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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

استنزل الرزق بالصدقة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املفوضية تكشف 
عن مخسة أسباب حتول دون

 إجراء انتخابات اخلارج 
ص2

العراق يؤكد وقوفه إىل جانب االردن يف أّية خطوات يتخذها للحفاظ عىل أمن واستقرار اململكة
العراق يقرتح عىل مرص واألردن عقـد القمـة الثالثيـة فـي بغداد اخلميـس املقبـل

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جرت بقصر الوطن يف العاصمة ابو ظبي، أمس 
األحد، مراسم االستقبال الرسمي لرئيس الوزراء 
مصطفصى الكاظمصي من قبل الشصيخ محمد بن 
زايصد آل نهيصان ويل عهد أبصو ظبي نائصب القائد 
االعصى للقوات املسصلحة حيصث عزف النشصيدان 
الوطنيصان العراقصي واالماراتصي وتفتيش حرس 
الصرف، واطصالق 21 اطالقة مدفعيصة ترحيبية 

اضافة اىل مرافقة كوكبة الخيالة.
ووصل الكاظمي اىل العاصمة االماراتية يف زيارة 
رسصمية عصى رأس وفد رفيع يبحصث فيها تعزيز 
العالقصات الثنائية وتطوير التعاون املشصرك بني 
البلدين اىل جانب بحث امللفات االقليمية والدولية 
ملكتصب  لبيصان  وفقصًا  املشصرك،  االهتمصام  ذات 

الكاظمي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
وبحث كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
وويل عهد ابو ظبي محمد بن زايد األوضاع الراهنة 
يف املنطقصة، ودور العصراق املحصوري يف التهدئصة 
واالستقرار.ونر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
بيانا، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»التقى الرئيس مصطفى الكاظمي، بويل عهد ابو 
ظبي، نائب القائد األعى للقوات املسلحة يف دولة 
االمارات الشصيخ محمد بن زايصد آل نهيان، وذلك 
يف اطصار زيارته الحالية اىل دولة االمارات العربية 
املتحدة«.  وشصهد اللقاء بحث »العالقات الثنائية 
بصني البلديصن، وتعزيز سصبل التعاون املشصرك يف 
العديد من القطاعات، فضال عن مناقشة مجمل 
االوضصاع يف املنطقة، وعودة العصراق للعب دوره 

املحوري املهم يف التهدئة واالستقرار«.  
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء من اإلمارات: أبواب العراق مفتوحة
الكاظمي وابن زايد حبثا يف ابو ظيب عودة بغداد إىل دورها احملوري.. وامللفات االقتصادية حتتل صدارة احملادثات حمافـظ البصـرة 

يفتتح بنايتني جديدتني ملدرستني 
فـي املحافظـة

النقل تعزز اخلطوط اجلوية 
بطائرتني وتطلق رحالت مبارشة 

إىل أبوظبي

حمافظ نينوى يعقد اجتامعًا 
مع القادة العسكريني واالمنيني لتعزيز 

امن املحافظة

ص3

ص3

ص2

األردن تتهم األمري محزة ورفاقه بـ »املؤامرة«: سيحالون إىل املحاكمة

ُعامن تؤكد لرئيس الربملان انفتاح السلطنـة عىل العـراق
هيئة االتصاالت ترصد استخدام رشكات إنرتنت اجهـزة خطرية عىل األمن واخلدمات
مكتـب السيـد السيستـانـي يتـوقـع غـرة شهـر رمضـان

»تثبيت احلقوق«.. تظاهرات غاضبة واتفاق مشرتك 
بني املحافظني خيص املحارضين

ص2

ص2

ص3

»زين العراق« تطلق
 سلسلـة بـرامـج ومبـادرات 

لتمكني الشبان

       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، أمس األحد، إن 
األجهزة األمنية رصدت اتصاالت بني األمري حمزة وأجهزة 
أجنبيصة والتحقيقصات ما زالت مسصتمرة، مضيفا: »نؤكد 
أنه تمت السصيطرة بالكامل عى هذه التحركات وتمكنت 
الدولة األردنية من وأدها يف مهدها«. وتابع: »األمري حمزة 
وشصخصيات أخصرى متورطصة يف املؤامصرة سصيحالون إىل 
محكمة أمن الدولة«، مضيفا: »وكالة للمخابرات األجنبية 
تواصلت مصع زوجة األمري حمزة حتصى تنقلهم طائرة إىل 
خصارج األردن«. وقصال الصفصدي: »هناك جهصودا الحتواء 

املوقف داخل األرسة الهاشمية لكن ال أحد فوق القانون«، 
مشريا إىل أنه »تم القبض عى 14 إىل 16 شخصا باإلضافة 
إىل املسؤولني الكبريين اللذين أعلن القبض عليهما«. وقال 
وزيصر الخارجية األردنصي: »التحقيقات تجصري منذ فرة 
طويلة والسصلطات تحركت بعد أن انتقل املشتبه بهم من 
مرحلة التخطيط إىل تحديد وقت التحرك«. وقال الصفدي، 
ردا عى سؤال لص »سصبوتنيك« حول تلقي األردن مساعدة 
خارجية يف هذه العملية االستخباراتية: »هذا جهد قامت 
بصه أجهزتنا األمنية املشصهود لهصا بفعاليتهصا وقدرتها«. 
وتابصع: »لصم يتصم اعتقصال قصادة عسصكريني«، مضيفصا: 

»املؤسسة العسكرية كانت جزءا من التحقيق«.

      بغداد / المستقبل العراقي

نّظصم محصارضون يف محافظصة بابل 
األحصد،  أمصس  قصار،  وذي  واألنبصار 
احتجاجيصة،  ووقفصات  تظاهصرات 
مطالبني بتثبيتهم عى املالك الدائم.    

أن  بابصل  يف  عيصان  شصهود  وذكصر 
املحارضيصن تظاهصروا أمصام مديرية 
الربية، مطالبصني بتثبيتهم عى املالك 
الدائصم، مصا تسصبب بإغصالق طريصق 

مديرية الربية.  
كما شصهدت محافظصة األنبار، تجمع 
املحارضيصن املجانيصني أمصام مديرية 

الربية يف املحافظة.  
تجمصع  بصأن  املحافظصة،  يف  وأفصاد 
املحصارضون املجانيون أمصام مديرية 
تربية محافظة األنبار النتظار خروج 
مصع  املجتمعصة  التنسصيقية  اللجنصة 
مديصر عام تربيصة األنبصار لإلعالن عن 

مطالبهم.  
وشهدت محافظة ذي قار هي األخرى، 
املحارضيصن  مصن  العديصد  احتجصاج 
املجانيصني عصى عصدم تثبيتهصم عصى 
املالك الدائصم، فيما طالبوا عرب الفتات 
بالنظصر  أثنصاء االحتجصاج،  حملوهصا 
لقضيتهم، وتثبيتهم عى املالك الدائم.   

بدوره، كشصف محافصظ النجف لؤي 
اليارسي عصن اتفاق مشصرك لجميع 
حقصوق  تثبيصت  بشصأن  املحافظصني 

املحارضين املجانيني.
اىل  بيصان موجصه  اليصارسي يف  وقصال 
املحارضيصن يف تربية النجصف، إنه »تمَّ 
التواصصل مع وزير الربيصة قبل إقرار 
املوازنة بهذا الشأن حيث تعهد بتثبيت 
الحقوق املروعة لهم كون محافظة 
النجف بحاجة ماسة اىل خدماتهم وأن 
أغلبهم ملتزم بالدوام وغري منقطع«.

ووضح اليارسي أنه »تم إجراء العديد 
مصن اللقصاءات التشصاورية بحضصور 

ممثليكصم  وتعاونَّا وهيأنا كل السصبل 
الالزمة لتثبيصت حقوقهم عى موازنة 
الربيصة  وزارة  وفاتحنصا   ،2021
والجهصات املعنية وخرجنصا عرب أغلب 
وسصائل اإلعالم للحديث عن حقوقكم 

وإنصافكم«.
وأكصد أن »الجميصع يقصف اىل جانبكم 
صوتنصا  ونصصفُّ  مطالبكصم  ويؤيصد 
الجهصات  جميصع  ملطالبصة  لصوتكصم 
املعنية لتحقيق كل مطالبكم وسصوف 
نعمل جاهدين مع الحكومة االتحادية 

من اجل انصافكم«.
التفاصيل ص2

ص7

رئيس الوفد اخلليجي:
 البرصة هي األجدر بتنظيم

 البطولة

ص2

الدكتصور عصدي سصمير  اللصواء  اعلصن 
الحسصاني عصن مقتصرح الدخال منتسصبي 
الشرطة الذين يرومون الترقية الى درجة 
اعلى فصي مدراس ومراكز التدريب التابعة 
لوزارة الداخلية الكمال تعليمهم من خالل 
ادخالهم دورات تعلميصة الزامية بالتعاون 

مصع وزارة التربية لغصرض حصولهم على 
شصهادة تؤهلهصم للترقية، وانطصق اللواء 
فصي مقترحه هذا مصن قال اللصه تعالى: ﴿

َوَمْن ُيْؤَت الِْحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا﴾ 
]البقرة269:[

التفاصيل ص2

اللواء الدكتور عدي سمري احلساين يقرتح استغالل مدارس ومراكز تدريب وزارة الداخلية
                             لتنظيم دورات تعليمية الزامية ملنتسبي الرشطة

الهمية التعليم يف التطور األمين 
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الرشيد يلغي رشطا خيص احلصول عىل السلف املالية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مرصف الرش�يد، أمس األحد، الغ�اء رشط مرور 
سنة للتقديم عىل السلف بعد سداد السلفة السابقة

واوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان الرشط ال�ذي كان 
معمول به س�ابقا ال يتيح للمس�تفيد الذي قام بتسديد 
الس�لفة املس�تلمة يف وقت س�ابق للتقديم اال بعد مرور 

سنة عىل السداد. 
وكان املرصف ويف وقت س�ابق اس�تأنف املنح ملنتسبي 
الدف�اع والداخلية وس�يكمل  تهجري البيانات بالنس�بة 
بالتقدي�م  ش�مولهم  الج�ل  واملوظف�ن  للمتقاعدي�ن 

االلكرتوني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جرت بق�رص الوط�ن يف العاصمة ابو 
ظبي، أمس األحد، مراس�م االستقبال 
الرس�مي لرئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي م�ن قبل الش�يخ محمد بن 
زايد آل نهي�ان ويل عهد أبو ظبي نائب 
القائ�د االع�ىل للقوات املس�لحة حيث 
ع�زف النش�يدان الوطني�ان العراق�ي 
واالمارات�ي وتفتي�ش ح�رس الرشف، 
واط�الق 21 اطالق�ة مدفعية ترحيبية 

اضافة اىل مرافقة كوكبة الخيالة.
ووصل الكاظمي اىل العاصمة االماراتية 
يف زيارة رس�مية ع�ىل رأس وفد رفيع 
يبحث فيه�ا تعزيز العالق�ات الثنائية 
وتطوير التعاون املش�رتك بن البلدين 
االقليمي�ة  امللف�ات  بح�ث  جان�ب  اىل 
والدولية ذات االهتمام املش�رتك، وفقاً 
لبيان ملكتب الكاظمي تلقت املس�تقبل 

العراقي نسخة منه.
وبحث كل من رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، وويل عهد اب�و ظبي محمد 
بن زاي�د األوضاع الراهن�ة يف املنطقة، 
التهدئ�ة  يف  املح�وري  الع�راق  ودور 

واالستقرار.
ونرش املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء 
بيانا، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، أن�ه »التق�ى الرئي�س مصطفى 

الكاظم�ي، ب�ويل عه�د ابو ظب�ي، نائب 
القائ�د األعىل للقوات املس�لحة يف دولة االمارات الش�يخ 
محمد بن زايد آل نهيان، وذلك يف اطار زيارته الحالية اىل 

دولة االمارات العربية املتحدة«.  
وشهد اللقاء بحث »العالقات الثنائية بن البلدين، وتعزيز 
س�بل التعاون املش�رتك يف العديد م�ن القطاعات، فضال 
عن مناقش�ة مجمل االوض�اع يف املنطقة، وعودة العراق 

للعب دوره املحوري املهم يف التهدئة واالستقرار«.  
من جهت�ه، رحب ويل عه�د ابو ظب�ي، »برئيس مجلس 
ال�وزراء والوف�د املرافق له، واش�اد بخط�وات الحكومة 
العراقية االصالحية والهادفة لتطوير االقتصاد وتحسن 

بيئة االستثمار«، كما اشاد »بدور العراق يف تعزيز االمن 
واالستقرار باملنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار«.  
والتقى رئيس مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي عددا 
من الرشكات االماراتية ورجال االعمال يف االمارات، فيما 

أكد أن ابواب العراق مفتوحة امامهم.    
وذكر بيان لرئاس�ة الوزراء، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي ألتقى يف مقر اقامته بدولة االمارات، مجموعة 

من الرشكات االماراتية ورجال األعمال«.  
واكد الكاظم�ي أن »العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة 
ادت اىل تاخر التنمية والخدمات، وبن ان العراق هو مهد 

الحض�ارات والتن�وع الكبري الذي يمثل عن�رص قوة لنا، 
يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه«.  

واوضح أن »الحكوم�ة العراقية اتخذت اجراءات جريئة 
يف قطاع املال واالقتصاد والتنمية، وهناك تعايف تدريجي 

لالقتصاد العراقي«.  
واشار رئيس مجلس الوزراء اىل »الورقة االصالحية التي 
اع�دت الصالح القطاع الخاص، وتقديم كل التس�هيالت 
ل�ه«، مبينا أن »اب�واب العراق مفتوحة ام�ام الرشكات 
االماراتي�ة ورج�ال األعم�ال، وب�ن ان ع�دة اج�راءات 
اتخ�ذت للتقليل من البريوقراطي�ة وتذليل العقبات امام 
ال�رشكات«.  ولف�ت الكاظم�ي اىل أن »الحكوم�ة ت�ويل 

اهتمام�ا كب�ريا بالطاق�ة النظيف�ة، ووضع�ت 
خططا واتخذت عدة اجراءات بشأنها«.  

اش�ادوا  االعم�ال  »رج�ال  أن  البي�ان  وذك�ر 
باالصالحات الت�ي اتخذتها الحكوم�ة العراقية 
برئاس�ة الكاظم�ي والت�ي ت�م ملس�ها مؤخرا، 
واك�دوا ع�ىل اس�تعدادهم للعم�ل يف الع�راق يف 

مختلف القطاعات«.  
وأض�اف البي�ان أن »رئي�س مجل�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي أج�رى زيارة رس�مية اىل 
دولة االمارات العربي�ة املتحدة، لبحث العالقات 
الثنائي�ة ب�ن البلدي�ن، وتعزي�ز س�بل التعاون 
ذات  امللف�ات  م�ن  ع�دد  ومناقش�ة  املش�رتك، 

االهتمام املشرتك«.  
وكانت االمارات قد رحبت بتويل الكاظمي رئاسة 
الحكومة العراقية يف أيار عام 2020 معربة عن 
أملها يف أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي يف 
تحقيق األمن واالستقرار والتنمية. وقالت وزارة 
الخارجي�ة والتعاون الدويل يف بيان لها إن »دولة 
اإلمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها 
العراق الش�قيق والتحديات التي تواجهه حالياً 
والت�ي تتطل�ب توافق�ا يعمل بإخ�الص حرصا 
ع�ىل الس�يادة الوطنية واالس�تقرار الس�يايس 
والتعام�ل الناج�ح م�ع التحدي�ات االقتصادية 

واالجتماعية«.
وزار الرئي�س بره�م صالح االمارات يف ش�باط 
املايض واج�رى مباحثات م�ع ويل العهد محمد 
بن زايد استهدفت تطوير العالقات بن بلديهما 
حيث اكد املس�ؤول االمارات�ي حرص بالده عىل 
»استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته 
ومكتس�باته ومواصلة دعم كل ما فيه الخري لش�عبه«. 
كما شدد عىل العمق العربي اإلسرتاتيجي للعراق مشددا 
عىل ان العراق ركيزة أساس�ية من أس�س العمل العربي 

املشرتك.
ويرتب�ط العراق واالم�ارات بعالقات اقتصادية ش�هدت 
نمواً متزايداً خالل الس�نوات االخرية حيث تعكس أرقام 
التب�ادل التجاري بينهم�ا منحا ايجابي�ا اذ يبلغ إجمايل 
التج�ارة الخارجي�ة غري النفطية ب�ن البلدين حوايل 12 
ملي�ار دوالر يف مؤرش يعرب عن ح�رص البلدين عىل بناء 

رشاكة تجارية وثيقة ومستدامة.

