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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حذرت مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق، أمس 
األح�د، من أن مل�ف تجارة املخ�درات وتعاطيها 
سيكون التحدي الرئييس واألكرب الذي ستواجهه 
الب�اد خ�ال الس�نوات القليل�ة املقبل�ة، نظ�راً 
ل�«ضع�ف الرقاب�ة والزي�ادة املط�ردة يف أع�داد 

املتعاطني«.
وجاءت تحذيرات املفوضية عقب مرصع ضابط 
برتبة نقيب يف جهاز األمن الوطني خال مواجهة 
مع تاجر مخدرات ُوص�ف ب�«األخطر« يف بغداد، 
أمس األول. وقال عضو مفوضية حقوق اإلنسان 
ع�ي البيات�ي، يف ترصيح صحفي، إن »مش�كلة 
املخدرات س�تكون التحدي الرئييس واألكرب الذي 
س�تواجهه الب�اد يف الس�نوات املقبل�ة، نظراً إىل 
املش�كات األمني�ة واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة 
الخطرة التي س�تنجم عن تفّش�يها وانتش�ارها 

املتسارع يف عموم محافظات الباد«. 
ولف�ت إىل أن »الع�راق ال ي�زال يتعام�ل مع ملف 
املخ�درات من وجهة نظر أمني�ة بحتة، والجهود 

األخرى تكاد تكون معدومة«. 
وأمس األحد، ب�ث جهاز األم�ن الوطني العراقي 
مقطع�اً مص�وراً لعملي�ة القب�ض ع�ى تاج�ر 
مخ�درات »خط�ر« يف منطق�ة الش�عب ش�مال 

العاصمة بغداد.
وق�ال الجه�از يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »ه�ذا املجرم أقدم ع�ى مواجهة 
القوة املنفذة للواجب والتي تمكنت من قتله، كما 
أس�فر الحادث عن استش�هاد الضابط )سلمان 

داود كاظم املحياوي( وإصابة آخر«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وكال�ة »إنرتفاك�س« لألنباء، أمس )األح�د(، نقاً 
عن ترصيحات بثه�ا التلفزيون للرئيس الرويس فاديمر 
بوت�ني، أنه يتوقع أن تصل روس�يا ملرحلة مناعة القطيع 
من فروس »كورونا« املس�تجد وأن ترفع القيود املرتبطة 
بالس�يطرة عى التفيش بحل�ول نهاية الصي�ف. وأضاف 
بوتني ال�ذي تلقى لقاحاً روس�ياً للوقاية م�ن املرض هذا 
األس�بوع، أن األثر الجانبي الوحيد الذي ش�عر به كان أملاً 

خفيفاً يف عضاته يف الصباح التايل لتلقي اللقاح وش�عوراً 
بع�دم االرتياح يف موضع الحقن.وأعلنت روس�يا )األحد(، 
تس�جيل 9088 إصاب�ة جدي�دة بف�روس »كورونا« من 
بينه�ا 1878 حالة يف العاصمة موس�كو، لرتفع اإلجمايل 
عى مستوى الباد إىل أربعة مايني و519832 حالة. وذكر 
فري�ق العمل الحكومي املعن�ّي بمواجهة الفروس أنه تم 
تسجيل 336 وفاة مؤكدة ب�»كوفيد - 19« خال الساعات 
األربع والعرشين املاضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات 

ب�»كورونا« يف روسيا إىل 97740. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، 
أمس األحد، أن نزاهة االنتخابات رضورة 

قصوى.
وق�ال مكت�ب صال�ح يف بي�ان حصل�ت 
الس�ومرية ني�وز ع�ى نس�خة من�ه، إن 
األخر »اس�تقبل يف قرص الس�ام ببغداد، 
رئيس وأعضاء املفوضية العليا املس�تقلة 
لانتخابات، واملمثلة الخاصة لألمني العام 
لألم�م املتح�دة يف العراق جين�ني هينيس 
باس�خارت، وفريق املس�اعدة االنتخابية 
يف الع�راق )يونام�ي(. ومستش�ار رئيس 

حس�ني  االنتخاب�ات  لش�ؤون  ال�وزراء 
الهنداوي«.

واستعرض اللقاء، بحسب البيان »الجداول 
الزمنية والعملياتية الخاصة بها، والتأكيد 
ع�ى رضورة إجرائه�ا يف موعدها املقرر، 
وااللتزامات واملتطلب�ات الخاصة بإجراء 
وتكثي�ف  وعادل�ة،  نزيه�ة  انتخاب�ات 
البايومرتي  التس�جيل  الجهود الستكمال 
املش�اركة  أج�ل ضم�ان  للناخب�ني م�ن 
الواس�عة، وتعزي�ز دور األم�م املتحدة يف 
دع�م العملية االنتخابية ورضورة املراقبة 
األممية لانتخابات بما يس�اهم يف نجاح 
االنتخاب�ات، ويضم�ن الس�يادة واحرتام 

القرار املستقل للعراقيني«.
وش�ّدَد صالح، ع�ى »أهمي�ة االنتخابات 
انتخاب�ات مفصلية  املقبل�ة، باعتباره�ا 
واس�تحقاقاً وطني�اً، مش�راً إىل رضورة 
تأم�ني إج�راء انتخاب�ات نزيه�ة وعادلة 
يف مختل�ف مراح�ل إجرائه�ا وبم�ا يبعد 
الش�كوك والهواج�س عنها والت�ي كانت 
س�بباً يف ع�زوف املواطنني عن املش�اركة 

فيها«.
بدوره، وافق مجلس الوزراء عى عدد من 
مقررات مفوضية االنتخابات؛ الستكمال 
متطلب�ات االنتخاب�ات املبك�رة، وضمان 

إجرائها بموعدها املحدد.

ونص�ت املق�ررات التي حظي�ت بموافقة 
عى »زيادة الكميات الخاصة بعدة املحطة 
واملركز والحرب االنتخابي املتعلقة بمكاتب 
املفوضية يف إقليم کردس�تان استثناًء من 
الضوابط رق�م 1 امللحقة بتعليمات تنفيذ 
العق�ود الحكومية لس�نة 2014، وزيادة 
الكميات الخاصة بطباعة بطاقة الناخب 
البايومرتي�ة وصيان�ة س�رفرات تحلي�ل 
البيان�ات بم�ا ال يزيد عى نس�بة ) 40 %( 
بدال من نس�بة ) ۲۰ %( م�ن إجمايل مبلغ 

العقد«.
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الزراعة تعد املواطنني: أسعار املحاصيل ستنخفض خالل أقل من أسبوع
     بغداد / المستقبل العراقي 

قالت وزارة الزراعة، أمس األحد، إن أسعار املحاصيل الزراعية ستنخفض 
خالل أقل من أسبوع، فيما كشفت عن أسباب ارتفاع األسعار.

وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري إن »محصول الطماطم من املحاصيل 
املهمة التي اهتمت الوزارة بدعمها للفالح ما أدى إىل انعكاسه عىل زيادة 
اإلنت�اج«، مبيناً أن »الوزارة منعت من اس�ترياد محصول الطماطم منذ 

2019 لوجود اكتفاء ذاتي وحتى اآلن«.
وأضاف، أن »الطماطم املستوردة املوجودة يف األسواق تدخل من الخارج 
ع�ن طريق التهريب ولم تش�ّكل نس�بًة عالي�ًة«، مش�رياً إىل أن »ارتفاع 
أس�عار بعض املحاصيل جاء نتيجة انتهاء موس�م املغطاة وبداية إنتاج 
املكشوفة وهذا يستمر أليام فقط ال تتجاوز األسبوع وتعود األسعار إىل 

ما كانت عليه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف  اإلنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة  ح�ذرت 
الع�راق، أمس األحد، م�ن أن ملف تجارة 
املخ�درات وتعاطيه�ا س�يكون التح�دي 
الرئي�ي واألكرب ال�ذي س�تواجهه البالد 
خ�الل الس�نوات القليل�ة املقبل�ة، نظراً 
ل�«ضع�ف الرقاب�ة والزي�ادة املطردة يف 

أعداد املتعاطني«.
وجاءت تحذيرات املفوضية عقب مرصع 
ضابط برتبة نقيب يف جهاز األمن الوطني 
خ�الل مواجهة مع تاجر مخدرات ُوصف 

ب�«األخطر« يف بغداد، أمس األول. 
وقال عضو مفوضية حقوق اإلنسان عيل 
البياتي، يف ترصيح صحفي، إن »مشكلة 
املخدرات ستكون التحدي الرئيي واألكرب 
الذي ستواجهه البالد يف السنوات املقبلة، 
نظراً إىل املش�كالت األمني�ة واالجتماعية 
واالقتصادي�ة الخطرة التي س�تنجم عن 
تفّش�يها وانتش�ارها املتس�ارع يف عموم 

محافظات البالد«. 
ولف�ت إىل أن »العراق ال ي�زال يتعامل مع 
مل�ف املخ�درات م�ن وجهة نظ�ر أمنية 
بحت�ة، والجه�ود األخ�رى ت�كاد تك�ون 

معدومة«. 
وأم�س األحد، ب�ث جهاز األم�ن الوطني 
العراق�ي مقطعاً مص�وراً لعملية القبض 

عىل تاجر مخدرات »خطري« يف منطقة الش�عب ش�مال 
العاصمة بغداد.

وقال الجهاز يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
إن »ه�ذا املجرم أقدم عىل مواجهة القوة املنفذة للواجب 
والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد 

الضابط )سلمان داود كاظم املحياوي( وإصابة آخر«.

وتاب�ع الجه�از، »يعاهد منتس�بو جهاز األم�ن الوطني 
املواطنني كافة عىل البقاء عيونا ساهرة وسيوفا مرشعة 
من أجل حماية املجتمع العراقي وتحصينه من العابثني 
بأمنه، ومحاربة قادة اإلره�اب والجريمة املنظمة أينما 

كانوا«.
ويعتقد أن موضوع مكافحة معضلة املخدرات »بحاجة 
إىل تعديل قان�ون مكافحة املخدرات الصادر عام 2017، 

لتش�ديد العقوبة عىل االتج�ار باملخدرات والتخفيف عن 
املتعاط�ني، ألنه�م ضحايا الواق�ع واالس�تغالل وغياب 
جهود الدولة لحمايته�م، رشط أال يتم إفالت التجار من 

العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس«. 
وكذلك، بحس�ب البياتي، فإن الع�راق بحاجة إىل »جهاز 
إنف�اذ قانون مدرَّب وجه�از آمن�ي معلوماتي قوي مع 
إرشاك املجتم�ع وكس�ب تعاونه وتع�اون دويل وإقليمي 

يف املل�ف مع توقيع اتفاقيات دولية حول 
املوضوع لكسب الدعم الدويل يف مكافحة 
دة لألم�ن الوطني  اآلف�ة الخطرية امله�دِّ
وملس�تقبل املجتم�ع العراق�ي خصوصاً 

الفئات الشبابية منه«.  
وي�رى البيات�ي أن »من أه�م الثغرات يف 
معالجة مش�كلة املخ�درات، هي افتقار 
الب�الد إىل مؤسس�ات التأهي�ل الصحية 
والنفس�ية للضحاي�ا والتعام�ل معه�م 
كمجرمني، م�ا يدفعهم إىل الخوف وعدم 
إال  الصحي�ة،  املؤسس�ات  إىل  اللج�وء 
بع�د إلقاء القب�ض عليهم م�ن الجهات 
األمنية، ألن املتعاطي يعد مجرماً يف نظر 

القانون«. 
وع�ن امل�واد املخ�درة األكث�ر ش�يوعاً يف 
الع�راق، يقول البيات�ي إن »أغلب ما يتم 
صة، لكن  تعاطيه يف العراق األدوية املرخَّ
يتم أخذها بش�كل غري قانوني وبإفراط 
مثل بعض الفيتامينات ومسكنات األلم، 
إىل جان�ب مواد الكريس�تال والحش�يش 
والرتي�اك التي تصل إىل الع�راق عرب دول 

الجوار«. 
وبش�أن أع�داد املحكوم�ني م�ن التجار 
واملتعاط�ني، يؤكد البيات�ي أن ما يصدر 
من أرقام عن »مؤسس�ات إنفاذ القانون 
متغرية دائماً وتمثل نس�بة بس�يطة من 

الواقع«. 
وأض�اف: »لدين�ا مث�اًل إحصائي�ة تتح�دث ع�ن 5602 
س�جني، ضمنهم 4554 موقوفاً و1048 صدرت بحقهم 
أح�كام قضائي�ة، هن�ا 3892 من بني هؤالء يمارس�ون 
أعمال املتاجرة باملخ�درات، و1478 تعاطوها بينهم 39 
امرأة و23 ش�اباً يف أعم�ار صغرية )أحداث دون الس�ن 

القانونية(«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد عمليات الفرات األوس�ط للحش�د 
الشعبي اللواء عيل الحمداني، أمس األحد، 
ع�ن وضع خط�ط أمنية محكم�ة إلنجاح 
الزيارة الشعبانية، مبينا أن، هناك تنسيقا 
وتعاون�ا كبريي�ن ب�ني الحش�د الش�عبي 

واألجهزة األمنية األخرى.
وق�ال الحمدان�ي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إنه »بناء عىل معلومات 

من قس�م االس�تخبارات التابعة للعمليات 
تم وضع خطط أمنية محكمة إلحباط أي 
محاول�ة قد تس�تهدف الزائري�ن الوافدين 
إىل مدينة كربالء املقدس�ة يف ذكرى الزيارة 
الشعبانية«، الفتا إىل أنه »قد تم وضع أربع 

خطط أمنية للحفاظ عىل أمن الزائرين«.
واشار اىل ان الخطة االوىل تكمن يف »تقوية 
الساتر األمامي األول ورفده بأجهزة فنية 
م�ن طري�ق 8 كام�ريات حديث�ة للمراقبة 
تغط�ي من 10كيل�و اىل 35كيلو فضال عن 

أجهزة تشويش ومعدات أمنية أخرى«. 
واض�اف أن الخط�ة الثاني�ة ه�ي »توزيع 
قاطع العمليات إىل أربع�ة محاور )محور 
واملح�ور   - والنج�ف   - وباب�ل   - بغ�داد 
الغربي( وهذه املحاور ت�م تغطيتها أمنيا 
من املس�يب إىل فلكة العباس ومن قنطرة 
الس�الم إىل أم اله����وا، ومن س�يد جودة 
الفاصل�ة إىل مدين�ة  وص�وال إىل الح�دود 
النجف، وكذلك مس�ك الخط الس�رتاتيجي 

والحزام األخرض«. 

ولفت اىل أن الخطة الثالثة تتمثل يف »الجهد 
الفني من الطائرات املس�رية التي تصل إىل 
150 كلم تنقل الصور واملعلومات إىل قيادة 
العمليات ملسح وتفتيش املنطقة ومتابعة 

تحركات العدو يف الصحراء«. 
ام�ا الخط�ة الرابع�ة بحس�ب الحمدان�ي 
هي »توفري جهد اس�تخباري مدني لرصد 
الحركات املتطرفة واملشبوهة التي تحاول 

رضب األمن أثناء الزيارة الشعبانية«. 
وتابع الحمداني أن »هناك تعاونا وتنسيقا 

كبريي�ن ب�ني الحش�د الش�عبي واألجهزة 
األمني�ة يف محافظ�ات )بغ�داد - باب�ل - 
النجف - كربالء( إلنجاح الزيارة الشعبانية 

والحفاظ عىل حياة املواطنني«. 
ويتواف�د ماليني ال�زوار من داخ�ل العراق 
وخارج�ه يف 15 من ش�عبان إلحياء ذكرى 
والدة االٕم�ام الثان�ي ع�رش م�ن أٔيمة أهل 
البي�ت امله�دي املنتظ�ر) عجل الل�ه تعاىل 
فرج�ه الرشي�ف( عند قبل�ة أب�ي األحرار 

اإلمام الحسني) ع( يف كربالء املقدسة.

