االربعاء

العدد ( 16 )2394حزيران 2021

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

العراقي

ال غنى كالعقل ،وال فقر كاجلهل،
وال مرياث كاألدب

16

الكاظمي هينئ
الصحافة بعيـدهـا الـ 152ويصفهـا
بـ «ركن من وسائل الدفاع»

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة:
رفعنا تقريرنا بشأن إنجاز مشاريع
ص3
خليجي 25

2021

Issue No ( 2394 ) June Tue

علي الدراجي

ص2

جملس الوزراء يسمح لشركات النفط بتشغيل  6آالف من األجور  .ويصوت على «فتح التصدير»  .ويوافق على إنشاء مدينة على مساحة  106آالف دومن

احلكومة تلوح للوزراء بـ «التحقيق» :ال تستخدموا املناصب باالنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يكشف عن «إجراءات
مشددة» عىل اصحاب املولدات األهلية
ص3
ملنع رفع األسعار

حمافظ البنك املركزي
يوجه املصارف اخلاصة بترسيع
ص2
منح القروض

عرب رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
أم�س الثالث�اء ،ع�ن رفض�ه القاطع الس�تغالل
الوزارات لالنتخابات ،موضحا ان الحكومة مهنية
وم�ن سيس�تخدم ال�وزارات ألغ�راض انتخابي�ة
س�يتعرض للتحقي�ق .ون�ر املكت�ب اإلعالمي
ملجلس ال�وزراء بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،أبرز ما جاء يف حديث رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي خالل جلس�ة مجلس
الوزراء.وق�ال الكاظمي انه «خالل هذا االس�بوع
مرت ذكرى الفتوى املباركة لس�ماحة السيد عيل
السيس�تاني التي اعط�ت الدعم الكب�ر لتحقيق
الن�ر عىل عصاب�ات داعش االرهابي�ة» .وقال
الكاظم�ي «نهن�ىء االرسة الصحفي�ة ونقاب�ة
الصحفي�ن بذكرى تأس�يس الصحاف�ة العراقية
التي تمر ذكراها ونش�يد ب�دور الصحفين الكبر
يف تقوي�م االوض�اع» ،مضيفا ً «تم�ر علينا ذكرى
تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز
والكبر مع بقية قواتنا املسلحة يف تحقيق النر
والحفاظ عىل وحدة البل�د» .وتابع «قمنا بزيارة
اىل محافظة ذي قار وافتتحنا العديد من املشاريع
املتلكئ�ة الت�ي كان م�ن املف�رض ان تنج�ز قبل
سنوات لكن سوء االدارة والفساد تسببا بتلكؤها».
واش�ار اىل ان�ه «افتتحن�ا مستش�فى النارصي�ة
التعليمي والج�ر الكونكريتي ومحطة الكهرباء
ووضعنا حجر االس�اس ملطار النارصية وعدد من
املش�اريع االخرى من اجل خدم�ة ابناء املحافظة
وسنستمر يف ذلك مع بقية املحافظات ،واثبتنا اننا
حكومة افعال وليست حكومة اقوال».

التفاصيل ص2

العراق يقطع «شوطا ممتازا» يف طريقه إىل النووي :بناء  8مفاعالت بتنفيذ رشكة روسية

العمليات املشرتكة تكشف عتاد مقاتليها :بإمكانه صد التعرضات لساعات

ص2

ص2

بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

القوات األمنية حتل ألغاز جرائم قتل عديدة يف بغداد واملحافظات
وجتار خمدرات بقبضة العدالة
بغداد  /المستقبل العراقي

ب�إرشاف ومتابعة وكيل الوزارة لش�ؤون
الرطة الفريق عماد محمد محمد ،القت
القوات األمني�ة يف بغداد واملحافظات عىل
عدد من املطلوبن يف جرائم مختلفة.
وتمكن�ت مفارز مكافح�ة اج�رام بغداد
من القبض ع�ىل قاتل المه وش�قيقته يف
منطقة الكفاح وسط العاصمة.
وذك�رت وزارة الداخلي�ة ،يف بي�ان تلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه انه «بعد أن
احلي�ت اىل مديرية مكافح�ة اجرام بغداد

اإلدارة األمريكية :ال نتوقع نتائج كبرية من قمة بايدن وبوتني
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت إدارة الرئي�س األمريكي جو بايدن ،أم�س الثالثاء ،أنها
ال تتوق�ع تحقي�ق نتائج كب�رة يف قمته املرتقب�ة مع الرئيس
ال�رويس ،فالديم�ر بوت�ن ،الت�ي تس�تضيفها جني�ف اليوم
األربعاء .وقال مس�ؤول كبر يف إدارة بايدن لدى هبوط طائرة
الرئاس�ة األمريكي�ة يف جنيف قبي�ل القم�ة ،يف تريح نقلته
وكالة «رويرز»« :ال نتوقع نتائج كبرة من هذا اللقاء» .وسبق
أن أعلن وزير الخارجية الرويس ،سرغي الفروف ،أن موسكو
ال تتوقع «تحقيق انفراج�ات أو صدور قرارات تاريخية تحدد
املصر» خالل املحادثات املرتقبة .وسيمثل اللقاء يف جنيف أول

التخطيط عن نسبة الفقر
يف العراق :ختفيف قيود جائحة كورونا
ساهم بخفضها
ص3

الطبي�ب الع�ديل املرح ومناقش�ته حول
املالحظ�ات املثبت�ة يف تري�ح الجثت�ن،
وتبن تعرضهن اىل اطالق ناري يف منطقة
الرأس».
واك�دت ال�وزارة «جم�ع املعلوم�ات عن
بقية اف�راد العائل�ة وتب�ن أن املتهم أبن
املجن�ى عليها هو من مدمن�ي ومتعاطي
املخ�درات واصبح�ت الش�كوك تح�وم
حوله واس�تحصال املوافق�ات القضائية
واستدراجه والقبض عليه».

التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرطة
يف الثام�ن م�ن ش�هر حزي�ران الج�اري،
األوراق التحقيقي�ة الخاص�ة بقضي�ة
احراق دار واقعة ضم�ن منطقة الكفاح
واحراق ووفاة صاحبة الدار وأبنتها.
ولغموض الحادث ،تم عىل الفور تش�كيل
فري�ق عم�ل واالنتق�ال اىل مح�ل الحادث
واع�ادة جمي�ع االج�راءات التحقيقي�ة
والكش�ف املوقعي يف مح�ل الحادث حيث
توفرت القناعة بأن الحادث جنائي وليس
قضاء وقد.
وأضاف�ت «حيث انتق�ل فري�ق العمل اىل

التفاصيل ص2

بايدن يؤيد إلغاء قـرار أصـدره بـوش الحتـالل العـراق

قمة بن بوتن وبايدن بعد تويل األخر منصب الرئيس األمريكي
يف يناير  ،2021وس�تجري املحادث�ات يف الوقت الذي أكده فيه
كال الطرفن أن العالقات الثنائية بن روسيا والواليات املتحدة
تراجعت إىل أدنى مس�توى منذ سنوات طويلة .وسبق أن أعلن
نائ�ب الرئيس الرويس ،يوري أوش�اكوف ،أن املحادثات يتوقع
أن تركز عىل بحث «القضايا التي تمثل مباعث إزعاج مش�رك
يف العالق�ات الثنائي�ة» ،موضح�ا أن الزعيم�ن سيناقش�ان
مواضيع االس�تقرار االس�راتيجي ومكافح�ة جائحة عدوى
ف�روس كورونا «كوفيد »19-والجريمة الس�يربانية وامللفات
اإلقليمية مث�ل األزمة األوكرانية واألوضاع يف الرق األوس�ط
والنزاع األذربيجاني األرمني يف قره باغ.

إيران ختصص  14صندوق اقرتاع لالنتخابات الرئاسية لرعاياها يف العراق
رفع سيطرة جديدة يف الرمادي :نعتمد اجلهد االستخبارايت

الداخلية تصدر توضيح ًا
بشأن البطاقة الوطنية ..وتؤكد:
هذا موقفنا من «جواز كورونا»
ص3

التخطيط تكشف
عن موعد مرتقب إلجـراء
التعداد العام للسكان
ص3

الـشـرطـة
حيرز لقب بطولة بغداد
باملـالكمـة
ص7

ص2

ص2

ص2

الرافدين يطلق قروضا بقيمة  5ماليني دينار للطلبة واالساتذة والباحثني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن م�رف الرافدي�ن ،أم�س الثالثاء ،عن من�ح قروض
خمس�ة مالي�ن دين�ار للطلب�ة واالس�اتذة والباحث�ن يف
الدراسات العليا.
وق�ال املكتب االعالم�ي للم�رف يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه إن «املرف قرر منح قروض تصل اىل
خمسة مالين دينار للطلبة واالساتذة والباحثن يف الدراسات
العليا يف الجامعات العراقي�ة الحكومية والجامعات االهلية
التابعة ل�وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي» .وأضاف أن
«قرض ال� 5مليون امليرس يأتي من اجل تغطية كلف البحوث
العلمية التي تقدمه�ا تلك الرشيحة املهمة يف املجتمع والتي
تشكل ركيزة أساس من ركائز البناء العلمي».
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احلكومة تلوح للوزراء بـ «التحقيق» :ال تستخدموا املناصب باالنتخابات
الكاظمي هينئ الصحافة بعيدها الـ 152ويصفها بـ «ركن من وسائل الدفاع»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ع�رب رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي،
أم�س الثالثاء ،عن رفض�ه القاطع الس�تغالل الوزارات
لالنتخابات ،موضحا ان الحكومة مهنية ومن سيستخدم
الوزارات ألغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.
ون�رش املكت�ب اإلعالم�ي ملجل�س ال�وزراء بي�ان ،تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أبرز ما جاء يف حديث
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل جلس�ة
مجلس الوزراء.
وق�ال الكاظم�ي انه «خالل هذا االس�بوع م�رت ذكرى
الفتوى املباركة لس�ماحة الس�يد عي السيستاني التي
اعطت الدعم الكبري لتحقيق النر عىل عصابات داعش
االرهابي�ة» .وقال الكاظم�ي «نهنىء االرسة الصحفية
ونقاب�ة الصحفين بذكرى تأس�يس الصحافة العراقية
التي تمر ذكراها ونشيد بدور الصحفين الكبري يف تقويم
االوض�اع» ،مضيفا ً «تمر علينا ذكرى تاس�يس الحش�د
الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبري مع بقية قواتنا
املس�لحة يف تحقيق النر والحفاظ ع�ىل وحدة البلد».
وتابع «قمنا بزيارة اىل محافظة ذي قار وافتتحنا العديد
من املش�اريع املتلكئ�ة التي كان من املف�رض ان تنجز
قبل س�نوات لكن سوء االدارة والفساد تسببا بتلكؤها».
واش�ار اىل انه «افتتحنا مستش�فى النارصية التعليمي
والج�رس الكونكريتي ومحط�ة الكهرباء ووضعنا حجر
االس�اس ملط�ار النارصية وع�دد من املش�اريع االخرى
من اج�ل خدمة ابن�اء املحافظة وسنس�تمر يف ذلك مع
بقي�ة املحافظ�ات ،واثبتن�ا اننا حكومة افعال وليس�ت
حكوم�ة اقوال» .وش�دد ع�ىل انه «وجه ال�وزارات بان
يكون�وا قريبن م�ن املواطنن ليقدم�وا الخدمات ألبناء
ش�عبنا والعمل بكل جدية وبأقىص الطاقات إلعادة ثقة
املواطنن بالعملية السياس�ية واالنتخابات» ،معربا ً عن
«رفض�ه القاطع اس�تغالل ال�وزارات لالنتخابات فهذه

الحكوم�ة مهني�ة ومن سيس�تخدم ال�وزارات ألغراض
انتخابية سيتعرض للتحقيق».
ولفت اىل ان «هناك شكاوى عىل اجراءات بعض مفاصل
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية وشبهات باستغالل
الغ�راض انتخابي�ة ع�ىل حس�اب ق�وت الفق�راء م�ن
خ�الل دعم بعض املرش�حن بما يخ�ص رواتب الرعاية

االجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى».
وب�ن إنه «ال نقبل بان تتح�ول رشيحة الفقراء وقوتهم
ورواتبهم ملادة دس�مة واس�تغالل لالنتخاب�ات» ،مؤكدا ً
«لدين�ا اهتمام كبري بتوفري الس�لة الغذائي������ة التي
س�توزع لرشيحة الفق�راء وس�������تكون فيها مواد
أكثر من املواد التي توزع حاليا ،كما ونوعا وهذه احدى

اولوي�ات الحكوم�ة الحالي�ة لتخفيف معان�اة الرشائح
الفقرية وتوفري مستلزمات العيش الكريم لهم».
وخت�م الكاظمي ان�ه «يج�ب توجيه الدع�م الحكومي،
كالس�لة الغذائي�ة وغريه�ا من ان�واع الدع�م ،اىل طبقة
الفقراء واملستحقن ،حيث ان ما يجري حاليا من استالم
رجال اعمال وموظفن كبار واسماء وهمية لدعم بمواد
تموينية يمثل فشال وفسادا ادارين».
إىل ذلك ،كش�ف املتحدث باس�م مجلس الوزراء ،حس�ن
ناظم ،عن ابرز مقررات املجلس.
وذكر ناظم ،خالل املؤتمر الصحفي االسبوعي ،تصويت
مجل�س ال�وزراء عىل فت�ح التصدير دون قي�د او رشط
واع�ادة النظ�ر بالتعرف�ة الكمركي�ة ،كم�ا ص�وت عىل
توس�عة انتاج حقل النارصية النفطي بطاقة  1٠٠الف
برميل يومياً.
واض�اف ان «مجلس الوزراء خول وزير التجارة تس�ديد
دفعة من مس�تحقات الفالح�ن للعام الح�ايل ،وصوت
ايض�ا ً عىل تذلي�ل احتياجات ارسة الالع�ب الراحل احمد
رايض» .واش�ار ناظم اىل» تصوي�ت مجلس الوزراء عىل
انش�اء مرشوع مدين�ة الرفيل باملناط�ق املحيطة ملطار
بغ�داد» ،ع�ادا ً إياه «أح�د املش�اريع التي تع�ول عليها
الحكومة بتنشيط القطاع الخاص».
وتاب�ع ان «فت�وى الجه�اد الكفائي لها اث�ر كبري بأمن
العراق حيث مكنت العراقين من ايقاف اخطر العصابات
االرهابية وازالتها».
واك�د ناظ�م «ميض الحكوم�ة بإنجاز جميع املش�اريع
املتلك�ئ�ة يف ذي ق�ار ،وحرصه�ا يف زي�ادة تنوع الس�لة
الغذائية وتوجيهها اىل رشيح�ة الفقراء فقط» ،الفتا اىل
«توجي�ه رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي برضورة
عدم الس�ماح بالت�الع�ب يف الحص�ص املائية ألرضاره
بالزراعة».
وأعلن يف خت�ام املؤتمر «دعم الحكوم�ة لالنتخابات وال
تسمح بان تستغل الوزارات ألغراض انتخابية».

بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

القوات األمنية حتل ألغاز جرائم قتل عديدة يف بغداد واملحافظات ..وجتار خمدرات بقبضة العدالة
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�إرشاف ومتابع�ة وكي�ل الوزارة لش�ؤون
الرشط�ة الفريق عماد محم�د محمد ،القت
الق�وات األمني�ة يف بغ�داد واملحافظات عىل
عدد من املطلوبن يف جرائم مختلفة.
وتمكن�ت مفارز مكافحة اج�رام بغداد من
القبض عىل قاتل المه وش�قيقته يف منطقة
الكفاح وسط العاصمة.
وذك�رت وزارة الداخلي�ة ،يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه «بعد أن
احلي�ت اىل مديري�ة مكافح�ة اج�رام بغداد
التابع�ة اىل وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة
يف الثامن من شهر حزيران الجاري ،األوراق
التحقيقي�ة الخاص�ة بقضي�ة اح�راق دار
واقعة ضمن منطقة الكفاح واحراق ووفاة
صاحبة الدار وأبنتها.
ولغم�وض الح�ادث ،تم عىل الفور تش�كيل
فري�ق عم�ل واالنتق�ال اىل مح�ل الح�ادث
واع�ادة جمي�ع االج�راءات التحقيقي�ة
والكش�ف املوقع�ي يف مح�ل الح�ادث حيث

رفع سيطرة جديدة
يف الرمادي :نعتمد اجلهد
االستخبارايت
أعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن
ن�ارص ّ
الغن�ام ،أم�س الثالث�اء ،رفع
س�يطرة مدخل منطقة البو خليفة يف
قض�اء الرمادي .وق�ال ّ
الغنام يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
إن «الجي�ش والقوات العاملة بأمرته،
يس�تمر بتقدي�م كل الدع�م للمواطن
االنباري الذي قدم الكثري لسنوات».
ّ
ّ
الغن�ام أن «الجه�د الهن�ديس
وب�ن
لعملي�ات االنب�ار قام برفع س�يطرة
مدخ�ل البو خليف�ة يف الرم�ادي بعد
اس�تتباب االم�ن واالس�تقرار بفضل
تع�اون املواطنن م�ع قواتنا وبفضل
تضحيات وجهود رجالنا االبطال».
وتاب�ع ّ
الغن�ام «س�يكون نهجن�ا هو
االعتم�اد ع�ىل الجهد االس�تخباراتي
لتدعي�م االم�ن واالس�تقرار ب�دال عن
العوارض والسيطرات».