الكاظمي وابن زايد حبثا يف ابو ظيب عودة بغداد إىل دورها احملوري.. وامللفات االقتصادية حتتل صدارة احملادثات

رئيس الوزراء من اإلمارات: أبواب العراق مفتوحة

العدد )2349(   5     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

      بغداد / المستقبل العراقي

نّظم محارضون يف محافظ�ة بابل واألنبار 
وذي ق�ار، أمس األحد، تظاه�رات ووقفات 
احتجاجي�ة، مطالبن بتثبيته�م عىل املالك 

الدائم.    
وذكر ش�هود عي�ان يف باب�ل أن املحارضين 
تظاه�روا أمام مديري�ة الرتبي�ة، مطالبن 
بتثبيتهم عىل املالك الدائم، ما تسبب بإغالق 

طريق مديرية الرتبية.  
تجم�ع  األنب�ار،  محافظ�ة  ش�هدت  كم�ا 
املحارضي�ن املجانين أم�ام مديرية الرتبية 

يف املحافظة.  
وأفاد يف املحافظة، ب�أن تجمع املحارضون 
املجاني�ون أم�ام مديري�ة تربي�ة محافظة 
األنب�ار النتظار خ�روج اللجنة التنس�يقية 
املجتمعة مع مدير عام تربية األنبار لإلعالن 

عن مطالبهم.  

وش�هدت محافظ�ة ذي ق�ار ه�ي األخرى، 
احتجاج العدي�د من املحارضي�ن املجانين 
عىل ع�دم تثبيتهم ع�ىل املالك الدائ�م، فيما 
طالبوا عرب الفتات حملوها أثناء االحتجاج، 
بالنظ�ر لقضيته�م، وتثبيته�م ع�ىل املالك 

الدائم.   
بدوره، كشف محافظ النجف لؤي اليارسي 
عن اتفاق مشرتك لجميع املحافظن بشأن 

تثبيت حقوق املحارضين املجانين.

وقال اليارسي يف بيان موجه اىل املحارضين 
يف تربية النج�ف، إنه »تمَّ التواصل مع وزير 
الرتبية قبل إقرار املوازنة بهذا الش�أن حيث 
تعه�د بتثبيت الحق�وق املرشوعة لهم كون 
محافظة النجف بحاجة ماسة اىل خدماتهم 

وأن أغلبهم ملتزم بالدوام وغري منقطع«.
ووض�ح اليارسي أنه »تم إج�راء العديد من 
اللق�اءات التش�اورية بحض�ور ممثليك�م  
وتعاونَّ�ا وهيأنا كل الس�بل الالزمة لتثبيت 

وفاتحن�ا   ،2021 موازن�ة  ع�ىل  حقوقه�م 
وزارة الرتبية والجهات املعنية وخرجنا عرب 
أغلب وس�ائل اإلعالم للحديث عن حقوقكم 

وإنصافكم«.
وأك�د أن »الجمي�ع يق�ف اىل جانبكم ويؤيد 
مطالبك�م ونصفُّ صوتن�ا لصوتكم ملطالبة 
جميع الجهات املعنية لتحقيق كل مطالبكم 
الحكوم�ة  م�ع  جاهدي�ن  نعم�ل  وس�وف 

االتحادية من اجل انصافكم«.

»تثبيت احلقوق«.. تظاهرات غاضبة واتفاق مشرتك بني املحافظني خيص املحارضين

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت الحكومة العراقية وقوفها إىل 
جان�ب اململكة األُردنّيِة الهاش�مّية 
بقي�ادِة امللك عبدالل�ه الثاني، يف أّي 
خط�واٍت ُتَتَخ�ذ للحفاظ ع�ىل أمِن 

وإستقرار البالد .
وقال بيان ل�وزارة الخارجية تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
العراقّي�ة تؤكد وقوفها  »الحكومة 
إىل جانب اململكة األُردنّيِة الهاشمّية 
بقيادِة امللك عبدالل�ه الثاني، يف أّية 

خط�واٍت ُتَتَخ�ذ للحفاظ ع�ىل أمِن 
وإس�تقرار البالد ورعاي�ِة مصالح 
الش�عب األُردنّي الشقيق، بما ُيعزز 
حضوره، ع�رب اإلرتكاِن لإلجراءات 

التي تنتهي لبسط هيبة الدولة ».
واض�اف البيان :«نتطلّ�ع إىل املزيد 
م�ن التق�ّدم واإلزده�ار ومواجهة 
التحدّيات، ليحظى الشعب األُردنّي 
الشقيق بما يستحق يف ظلِّ قيادته 
د أنَّ أمَن وإستقراَر  الحكيمة، وُنؤكِّ
اململكة األُردنّية الهاش�مّية هو من 

أمِن وإستقرار العراق«.

العراق يؤكد وقوفه إىل جانب االردن يف أّية خطوات 
يتخذها للحفاظ عىل أمن واستقرار اململكة

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف مصدر سيايس عراقي، أمس األحد، عن مقرتح قدمته 
الحكومة العراقية لكل من األردن ومرص لعقد القمة الثالثية 
يف بغداد يوم الخميس املقبل، وذلك بعد تأجيلها نهاية الشهر 

املايض.
وقال املصدر، »بغداد قدمت مقرتحا بعقد القمة يوم الخميس 
املقبل«، مؤكدا أن »مرص ال مش�كلة لديها يف املوعد وبانتظار 
املوقف األردني«. يذكر أن رئي�س الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظم�ي، أعلن يوم الجمعة 26 آذار امل�ايض، تأجيل انعقاد 

القمة الثالثية الت�ي كان من املقرر انعقادها نهاية مارس يف 
بغداد مع الرئيس املرصي واملل�ك األردني إىل القريب العاجل، 
وذلك بس�بب حادث تصادم القطارين يف صعيد مرص، والذي 

أودى بحياة نحو 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.
وي�وم االثن�ن امل�ايض، عق�د وزراء خارجية الع�راق ومرص 
واألردن اجتماع�ا تنس�يقيا يف بغ�داد للرتتي�ب لعق�د القمة 
بن رؤس�اء دولهم، مؤكدين تطلعه�م لعقدها يف أقرب وقت 

ممكن.
وناق�ش وزراء خارجي�ة ال�دول الث�الث تنس�يق الجهود بن 
بلدانه�م »ملواجهة التحدي�ات والقضايا الدولي�ة واإلقليمية، 

منها القضية الفلسطينية وسوريا واليمن«، إضافة للتعاون 
االقتصادي.يذكر أن قمة ثالثية استضافتها العاصمة األردنية 
جمعت بن امللك عبد الله الثاني، والرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أواخر آب 
امل�ايض، وركزت عىل توس�يع مج�االت التع�اون االقتصادي 

والتجاري واالستثماري بن الدول الثالث.
وبحث�ت القمة الثالثية يف العاصمة األردنية، تنس�يق املواقف 
تجاه قضايا املنطقة، وتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
بن الدول الثالث.وُعقدت القم�ة الثالثية األوىل يف القاهرة، يف 

مارس 2019.

        بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أرجع�ت 
لالنتخاب�ات، أمس األحد، اتخ�اذ قرار عدم 
الخ�ارج  يف  العراقي�ن  انتخاب�ات  إج�راء 
اىل خمس�ة اس�باب� وبينته�ا ع�رب »بي�ان 

توضيحي«.
وذك�رت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة منه ان »ق�رار عدم إجراء 
انتخابات العراقين يف الخارج، جاء بس�بب 
إكمال عملية تس�جيل الناخب�ن العراقين 
بايومرتية بمراحلها كافة يف الخارج تحتاج 
اىل )160( يوما تقريب�ا يف الظروف املثالية، 

بينما املدة املتبقية هي )40( يوما فقط«.
وأضاف�ت أن »الس�بب اآلخ�ر ه�و اعت�ذار 
وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل 

واالقرتاع يف السفارات والقنصليات العراقية 
االستحالة إقامتها يف املرحلة الراهنة ولهذه 
الدورة االنتخابية، فضالً عن ما تس�تغرقه 
عملية فتح حس�ابات جارية باسم مكاتب 
املفوضية يف الخ�ارج ، وما يتطلبه ذلك من 

موافقات أمنية ومالية من تلك الدول«.
وأش�ارت املفوضية، إىل أن »إج�راء العملية 
االنتخابي�ة يف أماكن غري خاضعة للس�يادة 

العراقية يجعلها خاضعة لقوانن تلك الدول 
وال والي�ة للقضاء العراقي ع�ىل املخالفات 
والتج�اوزات الت�ي قد تحصل خ�الل إجراء 

العملية االنتخابية«.
وبين�ت أن »ارس�ال موظف�ي املفوضية إىل 
دول أخرى يف ظل الظروف الصحية الحرجة 
املتمثل�ة بانتش�ار جائح�ة كورونا يعرض 

سالمتهم إىل الخطر«.

أك�دت عمان، أمس االحد، انفتاح الس�لطة ع�ىل التعاون مع 
العراق يف املجاالت كافة، خالل استقبال رئيس مجلس النواب 

محمد الحلبويس، السفري العماني لدى بغداد.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للحلب�ويس يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة منه، إن األخري »اس�تقبل س�فري س�لطنة 
ُعم�ان لدى العراق حامد بن عقيل عب�دروس«. وبحث اللقاء 
»تطوير العالقات الثنائية بن البلدين عىل املستوى الربملاني، 
واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبن الشقيقن. كما 

ش�هد اللقاء بحث جملٍة من القضايا ذات االهتمام املشرتك، 
واألوض�اع اإلقليمي�ة وكل ما من ش�أنه أن يعزز االس�تقرار 
واألمن يف املنطقة«. من جهته، أكد الس�فري الُعماني »انفتاح 

بالده عىل العراق والتعاون يف املجاالت كافة«.

        نينوى / زهراء علي

عقد محافظ نينوى نجم الجبوري، 
أم�س األح�د، اجتماعا ض�م قادة 
الحش�د  و  والرشط�ة  العملي�ات 
الشعبي واالجهزة االمنية االخرى.

وقال الجب�وري للوكال�ة الوطنية 
ان  لالنب�اء،  لالنب�اء  العراقي�ة 
م�ن  جمل�ة  ناق�ش  »االجتم�اع 
امللفات الخاصة بتعزيز االستقرار 
باملحافظة وس�بل مساندة جهود 
االعمار وتقديم الخدمات للمواطن 
ال�ذي يعترب الركيزة االساس�ية يف 

خلق بيئة امنة ومستقرة«.

العراق يقرتح عىل مرص واألردن عقد القمة الثالثية يف بغداد اخلميس املقبل

املفوضية تكشف عن مخسة أسباب حتول دون إجراء انتخابات اخلارج 

ُعامن تؤكد لرئيس الربملان انفتاح السلطنة عىل العراق

حمافظ نينوى يعقد 
اجتامعًا مع القادة 

العسكريني واالمنيني 
لتعزيز امن املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن اللواء الدكتور عدي س�مري الحس�اني عن مق�رتح الدخال 
منتس�بي الرشطة الذين يرومون الرتقية اىل درجة اعىل يف مدراس 
ومراك�ز التدري�ب التابعة ل�وزارة الداخلية الكم�ال تعليمهم من 
خالل ادخاله�م دورات تعلمية الزامية بالتعاون مع وزارة الرتبية 
لغ�رض حصولهم عىل ش�هادة تؤهلهم للرتقي�ة، وانطق اللواء يف 
مقرتح�ه هذا من قال الله تع�اىل: ﴿َوَمْن ُيْؤَت الِْحْكَم�َة َفَقْد أُوِتَي 

َخرْيًا َكِثريًا﴾ ]البقرة269:[
واك�د ان وزارة الداخلي�ة تع�د من بن اه�م ال�وزارات التي ُتقدم 

خدمات أمنية وخدمية واجتماعية عىل حد سواء.
مضيف�ا: فتج�د ابن�اء ه�ذه ال�وزارة منترشي�ن يف كل م�كان يف 
االس�واق وبأبواب املدارس وال�وزارات ويف التقاطعات وعىل طول 
الط�رق الخارجية وعىل الس�واتر وتقع عىل عاتقهم مس�ؤوليات 
كبرية وواجبات كثرية ومتعددة، ليالً ونهاراً من دون ملل او تعب، 
ويف ظروف اس�تثنائية كان البلد بحاجة لخدم�ات ابنائه الغيارى 
فقد تطوع االبطال للعمل يف س�لك الرشطة وهم يف اعمار الزهور 
تاركن ملذات الحياة دون االلتفات ملستقبلهم الدرايس حيث كان 

قانون الوزارة انذاك يسمح بذلك.
واوضح انه مع تطور الوقت وتعديل القانون الذي جعل الش�هادة 
من متطلبات التعن )وهو يشء مهم( يف وقتنا هذا، كما اش�رتط 
القانون لرتقية منتس�بي الرشطة اىل رتبة مفوض وجود ش�هادة 
املتوس�طة والن البع�ض منهم وكما ذكرنا س�لفاً لم تس�نح لهم 
الفرصة إلكمال دراستهم ألنهم انشغلوا بالواجب املقدس ومنهم 
من استش�هد ومنهم من ُجرح والبعض تع�رض للتهديد او ُفجع 
بفرد من عائلته بس�بب عمله هذا ولكنهم صمدوا بوجه االرهاب 

واعداء العراق.
وقال اللواء الدكتور الحساني لذلك )ومجرد مقرتح( وألننا نمتلك 
م�دارس ومراك�ز تدريب خرج�ت ابطاالً من املمكن ان نس�تغلها 
إلدخ�ال ه�ؤالء االبط�ال دورات تعليمي�ة الزامي�ة بالتع�اون مع 
وزارة الرتبي�ة من اجل تعليمهم وحصولهم عىل ش�هادة تؤهلهم 

للرتقية.
واني اول املتطوعن لدعم هذا املوضوع.

اللواء الدكتور عدي سمري احلساين يقرتح استغالل مدارس ومراكز تدريب 
وزارة الداخلية لتنظيم دورات تعليمية الزامية ملنتسبي الرشطة

الهمية التعليم يف التطور األمين 

        بغداد / المستقبل العراقي

توقع مكتب املرجع األعىل الس�يد عيل السيس�تاني ان يك�ون يوم األربعاء 
املوافق 14 نيسان الحايل أول أيام رمضان املبارك

واظهر جدوال خاصا باألوقات الرشعية الصادر عن مكتب املرجع يف مدينة 
النجف، أنه من املتوقع أن يكون يوم األربعاء املوافق 14 نيسان الحايل أول 

أيام رمضان املبارك.
وبحس�ب الجدول، فأن مشاهدة الهالل يف أفق مدينة النجف يتوقع لها أن 

يكون »يوم الثالثاء 13 نيسان الحايل«.

مكتب السيد السيستاين يتوقع غرة شهر رمضان

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة اإلع�الم واالتصاالت، 
أمس األحد، أنها رصدت اس�تخدام 
رشكات مجه�زة لخدم�ة اإلنرتن�ت 
أجهزة »تش�كل خط�راً كب�رياً عىل 
األم�ن والخدم�ات، م�ع اس�تغالل 
الطيف الرتددي ما يعد رسقة للمال 

العام«. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  ودع�ت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»كافة الرشكات الرئيسية والثانوية 
املتعاقدة واملجهزة لخدمة االنرتنيت 
ISP ملراجعة الهيئة وذلك الستكمال 
إجراءات تسجيل وترخيص األجهزة 
املس�تخدمة  الرتددي�ة  والقن�وات 
ال�رشكات خ�الل م�دة  م�ن قب�ل 
أعاله�ا 30 يوم«. وح�ذرت، من أن 
»الجهات املخالفة س�تتحمل كافة 

التبع�ات املالي�ة والقانونية املرتتبة 
حس�ب الئحة العقوب�ات املقرة من 
قبل الهيئ�ة، ذلك التوجيه اس�تناداً 
للصالحيات املخولة للهيئة بموجب 
األمر رقم 65 لعام ».2004 النافذ«.