املواد املخدرة تصل إىل األطفال والنساء.. ومطالبات بتشديد العقوبات على »املتاجرين«.. وإنشاء مصحات لـ »املدمنني«

آفة املخدرات: زيادة التجار وتضاعف املتعاطني

العدد )2344(   29     آذار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

قيادي باحلشد الشعبي: وضعنا )4( خطط أمنية حمكمة إلنجاح الزيارة الشعبانية

        بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أك�د 
الكاظم�ي، أمس األح�د، أن العراق 
العرب�ي  محيط�ه  ع�ىل  منفت�ح 
واإلقليم�ي، مش�رياً إىل تحض�ريات 

إلجراء زياة إىل السعودية.    
وقال الكاظمي يف لقاء متلفز«نحن 
منفتح�ني عىل أش�قائنا يف املحيط 
الخليجي والعربي والجوار العراقي 

)إيران وتركيا(«.  
دع�وة  هنال�ك  »كان�ت  وأض�اف، 
م�ن جالل�ة املل�ك س�لمان لزيارة 
السعودية، ونحن وافقنا عىل زيارة 

الرياض«.  
وأشار رئيس الوزراء إىل أنه »يستعد 
للعمل ع�ىل تطوير االس�تثمارات، 
الت�ي تعترب فرص�ة كب�رية إلعادة 
التنمي�ة يف العراق وخدمة الش�عب 

فرص�ة  كذل�ك  وه�ي  العراق�ي، 
للمستثمر السعودي والخليجي«.  

ولفت إىل أن »هنالك زيادة سكانية 
يف الع�راق بمع�دل مليون ش�خص 
س�نويا، وهن�اك 259 أل�ف خريج 
من الجامع�ات يبحثون عن فرص 
»االس�تثمار  أن  موضح�اً  عم�ل«، 

يعني فرص لهؤالء الشباب«.  
وتعهد رئيس الوزراء، »بالعمل بكل 
قوة عىل حماية هذه االس�تثمارات 

وتشجيعها«.  
ودع�ا الكاظمي، »أش�قائنا العرب 
والخليج�ني إىل املج�يء إىل الع�راق 
وع�دم الخ�وف م�ن أي مح�اوالت 
تحاول إعط�اء انطب�اع مفاده أن 
الع�راق غري صال�ح لالس�تثمار«، 
مبين�اً أن »الع�راق منطق�ة عذراء 
يك�ون  إن  تس�تحق  وجدي�دة 

للمستثمر فرصة فيها«.  

رئيس الوزراء يصف العراق بـ »املنطقة العذراء« 
ويدعو اخلليجيني لدخوهلا

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهورية، برهم صالح، أم�س األحد، أن نزاهة 
االنتخابات رضورة قصوى.

وق�ال مكت�ب صالح يف بي�ان حصل�ت الس�ومرية نيوز عىل 
نس�خة من�ه، إن األخري »اس�تقبل يف ق�رص الس�الم ببغداد، 
رئي�س وأعض�اء املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات، 
واملمثلة الخاصة لألم�ني العام لألمم املتحدة يف العراق جينني 
هينيس بالس�خارت، وفريق املس�اعدة االنتخابي�ة يف العراق 
)يونام�ي(. ومستش�ار رئيس ال�وزراء لش�ؤون االنتخابات 

حسني الهنداوي«.
الزمني�ة  »الج�داول  البي�ان  بحس�ب  اللق�اء،  واس�تعرض 
والعملياتي�ة الخاص�ة بها، والتأكيد ع�ىل رضورة إجرائها يف 
موعده�ا املق�رر، وااللتزام�ات واملتطلبات الخاص�ة بإجراء 
انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود الستكمال التسجيل 
البايوم�رتي للناخب�ني من أجل ضمان املش�اركة الواس�عة، 

وتعزيز دور األمم املتحدة يف دعم العملية االنتخابية ورضورة 
املراقبة األممية لالنتخابات بما يس�اهم يف نجاح االنتخابات، 

ويضمن السيادة واحرتام القرار املستقل للعراقيني«.
وش�ّدَد صالح، ع�ىل »أهمي�ة االنتخابات املقبل�ة، باعتبارها 
انتخاب�ات مفصلية واس�تحقاقاً وطنياً، مش�رياً إىل رضورة 
تأم�ني إج�راء انتخاب�ات نزيهة وعادل�ة يف مختل�ف مراحل 
إجرائه�ا وبما يبعد الش�كوك والهواجس عنه�ا والتي كانت 

سبباً يف عزوف املواطنني عن املشاركة فيها«.
ب�دوره، وافق مجلس الوزراء عىل عدد من مقررات مفوضية 
االنتخابات؛ الستكمال متطلبات االنتخابات املبكرة، وضمان 

إجرائها بموعدها املحدد.
ونص�ت املقررات التي حظيت بموافق�ة عىل »زيادة الكميات 
الخاص�ة بعدة املحط�ة واملركز والح�رب االنتخاب�ي املتعلقة 
بمكاتب املفوضية يف إقليم کردس�تان اس�تثناًء من الضوابط 
رقم 1 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، 
وزيادة الكميات الخاصة بطباعة بطاقة الناخب البايومرتية 

وصيانة سريفرات تحليل البيانات بما ال يزيد عىل نسبة ) 40 
%( بدال من نسبة ) ۲۰ %( من إجمايل مبلغ العقد«.

ووافق مجلس الوزراء عىل »توصية املفوضية بأن تكون مدة 
تقدي�م االع�رتاض عىل اإلحالة ) ۷ ( أي�ام تقويمية بدال من ) 
۷ ( أي�ام عم�ل، عىل أن تلت�زم الجهات املعني�ة باالعرتاض يف 
املفوضي�ة باس�تقبال االعرتاضات طيلة مدة االس�تثناء، بما 
يضمن تحقي�ق مصلحة جميع االطراف، ووفق�ا للتعليمات 

والضوابط املعمول بها«.
وبحس�ب البيان »قرر املجلس تأجيل س�داد املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات للرس�وم الكمركية الخاص�ة بالعقود 
الدولي�ة التي تربمه�ا النتخاب�ات مجلس النواب، وش�طبها 

الحقا«. 
ونصت مق�ررات مفوضي�ة االنتخاب�ات »تخويلها صالحية 
التعاق�د م�ع خ�رباء م�ن املوظف�ني املتقاعدي�ن، م�ن ذوي 
التخص�ص والخ�ربة ) ال يزيد عدده�م عن 5( اس�تثناء من 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة عمليات بغ�داد، أمس االحد، 
القب�ض ع�ىل متهم�ني باالره�اب  الق�اء 
والتزوير وتعاط�ي املواد املخدرة يف مناطق 

متفرقة من العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن »فرق�ة املش�اة 
السادس�ة نفذت عمليات استباقية لتأمني 
حماي�ة قاط�ع املس�ؤولية، باإلضاف�ة إىل 
اجراء عمليات البحث والتفتيش يف مناطق 
شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية 

الفرق�ة، أس�فرت ع�ن اعتق�ال ع�دد من 
املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط 

أسلحة غري مرخصة، غربي بغداد«. 
واضاف البيان أن »اللواء )27( نفذ عمليات 
البح�ث والتفتي�ش ضم�ن قاط�ع الكرخ، 
وتمكن من اعتقال عدد من املطلوبني وفق 
مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمني اثنني 
ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرس�تال 

املخدرة، ومتهم وفق املادة )444/ق ع(«.
وتاب�ع، أن »فرق�ة املش�اة الحادي�ة عرش 
للمراك�ز  الحماي�ة  بتام�ني  اس�تمرت 
االنتخابي�ة، وتنفي�ذ املتهم�ني وف�ق مواد 

قانوني�ة مختلف�ة، وضب�ط أس�لحة غ�ري 
مرخصة، باإلضافة اىل اس�ناد كوادر وزارة 
الكهرباء يف عملية نصب أبراج نقل الطاقة 
رشق�ي بغداد«.وبحس�ب البي�ان »تمكنت 
الفرق�ة األوىل رشط�ة اتحادي�ة م�ن إلقاء 
القبض ع�ىل ُمتََّهَمنينْ اثنَْننينْ وفق املادة 1/4 
إره�اب، واعتقال ع�دد م�ن املتهمني وفق 
م�واد قانوني�ة مختلف�ة، بينه�م متهمني 
بالتهدي�د، ومتهمة بالتزوي�ر، ومتهم وفق 
امل�ادة )28/ مخ�درات( كم�ا ت�م اعتق�ال 
متهم�ني اثنني ضب�ط بحوزته�م)2509( 
كارت�ون م�ن االدوي�ة منتهي�ة الصالحية 

ومخالفة لرشوط خزن املواد الطبية، داخل 
أح�د ال�دور الس�كنية رشق بغ�داد ضم�ن 
قاطع مس�ؤولية الفرقة«.وافاد البيان بأن 
»الق�وات األمنية يف الفرق�ة الثانية رشطة 
اتحادي�ة واصل�ت تنفي�ذ واجب�ات البحث 
مس�ؤوليتها،  قاط�ع  ضم�ن  والتفتي�ش 
وتمكن�ت م�ن اعتقال ع�دد م�ن املتهمني 
وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمني املراكز 
االنتخابية«.واختتمت قيادة عمليات بغداد، 
عملياتها ب�«َضَب�َط َعَدَد ِمننْ الَعَجالِت الَِّتي 
راق�اً ُثُبوِتيَّ�ة يِف َجاِنَب�ينْ الَكرنِْخ  َم�ُل أونْ اَل ُتحنْ

والرَُّصاَفة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�اد عض�و لجنة األمن والدفاع س�عد 
ماي�ع الحلفي، أمس األح�د، بالعمليات 
الت�ي ينفذه�ا جه�از األم�ن  النوعي�ة 
الوطني ضد بقاي�ا العصابات اإلرهابية 
واملنظمات اإلجرامي�ة. وقال الحلفي يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، »الحظنا يف اآلون�ة األخري تصاعد 
وت�رية العملي�ات النوعية الت�ي ينفذها 
أبطال جه�از األمن الوطني يف العاصمة 
بغ�داد واملحافظ�ات«، مبيًن�ا، إن »تلك 
العمليات تستند إىل معلومات استخبارية 
دقيق�ة«. وأضاف، أن »منتس�بي جهاز 
األم�ن الوطني تمكنوا من حصد رؤوس 
كب�رية من بقايا فل�ول عصابات داعش 
اإلرهابية«، مشريًا إىل إن »الكمائن التي 
يعدها الجهاز ساهمت يف منع استهداف 
املواطن�ني اآلمنيني«.  وتابع الحلفي، أن 
»اإلطاح�ات املتتالي�ة بش�بكات تجارة 
املخ�درات وعصاب�ات الجريمة املنظمة 
تظهر م�دى تطور فاعلية ه�ذا الجهاز 
األمن�ي«، الفًت�ا إىل »أهمي�ة أن ُيمن�ح 
كامل الدعم واالس�ناد ليستمر بتحقيق 
النتائ�ج الباه�رة«. ودع�ا عض�و االمن 
النيابية املواطنني كافة إىل »التعاون مع 
املنتسبني األبطال يف جهاز األمن الوطني 
والرسعة يف إيص�ال املعلومات حول أي 
تحرك مشبوه أو أمر يثري الشك«، معرًبا 
عن فخره واعتزازه بالعمليات النوعية 

ألبطال الجهاز«. 

رئيس اجلمهورية للمفوضية واألمم املتحدة: نزاهة االنتخابات رضورة قصوى
جملس الوزراء وافق على مقررات لضمان إجراء االقرتاع مبوعده

حصيلة ممارسات عمليات بغداد لـ)24( ساعة: القبض عىل متهمني باإلرهاب والتزوير واملخدرات

األمن الربملانية تبارك 
عمليات األمن الوطني 

ضد فلول »داعش«: 
حصدت رؤوسًا كبرية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األمني الع�ام ملجلس الوزراء حمي�د الغزي، أمس االح�د، ان توجهات 
الحكومة هي إنهاء ملف النازحني بشكل تام، فيما شدد عىل بذل املزيد من 

الجهد إلنهاء جميع امللفات املتأخرة. 
وقال�ت االمانة العام�ة ل مجلس ال�وزراء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »األم�ني العام ل مجلس ال�وزراء حميد نعي�م الغزي التقى 
برئيَس وأعضاء اللجنة املركزية الثانية لتعويض املترضرين جراء العمليات 

الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية«.
واك�د الغ�زي أن »توجهات الحكومة العراقية ومن ضم�ن أولوياتها إنهاء 
مل�ف النازحني بش�كل تام، وإع�ادة النازحني إىل مناطقه�م«، الفتا اىل ان 
»ذل�ك يتطلب بذل املزيد من الجهد وتقديم الدع�م إىل اللجنة األوىل، وإنهاء 

جميع امللفات املتأخرة«.
َوَوّجه األمني العام، »الدوائر ذات العالقة يف األمانة العامة ل مجلس الوزراء، 
بتوف�ري املس�تلزمات اإلدارية والفنية كاّفة إىل اللجن�ة، فضالً عن تعزيزها 
بامل�الكات اإلداري�ة واألجه�زة واملع�دات الت�ي تس�هم يف اإلرساع بإنج�از 

امللفات«.

األمني العام ملجلس الوزراء: إهناء ملف 
النازحني من أولويات احلكومة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الصحة حس�ن التميمي، أمس األحد، أن املوقف الوبائي »ما يزال 
صعباً« نتيجة لعدم االلتزام باإلجراءات والتعليمات الصحية التي تصدرها 
وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسالمة، مشرياً إىل أن قرارات اللجنة 

ستكون سارية لشهر رمضان، وال توجد أية قرارات جديدة.
وأضاف التميمي إن »األسباب اإلنسانية دفعت وزارة الصحة واللجنة العليا 
للصحة والس�المة الوطنية إىل تخفيف اإلجراءات والقيود املفروضة جراء 
تف�ي الوباء، للتخفيف عن كاهل املواطنني ومراعاة ظروفهم املعيش�ية، 
بع�د أن وضعت رشوط�اً صارمة من خ�الل االلتزام بالتعليم�ات املتعلقة 
بارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي والجس�دي وإلغاء إقامة املناسبات 

والتجمعات«.
وأش�ار إىل أن »املواطن ما يزال غري مهتم لخطورة هذا املرض، وأن الوزارة 
س�جلت إصابة ارس كاملة بالفريوس يف ق�رى وأرياف بغداد واملحافظات، 
مما أثر بش�كل يف زيادة نس�بة الوفيات بني املصابني نتيجة عدم مراجعة 
املراك�ز واملؤسس�ات الصحية«، موضحاً أن »عدد اإلصاب�ات املرتفع، كان 

متوقعاً، والوزارة كانت دائماً تحذر من موجة جديدة من الفريوس«.
وأك�د وزير الصح�ة، أن »اتخاذ أي قي�ود أو إجراءات إضافي�ة يعتمد عىل 
املوقف الوبائي، ال سيما أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة ستكون 
س�ارية لش�هر رمضان املبارك، وال توجد أية قرارات جدي�دة، وأن الوزارة 

تعتمد بشكل طارئ عىل املوقف الوبائي«.