توف�رت القناعة بأن الح�ادث جنائي وليس
قضاء وقد.
وأضافت «حيث انتقل فريق العمل اىل الطبيب
العديل املرشح ومناقش�ته ح�ول املالحظات
املثبت�ة يف ترشيح الجثت�ن ،وتبن تعرضهن
اىل اطالق ناري يف منطقة الرأس».
واكدت ال�وزارة «جمع املعلوم�ات عن بقية
اف�راد العائل�ة وتب�ن أن املتهم أب�ن املجنى
عليها ه�و من مدمن�ي ومتعاطي املخدرات
واصبحت الشكوك تحوم حوله واستحصال
املوافق�ات القضائية واس�تدراجه والقبض
عليه».
واش�ارت اىل ان�ه «بع�د مواجهت�ه باالدل�ة
املتوفرة أنهار معرفا ً بجريمته النكراء وقتل
والدته وش�قيقته واح�راق ال�دار والجثتن
الخفاء معالم الجريمة تحت تأثري املخدرات
بدافع الرسقة».
ولفتت اىل «االستدالل عىل املسدس املستخدم
يف الجريم�ة واملال املرسوق م�ن والدته بعد
اخفائ�ه وضبط�ه اصولي�ا ً وق�دره (واح�د
وستون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي)

وتصدي�ق اقواله قضائي�ا ً باالعراف وإتخاذ
كافة اإلج�راءات القانوني�ة بحقه وتقديمه
إىل القضاء لينال جزائه العادل».
كما القت املديرية العامة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلي�ة القبض عىل ( )21متهما
بمناطق مختلفة من البالد.
وذكرت املديرية ،بحس�ب البيان ،ان «املفارز
تمكنت من القبض عىل  1٠متهمن يف البرة
 ،ويف باب�ل ع�ىل  ٦متهم�ن ،ويف االنبار عىل
متهم�ن اثنن ،ويف كرك�وك عىل  ٣متهمن،
وضبطهم بالجرم املش�هود وبحوزتهم مواد
مخ�درة من الكريس�تال والحب�وب املخدرة
املتنوعة إضافة إىل أدوات التعاطي» .واشار
البي�ان ،إىل انه «تم�ت إحالته�م إىل القضاء
وفق أح�كام املادت�ن القانونيتن ( 28و٣2
) مخدرات ،وجاءت ه�ذا الواجبات بنا ًء عن
املعلومات االس�تخبارية التي حصلت عليها
مفارز املديرية املنترشة يف بغداد واملحافظات
وللتع�اون املس�تمر واملثم�ر م�ع املواطنن
الذي�ن يقوم�ون ب�االدالء بمعلوماته�م عرب
الخط الساخن( )178املجاني».

ويف باب�ل ،اعلن�ت الرشط�ة القب�ض ع�ىل
مطلوب بجريمة قتل وآخر بحيازة املخدرات
يف الحلة.
وذكرت املديرية يف بيان انه «بجهود مشركة
ملف�ارز س�يطرة ( حل�ة  -نج�ف ) يف تنفيذ
إجراءات التفتيش وتدقيق أس�ماء الوافدين
جنوبي مدينة الحلة أُلقي القبض عىل متهم
مطل�وب وفق أح�كام امل�ادة (  ) 4٠5القتل
العمد».
وتابعت انه «القي القبض عىل ش�خص آخر
عث�ر بحوزته عىل نح�و (  1غرام ) من مادة
الكريس�تال املخدرة مع أمبولت�ن للتعاطي
 ،ت�م اتخ�اذ االٕج�راءات القانوني�ة بح�ق
املتهمن».
ويف الب�رة ،أعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلية
لش�ؤون الرشطة ،ان رشط�ة البرة ألقت
القبض عىل عصابة للسطو ورسقة الحقائب
النسائية يف املحافظة.
وذك�ر بيان لها «بعد ان انترش فيديو لعملية
تس�ليب ام�رأة من قب�ل متهمن يس�تقالن
دراجة نارية ،بارشت مكافحة اجرام البرة

ع�ىل الفور بالبح�ث والتح�ري الدقيق ومن
خالل جمع املعلومات تم التعرف عليهما».
وأضاف انه «وبعد نصب كمن محكم تمكن
أبط�ال مكافح�ة اج�رام البرة م�ن إلقاء
القب�ض ع�ىل املتهم�ن وضب�ط بحوزتهما
مسدس وآله جارحة ،و بعد التحقيق معهما
اعرف�ا عىل س�تة ح�وادث رسق�ة وعملية
سطو مسلح واحدة».
ويف بغ�داد ،أعلن�ت مديري�ة مكافحة اجرام
بغ�داد القبض ع�ىل عصابة للرسق�ة قاموا
برسقة مواطن مبلغا كبريا.
وذكر بي�ان للمديري�ة ان «مف�ارز مديرية
مكافح�ة اج�رام بغ�داد /مكت�ب مكافحة
اجرام الحبيبية تمكنت من القاء القبض عىل
عصابة اجرامية مكونة من ثالثة اش�خاص
لقيامهم بتسليب احد املواطنن تحت تهديد
الس�الح ورسقة مبلغ ( 8٠الف دوالر ،و 12
مليون دينار ،وجهاز موبايل)».
وبين�ت املديري�ة أنه «ت�م اتخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة بحقهم اصولي�ا وتوقيفهم وفق
احكام املادة  442من قانون العقوبات».

بايدن يؤيد إلغاء قرار أصدره بوش الحتالل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن البيت األبيض ّ
أنه يؤيّد إلغاء قانون صدر يف العام 2٠٠2
وأج�از للوالي�ات املتحدة دخ�ول الحرب عىل الع�راق يف عهد
الرئي�س املخلوع صدام  ،يف قرار يتطلّب مصادقة الكونغرس
وسيكون «تأثريه محدوداً» عىل العمليات الجارية حالياً.
وجاء يف بيان للرئاس�ة األمريكية ّ
أن إدارة الرئيس جو بايدن
«تؤيّ�د إلغاء» ه�ذا القانون ال�ذي أجاز اس�تخدام القوة ضدّ
العراق وصدر يف عهد الرئيس األس�بق ج�ورج دبليو بوش يف
أكتوبر ترشين االو ّ 2٠٠2
«ألن ال أنش�طة عس�كرية للواليات
ً
ّ
ّ
املتحدة تجري حاليا ً تعتمد حرا» عىل هذا النص.
ّ
وتاب�ع البي�ت األبي�ض أن إلغ�اء القان�ون «س�يكون تأثريه
محدودا ً عىل العمليات العسكرية الجارية».
ّ
يتمت�ع الديموقراطيون
وس�يصوّت مجل�س الن�واب حي�ث

بغالبية عىل إلغاء القانون هذا األس�بوع ،وحظوظ املصادقة
ع�ىل إلغ�اء قانون «التريح باس�تخدام القوة العس�كرية»
الصادر يف العام  ،2٠٠2قوية.
وبع�د إع�الن البي�ت األبي�ض تأيي�ده إلغ�اء القان�ون ،أبدى
ً
تف�اؤال أك�رب حي�ال التصوي�ت يف مجل�س
الديموقراطي�ون
الشيوخ حيث تقتر غالبيتهم عىل صوت واحد.
وأوضح زعيم الغالبية الديموقراطية يف مجلس النواب ستيني
أن «العمليات الجارية حالي�ا ً ّ
هوي�ر ّ
تنفذ يف إطار +التريح
باس�تخدام القوة العس�كرية +الصادر يف العام  2٠٠1والذي
يجري استخدام القوة ض ّد بعض املجموعات اإلرهابية».
ّ
النص الذي صدر بعد هجمات  11س�بتمرب أيلول 2٠٠1
وهذا
والذي أق ّر أصالً للتص ّدي لتنظيم القاعدة وزعيمه أس�امة بن
الدن ال يح ّدد مهلة زمنية وال نطاقا ً جغرافيا لعمليات الجيش
األمريكي .ويس�تند البنتاغون يف عمليات�ه الخارجية إىل هذا

ّ
لشن حمالت عسكرية يف العالم.
القانون الساري منذ 2٠٠1
وتب�دو حظوظ إلغ�اء هذا الن�ص الصادر يف الع�ام  2٠٠1يف
الكونغرس ّ
أقل مقارنة بذلك الصادر يف .2٠٠2
لكن بدا أن البيت األبيض يفتح املجال بشكل ضئيل ومرشوط
أمام إلغاء نص العام  ،2٠٠1من دون أن يشري إليه رصاحة.
وج�اء يف بي�ان اإلدارة األمريكي�ة ّ
أن باي�دن «مصمّ�م ع�ىل
العم�ل مع الكونغ�رس لضمان اس�تبدال التصاريح القديمة
الستخدام القوة العس�كرية ،بإطار ضيّق ومح ّدد ت ّم تكييفه
لضمان استمرارنا يف حماية األمريكين يف مواجهة التهديدات
اإلرهابي�ة» .وتاب�ع البيت األبي�ض «فيما تعم�ل اإلدارة مع
الكونغرس إلصالح التريحن باس�تخدام القوة العسكرية،
س�يكون من الرضوري اإلبقاء عىل س�لطة واضحة للر ّد عىل
التهدي�دات الت�ي تط�ال املصال�ح القومية األمريكي�ة بعمل
عسكري حاسم وفاعل».

حمافظ البنك املركزي يوجه املصارف اخلاصة بترسيع منح القروض
وجه محافظ البن�ك املركزي العراقي مصطفى غالب مخيف
عددا من املصارف الخاصة بترسيع منح القروض للمواطنن
وأكد مخيف يف بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نس�خة منه

اليوم « أهمية القروض املمنوحة للمواطنن من مبادرة البنك
املركزي ،ورضورة تس�هيل وترسيع إجراءات منحها لتغطية
اك�رب عدد ممك�ن من املس�تفيدين من املواطن�ن»ُ .يذكر أن

البن�ك املركزي العراقي أطلق اكثر من ( )58٠مليار دينار من
مبادرة الواحد تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل نحو
( )75٠٠مرشوع يف قطاعات السكن والصناعة والخدمات.
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التخطيط تكشف عن موعد مرتقب إلجراء
التعداد العام للسكان
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف املتح�دث باس�م وزارة
التخطي�ط ،عبد الزه�رة الهنداوي،
أمس الثالث�اء ،عن املوع�د مرتقب
إلج�راء التع�داد الع�ام للس�كان
واألم�وال الت�ي تحتاجه�ا من أجل
تنفيذ املرشوع.
وقال الهن�داوي إن «التع�داد العام
للس�كان كان م�ن املق�رر أن ينفذ
يف ع�ام  2٠2٠لكن بس�بب جائحة
كورونا واألزمة املالية التي عصفت
بالبالد نتيجة هبوط أس�عار النفط
العاملي�ة ،لم نس�تطع تنفيذه لعدم
توف�ر التخصيص�ات املالي�ة ع�ىل

اعتب�ار أن ع�ام  2٠2٠كان ب�دون
موازنة اتحادية».
وأض�اف أن «القرار يف وقتها أصدر
برحي�ل تنفي�ذ امل�رشوع للع�ام
الح�ايل  2٠21وطلبن�ا ميزاني�ة
لتنفي�ذه بح�دود  1٣٠مليار دينار
لتغطي�ة متطلب�ات التنفي�ذ ،لكن
لألس�ف موازنة البالد لسنة 2٠21
ل�م تتضمن أي تخصيص�ات مالية
لتنفيذ التعداد».
وب�ن أن «التع�داد يتطل�ب أيض�ا
حركة  15٠ألف عداد يزورون األرس
يف جمي�ع املحافظ�ات بالتايل هذه
الخطوة ت�م تأجيلها أيضا بس�بب
محاذير فريوس كورونا».

العراق يقطع «شوط ًا ممتاز ًا» يف طريقه إىل النووي:
بناء  8مفاعالت بتنفيذ رشكة روسية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس الهيئة العراقية للس�يطرة عىل املصادر املش�عة كمال حس�ن
لطي�ف ،أمس الثالث�اء ،أن رشكة «روس آتوم» الروس�ية س�تقوم بتنفيذ
م�رشوع بناء املفاعالت النووية يف البالد لتوفري الطاقة الكهربائية ،مؤكدا
أن املباحثات مع الرشكة قطعت شوطا ممتازا بهذا الشأن .
وق�ال لطي�ف يف تريح صحف�ي «لدينا توج�ه لبناء  8مفاع�الت نووية
لتوف�ري الطاقة الكهربائية يف الع�راق ،والحقيقة الرق�م  8للمفاعالت هو
الحاج�ة وليس ني�ة العراق ،لكي نوفر  % 25من الطاق�ة التي نحتاجها يف
عام  2٠٣٠نحتاج لبناء  8مفاعالت ،نحن حاليا متوجهن لهذا العدد ولكن
ليس بالرضورة أن يتم إنجاز جميع املفاعالت خالل هذه الفرة».
وأض�اف أن «العدد الخاص باملفاعالت قد يكون أقل أو أكثر ،هناك قرارات
للحكومة وهناك مصادر التمويل والتعاقدات الخاصة وغريها «.
وتابع لطيف أن «تمويل املرشوع س�يتم كم�ا عملت مر ،مر حصلت
عىل قروض من بعض الدول ومن روسيا بالذات ،ونحن يف الحقيقة قطعنا
ش�وطا متطورا جدا وممتازا مع الجانب ال�رويس يف هذا املجال ،ويتضمن
يف املرحلة األوىل قرض ويطفئ بعد سنوات من  1٠إىل  2٠سنة بعد تشغيل
املفاعل».
وأك�د «لدينا تعامل س�ابق مع روس�يا واملفاعل العراقي الس�ابق كان من
روسيا ،أيضا التسهيالت واألشياء التي يقدمها الجانب الرويس ممتازة من
خالل املباحثات بهذا الشأن».
وبن أن «الرشكة التي س�تنفذ املرشوع هي {روس آتوم} وليست غريها»،
مش�ريا إىل أن «هن�اك زيارة س�تتم إىل موق�ع رشكة روس آتوم يف روس�يا
لالط�الع عىل تفاصي�ل فنية دقيقة وآلي�ات العمل» ،موضح�ا أن «الزيارة
س�تتم خالل األش�هر األربع�ة القادمة من اآلن حيث س�نذهب إىل روس�يا
وسيتم وضع الرتيبات الخاصة باملرشوع».

العمليات املشرتكة تكشف عتاد مقاتليها:
بإمكانه صد التعرضات لساعات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قي�ادة العمليات املش�ركة،
أمس الثالثاء ،عن صالحية وكفاية
العتاد املوجود لدى املقاتلن.
وقال املتحدث باسم القيادة ،اللواء
تحس�ن الخفاج�ي ان «مقات�ي
الجي�ش العراق�ي يتملك�ون م�ن
الذخ�رية والس�الح ما يؤم�ن لصد
تع�رض لس�اعات ولي�س لس�اعة
واحدة».
وأض�اف «كل الق�وات األمني�ة ال
يمك�ن ان تمتل�ك عتادا قلي�ل جدا ً
وعت�اد املعركة مؤمن له�م ودائما
ما ُيحمل م�ع املقاتل وفيه مخازن
عتاد».
وأك�د الخفاج�ي ،ان «الق�درات يف
الجي�ش وباق�ي صن�وف الق�وات
االمني�ة م�ن الدرج�ة األوىل واملميز
ودائم�ا يكون الس�الح بم�ا يجعل
القوات االمنية عىل أهبة االستعداد

يف أي مواجهة».
وكان وزير الدفاع ،جمعة عناد ،زار
يف  ٣1آيار املايض مصنع الش�هداء
التاب�ع اىل هيئة التصني�ع الحربي
العراقي�ة وأطل�ع ع�ىل نتاجات�ه
العسكرية.
وأكد جمعة عىل «دعمه للصناعات
العراقية وخصوص�ا ً الحربية منها
عرب توقيع مذكرة تفاهم بن وزارة
الدفاع وهيئة التصنيع الحربي يتم
من خاللها رشاء االسلحة واملعدات
والتجهيزات الس�اندة التي تساهم
يف دعم وتطوير الجيش العراقي».
يذك�ر ان رئي�س هيئ�ة التصني�ع
الحرب�ي محمد صاح�ب الدراجي،
أعلن قبل يومن ان «قائدا ً عسكريا ً
رفيع�ا ً أخ�ربه ب�أن مع�دل العتاد
ل�دى الجن�دي العراق�ي يف أح�داث
س�قوط مدين�������ة املوصل بيد
عصابات داعش االرهابية يصل اىل
 5طلقات فقط».