ولفت�ت هيئة اإلع�الم واالتصاالت، 
إىل أن�ه »ومن واقع املس�ؤولية التي 
تقع عىل الهيئ�ة يف حماية الجهات 
املرخص�ة وتنظي�م قط�اع اإلع�الم 
واالتص�االت يف الع�راق وم�ن خالل 
عملي�ات الرصد امليداني التي قامت 
به�ا الف�رق الفني�ة للهيئة الحظت 
إن العدي�د م�ن ال�رشكات املجهزة 
لخدمات االنرتنيت ISP غري مسجلة 
ل�دى الهيأة ملزاول�ة تقديم الخدمة، 
فض�اًل ع�ن اس�تخدامها وص�الت 
اتص�االت  وأجه�زة  مايكرووي�ة 
غ�ري مرخص�ة م�ن هيئ�ة االعالم 

واالتصاالت«.

هيئة االتصاالت ترصد استخدام رشكات إنرتنت 
اجهزة خطرية عىل األمن واخلدمات
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت زين العراق، مواصلة تعاونها مع مؤسس�ة املحطة 
لريادة األعم�ال يف إطار جهودها لتمكني الش�باب العراقي 
وتوف�ر كل م�ا يحتاجون�ه من دع�م ومس�اندة.   وذكرت 
الرشك�ة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»يف إطار جهودها لتمكني الش�باب العراق�ي وتوفر كل ما 
يحتاجون�ه من دعم ومس�اندة، أعلنت زي�ن العراق، إحدى 
رشكات مجموعة زين الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات 
املتنّقل�ة يف منطقة الرشق األوس�ط وإفريقيا، عن مواصلة 
تعاونها مع مؤسس�ة املحطة لريادة األعمال، أول مساحة 
عمل مش�رك يف بغ�داد وواحدة م�ن املؤسس�ات الرائدة يف 
مجال ريادة األعمال بالعراق. وأكدت زين العراق عىل أهمية 
ه�ذ االتع�اون املتواص�ل منذ تأس�يس املحطة ع�ام 2018 
وحتى اليوم، حيث حرصت زين عىل توفر الدعم لنشاطات 
املحط�ة«.  وأضاف البيان، أّن االتفاقية التي تس�تمر لثالث 
س�نوات »ته�دف إىل زيادة وتعزيز التعاون ب�ني زين العراق 
واملحط�ة، وإتاحة الفرصة أمام املؤسس�ة لالس�تفادة من 
خربات زين الرشق األوسطية ال سيما يف مجال تمكني الشباب 
ومس�اعدتهم عىل تطوير مش�اريعهم الناش�ئة والصغرة 
واملتوس�طة، وذلك يف إطار منصة زي�ن لإلبداع ’ZINC’ التي 

توفر للشباب كل ما يحتاجونه من دعم ومساندة للنهوض 
بمبادراته�م وتس�ويقها يف بيئة األعمال. إذ تش�كل املنّصة 
منظوم�ة متكاملة من برامج ومب�ادرات وأدوات تعمل عىل 
تعزيز مسؤولية ريادة األعمال وتفعيل بيئة ريادية منافسة 
عىل مس�توى املحيل والعاملي، باإلضافة إىل إيجاد الرشاكات 
اإلس�راتيجية التي ُتعنى بتنمي�ة االقتصاد يف مجال الريادة 
واإلبداع وتهدف إىل دفع عجلة التنمية االقتصادية يف العراق 
وبناء مس�تقبل أفضل«.  وتابع البي�ان، أّن »هذه االتفاقية 
ستتيح املجال أمام املحطة لتدريب كوادرها وبناء برامجها 
الداخلية، واالس�تفادة من تواجد زين وموقعها اإلقليمي يف 
منطقة الرشق األوس�ط وتفاعلها وتجربتها الواس�عة مع 
جيل الش�باب واملش�اريع الناش�ئة يف ثمان�ي دول. هذا إىل 

جانب إطالق سلس�لة من املب�ادرات والربامج بني الطرفني 
خالل ش�هر رمضان املقبل، حيث س�يتم اإلع�الن قريباً عن 
تفاصي�ل هذه الربامج التي تهدف إىل توفر الدعم للش�باب 
واملش�اريع الريادية«.  وقال الرئي�س التنفيذي لرشكة زين 
العراق ع�يل الزاهد، وف�ق البيان، »انطالقاً م�ن موقع زين 
العراق كواحدة من أك�رب رشكات القطاع الخاص يف العراق 
لجهة عدد املس�تخدمني الذي يبلغ اليوم أكثر من 16 مليون 
مس�تخدم، تتمي�ز الرشك�ة بقدراته�ا وإمكاناته�ا لتوفر 
الدعم واملساعدة للمشاريع الناشئة والصغرة واملتوسطة، 
وإيصال منتجات وخدمات هذه املشاريع إىل أوسع رشيحة 
مس�تهدفة وبالتايل زي�ادة املبيعات وتعزيز مج�االت النمو 
والتوس�ع وإتاحة فرص عمل للشباب«.  وأضاف، أّن »زين 
العراق تستفيد من تعاونها مع املحطة، حيث تشكل منصة 
وج�ر للتواص�ل بني زين وبني املش�اريع والش�باب لفهم 
احتياجاته�م واالس�تماع إىل آرائهم فيم�ا يتعلق بالخدمات 
واملنتجات الت�ي تقدمها زين والربام�ج التدريبية التي تهم 
جيل الشباب وتساهم يف تمكينهم وتحسني مهاراتهم«.  من 
جهته عرّب املدير التنفيذي ملؤسس�ة املحطة عمار الخطيب، 
ع�ن »س�عادته بمواصل�ة وتعزيز س�بل التع�اون مع زين 
العراق«.   وقال، »منذ انطالق املحطة يف العام 2018، كانت 
رشكة زين العراق أحد الداعمني البارزين واملهمني ملشاريعنا 

وأهدافن�ا، ولقد نجحت املحط�ة يف أن تصبح نقطة انطالق 
والهام للش�باب العراقي الطموح الذي يمتلك أفكاراً جديدة 
ومبتك�رة لالنطالق يف مج�ال األعمال واملش�اريع الريادية. 
وتتج�اوز التجربة يف املحطة كونه�ا مجرد مكان، فاملحطة 
تبني مجتمعاً منتجاً وطموح�اً يعمل عىل خلق فرص عمل 
متع�ددة ويع�زز من ثقافة التع�اون واالبت�كار«.  وأضاف، 
»يتيح التعاون مع زين العراق املجال أمامنا لالستفادة من 
خ�ربات زين عىل املس�توى االقليمي لجهة تدري�ب كوادرنا 
وتوس�يع نط�اق مش�اريعنا لتوف�ر الدعم لجيل الش�باب 
العراقي الطموح من خالل تعزيز مهاراته وتمكينه للدخول 
إىل س�وق العمل وتحوي�ل أفكاره وطموحاته إىل مش�اريع 
ناجحة تس�اهم يف تعزيز االقتصاد العراقي وبناء مستقبل 
أفض�ل للع�راق«.   وتحرص زين العراق م�ن خالل »منصة 
زين لإلب�داع« ZINC عىل تطوير برامجه�ا ومبادراتها التي 
تس�تهدف طالب الجامعات والخريجني وأصحاب املشاريع 
الناشئة أو الصغرة واملتوسطة. كما تعمل زين عىل توسيع 
نطاق الفئات املس�تهدفة من قبل املنصة، حيث تس�تهدف 
تعري�ف األطف�ال واطالعه�م ع�ىل التقني�ات التكنولوجية 
الحديث�ة وتوس�يع آفاقه�م فيما يتعل�ق بإنرنت األش�ياء 
والذكاء االصطناعي وغرها من األمور والقضايا، بحس�ب 

البيان.

»زين العراق« تطلق سلسلة برامج ومبادرات لتمكني الشبان

    المستقبل العراقي / حامد عبدالنبي كاظم 

تم اللقاء مع املهندس املعماري حس�ن مدِّب 
ِمجح�م مدير ع�ام دائ�رة اإلعم�ار الهنديس 
وكالة ليحدثنا عن التقنية الحديثة املستخدمة 
يف م�رشوع اإلرشاف الهن�ديس عىل املدرس�ة 

النموذجية يف بغداد.
إن دائ�رة اإلعمار الهنديس  من الدوائر املهمة 
يف وزارة اإلعمار واإلس�كان لكون لديها ) 5 ( 
خمس�ة فروع يف يف املحافظ�ات باإلضافة اىل 
مق�ر الدائرة يف بغداد مما يعطي الدائرة ميزة 
تقديم الخدمات واإلرشاف عىل املشاريع بكل 
ثقله�ا واملدرس�ة النموذجي�ة يف بغ�داد وهي 
واح�د م�ن املش�اريع التعليمية حي�ث تقام 
املدرسة عىل مساحة ارض ) 10.000 ( عرشة 
اآلف م�ر مرب�ع ويضم املرشوع ) 6 ( س�تة 
أبنية تشمل قاعات دراسية وقاعة مناسبات 
وقاع�ات الع�اب رياضية وقاع�ات مختربات 
وابني�ة خدمية واملدرس�ة عب�ارة عن مجمع 
تعليم�ي ش�امل ومتكام�ل يب�دأ م�ن دخول 
الطفل اىل ري�اض األطفال وحتى التخرج من 
الدراس�ة اإلعدادية وستقدم املدرسة إمكانية 
لعوائ�ل الطلب�ة وه�ي اإلس�تقرار والعام�ل 
اإليجاب�ي للطال�ب بس�بب عامل اإلس�تقرار 
والتع�ود ع�ىل امل�كان ، وتبلغ نس�بة اإلنجاز 

الحالية يف املدرسة  %47
وأض�اف املدير الع�ام أن يف هذه املدرس�ة تم 
إس�تخدام تقنية حديثة فيه�ا يف مجال صب 

الس�قوف لألبني�ة بإس�تخدام تقني�ة الش�د 
الالح�ق ) post Tension ( والت�ي تع�د م�ن 
التقني�ات التي توفر رسعة بالتنفيذ و مرونة 
باإلستخدام وتقليل الكلف باإلضافة اىل تقليل 
نسبة إس�تخدام حديد التسليح يف الخرسانة 
وتقليل ُس�مك البالط�ة الخرس�انية  وتقليل 
التش�ققات يف الخرس�انة ، إعط�اء فضائات 
كب�رة ب�ني األعمدة مما يوف�ر مرونة أكرب يف 
إستخدام املباني ، تحقيق اآلوزان عىل األسس 
، وهي نفس ما معمول به يف إنش�اء الجسور 
وتكون مراح�ل العمل عىل اربع�ة خطوات ) 

التجهيز ، الركيب ، الشد ، الحقن ( 
وهذه التقني�ة حديثة عىل املبان�ي يف العراق 
وتم إع�داد دراس�ة وحصلت موافق�ة وزارة 
اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات العام�ة عىل 
قيام تش�كيالت الوزارة باالستفادة من هذه 
التقنية الحديثة يف املش�اريع التي تم تنفيذها 
مستقبالً ، وُيحس�ب لدائرة اإلعمار الهنديس 
إنه�ا اول دائرة تعمل به�ذه التقنية الجديدة 

مما يعطي ملهندسيها الخربة يف هذا املجال. 
والجدي�ر بالذك�ر أن الدائ�رة لديه�ا ح�وايل ) 
12 ( م�رشوع لبن�اء املدارس ت�رشف عليها 
يف محافظة ص�الح الدين واألقضي�ة التابعة 
لها متوقفة منذ عام 2014 بس�بب س�يطرة 
عصاب�ات داع�ش ع�ىل املحافظ�ة واملتابعة 
ُمس�تمرة م�ع املحافظة آنفاً م�ن أجل عودة 

العمل يف تلك املدارس. 
الوطن�ي  املرك�ز  أن  الع�ام  املدي�ر  وأض�اف 

لإلستشارات الهندس�ية قام بإعداد تصاميم 
مل�دارس ملختل�ف املراحل الدراس�ية وحصلت 
موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء عىل ثالث 
نم�اذج لتلك التصاميم وقام�ت دائرة اإلعمار 
الهن�ديس بتدقي�ق تل�ك التصاميم وحس�اب 
ج�داول الكميات الخاصة بها وس�يتم يف هذا 
العام إن شاءالله إنشاء ) 1000( الف مدرسة 
بموجب اإلتفاقية العراقية - الصينية  ) النفط 
مقابل البناء( كمرحلة أوىل من اصل ) 8000 
( مدرس�ة يف مختل�ف املحافظ�ات العراقي�ة 
وسمي باملرشوع الوطني الذي يهدف اىل بناء 
مدارس بمواصفات عالية من اجل خلق بيئة 
إيجابية صالحة للدارسة و نود اإلشارة اىل أن 
الدائرة لديها مجموعة مختلفة من املشاريع 
منه�ا ذات طاب�ع تعليمي بامل�دارس وصحي 
باملالعب والس�كني لبناء املجمعات السكنية 
وال�دور واطئ�ة الكلف�ة والرفيهي�ة كبن�اء 
مالع�ب لكرة القدم وما ش�ابه ذل�ك وغرها 
م�ن القطاعات التي تق�دم الخدمة للمواطن 

العراقي.
ويف خت�ام اللق�اء أع�رب املهن�دس املعماري 
حسن مدِّب ِمجحم عن شكره  و امتنانه من 
دور اإلعالم يف تسليط الضوء عىل ما تقوم به 
تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العام�ة من جه�د إس�تثنائي لتقدي�م أفضل 
الخدم�ات والش�كر موص�ول ملعايل الس�يدة 
الوزي�رة املهندس�ة نازن�ني محمد والس�ادة 

الوكالء يف الوزارة لتقديم الدعم للدائرة.

اإلعامر اهلنديس حتقق نسبة إنجاز متقدمة يف مرشوع 
املدرسة النموذجية ببغداد

Post Tension باستخدام تقنيات الشد الالحق

اإلعالم احلكومي: املنافذ حققت 
ارتفاعًا بنسبة »80« باملئة من اإليرادات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلعالم الحكومي، أم�س األحد، عن تحقيق هيئة 
املنافذ الحدودية ارتفاع بنس�ب اإليرادات التي وصلت إىل  % 80، 

بعد تنفيذ سلسلة من اإلجراءات االدارية واالمنية.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي ان »نس�بة 
اإلنج�از يف املش�اريع اإلدارية والعمراني�ة يف املنافذ بلغت نحو 
 % 70، ومن املتوقع أن يس�هم إنجاز هذه املش�اريع بمضاعفة 
إي�رادات املنافذ«.وأضافت أن »اإلجراءات بينت بحس�ب تقرير 
األداء الحكومي، أن الهيئة أوقفت نحو  % 90 من املخالفات، بعد 
تعزي�ز الدور الرقابي واإلرشايف يف ضب�ط اإلجراءات الجمركية 
والرضيبي�ة داخل املنافذ، إذ بلغ�ت املخالفات املرصودة 2777 
مخالفة خالل النصف الثاني من العام 2020 فقط«.وأوضحت 
الخلي�ة، أنه »من املتوقع أن تس�يطر املنافذ ع�ىل كل عمليات 
التالع�ب والتهرب بعد إنجاز الخطة اإلصالحية املوضوعة لهذا 
الغرض، إذ س�اهمت الهيئة يف الحد م�ن الهدر والتالعب باملال 
الع�ام، وتعظي�م اإليرادات، وب�ارشت باعتماد نظ�ام األتمتة، 

بهدف تسهيل حركة البضائع، وزيادة اإليرادات«.