وزير الصحة عن قرارات اللجنة العليا:
 ستكون سارية خالل شهر رمضان

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د القض�اة املكلف�ون باختي�ار 
واعض�اء  رئي�س  ونائ�ب  رئي�س 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أمس 
االح�د، االجتم�اع الثال�ث للمداولة 
اختي�ار بقي�ة اعضاء  بخص�وص 
املحكم�ة وتدقي�ق ال�رشوط الت�ي 

اوجبها القانون.
ويف وقت سابق أفاد املركز اإلعالمي 
ملجل�س القضاء األع�ىل بان اختيار 
القضاة املكلفني باختيار التش�كيل 
االتحادي�ة  للمحكم�ة  الجدي�د 
العلي�ا تضمن اختي�ار رئيس هيئة 
اإلرشاف القضائ�ي جاس�م محمد 
املحكم�ة  رئي�س  ملنص�ب  عب�ود 

ورئي�س محكم�ة جناي�ات االنبار 
س�مري عباس ملنص�ب نائب رئيس 
املحكمًة ورئيس محكمة استئناف 
واسط غالب عامر ورئيس محكمة 
استئناف النجف حيدر جابر وعضو 
عب�اس  أي�وب  التميي�ز  محكم�ة 
ع�يل  حي�در  القضائ�ي  وامل�رشف 
ن�وري وعضو الهيئ�ة التمييزية يف 
اس�تئناف صالح الدين خلف احمد 

اعضاء اصالء يف املحكمة.
اس�تئناف  واختيار رئيس محكمة 
الك�رخ خالد طه ورئي�س محكمة 
اس�تئناف البرصة عادل عبد الرزاق 
من�ذر  التميي�ز  محكم�ة  وعض�و 
احتياطا  ابراهيم بمنصب اعض�اء 

يف املحكمة.

القضاء يعقد اجتامعًا ثالثًا الختيار بقية 
أعضاء املحكمة االحتادية
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النفط إحس�ان عبد الجبار، أمس األحد، أن 
الع�راق يناقش »اتفاقا عمالق�ا« مع رشكة توتال يس أي 
الفرنسية لبناء منشآت بنية تحتية كبرية وتطوير حقول 
النف�ط وإنتاج الغاز، فيما لفت إىل أن البالد تحاول تنويع 

وارداتها من الغاز.

ونقل موقع »بلومبريغ«، عن عبد الجبار قوله، إن »العراق 
يناقش اتفاقا عمالقا مع رشكة توتال يس أي الفرنس�ية 
العمالقة لبناء منشآت بنية تحتية كبرية وتطوير حقول 

النفط وإنتاج الغاز«.
وأوضح الوزير، أنه »يتوقع أن يتم االنتهاء من العقد قبل 
شهر تموز، وسوف تقوم العالقة مع توتال عىل استهداف 
الصناعة منخفضة الكربون واالس�تيالء عىل جميع الغاز 

املش�تعل، وم�ن املق�رر أن تنتج 1 غيغ�ا واط من الطاقة 
الشمس�ية يف املرحلة األوىل«، مبينا أن »فريقا متخصصا 

من وزارة النفط سيقود هذه املناقشات مع توتال«.
ولف�ت الوزي�ر إىل أن »االتفاق عمالق، وحجم االس�تثمار 
يتجاوز 7 مليارات دوالر«، مبينا أن »الرشوط، بما يف ذلك 
القرارات السياس�ية واإلدارية للنم�وذج االقتصادي الذي 

يحمي حقوق الطرفني، قد تم االتفاق عليها بالفعل«.

وب�ني الوزير، أن »العراق س�يخفض وارداته من البنزين 
وأوي�ل الغ�از بنس�بة 50% يف ع�ام 2021 و90% يف ع�ام 
2022«، مؤكداً أن »العراق سيحتاج إىل حجم محدود جداً 

من واردات زيت الغاز لدعم توليد الطاقة«.
وأش�ار عبد الجب�ار إىل أن »العراق يش�ري الغاز اآلن من 
إي�ران ويحاول تنويع ال�واردات من قطر وكازاخس�تان 

ومنتجني آخرين«.

وزير النفط يكشف عن »اتفاق عمالق« مع »توتال« الفرنسية لتطوير حقول الغاز

    بغداد/ عامر عبدالعزيز 

اعلن املهندس قاسم حمود منصور مدير 
عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 
وتزامن�ا م�ع زيارته  محافظة ميس�ان  
ل�الرشاف ميداني�ا عىل اس�تالم وتجهيز 
مفردات البطاقة التموينية اعلن  استالم 
اول كمي�ة من مادة زي�ت الطعام عالمة 
البنت املصنع محليا يف مصنع عيل الهادي 
عليه الس�الم التابع لوزارة الصناعة وتم 
تجهيزه اىل املواطنني يف محافظة ميسان  

واعلن حمود عن اس�تمرار  اس�تالم الكميات 
املتعاق�د عليها كخطوة مهم�ة لدعم للمنتج 

الوطني
م�ن جانب آخ�ر، وتنفي�ذا لتوجيه�ات وزير 
التجارة وب�أرشاف مبارش وميداني من مدير 
ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية 
املهندس قاس�م حمود منصور وضمن خلية 
االزمة شكلتها ادارة الرشكة من مدراء اقسام 
الرشكة كافة بارشت مواقع الرشكة يف بغداد 
ومحافظات الع�راق كافة باس�تالم وتجهيز 

مادتي )الس�كر وزيت الطعام( وايصالها اىل 
املواطن�ني بأنس�يابية عالي�ة اذ ارشف املدير 
الع�ام اليوم الجمعة عىل انطالق الش�احنات 
م�ن فرع الرشك�ة يف الحل�ة  اىل املواقع كافة 
كم�ا تفقد فرعي الرشك�ة يف النجف االرشف 
والديواني�ة. إىل ذل�ك، تس�تمر خلي�ة االزم�ة 
يف الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الغذائي�ة بحملة 
تجهيز مف�ردات البطاقة التموينية وتأمينها 
للمواطن�ني قبل حلول ش�هر رمضان املبارك 
الجول�ة  الثان�ي  وللي�وم  اس�تمرت  حي�ث 
التفقدي�ة ملدير عام الرشكة املهندس قاس�م 

حمود منص�ور يف فروع الرشكة يف ) ذي 
قار وميسان وواس�ط ( لالرشاف بشكل 
ميدان�ي ع�ىل  اس�تالم و تجهي�ز مادتي 
الس�كر وزيت الطعام للمواطنني  وحتى 
س�اعات متأخ�رة م�ن املس�اء لضم�ان 
انسيابية التوزيع وعدم وجود اي اشكال 

يعيق وصول تلك املواد
وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور 
عالء احمد الجبوري تستمر خلية االزمة 
الغذائي�ة  لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة  يف 
وبإرشاف مبارش م�ن مدير عام الرشكة 
املهن�دس قاس�م حم�ود منص�ور م�ن اجل 
تجهيز مف�ردات البطاقة التموينية وتأمينها 
للمواطنني قبل حلول ش�هر رمضان املبارك » 
وجه حمود  من خالل التواجد امليداني ملديري 
األقسام يف املواقع ومراكز البيع لإلرشاف عىل 
عملية اس�تالم و تجهيز مادتي السكر وزيت 
الطعام للمواطنني وليومي الجمعة والس�بت 
وحت�ى س�اعات متأخ�رة من اللي�ل لضمان 
انس�يابية التوزي�ع وع�دم وجود اي اش�كال 

يعيق وصول تلك املواد.

املواد الغذائية مستمرة بتجهيز مفردات البطاقة 
التموينية للمواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  أعلن�ت 
عزمه�ا وض�ع خارط�ة صناعية ش�املة 
يف عم�وم املحافظات.وق�ال مدي�ر دائ�رة 
التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 
واملع�ادن عزي�ز ناظ�م، بحس�ب الوكالة 
وض�ع  بص�دد  ل�وزارة   « إن  الرس�مية، 
خارط�ة صناعي�ة للع�راق، بع�د تألي�ف 
لجنة واس�تحصال موافقة الوزير بذلك«، 
الفت�ا اىل أن »مراحل إعداد خط�ة التنمية 
تشمل دراس�ة خارطة املحافظات والعدد 
الس�كاني ومس�توى الطل�ب عىل الس�لع 
انش�اء  يف  الصناعي�ني  رغب�ة  ومعرف�ة 
مش�اريعهم«. وأش�ار اىل أنه »بعد ارتفاع 

س�عر الدوالر مقابل الدين�ار أصبح هناك 
توجه نحو انش�اء املعام�ل الغذائية للحد 
من ارتفاع أس�عارها«، مؤك�داً أن »هناك 
تنامي�اً عىل طل�ب الحصول ع�ىل إجازات 
وتنفيذ النش�اطات الصناعية، بالرغم من 
جائحة كورونا«.وأوضح أن »هناك توجهاً 
النش�اء معامل إلنت�اج املنظف�ات واملواد 
الصحي�ة وامل�واد الغذائي�ة«، الفت�اً اىل أن 
»دائرته منحت 176 إجازة تحت التأسيس 
خالل ش�باط امل�ايض ملختلف النش�اطات 
التحدي�ات  أن  غذائية«.وأك�د  ومعظمه�ا 
الرئيسة التي تواجه الصناعيني هي األرض 
والبيئة« مش�رياً اىل أن »عملية منح إجازة 
تحت التأسيس للصناعيني تستغرق يوماً 

واحداً من دائرة التنمية الصناعية«.

الصناعة تعتزم وضع »خارطة 
صناعية شاملة« يف عموم املحافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة سامس�ونج لإللكرونيات املح�دودة عن 
 MICRO تش�كيلة منتجاته�ا لع�ام 2021 من شاش�ات
 ،Lifestyle وأجه�زة تلفاز Samsung Neo QLEDو LED
وأجهزة الصوت. وتتيح أحدث ابتكارات سامسونج أمام 
املس�تهلكني فرصة الغتنام أقىص الفوائد من شاشاتهم، 
نظراً لزي�ادة الوقت الذي يقضونه يف منازلهم خالل هذه 
الفرة، بما يسمح لهم بالعمل بكفاءة، والتواصل بفعالية 
واستكش�اف اهتماماته�م الش�خصية.وإىل جان�ب نهج 
سامسونج املبتكر يف ابتكار امليزات الجديدة، فإن ريادتنا 
يف مج�ال الع�رض املرئي مكنت سامس�ونج م�ن تصدر 
قائم�ة الرشكات املصنع�ة ألجهزة التلفاز عىل مس�توى 
العال�م ملدة 15 عاماً عىل الت�وايل. ويف عام 2021، تواصل 
سامس�ونج فتح آفاق جدي�دة لتقديم تجارب مش�اهدة 
اس�تثنائية للمس�تهلكني.وبهذه املناس�بة، قال جيمس 
فيرش، نائب الرئيس األول، قس�م الرفيه املنزيل يف رشكة 
سامس�ونج لإللكرونيات، أمريكا: »نفخر يف سامسونج 
بتجربتن�ا الحافل�ة باالبت�كار املتواص�ل لتحس�ني حياة 
املس�تهلكني اليومي�ة. عىل م�دار العام امل�ايض، أصبحت 
التقني�ات التي كان اقتناؤها أمراً جيداً فحس�ب، عنارص 
رضوري�ة يف حياتنا، وأصبحت منازلن�ا مكاتب ومدارس 
وصاالت رياضية وغري ذلك. كما تطور دور أجهزة التلفاز 
يف حياتن�ا. ولذا، تواصل سامس�ونج يف عام 2021 تجديد 
مفه�وم هذه األجهزة يف الرفيه املن�زيل، ودورها يف تلبية 
احتياجات املس�تهلكني وإرضاء طموحاتهم«.وعىل مدى 
عقود من الزم�ن، كانت النظرة إىل أجهزة التلفاز تقترص 
ع�ىل كونها مجرد وس�يلة ملش�اهدة األف�الم والعروض. 
أم�ا اآلن، فق�د أصبح�ت ه�ذه األجه�زة بمثاب�ة قاعات 
للمؤتم�رات واالجتماع�ات، ومراك�ز للتدري�ب واللياق�ة 
البدنية. وباالس�تفادة من العديد م�ن املزايا التي أطلقت 
ألول م�رة يف العام املايض، يعي�د الناس اآلن تعريف الدور 

الذي يسهم به جهاز التلفاز يف حياتهم.

سامسونج تكشف عن تشكيلة 
منتجاهتا لعام 2021: جتدد 

ملفهوم أجهزة التلفاز املنزلية

    بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت نتائج ناف�ذة بيع العمل�ة األجنبية للبنك املرك�زي العراقي، أمس األح�د، أن اجمايل 
املبيع�ات الكلي�ة لنافذة املزاد تجاوزت ال��13 مليون دوالر.ووفق اع�الن البنك املركزي، فقد 
بل�غ اجمايل البيع ألغ�راض تعزيز االرصدة يف الخ�ارج )حواالت، اعتم�ادات(  13,082,000 
مليون دوالر.وأش�ار اعالن البنك إىل أن اجمايل البيع النقدي قد بلغ صفراً، فيما بلغت اجمايل 
املبيعات الكلية 13,082,000 دوالراً.وأشار إىل ان سعر بيع املبالغ املحولة لحسابات املصارف 

يف الخارج بلغ )1460( دينار لكل دوالر، وس�عر البيع النقدي )1460( دينار لكل دوالر.

    بغداد / المستقبل العراقي

أق�ّر مجل�س ال�وزراء توصية املجلس ال�وزاري للطاقة بش�أن عقد مناقص�ة لحفر 96 
برئا نفطيا.وبحس�ب بيان ص�ادر من مجلس الوزراء، »نص�ت التوصية عىل إحالة عقد 
املناقصة ) WQ۰991( لحفر ) 96 ( برئا باس�لوب تس�ليم املفت�اح لصالح )رشكة نفط 
الب�رصة / اکس�ون موبيل(، بعهدة رشكة )ش�لمربجر( األمريكية بمبل�غ إجمايل قدره 
)480.560.597( أربعمئة وثمانون مليونا وخمس�مئة وس�تة وس�تون ألفا وخمسمئة 
وس�بعة وتس�عون دوالرا، الذي يقل بنس�بة ) 14٬4 %( عن الكلف�ة التخمينية البالغة ) 
561.6 ( مليون دوالًرا«. واشار البيان اىل انها »يف ضمن النسبة املسموحة يف التعليمات، 
وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية واملالية، ومقدار تناس�ب مبلغ العقد مع املناقصة، 

قدر تعلق األمر بالصالحية املالية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة، أمس األحد، 
إحباط محاولة تهريب ادوية برشية وأجهزة 
اتصاالت بميناء ام قرص االوسط .وذكر بيان 
للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
انه اس�تناداً إىل املعلوم�ات الواردة من جهاز 

املخاب�رات الوطن�ي تمكن ع�ىل إثرها منفذ 
ميناء ام قرص األوس�ط م�ن إحباط محاولة 
تهريب حاويتني تحتويان عىل أدوية برشية 
متنوع�ة وأجه�زة اتص�االت ن�وع موت�رال 
مخالفة لضوابط االسترياد. واضاف تم إحالة 
ما تم ضبطه إىل الجهات القضائية املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

البنك املركزي يبيع أكثر من »13« مليون 
دوالر يف مزاد العملة

جملس الوزراء يوافق عىل حفر »96« بئرًا نفطيًا يف البرصة

املنافذ: إحباط حماولة هتريب ادوية برشية 
وأجهزة اتصاالت بميناء ام قرص االوسط

الرتبية تصدر تعليامت تطبيق نظام 
املحاوالت

مسؤولون يف النقل جيرون جولًة ميدانية 
عىل حماور عمل النقل يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الربية، أمس األحد، التعليمات خاصة بش�أن العمل بنظام 
املحاوالت للعام الدرايس 2020 – 2021.