إيران ختصص  14صندوق اقرتاع لالنتخابات
الرئاسية لرعاياها يف العراق

اعلنت الس�فارة االيراني�ة يف بغداد ،أمس الثالث�اء ،تخصيص  14صندوق
اقراع للرعايا االيرانين يف العراق ،لإلدالء بأصواتهم يف انتخابات الرئاس�ة
االيرانية املقررة يوم الجمعة  18حزيران الحايل.
وبن الس�فارة االيرانية يف بغداد ،يف بيان ،تفاصي�ل عدد املراكز االنتخابية
وصنادي�ق االقراع الثابتة واملتنقلة كالتايل« :صندوقان يف بغداد ( 1ثابت و
1متنقل) ،صندوقان يف كرب�الء ( 1ثابت و  1متنقل) ،صندوقان يف النجف
االرشف ( 1ثابت و  1متنقل) ،صندوقان يف البرة ( 1ثابت و  1متنقل)٣ ،
صناديق يف اربيل ( 1ثابت و  2متنقالن) ٣ ،صناديق يف السليمانية ( 1ثابت
و  2متنقالن) ،ليصبح املجموع  14صندوقا منها  ٦ثابتة و  8متنقلة.
واوضحت ان «االنتخابات الرئاس�ية االيرانية ال�  1٣ستجري يوم الجمعة
 18حزيران/يوني�و م�ن الس�اعة  8صباح�ا حت�ى  ٦مس�اء يف ممثليات
الجمهورية االسالمية االيرانية يف العراق وتشمل السفارة االيرانية يف بغداد
والقنصلي�ات االيراني�ة يف مدن كربالء املقدس�ة والنجف االرشف والبرة
واربيل والسليمانية».
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حمافـظ بغـداد يكشـف عن «إجراءات مشـددة»
عىل اصحاب املولدات األهلية ملنع رفع األسعار
بغداد /طالب ضاحي /عادل احمد

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أعل�ن محافظ بغداد محم�د جابر العطا ،أمس
الثالث�اء ،ع�ن إجراءات مش�ددة ع�ى املولدات
األهلية ملنع رفع األسعار.
وق�ال العط�ا يف تري�ح صحف�ي إن» تجهيز
العاصم�ة بغ�داد بالطاقة الكهربائي�ة بدأ يقل
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة» ،مبينا ً أن
«هناك متابعة شديدة عى املولدات األهلية ملنع
رفع األسعار».
وأض�اف أن «هن�اك ضوابط ح�ددت ألصحاب
املول�دات األهلي�ة ،باإلضافة اىل لج�ان خاصة
ملتابعة عمله�م ملنع رفع س�عر األمبري املحدد،
ً
الفت�ا اىل أن «هناك إجراءات قانوني�ة بحق املخالفن
م�ن أصح�اب املولدات».وتوعدت محافظ�ة بغداد ،يف
وقت سابق باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ألصحاب

أرس�لت حكومة البرة ،أمس الثالثاء ،تقريرها بش�أن
إنجاز مشاريع خليجي  25إىل اللجنة الخاصة التي تتابع
البطولة التي لم يتم تحديد توقيتاتها لغاية اآلن.
وذكر محافظ البرة أسعد العيداني يف تريح صحفي،
إن�ه يجري متابعة مش�اريع البطولة م�ن قبل الحكومة
املحلي�ة ،وبع�د أن طالبت لجن�ة متابعة البطولة بس�ري
العمل يف الفنادق ،أرسلنا لهم التقرير (امللف) ،كما يوجد
اجتماع مرتقب نهاية األس�بوع الج�اري بحضور وزراء
التخطيط والنفط والنقل والش�باب والرياضة ومحافظ
البرة واملعنين بالبطولة إلدارة امللف بصورة سلسلة.
واس�تدرك العيداني انه لم يتم ح�د اآلن توقيتات البطولة
لوج�ود فق�رة تؤك�د ع�ى ع�دم تقاط�ع ه�ذه البطولة
م�ع اس�تحقاقات الفيفا.وتحتاج الب�رة انجاز بعض
املشاريع تمهيدا الستضافة خليجي .25

املولدات األهلية املخالفن للتسعريات املحددة.
وق�ال مع�اون محافظ بغ�داد لش�ؤون الطاقة قيس
الكالبي لوكال�ة األنباء العراقي�ة (واع) ،إنه «بتوجيه
م�ن محافظ بغ�داد ٌعق�د اجتماع يف آي�ار املايض مع

اليابان تقرض العراق  300مليون دوالر لتطوير مرشوع مصفى البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هدت وزارة التخطيط أم�س الثالثاء مراس�يم توقيع
محرض مناقشات القرض الثالث ملرشوع تطوير مصفى
الب�رة م�ع الوكالة الياباني�ة للتعاون ال�دويل (جايكا)
بقيمة  300مليون دوالر.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ان «املحرض وقع عن الجانب العراقي مديري دائرتي
تخطي�ط القطاعات والتعاون ال�دويل يف وزارة التخطيط
ومدير دائرة الدين العام يف وزارة املالية ،كذلك مدير رشكة
مص�ايف الجن�وب العام ومدي�ر مرشوع تطوي�ر مصفى
الب�رة املرحلة الثالثة فيما وقعه�ا عن الجانب الياباني
كل م�ن ممثل الوكالة الياباني�ة (جايكا ) ملنطقة الرشق
االوس�ط وأوروبا اونو فضال عن ممثل�ة املكتب اإلقليمي

للرشق االوس�ط و أوروبا للوكالة اليابانية للتعاون الدويل
ناكورا.
واك�د مدير دائ�رة تخطي�ط القطاع�ات الع�ام يف وزارة
التخطيط باس�م ضاري محمود أهمي�ة مرشوع تطوير
مصفى البرة كونه يعد تكنولوجيا حديثة تستخدم ألول
مرة يف قطاع الصناعات التحويلة ،االمر الذي س�يؤدي اىل
زيادة القيمة االقتصادية للنفط االسود من خالل تحويله
اىل مش�تقات نفطي�ة ذات قيمة اع�ى» ،مبينا» تم امليض
بتوقيع محرض املناقش�ات التفاقية الق�رض الثالث مع
الوكالة اليابانية جايكا لتمويل املرشوع».
م�ن جانبه قال مدير دائرة التع�اون الدويل العام يف وزارة
التخطيط س�اهر عب�د الكاظم مهدي  :ج�رى هذا اليوم
توقيع محرض مناقش�ات القرض الثالث ملرشوع تطوير
مصفى الب�رة مع الوكال�ة اليابانية للتع�اون الدويل (

جايكا) .واضاف» أن «الغرض من توقيع القرض لتطوير
مصفى البرة واملس�اهمة يف تحس�ن جودة املشتقات
النفطي�ة ،فضال عن تحس�ن الق�درة اإلنتاجية النفطية
العراقي�ة وتلبية الحاج�ة املحلية من املنتج�ات النفطية
وردم اله�وة وتقليل الطلب عى املنتج�ات النفطية ،التي
يجري اس�تريادها من الخارج من خالل تدعيم اإلنتاجية
لع�دد من الوح�دات يف مصفى البرة من خ�الل إدخال
وحدة التكس�ري باملعامل املس�اعد و م�ع اضافة وحدتي
الهدرجة ( ملعالجة زيت الغاز الخفيف ) والذي سيس�هم
ب�دور فعال وبارز يف عملية إعادة االعمار ودعم االقتصاد
الوطن�ي .من جهته قال مدير دائ�رة الدين العام يف وزارة
املالي�ة خال�د ص�الح :ألهمية م�رشوع تطوي�ر مصفى
الب�رة وقعنا الي�وم م�رشوع إتفاقية الق�رض الثالث
بقيم�ة  300مليون دوالر إلس�تمرار املرشوع ونعمل عى

املنتجات النفطية جتهز الداخلية وأمانة بغداد بالوقود
ومتنح حصة استثنائية لرشطة الطاقة
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية عن
الكمي�ات الت�ي خصصتها ل�وزارة الداخلية
خالل العام الجاري من أنواع الوقود املختلفة
وحس�ب إحتياجاتها الالزم فضالً عن حصة
أخرى استثنائية من منتوج البنزين منحتها
الرشكة كهدية اىل رشطة الطاقة واملديريات
التابع�ة له�ا يف مناط�ق الش�مال والوس�ط
والجنوب وحسب التوجيهات الوزارية .
رصح بذل�ك رئي�س مجل�س ادارة الرشك�ة
االس�تاذ حس�ن طال�ب ،مف�را ً بالق�ول:
خصصن�ا اكث�ر م�ن ( )18ملي�ون ل�ر من

منتج�ات ( البنزي�ن بنوعي�ه وزي�ت الغ�از
ووزق�ود الطائ�رات ) اىل وزارة الداخلي�ة
وحس�ب احتياجاته�ا املطلوب�ة وتس�هيل
كافة االجراءات له�ذا الغرض يف حن قدمت
رشكتنا منحة اس�تثنائية اىل رشطة الطاقة
واملديري�ات التابع�ة لها يف مناطق الش�مال
والوس�ط والجنوب بلغت (  )35ألف لر من
منت�وج البنزي�ن وحس�ب توجيه�ات وزارة
النفط س�عيا ً منه�ا لخدمة ه�ذه الجهة ملا
تمثل�ه من دور فاعل يف توفري األمن الالزم يف
العملية التوزيعية .
يف سياق متصل أفصح طالب عن تخصيص
بكمي�ات مختلفة م�ن الوقود لدائ�رة أمانة

األمانة العامة تكشف
تفاصيل جديدة بشأن مرشوع
تأهيل مداخل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،أمس الثالثاء ،تفاصيل مرشوع
تأهيل وتطوير مداخل بغداد.
وقال املتحدث باس�م أمان�ة مجلس الوزراء حي�در مجيد إن «اللجنة
املكلفة بتنفي�ذ إجراءات تأهي�ل وتطوير مداخل بغداد وش�وارعها،
برئاسة األمن العام ملجلس
ال�وزراء ،ب�ارشت أعمالها
خ�الل الفرة الس�ابقة من
خالل التحض�ريات الالزمة
إلقامة املرشوع».
وأض�اف أن «الجه�ات
املشاركة هي ،وزارة االعمار
ومحافظ�ة
واإلس�كان
بغداد وأمان�ة بغداد وقيادة
عملي�ات بغ�داد ومديري�ة
املرور العامة ،الختيار مواقع البوابات والجس�ور املوحدة لكل بوابة،
وأيض�ا ً س�يتم تخصيص قس�م بل�دي لكل مدخ�ل ملتابع�ة الصيانة
ً
الفت�ا اىل أن «وزارة املالية خصصت األموال الالزمة وتم
والخدمات»،
إدراج املرشوع ضمن قانون املوازنة لسنة .»2021
وأشار إىل أن «األمن العام ملجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة طوارئ
ملتابع�ة أعم�ال الجه�ات ذات العالق�ة» ،مؤكدا ً «تحدي�د العارش من
الش�هر الحايل لتدقيق وإكمال التصاميم وج�داول الكميات ،ونهاية
الشهر الحايل إلكمال إدراج املرشوع يف وزارة التخطيط».
وأوضح أن «املداخل ستش�مل (بغداد – بابل ،بغداد – واس�ط ،بغداد
– دي�اىل ،بغداد – املوصل ،وبغداد – الفلوجة القديم)» ،مش�ريا ً اىل أن
«املداخل ستحتوي عى بوابات ونقاط تفتيش بكافة خدماتها ،وعرض
الطري�ق س�يكون ( )100مر بأربع مم�رات ذهابا ً وإياب�اً ،تحتوي
عى جزرات وس�طية يتم تش�جريها مجهزة بالناف�ورات واإلنارة».
وتابع« :أيضا ً يتضمن ممرات خاصة بالش�احنات ،ومحطات للوزن
واس�راحة الركاب ،وأيضا ً تجهيز الس�يطرات بالكام�ريات وأجهزة
الس�ونار والشاشات االلكرونية وجسور املش�اة» ،مبينا ً أن «طريق
بغ�داد – فلوج�ة يبلغ طول�ه ( )32.5ك�م ،وطريق بغ�داد – الكوت
يبل�غ طوله  32,200يم�ر بناحية الجر واملدائن وبس�ماية وصوالً
إىل قض�اء الصويرة ،بغ�داد – الحلة يبلغ طوله 34كم يصل إىل ناحية
اإلس�كندرية ،طريق بغداد – دي�اىل يبلغ طوله  12كم يصل إىل ناحية
جدي�دة الش�ط ،طريق بغداد – املوص�ل يبلغ طول�ه  32كم يصل إىل
قضاء الدجيل».

بغ�داد بلغ أكث�ر م�ن ( )23ملي�ون لر من
منت�وج زيت الغ�از و(  1,00,000طن ) من
اإلس�فلت  ،ويأتي ذلك يف اطار التنس�يق مع
األمانة ودعمها لعطاء خدمي أكرب للمواطن.
ب�دوره أك�د مدير هي�أة التجهي�ز يف رشكة
التوزيع املهندس احس�ان غانم ب�أن الهيأة
ق�د اصدرت أوامره�ا التجهيزية فيما يتعلق
بالكميات املجهزة ل�وزارة الداخلية ورشطة
الطاقة وأمانة بغداد مبينا ً بأن الرشكة وعرب
هيأة التجهيز تقدم كافة التسهيالت املمكنة
من حيث دق�ة ورسعة التجهي�ز بما يحقق
اإلنسيابية الالزمة وتسهيل كافة اإلجراءات
املمكنة .

يف بغداد واملحافظات ..اإلعامر
تصادق عىل تصاميم  13مدينة
سكنية «واطئة الكلفة»
بغداد  /المستقبل العراقي
صادق�ت وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات
العام�ة عى تصاميم  13مدينة س�كنية يف بغداد
واملحافظات ،بينما تنتظر موافقة مجلس الوزراء
عى إنش�ائها ،فيما أك�دت َّ
أن تلك املدن تركز عى
اس�تفادة ذوي الدخل املحدود عرب منح القروض
وخفض أقساط الوحدات.
وق�ال مستش�ار ال�وزارة أحم�د إس�ماعيل َّ
إن
«مرشوع املدن الس�كنية واطئ�ة الكلفة يع ّد من
املش�اريع املهم�ة الت�ي تبنتها ال�وزارة بموجب
القرار رقم  70لسنة .»2019
ولفت إىل َّ
أن «هذه املدن ستوزع بن بغداد وعموم
ً
َّ
املحافظ�ات» ،منبه�ا عى أن «امل�رشوع بحاجة
َّ
ماس�ة إىل إجراءات وآليات جدي�دة يت ّم اعتمادها
م�ع املس�تثمرين املنفذي�ن بع�د حصوله�م عى
قطعة األرض لضمان عدم رفع أس�عار الوحدات
الس�كنية بما ال يتحمّ ل�ه ذوو الدخل املحدود ،إىل
جان�ب االتفاق م�ع البنوك التي تمن�ح القروض
للمواطن�ن للحصول عى ه�ذه الوحدات عى ْ
أن
يك�ون التس�ديد عى م�دى  20عام�ا ً ْ
وأن تكون
هناك مدة زمنية بن األقس�اط تصل إىل  6أش�هر
مع تقليل مبالغها».
من جهته ،قال مدير بلديات أطراف بغداد املهندس
يارس القرييش ل�»الصباح»َّ ،
إن «املحافظة أنهت
التصاميم الخاصة باملدن السكنية واطئة الكلفة
يف العاصمة ،بموجب القرار رقم  70لسنة ،2019
بواق�ع مدينتن س�كنيتن توفران نح�و  40ألف
وحدة س�كنية ،األوىل مدينة ط�ارق يف أبو غريب
وتض ّم  28ألف وحدة سكنية والثانية عيل الوردي
يف النهروان وتض ّم  11ألف وحدة».
وأش�ار إىل «الوصول ملراحل ف�رز األرايض ،إال أنَّ
العمل توق�ف لحن صدور تعليم�ات جديدة من
مجلس الوزراء بشأن هذه املدن قريباً» ،مبينا ً َّ
أن
«التعليمات الجديدة تتضمن رؤية جديدة تخص
إنشاءها وتوزيعها بما يضمن اإلفادة منها بأكرب
قدر ممكن».

انجاز اكرب قدر ممكن قبل انتهاء هذه السنة من اجل ان
يضاف يف الس�نة املقبلة اىل قان�ون املوازنة ضمن املرحلة
الرابع�ة من هذا امل�رشوع» مؤكدا ان للم�رشوع اهمية
اس�راتيجية من خالل عملية التصفية ومهم جدا لوزارة
النفط ،الذي يعد كٱولية من اولوياتها .
اىل ذل�ك ق�ال مدير رشكة مص�ايف الجنوب العام حس�ام
حس�ن  :وقعنا اليوم يف وزارة التخطيط محرض القرض
الثالث ملرشوع تطوير مصفى البرة بقيمة  300مليون
دوالر ،الذي س�يعزز املوق�ف املايل للم�رشوع و الذي بدء
العم�ل ب�ه يف موقع ش�يبة منذ الخامس عرش من ش�هر
شباط للعام الجاري .واضاف» ان هذا املرشوع له أهمية
كبرية إلس�تنفاذ مادة زيت الوقود ،التي تعد مادة فائضة
من إنتاج املصايف وتتحول اىل مادة بانزين وكاز ووقود اىل
محطات الكهرباء.

جتارة احلبـوب تكشـف كميـات
تسويق احلنطة يف  ٥حمافظات
المستقبل العراقي  /عامر عبد العزيز

كش�فت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب
اح�دى رشكات وزارة التج�ارة كمي�ات
الحنطة املحلية التي تم تس�ويقها من قبل
الفالح�ن و املزارعن ملخازنه�ا يف كل من
ص�الح الدين و االنب�ار و دياىل و كركوك و
نينوى لغاية اليوم والتي وتواصل مراكزها
التسويقية االستالم عى الرغم من الراجع
الواضح يف معدل االنتاج لهذا املوسم ،اوضح
ذل�ك مدير ع�ام الرشك�ة العام�ة لتجارة
الحبوب املهندس عبدالرحمن الجويرباوي
.وقال ان كميات الحنطة املستلمة يف مراكز
تس�ويق فرع الرشكة يف صالح الدين بلغت
( )298,813ال�ف ط�ن  ،وبلغ�ت الكميات
التي تم اس�تالمها يف مراكز تسويق نينوى
(  ) 49,708ال�ف ط�ن  ،وس�وق فالح�و
كركوك لغاية الي�وم ( )130,047الف طن
.وب�ن أن التس�ويق يف محافظ�ة االنب�ار
ش�هد تحس�ن عما س�وق الع�ام املايض ،

حيث بلغت الكمي�ة ( ) 216,141الف طن
 .واش�ار اىل ان كمي�ات الحنطة املس�وقة
ملراكز تس�ويق دياىل بلغ�ت ( ) 174,512
ال�ف طن  .ولفت الجويرباوي إىل ان اجمايل
كميات الحنطة املسوقة يف تلك املحافظات
لغاي�ة اخ�ر احصائي�ة رس�مية اعدت من
قبل قس�م تقنية املعلوم�ات ( ) 869221
ال�ف طن من اصل املجموع العام املس�وق
يف جمي�ع مراكز تس�ويق البالد باس�تثناء
محافظات اقليم كودس�تان التي لم تفتح
ابواب مراكزها التس�ويقية لالن والبالغ (
 ) 3,080,139مليون طن.