    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن مواصلة فروع 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب وأسطولها 
بنقل الحنط�ة املحلية وتجهي�ز  املطاحن 
بالحنط�ة اضاف�ة اىل تجهيز ال�رز لوكالء 
التموي�ن لحصة ش�هر رمض�ان، أكد ذلك 
املهن�دس عبدالرحمن الجوي�رباوي  مدير 

عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب.
وقال توزعت نشاطات الرشكة خالل ايام 
الحظر عن مواصل�ة مالكات فرع كركوك  
عمله�ا بتجهيز املطاح�ن بالحنطة ضمن 
الخلط�ة املعتمدة عن الحصة الثالثة حيث 
بلغ�ت الكمية املجه�زة )1689،560( طن 
، وال�رز الياس�مني جه�ز لل�وكالء بكمية 
، وجه�ز ف�رع  بلغ�ت )240،661( ط�ن 
دي�اىل  املطاح�ن بكمي�ة )175،940( طن 
، كم�ا أس�تلم الف�رع حنط�ة محولة من 
س�ايلوا الطوز بكمية بلغت )1221،100( 
ط�ن، فيم�ا يخص ال�رز فقد أس�تلم فرع 
دياىل رز محول من س�ايلو الكوفة بكمية 
بلغت )84،200(  طن ، وجهز وكالء املواد 
الغذائية بكمية بلغت اليوم)٣1،440( طن 

رز ياسمني . 
وم�ن جان�ب اخر اش�ار  الجوي�رباوي إىل 
مواصل�ة ف�رع ذي ق�ار اس�تالم الحنطة 
املحلية املحولة من ف�رع الديوانية بكمية 
اىل  اضاف�ة   ، ط�ن   )٣67( الي�وم  بلغ�ت 
اس�تمرار الفرع بتجهي�ز املطاحن بكمية 
بلغت )500( طن عن الحصة /٣ ، وحصة 
الطح�ني الصف�ر جه�زت بواق�ع )105( 
ط�ن ، وبل�غ اجم�ايل تجهي�ز وكالء املواد 
الغذائية بالرز بكمي�ة بلغت )2964( طن 

، وبل�غ التجهي�ز اليومي لل�وكالء )264( 
طن ، اما بخص�وص فرع بابل حيث جهز 
املطاح�ن بكمية بلغ�ت )19٣5( طن ، ويف 
سياق نفس�ة يواصل الفرع تجهيز وكالء 
امل�واد الغذائية بالرز حصة ش�هر رمضان 
املب�ارك بكمية بلغت اليوم)82( طن ،فيما 
اس�تلم الف�رع /رز مصنع م�ن املجارش 
الت�ي تم التعاقد معها بكمي�ة بلغت اليوم 
)270( طن رز ياس�مني ، ويواصل تجهيز 
املجارش بالشلب الياس�مني بكمية بلغت 
)٣0٣( ط�ن يأت�ي ذل�ك لغ�رض تصنيعة 
لصالح مخازن الرشكة والذي يسهم برفد 

متطلبات البطاقة التموينية. 
ويف س�ياق آخ�ر اوض�ح الجوي�رباوي أن 
مواصل�ة ف�رع نين�وى  تجهي�ز املطاحن 
للحص�ة الثالثة ملواقع ) تلعف�ر _ الوائلية 
_ س�احة املوص�ل _ بازواي�ا ( بكمية بلغ 
أجماليه�ا )25788،080( طن اي بنس�بة 
6٣% ، ام�ا بخص�وص تجهي�ز املطاح�ن  
لحص�ة طح�ني الصف�ر لش�هر رمض�ان 
املبارك من املواقع ) ساحة املوصل _ سايلو 
بازواي�ا_ الوائلية ( بلغ اجم�ايل تجهيزها 
)5414،61٣( ط�ن حنطة درج�ة اوىل اي 
مايعادل 99% من الحصة املقررة  ، حيث تم 
تجهيز مطاحن اربيل من س�ايلو مخمور 
الحصة الثالث�ة بكمية )672.020(  طن ، 
ومن جانب اخر اس�تلم ف�رع نينوى / رز 
الياسمني محول  من فرع النجف االرشف 
اىل س�ايلو املوص�ل وتم تجهي�زه مبارشة 
ضمن مفردات البطاق�ة التموينية ضمن 
حصة ش�هر رمضان املب�ارك وكانت عدد 
الس�يارات املس�تلمة  اليوم) 8 ( شاحنات 

بكمية بلغت  ) ٣55.500 ( طن ،

جتارة احلبوب: اسطول نقل الرشكة يعزز 
فرعي دياىل وذي قار باحلنطة املحلية

خمازن الشركة جتهز حصة شهر رمضان من الرز احمللي لوكالء التموين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س األحد، عن مجم�وع الص�ادرات وااليرادات 
املتحققة لشهر آذار املايض، مشرة اىل تجاوز إيراداتها ال� 5 مليار و700 
مليون دوالر.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
أن »كمي�ة الصادرات من النفط الخام بلغت )91( مليونا )٣11( الفا و) 
929 ( برمي�اًل ، بايرادات بلغت )5( مليار و)782( مليون و )711 ( الف   
دوالر ».وأشارت االحصائية اىل ان »مجموع الكميات املصدرة من النفط 
الخام لش�هر آذار املايض من الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق 
بلغت )88( مليون و)240( الف و )184( برميال ، اما من حقول كركوك 
ع�رب ميناء جيهان فقد بلغ�ت الكميات املصدرة ) ٣( مليونا و) 71( الفا 
و) 745 ( برميال«.وأضافت أن »معدل الصادرات اليومية بلغ )2( مليون 
و)945( ال�ف برميل، فيما بلغ  معدل س�عر الربمي�ل الواحد ) 6٣.٣29 
( دوالراً«.وكان�ت وزارة النف�ط ق�د أعلنت الش�هر امل�ايض، ان صادرات 
ش�هر ش�باط 2021، بلغ ) 82 ( مليوناً و) 877 ( الف و) 757 ( برميل، 

بإيرادات بلغت )5( مليار و)1٣ ( مليون دوالر و)1٣( الف دوالرا.

النفط تعلن حصيلة صادرات آذار: 
إيرادات جتاوزت 5 مليارات

 و700 مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، ع�ادل الركابي، رضورة 
وض�ع الي�ة واضح�ة ودقيق�ة للتقديم ع�ىل الش�مول بالحماية 
االجتماعي�ة لتاليف االخطاء الس�ابقة التي حصل�ت اثناء التقديم 

للشمول يف عام 2016.
وقال الوزير خالل ترؤس�ه اجتماعا ملناقشة الية الشمول الجديد 
مع ممثيل مكتب رئيس الوزراء وهيئة االعالم واالتصاالت ووزارة 
االتص�االت بحضور مدير عام دائ�رة الحماية االجتماعية ومالك 
قس�م تكنولوجيا املعلومات ان الوزارة بصدد فتح ش�مول جديد 
بالحماية االجتماعية عىل ض�وء التخصيص املايل املرصود ضمن 

املوازنة العامة.
واش�ار اىل اهمي�ة وضع الي�ة الكروني�ة للتقديم عرب اس�تمارة 

جديدة عىل ان ال تتكرر االخطاء السابقة.
واضاف الركابي، ان الوزارة لديها تجربة س�ابقة يف عام 2016 اذ 
رافقت عملية التقديم للش�مول بالحماية مشاكل كثرة وخلفت 
اع�دادا كبرا للمتقدمني تم حس�م جزء منه�م، فيما بقيت اعداد 
اخرى من املعرضني لم يتم حس�مهم حت�ى االن، مؤكدا رضورة 

ان تكون االلية الجديدة رصينة ودقيقة وخالية من االخطاء.
ووج�ه، بتحديد عملية البحث االجتماع�ي والية تقاطع البيانات 
وكيفي�ة خ�زن معلوم�ات املتقدمني يف قاع�دة البيان�ات، مؤكدا 
رضورة وضع توقيتات زمنية للتقديم وحس�ب الفئات املشمولة 

حتى اليحصل ضغط او زخم يف التقديم.
كما وجه الركابي باهمية ان يس�بق االعالن عىل التقديم للشمول 
حملة اعالمية ورضورة التثقيف ورشح ضوابط ورشوط التقديم 
وفقا للفئات املش�مولة بقانون الحماي�ة االجتماعية مع مراعاة 

خصوصية ذوي االعاقة ومتطلباتهم.

وزير العمل يكشف شمول 
جديد باحلامية االجتامعية

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت هيأة التقاعد العامة، أمس األحد، رواتب ش�هر نيس�ان 
لكافة املتقاعدين.

وب�ارشت مناف�ذ ال�رف بتوزي�ع روات�ب املتقاعدي�ن املدن�ي 
والعسكري بدءاً من مساء األحد.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للجم�ارك، أمس األحد، ضب�ط 6حاويات 
محملة بسيارات دون املوديل يف مركز جمرك ام قر الشمايل.

وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
كوادرها قامت »بضبط 6حاويات محملة )سيارات دون املوديل( 
مع�دة للتهريب يف مركز جمرك ام قر الش�مايل«. وأضافت، أنه 

»تم احالتها اىل القضاء إلتخاذ األجراءات القانونية بحقها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أمنت رشطة االثار يف قي�ادة رشطة محافظة بغداد، أمس االحد، 
زي�ارة نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة الس�ويري اىل املتح�ف الوطني 
العراقيوذكرت الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »وفدا من دولة س�ويرا برئاس�ة نائ�ب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية السويري زار املتحف الوطني العراقي لغرض 
االط�الع عىل آث�ار وتأريخ الع�راق والتعاون ب�ني البلدين يف كافة 
املجاالت وتم زيارة موقع القشلة الراثي حيث تم تأمني الحماية 
الالزمة واستقبال الوفد من قبل قسم رشطة اآلثار والراث التابع 
للقيادة«. واضاف البيان ان« قس�م حماية االثار والراث واملواقع 
األثرية والراثي�ة يف بغداد وبناًء عىل توجيهات قائد رشطة بغداد 
اللواء الركن ماجد فالح نعمة عملت كوادر القيادة يف هذا القسم 
ع�ىل تأمني الحماية الالزمة للوفود الدولية واملحلية اثناء زيارتها 

املواقع االثرية والراثية يف بغداد«.

إطالق رواتب املتقاعدين لشهر نيسان

الكامرك تضبط حاويات حمملة بسيارات 
دون املوديل يف ام قرص الشاميل

رشطة اآلثار تؤمن زيارة وزير اخلارجية 
السويرسي اىل املتحف الوطني

    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ى املكت�ب اإلعالمي لوزي�ر الداخلية 
عثم�ان الغانم�ي، أم�س األح�د، صحة 
معلومات وردت يف كتاب »مزّور« انترش 
عرب مواقع التواصل االجتماعي، تحدث 

عن تعيينات عىل مالك الوزارة.    
وذكر املكت�ب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن�ه »تداولت 
بعض مواقع التواصل االجتماعي، كتباً 
وأوامر إدارية بتعيني بعض األش�خاص 
عىل مالك وزارة الداخلية أو استعدادهم 
للمب�ارشة بال�دوام، وه�ذا األم�ر غ�ر 

الجه�ات  ع�ن  تص�در  ول�م  صحي�ح، 
املختص�ة يف وزارة الداخلية أية أوامر او 

كتب بهذا الشأن«.  
وأض�اف، »كم�ا ندعو إىل توخ�ي الدقة 
يف التعام�ل م�ع الصفح�ات املش�بوهة 
وغ�ر الرس�مية الت�ي تدع�ي أنها عىل 
صل�ة ب�وزارة الداخلي�ة أو إنه�ا قادرة 
ع�ىل اس�تحصال املوافق�ات الرس�مية 

للتعيني«.  
وتابع، »كما أن وزارة الداخلية حريصة 
تخ�ص  معلوم�ات  اي�ة  إيص�ال  ع�ىل 
التعيينات من خالل اإلعالن الرسمي عرب 

مواقعها املوثقة، لذا اقتىض التنويه«.

الداخلية تنفي إصدار أوامر تعيينات 
وحتذر من وثيقة مزورة

حمافظ البرصة يفتتح بنايتني جديدتني ملدرستني يف املحافظة
عقود واجور وزارة الكهرباء قدموا شكرهم للعيداني

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

املهن�دس أس�عد  الب�رة  افتت�ح محاف�ظ 
العيدان�ي، أم�س األح�د، بنايت�ني جديدت�ني 
إحداهم�ا  املحافظ�ة  مرك�ز  يف  ملدرس�تني 
ع�ىل نفق�ة وزارة الربية بحض�ور الدكتور 
عبدالحسني س�لمان عبدالحسن املدير العام 
لربية الب�رة وعدد من الحضور ووس�ائل 

إعالم مسموعة ومرئية.
وأك�د املحافظ ل�دى تفقده البنايت�ني اللتني 
تتكون�ان م�ن ثالثة طواب�ق ب�أن املحافظة 
مس�تمرة يف افتت�اح هكذا مش�اريع تربوية 
لحل مش�اكل البنى التحتي�ة للتعليم وتوفر 
األبنية املدرس�ية املالئمة حيث تم تخصيص 
مش�اريع كثرة لقطاع الربية ونأمل أن يتم 

افتتاح بنايات ملدارس أخرى مستقبال.
وكذلك أش�اد العيداني ب�دور وزارة الربية يف 

بناء مدارس بتصاميم رائعة.
بدوره، قدم املدير العام لربية البرة شكره 

وتقديره للمحافظ والحكومة املحلية ووزارة 
الربية للسعي املتواصل لرفد املديرية باملزيد 
من األبنية التي من ش�أنها أن تحل مش�اكل 

التعليم تدريجيا خدمة ملصلحة أجيالنا.

إىل ذلك ش�كر عق�ود واج�ور وزارة الكهرباء 
محافظ البرة املهندس اسعد العيداني من 
خالل موقف�ه يف الفرة املاضية بالوقوف مع 

هذه الرشيحة.

النقل تعزز اخلطوط اجلوية بطائرتني وتطلق 
رحالت مبارشة إىل أبوظبي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النق�ل االتحادية، أمس األحد، قرب 
وصول طائرتني من نوع ايرباص اىل العراق، من 
ضمن عقد م�ع الرشكة العاملية.وق�ال املتحدث 
باس�م ال�وزارة حس�ني الخفاج�ي يف تري�ح 
صحف�ي أن »االتفاقي�ة م�ع رشك�ة ايرب�اص 
العاملية ليس�ت جديدة، لكن ت�م مؤخراً التواصل 
والتف�اوض معه�ا عربو االونالين، حول ارس�ال 
طائرت�ني م�ن ه�ذه الرشك�ة لتعزيز اس�طول 
الخط�وط الجوي�ة العراقية«.واوضح الخفاجي 
أن�ه »من املقرر أن تصل الطائرتان قريباً واللتان 
تعدان من الطرازات الحديثة للرشكة«. بدورها، 
أعلنت الخط�وط الجوية العراقية ق�رب افتتاح 
خ�ط مب�ارش ب�ني بغ�داد وابوظب�ي.    وقال�ت 
الرشكة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

منه، إن »خطا مبارشاً س�يتم افتتاحه قريبا من 
بغ�داد إىل أبوظبي وبالعك�س«.  وأضاف البيان، 

أن »انطالق اوىل رحالت الناقل الوطني س�تكون 
ابتداء من واحد آيار 2021«.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )52(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 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� القط�ع املرقم�ة )232و230و208( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج ) 

حداد باب وشباك( وبمساحة )240( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القط�ع املرقم�ة )679و671و670( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج ) 
بائع س�كراب( وبمس�احة )360( م2 لكل قطعة  وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث 

سنوات 
3 � القطعة املرقمة )673( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج ) بائع سكراب( 

وبمساحة )710( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )681( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج ) بائع سكراب( 

وبمساحة )220( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )643أ و 643 ب ( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج ) 
بائع س�كراب( وبمساحة )187,50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
6 � القطع املرقمة )683و667و668( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج ) بائع 

سكراب( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � الفرن الحجري املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )10/2567( م 52 قوجاق 
)افران فتح الرحمن( وبمساحة ) 111( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة )58( والصادر يف 2021/3/30
بن�اءا عىل م�ا جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى / قس�م االمالك ذي العددي�ن  )3346 و 3345( 
يف 2021/3/10 ولحص�ول موافقة الس�يد املحافظ تعلن لجنة البيع وااليج�ار الثانية يف مديرية 
بلدي�ات نين�وى عن تاجري القطعتني التجاريت�ني املرقمتني )2876/5 و 2877/5 م 66 الس�عدة 
( وبمس�احة 445,50م   وملدة )13( ثالثة عرش س�نة   النش�اء عمارات تجارية وفق املخططات 
والرشوط والجدوى االقتصادية املعده لها عىل ان يتضمن املرشوع لكل منهم انشاء مبنى تجاري 
مؤلف من طابقني يحتوي الطابق االريض عىل )15( محل وغرفة كهرباء ومرافق صحية والطابق 
االول يحتوي عىل )4( قاعات وملحقاتها مع درج  عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل 
سنة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمسة سنوات وليس للمستأجر الحق باالعرتاض عىل قرار 
التقدير الجديد الذي س�يعاد التقدير فيه كل خمس س�نوات كما يلتزم املستاجر باقامة املشيدات 
خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك 
املدة ويف حالة عدم التش�ييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما 
هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية ربيعة  دون مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكش�ف عىل املرشوع وقت ما ش�اأت لالطالع 
عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل 
البلدية وس�تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدية ربيعة بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة 
جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا 
كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله 
هذه النواقص فتس�تكمل م�ن تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقول�ة وغري املنقولة ووفقا 
لالح�كام والقوان�ني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة 
مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني 
معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم 

االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة    
اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العقد خالل مدة )ثالثون ي�وم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ناكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 
)2013( املع�دل ويع�اد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان 
كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم االربعاء 

املصادف  2021/5/5 يف مبنى مديرية بلديات نينوى الساعة )12( الثانية عرش ظهرا

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )53(
تعلن اللجنة نك�وال عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة 
عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية 
لالط�الع عىل ال�رشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 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 � الف�رن الحجري املش�يد ع�ىل جزء من القطع�ة املرقمة 
)89/11( م 19 تل الرمان الواقع يف حي الرمان  وبمس�احة 

) 100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطعة املرقمة ) 130 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املشيد 
عليها )مجمع صناعي( وبمساحة )500( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )50(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
م�ع الترصيح االمني للمش�رتك باملزاي�دة وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظة 
نينوى /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من 

بدل االيجار 
1� القطعة املرقمة )371 بلدي ( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها ) محل بائع 

دهونات( وبمساحة )139,5( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطعة املرقمة )374( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها ) بائع بولربين 

مستعمل( وبمساحة )75( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � القطعة املرقمة )413 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) معمل 
تصنيع معامل الحىص والرمل ( وبمس�احة )700( م2 وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
4 � القطع�ة املرقمة )25 بلدي ( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) معمل 

نجارة( وبمساحة )300( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )98 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) معمل 

نجارة( وبمساحة )750( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القط�ع املرقم�ة )12 بلدي و 13بلدي و 24 بل�دي و 8 بلدي و 18 بلدي و 
126 بل�دي و 32 بل�دي و 17 بلدي و 14 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املش�يد 
عليها ) معمل نجارة( وبمس�احة )225( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات

العدد : 226
التاريخ : 2021/3/31

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 225
التاريخ : 2021/3/31

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 223
التاريخ : 2021/3/31

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )59(  والصادر يف 2021/3/30 
بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى ذي العدد 3612 يف 2021/3/17 
ولحصول موافقة الس�يد الوزير ع�ىل قرار التقدير بموج�ب كتاب مديرية  
البلدي�ات العامة � االمالك ذي العدد ب/4522 يف 2021/2/18 تعلن اللجنة 
اع�اله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل 
مديرية بلدية  ربيعة  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية.  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل 
م�دة )30(  يوم  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
ن�رش االعالن  واملصاري�ف االخرى عىل ان يقوم  بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق 
ق�رار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االع�الن عن تأجر امللك 
وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
ع�ىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة 
مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستأجر ناكال وتطبق 
بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 

2021/5/5  يف مديرية بلديات نينوى الساعة  الثانية عرش ظهرا 
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

اعالن الدعوة العامة ملناقصة تقديم خدمات خزن ومناولة منتوجي 
زيت الوقود و النفثا بواسطة اخلزانات العائمة يف املياه االقليمية 
SH/MT/2021/01 العراقية - منطقة املخطاف املرقمة

تعلن رشكة تسويق النفط )SOMO( إحدى تشكيالت 
وزارة النفط العراقي�ة والكائنة يف بغداد حي املعتصم 
مقابل مدينة العاب بغداد عن مناقصة لتنفيذ خدمات 
خ�زن الكميات املتوف�رة للتصدير م�ن منتوجي زيت 
الوق�ود والنفثا والبالغة بح�دود )1,020,000 ±20% 
 Floating( بواس�طة الخزانات العائم�ة )طن/ش�هر
ن�وع  وناقل�ة   )VLCC( ن�وع  ناقلت�ني   )Tankers
)Aframax( و مناول�ة )STS( ه�ذه الكميات يف املياه 
االقليمي�ة العراقي�ة - منطق�ة املخط�اف ومل�دة )8( 
اش�هر قابلة للتمديد بموجب تعليمات  الدعوة واتفاق 

الطرفني.
فع�ىل ج�مي�ع ال�رشكات املتخصص�ة ذات الخربة يف 
مج�ال النق�ل والخدمات البحرية والت�ي لديها الرغبة 
باإلشرتاك بهذه الدعوة تقديم عروضها وفق الضوابط 
وال�رشوط  مراجعة املوقع الرس�مي لرشكة تس�ويق 

)somooil.gov.iq(  النفط

تنويه
تعلن دائرة العيادات الطبية 
تمدي�د مدة  الش�عبية ع�ن 
االعالن عن مرشوع انش�اء 
معام�ل النتاج االوكس�جني 
الطبي عدد )5( ملدة عرشة ايام 
عمل ابتداءا من 2021/4/5 
ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ل�ذا   2021/4/19 لي�وم 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل 
العدد : 415 / بحث / 2021 

التاريخ : 1 / 4 / 2021 
م / اعالن 

اىل املدعى عليها / هدى حسون نارص 
اقام املدعي مهند يوس�ف مطرود الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا بالنش�وز وملجهولية مح�ل اقامتك 
وتايي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  وحس�ب 
املجل�س املح�ي ل�ذا ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم اج�راء البحث 
 2021  /  4  /  12 املص�ادف  االجتماع�ي 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سيجري 
البح�ث االجتماع�ي بحق�ك غيابي�ا وفق 

االصول .
القايض 

محمد هاتو جوني
����������������������������������

اعالن 
ق�دم املواطن ) عبد الكريم كاظم محس�ن 
( الدعوى لتبديل لقب وجعله ) الس�اعدي 
( بدال من ) الس�عدي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( خمسة 
ع�رش يوما م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م ) 3 ( لس�نة 2016 املع�دل 
عىل ان يكون النرش باس�م مدير الجنسية 

املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 6082 
التاريخ : 28 / 3 / 2021 

م / اعالن 
قدم املواطن ) عي حساب كاظم ( الدعوى 
لتسجيل لقب وجعله ) ال عيىس ( بدال من 
) ف�راغ ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية بطلب�ه اس�تنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم ) 3 ( لسنة 2016 املعدل عىل ان يكون 

النرش باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود 

متديد مناقصة
الحقا بكتابنا املرقم 3860 يف 2021/3/22 
ورد يف الفق�رة )2(  ) تق�رر تمدي�د اع�الن 
االثن�ني  لي�وم   )2021/9/5( املناقص�ة 
تقري�ر   ( ه�و  والصحي�ح   )  2021/4/8
تمديد اع�الن املناقصة )2021/9/5( ليوم 

الخميس 2021/4/8 ( لذا اقتىض التنويه

 Tender to provide Maritime Handling and Floating
 Storage Services for the exported products of Fuel
Oil and Naphtha by Floating Tankers at Iraqi Te -

 ritorial Waters- Anchorage area
Number SH/MT/2021/01

“Oil Marketing Company (SOMO)” as one of the Iraqi 
Ministry of Oil companies, situated in Baghdad, Al-
Mu>tasim neighborhood, in front of Baghdad Aqua 
park, announces a tender to provide Maritime Han-
dling (STS) and Floating Storage services at the Iraqi 
territorial waters - anchorage area by “Floating Tank-
ers”  (Two Vessel (VLCC) and One Vessel (Aframax)  
for the exported petroleum products of (Fuel Oil and 
Naphtha) its quantities are about  (1,020,000 ± 20% 
MT/Month) for (8) months, which can be extended ac-
cording to the tender instructions and agreement of 
the two parties
All marine transport experienced and specialized 
companies are invited to submit their competitive 
bids according to the terms and conditions available 
at Oil Marketing Company (SOMO) website (somooil.
gov.iq)

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
على جزء من القطعة المرقمة 2966/5م66 

السعدة 
ساحة وقوف السيارات 

الكبيرة 1

م66 السعدة  معارض سيارات )7و8(  2
2875/5 م 66 السعدة   فرن 3

العدد : 4551
التاريخ 2021/4/4

الدكتور 
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2349( االثنين  5  نيسان  2021 اعالنات6
فقدان 

فقدت مني الهوية باس�م / وس�ام هادي عبد 
عيل التحصيل الدرايس / بكلوريوس – املديرية 
العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية املنطقة 
الوس�طى – وزارة الكهرباء – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������

فقدان 
 89373592 املرقم�ة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
والص�ادرة من وزارة الكهرب�اء – دائرة محطة 
كهرباء التاجي باسم / نزار عبد املحسن جرب – 

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

اعالن 
قدم�ت ) فاطم�ه خض�ر عب�اس ( الدع�وى 
لتبدي�ل )اللقب ( وجعله ) املوس�وي ( بدال من 
) مكاصي�ص  ( فمن لديه ح�ق االعرتاض عىل 
ذلك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما وفق املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة املوحدة رقم ) 3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير العام / وكالة 

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

اىل الرشي�ك ) ايم�ان جب�ار ون�اس ( اقت�ى 
حضورك اىل مق�ر بلدية النجف االرشف لغرض 
اصدار اجازة بن�اء للعقار املرقم ) 60135 حي 
النداي رقم املقاطع�ة )4( جزيرة النجف خالل 
ع�رشة اي�ام وبخالفه س�تتم االج�راءات دون 

حضوركم
طال�ب االج�ازة / عب�د الحس�ن ع�زوز عب�د 

الحسن
��������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 34/استمالك/2010
التاريخ: 2021/3/31 

إىل / املدعى عليه / سعد احمد محمود
م / تبليغ

ملقتضيات الدعوى املرقمة 34/استمالك/۲۰۱۰ 
املقامة من قبل املدعي الس�يد امن عام العتبة 
العس�كرية املقدس�ة اضافة لوظيفت�ه وملوعد 
املرافعة املوافق 2021/4/7 وملجهولية اقامتك 
حس�ب اش�عار مخت�ار منطقة س�وق مريم ) 
جميل حامد ذياب ( قررت هذه املحكمة تبليغك 
بالجريدة الرسمية املوعد املرافعة املذكور اعاله 
وعن�د عدم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تتخذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا 

وحسب االصول ۰۰۰ مع التقدير
القايض 

احمد مهدي محمد 
��������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 81/استمالك/2020
التاريخ: 2021/3/31 

اىل / املدعى عليه مهند تركي احمد
م/ تبليغ بالحكم الغيابي 

بتاريخ2020/12/16 اص�درت محكمة بداءة 
س�امراء ويف الدع�وى املرقم�ة ۸۱/اس�تمالك 
/۲۰۲۰ ق�رارا غيابي�ا بحقك قاب�ال لالعرتاض 
يف  س�هامك  اس�تمالك  واملتضم�ن  والتميي�ز 
العقار املرقم2/45 م رشقية وتس�جيلها باسم 
األمان�ة العام�ة للعتب�ة العس�كرية املقدس�ة 
وبالنظر لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي بتاری�خ2020/11/15 
واملتضم�ن ارتحالك اىل جهة مجهولة وحس�ب 
اش�عار مختار حي الهادي ) عثمان محمد عيل 
( واملص�دق بختم قائممقامية قضاء س�امراء 
بصحيفت�ن  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  علي�ه 
محليتن يوميتن بق�رار الحكم اعاله ويف حال 
ع�دم االعرتاض او التمييز خالل خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ النرش فس�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية
القايض 

احمد مهدي محمد
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3163/ب2020/5

التاريخ : 2021/4/1
اعالن

إىل/ الشخص الثالث ) شيماء زهر امن ( 
أقام املدعي )طالب هادي تاج( الدعوى البدائية 
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها ) الحكم  بازالة 
ش�يوع العقار املرقم ) 3/56993 ( حي النداء 
وتوزيع صايف الثم�ن عىل الرشكاء ( وقد قررت 
املحكمة ادخالك شخصا ثالثا يف الدعوى منظم 
اىل جان�ب املدع�ى عليه�م ،وملجهولي�ة مح�ل 
إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار ح�ي الغدي�ر /1 ) ع�يل عبد الحس�ن 
الدعم�ي( ، علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املص�ادف يف ي�وم 2021/4/14 وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3163/ب2020/5

التاريخ : 2021/4/1
اعالن

إىل/ الشخص الثالث ) زهراء زهر امن ( 
أقام املدعي )طالب هادي ت�اج( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيه�ا ) الحكم  بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 3/56993 ( ح�ي النداء 
وتوزي�ع صايف الثم�ن عىل ال�رشكاء ( وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث�ا يف الدعوى منظم 
اىل جانب املدع�ى عليهم ،وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغدي�ر /1 ) عيل عبد الحس�ن الدعم�ي( ، عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/4/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3163/ب2020/5

التاريخ : 2021/4/1
اعالن

إىل/ الشخص الثالث ) عذراء زهر امن ( 
أقام املدعي )طالب هادي ت�اج( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيه�ا ) الحكم  بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 3/56993 ( ح�ي النداء 
وتوزي�ع صايف الثم�ن عىل ال�رشكاء ( وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث�ا يف الدعوى منظم 
اىل جانب املدع�ى عليهم ،وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغدي�ر /1 ) عيل عبد الحس�ن الدعم�ي( ، عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/4/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3163/ب2020/5

التاريخ : 2021/4/1
اعالن

إىل/ الشخص الثالث )زهر امن صالح ( 
أقام املدعي )طالب هادي ت�اج( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيه�ا ) الحكم  بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 3/56993 ( ح�ي النداء 
وتوزي�ع صايف الثم�ن عىل ال�رشكاء ( وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث�ا يف الدعوى منظم 
اىل جانب املدع�ى عليهم ،وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغدي�ر /1 ) عيل عبد الحس�ن الدعم�ي( ، عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/4/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3163/ب2020/5

التاريخ : 2021/4/1
اعالن

إىل/ الشخص الثالث ) ملياء زهر امن ( 
أقام املدعي )طالب هادي ت�اج( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيه�ا ) الحكم  بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 3/56993 ( ح�ي النداء 
وتوزي�ع صايف الثم�ن عىل ال�رشكاء ( وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث�ا يف الدعوى منظم 
اىل جانب املدع�ى عليهم ،وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغدي�ر /1 ) عيل عبد الحس�ن الدعم�ي( ، عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/4/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 763

التاريخ: 2021/2/23
إىل  / املدعو ) كايف عواد حتوت (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )سلوى حنون ساير( طلبا 
إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدع�و )كايف عواد حتوت( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2002/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/4
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) عصمه محمد عيل عطيه ( 
أقام املدعون ) نبيه�ه مهدي مصطفى وجماعتها( 
الدع�وى البدائية املرقم�ة أعاله والت�ي يطلب فيها 
) الحك�م  بازالة ش�يوع ح�ق الت�رف للقطعتن 
املرقمت�ن ) 24 و 25( مقاطع�ة 20 بح�ر النجف( 
ان كان قاب�ل للقس�مة وبعكس�ه بيعه�ا وتوزي�ع 
ص�ايف الثمن عىل الرشكاء ،ولثب�وت مجهولية محل 
إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
الحويش ) حسن هادي شروزة( ، عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة املصادف يف 2021/4/18 وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم�ن الهاربن ) حيدر عبد مدلول الخزعيل 

و اياد هادي عباس و تكليف دزام جيجان (
احالكم الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الرميثة إىل 
محكمة جنايات املثن�ى بموجب قرار اإلحالة املرقم 
إلج�راء  غيابي�ا   ،  2021/2/25 يف   )2021/36(
محاكمتك�م بدعوى غر موج�زة  وفق احكام املادة 
) 444( م�ن قانون العقوبات ولع�دم حضوركم إىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك�م عن طريق صحيفتن 
موع�دا   2021/5/16 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ن 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضوركم س�يتم اجراء 