وقال املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »هيئ�ة الرأي وافقت عىل تفعي�ل نظام املحاوالت لهذا الع�ام«، مبيناً أن 
»التعليم�ات تن�ص عىل أن يك�ون الطالب للعام ال�درايس 2017 – 2018 يف 
الصف الخامس اإلعدادي ونجح فيه، باإلضافة إىل ذلك يكون الطالب يف عام 

2018 – 2019 سنة أوىل يف الصف السادس االعدادي )ترك او رسب(«.
وتابع البيان، أن التعليمات تشمل أيضاً »الطالب الذي يكون يف العام الدرايس 
2019 – 2020 س�نة ثانية يف الصف الس�ادس االعدادي ورس�ب )بدرس او 
درس�ني(، عالوة عىل ذلك يتم ش�مول الطالب بنظام املحاوالت وفق ما ورد 

سواء كانت دراستُه صباحية أو مسائية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أجرى الوكي�ُل االداري لوزارة النقل 
االستاذ سلمان البهاديل برفقة مدير 
عام الرشكة العامة لنقل املسافرين 
كاظ�م  كري�م  املهن�دس  والوف�ود 
حس�ني جولًة ميدانية ع�ىل قواطِع 
عم�ل جهد النق�ل داخ�َل محافظِة 

كربالء املقدسة.
اطالع�ِه  الوكي�ل خ�الل   واوض�ح 
املب�ارش ع�ىل آليِة العم�ل ان الخربَة 
الكبرية التي تمتلكها مالكاُت النقل 
اسهمت وبشكٍل كبري عىل االنتشار 
الصحي�ح ع�ىل قواط�ع العملي�ات 
ان  كم�ا  ال�زوار  بنق�ل  الخاص�ة 

االس�تعداَد املبكر للواجبات الكربى 
نق�ل  مل�ف  يف  النجاح�ات  يحق�ق 

الزيارات املليونية.
من جهت�ه، اكد مدير ع�ام الرشكة 
املهن�دس كري�م كاظ�م حس�ني ان 
مالكات الرشكة عىل اس�تعداد دائم 
لتنفي�ذ كل الواجبات الك�ربى ولها 
خط�ة  نج�اح  إل  الكافي�ة  الخ�ربة 
النق�ل كما ان اع�داد الباصات التي 
خصصتها الرشك�ُة كافية لنقل كل 
الوافدين اىل كربالء املقدسة.الفتا اىل 
ان الرشك�ة خصصت ايض�ا مفارَز 
فني�ة واداري�ة وتش�غيلية لضمان 
عملي�ِة نق�ٍل ناجح�ة وبانس�يابية 

عالية طول فرة الزيارة.

حمافظ البرصة يطالب بالتخصيصات املالية السابقة: 
مثلام نعطي جيب أن نأخذ حقوقنا

طالب التخطيط باحتساب الوافدين إىل احملافظة ووضع ختصيصات مالية خلدماتهم

حمافظ بغداد يفتتح »٥« مدارس يف منطقتي 
العبيدي واملعامل

احملافظة أصدرت تعليمات بشأن فتح املطاعم خالل شهر رمضان

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

العيدان�ي  الب�رصة اس�عد  أعل�ن محاف�ظ 
عن وج�ود ملي�ون ونصف ملي�ون مواطن 
باملحافظ�ة قدموا م�ن املحافظات العراقية 

االخرى.
وذك�ر املحافظ، يف لقاء متلف�ز، أن »املليون 
ونصف مواطن عراقي يف البرصة يحتاجون 
اىل خدم�ات مختلف�ة م�ن كهرب�اء وم�اء 
ومج�اري«، الفت�اً إىل أن ان وزارة التخطيط 
لم تحس�ب هذا الع�دد كونهم يس�كنون يف 

عشوائيات.
وأك�د محافظ الب�رصة أن عىل التخطيط ان 
تحسب هذا العدد لتكون هناك تخصيصات 

مالية ايضاً.
وأض�اف العيدان�ي أن »هن�اك تخصيصات 

مالية س�ابقة تصل بح�دود )20( ترليون دينار وهي من حق 
ابناء البرصة والتي اقرها ديوان الرقابة املالية«.

وتابع العيداني »انا مع إنصاف اقليم كردستان بموازنته لكن 

عدم نسيان البرصة فهي ام العراق وهي تعطي ما يعادل %90 
م�ن املوازنة االتحادية ليس تفضالً عىل الع�راق ألننا ابناء بلد 
وشعب واحد فمثل ما تعطي البرصة فيجب ان تأخذ حقوقها 

ويجب انصافها«.

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي / عادل احمد

افتتح محافظ بغداد محمد جابرالعطا، أمس االحد، 5 مدارس جديدة يف منطقتي العبيدي 
واملعامل، معلًنا يف الوقت نفسه احالة 14 مرشوًعا خدمياً يف قضاء الزوراء.وقال املحافظ 
خ�الل افتتاحه امل�دارس، ان »املدارس الجديدة الت�ي نّفذت وفقا للمواصف�ات العمرانية 
الحديثة ستس�هم يف س�د النقص الحاصل باألبنية املدرس�ية ومعالجة االختناق الحاصل 
وال�دوام املزدوج، اذ تم افتت�اح 4 منها يف منطقة العبيدي واألخ�رية يف املعامل«، موضحا 
ان » االفتتاح املس�تمر للمدارس يأتي ضمن خطة املحافظة التي بارشت بها خالل العام 
املايض، بتنفيذ 150 مدرس�ة افتتح منها نحو 40 مدرس�ة اىل االن وستشهد االيام املقبلة 
انجاز البقية لجميع مناطق العاصمة«.ويف س�ياق آخر، اعلن العطا، »احالة اكثر من 14 
مرشوعاً خدمياً يف قضاء الزوراء س�يتم املبارشة بها خالل الفرة القليلة املقبلة بضمنها 
17 مدرس�ة جديدة«، مبيًن�ا ان« قضاء الزوراء بصورة عام�ة ومنطقة املعامل عىل وجه 
التحديد تحتاج اىل الدعم واإلسناد من خالل تنفيذ املشاريع التي تخدم املواطنني«.بدورها، 
اصدرت محافظة بغداد بيانا يتعلق بمنح االجازات لفتح املطاعم يف ش�هر رمضان.وجاء 
يف بيان املحافظة أنها »تدعو، جميع اصحاب املطاعم الراغبني بالعمل خالل شهر رمضان 
املب�ارك مراجعة دي�وان املحافظة بغداد/ مكتب النائ�ب االداري يف الطابق الرابع، لتقديم 
طلباته�م للحصول ع�ىل إجازة فتح املطعم اعتبارا من تاري�خ 2021/3/24 وملدة عرشة 
ايام وس�تكون املزايدة العلنية بتاريخ2021/4/3 وملدة )4( ايام«. واضافت أنه »سيهمل 

اي طلب يقدم بعد هذا املوعد وحسب الرشوط املبينة ادناه«:

1. االلتزام التام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة.
2.عقد ايجار او امللك نافذ.

3.املستمسكات الثبوتية االربعة، او البطاقة املوحدة.
4. إجازة صحية مجددة.

5. صورة حديثة عدد )2( لصاحب الطلب.

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس االحد، 
تألي�ف لجنة لتطوير مدينة أور االثرية. وقال بيان لألمانة العامة 
ملجلس الوزراء  تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »مجلس 
ال�وزراء، ق�ّرَر اس�تناًدا إىل موافق�ة رئي�س املجل�س، مصطفى 
الكاظمي، تأليف لجنة بإرشاف األمني العام ملجلس الوزراء، تتوىل 
بل�ورة األف�كار والخطط عن مرشوع تطوير مدين�ة أور األثرية، 
وإعداد الكش�وفات والكلف الالزمة إلنجازه، عىل أن ترفع اللجنة 
تقريراً نصف ش�هري مفص�اًل إىل األمني العام ملجل�س الوزراء«.

واضاف البيان ان »القرار تضّمن إس�ناد رئاسة اللجنة إىل األمانة 
العامة ملجل�س الوزراء، وتضم يف عضويته�ا، ممثلني عن مكتب 
رئي�س مجلس ال�وزراء، ومحافظة ذي ق�ار، ووزارات الداخلية، 
واإلعمار واإلسكان واألشغال والبلديات العامة، والثقافة، واملالية، 

فضالً عن الدوائر البلدية والخدمية يف محافظة ذي قار«.

رئيس الوزراء يوافق عىل تأليف 
جلنة لتطوير مدينة أور االثرية

   المستقبل العراقي/ الغانم

ضمن جوالته اليومية تابع محافظ واسط الدكتور محمد جميل 
املياح�ي أعم�ال االكس�اء ملجموعة م�ن الط�رق الريفية ضمن 
قضاء الك�وت، مركز املحافظة.وأوض�ح املياحي أن هذه الطرق 
تنفذ تحت ارشاف مديرية طرق وجس�ور واس�ط وتش�مل طرق 
ق�رى ومنها طرق القرى نزوال م�ن بيت خالطي وصوال اىل جرف 
النهر وطريق كاطع الضم�د، طريق عيل الرومي، طريق غضبان 
الحاجي، طريق سابس وكميت، طريق الحريات، وطريق ُجميلة 
ومجموعة طرق كثرية اخرى وبأطوال مختلفة.وأضاف أن تنفيذ 
هذه الطرق يأتي ضمن خطة املحافظة لش�مول املناطق الريفية 
والقرى بالخدمات املختلفة، سيما تبليط الطرق التي هي رضورة 
ملح�ة ، ملا تتس�به م�ن معاناة لس�كان القرى وصعوب�ة التنقل 
.وأوضح العمل يجري بوترية عمل متصاعدة، ونسب انجاز جيدة 
، وهو بمواصفات فنية عالية وطبقات متعددة ، يس�بقها أعمال 
ترابي�ة واكس�اء بطبقات من مادة الس�بيس  لتك�ون قادرة عىل 

الصمود تحت االحمال وظروف املناخ .

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت مديري�ة املعدات الفنية يف هيئة الحش�د الش�عبي، أمس 
االحد، بإنش�اء معمل كرفاني إلنتاج األوكسجني الطبي يف املثنى، 
بطاقة إنتاجية تصل اىل ألف اسطوانة يوميا.وقال مسؤول أعالم 
مكتب الحشد يف املثنى يارس عبد االمري، انه »تمت املبارشة بإنشاء 
املعمل قرب مستش�فى الحس�ني بالس�ماوة لرفد دائ�رة الصحة 
بالكمي�ات الت�ي تحتاجها من األوكس�جني الطبي«.واوضح عبد 
االمري، ان »مدة انجاز العمل يف املعمل تصل ألسبوعني فيما سيتم 

توزيع املادة مجانا للدائرة واملرىض الخاضعني للحجر املنزيل«.

حمافظ واسط يتابع ميدانيا أعامل األكساء 
ملجموعة من الطرق الريفية ضمن قضاء الكوت

لتوزيعه جمانًا.. احلشد الشعبي يبارش 
بإنشاء معمل إلنتاج األوكسجني باملثنى
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )44(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العقارات التالي�ة وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
دي�وان محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � دكان رقم )112/2( يف س�وق العرصي الرش�يدية املشيد عىل جزء من 

القطعة املرقمة )112/2( م 35 الرشيدية وملدة ثالث سنوات
2  � الدكاكني املرقمة )13و18و19( يف سوق العرصي الرشيدية املشيد عىل 

جزء من القطعة املرقمة )112/2( م 35 الرشيدية وملدة ثالث سنوات
3 � الدكاك�ني املرقم�ة )1و3و4و6و11و12( يف س�وق الع�رصي العربي 
الرش�يدية  املش�يد عىل جزء من القطعة املرقم�ة )1/832( م 37 بعويرة 

وملدة وملدة ثالث سنوات
4 � الدكاكني املرقمة )3و7و8و9و10و11( اسواق السكر املشيدة عىل جزء 

من القطعة املرقمة )1/4263( م 43 الجيلة بلبل تبه وملدة ثالث سنوات
5 � انش�اء مع�رض لتجارة الس�يارات عىل جزء من القطعت�ني املرقمتني 
)170و156/2425( م 40 نينوى الرشقية وبمساحة ) 2500( م2 وبابعاد 

)35م*17,4م( وحسب واقع الحال وملدة عرشون سنة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )47(
تعلن اللجن�ة وللمرة الثانية عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش 
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /

قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1 � الدكاك�ني املرقمة )1و2( عىل ج�زء من القطعة املرقمة )1045( 
محلة )سوق املوصل( املنطقة باب الجرس وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات  
2 � الدكاكني املرقمة )1066و1067( محلة )سوق املوصل( املنطقة 

)باب الجرس( وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 �   الدكاك�ني املرقمة )1و2( عىل جزء من القطعة املرقمة )1068( 

محلة )سوق املوصل( املنطقة )باب الجرس( وملدة ثالث سنوات  
4 � جزء من القطعة املرقمة )1068( محلة )سوق املوصل( املنطقة 
)ب�اب الجرس( واملتخ�ذة )مطعم رق�م 3( وبمس�احة )18,90( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )46(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطعة املرقمة )7أ(  م28 الهرمات املشيد عليها ) معمل نجارة(  وبمساحة 

)120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القط�ع املرق�م )650أو659و660(  م24 وادي عكاب املش�يد عليها ) حداد 
معامل حصو ( وبمساحة )375( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
3 � القطعة املرقمة )1071(  م24 وادي عكاب املش�يد عليها ) بائع س�كراب(  

وبمساحة )300( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � س�احة وقوف السيارات )مستشفى الس�الم( املشيدة عىل القطعة  املرقمة 
)54/4(   م 39 نين�وى الجنوبية وبمس�احة )4500( م2 وحس�ب واقع الحال 

وملدة سنة واحدة  
5 � الفرن الحجري املش�يد عىل جزء من القطع�ة املرقمة )1/832( والدكاكني 
املرقم�ة )9و8و7( م 37 بعوي�رة افران )ابو يحيى( م 37 بعويرة وبمس�احة ) 

64( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � س�احة غاز الرشيدية املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ) 31/1284( م 

35 الرشيدية  وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )43(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /
قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
م�ن ترس�و بعهدت�ه اجور نرش االع�الن واجور خدم�ة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة عىل جزء من القطع�ة  املرقمة )5/30 
و51/32( م12 وادي العني  الجنوبية وبمساحة )1795,96( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة  
2 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة  املرقمة )2546/8( 
م20  وادي حجر الش�مالية وبمس�احة )2583( م2 بعد اس�تبعاد )100( م2 

مساحة املولدة الكهربائية الكلية وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 
3 � س�احة وقوف الس�يارات عىل جزء من القطعة  املرقم�ة )1638/8( م20 
وادي حجر الش�مالية وبمس�احة )1086,89( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

سنة واحدة  
4 � القطع�ة املرقمة ) 13/33( م 37 بعويرة النش�اء متنزه مطعم واكش�اك 
عدد )2( يف حي العربي وبمساحة )1900( م2 وحسب واقع الحال وملدة عرشة 

سنوات
5 � القطعة املرقمة ) 27/26/24( م 43 الخان الجنوبية املش�يد عليها )بائع 

سكراب ( وبمساحة ) 4000(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

العدد : 219
التاريخ : 2021/3/25

العدد : 216
التاريخ : 2021/3/25

العدد : 220
التاريخ : 2021/3/25

العدد : 217
التاريخ : 2021/3/25

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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اعالن
فرصة استثامرية بانشاء معمل النتاج سامد اليوريا 