النزاهة :احلبس الشديد لثالثة متهمني بتلقي رشى لبيع
أرايض حكومية يف املوصل
بغداد /المستقبل العراقي
أحكام حضوري�ة بالح�بس
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة االتحادية ،أم�س الثالثاء ،عن ص�دور
ٍ
ال�ش�ديد ب�حق ثالثة مُ َّته�من يف محافظة ني�نوى س�بق أن ت َّم ضبطهم متلبسن بتلقي
أراض عائد ٍة للدولة بصور ٍة مُ خالف ٍة للقانون.وذكرت
رىش لقاء ترويج معامالتٍ لبيع قطع
ٍ
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،أن «محكمة
جنايات نينوى  -الهيئة الثالثة ،أصدرت ثالثة قراراتٍ بالحبس الشديد بحق ثالثة مُ َّتهمن
ُّ
لتس�لمهم رىش بغية ترويج معامالتٍ لبيع
يف مُ ديريَّة بلديَّة املوصل وقائممقاميَّة القضاء؛
ّ
الحضوري
قطع األرايض الس�كنيَّ�ة العائدة إىل بلديَّ�ة املوصل» .وأضافت ،إن «قرار الحكم
الصادر؛ اس�تنادا ً ألحكام امل�ادة ( )308من قانون العقوبات ( 111لس�نة  )1969تضمَّن
الحكم عى املُ َّتهمن بغرام ٍة مال َّي ٍة ،ويف حالة عدم الدفع حبس كل واح ٍد منهم حبسا ً بسيطا ً
أشهر» .واشار البيان اىل ان»الهيئة أعلنت أواخر العام املايض عن ضبط وتفكيك
ملُ َّدة ثالثة
ٍ
ش�بكة كبرية يف نين�وى تقوم بالتالع�ب واملتاجرة بأرق�ام قطع األرايض العائ�دة للدولة،
وتخصيصها إىل أشخاص مقابل مبالغ مال َّي ٍة خالفا ً للقانون والضوابط والتعليمات».

النفط تناقش اخلطة الوقودية الشاملة ملحطات
الكهرباء واملواطنني
بغداد /المستقبل العراقي

ناقشت وزارة النفط ،أمس الثالثاء ،الخطة
الوقودي�ة الش�املة ملحط�ات الكهرب�اء
واملواطن�ن .وذك�ر إع�الم وزارة النفط يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه،
ان «وزارة النف�ط عقدت اجتماع العمليات
القي�ادي برئاس�ة وكي�ل الوزارة لش�ؤون
التوزيع حامد يونس وحضور املدراء العامن
لل�رشكات والدوائ�ر املعني�ة ومدير رشطة
الطاق�ة وممث�ل وزارة الكهرب�اء» .واك�د
وكيل ال�وزارة ،انه «جرى خ�الل االجتماع

مناقش�ة الخطة الوقودية الشاملة واليات
تجهي�ز الوق�ود اىل محطات تولي�د الطاقة
الكهربائية  ،ومراجعة ومناقشة انسيابية
تجهي�ز البنزين وال�كاز والغاز الس�ائل اىل
محط�ات ومناف�ذ التجهي�ز للمواطن�ن».
واش�ار البي�ان اىل ان»وزارة النف�ط تعق�د
اجتماع العمليات القيادي اسبوعيا ً ملناقشة
الي�ات تنفي�ذ الخط�ة الوقودية الش�املة
لجميع القطاع�ات والجهات املس�تفيدة ،
ومنها تجهي�ز الوقود للمواطنن وملحطات
توليد الطاقة الكهربائية وللمولدات االهلية
والدوائر الحكومية والقطاع الخاص».

مس�ؤويل الوح�دات اإلدارية ومدي�ري النواحي
والقائممقام�ن ،بحض�ور ع�دد م�ن الن�واب
واملحافظ ،لبحث ومعالجة املش�اكل واملعوقات
التي تواجه عمل املولدات األهلية والحكومية يف
العاصمة».
وأضاف أنه» تمخض خالل االجتماع الكثري من
املحاور ،حيث لوحظ خالله بأن هناك تفاوتا ً يف
تجهيز الطاقة بن منطقة وأخرى ،بسبب سوء
التوزيع من قبل وزارة الكهرباء» ،مبينا ً أنه «تم
تخويل املس�ؤولن يف الوحدات اإلدارية بتحديد
س�عر األمبري ملناطقهم حس�ب ن�وع التجهيز
للطاقة».
وتاب�ع أن�ه «ت�م تحدي�د س�عر  9آالف دين�ار
للتش�غيل الصيفي و 14ألف دينار للتش�غيل الذهبي،
م�ع إضاف�ة ألف أو ألف�ي دينار للمول�دات التي ليس
لديها حصة وقودية».

النقل توقع اتفاقية تعاون مع األكاديمية
العربية يف جمال التدريب واالستشارات
بغداد  /المستقبل العراقي

وقع�ت وزارة النقل/الرشكة العامة ملوانئ العراق ،أمس الثالثاء،
اتفاقي�ة تع�اون ب�ن األكاديمية العربي�ة للعل�وم والتكنولوجيا
املتمثل�ة بمعهد تدري�ب املوانئ يف االس�كندرية والنقل البحرى ىف
مجال التدريب واالستشارات .
وق�ال املدي�ر الع�ام للرشك�ة ،فرحان محيس�ن الفرط�ويس ،يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان�ه» تم توقيع هذه
االتفاقية ،التي ستس�اهم يف تطوير ورف�ع كفاءة واداء مالكات
الرشك�ة وزيادة رأس املال الفك�ري للرشكة وتعزيز التعاون مع
األكاديمية العربية».
جدير بالذك�ر ان موانئ العراق ُكرمت بدرع التميز واالبداع خالل
مؤتم�ر مارلوج  10الذي اقي�م بجمهورية مر العربية  ،و الذي
شارك فيه عدد من قامات النقل البحري و املوانئ العاملية برعاية
وزير النقل املري و رئيس الجامعة العربية .

التخطيط عن نسبة الفقر يف العراق :ختفيف
قيود جائحة كورونا ساهم بخفضها
بغداد  /المستقبل العراقي
رأى املتحدث باس�م وزارة التخطيط ،عبد الزهرة الهنداوي ،أمس
الثالث�اء ،أن تخفيف إج�راءات والقيود املفروض�ة عى املواطنن
بس�بب جائحة كورونا يف البالد س�اهمت يف خفض نس�بة الفقر
خالل النصف األول من العام الحايل.
وق�ال الهنداوي يف تريح صحف�ي إن «معدالت البطالة يف البالد
وف�ق مؤرشات جه�از االحصاء تصل اىل  14%ام�ا معدالت الفقر
وصل�ت يف ع�ام  2019اىل  20%فيم�ا بعد ارتفع�ت يف عام 2020
اىل  31%بس�بب جائحة كورونا والقيود الت�ي فرضت عى حركة
املواطنن واألسواق».
ويف ش�باط  ،2020تفىش ف�ريوس كورونا يف الع�راق ،األمر الذي
تبع�ه إج�راءات وقائية ،تضمنت ف�رض الحظر الش�امل ،ومنع
التجمع�ات ،واغالق املطاعم واملوالت ،واملح�ال التجارية ،وتعليق
الدوام الحضوري يف املدارس والجامعات.
وأضاف الهن�داوي أن «معدل الفقر يف الب�الد خالل النصف األول
م�ن عام  2021بلغت  ،»29%مبين�ا أن «تخفيف اجراءات الحظر
والعودة التدريجية للحياة ساهمت يف خفض النسبة بعدما كانت
مرتفعة يف عام .»2020
ومن�ذ تفيش فريوس كورون�ا يف العراق ،يف نهاية ش�باط ،2020
أصي�ب أكث�ر من ملي�ون  259أل�ف مواطن ،وت�ويف بمضاعفات
الف�ريوس أكث�ر م�ن  16أل�ف مواطن ،فمي�ا بلغ ع�دد امللقحن
الراكمي.22548 ،

الداخلية تصدر توضيح ًا بشأن البطاقة الوطنية .
وتؤكد :هذا موقفنا من «جواز كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي

علقت وزارة الداخلية ،أمس الثالثاء ،عى بطئ الحجز عى البطاقة
الوطنية «معلنة «موقفها من اصدار جواز سفر كورونا.
وق�ال املحنا يف تري�ح صحفي ان «الراب�ط االلكروني الخاص
بحج�ز اصدار البطاقة الوطنية لم يش�هد اي خل�ل او عطل وان
االقبال عى التسجيل قد يسبب بطئا ً يف العمل».
وعن جواز الس�فر االلكروني بن ،ان «املرشوع يف طور الدراسة
والبحث مع الرشكة التي تبن�ت للموضوع وهي احدى الرشكات
التابعة لوزارة االتصاالت».
ولف�ت اىل «ع�دم وجود اي نية للعراق يف اس�تحداث جواز س�فر
كورونا ،ولم يتم التطرق لهذا االمر».
واس�تأنف قبل يومن الحج�ز االلكروني ع�ى البطاقة الوطنية
املوح�دة ،لكن هناك العديد من الش�كاوى ص�درت من املواطنن
بتعطل رابط {الحجز االلكروني}.
يشار اىل ان جواز سفر كورونا هو شهادة سفر جديدة من املقرر
أن تس�مح للمواطنن بالتنقل بن ال�دول دون الحاجة إىل الحجر
الصح�ي أو الخضوع الختبارات إضافية لف�ريوس كورونا ،وهو
إجراء دخل حيز التنفيذ يف االتحاد االوروبي.
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العدد 12803 :
التاريخ 2021/6/13 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم ( 2021/28اعادة استقرار  /تطوير ريفي) للمرة االوىل

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

(انشاء قناطر وتبليط طرق ريفية للقرى (نزازة ـ الشورة ـ اجلديدة ـ تل طيبة ـ
العريض) التابعة لناحية الشورى
( ضمن تخصيصات ميزانية اعادة االستقرار لعام  2020ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 446,600,000دينار ) اربعمائة وس�تة
واربعون مليون وس�تمائة الف دينار عراق�ي وبمدة تنفيذ ()180
يوم.
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا من
تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم )2021/6/24
للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبل�غ مقطوع قدره  150الف
دينار فقط ( مائة خمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مق�دم العطاء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات مرفقا معه
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق ي�وم االحد املوافق  2021/6/27الس�اعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2021/6/17لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور
يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)

م  /تنويه

العدد 14290
التاريخ 2021/6/15

ت�م تمديد تاريخ غلق املناقصة املثبتة يف ادناه لذا
اقتىض التنويه مع التقدير
اسم ورقم المناقصة

تاريخ الغلق
الحالي

المناقصة العامة المحلية المرقمة
( )2021/212تصميم وتجهيز
2021/6/20
وتنفيذ ) (EPCمنظومة ازالة
االمالح من النفط الخام عدد  3/في
مصفى ذي قار

تاريخ الغلق
الجديد

2021/7/13

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
تنويه
ورد ادناه س�هوا ً بجريدة املستقبل العراقي بالعدد
 2331يف , 2021/3/4
ع�دم ذكر اس�م املدي�ن املطل�وب تبليغ�ه بمجهول
اإلقامة
 مديرية التسجل العقاري يف الكوفة إعالن تبليغ مدين مجهول االقامةلذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك يارس هاشم ثعبان
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف وذلك
للموافق�ة عىل صدور اجازة بن�اء والخاصة بالعقار
املرق�م  3/20522حي الن�رص مناصفة مع الرشيك
ميث�م لفت�ه عبود خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام
وبعكس�ه س�وف تص�در االج�ازة وفق�ا للضوابط
الالزمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 405 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 15 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /مظهر مزاحم رش�يد – مجهول محل
االقامة
اقامت املدعية فاطمة حامد حميد الدعوى املرقمة / 405
ش  2021 /والتي تطلب فيها احتس�اب نفقة ماضية لها
ونفقة ماضية ومس�تمرة الطفاله�ا قررت هذه املحكمة
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
لغرض حض�ورك بيوم املرافعة املصادف 2021 / 6 / 23
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض
عبد الرحمن حميد جاسم

www.almustakbalpaper.net

العدد 12801 :
التاريخ 2021/6/13 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم ( 2021/29اعادة استقرار  /تطوير ريفي) للمرة االوىل

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(صب شوارع بالكونكريت للقرى ( روزبيان  ,كداد  ,كاين كوان  ,كاين غزال  ,ابو
جربوعة  ,الفاضلية) التابعة لناحية بعشيقة
ضمن تخصيصات ميزانية اعادة االس�تقرار لع�ام  2020ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 379,750,000دينار ) ثالثمائة وتس�عة
وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ
( )120يوم
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا من
تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم )2021/6/24
للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبل�غ مقطوع قدره  150الف
دينار فقط ( مائة خمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العطاءات لدى لجنة فت�ح العطاءات مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغل�ق ي�وم االحد املواف�ق  2021/6/27الس�اعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2021/6/17لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

مجهورية العراق
جملس القضاء األعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
اهليئة االستئنافية الثانية يف البرصة بصفتها االصلية

العدد/220 :س هـ 2021/ 2
التاريخ2021/6/13 :

اعالن
اىل املستأنف عليه  /رضا إبراهيم صالح

ادع�ى املدع�ي (مدير بلدي�ة البرصة إضاف�ة لوظيفته) ام�ام محكمة الب�داءة املتخصصة
بالدع�اوى التجاري�ة يف البرصة بالدعوى املرقم�ة /103ت2020/انه س�بق وان ابرم معك
عقد اس�تثماري بتاريخ  2013/2/2وبعدد ( )2الخاص بأنش�اء املرشوع الس�كني مدينة
الشناش�يل عىل العقاري�ن ( 3/2393و )6/2393الرباط الكبري ونظ�را َ لعدم التزامك ببنود
العقد فقد طلب دعوتك للمرافعة والحكم بفس�خ العقد االستثماري أعاله وتعويض املدعي
عن ما لحقهم من خس�ارة ومافاتها من كس�ب من عدم التزامك ببنود العقد والتي يقدرها
بمبل�غ مليار دينار وتحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب املحام�اة كافة ,أصدرت املحكمة
املذك�ورة بموجب الدع�وى املرقم�ة /103ت 2020/يف  2021/3/31قراره�ا الذي يقيض
بفس�خ العق�د املرقم أعاله والزامك بتأديت�ه للمدعي مبلغ قدره ثالثة مليارات وخمس�ون
مليون ومائة وتسعة الف وتسعمائة دينار كتعويض عما لحق املدعي من خسارة ومافاته
من كس�ب ,طعن به املدعي استئنافا َ امام هذه املحكمة وسجل طعنه بالعدد /220س ه�
 2021/2ولتع�ذر تبليغ�ك كون عنوانك وهم�ي لذا قرر تبليغك اعالن�ا َ بصحيفتني محليتني
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق  2021/6/29الساعة التاسعة
صباحا َ وعند عدم الحضور ستجري املرافعة بحقكما حضورا َ وعلناَ.

القايض
هاين عبدالكريم منصور
رئيس اهليئة

فقدان
فق�د س�ند العقار املرق�م  2404/3ح�ي العروبه باس�م كميله
مهدي حسني من يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار

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

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة 2007/126
التاريخ 2021/4/25
تبليغ باالحالة القطعية
اىل املدين وعيدة عزيز كاطع
عنوانه  /حي العسكري
بالنظ�ر لالحال�ة القطعية للعق�ار 1/ 159م  24العائد لكم عىل
املشري عبوده جاسم عباس بمبلغ  25,650,000دينارا تسديدا
لدين الدائن عبودة جاس�م عباس تطبيقا تطبيقا الحكام املادة
 97ثالثا من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتسديد
الدين البالغ  23760000دينار خالل عرشة ايام من اليوم التايل
للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم
املشري وفق القانون
منفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد /143ش2021/
التاريخ 2021/6/14
اىل  /املدعى عليها هبه فاضل مداعي
اعالن
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الخ�رض قرارها
الغياب�ي يف الدع�وى املرقمة اعاله امل�ؤرخ 2021/5/30
واملتضمن تصديق الرجعي الذي اوقعه املدعي غانم عويد
م�وىس عليك بتاري�خ  2021/1/11ولثب�وت مجهولية
محل اقامتك حسب اشعار مختار منطقتك ورشح القائم
بالتبلي�غ عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة وتقدي�م ما لديك
من اعراضات وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية
القايض
عدنان عيدي البديري

جمعية  6كانون التعاونية االستهالكية
اعالن
تعل�ن جمعي�ة  6كان�ون التعاوني�ة
االس�تهالكية ع�ن تاج�ري املح�الت ( 12
–  ) 14 – 13يف س�وق بغ�داد الجدي�دة
التاب�ع لها وباملزاي�دة العلنية وفق نظام
بيع وتاجري اموال وعق�ارات التنظيمات
التعاوني�ة فع�ىل الراغب�ني باالش�راك
باملزايدة الحضور يف سوق بغداد الجديدة
الكائ�ن يف بغ�داد الجديدة مج�اور كراج
نقل ( باب املعظم ) خلف سينما البيضاء
س�ابقا ويف تم�ام الس�اعة الع�ارشة من
صب�اح ي�وم الس�بت 2021 / 7 / 3
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة (  ) % 20م�ن القيم�ة التقديرية
وع�ىل من ترس�و علي�ه املزاي�دة يتحمل
اج�ور الداللي�ة واالعالن البالغ�ة ( ) % 2
واي مصاريف اخرى .
موىس شمخي حسني
رئيس مجلس االدارة
���������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
ملحافظة املثنى  /قس�م ش�ؤون االحوال
املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (نعيم وايل عبد الحس�ني )
طلب�ا اىل هذه املديرية يطل�ب فيه تبديل
اللق�ب يف قيده وجعل�ه ( الزاميل ) بدال
من (ريشان) وعمال باحكام املادة ( )22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
 2016املع�دل تقرر ن�رش الطلب باحدى
الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه اع�راض
مراجعة هذه املديرية خالل فرة خمسة
عرشة يوما م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة
/وكالة
���������������������������������
تنويه
ورد س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي
بالعدد  2381بتاريخ  2021/5/30اسم
القايض حي�در احمد ع�يل الصالح خطأ
والصحيح هو حي�در محمد عيل الصالح
الصادر من لجنة تثبيت امللكية يف كربالء
بالع�دد تس�جيل مج�دد 481/مخيم لذا
اقتىض التنويه
���������������������������������
فقدان
فقدت الهوية الصادرة من جامعة بغداد
– مجم�ع الجادرية – كلية الخوارزمي –
هندس�ة املعلومات واالتصاالت باس�م /
حس�ني نبيل حس�ني – فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
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اعالنات

