتوبا وال تش�دقا بألف�اظ أو مصطلحات مزوقة،
وال ه�و لون ص�ارخ لواجهة بناي�ة ،أو ملبس براق بثمن غ�ال ،انما هو
خدمة إنس�انية كونه أس�لوب ،ونمط حياة من نوع آخر ،يتجس�د بفعل
يرتقي به فاعله ،اىل الحد الذي يجعله يتس�م بالدقة والبس�اطة والصدق
والجمال والذوق ،وهو أيضا ممارسة واقعية يتحدث بها اآلخرون ،وليس
صاحبه�ا ،ذلك ينس�حب ع�ى صعيد الف�رد واألرسة واملجتم�ع ،وبغض
النظ�ر ع�ن تداخ�ل اآلراء بعضها بعض بش�أن من هو مص�در التحر
الذي يمثل الوعي باألش�ياء ،او الوعي بالرورة ،إن كان الفرد أم األرسة
أم املؤسس�ات املعني�ة بالثقافة والرتبية واإلعالم والتعلي�م ،لذا ينبغي أن
نستوضح حقيقة التحر ،والدالئل التي تشري له.
ق�د أختلف م�ع الرأي القائل بأن التحر ذلك الذي يبدأ بانتقال االنس�ان
م�ن الريف اىل املدني�ة ،لتغيري نم�ط حياته ،ألن األوىل باإلنس�ان واألرسة
واملجتمع ،أن يبدلوا نمط حياتهم يف داخل الريف ،عرب املساهمة بتحسني
الطبيعة ،وتغيري واقعها بش�كل أجمل وأرقى م�ن حيث الخدمات وواقع
البيئة ،مع االندماج بالتعليم والرتبية والثقافة واالرتقاء بالس�لوك سبيال
للوعي ،كون التح�ر عملية تطور نوعي مرحيل يف نظرة الناس للحياة،
وأنماط سلوكهم ،واألعمال التي يمارسونها ،ولكن عندما يكون الحديث
عن امل�دن والعواصم منها عى وجه التحدي�د ،باعتبارها خطوة انطالقة
أوىل للدول�ة ،أو «مراك�ز التح�ر» يف البدء بم�روع التحر وصناعة
الوعي املجتمعي ،ذلك يعيدنا اىل االس�تهالل الذي بدأنا به ،من هو مصدر
التح�ر ،وكيف يتعايش ،ويرتقي بالتطور ليعزز مفهوم التحر؟ وإذا
ما اس�تلهمنا معنى التحر ،فانه خطوة ترس�مها الدولة بمؤسس�اتها
املعني�ة كمنظومة متش�ابكة ببعضها بعض ،يحميه�ا القانون ،لتنظيم
شؤون املجتمع عرب اآلليات الدستورية الراعية للحريات وتحقيق العدالة
االجتماعية ،وما بعد ذلك تتحقق كل مواصفات املجتمع الراقي.
إن م�ن الدوافع التي جعلتني أتن�اول هذا املوض�وع االجتماعي الخدمي
الذوق�ي ،ذل�ك اللق�اء م�ع أم�ني العاصمة الس�يد ع�الء مع�ن يف إحدى
الفضائيات العراقية عندما كان يتحدث عن خطة أمانة بغداد يف الحفاظ
عى الطراز املعماري ،والوعي باألمور عند تنفيذ املروعات الخدمية التي
يتع�ني عى الدول�ة القيام بها ،وخلق رفاهي�ة للمواطن ،برط أن تكون
عى طريقة فعل مدروس ومخطط له من النواحي االجتماعية والجمالية
والنفس�ية واالقتصادي�ة ،وكان من بني املوضوعات الت�ي جرى الحديث
بصدده�ا ،كيفية العودة اىل هوي�ة بغداد الحضارية ،م�ن خالل الحفاظ
عى النس�ق الواحد يف فن العمارة والطراز املعماري ،واللمس�ات الذوقية
والنس�ق الواحد تجنبا للف�وىض يف االلوان الصارخ�ة واملتعددة والديكور
باملمتل�كات األخرى م�ن أجهزة تربيد وان�ارة خارجي�ة لواجهات املحال
التجارية يف األماكن التي تتميز بعمق تاريخي وغنى تراثي عريق.