بطاقة انتاجية فعلية ال تقل عن )2000( طن مرتي / يوم
يرس الرشكة العامة لصناعة االسمدة / املنطقة الشمالية وهي احدى تشكيالت 
وزارة الصناعة  واملعادن العراقية والواقعة )240( كم ش�مال بغداد و )20( كم 
ش�مال مصايف النفط يف بيجي باعالن فرصة استثمارية بانشاء معمل االسمدة 
النيرتوجيني�ة )اليوري�ا( / املرشوع الخامس بطاقة انتاجي�ة فعلية ال تقل عن 
)2000( ط�ن مرتي / ي�وم قابلة للزيادة والتي تمت�از بضمان تحقيق الربحية 
العالية والتس�ويق الكامل للمنتج )سماد اليوريا( وتوفر املواد االولية الالزمة يف 
االنت�اج واملوقع الجغرايف للمرشوع الذي يقع بالقرب من مصفى بيجي وحقول 
عجي�ل النفطي�ة والغازي�ة يف محافظة ص�الح الدين وحقول كرك�وك النفطية 
والغازي�ة وحقول النف�ط يف القيارة وكذل�ك قربه من نهر دجل�ة لضمان توفر 
مص�در املياه التي يحتاجها املرشوع هذا باالضاف�ة اىل توفر البنى التحتية من 
طرق معبدة وسكة الحديد القطار الواصلة اىل داخل موقع الرشكة وتوفر االيدي 
العاملة التي تمتاز بخربات فنية عالية والتي ساهمت يف بناء املشاريع النفطية 

والصناعية يف املنطقة 
وبه�ذا ندعو الرشكات العاملية والعربية والعراقي�ة الرصينة املصنعة او املنتجة 
او كالهما ووكالئهما املعتمدون واملتخصصة يف انتاج سماد اليوريا لالشرتاك يف 
هذه الفرصة وتقديم العروض االستثمارية والتي تتضمن العرض الفني وخطة 

العمل والعرض التجاري والفرتة الزمنية الالزمة النشاء املرشوع 
وباالم�كان الحصول عىل الرشوط العامة والتعليمات القانونية والفنية وكل ما 
يتعلق باملرشوع من مكتب رشكتنا الكائن يف العاصمة بغداد / ساحة كهرمانة / 

)GPS: 33.312644,44.424842( عمارة االستثمارات العربية الطابق الرابع
www.northasm.com مجاورة ملعرض جاكوار للسيارات او من زيارة موقع الرشكة

sm.baghdad@yahoo.com او مراسلة الربيد االلكرتوني
لقاء دفع مبلغ قدره 500000 دينار فقط خمس�مائة الف دينار غري قابلة للرد 

علما ان تاريخ الغلق هو نهاية الدوام الرسمي ليوم 2021/4/11

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 83/ج2021/2
التاريخ : 2021/3/25

اعالن 
إىل/ املتهم الهارب ) باقر رحيم نور اليارسي(
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )83/

ج2021/2( والخاصة باملش�تكي ) منار منيل 
عبد الرضا ( وفق اح�كام املادة ) 446( بداللة 
م�واد االش�رتاك ) 47 و 48 و 49 ( م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا يف لوحة اعالنات 
ه�ذه املحكمة ويف مرك�ز الرشطة الذي يجري 
التحقي�ق يف ه�ذه القضية بوج�وب الحضور 
يف موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2021/6/6 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل
��������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

تنفيذ 18
 رقم االضبارة : 85 / 2019

التاريخ : 24 / 3 / 2021
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل )84 
م 63 الحرية( الواق�ع يف الحرية  العائد للمدين 
) ارحي�م ع�يل حس�ون ( املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن ) ع�ادل كاظم عب�د الحس�ن (  البالغ 
)2،468،000( مليون�ن واربعمائ�ة وثماني�ة 
وس�تون ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مده ثالثن يوماً 
تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات :�

1- موقع�ه ورقمه :-  الح�رية طريق الهارمية 
املرقمة ) 84 م 63( الحرية

2- جنسه ونوعه :-  ارض زراعية
3- ح�دوده و اوصاف�ه :- نهر جحات بالقرب 

من القطعة )83 م 63( الحرية
مزروع�ة  زراعي�ة  ارض    -: مش�تمالته   -4

بالشلب 
5- مس�احته :- حص�ة املدي�ن ) ارحي�م عيل 

حسون (  
6- درجة العمران :- 

7- الشاغل :- 
اثن�ان   32،600،000  -: املق�درة  القيم�ة   -8

وثالثون مليون وستمائة الف دينار فقط
��������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

تنفيذ 18
 رقم االضبارة : 84 / 2019

التاريخ : 24 / 3 / 2021
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ املن�اذرة العقار تسلس�ل 
)84 م 63 الح�رية( الواق�ع يف الح�رية  العائ�د 
للمدي�ن ) ورث�ة رضا حس�ن ( املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائ�ن ) ع�ادل كاظ�م عبد الحس�ن (  
البالغ )5،857،375( خمسة مالين وثمانمائة 
وس�بعة وخمس�ون ال�ف وثالثمائة وخمس�ة 
وس�بعون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مده ثالث�ن يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات :�

1- موقع�ه ورقمه :-  الح�رية طريق الهارمية 
املرقمة ) 84 م 63( الحرية

2- جنسه ونوعه :-  ارض زراعية
3- ح�دوده و اوصاف�ه :- الح�رية يحدها من 
الش�مال نهر جحات بالقرب من القطعة )83 

م 63 (
مزروع�ة  زراعي�ة  ارض    -: مش�تمالته   -4

بالشلب 
5- مس�احته :- حص�ة املدي�ن ) ورث�ة رض�ا 

حسن (  
6- درجة العمران :- 

7- الشاغل :- 
8- القيم�ة املق�درة :- 65،200،000  خمس�ة 

وستون مليون ومائتان الف دينار .
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/656

التاريخ: 2021/2/15
إىل  / املدع�و ) محم�د مه�دي محم�د مفي�د 

الفقيه(
إعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة ) حي�در محمد مفيد 
الفقي�ه( طلب�ا إىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعو )محمد مهدي 
محمد مفيد الفقيه( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحضور أمامها خالل 
ع�رشة أيام م�ن تاريخ نرش اإلع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 446/4    4 زويرية   
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب 1/14/17 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 110م2
املش�تمالت : دار تحتوي عىل هول وغرفتن ومطبخ وصحيات يف الطابق 
االريض والس�قف مس�لح وثالث�ة غ�رف وصحي�ات يف الطاب�ق العلوي 

والسقف شيلمان 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار املبيع / تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن محمد حبي�ب نوري لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن م�رف الرافدين البال�غ )15,000,000 مليون دين�ارا ( فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة )150,000,000 مليون ( دينارا وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 60731/4    4 زويرية   
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب 75/26/15 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : دار تحتوي عىل غرفة وهول ومطب�خ وصحيات يف الطابق 
االريض  وغرفت�ن يف الطاب�ق العل�وي البن�اء م�ن الطاب�وق والس�قف 

شيلمان     
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار املبيع / عىل حصة عقيل وحاد مطلك

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن  عقيل وحاد مطلك لقاء طلب الدائن املرتهن 
م�رف الرافدين البال�غ )3,634,000 مليون دين�ارا ( فعىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)55,000,000 ملي�ون ( دين�ارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1038/ش2021/3
التاريخ : 2021/3/23

اعالن
إىل/ ) عجيبة صربي شنن( 

كاظ�م  ف�الح   ( املدع�ي  علي�ك  أق�ام 
حس�وني ( الدعوى املرقمة أعاله امام 
هذه املحكمة وموضوعها ) اس�رتجاع 
اثاث( ،وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار املختار 
الرضوية ، ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن فعليك 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
 2021/3/30 ي�وم  املواف�ق  املرافع�ة 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 741/ب2021/3
التاريخ : 2021/3/28

اعالن
إىل/ املدعى علي�ه الثاني ) جواد كاظم 

عبد ( 
أقام املدعي )الس�يد مدير بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة 
املرقم�ة أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا ) 
الحك�م  بابط�ال كاف�ة قي�ود العق�ار 
املرقم ) 3/44534 ( حي امليالد واعادة 
تس�جيله باس�م دائرة املدع�ي اعاله، 
ونظ�را ملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي وحس�ب اش�عار 
مختار حي الزهراء /1 ) ميثم عبد الله 
الخزعيل( ، عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميت�ن بموع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2021/4/21 وعند عدم حضورك 
أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4869/ب2019/2
التاريخ : 2021/3/28

اعالن
إىل/ الش�خص الثال�ث ) عب�د الس�ادة 

شوني حامي ( 
أقام املدعي )الس�يد مدير بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة 
املرقم�ة أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا ) 
الحكم  بابطال كافة قيود العقار املرقم 
) 3/80307 ( ح�ي العروب�ة واع�ادة 
تسجيله باسم دائرة املدعي مدير بلدية 
النج�ف، وقد ق�ررت املحكم�ة ادخالك 
ش�خصا ثالثا اىل جانب املدعى عليهم( 
،وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي 
االنصار /5 ) رعد ن�ارص الكيماوي( ، 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2021/4/13 
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 390/ش2021/4
التاريخ : 2021/3/25

اعالن
إىل/ ) زينب ضياء محمد( 

أقام عليك املدعي ) حيدر صالح شاني 
( الدع�وى املرقم�ة أع�اله ام�ام هذه 
املحكمة وموضوعها ) دعوى مطاوعة( 
،وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار املخت�ار ، لذا 
صحيفت�ن  بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر 
محليتن يوميتن فعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2021/4/6 ي�وم 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا  وف�ق 

األصول. 
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد : 52 / ش / 2021 
التاريخ : 22 / 3 / 2021 

اىل / املدع�ى عليه / مجباس عز الدين 
احمد 

م / تبليغ 
اقام�ت زوجت�ك املدعوة ) ن�ور صباح 
لطيف ( الدع�وى الرشعية املرقمة 52 
/ ش / 2021 طالب�ة فيه�ا التفري�ق 
القضائ�ي لل�رر وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب كت�اب محكمة االحوال 
الشخصية يف يثرب بالعدد 278 يف 15 / 
3 / 2021 واش�عار املختار قرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن واسعتي 
االنتش�ار عىل موع�د املرافعة املصادف 
11 / 4 / 2021 ويف حال عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 
وف�ق  وعلن�ا  غياب�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد : 53 / ش / 2021 
التاريخ : 22 / 3 / 2021 

اىل / املدع�ى عليه / محمد عبد الكريم 
عيل 

م / تبليغ 
اقامت زوجتك املدعوة ) ميسان لطيف 
احم�د ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة 53 
/ ش / 2021 طالب�ة فيه�ا التفري�ق 
القضائ�ي لل�رر وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب كت�اب محكمة االحوال 
الشخصية يف يثرب بالعدد 278 يف 15 / 
3 / 2021 واش�عار املختار قرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن واسعتي 
االنتش�ار عىل موع�د املرافعة املصادف 
11 / 4 / 2021 ويف حال عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 
وف�ق  وعلن�ا  غياب�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 61029/4    4 زويرية   
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب 76/6/2 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : دار تحتوي عىل هول وغرفتن ومطبخ وصحيات يف الطابق 

االريض وبيتونة يف الطابق العلوي البناء من الطابوق  والسقف مسلح 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار املبيع / تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن س�تار مط�رش طالل لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن م�رف الرافدين البال�غ )10,800,000 مليون دين�ارا ( فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة )120,000,000 مليون ( دينارا وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري

املدير العام
رئيس جملس االدارة

عبد اهلل مصطفى بنيان

مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
ازهار عبد احلسني كاطع

مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
ازهار عبد احلسني كاطع

مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
ازهار عبد احلسني كاطع
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 741/ب2021/3
التاريخ : 2021/3/28

اعالن
اىل املدعى عليه الثاني ) جواد كاظم عبد(

اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف االرشف 
اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم )بابطال كافة قيود العقار 
املرقم 3/44534 حي امليالد واعادة تس�جيله باسم 
دائ�رة املدعي اعاله  ونظ�را ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي و حسب اشعار مختار 
ح�ي الزه�راء /1 ميث�م عبد الل�ه الخزع�ي  عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف 
ي�وم  2021/4/21 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 29884/3  عروبة 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 200م2
املش�تمالت : ال�دار االوىل صالة واس�تقبال وغرفتي 
نوم ومطبخ وصحيات ال�دار الثانية غرفة ومطبخ 

وصحيات سوقفه مسلح  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : مؤجر خارجي

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف االوىل 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراه�ن /  عمار محمد عي تك�ي لقاء طلب الدائن 
املرتهن جامع�ة الكوفة  البال�غ ) 507,164,000(  
خمس�مائة وس�بعة مليون ومائة واربعة وس�تون 
ال�ف دينار  فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة  للمبيع البالغة ) 80,000,000( 
ثمان�ون ملي�ون  دين�ارا  وان املزاي�دة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

محمد فالح حسن 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 155/ب2020/1

التاريخ 2021/3/8
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم ) 8485 براق جديدة يف النجف  
علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصافة وقيمت�ه املقدرة ادناه فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكم�ة خالل 
خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة  بموجب صك مصدق المر هذه 
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
/ رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 8485 ب�راق جدي�دة يف 
النجف عبارة عن دار مبني بطابقني يقع عىل شارع 
بعرض 12 مر وبواجهة 9 مر وبمساحة اجمالية 
تقدر بح�وايل 155,80 مر مربع ويحتوي عىل ممر 
3×7 وصحي�ات خارجية ومطبخ 4×4 واس�تقبال 
3×5 وصالة وس�طية 3×7 وصحيات عدد 2 مغلفة 
بالسرياميك وغرف نوم عدد 3 بابعاد 3×4 ومكشوفة 
ع�دد 3 يف الطابق االريض اما الطابق العلوي يتكون 
من غرف نوم عدد 4 االوىل 3×5 والثالثة الباقية 3×4 
وصال�ة وس�طية وصالة وس�طية 4×5 ومجموعة 
صحية والعقار مس�قف بالكونكريت عدا جزء من 
الصال�ة يف الطابق العلوي وغرفت�ني نوم يف الطابق 
املذك�ور مس�قفتان بالش�يلمان مبل�ط بال�كايش 
املوزائي�ك مجهز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل 
املدعى عليه عي حس�ني علوان وهو يرغب بالبقاء 
يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر درجة عمران 
الدار جيدة وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
) 142,320,000( مائ�ة واثن�ان واربع�ون  مليون 

وثالثمائة وعرشون الف دينار ال غريها
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد / 1038/ش2021/3

التاريخ 2021/3/23
 اىل/ عجيبة صربي شنني

اقام علي�ك املدعي )فالح كاظم حس�وني( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها 
اسرجاع اثاث وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار املختار الرضوية  لذا تقرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني فعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
يوم 2021/3/30  الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4869/ب2019/2

التاريخ : 2021/3/28
اعالن

اىل الشخص الثالث )عبد السادة شوني حامي(
اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف االرشف 
اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م )بابطال كاف�ة القيود 
ال�واردة عىل العقار املرق�م 3/80307 حي العروبة 
واعادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي مدي�ر بلدية 
النج�ف وقد ق�ررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث 
اىل جان�ب املدع�ى عليه�م ملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي و حسب اشعار مختار 
ح�ي االنصار /5 رعد ن�ارص الكيماوي عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم  2021/4/13 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1410/ب2021/5