العدد ( )2394االربعاء  16حزيران 2021

كتاب الدعوة
كتاب الدعوة (االعالن)
املناقصة  :رشاء خدمة غسيل كىل دموي ( توسعة)
دائرة صحة واسط
مناقصة رقم  55/2021/31( :املوازنة اجلارية لوزارة الصحة

www.almustakbalpaper.net
إىل الرشيك أرشد غطريف كاظم اقتىض
حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م
55787/3ح�ي الن�داء خ�الل ع�رشه
اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون
حضورك
طالب االجازه
زينب سعيد عكييل
��������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( ع�يل عباس ياس�ني )
الدع�وى لتبدي�ل ( اللق�ب ) وجعل�ه (
الكعبي ) بدال من ( بني الم ) فمن لديه
حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وف�ق املادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 514 :ت 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 15 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل
 1524 / 43م  15اب�و صف�ة الواقع يف
االس�حاقي العائ�د للمدين اك�رم عطا
الله مج�ول املحجوز لقاء طلب الدائن
صاح�ب مهدي عبد البالغ 13000000
دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة من
املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل
هادي مهيل حبرت
املواصفات :
-1موقع�ه ورقم�ه  1524 / 43 :م 15
ابو صفة .
-2جنسه ونوعه  :قطعة ارض .
-3ح�دوده واوصاف�ه  :قطع�ة ارض
زراعي�ة مش�يد عليه�ا دار س�كن غري
مسكون يحتوي عىل غرفة نوم وصالة
داخلي�ة واس�تقبال ومطبخ وصحيات
خارجي�ة وك�راج حبن�ي م�ن البل�وك
ومسقف بالكونكريت املسلح .
-4مساحته  140 :م. 2
-5الشاغل  :اكرم عطا الله مجول .
-6القيم�ة املق�درة 20000000 :
عرشون مليون دينار .
��������������������������������
فقدان
فق�د س�ند العق�ار املرق�م 17344/3
حي العروبه باس�م عبد الساده كاظم
غازي من يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة
االصدار
��������������������������������
فقدان
فقد س�ند العقار املرق�م  2090/3حي
العروبه باس�م طاه�ر مجهول خضري
م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه إىل جه�ة
االصدار
��������������������������������
فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 1454/3188
حي الس�عد باس�م زهره عب�د الجبار
رس�ول من يعثر عليه تسليمه إىل جهة
االصدار

رقم كتاب الدعوة ()32
 �1تدع�و (وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية
(كيمادي�ا) مقدمي العط�اءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختوم�ة واملوقعة للتعاقد (رشاء
خدمة غس�يل كىل دموي ( توس�عة) وبعدد  360000غس�لة وتجهيز االجهزة والبالغ عددها
( )78جه�از وبن�اء مرك�ز يف قضاء الصويرة ( 24جهاز) وانش�اء مركز يف قض�اء الحي ( 24
جهاز) وانشاء مركز غسيل دموي يف م الكرامة ( 30جهاز)
 � 2س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يس�مح باملش�اركة لجميع
مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة
 � 3يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتمني وم�ن ذوي االهلية القانونية الحص�ول عىل معلومات
اضافي�ة من (وزارة الصحة  /البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية
(كيمادي�ا)  /قس�م االعالم الدوائ�ي والعالقات العامة � الطابق الخام�س مقر وزارة الصحة
الربيد االلكرتوني  dg@kimadia.iqواملوق�ع االلكرتوني لكيماديا  www.kimadia.iqواالطالع
عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من ( 8,00لغاية )2,30
 � 4ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذلك املتطلب�ات القانونية
والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة مرفق رقم ( )1وسوف يعتمد» هامش افضلية
للس�لع الطبية من املجهزين  /املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها يف وثائق
املناقصة (انظر الفقرة /30االفضلي�ة املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30
من ورقة بيانات العطاء  /املعدات واالجهزة الطبية)
 � 5يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموع�ة الكامل�ة لوثائ�ق املناقص�ة باللغة
(االنكليزية اوالعربية) عند تقديم استمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد تسديد الرسم غري
القابل لالسرتداد وبقيمة (يتم بيع املناقصات يف الرشكة اعالمة لتسويق االدوية واملستلزمات
الطبية (/ )kimadiaالقسم املايل /الطابق السادس وبمبلغ مليون دينار
للمناقص�ة التي تبلغ قيمته�ا مليون دوالرا او اقل ومبلغ مليونان دين�ار للمناقصة التي تبلغ
قيمتها اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض
� اجور الوثائق القياسية لالجهزة الطبية والخدمية ( )$500خمسمائة دوالر
� يعاد ثمن رشاء وثائث املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني :
أ � حالة الغاء املناقصة وتغيري اسولب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري
ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد
� الع�روض التي تصل من خالل الربيد الرسيع فان املجهز مطالب بتقديم املبلغ املذكور اعاله
ويمك�ن قبول املبل�غ بعد تاريخ الغلق ب�رشط ان تكون قبل البدء بدراس�ة العروض وبخالفه
سيتم الغاء العرض
� يحق ملقدم العطاء الذي س�بق له االش�رتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء
الس�ابق لها م�ع وثائق العط�اء للمناقصة املعاد اعالنه�ا ويف حالة تعديل اس�عار رشاء هذه
الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس�عرين يف حالة زيادة الس�عر ويرفق مع عطاءه
الوصلني االول والثاني
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار اليها يف
تعليمات منفذي العطاء
 � 6يتم تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل ( 2,30بعد الظهر يوم الخميس املصادف
 2021/7/15س�وف يتم رفض العطاءات املتاخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن
مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العن�وان ادناه يف يوم االحد املصادف
( )2021/7/18يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة ()237240
 � 7العناون املشار اليه سابقا هي (وزارة الصحة  /البيئة  /الرشكة العامة لتسويق االدوية
واملس�تلزمات الطبية (كيماديا)  /الطابق الس�ادس  /لجنة اس�تالم وفتح العطاءات  /باب
املعظم  /بغداد  /العراق)
هاتف �  ، 4157667 :رقم هاتف النقال07705419074 :
هاتف البدالة 4158401,5,7,8 :
بدالة ذات اربعة خطوط
جهة التعاقد ( :وزارة الصحة /البيئة /الرشكة العامة لتسويق االدوية املستلزمات الطبية
(كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني  :عيل حسن البلداوي)
املنصب ( :املدير العام � رئيس مجلس االدارة
التوقيع ( )
التاريخ ( )

اعالن للمرة االوىل

تعل�ن جامع�ة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه وملدة س�نة واح�دة تبدا من تاريخ توقيع
العقد حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل وتدعو الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور اىل مبنى
رئاسة الجامعة  /شعبة العقود الحكومية بعد معاينة العقارات املعلنة ادناه مستصحبني معهم كافة املستمسكات واالجراءات
املطلوبة واملوضحة كما ييل :
*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن  %20من مبلغ التقدير يف قس�م الش�ؤون املالية ويف
حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات
*تقديم براءة ذمة رضيبية
*جلب املستمسكات التالية (هوية االحوال املدنية  ،شهادة الجنسية ،او البطاقة الوطنية وبطاقة السكن )
*جلب ما يؤيد عدم محكومية من قيادة الرشطة � قس�م االدلة الجنائية والحركات كل حس�ب محافظة س�كناه لغرض دخول
املزايدة
*جلب بطاقة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية بالنسبة للنوادي
*توقيع تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد يف حال رسو املزايد عليه يؤيد
في�ه س�المة موقفه وعند عدم التايي�د يعترب ناكال ويتحمل كافة التبعات القانونية املنص�وص عليها يف القانون اعاله مع تقديم
كافة التعهدات املطلوبة
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب
*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية وبعد انتهاء املدة تجري املزايدة
يف اليوم التايل يف تمام الساعة التاسعة صباحا يف مقر رئاسة الجامعة
ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 � 2يتحمل من ترسو عليه املزايدة
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* اجور خدمة ال تقل عن  %2من مبلغ العقد
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات اعاله حسب قيمة العقد
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا
ت

نوع العقار

الموقع

طبيعته

مبلغ التقدير

المساحة

1

نادي الجامعة
المركزي

قرب رئاسة
الجامعة

بيع الماكوالت والمشروبات
بكافة انواعها

81,600,000
فقط واحد وثمانون مليون وستمائة
الف دينار عراقي

600م2

2

كافتريا

كلية طب االسنان

بيع الماكوالت والمشروبات
بكافة انواعها فقط

7,200,000
فقط سبعة ماليين ومئتان الف دينار
عراقي

100م2

3

كشك غذائية

كلية الطب

بيع مواد غذائية مسبقة الصنع
فقط

1,336,000
فقط مليون وثالثمئة وستة وثالثون
الف دينار

27,84م2

4

كافتريا

كلية الزراعة

بيع الماكوالت والمشروبات
بكافة انواعها فقط

 6,408,000فقط ستة ماليين
واربعمئة وثمانية االف دينار

5

كشك استنساخ

كلية الطب

استنساخ وبيع كافة
المستلزمات الدراسية

3,640,000
فقط ثالثة ماليين وستمئة واربعون
الف دينار

6

تصوير الحرم
الجامعي

جوال

كافة انواع التصوير

14,408,000
فقط اربعة عشر مليون واربعمئة
وثمانية الف دينار

5,19م2

أ.د عامر عيل حسني العطوي
رئيس اجلامعة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4222 :ش2021/1
التاريخ 2021/6/14
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسام راوي عبد
اقام�ت املدعية (س�هى س�الم وحي�د) الدع�وى بالعدد
/4222ش 2021/1ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب
فيها الحكم بتاييد حضان�ة الطفلة فاطمة وملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي الجامعة النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع
الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف
موعد املرفعة القادم املوافق يوم  2021/6/24الساعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /475 :ب2021/2
التاريخ 2021/6/14:
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع
العق�ار املرقم ( 3/69836حي املي�الد يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذك�ور اعاله
واملبين�ه اوصافه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة هذه املحكمة خالل (ثالث�ون) يوما من اليوم
التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية
البالغ�ة  %10من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق
الم�ر ه�ذه املحكمة بداءة النجف وص�ادر من مرصف
الرافدين رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن يف
قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوصاف  :العقار املرقم  3/69836حي امليالد يف النجف
عب�ارة عن دار س�كن تقع عىل ش�ارع بع�رض  10مرت
بمس�احة اجمالي�ة  200م�رت مرب�ع يطل عىل س�احة
ويتكون من غرفتني نوم واس�تقبال وصالة ومجموعة
صحي�ة وحديقة امامي�ة وكراج يف الطاب�ق االريض اما
الطابق العلوي يتكون من اربعة غرف نوم وصالة مبلط
بالصب غري املسلح مجهز باملاء والكهرباء مشغول من
قبل ف�الح عبد الحس�ن جابر وهو ال يرغ�ب بالبقاء يف
العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر درجة عم�ران الدار
واس�ط وان القيم�ة املق�درة للعق�ار مبل�غ مق�داره (
 )67,500,000سبعة وس�تون مليون وخمسمائة الف
دينار ال غريها

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2020/1136 :
التاريخ 2021/6/6 :
اىل /املنفذ عليه  /هشام محمد حسني جواد
لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ وهامش
مخت�ار منطقة النجف املركز املختار س�عد حمزة
الشبيل انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية بالنجف بالعدد
/2106ش 2020/6يف  2020 /9/13املتضم�ن
ال�زام املدعى عليه هش�ام محمد حس�ني بتاديته
للمدعي�ة كفاح عبد الكاظم مجب�ل نفقة ماضية
ومستمرة ونفقة مستمرة للطفلة مائة الف دينار
وخمس�ة وس�بعون الف دين�ار للزوج�ة املدعية
كفاح عبد الكاظم
�����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/772 :
التاريخ 2021/6/13 :
اىل /املنفذ عليه  /هشام محمد حسني جواد
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ القضائي
له�ذه املديرية و مختار حي النداء س�عد الش�بيل
ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه
واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف
االرشف خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف االرشف
بالع�دد /2263ش 2020/6يف 2020 /12/29
واملتضم�ن تادية مبلغ اربعة ماليني دينار اىل رقية
هشام محمد حسني

اعالن
اىل املته�م اله�ارب ( غس�ان عب�د العزيز
كامل)
احال�ك ق�ايض محكمة تحقي�ق الخرض
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب
ق�رار االحال�ة املرق�م  2021/329يف
 2021/4/26غيابي�ا الج�راء محاكمتك
بدع�وى غري موج�زه عىل وف�ق احكام
امل�ادة /28اوال م�ن قان�ون املخ�درات
واملؤث�رات العقلية رقم  50لس�نة 2017
ولع�دم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر
تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني
وتحدي�د ي�وم  2021/7/26موع�دا
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم
اج�راء محاكمتك غيابيا وعلنا وحس�ب
االصول
القايض
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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اعالن
اىل املتهم الهارب ( عباس رزاق علوان)
احالك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب
ق�رار االحال�ة املرق�م  2021/437يف
 2021/5/10غيابي�ا الج�راء محاكمتك
بدع�وى غري موج�زه عىل وف�ق احكام
امل�ادة /28اوال م�ن قان�ون املخ�درات
واملؤث�رات العقلية رقم  50لس�نة 2017
ولع�دم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر
تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني
وتحدي�د ي�وم  2021/7/25موع�دا
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم
اج�راء محاكمتك غيابيا وعلنا وحس�ب
االصول
القايض
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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اعالن
اىل املتهم�ني الهارب�ني ( عب�د الله ليس�ه
كاني وعيل صالح سماري)
احالك�م الس�يد قايض محكم�ة تحقيق
الس�ماوة اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى
بموجب ق�رار االحالة املرقم 2021/440
يف  2021/5/25غيابي�ا الج�راء
محاكمتكم�ا بدع�وى غ�ري موجزه عىل
وف�ق اح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون
مكافح�ة االرهاب رقم  13لس�نة 2005
ولع�دم حضوركم�ا اىل ه�ذه املحكم�ة
تق�رر تبليغكم�ا ع�ن طري�ق صحيفتني
محليتني وتحديد يوم  2021/8/1موعدا
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حضوركم�ا
س�يتم اجراء محاكمتكم�ا غيابيا وعلنا
وحسب االصول
القايض
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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اعالن
اىل املتهم الهارب ( ماجد دخيل جابر)
احال�ك قايض مكتب التحقي�ق القضائي
يف الرميث�ة اىل محكم�ة جناي�ات املثنى
بموجب ق�رار االحالة املرقم 2021/218
يف  2021/5/30غيابيا الجراء محاكمتك
بدع�وى غري موج�زه عىل وف�ق احكام
امل�ادة /28اوال م�ن قان�ون املخ�درات
واملؤث�رات العقلية رقم  50لس�نة 2017
ولع�دم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر
تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني
وتحدي�د ي�وم  2021/8/9موع�دا
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم
اج�راء محاكمتك غيابيا وعلنا وحس�ب
االصول
القايض
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل الرشيك كرار رزاق حيدر
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع
النج�ف وذلك لغ�رض املوافقة عىل منح س�لفة للعقار
املرقم  3/58377حي النداء مناصفة مع الرشيك كاظم
محم�د حمادي خ�الل م�دة اقصاها عرشة اي�ام داخل
العراق وش�هر خ�ارج العراق وبعكس�ه س�وف تصدر
االجازة وفقا للضوابط الالزمة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
رقم الدعوى /467ش2021/
التاريخ 2021/6/10
تش�كلت محكمة االحوال الش�خصية يف املناذرة بتاريخ
 2021/6/10برئاس�ة القايض باس�م يوس�ف الزيادي
املاذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها االتي
املدعية حوراء جعفر  /وكيالها املحاميان عذراء علوان
الجب�وري وع�الء الفت�الوي املدعى علي�ه  /عيل محمد
حميد
القرار
ادعت املدعية امام هذه املحكمة ان املدعى عليه زوجها
الداخ�ل بها رشع�ا وقانونا بموجب عقد ال�زواج املرقم
 1226يف  2018/11/26ولها من فراش الزوجية الطفل
همام ولم يتم تاش�ريه يف السجالت الرسمية لذا طلبت
دعوة املدعى عليه للمرافعة الحكم باثبات نسب الطفل
املذكور اعاله وتحميله الرس�وم واملصاريف وللمرافعة
الغيابي�ة العلنية واطالع املحكمة عىل نس�خة من عقد
زواج الطالفني املذكور اعاله وكتاب مستش�فى املناذرة
الع�ام بالع�دد  7503يف  2021/5/6املتضم�ن والدة
املدعي�ة يف مستش�فاهم ذكر حي بتاري�خ 2021/1/7
كما اس�تمعت املحكمة للبينة الشخصية املؤيدة لدعوى
املدعي�ة وان املدع�ى علي�ه لم يحرض جلس�ات املرافعة
الب�داء دفوعه ومن خ�الل التدقيق وج�دت املحكمة ان
دع�وى املدعية لها س�ندها من القان�ون عليه ولكل ما
تق�دم وبالطلب ق�ررت املحكم�ة الحكم باثبات نس�ب
الطف�ل هم�ام اىل املدع�ى عليه ع�يل محم�د حميد من
ف�راش زوجي�ة املدعية حوراء صادق جعف�ر وهو تولد
 2021/1/7واعتباره عراقي الجنس�ية ومسلم الديانة
ومح�ل والدته يف املناذرة وتحميل املدعى عليه الرس�وم
واملصاري�ف واتعاب محام�اة وكيال املدعي�ة املحاميان
ع�ذراء الجبوري وع�الء الفتالوي مبل�غ مقداره عرشة
االف دينار مناصفة بينهم واالشعار اىل الدوائر الرسمية
وم�ن ضمنه�ا دائ�رة االح�وال املدني�ة لتاش�ري ذلك يف
س�جالتها بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية وصدر
الق�رار اس�تنادا الح�كام امل�واد  76,67,22,21اثبات و
 51احوال ش�خصية و 300,177,168,166,161,159
م�ن قانون املرافعات املدني�ة و  63من قانون املحاماة
حكم�ا غيابيا قاب�ال لالعرتاض والتميي�ز وافهم علنا يف
2021/6/10
القايض
باسم يوسف الزيادي
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اعالنات