الفتات وصور مرش�حي االحزاب ترتفع يف كل مكان من بلدي ،باعتبارهم
الوجبة الجديدة للربملان القادم ،مع ش�عارات االصالح ومحاربة الفس�اد،
مث�ل كل مرة يملئون الدنيا زعيق�اً ،الناس قد عرفته�م وايقنت تماما ً ان
االحزاب ال تنتج اال ما يش�ابهها يف العمل واالداء واالهداف ،وكما قال أحد
الفض�الء« ،ال يص�در الحق من حنجرة الباطل» ،فكذل�ك ال يمكن ان يأتي
الخ�ري من احزاب رشيكة بفس�اد البلد ،حقيقة يج�ب ان يفهمها الناس،
وتعيها العقول ،كي تتم االطاحة بغول الفساد عرب االنتخابات.
اليوم ..الناس تش�عر بخيبة كبرية من االح�زاب الكبرية ،لكن ايضا هنالك
خوف ش�ديد منها ايض�ا ،لذلك عاد الصم�ت يلف البالد كم�ا كان يف زمن
ص�دام .كان القلم واالوراق معي اين ما حللت ،وقررت ان ادون وانقل عرب
س�طور قصرية ما يجول يف خاطر االنسان املتعب ،بفعل اهمال الدولة له،
وتبخ�ر حقوقه ،وموت احالمه ،واف�كاره وما ال يمكن ان يرصح به ،انها
حقائق يجب ان تقال ،فكانت هذه السطور:
اوال التقيت بالشاب مازن ( 27سنة) ،وهو لم يكمل دراسته مع انه تخرج
من االعدادية بمعدل كبري يؤهله لدخول أفضل الكليات ،ويقول «مع لحظة
تخرجي تويف ابي بحادث س�ري! حيث دهس�ته س�يارة (جكسارة) وهرب
صاحبه�ا ،عند تلك اللحظة كان عيل ان اعم�ل ألعيل عائلتي ،فرتكت حلم
الجامعة وانغمس�ت بالعمل م�كان ابي يف محلنا لبي�ع الفالفل ،وال يوجد
تعوي�ض حكومي لح�وادث الدهس ،ابي كان كاس�با ً لذل�ك ال يملك راتب
تقاع�دي ،دفنت احالمي ودخلت عالم الش�قاء ،الحكوم�ات ال توفر يشء
لنا ،كل يشء يف بلدي اصبح صعبا ،خصوصا بعد قيام االحزاب برفع سعر
رصف ال�دوالر ،والذي يعني الضغط عى الفقري والكس�بة ،حياة من دون
حقوق وال خدمات ،حتى ماء الرب نش�رتيه ،الكهرباء نش�رتيها ،يعني
ان نعي�ش تح�ت الضغط اليوم�ي ،ويف النهاية يطالبوننا بإع�ادة انتخاب
احزابه�م ،هل رأيت اكثر صالفة من هذه الفئ�ة»؟! مازال املاء امللوث هو
م�ا يصل للبيوت ليك�ون رشاب العوائل! فال يوجد س�يايس او حزب يهتم
بالناس الفقرية .يتحدث الحاج س�الم ( 71س�نة) بحرقة عن حال قريته
وه�ي تعاني من التل�وث ،فيقول« :بس�بب تجاهل الحكوم�ات املتعاقبة
واالحزاب ملنطقتنا ،ازدادت حاالت االصابة بالرسطان يف الس�نوات االخرية
وبش�كل مخيف ،بفعل انتش�ار مص�ادر التلوث ،البيئة الت�ي نعيش فيها
تحيطه�ا مكبات النفايات والتي تحرق وتغطي بيوتنا س�حب من الدخان
وبشكل مستمر ،حتى الضيف االتي ملنطقتنا يحس باالختناق! واملاء الذي
يصل عرب شبكة االنابيب ملوث وغري صالح للرب ،وال توجد يف منطقتنا
اي مستش�فى ،فق�ط تتواجد ع�رات الدكاكني املتخصص�ة ببيع الدواء
والت�ي يطلق عليها جزافا ً (صيدليات) ،والتي تصف الدواء حس�ب املزاج!
لذلك كل يشء جاهز للقضاء علينا عرب التلويث ،واالن يطلبون منا ان نعيد
انتخابهم ،ال اعلم اي صنف من البر هؤالء الساسة».