التاريخ : 2021/3/28
اعالن

اىل املدعى عليها ) امل صيهود كريم(
اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف االرشف 
اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
ض�دك والت�ي يطل�ب فيها الحك�م )بابط�ال كافة 
قيود العق�ار املرقم 3/21436 ح�ي النرص واعادة 
تس�جيله باسم دائرة املدعي اعاله  ونظرا ملجهولية 
املبل�غ القضائ�ي يف  مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
محكمة بداءة الدورة  واش�عار مختار املامون عبد 
االمري عي ساجت  عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف يف يوم  2021/4/7 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 816/ش/2021
التاريخ : 2021/3/25

اعالن 
اىل املدعى عليه / احمد عي سلطان 

اقامت املدعية اش�واق شمران عبد  الدعوى املرقمة 
اع�اله امام هذه املحكمة تطلب فيها اثبات نس�ب 
الطفل�ة ايمان م�ن رحمها ومن صلب�ك وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/4/8 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عي لفتة جادر
������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ املناذرة
العدد / 84/ 2019

التاريخ 2021/3/24
اعالن

 تبي�ع مديري�ة تنفيذ املن�اذرة  العقار تسلس�ل 84 
م 63 الواق�ع يف الح�ريه  العائد للمدي�ن ورثة رضا 
حسن  عي حسون املحجوز لقاء طلب الدائن عماد 
كاظم عبد الحسني البالغ 5857375خمسة ماليني 
وثمنمائة وسبعة وخمسون الف وثالثمائة وخمسة 
وسبعون دينار فعىل الراغب  بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
املواصفات 

  1 / موقع�ه ورقمه الحرية ق�رب طريق الهارمية 
املرقمة 84م63 الحرية   

2 / جنسه ونوعه ارض زراعية
3 /ح�دوه واوصافه : الحرية يحيدها من الش�مال 

نهار جفات بالقرب من القطعة 83 م 63
4 / مشتمالته  ارض زراعية بمحصول شلب 

5 � مساحته 
6 � درجة العمران 

7 � الشاغل : حصة ورثة رضا حسن
8 � القيم�ة املقدرة  65200000 خمس�ة وس�تون 

مليون دينار ومائتان الف دينار 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 83/ج2021/2

التاريخ : 2021/3/25
اعالن

 اىل املتهم الهارب / باقر رحيم نور اليارسي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )83/ج2021/2( 
والخاصة باملش�تكي )منار منيل عبد الرضا ( وفق 
اح�كام امل�ادة 446 بداللة مواد االش�راك 47 و48 
و49 م�ن قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف لوحة اعالنات هذه 
املحكم�ة ويف مركز الرشطة الذي يجري التحقيق يف 
ه�ذه القضية بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2021/6/6 وعند عدم حضورك سوف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/ 655

التاريخ: 2021/2/15
إىل  / املدعو )محمد هادي محمد مفيد الفقيه(

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )حيدر محمد مفيد الفقيه( 
طلب�ا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعو )محمد ص�ادق محمد رضا تقي 
الفقيه( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ 
نرش اإلع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 816/ش/2021
التاريخ: 2021/3/25

إىل/ املدعى عليه ) احمد عي سلطان( 
إعالن

أقامت املدعية ) اشواق شمران عبد( الدعوى املرقمة 
اع�اله أمام هذه املحكمة تطلب فيها اثبات نس�ب 
الطفله ) ايمان( من رحمها ومن صلبك وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد ق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور أمام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2021/4/8 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عي لفتة جادر
������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 155/ب2020/1

التاريخ  : 2021/3/8
إعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
شيوع العقار املرقم ) 8485 براق جديدة( يف النجف 
علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار  املذكور 
أع�اله واملبينة أوصافه وقيمته أدناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل )خمس�ة 
عرش( يوما من اليوم التايل لنرش اإلعالن مستصحبا 
معه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق ألم�ر  محكمة بداءة 
النج�ف وصادر م�ن مرصف الرافدي�ن رقم )7(  يف 
النجف وستجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم األخري م�ن اإلعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوية األحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
االوص�اف:- العقار املرق�م ) 8485 براق جديدة( يف 
النجف عبارة عن دار مبني بطابقني يقع عىل شارع 
بع�رض )12( م�ر وبواجه�ة )9( مر وبمس�احة 
اجمالية تقدر بحوايل )155،80 مر مربع( ويحتوي 
عىل مم�ر 3×7 وصحي�ات خارجي�ة ومطبخ 4×4 
واس�تقبال 3×5 وصال�ة وس�طية 3×7 وصحيات 
عدد 2 مغلفة بالس�رياميك وغرف نوم عدد 3 بابعاد 
3×4 ومكشوفة عدد 3 يف الطابق االريض اما الطابق 
العلوي يتكون م�ن غرف عدد 4 االوىل 3×5 والثالثة 
الباقية 3×4 وصالة وسطية 4×5 ومجموعة صحية 
والعقار مس�قف بالكونكريت عدا جزء من الصالة 
يف الطاب�ق العلوي وغرفتني ن�وم يف الطابق املذكور 
مس�قفتان بالش�يلمان مبل�ط بال�كايش املوزائيك 
مجه�ز بامل�اء والكهرباء مش�غول من قب�ل املدعى 
علي�ه ) عي حس�ني علوان( وهو يرغ�ب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مستأجر درجة عمران الدار 
جي�دة ،وان القيم�ة املق�درة للعقار مبل�غ مقداره 
)142،320،000( مائ�ة واثن�ان واربع�ون ملي�ون 

وثالثمائة وعرشون الف دينار الغريها.
������������������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 32/ش/2021
التاريخ:2021/3/28

اىل املدعى عليه / حامد يحيى نصيف
نرش اعالن

قدمت املدعية )كايف سعيد نصيف( الدعوى املرقمة 
لل�رر  التفري�ق  تطال�ب  ض�دك  32/ش/2021 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
املبلغ )رافد جمال صالح( وتبني انه مرتحل اىل جهة 
مجهولة وحس�ب اش�عار  املختار )ض�اري عليوي 
سلمان( مختار حي الجزيرة – ابو حجرية واملصدق 
من قب�ل قائممقامي�ة قضاء س�امراء عليه قررت 
املحكم�ة بتبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني 
محليتني برورة حضورك يف موعد املرافعة املوافق 
2021/4/8 وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلناً وفق القانون.              
القايض

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

اعالن
اىل الرشي�ك الذي ال يحر / هوي�دا موىس جواد و 
رضا حس�ن عي اقت�ى حضوركم اىل مق�ر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار إج�ازة البناء للعق�ار املرقم 
)57745 / 3 ( ح�ي الن�داء خالل م�دة عرشة أيام 
وبخالفه سيتم اصدار االجازة دون حضورك  طالب 

االجازة / رضغام محمد عبد الله عي .
������������������������������������������

فقدان 
فقد مني باج دخول اسياسيل باسم / مروان نارص 
عب�د الجب�ار / فم�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ املناذرة
العدد / 85/ 2019

التاريخ 2021/3/24
اعالن

 تبي�ع مديرية تنفيذ املناذرة  العقار تسلس�ل 84 م 
63 الح�ريه الواقع يف الح�ريه  العائد للمدين ارحيم 
عي حس�ون املحجوز لقاء طلب الدائن عماد كاظم 
عبد الحس�ني البالغ 2468000 مليونني واربعمائة 
وثماني�ة وس�تون  دين�ار فع�ىل الراغ�ب  بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
املواصفات 

1 / موقعه ورقمه الح�رية طريق الهارمية املرقمة 
84م63 الحرية   

2 / جنسه ونوعه ارض زراعية
3 /ح�دوه واوصاف�ه : نه�ر جف�ات بالق�رب من 

القطعة 83 م 63 الحريه   
4 / مشتمالته  ارض زراعية مزروعة بالشلب 

5 � مساحته 
6 � درجة العمران 

7 � الشاغل : حصة املدين ارحيم عي حسون
8 � القيم�ة املق�درة  32600000 اثن�ان وثالث�ون 

مليون وستمائة الف دينار 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 657

التاريخ 2021/2/25
اىل  / املدع�و / محم�د ص�ادق محم�د رض�ا تقي 

الفقيه 
اعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة هدى محم�د مفيد الفقيه 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعو ) محم�د صادق محمد رضا تقي 
الفقيه( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش االع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف 
العدد / 310/ش2021/4

التاريخ 2021/3/25
 اىل / زينب ضياء محمد

اق�ام عليك املدع�ي )حيدر صالح ش�اني ( الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة وموضوعها دعوى 
مطاوعة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واش�عاراملختار لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني فعلي�ك الحض�ور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق يوم 
2021/4/6 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 656

التاريخ 2021/2/15
اىل  / املدعو / محمد مهدي محمد مفيد الفقيه    

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة حي�در محمد مفيد الفقيه 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعو )محمد مهدي محمد مفيد الفقيه 
( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة 
العدد :431/ب/2014
التاريخ 2021/3/28

اعالن مزايدة
للطل�ب املقدم من قبل طالب الضم الرشيك ) محمد 
نعمان حس�ني( من قيمة بدل الرشاء  البالغة مائة 
ملي�ون دينار عراق�ي تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة 
العلنية العقار املرقم 8/5 مقاطعة 3 الحصوة  فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم 
الثال�ث من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني 
معهم التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشري اجور االعالن والداللية
القايض

عي حميد الحيدري
االوصاف/  العقار عبارة عن دار تقع يف حي االوقاف 
يف قضاء املناذرة وعىل ش�ارع 16 م وبمساحة 186 
م�ر مرب�ع تقريبا وتش�تمل عىل س�احة خارجية 
كب�رية وغرفت�ي ن�وم واس�تقبال وصال�ة ومطبخ 
ومجموع�ة صحي�ة وال�دار مبني�ة م�ن الطاب�وق 
ومسقفة بالش�يلمان ومبلطة بالشتايكر ومجهزة 
بامل�اء والكهرب�اء ودرجة عم�ران الدار متوس�طة 
قيمة املش�يدات ) 25,000,000( خمسة وعرشون 
مليون دينار وقيمة االرض ) 100,000,000( مائة 
مليون دين�ار والقيم�ة التقديرية الكلي�ة للعقار ) 
125,000,000( مائ�ة وخمس�ة وع�رشون مليون 
دين�ار عراق�ي وت�م بي�ع العق�ار باملزاي�دة بمبلغ 

)100,000,000( مائة مليون دينار 
������������������������������������������

تنويه 
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد ) 2335( 
يف 2021/3/15 ورد اسم املدعىة مروة عبد الكاظم 
خط�أ والصحي�ح هو م�روة عب�د كاظ�م للدعوى 

املرقمة 1711/ش2021/2 لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 657

التاريخ: 2021/2/15
إىل  / املدع�و ) محم�د ص�ادق محم�د رض�ا تق�ي 

الفقيه(
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة ) هدى محمد مفيد الفقيه( 
طلب�ا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعو )محمد ص�ادق محمد رضا تقي 
الفقيه( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ 
نرش اإلع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1410/ب2021/5

التاريخ : 2021/3/28
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) املص يهود كريم ( 
أق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة املرقمة أع�اله والتي 
يطل�ب فيه�ا ) الحكم  بابط�ال كافة قي�ود العقار 
املرق�م ) 3/21436 ( حي النرص واعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدع�ي اعاله، ونظ�را ملجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة 
بداءة الدورة واش�عار مختار املأم�ون ) عبد االمري 
عي س�اجت( ، علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف يف يوم 2021/4/7 وعند عدم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد:  431/ب/2014
التاريخ : 2021/3/28

إعالن
للطل�ب املقدم من صاح�ب الضم ) محم�د نعمان 
حس�ني( من قيمة بدل ال�رشاء البالغة مائة مليون 
دينار عراقي( تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية  
العق�ار املرق�م ) 8/5 مقاطع�ة 3 الحصوة ( فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم 
الثال�ث من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )10%( من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشري اجور االعالن والداللية.
القايض

عي حميد الحيدري
املواصف�ات:- العق�ار عب�ارة عن دار تق�ع يف حي 
االوق�اف يف قض�اء املن�اذرة وع�ىل ش�ارع )16 م ( 
وبمس�احة ) 186 مر مربع تقريبا( وتش�تمل عىل 
س�احة خارجي�ة كب�رية وغرفت�ي نوم واس�تقبال 
وصالة ومطبخ ومجموعة صحية، والدار مبنية من 
الطابوق ومسقفة بالش�يلمان ومبلطة بالشتايكر 
ومجه�زة باملاء والكهرب�اء ودرجة عم�ران العقار 
 )25،000،000  ( املش�يدات  قيم�ة   ، متوس�طة 
خمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار وقيم�ة االرض 
) 100،000،000( مائ�ة ملي�ون دين�ار والقيم�ة 
التقديري�ة الكلي�ة للعق�ار )125،000،000(مائ�ة 
وخمس�ة وعرشون ملي�ون دينار عراق�ي وتم بيع 
العق�ار باملزاي�دة بمبل�غ ) 100،000،000( مائ�ة 

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 29884 / 3 عروبه
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : الدار االوىل/صالة واس�تقبال وغرفتي 
ن�وم ومطب�خ وصحي�ات ، ال�دار الثاني�ة/ غرف�ة 

ومطبخ وصحيات سقوفه مسلح
الشاغل : مؤجر خارجي

مقدار البيع : تمام العقار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف االوىل 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراه�ن ) عمار محمد عي تك�ي( لقاء طلب الدائن 
املرتهن ) جامعة الكوفة( البالغ ) 507،164،000( 
خمس�مائة وس�بعة ماليني ومائة واربعة وس�تون 
الف دين�ار فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 80،000،000( 
ثمان�ون ملي�ون دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

محمد فالح حسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 655

التاريخ 2021/2/15
اىل  / املدعو / محمد هادي محمد مفيد الفقيه    

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة حي�در محمد مفيد الفقيه 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعو )محمد هادي محمد مفيد الفقيه 
( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 

القايض
ظاهر عباس الفتالوي



رياضة7
العدد )2344( االثنين  29  آذار  2021

علوان: أجهل أسباب إقالتي من النفط
             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى يحي�ى عل�وان، م�درب النف�ط 
الس�ابق، اس�تغرابه من ق�رار اإلدارة 
بإقالت�ه رغ�م أن نتائ�ج الفريق جيدة 
تح�ت قيادت�ه وتعي�ن املدرب باس�م 

قاسم بدالً منه.
وقال علوان يف ترصيح صحفي »النفط 
قدم مباريات جي�دة يف أغلب مباريات 
الدوري وحققنا نتائ�ج مميزة، بدليل 
الفري�ق يحت�ل املرك�ز الس�ادس رغم 
الظ�روف الصعب�ة التي يم�ر بها هذا 
املوس�م، عىل خالف املواس�م السابقة 
حيث نعاني من ضائقة مالية خانقة«.

وأض�اف »النفط فقد يف هذا املوس�م عددا من 
نجومه وانتقالهم صوب األندية األخرى ناهيك 

ع�ن اإلصاب�ات الكث�رة، حت�ى أن يف 
بعض املباريات تعرض الخط األمامي 
بكامله لإلصابة ولم أجد من يشرتك يف 
املب�اراة مع ذلك حافظن�ا عىل نتائجنا 

املميزة«.
وتابع علوان »مقتنع تماما بما قدمته 
م�ع الفري�ق ونتائجن�ا وف�ق ظروف 
الن�ادي تع�د ممت�ازة«، موضح�ا أنه 
ل�م يتقدم باس�تقالته مثلما يش�اع يف 
الوسط الريايض، بل أن اإلدارة اتخذت 

قرارا بإقالته وهو يجهل األسباب«.
يش�ار إىل أن نادي النف�ط يحتل املركز 
الس�ادس برصيد 35 نقطة بعد مرور 

25 جولة من الدوري املمتاز.