العدد ( )2394االربعاء  16حزيران 2021

اعالن
اىل املتهم الهارب ( مثنى حسن فليح )
احالك قايض مكتب التحقيق القضائي يف الرميثة اىل محكمة
جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة املرقم  2021/223يف
 2021/5/31غيابيا الجراء محاكمتك بدعوى غري موجزه
ع�ى وف�ق اح�كام امل�ادة /28اوال م�ن قان�ون املخ�درات
واملؤث�رات العقلية رقم  50لس�نة  2017ولعدم حضورك اىل
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني
وتحدي�د ي�وم  2021/8/9موعدا للمحاكم�ة ويف حالة عدم
حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب
االصول
القايض
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش /ا 4551 /
التاريخ 2021/6/10
قدم املواطن (رش�اد س�عيد عيل) طلبا لغرض تسجيل لقبه
وجعله (الحس�يني) بدال م�ن (الفراغ) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رة ايام
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /3618ش2021/1
التاريخ 2021/6/14
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر عبد محيل
اقامت املدعية (امل ذياب جه�ادي) الدعوى بالعدد /3618
ش 2021/1امام هذه املحكم�ة والتي تطلب فيها التفريق
القضائ�ي للرضر وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي القاس�م  2/النجف
ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم
 2021/6/22الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�م
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/1249 :ج2021/2
التاريخ 2021/6/14 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /صباح جندي محمد
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/1249ج)2021/2
والخاص�ة باملش�تكي (حام�د س�لمان عباس) وف�ق املادة
/ 1/456أ م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه قررت
املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة جريدتني رسميتني بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املصادف ي�وم 2021/7/19
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /778حجة وفاة 2021 /
التاريخ 2021/2/23
اىل  /املدعو  /حسن عبد املهدي حمود
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة ك�رار عبد املهدي حم�ود طلبا اىل
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو (
حسن عبد املهدي حمود) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامه�ا خالل عرة ايام من تاريخ
نر االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2054 /ب2021/2
التاريخ 2021/6/14
اىل  /املدعى عليهم زهوري وفخرية وعيل اوالد محمد حسني
ومصطفى وسالم ويارس اوالد عيل محمد حسني
اقام املدعي محمد رسول محمد حسني الدعوى اعاله يطلب
فيها ازالة ش�يوع العقار املرق�م  799محلة الرباق يف النجف
ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مخت�ار محلة ال�رباق يف النجف لذا تق�رر تبليغكم
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام
هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف  2021/6/29الس�اعة
التاس�عة صباحا او من ينوب عنكم قانونا وبعكس�ه سوف
تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
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مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4222ش2021/1
التاريخ 2021/6/14
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسام راوي عبد
اقام�ت املدعية (هس�هى س�الم وحيد)
الدع�وى بالع�دد /4222ش2021/1
ام�ام هذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيها
الحك�م بتايي�د حضانة الطفل�ة فاطمة
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي
الجامعة /النجف قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم
 2021/6/24الس�اعة التاسعة صباحا
ويف حال�ة ع�م حض�ورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2550ب2021/2
التاريخ 2021/6/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل صالح محمد )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله
ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى علي�ه الثاني عيل اموري
عب�ادي بتاديتكم له بالتكاف�ل والتضامن
بينكم مبلغا مقداره ( $2600عن القرض
امل�ؤرخ يف  2019/10/22ونظ�را لثب�وت
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي يف محكمة بداءة االعظمية حيدر
محس�ن صال�ح واملؤيد م�ن قب�ل مختار
املنطقة خض�ري طالب صاح�ب لذا تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بموع�د املرافع�ة  2021/6/17الس�اعة
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /25 :ب2021/
التاريخ 2021/6/14
اعالن مزايدة
تعلن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار املرقم
 434/1مقاطع�ة  51اللهيب�ات باملزاي�دة
العلني�ة فعى الراغبني بالراء الحضور اىل
ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالث�ون من اليوم
الت�ايل لن�ر االع�الن مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض
منار هادي الجشعمي
االوص�اف  :العق�ار عبارة ع�ن دار يقع يف
ح�ي النعم�ان مس�احته 200م 2يحت�وي
عى ه�ول واس�تقبال وغرفة ن�وم واحدة
ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحي�ة وبناء
ال�دار من الطابوق ومس�قف بالكونكريت
املس�لح وذات درج�ة عمراني�ة رديئة جدا
وان القيمة التقديري�ة للعقار ارضا وبناءا
 24,000,000اربعة وعرون مليون دينار
عراقي

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن ( حس�ن عيل ابراهي�م) طلبا اىل هذه املديرية
يطلب فيه تس�جيل اللق�ب يف قيده وجعل�ه ( الزريجاوي)
بدال من (فراغ) وعمال باحكام املادة ( /24ثانيا) من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016املعدل تقرر نر الطلب
باح�دى الصح�ف املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل فرتة ع�رة ايام من تاريخ النر وبعكس�ه
سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد  :ج/ش/أ 4617 /
التاريخ 2021/6/14 :
بناء عى كتاب احوال املشخاب املرقم  7008يف 2021/6/14
ق�دم املواط�ن (ع�ادل حميد عب�اس) الذ ي�روم تبديل لقبه
وجعله (الحسناوي ) بدل من ( جاكي) الوارد يف قيده فمن
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها
خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

www.almustakbalpaper.net
جلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الجدول الغربي
العدد /251 /ش2021/
التاريخ 2021/6/10
اىل  /املدعى عليها رسى عبد االئمة حسني
اعالن
اقام املدعي هش�ام عيل هاش�م الدع�وى املرقمة /251
ش 2021/ام�ام محكمة االحوال الش�خصية يف الجدول
الغرب�ي ويطل�ب فيها الحك�م بتصديق الط�الق الخلعي
الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بالع�دد  30يف 2020/3/16
وملجهولي�ة مح�ل االقام�ة ق�رر تبليغ�ك يف صحيفت�ني
يوميتني رس�ميتني بالحض�ور يف موع�د املرافعة املوافق
 2021/6/23الس�اعة التاس�عة صباح�ا ام�ام ه�ذه
املحكمة او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبخالفه سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة البداءة يف الهندية
العدد /378ب2021/
التاريخ 2021/6/3
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عودة كريم مجهول محل االقامة
اق�ام املدعي ضياء كاظم حس�ن الدع�وى املرقمة اعاله
امام هذه املحكمة والتي يطالبك فيها بتسديد الدين الذي
بذمتك والبالغ ثمانية عر مليون دينار عراقي وحس�ب
س�ند الكمبيال�ة املرق�م  18401وامل�ؤرخ 2019/5/16
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني عى موعد املرافعة املصادف
يوم  2021/6/24الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة
ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
عادل بدر علوان
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد /1141ش2021/
التاريخ 2021/6/14
اعالن
املدعى عليه  /حمزة خالد حسني مجهول محل االقامة
اقامت املدعية بنني هيثم عب�د الكاظم الدعوى الرعية
املرقم�ة /1141ش 2021/ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي
موضوعه�ا تاييد الحضان�ة والرتحالك اىل جهة مجهولة
حس�ب اش�عار مختار منطقتك�م تقرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني واس�عتي
االنتش�ار للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة
املوافق  2021/6/28الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عبد الرحيم عبد الحسن رباط
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحسينية
رقم االضبارة 2019/ 34 /
التاريخ 2021/5/27
اعالن
نظ�را لعدم بل�وغ بدل املزاي�دة لراء العق�ار املرقم  2م
 76اب�و جري والكائن يف الحس�ينية العائد للمدين س�عد
كريم عباس لقاء طلب الدائن ( عيده كاظم عبد الحمزة
) البال�غ ( 50000000خمس�ون ملي�ون دين�ار %80
م�ن القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة
ع�ر يوما من اليوم التايل للن�ر فعى الراغب يف الراء
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل املدة املذكورة مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة عرة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم
التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل
مواصفات العقار :
 � 1موقعه ورقمه  :يقع العقار يف منطقة ابو جري التابعة
اىل قضاء الحس�ينية عى الطريق الرابط بني الحس�ينية
وناحية السدة ورقمة  2م  76ابو جري
 � 2جنسه ونوعه  :بستان مملوكة للدولة
 � 3ح�دوده واوصافه  :كم�ا يف خارطة العقار واوصافه
عبارة عن بستان تحتوي عى اشجار النخيل والحمضيات
ومشيد فيه مجموعة من الدور ادعاء الركاء
 � 4مشتمالته :
 � 5مساحته  20 /دونم و 17اولك و  25م2
 � 6درج�ة العمران  :جيدة بالنس�بة للدور املش�يدة من
قبل الركاء
 � 7الشاغل  /مجموعة من الركاء
 � 8القيم�ة املق�درة  125,557,750, :مائة وخمس�ون
وعرون مليون دينار وخمس�مائة وس�بعة وخمسون
الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار عن قيمة سهام املدين
س�عد كري�م عب�اس يف نصف ح�ق الت�رف يف االرض
ونصف االشجار
 � 9بدل املزايدة االخري ال يوجد بدل
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  :وفاة 2021 /
التاريخ 2021/6/13 :
اعالن
قدم املدعوة  /بيداء هاتف خضري
طلب�ا تروم فيه الحص�ول عى حجة وف�اة للمدعو عيل
هاتف خض�ري عى انه تويف بتاري�خ  1991/3/18فمن
تتوفر لدي�ه معلومات عن املدعو عيل هاتف خضري عليه
مراجع�ة املحكمة خ�الل م�دة اقصاها ع�رة ايام من
تاريخ النر وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض
عيل لفته جادر
����������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد  :ج/ش/أ 4616 /
التاريخ 2021/6/14 :
بن�اء ع�ى كت�اب اح�وال املش�خاب املرق�م  7008يف
 2021/6/14ق�دم املواط�ن (ع�ادل حميد عب�اس) الذ
يروم تبديل لقبه وجعله (الحسناوي ) بدل من ( جاكي)
ال�وارد يف قيده فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة ()22
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /519ب2021/
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل املدعى عليه رضغام باقر كنيوي
بتاري�خ  2021/3/9اقام املدعي احس�ان ثاب�ت عبد ضدك
الدعوى البدائية املرقم�ة /519ب 2021/طلب فيها الزامك
بتاديت�ك ل�ه مبلغ قدره اربع�ة عر مليون وس�تمائة الف
دين�ار وطلب دعوت�ك للمرافع�ة والزامك بتاديت�ك له املبلغ
املذكور وتحميلك الرسوم واملصاريف
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واشعار مختار واختيارية منطقة السهيلية فقد قرر تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة املصادف  2021/6/24الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حسني ابراهيم وايل الشافعي

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  :وفاة 2021 /
التاريخ 2021/6/15 :
اعالن
قدمت املدعوة  /انعام محمد صالح
طلب�ا ت�روم في�ه الحص�ول ع�ى حجة وف�اة البن�ة عمتي
املدعوة س�عاد جاس�م محمد عيل عى انه�ا توفيت بتاريخ
 1982/1/11فمن تتوفر لديه معلومات عن املدعوة س�عاد
جاسم محمد عيل عليه مراجعة املحكمة خالل مدة اقصاها
عرة ايام من تاريخ النر وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض
عيل لفته جادر

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 1526/
التاريخ 2021/6/15
اعالن
اىل املفقود (ظاهر عبد املحسن عبد الصاحب)
قدم�ت والدتك (بدرية محمد حس�ني ) طلب�ا باالخبار حول
موض�وع اختطافك وذل�ك لكونك انقطعت اخب�ارك منذ تم
اختطاف�ك بتاري�خ  2007/7/17بع�د خروجك م�ن وزارة
الصحة قرب ش�ارع املتنبي ولم يعرف مصريك فيما اذا كنت
ع�ى قيد الحياة م�ن عدمه لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميت�ني وعند عدم حضورك
س�تجري االج�راءات القانوني�ة بحق�ك غياب�ا وعلن�ا وفقا
للقانون
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3036 :ب2021/3
التاريخ 2021/6/13:
اىل املدعى عليه الثالث ( /حسني حمزاوي غافل)
اقام عليك املدعية رباب حس�وني س�لمان الدع�وى البدائية
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم بابطال القيد املضاف
ع�ى العق�ار تسلس�ل  74943/3ح�ي الن�ر املرقم /83
ك 2002/1مجل�د  968واعتبار قيده�ا املرقم  /12حزيران
 2012/مجلد  21ثابت الحكم
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم
 2021/6/29وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد

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

مرف الرافدين
فرع مسلم بن عقيل
العدد 1395
التاريخ 2021/6/15
اىل املدين عبد الزهرة عباس عطية خنجر
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
استنادا اىل قانون تحصيل الديون الحكومية املرقم  56لسنة
 1977ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقامة وذلك حس�ب كتاب
مركز رشط�ة النج�ف االول املرق�م  7030يف 2021/4/13
واش�عار املختار امل�ؤرخ يف  2021/4/12كون�ك مرتحل اىل
جهة مجهولة ولكونك مدين اىل مرف الرافدين فرع مسلم
ب�ن عقي�ل  329وبمبل�غ  6223000س�تة مالي�ني ومائتان
وثالثة وع�رون الف دينار عدا الفوائ�د والفوائد التاخريية
ولتحقق مجهولي�ة اقامتك فقد تق�رر تبليغك يف صحيفتني
رس�ميتني محليتني وتطالب�ك بالحضور اىل فرع مس�لم بن
عقيل لغرض تسديد املبلغ املذكور وملدة  10عرة ايام اتداء
م�ن اليوم التايل لن�ر هذا االعالن وبخالفه ف�ان االجراءات
القانونية سوف تستمر بحقك وقد اعذر من انذر
عيل عبد املناف محمد
مدير مرف الرافدين فرع مسلم بن عقيل

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3107ب2021/2
التاريخ 2021/6/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عماد كاظم مشاي)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي وج�دي صكب�ان خليبص
بتاديت�ك ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن بينك�م مبلغ�ا مقداره
( $1400عن القرض امل�ؤرخ يف  2019/8/6ونظرا لثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف
محكمة بداءة الكوت املبلغ فيه املفوض غياث منشد عبيد يف
مركز رشطة العزة واملؤيد من قبل مختار املنطقة لذا تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 2021/6/20الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفتة

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3212ب2021/5
التاريخ 2021/6/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (احمد محمد عبد الزهرة)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى عليه الثاني حس�ني كريم مدلول بتاديتك
ل�ه بالتكافل والتضامن بينكم مبلغا مقداره ( $4000عن
الق�رض امل�ؤرخ يف  2020/7/12ونظ�را لثبوت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة
كرب�الء املبل�غ فيه عبد الس�الم عبد الواح�د واملؤيد من قبل
مخت�ار املنطقة كاظم محمد حمود لذا تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2021/6/20
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

 7رياضة
العدد ( )2394االربعاء  16حزيران 2021

 20العبة يف قائمة وطني الركبي
المستقبل العراقي /متابعة
اس�تدعى م�درب المنتخ�ب الوطن�ي
النس�وي للركبي  20العبة لالنضمام
ال�ى تدريب�ات المنتخب الذي يس�تعد
لمنافس�ات بطول�ة غ�رب اس�يا
لس�باعيات الركب�ي التي س�تقام في

شهر ايلول المقبل .
وقال المدرب حس�ين عم�ار  :ان غرب
اس�يا س�تكون اول بطول�ة دولي�ة
يش�ارك فيه�ا منتخ�ب النس�اء ،مبينا
بانه�ا س�تكون محطة مهم�ة العداد
الفري�ق وتطوي�ر قابلي�ات الالعبات .
واض�اف  :نامل م�ن لجن�ة الركبي ان

إشبيلية يعلن موقفه
من ضم راموس

الرشطة حيرز لقب بطولة بغداد باملالكمة
المستقبل العراقي /متابعة

توفر لنا معس�كرين تدريبيين احدهما
داخلي واالخر خارجي ويتضمن اقامة
مباري�ات ودي�ة ،كونها ستس�هم في
رفع جاهزية الالعب����ات فنيا وبدنيا
وادخالهن في رتم اجواء المنافسات
قبل السفر للمشاركة في البطولة
 .واوض�ح ان قائمة المنتخب هذه
اولية حي�ث ستش�هد التقليص قبل
المشاركة اذ س�يتم اختيار  12العبة
فق�ط لبطول�ة غ�رب اس�يا  .وضمت
القائم�ة كال م�ن بلس�م اس�عد وهالة
احم�د واس�ماء حن�ون واي�ات مك�ي
وطيبة فاهم وزهراء علي وفاطمة
حس�ين ولين�ا منهل وبس�مة
احم�د وضف�اف ري�اض
وغفران صديق ورسل عبد
الله وحنين كاظم ورويدة
فال�ح وس�حر ه�ارون
وتقى علي وسحر طالب
وهدي�ر ري�اض ون�ور
عادل ودانه رياض.

