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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت ع�دد م�ن محافظ�ات الع�راق، أم�س 
األحد، تظاهرات حاش�دة احتجاج�اً عىل تردي 
واق�ع الكهرباء، فيما كل�ف القائد العام للقوات 
جنرال بارز برئاس�ة خلية حماية ابراج الطاقة 
الكهربائي�ة يف الب�اد، فيما تم احب�اط عدد من 

العمليات اإلرهابية الستهداف أبراج الطاقة.
وقال�ت ق�وات الحش�د الش�عبي انه�ا احبطت 
عملي�ة تفجري برج لنقل الطاق�ة الكهربائية يف 
محافظة نينوى الش�مالية التي ترتبط شبكتها 

مع منظومة الكهرباء يف الجنوب.
وأشارت، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، اىل انها تمكنت من ضبط عبوات ناس�فة 
محلي�ة الصنع كان�ت معدة لتفج�ري برج لنقل 

الطاقة الكهربائية يف املحافظة. 
واوض�ح اعام الحش�د ان�ه ومن خ�ال عملية 
اس�تباقية تمكنت ق�وة تابعة للواء 25 الحش�د 
الش�عبي م�ن العثور ع�ىل ثاث عب�وات محلية 

الصنع كانت معدة لتفجري الربج .
وكانت محافظ�ات نينوى وكركوك يف الش�مال 
واالنبار وصاح الدين يف الغرب ودياىل يف الوسط 
قد ش�هدت خال االيام االخرية عمليات تخريب 

ابراج نقل الطاقة الكهربائية.
وق�د خرج�ت تظاه�رات احتج�اج يف الب�رة 
التي�ار  انقطاع�ات  والديواني�ة ض�د  وكرب�اء 
الكهربائ�ي. م�ن جهته�ا، قال�ت خلي�ة االعام 
االمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية ان قوة من 
الفرقة الخامس�ة رشطة اتحادية وباالش�راك 

مع قوة من اللواء الثامن عرش للفرقة.
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قروضًا للبنـاء والتـرميـم 

بقيمة 50 مليون دينار

       بغداد / المستقبل العراقي

س�يطر مقاتلو طالب�ان، أمس األحد، ع�ىل إقليم بانجواي 
ذي األهمية اإلسراتيجية يف والية قندهار الجنوبية، معقل 

الحركة السابق بعد معارك ليلية مع القوات األفغانية.
وأكدت الس�لطات املحلي�ة، تمكن طالبان م�ن إحراز هذا 
االنتصار الجديد، بينما يقرب االنس�حاب الكامل للقوات 
األمريكية من الباد. ويقع إقليم بانجواي عىل مسافة حواىل 
15 كيلوم�را من مدين�ة قندهار، عاصم�ة الوالية، وكان 
لفرة طويلة بؤرة لطالبان، وش�هد عىل مر السنني معارك 

بني املتمردين وقوات حلف شمال األطليس »الناتو«.

ومنذ أن بارشت واش�نطن يف األول من أيار املايض، سحب 
قواتها من أفغانس�تان بعد حرب اس�تمرت عرشين عاما، 
كثف�ت طالبان هجماتها عىل القوات األفغانية للس�يطرة 

عىل مناطق ريفية عرب الباد.
وتأتي الس�يطرة ع�ىل بانجواي بعد يومني عىل انس�حاب 
القوات األمريكية واألطلسية من قاعدة باغرام، أكرب قاعدة 
للتحالف يف أفغانس�تان عىل مسافة 50 كلم شمال كابول، 
والتي شكلت مركزا للعمليات ضد املتمردين خال العقدين 
املاضيني. وقال حاكم منطقة بانجواي هاس�تي محمد إن 
معارك جرت ب�ني طالبان والق�وات األفغانية خال الليل، 

وأن القوات غادرت املنطقة يف نهاية املطاف.

      بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أعل�ن 
الكاظم�ي، أم�س األح�د، ع�ن تبليغ 
الجانب�ني األمريك�ي واإليراني االبتعاد 
ع�ن تصفي�ة حس�اباتهم يف الع�راق، 
فيما أشار اىل أن االتفاق بني واشنطن 
وطهران قابل للتحقق. وقال الكاظمي 
يف حوار م�ع صحيف�ة »الريبوبليكا« 
االيطالية، »تجّنبن�ا الهاوية التي كان 
العراق يتدهور نحوها، نتيجة أحداث 
خري�ف ع�ام 2019، لك�ن التحديات 