وصول أربعة حمرتفني لتمثيل نادي النارصية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن رئيس نادي النارصية، إحس�ان اإلزيرجاوي، وصول أربعة العبن 
محرتفن إىل املحافظة، لتمثيل فريق الكرة املشارك يف تصفيات املنطقة 
الجنوبي�ة املؤهل�ة للدوري املمت�از وألول م�رة يف تأريخ الن�ادي .وقال 
اإلزيرجاوي، إن »مرشف فريق الكرة صاحب رشيف ومسؤول العالقات 
بالن�ادي ، إس�تقبال الالعب�ن ) إيكيب�ي و آي�دي و أولوك�و و آيديفي ( 
القادمن من نيجريا ، فجر اليوم األحد يف مطار بغداد الدويل »، مرجحاً 
ان«خ�وض املحرتفن الج�دد أول مران مع الفري�ق يف الوحدة التدريبية 
الت�ي س�تجري اليوم«، مش�راً إىل ان« إكمال اإلدارة لجمي�ع اإلجراءات 
الخاص�ة بالتعاق�د وإضافته�م لقائم�ة الفري�ق ».وأك�د أن« الالعبن 
النيجرين األربعة حظو بموافقة املدرب عيل وهيب، وبحس�ب الحاجة 
الفنية لتدعيم صفوف الفريق يف مراكز الدفاع والوسط والهجوم » مبيناً 

أن » املحرتفن ينشطون يف دوريات أوربية وأفريقية مهمة ».

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد/ 3 /كشف مستعجل/2021

التاريخ 2021/3/14
اىل املدع�ى علي�ه / اري�ان لطي�ف س�عيد املدير 

املفوض لرشكة فدك  اضافة لوظيفته 
اعالن

اقام املدعي مدير بلدية الكوت / اضافة لوظيفته 
الدعوى املرقم�ة اعاله  يطلب دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م بتثبي�ت واق�ع ح�ال القط�ع املرقم�ة 
1123/16 و16 /1119 � الح�اوي وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة 
العباس�ية واملرف�ق بكتاب مركز رشط�ة الكوت 
بالع�دد 2539 يف 2021/3/22 ل�ذا تقرر تبليغك 
بمضم�ون عريضة الدع�وى املرقمة 3/ كش�ف 
مستعجل/ 2021 ونرش بصحيفتن محليتن لذا 
اقتىض حضورك ي�وم 2021/4/1 ويف حال عدم 
حضورك س�وف يتم الس�ر يف  اجراءات الدعوى 

غيابيا بحقك
القايض

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحي

رقم االضبارة : 2021/216
التاريخ : 2021/3/11 

اىل  /املنفذ عليه  / حيدر فاضل المي 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اشعار مختار 
منطقة حي الوحدة املؤرخ يف 2021/3/9 املرفق 
م�ع كت�اب  مرك�ز رشطة الح�ي بالع�دد 2195 
وامل�ؤرخ يف 2021/3/9 ورشح القائ�م بالتبليغ 
ان�ك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الحي 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
اوصاف املحرر : س�ند كمبيال�ة املتضمن الزامك 
بتسديد مبلغ مقداره 15,000,000 خمسة عرش 

مليون دينار عراقي للدائن / مالك عيل محسن 
املنفذ العدل 

عيل كاظم جبار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

الهيئة االصلية
العدد 158/س/2021
التاريخ 2021/3/28

اىل املطلوب اعادة املحكمة ضدهم /
1 � احمد حسن عيل  2 � جمان حسن عيل

3 � حنان حسن عيل
اعالن

اق�ام طال�ب اع�ادة املحاكمة رسمد ف�ارس عيل 
عسكر يف الدعوى االستئنافية املرقمة 158/س/

اع�ادة  فيه�ا  يطل�ب  اع�ادة محاكم�ة /2021 
املحاكمة ضدكم يف الدعوى االس�تئنافية املرقمة 
180/س/2018 وملجهولية محل اقامتكم حسب 
كت�اب مركز رشط�ة الك�وت املرق�م 2577/36 
يف 2021/3/23 ومرفق�ه اش�عار مخت�ار محلة 
العباس�ية قض�اء الك�وت عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيفتن محليتن رسميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
الق�ادم يف 2021/4/6 ويف ح�ال عدم حضوركم 
س�تجري املرافع�ة بحقك�م حضوري�ا وحس�ب 

االصول
القايض

محمد حنظل عزيز  الشمري
����������������������������������������

اعالن
تعل�ن مديري�ة الوق�ف الش�يعي يف املثن�ى ع�ن 
اج�راء مزاي�دة علني�ة لتأج�ر القطع�ة املرقمة 
)6( مقاطعة )15( الغش�يم الواقعة يف محافظة 
املثن�ى قضاء الرميث�ة طريق الحمزة الس�ياحي  
فعىل الراغبن االشرتاك باملزايدة الحضور اىل مقر 
مديريتن�ا الكائ�ن يف الس�ماوة � املدخل الجنوبي 
� ق�رب االذاعة بعد عرشة اي�ام من تاريخ نرشه 
بالجريدة الرس�مية وذلك  ي�وم االربعاء املصادف 
صباح�ا  التاس�عة   )9( الس�اعة   2021/4/7
مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% م�ن ب�دل التقدير ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النرش واالعالن 
مديرية الوقف الشيعي 

يف املثنى

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العزيزية 
العدد : 2015/344

التاريخ 2021/3/24
اعالن

اع�اله  املرقم�ة  التنفيذي�ة  االضب�ارة  ملقتضي�ات 
والخاصة بالدائن ) مدير عام رشكة ما بن النهرين 

العامة للبذور( واملدين عيل ضمد رايض
تبيع هذه املديرية حصة املدين يف العقار املرقم ادناه 
لقاء الدي�ن املرتت�ب بذمتها والبالغ ع�رشة مالين 
وثمانمائة وثمانية وسبعون الف ومئتان وتسعون 
دين�ار ما عدا رس�م التحصي�ل بواس�طة النرش يف 
الصحف املحلية خالل ثالث�ون يوما من اليوم التايل 
للتبليغ وعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة 
باملئ�ة من القيمة املقدرة للعقار يف الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا يف يوم املزايدة واملستمس�كات املطلوبة 
خالل املدة املذكورة وفق املادة 93/اوال واملادة 100 

من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
املواصفات :

� جنسه ونوعه عبارة عن اربعة دور سكنية حديثة 
البناء

� موقعه ورقمه : 177/1 م 22 زوية الزرع 
� مس�احة : 28 س�هم من اصل 368 يف املس�احة 5 

دونم 
� القيم�ة املقدرة لحصة املدين ) خمس�ة واربعون 

مليون وستمائة واثنان وخمسون الف دينار( 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 204/ج/2021
التاريخ 2021/3/23

اعالن
اىل املتهم�ن الهارب�ن / ري�اض ثام�ر حمد طاهر 

ورضا ثامر حمد طاهر
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتكم  يف الوقت الحارض 
ولكونكم مته�م يف القضية املرقمة 204/ج/2021 
م  وفق احكام املادة )1/456( عمن قانون القوبات 
فقد تق�رر تبليغكم باالعالن ع�ن طريق صحيفتن 
محليت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بش�كوى 
املشتكي ابراهيم عيل حمزة يف يوم املحاكمة  املوافق 
2021/4/29  ويف ح�ال ع�دم حضوركم�ا س�وف 

تجري املحاكمة بحقكما غيابيا حسب االصول
القايض

عالء حيدر ناجي

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / ج/ش/ 3302
التاريخ 2021/3/28

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي )حسن 
حطن سلمان(  طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله )ال 
محس�ن ( بدل من ) الحجيمي(  فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد :658 

التاريخ 2021/3/28
نرش فقدان 

للطل�ب املقدم م�ن قبل املدعوه ) علي�ه عبد الرزاق 
احم�د ( التي ت�روم فيه نصبها  قيم�ة عىل زوجها 
املفق�ود )حميد عطي�ة احمد عياش( ق�ررت هذه 
املحكم�ة نرش فق�دان املدعو ) حمي�د عطية احمد 
عياش( الذي فق�د يف محافظة صالح الدين بتاريخ 
2015/5/28 ول�م يع�رف مصره لح�د االن وعىل 
من يعثر علي�ه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنن يف محافظة صالح الدين  /ناحية 
االسحاقي / او مركز رشطة الفرحاتية  خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن 
القايض

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

اعالن 
 إىل الرشيك احمد جمعة مهوس

 اقتىض حضورك إىل مديرية بلدية النجف االرشف / 
قسم اجازات البناء لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرق�م 45749 / 3 / حي الفرات رق�م املقاطعة ) 
4( خ�الل مدة اقصاها عرشة اي�ام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سوف يتم إصدار االجازة 
 طالب االجازة 

عيل محمد عبد رايض العامري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكم بداءة الكوت
العدد / 1053/ب/2019

التاريخ 2021/3/28
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي الدائن / نادية احمد عبد الله 
املدعى عليه / املدين / 1  �احمد منعم مرتىض 2 
� ماجد منعم مرتىض 3 � غسان منعم مرتىض 4 

� محمد منعم مرتىض    
تنفيذا لقرار الحكم الصادر بتاريخ  2021/3/25 
واملتضم�ن اع�ادة االعالن عن بي�ع العقار املرقم 
)172/3 ال�راي( باملزاي�دة العلني�ة خالل )3( 
اي�ام اعتبارا من اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتن 
محليت�ن وذلك لحصول طلب ضم من قبل طالب 
الض�م ) احم�د منع�م مرت�ىض( فع�ىل الراغبن 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة مس�تصحبن 
معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
التقديرية للعقار بصك معنون اىل )محكمة بداءة 
الكوت( وس�وف تج�ري املزاي�دة يف  اليوم االخر 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را واذا ص�ادف اليوم 
االخ�ر عطلة رس�مية فيعت�رب اليوم ال�ذي يليه 
من الدوام الرس�مي موعدا للمزايدة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة  اجور االعالن واملزايدة 
القايض

محمد حران الراي
مواصفات العقار :

جنس�ه / مح�الت اربع�ة تجارية تقع يف س�وق 
بيت ابو الهوى مرك�ز مدينة الكوت متخذة لبيع 
العطاريات والعطور ومواد التجميل وحالة البناء 
ق�دم ودرجة عمرانه دون الوس�ط واحد املحالت 

ركن ملك رصف
املساحة // 41م2 

الش�اغل // 1 � منع�م ماج�د منع�م  2 � احمد 
منع�م مرتىض   3 � احمد منعم ماجد   4 � ماجد 

منعم مرتىض 
القيمة التقديرية // 436,800,000
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فقدان 

 فق�د مني الوصل املرق�م ) 1122127( والصادر 
م�ن مديري�ة بلدي�ة النج�ف واملق�در باملبل�غ ) 
990000( تسعمائة وتسعون الف دينار يف 17 / 
2 / 2015 بأس�م ) حس�ن كريم كاظم( / فعىل 

من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

إىل الرشيكه امره محمد ابراهيم 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقه عىل قيام رشيكتك سوس�ن عيل صالح 
بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
86017 /3 ح�ي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
����������������������������������������

إىل الرشيك ليىل جاسم حمزه 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيك حمي�ده كاظم رزاق 
بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
84008 /3 ح�ي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
����������������������������������������

إىل الرشيك بهاء عباس جاسم 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ه ع�ىل قيام رشي�ك هادي عب�د الزهره 
عب�د الله بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 397/78 املن�اذره خ�الل مده خمس�ه 
عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
����������������������������������������

إىل الرشيك حاكم كاظم عبد الحسن 
اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 69817 /3 حي 
امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
كهالن يوسف عباس

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

تبليغ بالحضور  اىل مديرية بلدية الكوفة
اىل الرشيك / حسنن جلوالء شنن

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر مديري�ة بلدية 
الكوفة لغ�رض اصدار اجازة بن�اء للعقار املرقم 
76599 مقاطع�ة 4 جزي�رة النج�ف والواق�ع يف 
الكوف�ة � ح�ي ميس�ان ولكونك رشي�ك بالعقار 
اع�اله وبم�ا ان�ي اجهل مح�ل اقامتك ل�ذا تقرر 
تبليغك بالحضور اىل مقر بلدية الكوفة عن طريق 

االعالن بصحيفة يومية رسمية

)) اعالن مزايدة((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  
لتاج�ر كافرتيا كلية اللغات ببدل ايجار س�نوي ق�دره )5500000( 
خمسة مالين وخمسمائة الف دينار  فعىل الراغبن يف االشرتاك باملزايدة   
املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة 
الجامعي�ة طريق كوفة � نجف لالط�الع عىل التفاصيل والعقار املعلن 
عنه موقعيا وخالل مدة خمسة عرش يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  
االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم االخر   
للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 25% م�ن القيم�ة املقدرة وبص�ك مصدق معنون اىل رئاس�ة 
جامع�ة الكوفة / صندوق التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر 
الرضيب�ة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس 
سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان  يتم 
جلب كت�اب عدم املحكومي�ة للمتقدم للمزايدة و ان يقوم املس�تأجر 
باي�داع تأمين�ات مقدارها 10%  م�ن قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم 
ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة 
مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفن 
الذي�ن ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بي�ع وايجار اموال الدولة 
الناف�ذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة   اجور 

الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله

)) اعالن مزايدة((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية عن اج�راء املزايدة العلنية  
لتاج�ر بناية العقارات العائدة لجامعتنا واملدرجه ادناه  فعىل الراغبن يف 
االش�رتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية 
الواق�ع يف املدين�ة الجامعية طري�ق كوفة � نجف لالطالع ع�ىل التفاصيل 
والعق�ار املعل�ن عنه موقعيا وخ�الل مدة ثالث�ون يوما ابت�داء  من اليوم 
الت�ايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
الي�وم الت�ايل   للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسة 
جامع�ة الكوف�ة / صن�دوق التعليم العايل وكت�اب براءة ذم�ة  من دوائر 
الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة 
املزاي�دة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان  يتم جلب كتاب 
مكتب التسجيل الجنائي للمتقدم للمزايدة ومن بغداد حرصا عىل ان يقوم 
املس�تأجر باي�داع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار الس�نوي 
يت�م ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة 
مخالف�ة رشوط العق�د او ارضاره باملأج�ور وال يجوز اش�رتاك املوظفن 
الذي�ن ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ 
يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال : اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية الصيدلة 

1 � القيمة التقديرية السنوية ) 5300000( خمسة مالين وثالثمائة الف 
دينار
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احرتاف السياسة!اخلدمات مقياس وطنية احلكومات

زيد شحاثةالحقوقي ماجد الحسناوي

ما احوجنا اىل زعماء مثاليني يسيريون بالشعوب اىل خريها 
وضمان حقيوق افرادها، وخائن كل من يسياوم عىل ابناء 
وطنيه مين اجل راحته ألنه يشيريها عىل حسياب شيقاء 

املاليني من ابناء الشعب املسكني.. 
فالحاكم العادل هو الذي يتفقد رعيته وال تنام عينيه ودائما 
شيعبه امام ناظريه، وكيف يؤمن ويلبي احتياجات الناس 
ويسيعى لبناء وطن وايجياد الحلول لألزميات، فاإلخالص 
للوطن غري قابل للمساومة، واال ملاذا يقدم ابناءنا ارواحهم 
قرابيني من اجل الوطين، فاملواطنة بيذل الجهد واالخالص 
لهذا الوطن والتضحية يف سيبيلييييييه. وعند وجود القائد 
الوطنيي بني املواطنيني وقريب عليهم ويحيول الضعف اىل 
قوة واليييييييأس اىل تفاؤل وانتشيال الشعب من الويالت 
كالفقر والبطالة وتامني العيش الكييييريم قريبا اىل هموم 