أح�رز الرشط�ة لق�ب بطول�ة
اندي�ة بغ�داد باملالكم�ة
لفئ�ة الناش�ئني ،الت�ي
أقيم�ت منافس���ات�ها
يف قاع����ة املدرس�ة
التخصصية ل����وزارة
الش�ب����اب والرياضة،
بمشاركة واسعة من فرق
العاصمة.

مدرب األرجنتني :ملعب مباراة
تشييل غري صالح لكرة القدم

المستقبل العراقي /متابعة
يس�تهدف ن�ادي بوروس�يا دورتمون�د جل�ب بدي�ل ملهاجم�ه
اإلنجليزي جادون سانش�و هذا الصيف ،تحس ًبا لرحيل األخري
عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.
ً
منافسا
وبحس�ب صحيفة «بيلد» ،فإن النادي األملاني وجد له
عىل ض�م دونيل مال�ني ،مهاجم آيندهوفن الهولن�دي ،مما قد
يص ّعب مهمته نحو التعاقد معه.
وأش�ارت إىل رغب�ة ليفرب�ول يف الظفر بتوقي�ع صاحب ال�22
عامً �ا ،حيث دخل الن�ادي اإلنجلي�زي يف مفاوض�ات بالفعل

المستقبل العراقي /متابعة

أكد ليونيل س�كالوني املدير الفني للمنتخ�ب األرجنتيني ،إن
مش�وار فريقه يف بطولة كوبا أمريكا يف نسخة العام الجاري
ال ي�زال طوي�ال ،منتق�دا ً أرضية ملع�ب مباراة فريق�ه أمام
تش�ييل.وجاءت ترصيح�ات س�كالوني ،التي نرشه�ا املوقع
الرسمي لالتحاد األرجنتيني للعبة ،عقب تعادل فريقه 1 – 1
أمام تش�ييل ،يف الجولة األوىل للمجموعة األوىل بالبطولة التي
تستضيفها الربازيل.وأوضح سكالوني :خالل املباراة لم نكن
موفقني يف مرتني ،إحدهما كانت حينما نجح الفريق التشييل
يف الحص�ول عىل ركلة جزاء ،ابتداء من ذل�ك أصبحت املباراة
صعبة.وأضاف :لعبنا بش�كل جيد وكنا األفضل ،لكننا وجدنا
أنفس�نا يف ملع�ب ال يمكنك أن تلع�ب فيه كرة الق�دم ،حالة
أرضية امللعب كانت س�يئة .الفريق خل�ق العديد من الفرص
يف ملع�ب يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غري كرة القدم.
وتابع :سنكون قلقني إذا لم نتمكن من خلق فرص للتسجيل،
ال�يشء املهم هو أن نفعل ذل�ك ،كان لدينا العديد من الالعبني
داخل منطقة الجزاء ،نحن هادئون بخصوص ذلك لدينا الكثري
من األخطاء لتصحيحها ،البطولة طويلة والفريق لديه الثقة.
واختت�م مدرب املنتخ�ب األرجنتيني ترصيحات�ه قائال :نحن
نستحق الفوز لكن يف النهاية حصلنا عىل نقطة التعادل ،عىل
كل حال إنها فقط البداية يف بطولة صعبة للغاية.

يبدو أن إدارة نادي إنرت ميالن يف طريقها لتغيري موقفها
املتعنت بشأن املفاوضات الجارية لرحيل املغربي أرشف
حكيمي عن نرياتزوري يف انتقاالت الصيف الحالية.
ويرغ�ب إنرت يف بي�ع عقد حكيمي الصي�ف الجاري ،من
أجل حل جزء من أزمته املالية ،وس�ط اهتمام من جانب

يوفنتوس يبدأ حمادثات ضم نجم
بايرن ميونخ
المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،عن
رغب�ة يوفنت�وس يف ض�م أح�د نجوم
بايرن ميونخ ،خالل املريكاتو الصيفي
الحايل.
وت�وىل ماس�يمليانو أليج�ري ،قي�ادة
ً
خلفا ألندريا
يوفنتوس يف والية جديدة،
بريلو ،ويس�عى ماكس لعالج الرشوخ
التي تركها املدرب السابق.
وبحس�ب ش�بكة «س�كاي س�بورت
إيطالي�ا» ،ف�إن يوفنت�وس يس�عى
لتعزيز وسط ملعبه ،مع رغبته يف ضم
الفرنيس كورنتني توليسو ،نجم بايرن
ميونخ.
وأض�اف التقرير ،أن أليج�ري معجب
بإمكانات العب الوسط الفرنيس ،الذي
كان قري ًبا ج ًدا من االنتقال ليوفنتوس

أن الوجه�ة الت�ي يفك�ر به�ا برش�لونة هي
مانشسرت سيتي ،الذي أبدى اهتمامه بديمبيل
وسريجي روبرتو ،ضمن صفقة تبادلية ينتقل
عىل أثرها برناردو س�يلفا وجواو كانسيلو إىل
كام�ب نو.ومع ذلك ،فإن العقب�ة التي تواجه
الصفقة ،ه�ي موقف عثمان ديمبيل نفس�ه،
ال�ذي لم ُيظهر حت�ى اآلن اهتمام�ه بالرحيل
أو حت�ى تجدي�د عق�ده.يف الوقت ذات�ه ،فإن
برش�لونة حري�ص عىل غل�ق هذا املل�ف قبل
فرتة كافية من إغالق باب االنتقاالت ،لضمان
حرية الترصف يف الالعب.واختتمت الصحيفة،
باإلش�ارة إىل أن مخاوف برشلونة تتمثل يف أن
يك�ون ديمبيل اتفاق بالفع�ل مع نا ٍد آخر عىل
ً
مجانا يف الصيف املقبل.
االنتقال له

مانشيني يعدد أسباب صعوبة مواجهة سويرسا

المستقبل العراقي /متابعة

ش�دد روبرتو مانش�يني املدير الفني إليطاليا ،أن مواجهة
سويرسا غدا ستكون صعبة للغاية ،نظرًا ألن األخري يمتلك
مدرب�ا يتمتع بخربات كبرية باإلضاف�ة للعديد من الالعبني
املميزين.وحق�ق األزوري فو ًزا كبريا يف لق�اء االفتتاح عىل

رشط وحيد يبدل موقف إنرت يف صفقة حكيمي

المستقبل العراقي /متابعة

يف  ،2017قبل انتقاله لبايرن ميونخ.
وعىل الرغم م�ن أن مانويل لوكاتيليل،
نجم ساسولو ،يعد أولوية للبيانكونريي
ه�ذا الصيف ،إال أن توليس�و قد يكون
فرصة أكثر من جي�دة نظرًا ألن بايرن
منفتح عىل بيعه ،يف ظل تبقي موس�م
واحد فقط يف عقده.
وأش�ارت ش�بكة «س�كاي س�بورت
إيطاليا» ،إىل أن املحادثات بني يوفنتوس
وبايرن ميونخ قد بدأت بالفعل بش�أن
نقل توليسو إىل تورينو.
جدير بالذكر ،أن هن�اك تقارير ربطت
اس�م مريالي�م بيانيتش ،العب وس�ط
برشلونة ،بالعودة ليوفنتوس من جديد
ه�ذا الصي�ف ،باعتباره أح�د الالعبني
املفضل�ني ألليجري ،لكن البوس�ني لم
يحصل عىل فرصة للمشاركة يف كامب
نو.

بش�أن ضمه .يأتي ذلك يف ظ�ل إمكانية رحي�ل املهاجم املرصي
محمد صالح عن ملعب أنفيل�د ،مما دفع املدرب األملاني يورجن
كلوب للبحث عن بديل له.
ويعد اإليطايل مينو رايوال هو وكيل املهاجم الش�اب ،مما يجعل
دورتمون�د أق�رب له ،نظرًا للعالقة التي نش�أت ب�ني الطرفني يف
الف�رتة األخرية بع�د انضمام النرويج�ي إيرلينج هاالند ألس�ود
الفيستيفال.
ومن املتوقع أن تس�تكمل املفاوضات بني دورتموند ومس�ؤويل
آيندهوفن عقب انتهاء الدويل الهولندي من مشاركته مع منتخب
بالده يف بطولة يورو .2020

اجتامع حاسم ملصري ديمبيل يف برشلونة

أف�اد تقري�ر صحفي إس�باني ،ب�أن اليوم قد
يكون حاسمًا يف مصري النجم الفرنيس عثمان
ديمبيل مع برش�لونة.وبنتهي عقد ديمبيل مع
برش�لونة بنهاية املوس�م املقبل ،ولم يتوصل
الطرفان التفاق حول التجديد حتى اآلن ،وهو
ما يزعج النادي الكتالوني.وبحس�ب صحيفة
«مون�دو ديبورتيف�و» اإلس�بانية ،ف�إن إدارة
برش�لونة س�تلتقي ،اليوم ،مع وكيل ديمبيل،
لس�ؤاله عن خطط الجناح الفرنيس يف الفرتة
املقبلة.وأش�ارت «مون�دو ديبورتيفو» ،إىل أن
برش�لونة س�يقرتح عليه بيعه ه�ذا الصيف،
أو دخول�ه ضم�ن صفق�ة تبادلية.وأوضحت

المستقبل العراقي /متابعة

تشيليس وباريس سان جريمان لضم الالعب.
وبحس�ب صحيفة «كوريريي ديلو س�بورت» اإليطالية،
ف�إن إنرت اش�رتط من البداي�ة الحصول ع�ىل  80مليون
ي�ورو ،للتخ�يل ع�ن حكيم�ي ،م�ع رف�ض الصفق�ات
التبادلية.
ً
عرضا قيمت�ه  60مليون
وق�دم باريس س�ان جريم�ان
يورو ،لكنه لم يلق القبول لدى إنرت.

كان�ت بمثاب�ة (بروف�ة) تحضريي�ة
للف�رق قبل خ�وض غمار منافس�ات
اندية العراق ،التي من املؤمل انطالقها
يف الثالث والعرشين من الش�هر الحايل،
وتس�تمر لغاي�ة الس�ابع والعرشي�ن
من�ه ،وتضيفه�ا محافظ�ة ذي ق�ار،
وهي خاص�ة بمواليد عام�ي ()2005
و( ،)2006وس�يتم ن�رش التفاصي�ل
الفني�ة والصحي�ة ورشوط املش�اركة

الحقا”.
وأوضح الخفاج�ي أن “منهاج االتحاد
للع�ام الحايل مس�تمر ،وهناك بطوالت
اخ�رى لفئ�ات املتقدم�ني والش�باب
واالش�بال س�تنطلق تباعا ،اضافة اىل
دورات وورش تدريبي�ة وتحكيمي�ة
ته�دف اىل االرتق�اء برياض�ة الف�ن
النبيل ،ومشاركات خارجية ملنتخباتنا
الوطنية يف املدة املقبلة”.

صالح يدفع ليفربول إلزعاج دورمتوند

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف مونيش ،املدير الريايض إلش�بيلية ،حقيقة ما تردد
حول رغبة ناديه يف اس�تعادة سريجيو راموس ،قائد ريال
مدريد ،بعد رحيله عن النادي األندليس قبل  16عامً ا.
وينته�ي تعاقد رام�وس مع ري�ال مدريد بنهاية الش�هر
الجاري ،ولم يتوصل الطرف�ان التفاق حول التجديد حتى
اآلن.
وقال مون�يش خالل ترصيحات نقلته�ا صحيفة «ماركا»
اإلسبانية »:س�ريجيو راموس ما زال الع ًبا يف ريال مدريد،
أعتقد أنه يجري محادثات اآلن لالستمرار مع الفريق ،وال
يمكنني إال أن أقول أكثر من ذلك».
وع�ن اهتم�ام نادي�ه بالتعاقد م�ع ماركو ف�رياري العب
ساسولو ،وصامويل كاستييخو العب ميالن ،قال« :ماركو
العب جيد يلع�ب يف فريق ممتاز ،كل يوم يتم ربط الفريق
بأكثر من  40العبا مختلفا ،لكن ال يوجد يشء حتى اآلن».
وأضاف« :كذلك كاستييخو ،فال نهتم بالتعاقد معه ،نملك
عدة العبني يف مركزه مثل سوسو ،روني لوبيز وأليخاندرو
جوميز».وعن اهتمام ميالن بضم أليخاندرو جوميز ،قال:
«لق�د قرأت ح�ول هذا األم�ر ،جوميز س�عيد معنا ،ونحن
سعداء به ،أعتقد أن رحلته يف إشبيلية قد بدأت للتو».

وق�ال مدي�ر املكت�ب االعالم�ي التحاد
املالكمة محمد الخفاجي :إن « الرشطة
حقق لقب بطولة بغداد ،بعد منافس�ة
مثرية م�ع ناديي الحش�د واالعظمية،
وص�وال اىل االدوار النهائي�ة» ،وكان�ت
حصيل�ة القيث�ارة ( )4اوس�مة ملونة
وفضيت�ني ،بينم�ا ج�اء الحش�د ثانيا
ب�( )3ميداليات ذهبية وفضيتني ،وحل
االعظمي�ة باملركز الثال�ث اثر حصوله
عىل ميداليتني ذهبيتني وفضية واحدة،
وتقاس�م النج�دة وابو غري�ب املرتبة
الرابع�ة بوس�امني ذهبيني ونحاس�ية
واحدة.
واضاف ان “ املس�ابقة اقيمت يف قاعة
املدرس�ة التخصصية لوزارة الش�باب
والرياضة وتميزت بمش�اركة 25
ناديا بغداديا بواقع  79مالكما
م�ن فئ�ة الناش�ئني ،وافرزت
مواهب عديدة ستكون مؤهلة
لتمثي�ل املنتخب�ات الوطنية يف
املحافل الخارجية مس�تقبال”،
مش�ريا اىل ان “ بطول�ة بغ�داد

ً
عرض�ا قيمته  50ملي�ون يورو،
يف ح�ني قدم تش�يليس
باإلضاف�ة للظهري إيمرس�ون باملريي ،ال�ذي كان مطل ًبا
ً
يغر بطل الكالتشيو.
لنرياتزوري ،لكنه أيضا لم ِ
وأضاف�ت الصحيفة ،أن إنرت قد يقب�ل الصفقة التبادلية
م�ع تش�يليس يف حالة واح�دة ،وهي تضمني اإلس�باني
ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.
و ُيق�ال إن العب فيورنتينا الس�ابق ه�و الخيار املفضل

تركيا بنتيجة ( ،)0-3بينما تعادل املنتخب السويرسي مع
نظ�ريه الويلزي (.)1� 1وقال مانش�يني خالل ترصيحاته
باملؤتمر الصحفي التقديمي اليوم« :مباراتنا ضد سويرسا
س�تكون صعب�ة للغاية ،إنه فري�ق ممتاز وب�ه العديد من
الالعب�ني الذي�ن يعرفون كي�ف يلعب�ون ،مدربه�م يتمتع
بخ�ربات كبرية ،ونح�ن نتوق�ع أن تك�ون مواجهة صعبة

إلنرت يف الجهة اليرسى ،حتى قبل إيمرسون باملريي.
ومع ذلك ،يبدو موقف تش�يليس غامضا حتى اآلن بشأن
رشط إن�رت ،ول�م يتضح بعد ه�ل يقبل بل�وز التخيل عن
ألونسو ضمن صفقة حكيمي أم ال؟
وكان تشيليس رش�ح  3العبني ليختار إنرت بينهم ،وهم:
تامي أبراهام وماتيو كوفاسيتش ودافيد زاباكوستا،
باإلضافة إىل إيمرسون باملريي.

مصري هازارد حيري ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني ،عن حرية
كب�رية داخ�ل ري�ال مدري�د ،بس�بب نجمه
البلجيكي إيدين هازارد.
ويتواجد ه�ازارد حال ًيا رفقة منتخب بالده،
يف ي�ورو  ،2020حي�ث ش�ارك يف  18دقيقة
فق�ط خ�الل املب�اراة األوىل لبلجي�كا أم�ام

روس�يا ،التي انتهت بفوز الش�ياطني الحمر
بثالثية نظيفة.وبحس�ب صحيف�ة «ماركا»
اإلس�بانية ،فإن ريال مدريد يف حرية بس�بب
وضعي�ة ه�ازارد ،ال�ذي يب�دو بعي� ًدا ع�ن
ً
خصوصا بعد اإلصاب�ات املتكررة
مس�تواه،
الت�ي تع�رض لها ،من�ذ انتقال�ه للمرينجي.
وأوضح�ت الصحيف�ة ،أن ه�ازارد خ�الل
موس�مني بقميص ريال مدريد ،شارك يف 43

مباراة فقط يف مختلف املسابقات ،وتمكن
من تسجيل  5أهداف وصناعة  ،8يف 2500
دقيقة لعب.كما تراجع رصيد مش�اركات
هازارد الدولي�ة منذ ارت�داء قميص ريال
مدري�د ،حيث غاب عن  11مباراة ملنتخب
بالده خالل عام�ني ،يف الوقت الذي غاب
فيه ع�ن  6مباريات فقط خالل  11عامً ا
قبل انتقاله للريال.