الت�ي نواجهه�ا تبق�ى قوي�ة«، مبيناً 
ان »داع�ش م�ا زال�ت تش�كل خطراً، 
وتحاول تجميع صفوفها، لكن لم يعد 
اإلرهابيون قادرين عىل الحصول عىل 
حواضن جغرافية ووجهنا لهم رضبات 
مهمة وقتلن�ا العديد م�ن قياداتهم«. 
وتاب�ع ان »التعاون االس�تخباري مع 
الحلف�اء أصبح أكث�ر فاعلية، وطلبنا 
من إيطالي�ا أن تبق�ى يف الصف األول 
بتدري�ب قواتن�ا«، الفتاً اىل »اس�تعداد 
الع�راق لتعزي�ز التع�اون العس�كري 
مع إيطاليا، بمج�ال التدريب وتطوير 

العم�ل يف مكافحة الفس�اد وغس�يل 
األموال والجريمة املنظمة واملافيات«. 
واك�د الكاظم�ي، ان »حكومته طلبت 
االبتعاد  م�ن األمريكي�ني واإليراني�ني 
ع�ن تصفي�ة حس�اباتهم يف العراق«، 
مبين�اً ان »الع�راق كان منذ س�نوات 
س�احة للتصادم وال�راع، والبد من 
اختي�ار طريق الحوار الس�يايس لحل 
الخاف�ات، وسيس�تفيد الجمي�ع من 
ثم�ار التهدئ�ة«. واض�اف »نتواص�ل 
م�ع ادارة الرئيس باي�دن، وأعتقد أّننا 
س�نكون قادري�ن ع�ىل التح�رّك نحو 

مرحلة من الحوار اإلقليمي«، مش�دد 
ع�ىل »رغبت�ه ب�ان يكون الع�راق من 
البل�دان الت�ي تدي�ر األزم�ات بنجاح، 
ولي�س من تلك الدول التي تتس�بب أو 
تتأث�ر به�ا«. وذكر رئيس ال�وزراء ان 
»االتفاق بني إي�ران والواليات املتحدة 
مه�م للغاي�ة، وهو حاس�م للمنطقة 
وُيعتق�د أن�ه قاب�ل للتحق�ق«، الفت�ا 
اىل ان »النج�اح يف مفاوض�ات فيين�ا 
سيؤثر إيجاباً يف املنطقة، كما سيخدم 

استقرار العراق«.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق قروضا للبناء والرتميم بقيمة 50 مليون دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، أم�س األح�د، عن 
ق�روض تبلغ 50 مليون دينار، للبناء والرتميم 

لجميع املواطنني تسدد خالل 10 سنوات.
وقال املكت�ب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن »املرف 
قرر منح قروض تبلغ 50 مليون دينار لغرض 
البن�اء والرتميم للموظفني ومنتس�بي القوات 

االمنية واملواطنني«.
وأضاف أن »املرف وضع مدة سداد للقروض 
تصل إىل 10 سنوات وبنسبة فائدة 5 باملئة عىل 

القرض«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت ع�دد م�ن محافظ�ات الع�راق، أم�س األحد، 
تظاهرات حاش�دة احتجاجاً عىل تردي واقع الكهرباء، 
فيم�ا كلف القائ�د العام للق�وات جنرال بارز برئاس�ة 
خلي�ة حماية اب�راج الطاقة الكهربائي�ة يف البالد، فيما 
تم احباط عدد من العمليات اإلرهابية الستهداف أبراج 

الطاقة.
وقال�ت قوات الحش�د الش�عبي انه�ا احبط�ت عملية 
تفجري برج لنقل الطاقة الكهربائية يف محافظة نينوى 
الش�مالية التي ترتبط ش�بكتها مع منظومة الكهرباء 

يف الجنوب.
وأشارت، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
اىل انها تمكنت من ضبط عبوات ناسفة محلية الصنع 
كان�ت معدة لتفجري ب�رج لنقل الطاق�ة الكهربائية يف 

املحافظة. 
واوضح اعالم الحش�د انه ومن خالل عملية اس�تباقية 
تمكنت قوة تابعة للواء 25 الحش�د الشعبي من العثور 
عىل ث�الث عبوات محلي�ة الصنع كانت مع�دة لتفجري 

الربج .
وكان�ت محافظات نينوى وكركوك يف الش�مال واالنبار 
وص�الح الدي�ن يف الغرب ودياىل يف الوس�ط قد ش�هدت 
خالل االيام االخ�رية عمليات تخريب ابراج نقل الطاقة 