محاكمتكم غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) هاني جبار جياد (

احالك الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة إىل 
محكمة جنايات املثن�ى بموجب قرار اإلحالة املرقم 
إلج�راء  غيابي�ا   ،  2021/2/18 يف   )2021/20(
محاكمتك بدعوى غ�ر موجزة  وفق احكام املادة ) 
443( من قانون العقوبات ولعدم حضورك إىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن محليتن 
وتحدي�د ي�وم 2021/5/12 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب األصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) حسن موحان حيال (

احالك الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة إىل 
محكمة جنايات املثن�ى بموجب قرار اإلحالة املرقم 
إلج�راء  غيابي�ا   ،  2021/3/8 يف   )2021/216(
محاكمتك بدعوى غ�ر موجزة  وفق احكام املادة ) 
442( من قانون العقوبات ولعدم حضورك إىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن محليتن 
وتحدي�د ي�وم 2021/5/10 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب األصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

��������������������������������������
إىل الرشكاء مصطفى فاض�ل جعفر وفاضل جعفر 

باقر 
اقت�ى حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرق�م 3368 /2 حي 
الغدير خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضوركم طالب االجازه 
امجد فاضل جعفر

��������������������������������������
إىل الرشيك ترمن جبار نواح 

توجب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام 
رشيكت�ك خوله جب�ار رويض بالبن�اء عىل حصتها 
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه 50784 /3حي النداء 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

��������������������������������������
إىل الرشيك مائده خطار عوده 

توجب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام 
رشيكتك زينب بش�بوش كربول بالبناء عىل حصتها 
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه 50397 /3حي النداء 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

��������������������������������������
إىل ال�رشكاء حيدر عبد األمر هاش�م و بهاء رش�يد 

هادي 
توجب عليكم الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافقه عىل 
قيام رشيككم بهاء رحيم مردان بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 438 /19 حي 17تمور 
يف الكوفه خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال

إىل الرشكاء حيدر عبد األمر هاشم وبهاء رشيد 
هادي 

اقتى حضوركم إىل مقر بلدية الكوفه لعرض 
إص�دار أج�ازه بناء للعق�ار املرق�م 438 /19 
حي 17تموز خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 
اإلج�راءات دون حضورك اس�م طالب االجازه 

بهاء رحيم مردان
��������������������������������������

إىل الرشيك جعفر اسماعيل قاسم 
اقت�ى حضورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 13711 
/3حي صدام خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
مثنى مدلول كطوف

��������������������������������������
إىل الرشيك نجم عبد محمد إسماعيل 

توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيك أحمد زل�زال نعمه 
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
58304 /3حي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خارج الع�راق من 
تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعرتاض مستقبال
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 3493

التاريخ : 2021/4/4
بناء ع�ىل طلب املواط�ن )احمد ش�اكر عزيز(  
طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعل�ه ) امليايل( بدال 
من )امليامي(  فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل الرشيك / حيدر جاسب عبد الرضا
توجب حضوركم اىل مديرية بلدية الكوفة وذلك 
لغ�رض التوقي�ع والبصمة الجل اص�دار اجازة 
بناء للعقار املرقم 3/78974 حي ميسان كونك 
مناصف عىل العقار اعاله مع الرشيكة ماجدة 

حسن عوده
��������������������������������������

فقدان وثيقة
بتاري�خ  املرقم�ة 1445390  الوثيق�ة  فق�دت 
2017/11/2 والصادرة من ثانوية الصالحات 
للبن�ات يف النج�ف االرشف املعنون�ة اىل وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي باسم الطالبة دنيا 
جواد محس�ن حمزة فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار 
��������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 3278

التاريخ 2021/3/28
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املواطن  
)حيدر غازي لوتي( طلبا لغرض تس�جيل لقبه  
وجعل�ه ) الروازق( بدل من ) ف�راغ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مده 
اقصاه�ا )عرشة ايام( وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 3506
التاريخ : 2021/4/4

بن�اء عىل طل�ب املواطن )داخل مزهر س�يان(  
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله ) الخالدي( بدال 
م�ن )ال جبي(  فم�ن لديه اع�رتاض  مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رق�م 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 3500

التاريخ : 2021/4/4
بن�اء عىل طلب املواطن )حس�نن داخ�ل  مزهر(  
طلب�ا لغرض تبديل لقبه وجعل�ه ) الخالدي( بدال 
م�ن )ال جبي(  فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 3502
التاريخ : 2021/4/4

بناء عىل طلب املواطن )حسن شاكر مزهر(  طلبا 
لغرض تبديل لقبه وجعله ) الخالدي( بدال من )ال 
جب�ي(  فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 3504
التاريخ : 2021/4/4

بناء عىل طلب املواطن )محمد شاكر مزهر(  طلبا 
لغرض تبديل لقبه وجعله ) الخالدي( بدال من )ال 
جب�ي(  فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/5
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية 
االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي حس�ن عباس 
نارص خاطر

3 � رقم الدعوى 2019/5
4 � تاريخ ارتكاب  الجريمة 31 /2011/1

5 � تاريخ الحكم : 2019/1/9
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 

 2008
7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرة 

واملنشات  
8 � خالص�ة الحك�م :   عدم ش�مول املتهم اعاله 
بقاون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما 
زال ماكث�ا يف الغي�اب ولعدم ص�دور امر فصل او 
طرد او استقالة حس�ب كتاب دائرته املرقم 513 

يف 2018/1/17 
 9 � الحب�س البس�يط مل�دة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام املادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
كون�ه  القان�ون االصل�ح للمتهم عم�ال باحكام 
املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د رقم 
17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه م�ن تاريخ 1/31 

/2011 ولحد االن
10 � اخراجه  من الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة  
42/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد 
اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بدالل�ة املادة 

89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعطاء املوظف�ن العمومين صالحية القاء 
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطنن باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ 

د رقم 17 لسنة2008
12 �   حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
)حس�ن عب�د االمر جاب�ر( البالغ�ة ) 25,000( 
خمس�ة وعرشون ال�ف دينار عراق�ي ترف له 
من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
 حكما  غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قابال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 
71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم بتاريخ 

2019/1/9
العميد الحقوقي 

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
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رئيس الوفد اخلليجي: البرصة هي األجدر 
بتنظيم البطولة

           المستقبل العراقي/ متابعة

أكتمل رس�مياً عقد الوفد الخليجي يف محافظة البرصة بعد 
وص�ول املجموع�ة الثانية املؤلف�ة من رئي�س الوفد حميد 

الشيباني مع ثالثة مفتشني آخرين
وأعرب الش�يباني بحسب بيان لوزارة الش�باب والرياضة، 
تلق�ت وكال�ة }الفرات ني�وز{ نس�خة منه، عن »س�عادته 
بتواجده يف البرصة« مثمناً »حفاوة االس�تقبال التي تعكس 

كرم أهل العراق والبرصة خصوصا«.
وأشار اىل، ان »البرصة هي األجدر بتنظيم البطولة بعد سحب 
قطر مللفها« منوها اىل، ان »الزيارات للوفد ستش�مل أماكن 

عدة تتنوع ما بني منشات رياضية وخدمية وصحية«.
واس�تعرض مدي�ر ع�ام دائرة الرتبي�ة البدني�ة أحمد عودة 
منهاج الزيارة وبرنامج الوزارة الخاص باالماكن املقرتحة.

فيم�ا بادر الوف�د ألداء أوىل مه�ام عمله بتفقد مط�ار البرصة 
الدويل، واالستفس�ار من مدير املطار س�مري ش�عالن، عن أهم 
املواصف�ات واإلمكان�ات الخاص�ة باملطار، ثم توجه�ا إىل مقر 

ضيافتهم�ا يف فن�دق البرصة الس�ياحي.ويحظى ملف البرصة 
الس�تضافة خليج�ي 25، بتأييد غري مس�بوق، وباتت البطولة 
ع�ى مرم�ى حجر من العراق، وال ش�ك أن التأيي�د الواضح من 
دول الخليج وانسحاب قطر من سباق استضافة البطولة، منح 

البرصة، أفضلية احتضان العرس الخليجي.

درجال لألوملبية: نقف عىل مسافة واحدة ومصلحة الرياضة أكرب من الشخوص
           المستقبل العراقي/ متابعة

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، األحد، 
حرص�ه ودعمه للرياض�ة العراقية بع�د انتخاب 
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية العراقية.
وذك�ر بيان ل�وزارة ان درج�ال بني خ�الل لقائه 
رئيس وأعض�اء املكتب التنفي�ذي للجنة األوملبية 
الوطني�ة العراقية، ان »الوزارة تقف عى مس�افة 
واح�دة من الجميع وس�تقدم الدعم ال�الزم لكم، 
ق�در اإلمكان�ات املتاحة ع�ى الرغم م�ن الظرف 
االقتصادي الصعب، إذ نس�عى لتهيئة بنى تحتية 
لكل االلعاب تتوافر فيها مس�تلزمات اعداد البطل 
األوملبي، وس�تكون املركزية أساس�ًا للعمل خالل 

املرحلة املقبلة كونها األهم«.وأضاف مخاطباً الحضور: 
ب�اب الوزارة والوزي�ر مفتوح أمامك�م لتلبية متطلبات 
إنج�اح العم�ل الري�ايض، ونح�ن يف خدمتك�م وخدم�ة 
رياض�ة البلد، ونرجو وضع خطط وبرامج إس�رتاتيجية 
للنهوض بالواقع الريايض، والسعي الستقطاب كفاءات 
عى مستٍو عاٍل ومدربني اجانب لبناء قاعدة رصينة لكل 
االلعاب، واس�تثمار الدعم املقدم من املؤسسات الدولية 
للرياض�ة العراقي�ة وتس�خريه لخدم�ة ه�ذه  االلعاب 
ورياضييها«.وش�دد الوزير درجال عى »رضورة دراسة 

مناه�ج االتحادات من قبل لجنة فنية محايدة بعيًدا عن 
التعقيدات الس�ابقة، وأن يتمتع الجمي�ع بروح القيادة 
يف كل يشء ويكون�وا عى قدر املس�ؤولية بمعنى الكلمة، 
لك�ن هذا ال يمنع حدوث الخط�أ، لكن الذي والذي يخطأ 
ويعتذر فهذا محسوب له، مطالًبا بتهيئة قيادات شبابية 

ليأخذوا دورهم يف قيادة البلد«.
وج�دد وزير الش�باب »الدع�وة لوضع املصلح�ة العامة 
نصب أعني الجميع كونها أكرب من الش�خوص واألهم يف 
املرحلة القادمة،« داعياً إىل »التفكري بأفق واسع، والنظر 
مل�دى بعيد يدلل عى التميز، والعمل بعيداً عن السياس�ة 

ك�ّون الرياض�ة ذات قيم�ة عالي�ة، وأنت�م االن يف 
مقدمة املش�هد األوملبي كأعض�اء مكتب تنفيذي 
وليس رؤس�اء إتح�ادات فق�ط، اذا عليكم مهام 

إضافية يجب أن تعوها«.
وختم درجال كالمه بالقول »علينا نسيان املرحلة 
املاضية، والعمل عى تصحيح كل سلبيات املرحلة 
الس�ابقة الت�ي س�جلت تراجًع�ا كب�رياً للرياضة 
إداري�اً وفنًي�ا يف جمي�ع املوسس�ات الرياضي�ة، 
والب�دء بمرحلة جديدة بيضاء بعيدة عن التكتالت 
والتخندق�ات، والعمل بش�كل مختلف يش�ار إليه 
بالبنان من جميع األوس�اط، وس�نضع ايدينا مع 
بعض للنهوض بواقع الرياضة واعادة بناء الثقة 
فيما بينن�ا وف�ق إرادة حقيقية، ُمقدم�اً التهنئة 
والتمنيات بالتوفيق والنجاح للمكتب التنفيذي الجديد«.

وكانت انتخابات اللجنة األوملبية العراقية التي جرت عى 
مدى يومني }25- 26 آذار املايض{ أس�فرت عن فوز رعد 
حم�ودي بوالية جديدة يف رئاس�ة اللجنة، كما أس�فرت 
ع�ن فوز إياد نجف نائبا أول وحي�در الجمييل نائبا ثانيا 
وأحمد حنون نائبا ثالث. ويف نتائج املكتب التنفيذي فاز 
7 أعض�اء هم: بختيار فريق وعادل عيدان وهردة رؤوف 
وباس�م أحمد وجميل عزيز وحس�ني العميدي وإبراهيم 

جبار.

العنكويش يفتح النار 
عىل حكام الدوري

باريس حيدد موعد جتديد 
عقد نيامر

              المستقبل العراقي/ متابعة

فتح رئيس نادي الديوانية، حس�ني العنكويش، النار عى حكام 
الدوري املمتاز، وحملهم مسؤولية تراجع نتائج الفريق، واصفا 
ركل�ة الجزاء التي تم احتس�ابها ض�د فريقه لحس�اب الطلبة 
ب�«الظاملة«.وخرس الديوانية عى يد مضيفه الطلبة، بهدف من 
رضبة جزاء س�جلها محمد جفال، أمس السبت، ضمن الجولة 
26 م�ن ال�دوري املمتاز.وقال العنكويش يف بي�ان عرب صفحته 
الرسمية بموقع »فيس بوك«: »يف ظل تتايل األخطاء التحكيمية 
التي يتعرض لها فريق كرة القدم بالنادي يف منافسات الدوري 
فإن مجلس إدارة النادي يأسف لألخطاء التحكيمية التي عانى 
منها الفريق منذ بداية الدوري حتى بلغت مستواها الكارثي يف 
مب�اراة الطلبة يوم أمس والتي منحت هدية الفوز لألخوة نادي 
الطلبة من حكم املباراة«.وأضاف »إننا يف نادي الديوانية جهزنا 
ملفا كامال موثقا بمقاطع الفيديو لألخطاء الواضحة واملتكررة 
الت�ي تعرض لها فريقنا منذ بداية املوس�م والتي كادت تعصف 
بكل جهودنا وما زالت مس�تمرة حتى اليوم«.وتابع العنكويش 
»س�يتم عرض الفيديو عى أي مسؤول يف االتحاد يطلبه، سعيا 
منا إليقاف هذا املسلسل الذي ال تنتهي حلقاته«.وواصل »كانت 
الق�رارات الخارجة عن حكم مباراتنا أمام الطلبة، باحتس�اب 
ركل�ه جزاء ظاملة، مح�ل تناقض كبري لفداحته�ا كما ونوعا«.
وختم »هذا النهج واملس�توى من التحكيم ال يرقى ملس�توى أي 
حكم ع�ادل والتي ال يتقبلها أحد وت�ؤدي لإلطاحة باجتهادات 
وإع�داد طوي�ل لفريق بأكمله من خالل أخط�اء واضحة وبكل 

أسف لم يتم محاسبة الحكام املخطئني«.