كـاريكـاتـير

بالصور ..معرض مكافحة اإلرهاب والعمليات اخلاصة
واألمن السيرباين يف بغداد

الوكيل الفني لوزارة االتصاالت يبحث مع حمافظ
كركوك تنفيذ مرشوع الكابل الضوئي

بح�ث املهن�دس وادي كري�م وادي الوكي�ل الفن�ي ل�وزارة االتص�االت،
األرساع بتنفي�ذ مروع الكاب�ل الضوئي يف محافظة كرك�وك ،جاء ذلك
خالل لقاءه باملحافظ الس�يد راكان س�عيد الجبوري وعدد من مس�ؤويل
املحافظ�ة واالجه�زة االمنية .وجرى خالل االجتم�اع بحث اليات االرساع
بتنفي�ذ أعمال مروع الكابل الضوئي عرب البنى التحتية التابعة للركة
العامة لالتصاالت واملعلوماتية ،والبنى التحتية التابعة للمروع الوطني
لالنرتن�ت ،وتم االتفاق ع�ى رضورة ترسيع وترية العم�ل ،كون ان هذه
املش�اريع س�تقدم خدم�ات مميزة ذات اس�تقرارية وج�ودة عالية تلبي
طموح املواطنني يف املحافظة.
كم�ا تم بح�ث تعزيز التع�اون ب�ني مديري�ة االتص�االت واملعلوماتية يف
محافظ�ة كركوك ،وباقي املؤسس�ات الحكومية ،وبما يس�هم يف تطوير
الجان�ب األمن�ي والخدم�ي ،وكذل�ك تقديم الدع�م لقط�اع التعليم داخل
املحافظة.

العراقـي

الثقافة :إسرتداد اآلثار من اخلارج ملف شائك
ودول عربية ممر لتهريبها

وصف�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار،
ملف اسرتداد اآلثار العراقية املهربة اىل الخارج
ب�»الشائك».
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،أحمد العلياوي
»:لغاية اآلن اليوجد عدد نهائي للقطع املأمول
ب�ان تعود لك�ن دائما ً ملف االس�رتداد مفتوح
والعمل عليه مس�تمر سواء مع امريكا او دول
أخرى» .وب�ني ان «الرصد دائما ً يعمل من أجل
الكشف عن القطع املهربة وهذا موضوع شائك
فه�ي أما ته�رب عن طريق النبش العش�وائي
وتص�ل اىل األس�واق واملهربني أما وس�طاء أو
قن�وات غري رشعي�ة إلخراجها خ�ارج العراق
وهي يف االصل قطعة غري مسجلة لدينا وتعرف
عن طريق عالم�ات اذا كانت قطعة عراقية او
غ�ري عراقي�ة اىل واىل ان نثب�ت ذل�ك نحتاج اىل
جهد كبري».وأض�اف العلياوي «ليس�ت هناك
جه�ة محددة يمكن لنا ان نق�ول انها تتعامل
بمرونة او صعوبة بملف االسرتداد النها جهات
متعددة وبعضها مؤسس�ات وجامعات مراكز
وم�زادات ال يمكن ان نحدد هل ان الكل ممكن
ان يتعامل�ون معنا بمرون�ة او ال ،الن بعضهم

وصلته�م القط�ع وهم قد اش�رتوها او تكون
هداي�ا أتت لهم وه�ذا املوضوع دائم�ا ً يحتاج
لقرار ولجهد دبلومايس وقانوني ومتابعة لذل
ليس من الس�هل دائما ً إعادة القطع املهربة».
ون�وه اىل ان «الدول العربي�ة ال تحتفظ بقطع
مهرب�ة مثل هذا النوع النه�ا معروفة لها لكن
هناك بعض الدول هي ممرات لتهريبها».

وزارة الشباب والرياضة ومرصف التنمية الدويل يوقعان مذكرة تفاهم
لدعم قطاع الرياضة وتوفري الفرص للشباب
يف تفعيل مبادرة البنك املركزي العراقي للقروض
الس�كنية التي تروم ال�وزارة توفريه�ا للهيئات
والتشكيالت االدارية التابعة لها واالستفادة من
مميزات توط�ني الرواتب والتع�اون فيما يتعلق
بتوقي�ع اتفاقية خاص�ة بالجباي�ة االلكرتونية
لكافة الرس�وم واالش�رتاكات املتعلقة بخدمات
وزارة الش�باب والرياض�ة يف عم�وم الع�راق
والتعاون املشرتك يف املجاالت الخاصة باستثمار
كافة املنتديات الش�بابية التابعة لوزارة الشباب
م�ن خالل ال�ركات الش�قيقة والت�ي تحددها
وزارة الشباب والرياضة ويكون لديها رشاكات
اس�رتاتيجية مع املرصف لغرض إعادة تأهيلها
وتشغيلها وادارتها.