الكهربائية.
وق�د خرجت تظاه�رات احتج�اج يف الب�رة وكربالء 

والديوانية ضد انقطاعات التيار الكهربائي.
من جهتها، قال�ت خلية االعالم االمن�ي التابعة لوزارة 
الدف�اع العراقي�ة ان قوة من الفرقة الخامس�ة رشطة 
اتحادية وباالش�رتاك مع ق�وة من الل�واء الثامن عرش 
للفرق�ة وقس�م االس�تخبارات ومفرزة م�ن الطائرات 
املس�رية بالتعاون مع طريان الجيش العراقي قد نفذت 
عملية استباقية لدهم وتفتيش وديان وقرى يف محافظة 
كرك�وك الش�مالية أس�فرت ع�ن العثور ع�ىل 3 أوكار 
لتنظي�م داعش و3 قذائف صاروخي�ة وصاروخ قاذفة 
وقنابل وناظور نهاري ومدف�ع عيار130ملم وعبوتني 
ناس�فتني وذل�ك مع ب�دء الع�راق اس�تخدام الطائرات 

وبينه�ا املس�رية ملراقب�ة واحب�اط عمليات اس�تهداف 
ابراج الطاقة.وعىل الصعيد نفس�ه، نفت الخلية األنباء 
املتداولة بشأن تعرض املحطات الكهربائية يف محافظة 

الب�رة الجنوبي�ة إىل عم�ل تخريبي مؤك�دة انها غري 
صحيحة.

وقالت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 

»قيادة عمليات البرة تنفي األنباء املتداولة عرب مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن تعرض املحطات الكهربائية 
إىل عم�ل تخريبي م�ن قبل بعض األش�خاص«، مؤكدة 
»عدم وج�ود أي عم�ل تخريبي ضمن قاط�ع عمليات 

البرة يف الجانب الخدمي للطاقة«. 
وثمن�ت »ال�روح الوطني�ة واملعنوي�ة ألبن�اء محافظة 
لحماي�ة  األمني�ة  الق�وات  م�ع  التع�اون  يف  الب�رة 
البن�ى التحتي�ة واألماك�ن الحيوية الخاص�ة بالقطاع 

الكهربائي«.
يأت�ي ذلك، يف وق�ت كلف القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطفى الكاظمي قائد رشطة محافظة البرة االسبق 
الفريق رش�يد فليح برئاسة خلية حماية ابراج الطاقة 
الكهربائية يف البالد . وقال فليح يف تريحات صحافية 
االح�د تابعته�ا »ايالف« انه تم تكليفه برئاس�ة الخلية 
التي ش�كلت لحماية ابراج الطاقة من االستهداف.من 
جهته�ا اكدت الرشكة العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية 
الشمالية ان العاملني يف قسم الخطوط بشبكة كهرباء 
محافظة ص�الح الدين تمكنوا من اع�ادة الخط الناقل 
الش�هيد عبدالله القديمة - الدور شمال مدينة سامراء 
ن�زال حقل عجيل النفطي اىل الخدمة.واش�ارت يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه اىل ان الخط الناقل 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن تع�رض إىل عم�ل تخريبي 
الخميس املايض ليال بتفجري عبوات ناسفة مما تسبب 
بس�قوط االبراج املرقمة 11 و12 و13 يف منطقة حقل 
عجي�ل النفطي مم�ا ادى اىل تقليص احم�ال املنظومة 
وتوقف الخدم�ة وقطع التيار الكهربائ�ي بالكامل عن 
الحقل واملواطنني يف صالح الدين.وقالت ان اعادة الخط 
اىل هذا الخط الناقل للطاقة الكهربائية جاء بتعاون بني 
املالكات الهندس�ية والفنية من مالكات الرشكة قس�م 
خطوط ص�الح الدين والقوات االمنية والجهد الهنديس 
والتي س�ارعت اىل مكان الحادث وبارشت بالعمل عىل 
اعادة تشييد األبراج املترضرة وإعادة تسليك الخط وثم 
إعادت�ه اىل العم�ل خدمة للصالح العام .وش�هد العراق 
انخفاض�ا ملحوظ�ا يف درج�ات الح�رارة مبتع�دا عن 
نصف درجة الغليان التي س�جلتها خالل االيام االخرية 

وتجاوزت الخمسني درجة مئوية.