هاري كني ينفرد بإنجاز رائع يف الدوري اإلنجليزي
              المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل هاري ك�ني مهاج�م توتنهام تألق�ه امللفت يف املوس�م 
الحايل، وذلك بتسجيله هدفني يف شباك نيوكاسل يونايتد، خالل 
املب�اراة التي تجم�ع الفريقني اآلن عى ملعب “س�انت جيمس 
ب�ارك”، لحس�اب الجول�ة 30 من بطول�ة ال�دوري اإلنجليزي.
ورفع هاري كني رصي�ده إىل 19 هدفاً يف الربيمريليج، ليخطف 
ص�دارة الهداف�ني مع امل�رصي محمد صالح مهاج�م ليفربول 
ال�ذي تراجع إىل املركز الثاني برصيد 18 هدفاً.هاري كني األكثر 

تس�جيالً يف الدوري اإلنجليزي خارج الديار. وبحس�ب ش�بكة 
أوبتا لإلحصائيات، أحرز هاري كني هدفه رقم 84 خارج الديار 
يف بطول�ة الدوري اإلنجليزي، وذلك خ�الل 120 مباراة خاضها 
فقط.وأوضحت الش�بكة أن هذا أكرب عدد أهداف يسجله العب 
يف بطول�ة الربيمريلي�ج خارج الدي�ار مع فريق واح�د، فهناك 
العب�ني آخرين يتفوقون عليه، لكنهم لعب�وا لعدة أندية.وحقق 
هاري كني رقماً مميزاً آخر بكونه أصبح تاس�ع العب يف تاريخ 
الدوري اإلنجليزي يس�جل 5 أهداف عى األقل يف خمسة مالعب 

مختلفة يف البطولة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنس�ية صباح األحد أن نيمار 
جونيور دا س�يلفا سوف يوقع عى عقود بقائه يف صفوف 
باريس سان جريمان الفرنيس عقب نهاية املوسم الجاري.
وكشفت وسائل اإلعالم العاملية منذ قليل عن بعض األخبار 
والتحديثات التي تخص مس�تقبل الربازييل نيمار جونيور 

دا سيلفا مهاجم وجناح باريس سان جريمان الفرنيس.
وذكر السيد فابريزيو رومانو الصحفي املوثوق املختص يف 
أخبار انتقاالت الالعبني أن الربازييل نيمار حسم مستقبله 

بشكل كبري مع فريق باريس سان جريمان.
وأك�د فابريزيو رومانو أن نيمار يق�رتب من التوقيع عى 
عقد جديد مع نادي باريس سان جريمان سوف يبقيه مع 

العمالق البارييس يف ملعب حديقة األمراء لفرتة أطول.
وكش�ف رومان�و أن نيم�ار س�يوقع عى عق�د جديد مع 
باريس سان جريمان سوف يبقيه مع الفريق حتى صيف 
عام 2026 القادم، كاشفاً أنه سيكون هناك مبلغاً كبرياً يف 
العقد كإضافات إذا حقق الالعب لقب دوري أبطال أوروبا 
يف السنوات القادمة.وأش�يع يف الفرتة األخرية أن الربازييل 
نيمار جونيور دا س�يلفا س�وف يعود إىل الدوري اإلسباني 
م�ن بوابة ريال مدريد أو برش�لونة ولك�ن من الواضح أن 

األمور حسمت ببقائه يف باريس سان جريمان.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عمومية احتاد الكرة تصوت عىل النظام األسايس لعام 2021 وقانون االنتخابات
            المستقبل العراقي/ متابعة

صوتت الهيأة العام�ة يف تطبيعية اتحاد الكرة 
العراق�ي ع�ى النظام األس�اس لع�ام 2020- 
2021 خ�الل املؤتم�ر االس�تثنائي للجمعي�ة 
العمومي�ة بحض�ور ممث�يل االتحادي�ن الدويل 

واآلسيوي.
وذك�رت الهي�أة أنه�ا »عق�َدت، صب�اح اليوم 
األحد، االجتماع االستثنائي للجمعية العمومية 
لالتح�اد العراقي لكرة الق�دم، بحضور ممثيل 

االتح�اد اآلس�يوي ورئي�س الهي�أة التطبيعية 
إي�اد بني�ان، وعض�وي التطبيعية أس�عد الزم 
ورافد عبد األمري، واألمني العام محمد فرحان، 
وأعض�اء الهيأة العام�ة البال�غ عددهم )51( 

عضوا من أصل )55( عضوا«.
وبحسب البيان »ألقى رئيس الهيأة التطبيعية 
كلم�ًة رحَب فيها بحضور وف�د ممثيل االتحاد 
اآلس�يوي، واس�تعرض بنيان، يف كلمته، عمل 
التطبيعية للفرتة املاضية، وأبرز االنجازات التي 
تحققت، وتمن�ى للحضور املوفقي�ة والنجاح 

يف املؤتم�ر بم�ا يخدم مصلحة الك�رة العراقية 
والعمل املستقبيل التحاد الكرة«.

واش�ار البيان اىل انه »ت�َم التصويت باإلجماع 
ع�ى النظام األس�ايس لع�ام )2021-2020(، 
وعى القانون االنتخابي بجميع مواده، وجرت 
أح�داث املؤتم�ر بانس�يابية عالي�ة، وس�ادت 
األج�واء املصلح�ة العام�ة بغي�ة الوص�ول إىل 
انتخابات املكتب التنفيذي لالتحاد املقبل املقرر 
إقامته�ا يف ش�هر حزيران م�ن الع�ام الحايل، 

تسبقها انتخابات االتحادات الفرعية«.

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/421

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائب : الرشط�ي رافت صبيح 

عالوي وادي التميمي
3 � رقم الدعوى 2019/421
4 � تاريخ ارتكاب  الجريمة 

5 � تاريخ الحكم : 2019/6/9
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 37( م�ن ق ع د رق�م 14 

لسنة 2008 
اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب   �  7

البرصة واملنشات  
8 � خالص�ة الحك�م :   عدم ش�مول املتهم اعاله 
بق�اون العفو الع�ام رقم 27 لس�نة 2016 لعدم 

قيامه بتسديد املبالغ املرتتبة بذمته   
 9 � الحبس البس�يط ملدة )س�نة واح�دة ( وفق 
اح�كام امل�ادة 37/اوال / الش�ق االول  م�ن ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 كونه  القان�ون االصلح 
للمته�م بدالل�ة امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رق�م 111 
لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/
اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الهماله مما 
تس�بب بفقدان العجل�ة الحكومية الت�ي بذمته 
واملرقم�ة 765 ن�وع ش�فر لومينا عن�د تعرضه 
لحادث تس�ليب واالس�تيالء عى العجلة املذكورة 

اعاله عام 2007 
10 � تضمينه مبلغ مقداره 9,000,000 تس�عة 
مالي�ني دينار وفق امل�ادة 37 ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 ع�ن قيم�ة العجل�ة الحكومية 
املوصوف�ة اع�اله وحس�ب التس�عريه بتاري�خ 

الحادث يستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11 � اخراجه  من الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة  
42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
ك�ون الفع�ل حدث قب�ل تعديل قان�ون عقوبات 
قوى االمن الداخيل اس�تنادا الح�كام املادة  89/
اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
12 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق 

أ د رقم 17 لسنة2008
13 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا م�ن ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008
14 � تعمي�م اوصاف العجل�ة الحكومية املرقمه 

اعاله وفق القانون
15 � تنزي�ل العجلة الحكومي�ة املوصوفة اعاله 

من الذمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
16 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
)جب�ار عاتي ج�رب( البالغة ) 25,000( خمس�ة 
وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القانون وافهم بتاريخ 

2019/6/9
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/295

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة قوى االمن 

الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي مرتىض 
نارص عريبي خميس العيداني املطرود من 

الخدمة 
3 � رقم الدعوى 2019/295

 19 الجريم�ة  ارت�كاب   تاري�خ   �  4
2013/8/

5 � تاريخ الحكم : 2019/4/14
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5( م�ن ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشات  
8 � خالص�ة الحكم :   عدم ش�مول املتهم 
اعاله بق�اون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016 لص�دور ام�ر ط�رده م�ن الخدمة 
بتاري�خ 2018/7/24 بع�د نف�اذ قانون 
العف�و اع�اله ولكون�ه م�ا زال ماك�ث يف 

الغياب 
9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 كونه  القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/
اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغيابه م�ن تاري�خ 8/19 /2013 ولغاية 
طرده من الخدم�ة بتاريخ 2018/7/24 
بموج�ب االمر االداري الصادر من مديرية 
املرق�م  التقاع�د  البرشي�ة  امل�وارد  ادارة 

64763 يف 2018/7/24 
10 � اخراجه  من الخدمة  استنادا الحكام 
امل�ادة  42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال 
باح�كام امل�ادة 2/2 م�ن ق ع  رق�م 111 
لس�نة 1969 املعدل بدالل�ة املادة 89/اوال 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
الق�اء القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ 
الحك�م الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنني 
باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام 
امل�ادة 69 /ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 

17 لسنة2008
12 �   حجز امواله املنقولة والغري منقولة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  

رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنتدب )حس�ني عبد االمري جابر( البالغة 
) 25,000( خمس�ة وع�رشون الف دينار 
عراقي ت�رصف له من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا    
اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال 
وثانيا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2019/4/14
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2021/158

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اسم املدان الغائب : املالزم محمد اسامة محمد امني 

العاني
3 � رقم الدعوى2020/158

4 � تاريخ ارتكاب  الجريمة 10 /2013/6
5 � تاريخ الحكم : 2020/3/22

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
 2008

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

8 � خالص�ة الحكم :   عدم ش�مول املدان اعاله بقاون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا 

يف الغياب  
 9 � الحب�س البس�يط عى املدان املالزم محمد اس�امة 
محمد امني العاني ملدة  )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه  القانون االصلح 
للمته�م عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال 
م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 

6/10 /2013 ولغاية صدور قرار الحكم اعاله  
10 � اخراجه  من الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة  42/

ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عم�ال باحكام 
املادة 2/2 من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل كونه 
القان�ون االصل�ح للمتهم بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني 
عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون 
ال�ف دين�ار عراق�ي ترصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/3/22
العميد الحقوقي 

عباس نارص غيب
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 2582

التاريخ 2021/3/3
اعالن

بن�اء عى الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي  )عيل كريم 
حم�زة عب�د الله( ( ال�ذي يطلب تبديل لقب�ه  وجعله ) 
الس�المي( ب�دال ) كريط( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )عرشة ايام( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)24( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جلنة تاجري األرايض الزراعية
باملزايدة العلنية 

اعالن 7 لسنة 2021
تعل�ن مديرية الزراع�ة يف محافظة بغداد/ لجنة تاج�ري األرايض الزراعية باملزاي�دة العلنية عن تأجري 
املس�احة الكريمه أوصافها أدناه يف مديرية ناحية اللطيفي�ة باملزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار 
أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لس�نة 1983 بعد نهاية الثالثني من اليوم التايل 
لن�رش االع�الن يف الصحيفة أو ي�وم العمل الذي يليه يف حال�ة مصادفة املوعد عطلة وس�تكون املزايدة 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مقر مديرية زراع�ة بغداد/ الكرخ وللتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتنا 
لالطالع عى الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التأمينات القانونية البالغة 20 % من القيمة 

التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نرش االعالن

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/ الكرخ

العدد  4232
التاريخ 4/ 2/ 2021

رقم 
المساحة رقم المقاطعةالقطعة

بدل االيجار السنوي المقدر للدونم المشيداتالمواصفاتبالدونم
الواحد/ دينار عراقي

4800 دينارخاليةمستصلحة جزئيا10 دونم15/ اللطيفية393/ 2

4800 دينارخاليةمستصلحة جزئيا30 دونم15/ اللطيفية393/ 2
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امـضـاءاتمساحة للرأي

أمهية العقول الواعية يف تطور البرشيةكتاٌب يرّد اجلميل للشعر

ماجد عبد الغفار الحسناويسعدية مفرح

ما زال الس�يد الش�عر ق�ادرا عىل إثارة الش�هية م�ن الش�عراء والنقاد 
والباحثني واملتلقني للكتابة حوله وعنه وفيه بحثا عن ذلك الرس الكامن 
وراء دهش�ته املس�تمرة منذ األزل. ما زال السؤال عن ماهيته بال إجابة 
حقيقي�ة، عىل الرغم م�ن كل املحاوالت الدؤوبة. ربم�ا ألن هذه املاهية 
الغامض�ة هي رّسه الوحيد، وربم�ا ألن البحث يف ما وراءها يمثل املتعة 
القص�وى بالنس�بة لكل من يتماّس مع�ه لّذة واس�تمتاعا. وعىل الرغم 
من فش�ل كل املحاوالت التي حاولت أن تعرّف الس�يد الش�عر بما يمكن 
أن يك�ون التعري�ف الجام�ع املانع علمي�ا وثقافي�ا، إال أنها مس�تمرّة 
دائم�ا، وخصوص�ا أن التفتيش ب�ني ثنايا هذه املحاوالت نفس�ها يمثل 
واحدا من جوانب جماليات الش�عر، وكل م�ا يحيط به من ظالل لغوية 
وموضوعية وموس�يقية أيضا. يحاول الكاتب والشاعر عيل املسعودي، 
يف كتاب�ه الجدي�د »دي�وان العرب«، أن يق�ّدم رؤيته الخاص�ة لهذا الفن 
اإلبداعي اإلنساني، من خالل اجتهاد شخيص عميق، اعتمد، يف تكوينه، 
ع�ىل ذائقت�ه أوال، كما يب�دو، وعىل ما ق�رأ ودرس وبحث وق�ارن ثانيا. 
وعىل الرغم من أن املس�عودي اس�تهل كتابه باستهالل مكتنز باألسئلة 
الوجودية واألجوبة الوجدانية حول الشعر، إال أنه رسعان ما دلف الحقا 
إىل رؤى معّمقة يف األس�س والقواعد والنظريات. يف االس�تهالل يتساءل 
ويجيب: »ما الشعر؟ كيف الشعر؟ من أين يأتي الشعر.. وإىل أين يذهب. 
الش�عر.. الشعر .. الشعر.. الس�حر الذي نبحث عنه ونتمناه .. الطريان 
الخفيف للجسد والروح .. الحزن الشفيف الذي تصبح به الوجوه أجمل 
.. الج�رح الطفي�ف .. ال�ذي تربأ به األوج�اع .. أغنية أم غ�اب وليدها .. 
هجيني�ة أب أخذته الغرب�ة .. أحدية فارس يبحث ع�ن بطولة.. تنهيدة 
عاشقة دس�تها وراء س�تارة الزمن لئال يراها حرّاس املشاعر؟«. وبعد 
هذا االس�تهالل الش�اعري األنيق، يطوف بنا املسعودي يف آفاق مفتوحة 
ما بني التعري�ف والنظرية والحكاية والرأي والقصيدة، قبل أن يعود، يف 
مساحة االستهالل نفسها، ليعرف بكتابه: »هنا أقّدم بحثا يتتبع ما هيأ 
للش�عر أن يكون ديوان العرب؛ أبدأ به م�ن حيث يجب أن يبتدئ الكالم. 
وق�د اصطفيت كتبا مح�ّددة من بني الكتب الكثرية، حتى ال أتش�عب يف 
األودية وأتيه يف املجاهيل.. وأس�قط يف حفرة من حفر الجهل، وألركز يف 
الفكرة الرئيسة، لعل هناك من يبني عىل هذا الجهد فيجعله أكثر ثراء.. 
ويغط�ي الجوانب التي تمتد إليها الي�د«. وقد رّكز املؤلف فعال يف الفكرة 
الرئيس�ة لكتابه، باعتباره بذرًة ملا سيأتي بعدها، محافظا عىل سالسة 
املنهج الذي اعتمده لنفس�ه منذ البداية، حيث قس�م كتابه عىل س�بعة 
مباحث رئيس�ة: الش�عر يف القرآن الكريم، الشعر يف أسباب النزول، دور 
الشعر يف التفسري، الشعر يف السنة النبوية، ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء، ما جاء موزونا يف القرآن، يف فضل الش�عر. ثم أكمل مباحثه يف 

ما قالوه عن الشعر نثرا، ثم يف ما قالوه عن الشعر شعرا.