خطوة واحدة تفصل ديباي عن برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن آخر التطورات
املتعلق�ة بصفق�ة انتق�ال الهولن�دي ممفي�س
ديب�اي ،مهاج�م أوملبيك ليون ومنتخ�ب هولندا،
إىل برش�لونة ،هذا الصيف.وأعلن ديباي منذ فرتة
رحيله عن ليون عقب انتهاء عقده بنهاية الشهر
الجاري ،مع ظهور العديد من التقارير التي تشري

إىل أن وجهته املقبلة س�تكون برشلونة.وبحسب
صحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فقد
تبادل برش�لونة وديباي العقود ملراجعتها ،أمس
االثن�ني ،من أج�ل تحليلها بالتفصي�ل ،قبل منح
املوافق�ة النهائية.وأضاف�ت الصحيفة ،أن هناك
اتف�اق تم بني برش�لونة وديباي صاح�ب ال�27
عامً �ا ع�ىل إتم�ام الصفق�ة ،ولم يتبقى س�وى
تفاصيل بس�يطة عىل اإلعالن الرسمي.وأش�ارت

إىل أنه من املفرتض أن يعلن برش�لونة
رس�م ًيا عن ضم ديباي هذا األس�بوع،
ع�ىل أن ينضم فعل ًي�ا للفريق الكتالوني
عق�ب انته�اء مش�وار هولن�دا يف يورو
.2020يذك�ر أن صفقة انتق�ال ديباي إىل
برشلونة ،ستكون الرابعة للفريق الكتالوني
ه�ذا الصي�ف ،بع�د انتقال س�ريجيو أجويرو
وإريك جارسيا وإيمرسون رويال.

للغاية».وأضاف« :الش�ك الوحيد الذي يساورني يف تشكيلة
إيطاليا هو من سيبدأ يف مركز الظهري األيمن ،سواء تولوي
أو دي لورين�زو ،أحدهم�ا يندف�ع أكثر واآلخ�ر يضمن لك
تغطية رائعة».وتابع «فرياتي كان يتدرب مع املجموعة ملدة
 3أو  4أي�ام ،دعونا نرى ،ال يزال هن�اك حصتني تدريبيتني
أمامنا ،وال يزال هناك وقت لفهم بعض األشياء».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2394االربعاء  16حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد الكعبي

نجوى بركات

احلاكم ونظرية الثيوقراطية

«يأتون من بعيد»

يف كث�ر من األحيان نج�د بأننا أمام وابل من التس�اؤالت
والتي ترتدد عىل الكثرين من كون فالن مقدس أو مس�دد
وال يمكن االعرتاض عليه أو نقده ،ولكن عندما نتعمق يف
طيات البحث ونخوص يف أصل تلك االفكار نجد بأنها ذات
ّ
سلطوي لغايات ومآرب خاصة ومن
منشأ سيايس وستار
تلك النظريات ما يطلق عليها (ش�خصية الس�لطة) وهي
نتيجة ترابط الس�لطة بفكرة الحاكم ،وتس�مى بالنظرية
الثيوقراطية (الدينية) حي�ث تق�وم ه�ذه الفكرة عىل ان
الله تعاىل وحده هو صاحب الس�لطة والس�يادة ،وهناك
ث�الث تصورات له�ذه النظرية :نظري�ة الطبيعة اإللهية،
ونظرية الحق املبارش ،ونظرية الحق غر املبارش.
 ���1نظري�ة الطبيع�ة اإللهية :تذهب ه�ذه النظرية إىل
ان الحاكم م�ن طبيعة غر طبيعة الب�ر ،أي ان الحاكم
(إل�ه) يعي�ش ب�ن الن�اس ويف أوس�اطهم ويحكمه�م
بنفس�ه ،ويجب عىل الش�عب طاعته وتقديسه بل تعبده
فض�ال عن ع�دم االع�رتاض علي�ه ألن أوامره مقدس�ة،
وهذه النظرية س�ائدة يف زمن الفراعنة والصن واليونان
والروم�ان والياب�ان ،وما ق�ول فرعون لنب�ي الله موىس
ات َخ ْذ َ َ ً َ
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وقوله {  ...أ َنا َرب ُُّك ْم األ ْع َىل } لخر دليل عىل املدعى ،وكان
دس�تور الياب�ان س�نة 1889م ،يف املادة  3من الدس�تور،
والت�ي تنص ع�ىل أن االمرباطور مق�دس وذاته مصونة،
حتى جاء دس�تور عام 1946م ،وهدم هذه الفكرة ،لكن
كم مقدس عندنا الي�وم يف بلداننا وكم إله يحكم وال يحق
لألمة االعرتاض.
 -2نظري�ة الح�ق اإلله�ي املبارش :تذهب ه�ذه النظرية
إىل إن الحاك�م بر وطبيعته ليس�ت إلهية لكن يس�تمد
سلطته من الله مبارشة ،وليس من البر وألنه قد استمد
س�لطته من الله فيحرم مخالفته ويج�ب طاعته وتنفيذ
أوام�ره ،فهو الحاك�م املطلق وال يحاس�به اال الله وحده
ال غ�ر ،وق�د انترت ه�ذه الفك�رة يف أوروب�ا يف القرن
السابع والثامن عر ،واعتنقتها الكنيسة خصوصاً ،وقد
ذك�ر (لويس الراب�ع عر) يف مذكراته بأن س�لطة امللوك
مس�تمدة من تفويض الخالق  ,فالله مصدرها ال الشعب
وجاء يف مقدمة املرس�وم الذي أص�دره (لويس الخامس
عر) إننا لم نتلق التاج إال من الله ،وتمسك بها امرباطور
أملانيا (غليوم الثاني) الذي قال يف خطابه عام 1910م :إن
هذا التاج مِ نحة من الله وحده) .وما أكثرهم اليوم الذين
يدعون إن الله أختارهم دون سواهم.
 -3نظرية الح�ق اإللهي غر املبارش :تق�وم هذه الفكرة
ع�ىل أن الحاك�م من الب�ر وان الله ال يتدخ�ل يف اختيار
الحاك�م مبارشة ،ب�ل بطريقة غ�ر مبارشة ،حيث يهيئ
االس�باب واملقدمات عىل نحو يجعل الناس هي من تختار
نظ�ام الحكم والحاكم وبرضاهم ويتقبلون االنصياع إليه
ويخضعون لسلطانه املطلق عليهم وبدون اعرتاض منهم،
أي ان الله هو الذي يمنح الس�لطة ألش�خاص قد خصهم
وبذلك يهيئ االس�باب لوصولهم للحكم وما االس�باب إال
أداة لتحقي�ق اإلرادة الربانية لوص�ول من يريد إىل الحكم.
وما أكثرهم يف زماننا.
ويالحظ عىل هذه النظرية الثيوقراطية بتصوراتها الثالث،
انها مصطنعة وتخالف العقل الس�ليم ،وتربر االس�تبداد
واالس�تكبار وعنجهية الحاكم وليس لها مس�تند رشعي
وتس�لب أرادة الش�عوب وحريتهم وتجعلهم عبي�داً ،وقد
وضعها الحكام لتدعيم س�لطانهم ،كما هو حاصل اليوم
حيث تمنح الحصانة الدينية أو السياس�ية أو االجتماعية
ألشخاص وأحزاب يتحكمون باألمة ّ
أنا يشاءون ،وجعلوا
ألنفسهم مقامات فوق اآلخرين بحجة القداسة ،واالقزام
ق�د صفقت لهم واملتملقون واالراذل ،فكثر س�واد الجهلة
خلفهم ،وما هم إال علب كارتونية فارغة.

ال نع�رف ،نحن املش�اهدين ،من ه�و كارلوس ال�ذي تتوجّ ه إليه
الكاتب�ة واملخرج�ة باللغة اإلس�بانية ،يف بداية فيلمه�ا الوثائقي
ال�ذي يحم�ل عنوان «تأت�ون من بعي�د» .ما نعرف�ه فقط ونحن
نتأم�ل الص�ورة الثابت�ة الت�ي تنق�ل مش�اهد من قص�ف بغداد
بالنران األمركية ،عام ّ ،2003
أن كارلوس ذهب إىل هناك ليساند
العراقين ،كما س�بق أن فعل مناضل�ون أمميون عرب قدموا من
الجزائ�ر والعراق وفلس�طن ولبن�ان ومرص واملغرب إىل إس�بانيا
باملئات ،ملساعدة الجمهورين يف أثناء الحرب األهلية اإلسبانية.
م�ن هنا ،تب�دأ قصة الفيل�م الذي ألفت�ه وأخرجت�ه املرصية أمل
ّ
والتقص عن أولئك
رمس�يس ،أو لنقل هنا تكمن ذريعته :البحث
املناضل�ن العرب الذين وقفوا إىل جانب اإلس�بان ضد فرانكو ،ثم
نس�يهم التاريخ ومحتهم الذاكرة ،يف حن ّ
يركز التاريخ عىل آالف
ّ
ُ
االنقالب الفايش من املستعمرات،
الجنود املغاربة الذين استقدمهم
وكان يرس�لهم إىل امل�وت ،بوضعه�م يف الخط�وط األمامي�ة ضد
الثوّار .من ضمن األوائل ،اس�م معروف :إنه الصحايف الفلسطيني
ُ
خيوط سرته
والكاتب واملرتجم ،نجاتي صدقي ،الذي س�تتجمّع
شيئا ً فشيئاً ،عىل لسان ابنتيه اللتن سنتعرّف إليهما منذ البداية:
االبن�ة الكربى َدوْل�ت التي تعيش يف موس�كو ،واالبنة الثانية هند
املستقرّة يف أثينا ،حيث التحق بها وال ُدها وتويف هناك (.)1979
والح�ال ّ
أن دول�ت ستس�تويل ع�ىل قلوبن�ا ،حن نروح نكتش�ف
ْ
قصة حياتها ،وما معن�ى أن تكون ابنة ملناضلن أمميّن ،نجاتي
ولوت�كا األوكرانية اليهودية ،وقد انتس�با إىل الحزب الش�يوعي يف
القدس ،وناضال ضد االحتالل اإلنكليزي الذي س�جن الوالد ،ومن
ثم الوالدة والطفلة بس�بب نش�اط هذا األخر .يق�رّر الكومنرتن
س�ت َ
ُ
دخل ميتما ً لألوالد اآلتن من
إرس�ال دولت إىل موسكو ،حيث
ال�رق (أندونيس�يا ،الصن ،الهند ...إلخ) ،فيصر اس�مها دوليا
س�عدي ،نسبة السم أبيها الحركي (سعدي) .هناك ،تعلمت دوليا
اللغ�ة الروس�ية ،وأمض�ت ً
مدة ال تع�رف عن أهلها ش�يئاً ،برغم
محاوالت والديها التواصل معها عرب الصليب األحمر وس�واه من
املؤسسات.
إث�ر إطالق رساح نجاتي ولوتكا ،بعد عامن من الس�جن ،أُرس�ال
جوازات مزوّرة يف مهمّة طويلة نقلتهما من القدس ،إىل صور
مع
ٍ
(جنوب لبن�ان) وإىل بروت ،ثم إىل إس�طنبول ،فبلغ�راد ،وفيينا،
وبرلن النازية ،وص�والً إىل باريس ،حيث عمل نجاتي عىل إصدار
ن�رة رسّ ية باللغ�ة العربية ،تدعو إىل الثورة ض�د االحتالل ،وقد
ّ
متخفيا ً فل�م يتمكنوا من
اس�تمرّت ثالث س�نوات ،كان خالله�ا
العثور عليه.

كـاريكـاتـير

الصحة :تسليم الوجبة ( ) 31من شهداء جمزرة سبايكر

صالح يبارك

إصدار طبعة وطنية
من ديوان

اجلواهري

كش�فت وزارة الصحة والبيئ�ة ،الثالثاء ،عن فحص
ومطابق�ة الوجب�ة ( )31من عدة مواق�ع يف منطقة
القصور الر ٔياسية لشهداء مجزرة سبايكر بينما بلغ
عدد الحاالت املرفوعة  1237جثة للضحايا .
ونقل�ت ال�وزارة يف بيان عن مدير ع�ادم دائرة الطب
الع�ديل ،زيد عيل عباس ،الق�ول ان» فرق دا ٔيرة الطب
العديل اول�ت ملف ضحايا مجزرة س�بايكر اهمية اذ
بادرت ومنذ س�نوات عدي�دة بأع�داد خطة تضمنت
انش�اء قاع�دة بيان�ات ورقي�ة وجيني�ة للضحايا ..

ب�ارك رئي�س الجمهورية ،برهم
صالح ،إص�دار طبعة وطنية من
ديوان شاعر العرب األكرب محمد
مهدي الجواهري.
وق�ال صال�ح يف تغري�دة ع�ىل
تويرت»:ال يجمعن�ا يشء أكثر من
مبدعينا ،والجواهري ّ
ملتقى
يمثل
ً
ّ
لكل مكونات الشعب العراقي».
وأضاف «اليوم نبارك جهد وزارة
الثقافة الذي ّ
تمثل بإصدار طبعة
وطني�ة م�ن ديوانه الخال�د ،بعد
عقود عىل آخر طبعة يف العراق».
وتاب�ع صال�ح «وحده اس�تطاع
الق�ول{ :أنا العراق ،لس�اني قل ُب ُه
ودميُ ،
فرات ُه وكياني من ُه أشطارُ،
وصدق بذلك!».

منوها ان الوجبة وبواقع ( )32حالة تم تس�ليمها اىل
مكتب التنسيق العسكري يف مطار املثنى».
م�ن جانبها اك�دت مديرة قس�م املقاب�ر الجماعية،
ياس�من منذر ،ان» العدد الكيل لغاي�ة االن والذي تم
فحصه ومطابقته  921حالة من الحاالت املستخرجة
تم تسليمها اىل اهايل شهداء سبايكر».
ومما تجدر االش�ارة ب�ه ان عدد الرف�ات املفحوصة
بلغ�ت  %100من عدد النماذج املرجعي�ة والعا ٔيدة اىل
اهايل مجزرة سبايكر .

بالوثيقة« ..وصية مذهلة وغري مألوفة» لشيخ عشرية قبل وفاته

إىل رشكـة اسيـا سيـل..
مركز مبيعات املنصور

ش�كر وتقدير للموظف زيد حام�د فهو مثال للموظف
الذي يتفانى يف خدمة املواطن وكان يف عمله عنوان رائع
لألخالص والتفاني يف العمل..
نتمنى لكم التوفيق والنجاح يف عملكم.

العراضة العش�ائرية والهوس�ات
واالكتفاء بالتشييع وفق الريعة
االس�المية واالس�تماع اىل ق�راءة
القران.
وبيّنت الوثيقة ايضا بمنع مرافقة
السيارة التي تنقل جثمانه بسبب
مخاط�ر الطري�ق وع�دم تقدي�م
«املفطح» تنفي�ذا الوامر املرجعية
الدينية لتقليل الفوارق االجتماعية
بن افراد عش�رته وملا له من اثار
اقتصادية عىل الفقر .
كما دعا س�اجت ذويه من اخوته
واوالده�م بتحم�ل نق�د املجتم�ع
وتطبي�ق وصيت�ه الج�ل الس�نة
الحسنة.

كش�فت وصية لش�يخ عشرة يف
محافظة ذي قار ،كتبها قبل وفاته
عن «أمور غر مألوفة» لم تطبقها
العشائر عادة يف وفاة شيوخها.
وذكرت وثيقة تم تداولها ان شيخ
عشرة آل عليخان يف محافظة ذي
ق�ار أوىص بعدم اط�الق العيارات
الناري�ة وع�دم اقام�ة العراض�ة
العش�ائرية وتقدي�م «املفط�ح»
خ�الل مراس�يم العزاء الت�ي تقام
عليه بعد وفاته .
واش�ارت الوثيقة ان الشيخ مجيد
ح�ران س�اجت ش�يخ عش�رة ال
عليخ�ان كت�ب يف وصيت�ه بع�دم
إط�الق العي�ارات الناري�ة وإقامة

«تويرت» يطلق إعداد ًا خاص ًا باللغة العربية

أطل�ق موقع تويرت ،الي�وم الثالثاء ،إع�دادا جديدا
باللغ�ة العربية بالصيغة املؤنث�ة ،يتيح التحدث إىل
املغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.وقالت رش�ا
فواخري ،رئيسة قس�م االتصاالت يف رشكة تويرت
يف الرق األوس�ط وش�مال أفريقيا« ،اليوم أطلقنا
إع�دادا جديدا للغ�ة العربية بالصيغ�ة املؤنثة ..أي
بالعربي�ة املؤنثة ..ع�ىل تويرت دوت ك�وم .ويمكن

العراقـي

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

بكل س�هولة ألي امرأة يف أي مكان بالعالم تسجيل
الدخ�ول ع�ىل توي�رت دوت ك�وم ،والذه�اب عن�د
اإلع�دادات والخصوصية ثم تح� ّدث اللغات وتختار
العربي�ة املؤنث�ة للغ�ة الع�رض» .وأضاف�ت« ،بعد
تفعيل هذا اإلعداد ستظهر الكلمات والنصوص عىل
املوقع بالصيغة املؤنث�ة» .ومضت قائلة« ،كمنصة
مفتوح�ة ..هدفن�ا يف توي�رت ه�و خدم�ة املحادثة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

العام�ة ،ولنحق�ق ه�ذا اله�دف ،يج�ب أن تعكس
خدمتنا األصوات التي تش�كل هذه املحادثة بشكل
أفض�ل» .وقالت فواخ�ري إن «الركة تعكف عىل
مروعات أخرى تتعلق بس�بل مخاطبة مغرديها.
ولديه�ا خط�ط إلضافة ضمائ�ر عىل لغ�ة امللفات
الش�خصية يختار من بينها املستخدمون الكيفية
التي يرغبون يف مخاطبتهم بها».
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الثقافة تنعي رحيل الكاتب الصحفي
العراقي حامد فاضل
نع����ت وزارة الثقاف�ة
والس�ياحة واآلث�����ار
إىل األوساط الث����قافية
واألدبية العراقية الكاتب
القص����ص واملرسحي
والروائ�ي وال���صح�ايف
حام�د فاضل إث�ر وفاته
ع�ن عم�ر ناه�ز ال 71
عاماً .وذك�رت الوزارة يف
بي�ان «لق�د كان الفقي�د
حاصدا ً لل��������جوائز
األدب�����يةعنأع��ماله
ا لق��������ص���صي�ة
واملرسحي�ة ،وترجم�ت
ون�رت بع�ض قصصه
إىل اللغت�ن االنكليزي�ة
واألملانية .الرحمة للفقيد
ولذوي�ه ومحبي�ه الصرب
والسلوان.
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