الناس.. 
ومين هنا يلميع بريقه كالنجم القرييب اىل األرض، والناس 
بحاجة اىل مسيؤول يسيهر ويحافظ عىل مصالحهم عكس 
مين يتحصين يف اسيوار بعيدا عين شيعبه. فالعيراق ثريا 
بثرواتيه، وكبريا بطاقاتيه، ولكنه بحاجية اىل زعامة امينة 
ونزيهة ليسيري بالشعب نحو الذرى لتبقى اعماله محفورة 
يف صدور األجيال؛ اما القائد الفاسيد يجعل الشيعب ممزقا 
ال يسيتطيع االتحاد وال التحرر بعيدا عين مصائب وويالت 

شعبه.. 
وهنا تفقد املصداقية بني الشيعب والحاكيم، ويفتح الباب 
اميام مرصاعييه للتدخيالت الخارجيية، ويتعيرض الوطن 
اىل مأسياة وينطفيئ رساجه الوهاج. ويظل الشيعب فقريا 
بعييدا عن نور العلم تنهبه الخرافات والجهل ويبقى الوطن 
تنهشيه الذئاب ويسيتأثر الحاكم بالسيلطة لنفسيه دون 
سواه وتحتدم النريان ببني الطامعني. وان مقياس الوطنية 
مين يحمل لشيعبه الخري والرفياه واملجد فتحييا مبادئهم 
وتمتد رسالتهم من جيل اىل آخر يسريون بالناس اىل خريهم 
وحقيوق افرادهم ودافعي املظالم عن كواهل الجماعات اىل 
كل مين يعمل عيىل النهوض ويكابد العيذاب ويلبوا رصخة 
وطين جرييح ويمزقيوا وجيه الظليم والدعيوة اىل الحرية 
لتحقيقهيا يف وطننا الجمييل، فالوطنية من يوفر الخدمات 
ويشيبع جائع ويوفر فرص العميل للعاطل، وهنا نقول انه 
حاكم وطني خدم شعبه ولبى ندائهم واحتياجاتهم ويبقى 

راية تفتخر بها االجيال.

رغيم كل ما مر بنا خالل السينوات الثمانية عير األخرية، ال زلنا لم 
نتوصل بعد لحلول ناجعة يمكنها معالجة، كم املشياكل املوروثة من 
نظيام البعث وصيدام، والجديدة التيي أبتيلنا بها نتاج فشيل معظم 
ساسيتنا الهيواة.. ممن قضوا تلك السينوات يف تجرييب كل ما خطر 

ببالهم من أفكار وآليات فاشلة..
يخادع نفسيه من ينكر أن معظم مشاكلنا التي نعيشها ونعاني من 
تبعاتها مرتبطة بشيكل أو بأخر بمشاكل سياسية.. وهذه مرتبطة 
بجهلنا كمجتمع بالعمل السييايس وألياتيه وفهم كيفية التأثري فيه، 
وهذا ما سيهل خداعنا عموما، بل وتكرار ذلك حد إستغفالنا مرة تلو 

أخرى بشعارات وأهداف وكالم فارغ يدغدغ عواطفنا ال أكثر..
من أكثر الخدع التي ال زلنا ال نقر أنها أنطلت علينا هو قبولنا بمئات 
األحيزاب والجهيات والتييارات التيي ال تملك مروعا سياسييا، وال 
فكيرا يمكنها مين خالله تقديم يشء لهذا الشيعب الكريم.. وجعلتنا 
عواطفنيا وغضبنيا من األحزاب التي تولت السيلطة سيابقا نمقتها 
ونحملها مسيؤولية الفشيل، وهو كالم فيه كثري مين الصحة.. لكن 

حلنا كان انتظار أحزاب جديدة، وكان ما موجود ال يكفي!
معظيم األحزاب قديمهيا وجديدها تدور يف نفس الفليك الطائفي أو 
القومي، ولم تقدم أي منها مروعا حقيقيا يحتوي أفكارا بخطوات 
واضحة يمكن مقايسيتها لتحديد مسيتوى اإلنجاز بشكل حقيقي.. 
بعييدا عن التهويل واملبالغة كما اعتيادت الجيوش اإللكرونية فعله، 
إال ميا ندر.. الييوم ونحن نقرب مين انتخابات قد تكيون مصريية، 
ألنهيا ربما سيتكون آخر محاولية، لوقف االنحدار اليذي وصلت إليه 
عمليتنا السياسيية  ولعبة الحكم فيها، يجب عيىل األحزاب أن تقدم 
لنا شييئا جديدا، ومروعا وعقدا مختلفا عما سبق أن قدمته، بعيدا 
عن التخنيدق الطائفي، ولتشيكل تكتالت تعتمد الكفياءة والنزاهة، 
تعرب الطائفة والجغرافية املناطقية والقومية، وبوجوه جدية ليست 
عليها شيائبة، ولم تتلوث بأفعالهم السيابقة.. لعل املجتمع يمنحهم 
فرصة لتصحيح ما أفسيدوه سيابقا.. الفرصة ال زالت متاحة لهم، 
وتجاوز املايض وأخطائه ممكن، فالعراقيون متعاطفون وصبورون 
ولكين لييس لألبيد، واالنتخابيات مقدمة مليا بعدها، ومين خالل ما 
سيتقدمه التحالفيات ونوعيتهيا سييفهم الناس ما الذي سييحصل 
بعدها، فليحذر ساسيتنا غضبة أخرى سيتودي بالجميع إىل مجهول 
ال تعرف خاتمته.. عمل الهواة وتكرار نفس األكاذيب لم يعد مقبوال، 
وتكفيهم السينوات املاضيية ليتعلموا منها ومين أخطائهم، ومن ال 
يسيتطيع أن يكيون أهال للمرحلية القادمة ومسيؤوليتها الخطرية، 
فليكتفيي بما »حصل عليه« وليغيادر املركب، وليدعه من يكون أهال 

له، عىس ولعل يوفق يف أن يقدم شيئا..

الثقافة تعتزم انشاء نصبني عمالقني للجواهري والوردي وسط بغداد
تعتزم وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، إنشاء 
نصبني عمالقني للراحليني عالم االجتماع عيل 
الوردي وشياعر العيرب األكرب محميد مهدي 

الجواهري وسط العاصمة بغداد.
وقيال مدير عيام دائرة املخطوطيات العراقية 
يف الوزارة، أحمد العليياوي يف حديث صحفي، 
إن »الوزارة بصدد إقامة نصبني لشيخصيتني 
عراقيتني مهمتني، هما الشياعر الكبري الراحل 
محمد مهيدي الجواهري، وعالم االجتماع عيل 
الوردي«، مؤكداً أن »هذين النصبني سيكونان 

بطول نحو 7 أمتار ونصف املر«.
وأضياف، أن »الوزارة تتناقيش اآلن مع أمانة 
بغيداد لتهيئية سياحتني يف العاصمية لتثبيت 
هذين النصبني اللذين سييكونان بحجم تمثال 
الشاعر العراقي معروف الرصايف وسط بغداد«. 
وأكيد العليياوي، أن »هنياك بعض السياندين 
لحملية الوزارة إلنشياء هذيين النصبني، وهم 
عىل اسيتعداد لتقديم الدعم التام إلقامتهما«، 
مبينياً أن »الجانبيني الفنيي والتقنيي مهمان 
جداً يف هذا املوضوع، لذا فان الوزارة سيتقابل 
فنانيني ونحاتني لعيرض املواصفيات عليهم، 
وعىل وفيق خضوعهيا للمواصفيات العاملية، 
ومالحظة مستوى تحملهما لألجواء املوجودة 

يف البليد«. ونبه مدير عيام املخطوطات، اىل أن 
»برناميج الحكومية منفتيح عىل املؤسسيات 

واليدول املانحية، مع فتيح أبوابها ملين يرغب 
بالرعاية ملثل هذه األنشطة«.

تحدثت إخصائية التغذية الروسيية، أولغا كورابليفا، لوكالة »سبوتنيك«، 
عن أهمية القرفة يف مسياعدة الجسم يف خفض مستوى الكوليسرول يف 

الدم.
وقاليت كورابليفا: »إن اسيتخدام مادة القرفة يف عمليية التمثيل الغذائي، 

يساعد يف خفض مستوى الكوليسرول يف الدم«.
وأشيارت كورابليفيا إىل أن »عودا واحيدا من القرفة يحتوي 10 سيعرات 
حراريية، وأن كل 10 غراميات مين مسيحوق القرفة تحتوي 35 سيعرة 
حرارية«. وأضافت: »يمكن للقرفة أن تقلل نسيبة السيكر يف الدم بمعدل 
20 %«.وتابعيت كورابليفا: »القرفة، مثل الفلفيل األحمر الحار، تزيد من 
عملية التمثيل الغذائي، وتساعد أيضا عىل إنقاص الوزن إذا قمت بغليها«.
واختتميت كورابليفا بأن »القرفة تسياعد يف الحفاظ عيىل الطعام لفرة 
أطول، وغالبا ما تتم إضافتها إىل الحلويات، واملخلالت مثلها مثل القرنفل 

وأوراق الغار«.

يرى علماء أن األشيخاص ذوي الشيعر األسيود والبني الداكين أكثر عرضة 
لإلصابية بالثعلبة البقعية، التي تؤدي إىل تسياقط جزئي للشيعر. توصل إىل 
هيذا االسيتنتاج موظفو جامعة وسيت فرجينيا بعد إجراء دراسية، ُنرت 

.JAMA Dermatology نتائجها يف مجلة
اعتمد العلماء عىل بيانات من 500 ألف شخص من البنك الحيوي الربيطاني. 

كان متوسط عمر املفحوصني 47 سنة.
اتضيح أن احتمال إصابة األشيخاص ذوي الشيعر األسيود والبنيي الداكن 
بالثعلبة كبري جدا، أما األشيخاص ذوي الشيعر البني واألحمر يصابون أقل 
بهذا املرض. وأكد العلماء أن احتمال إصابة األشيخاص ذوي الشيعر الفاتح 

بالثعلبة البقعية ضئيلة.
داء الثعلبة هو تسياقط الشيعر يف ميكان محدد ناتج عن تليف خاليا نظام 
جذر الشيعر بسيبب عوامل الدفاع املناعي. ونادرا ما يؤدي تطور املرض إىل 

الصلع الكامل.

مكون خيفض مستوى الكوليسرتول 
يف الدم!

ما عالقة لون الشعر بالصلع؟ سامسونغ تكشف عن ذاكرة ختزين غري مسبوقة
الرائيدة  التكنولوجيية  الركية  كشيفت 
»سامسيونغ إلكرونيكس« مؤخرا، عن أول 
وحدات ذاكرة تخزين عشوائي DDR5 بحجم 
512 غيغاباييت يف العاليم، هيذه الوحيدات 
مجمعة باسيتخدام تقنيية »HKMG«، وهي 
أرسع بعيدة مرات مين DDR4، كما أنها أقل 
استهالكا للطاقة. وتهدف الذاكرة الجديدة، إىل 
تلبية املتطلبات املتعطشية للحوسبة الفائقة 
والذكاء االصطناعيي والتعلم اآليل، باإلضافة 
إىل تطبيقات تحليل البيانات، حسيبما نرت 

الركة عىل موقعها اإللكروني.
ويحتوي رشيط ذاكرة واحد من »سامسونغ 
مين  طبقيات  ثمانيي  عيىل  إلكرونيكيس« 

رقائيق DRAM، لكل منها ذاكرة بسيعة 16 
غيغاباييت. وبذلك تمكنيت الركة املصنعة 

من زييادة تكوين الدائيرة املصغرة إىل أقىص 
حيد وجعيل الحجيم اإلجميايل للذاكيرة 512 

غيغابايت.
يف الوقيت نفسيه، أدى هذا الرتييب إىل زيادة 
الرسعية حتيى 7200 ميغابت/ثانيية، وهو 
أكثير من ضعف رسعية DDR4 املعروضة يف 
السوق. وتمكن املهندسون أيًضا من تحقيق 
كفياءة أفضل يف اسيتخدام الطاقية. مقارنًة 
بالوحيدات الجديدة، تتمتع الوحدات الجديدة 

باستهالك أقل للطاقة بنسبة %13.
 وتعيد تقنية )HKMG( تقنية جديدة نسيبيا 
موجودة منذ عام 2018، تعتمد هذه التقنية 

.TSV عىل تقنية

أعلنيت »غوغل« أداة بسييطة ورسيعة، يمكن 
من خاللها اختبيار رسعة اإلنرنت، عن طريق 

قياس كمية البيانات املستخدمة.
ويمكن من خالل األداة الجديدة، الوصول إليها 
بسيهولة عن طرييق بدء بحث غوغل، تسيمى 
باختبيار غوغل لرسعية اإلنرنت التيي تظهر 
الرسعية بامليغابت يف الثانيية، ويحدد االختبار 
رسعة اإلنرنيت لديك عن طرييق قياس كمية 
البيانيات التيي يمكن أن تتحرك عيرب اتصالك، 

بحسب ما نره موقع »بيزنيس إنسايدر«.
وتسياعد هيذه األداة يف تغييري ميزود اإلنرنت 
الخياص بيك، وزييادة رسعته، وأيضيا معرفة 
أيين تقف رسعة اإلنرنت لدييك حالًيا، ويمكن 
إجيراء اختبار رسعة اإلنرنيت من غوغل، عرب 
الخطوات التاليية: - انتقل إىل »غوغل«، وادخل 

»اختبار رسعة اإلنرنت« يف رشيط البحث.
- اضغيط عيىل اليزر األزرق »تشيغيل اختبيار 
الرسعة«، يف الجيزء العلوي من الصفحة األوىل 

مين نتائج البحيث، يف املربع املسيمى »اختبار 
رسعية اإلنرنيت«.- سيتجد يف نافيذة منبثقة 
عيداد الرسعية، واليذي يقييس االختبيار أوالً 
رسعية التنزيل لديك بدالً مين رسعة التحميل، 
وسيسيتغرق حيوايل 30 ثانية حتيى يكتمل. - 
أخيريا يتم عيرض اختبار رسعية اإلنرنت من 
غوغيل نتائجك مع تقييم رسعة االتصال لديك، 
ويتم إعطاء نتائجك، وكلما زاد عدد امليغابت يف 

الثانية، كان ذلك أفضل.

باخلطوات.. كيف تستخدم اختبار رسعة اإلنرتنت من »غوغل«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

الثقافة حتتفي باليوم العريب للشعر بأمسية افرتاضية

تقيم وزارة الثقافة والسيياحة واآلثار يف تمام 
الساعة الرابعة مساء غٍد االثنني أُمسيًة شعريًة 
افراضييًة بمناسيبة الييوم العربيي للشيعر، 

بالتعاون مع منصة الفنر للعلم واملعرفة.

وسيشيارك يف هذه األمسيية كلٌّ من الشعراء، 
فاتحية معمري مين الجزائير، والدكتور عالء 
جانب مين مرص، ومحمود السيليمي، وهالل 
بن محمد العامري من سيلطنة عمان، وأسيل 

سيقالوي من لبنيان، وعبيد اليرزاق الربيعي، 
ونجاح العرسان.بحسب بيان الوزارة .

ُتبيث الندوة عرب منصات التواصل االجتماعي، 
ويديرها الشاعر مرض اآللويس. 