هن�اك أوج�ه الش�به ب�ني املجتم�ع والجس�م العضوي، 
فاملجتمع مكون من أف�راد حياتهم تنمو وتزدهر بمقدار 
م�ا يؤديه كل واحد منهم م�ن الخدمة إىل الجماعة وبقية 
األف�راد وهذه ال تزدهر إال اذا كان األفراد بحالة طيبة من 
الصح�ة العقلية والجس�دية ولذا يتحتم ع�ىل األفراد أداء 
الواجبات برىض وقناعة وهذا يشبه الجسم العضوي الذي 
يعمل كل عضو لصالح الجس�م بانسجام وتناسق تام يف 
إداء الخدمات وكل ضعف أو مرض يصيب أي عضو يؤثر 
عىل الجسم وينعكس أثاره عىل الصحة العامة واعتمدت 
الفاشستية عىل أساس القتل والحروب والدعوة إىل اإلسالم 
نظرة خاطئة، فالفاشستية والنازية مؤسستان تعتمدان 
عىل مبدأ االعتداء واالس�تغالل وتحقق أهدافها عن طريق 
الق�وة الغاش�مة وعىل وس�ائل الظلم واإلره�اب وبالتايل 
تؤدي بالبرشي�ة إىل رشيعة الغاب حيث الحق للقوة أي ال 
نظام يرب�ط املجتمعات وال قوانني أخالقية تس�يطر عىل 
س�لوك األمم والدول نحو بعضه�ا وتثري الغرائز يف النفس 
نح�و البطش والفت�ك واالعتداء وإزه�اق األرواح وإهراق 
الدم�اء وإيمان الفاشس�تيون بمب�دأ العن�ف وغالوا فيه 
ويرى )موسوليني( بان العنف رضوري يف حرب الطبقات 
واس�تخدم س�الحا فتاكا ضد الطبق�ة العامل�ة املطالبة 
بحقوقها املس�لوبة فالقوة يف نظرة الحق املطلق وغريها 
إال أباطي�ل وأوهام وظهرت العق�ول الواعية كفاحها من 
أجل الحرية والحقوق األساسية وكانت األغلبية الساحقة 
يف األمة محرومة من املس�اهمة يف إدارة الحكم ومسلوبة 
اإلرادة ونتيجة لذلك ظهرت الديمقراطية الحقيقية ورغم 
العوائق الجمة التي تعرتضها ألنها تتس�امى باإلنس�انية 
إىل مراف�ئ الع�زة والعم�ل االجتماعي لتحقي�ق قيم عليا 
تؤدي إىل سيادة األمة ال لشخص أو فريق من الناس ولوال 
خصائ�ص النخب�ة الواعية املخت�ارة ألصبح�ت البرشية 
س�اكنة يف املغارة والكهوف والديمقراطية ليست حكم أو 
س�يطرة الجهالء وإنما تحرر الناس م�ن إغالل العبودية 
التي اس�تعملتها األقلية لحكم األكثرية فالعقول الواعية 
ه�ي التي ق�ادت البرشية نح�و التقدم والرق�ي وحاربت 
الجم�ود والظلم وثارت ع�ىل التعصب إليصال الناس نحو 

الحياة اإلنسانية املثالية.

واتساب يواصل حتديثاته ويضيف ثالث ميزات جديدة
تطبي�ق  واتس�اب  يعت�رب 
األكث�ر  الفوري�ة  املراس�لة 
التطبيق�ات  ب�ني  انتش�ارا 
للمس�تخدمني  تتي�ح  الت�ي 
وإج�راء  الرس�ائل  إرس�ال 
مش�اركة  وكذل�ك  املكامل�ات 
واملس�تندات  واملواقع  الصور 
م�ع  األخ�رى  والوس�ائط 

أصدقائهم.
يناي�ر  الثان�ي/  كان�ون  يف 
قدًرا  املايض، واجه واتس�اب 
كب�رًيا م�ن ردود الفع�ل من 
م�كان  كل  يف  مس�تخدميه 
ق�ام  أن  بع�د  العال�م،  يف 
سياسات  بتحديث  واتس�اب 
منذ  الجدي�دة.  الخصوصي�ة 
واتس�اب  ب�دأ  الح�ني  ذل�ك 

تحدي�ث ميزات�ه بعناية فائق�ة ووضع حركة 
مس�تخدميه أوالً ع�ىل الرغ�م م�ن أن لطامل�ا 
وضع�ت منصة وس�ائل التواص�ل االجتماعي 

راحة استخداماتها أوالً.
ولك�ن نظ�رًا ل�رد الفع�ل العنيف الع�ام، فإن 
واتس�اب بدأ اآلن إضافة ميزات جديدة وفريدة 

بع�د أن فقد العدي�د من مس�تخدميه لصالح 
رشك�ة تليغرام املنافس�ة له. أل�وان التطبيق: 
امليزة األخرية التي تم رصدها هي أن واتس�اب 
سيس�مح للمس�تخدمني قريًب�ا بتغيري بعض 
ألوان التطبيق ع�ىل أجهزتهم، مثل لون النص 
والرم�وز، وهذه امليزة مش�ابهة لتلك املتوفرة 
 ،WAbetainfo بالفعل عىل تليغرام. وفًقا ملوقع

فإن هذه امليزة موجودة بالفعل يف 
مرحلة االختبار، لكن لم يتم إصدار 
تفاصي�ل هذه امليزة رس�ميا حتى 
إذا كان�ت يف مرحل�ة  اآلن، ولك�ن 
التطوير، فهذا يعني أنها س�تصبح 

متاحة للجميع قريبا.
الرسائل الصوتية: تحديث الرسائل 
الصوتي�ة أيض�ا أحد املي�زات التي 
م�ن املؤكد إطالقها، والتي يس�مح 
فيها تطبيق املراسلة للمستخدمني 
باالستماع إىل مالحظاتهم الصوتية 
برسع�ة أك�رب. نس�خ احتياطي�ة 
بكلمات م�رور خاص�ة: إىل جانب 
ه�ذه امليزة، م�ن املق�رر أن يطلق 
التطبيق ميزة عمل نسخ احتياطية 
الس�حابة  يف  املخزن�ة  للبيان�ات 
وحمايته�ا بكلم�ة م�رور خاصة، 
وس�يتم تطبي�ق املي�زة الجديدة ع�ىل خاصية 
النس�خ االحتياطي�ة العادية الت�ي تحدث كل 
ي�وم. يش�ار إىل أن التطبي�ق انطلق رس�ميا يف 
عام 2009، وعىل مر الس�نني، تطورت املنصة 
اململوك�ة لرشك�ة فيس�بوك لدم�ج املزيد من 
األدوات لربط ماليني املستخدمني حول العالم.

كش�فت صحيفة »بزنس انسايدر« نقال عن مس�ؤول برشكة »هيدسون 
روك« لألمن الس�يرباني ترسيب بيانات 533 مليون مس�تخدم لفيس�بوك 
عىل منتدى عرب اإلنرتنت. وشملت الترسيبات بحسب املوقع 106 دول و32 
مليون مشرتك من الواليات املتحدة و11 مستخدم من بريطانيا و6 ماليني 
من الهند. وهذه آخر فضيحة يكش�ف النقاب عنها تتعلق بفيس�بوك، إذ 
س�بق أن تعرضت للعديد من الفضائح. ففي وقت سابق، تعرضت رشكة 
»فيس�بوك« لفضيح�ة جديدة حاول�ت احتوائها باالس�تغناء عن خدمات 
املتس�بب بها، حس�بما كش�فت تقارير صحفية.  وتتعلق األزمة بموظف 
يف الرشكة العمالقة، تلقى رش�وة بآالف الدوالرات مقابل استعادة حساب 
»محظ�ور«، لتتواىل بذلك فضائح الش�بكة االجتماعية األوس�ع انتش�ارا، 

خالل اآلونة األخرية.
 وذك�رت صحيفة »صن« الربيطانية أن املوظف، الذي لم يكش�ف اس�مه، 
كان يعم�ل يف مكتب »فيس�بوك« بوالية تكس�اس األمريكي�ة، فيما أكدت 
الرشكة صحة التقارير الواردة، وقالت إنه تم فصل املوظف بسبب »قبوله 

رشوة نقدية من إحدى وكاالت التسويق املشبوهة«.

ط�ور العلماء عالجا وراثيا يمكنه إعادة نمو األس�نان، م�ا يوفر بارقة أمل 
ملاليني األشخاص الذين يعيشون مع األسنان البديلة قد يكونون غري راضني 
بها.  ويركز العالج باألجس�ام املضادة عىل الجني الوحيد وبالتايل يحفز نمو 
األسنان.  ويف الدراسات التي أجريت عىل الفرئان والنمس، لوحظ أن األسنان 
املفق�ودة تنمو بش�كل كام�ل.  وتوصل العلم�اء وفق الدراس�ة التي نرشت 
كامل�ة يف مجل�ة Science Advances، وتناقلتها وس�ائل إع�الم إىل أن قمع 
الجني USAG-1 مع العالج باألجس�ام املضادة يس�مح لألسنان بالنمو مرة 
أخ�رى.  وفحص باحث�ون يف اليابان يف جامعتي كيوت�و وفوكوي الجزيئات 
املعروفة بأنها متورطة يف نمو األسنان.  وتدخل بعض هذه املواد الكيميائية 
أيض�ا يف تركيبة نم�و أعضاء أخرى، لذا من الصع�ب العثور عىل الجني الذي 

يستهدف األسنان فقط.  
 uterine 1، أو-USAG وع�ىل الرغم م�ن ذل�ك اعتق�د الباحث�ون أن الج�ني

sensitization associated gene-1، قد يكون هدفا قابال للتطبيق.  

ترسيب بيانات نصف مليار مشرتك 
عىل فيسبوك

علامء يطورون عالجًا جديدًا يعيد 
نمو األسنان

لقاح جديد لكورونا عن طريق »األنف«
أعلن رئيس مركز »غاماليا« الرويس لألوبئة 
والبيولوجيا املجهرية ألكس�ندر غينسبورغ، 
عن بداي�ة االختبارات قب�ل الرسيرية للقاح 

»أنفي« مضاد لفريوس كورونا املستجد.
ونقلت وس�ائل إعالم روسية عن غينسبورغ 
قوله، إن »اللقاح عىل ش�كل قطرات لألنف ال 
يس�بب حتى أي آثار جانبية طفيفة«، مبيناً 
أن »اللقاح لالستخدام املوضعي، و لن يسبب 

حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم«.
وأض�اف أن »االختب�ارات الرسيري�ة س�تبدأ 
يف نهاي�ة الع�ام الجاري لعق�ار جديد لعالج 
فريوس كورونا أساس�ه األجس�ام املضادة، 
وسوف يحاول امل��������بتكرون جعل ثمن 
هذا الدواء زهيدا ليك�ون يف متناول الجميع. 
وس�وف ُيعط�ى للم�رىض يف املستش�فيات 

الطبي�����ة«.وأوض���ح  وال�����عي�ادات 
غينسبورغ، أن »هذا العقار سيساعد املرىض 
املصاب�ني بالح�االت الش�ديدة م�ن فريوس 
كورون�ا، التي تنتهي حالي�ا بوفاتهم، وبهذا 
س�وف ينخفض بص�ورة ح�����ادة معدل 

الوفيات بهذا املرض«.
وأش�ار إىل انه »يف منتصف عام 2022 املقبل 
س�يكون بإمكاننا إج�راء املرحلت�ني الثانية 
والثالثة من االختبارات الرسيرية«، موضحاً 
أن�ه »ال يوجد م�ا يمنع فس�يولوجيا تطعيم 
األطفال الذين بلغوا الرابعة عرشة من العمر 
بلق�اح )س�بوتنيك يف(، لذل�ك ي�درس خرباء 
وزارة الصحة مس�ألة إضافته�م إىل برنامج 

التطعيم«.
ووفقا لخب�ري األوبئة الرويس، فأن »البرشية 
ل�ن تتغل�ب عىل جائح�ة ف�ريوس كورونا يف 
الخري�ف املقبل، ولكن يف روس�يا س�يصبح 
بفض�ل  بانتش�ارها،  التحك�م  باإلم�كان 
اللقاحات الثالثة املض�ادة للفريوس التاجي 

املستخدمة حاليا يف تطعيم املواطنني«.

أعلنت وكالة “ناسا” األمريكية لعلوم الفضاء، 
الخمي�س امل�ايض، عن إجرائها تحقيق بش�أن 
حدث غامض وقع عىل كوكب املريخ خالل شهر 
مارس/ آذار املايض. وقالت “ناسا” يف بيان لها 
إنها تحقق يف سلس�لة جدي�دة من الزالزل التي 
وقعت عىل س�طح املريخ، وهو أحدث لغز مثري 
يتم اكتش�افه عىل “الكوك�ب األحمر”. صورة 

لس�طح كوكب املري�خ مبارشة أس�فل مركبة 
املركب�ة املتجولة بريس�يفرانس مارس التابعة 
لوكالة الفضاء الدولية ناس�ا، بواسطة كامريا 
روف�ر داون-لوك يف صورة ت�م الحصول عليها 
يف 22 فرباير 2021 وقالت “ناس�ا” إن مقياس 
ال�زالزل التابع ل�”إنس�ايت” التق�ط أدلة عىل 
وقوع زلزالني جديدين يف ش�هر مارس املايض.

ووق�ع النش�اط الزلزايل يف منطق�ة عىل املريخ 
تع�رف باس�م “Cerberus Fossae”، حيث تم 
رص�د زلزال�ني س�ابقني. وكش�فت أن الزالزل 
األخرية كان�ت أضعف من الزالزل الس�ابقة يف 
تلك املنطقة، إذ بلغ�ت قوتها 3.3 و3.1 درجة، 
لكنها أعطت العلم�اء مزيدا من البصرية حول 

باطن املريخ.

ناسا تكشف عن حدث »غامض« عىل كوكب املريخ

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

تقرير يكشف عالجات منزلية مذهلة آلالم رضس العقل
تق�ع أرضاس العق�ل يف مؤخ�رة الفم، 
وتبدأ يف الظهور بخالف باقي األرضاس 
ب�ني س�ن 17 إىل 25 عام�ا عن�د أغلب 

األشخاص.
آالم  أي  البع�ض  يعان�ي  ال  ح�ني  يف 
أو اضطراب�ات عن�د ب�دء ظه�ور تلك 
األرضاس، إال أن البع�ض اآلخر يعاني 
من اإلحس�اس بألم الذع وشديد يمكن 
أن يستمر لفرتة طويلة، وفقا ملا نرشه 

موقع “تايمز أوف إينديا”.
يسبب ظهور رضس العقل عند بعض 
األش�خاص ح�دوث الته�اب واحمرار 
وتورم يف اللث�ة، قد يكون مؤملا للغاية، 
وق�د يحدث نزي�ف يف املنطقة، ويمكن 

أن يسبب نوبات صداع.
ويرتاف�ق حدوث االلتهاب والت�ورم واأللم مع 
الش�عور بع�دم الراح�ة واألرق، إال أن هن�اك 
بعض العالجات املنزلية التي يمكن أن تساعد 
بش�كل كب�ري يف تخفي�ف اآلالم واألع�راض، 

وتشمل ما ييل:
الشطف باملاء املالح: يمكن شطف اللثة ببعض 
امل�اء املالح يف كل مرة يش�عر فيها الش�خص 
باألل�م نتيج�ة ظهور رضس العق�ل، ألن ذلك 

ال يس�هم بقتل البكترييا الضارة فحس�ب، بل 
يهدئ األلم أيضا.

مس�حوق الزنجبيل والثوم: يمكن الس�يطرة 
ع�ىل االلتهاب واأللم يف الفم باس�تخدام الثوم 
املطح�ون والزنجبي�ل لخصائصهم�ا املضادة 
لاللتهابات واملس�اعدة عىل محاربة مسببات 

األلم.
القرنف�ل: يتمي�ز القرنفل بقدرت�ه عىل عالج 
آالم األس�نان بش�كل عام، فهو عالج طبيعي 

يحارب البكترييا ويساعد يف تقليل األلم.

النعن�اع: يس�اعد النعن�اع ع�ىل عالج 
وتقليل االلتهاب يف الفم بشكل طبيعي 
ويمك�ن أن يح�ارب األل�م، وذل�ك ألنه 
يحتوي ع�ىل زيت عط�ري يخفف آالم 

األسنان بأبسط طريقة ممكنة.
الكركم: الكركم هو أح�د أنواع التوابل 
التقليدية الشهرية املعروف بخصائصه 
املس�كنة واملض�ادة لاللتهاب�ات الت�ي 
تجع�ل من�ه عالجا فع�اال لتقلي�ل آالم 

األسنان.
القمح: يحتوي القمح عىل نسبة عالية 
من الكلوروفيل الذي يساعد عىل تقليل 
االلتهاب واأللم يف وقت واحد، باإلضافة 
إىل أنه يمنع تفاقم البكترييا وانتش�ار 

العدوى يف الفم.
الصب�ار: يمكنك وض�ع الصبار ع�ىل املنطقة 
الت�ي ينم�و فيه�ا رضس العق�ل، ألن ذلك لن 
يمنح�ه تأثريا مهدئا فحس�ب، ب�ل يقلل أيضا 

من االلتهاب واأللم يف املنطقة.
الكحول: املرشوب�ات الكحولية لها خصائص 
مخدرة يمكن أن تس�اعدك ع�ىل التخلص من 
األلم الناجم عن ظهور أرضاس العقل، ويكون 

تأثريها فعاال عند فرك اللثة بها. 