بغداد  /خاص
بجه�ود مبارك�ة وحثيثة م�ن قبل مع�ايل وزير
الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة مرصف
التنمية الدويل ،تم اليوم اقامة حفل توقيع مذكرة
التفاه�م بني ال�وزارة واملرصف لتش�مل رشاكة
اس�رتاتيجية بينهما لدعم القطاعات الش�بابية
والت�ي تش�مل اكرب رشيح�ة من املجتم�ع وذلك
من خ�الل تفعيل قروض مب�ادرة البنك املركزي
للمشاريع الصغرية واملتوسطة لتلبية احتياجات
الش�باب وتقلي�ل البطال�ة باالضاف�ة اىل تطوير
الواقع الريايض يف العراق ودعم املالكات االدارية
العاملة يف ه�ذا القطاع فيما يتعل�ق بالخدمات
املرصفية وتقنيات الدفع االلكرتوني واملساهمة

علامء يكتشفون رس قوة فكي النمل
ق�ام فري�ق م�ن العلم�اء األمريكيني بدراس� ٍة
ملعرف�ة رس قوة فكي النمل وقدرتها عى انتزاع
األش�ياء الصلب�ة والع�ض بش�كل مؤل�م دون
اإلرضار بنفسها.
وأج�رى علم�اء الفيزياء الحيوي�ة من جامعة
أوريغ�ون ،باالش�رتاك م�ع متخصص�ني م�ن
املخت�رب الوطني ش�مال غرب املحي�ط الهادئ،

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

دراس�ة قاموا م�ن خاللها بالتق�اط صور عى
نطاق ذري لفكي النمل ودرس�وا بنية أس�نان
الفك السفيل للحرات.
واتض�ح أن أكث�ر من  %8م�ن وزن هذا العضو
عب�ارة عن زنك .عالوة عى ذلك ،يتم توزيع هذا
املع�دن بالتس�اوي عى الس�طح .نتيجة لذلك،
ال يحت�اج النم�ل إىل بذل جهود كب�رية إلحكام

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

قبضته ،كما يحتوي فكا النمل باإلضافة للزنك
ع�ى الكايتني.ويف وقت س�ابق كان العلماء قد
وصف�وا بالفعل طرق�ا غري عادية الس�تخدام
الكايت�ني ،حي�ث طور باحث�ون م�ن الواليات
املتح�دة م�ادة م�ن ق�رة الس�لطعون يمكن
اس�تخدامها يف تغلي�ف الطعام ،حي�ث تحمي
الطعام بشكل جيد من دخول األكسجني.

07801969233
07901463050
07709670606

وكان وزي�ر الثقافة حس�ن ناظ�م أعلن خالل
عودته من زيارة واش�نطن ضمن وفد ترأس�ه
رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي يف نهاية
تموز امل�ايض عن أك�رب عملية اس�رتداد آلثار
وكن�وز ثقافي�ة عراقي�ة مهربة ،باس�رتجاع
نحو  17ألف قطعة أثرية نفيس�ة من الواليات
املتحدة األمريكية.

علامء  :عاصفة شمسية تعيد االرض اىل
القرون الوسطى

ح�ذر علماء من عاصفة شمس�ية مدم�رة مرتقبة من املتوق�ع أن تؤدي إىل
نتائج كارثية تعيد األرض إىل القرون الوسطى.
وأفادت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية يف تقرير لها بأن املخاوف تتزايد من
احتماالت تعرض كوكب األرض لعاصفة شمس�ية مدمرة بس�بب التغريات
املناخي�ة التي يش�هدها العالم مؤخ�رًا وهو األمر الذي ق�د يكون له عواقب
وخيمة عى الحضارة الحديثة.ويقول الخرباء أس�وأ السيناريوهات تتحدث
عن س�قوط األقمار الصناعية وتعطل وس�ائل االتصاالت ،وعطب ش�ديد يف
أجهزة التكنولوجيا .خطر قد يعيد سكان األرض إىل حقبة العصور الوسطى
وقد يكلف البرية عرات السنني وتريليونات الدوالرات إلصالحه.
ففي عام  ،1859تس�ببت إح�دى العواصف الشمس�ية واملعروفة ب� «حدث
كارينجتون» يف عزة قوية املجال املغناطييس لألرض وأدت إىل اشتعال النريان
يف محط�ات التلغ�راف وأث�����ارت الش�فق الق���طبي ف�وق كوبا وجزر
الباهاما وهاواي.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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