القوات األمنية حتبط عمليات إرهابية الستهدف الطاقة يف حمافظتني.. واحلرارة يف طريقها إىل »االعتدال«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س األحد، ع�ن تبليغ الجانب�ني األمريكي 
واإليران�ي االبتع�اد عن تصفية حس�اباتهم 
يف الع�راق، فيم�ا أش�ار اىل أن االتف�اق ب�ني 
واش�نطن وطه�ران قاب�ل للتحق�ق. وق�ال 
الكاظمي يف حوار مع صحيفة »الريبوبليكا« 

االيطالية، »تجّنبنا الهاوية التي كان العراق 
يتده�ور نحوها، نتيجة أح�داث خريف عام 
2019، لك�ن التحديات الت�ي نواجهها تبقى 
قوي�ة«، مبين�اً ان »داع�ش ما زالت تش�كل 
خطراً، وتح�اول تجميع صفوفه�ا، لكن لم 
يع�د اإلرهابيون قادرين ع�ىل الحصول عىل 
حواض�ن جغرافي�ة ووجهن�ا له�م رضبات 
مهم�ة وقتلنا العديد م�ن قياداتهم«. وتابع 

ان »التعاون االستخباري مع الحلفاء أصبح 
أكث�ر فاعلي�ة، وطلبنا من إيطالي�ا أن تبقى 
يف الص�ف األول بتدري�ب قواتن�ا«، الفت�اً اىل 
»اس�تعداد العراق لتعزيز التعاون العسكري 
مع إيطالي�ا، بمجال التدريب وتطوير العمل 
يف مكافحة الفساد وغسيل األموال والجريمة 
املنظم�ة واملافي�ات«. واك�د الكاظم�ي، ان 
»حكومته طلبت م�ن األمريكيني واإليرانيني 

االبتعاد عن تصفية حس�اباتهم يف العراق«، 
مبين�اً ان »العراق كان منذ س�نوات س�احة 
للتصادم والراع، والبد م�ن اختيار طريق 
الحوار السيايس لحل الخالفات، وسيستفيد 
الجميع من ثمار التهدئة«. واضاف »نتواصل 
مع ادارة الرئيس بايدن، وأعتقد أّننا سنكون 
قادري�ن عىل التحرّك نحو مرحلة من الحوار 
اإلقليم�ي«، مش�دد عىل »رغبته ب�ان يكون 

العراق من البلدان التي تدير األزمات بنجاح، 
وليس م�ن تلك الدول التي تتس�بب أو تتأثر 
به�ا«. وذكر رئيس ال�وزراء ان »االتفاق بني 
إيران والوالي�ات املتحدة مه�م للغاية، وهو 
حاسم للمنطقة وُيعتقد أنه قابل للتحقق«، 
الفت�ا اىل ان »النج�اح يف مفاوض�ات فيين�ا 
س�يؤثر إيجاب�اً يف املنطق�ة، كم�ا س�يخدم 

استقرار العراق«.

رئيس الوزراء: جتّنبنا اهلاوية لكن التحديات التي نواجهها تبقى قوية

        بغداد / المستقبل العراقي

املكت�ب  مستش�ار  اته�م 
الس�يايس للح�زب الديمقراطي 
رش�دي،  ع�ارف  الكردس�تاني 
أم�س األح�د، م�ن ممارس�ات 
يف  االطف�ال  بتجني�د   PKK��ال
أن  صف�وف مس�لحيه معت�ربا 
تلك املمارس�ات جريمة وتشكل 

خطرا عىل املجتمع الكردي.
وقال رشدي يف تريح صحفي 
إن »حزب العمال الكردس�تاني 
جند املئ�ات من االطف�ال الذين 
ي�رتاوح أعماره�م م�ا ب�ني 14 
و15 س�نة«، مبين�ا أن »العمال 
الكردس�تاني يس�تخدم ه�ؤالء 
حروب�ه  لخ�وض  االطف�ال 

الخاصة».
وأضاف ان »العمال الكردستاني 
مارس عملي�ات خطف االطفال 
واس�تغل الظ�روف االجتماعية 
لبعضه�م م�ن عملي�ات االغراء 
والخداع النضمامهم اىل صفوفه 
مسلحيه«، مش�ريا اىل أن »هذه 
خط�را  ستش�كل  املمارس�ات 
كب�ريا ع�ىل مس�تقبل املجتم�ع 

الكردستاني«.
وأع��ت�رب أن »ه�����ذا العمل 

العمال  جريمة كب�رية ينفذه�ا 
االطفال  بحرمان  الكردس�تاني 
الك�رد م�ن حقه�م يف التعلي�م 
وتلقي تربية س�ليمة بعيدة عن 
العن�ف«، موضح�ا أن »تجني�د 
وتس�ليح االطفال واستخدامهم 
القوان�ني  يخال�ف  الح�روب  يف 

واالعراف الدولية«.
وتاب�ع أن »قضي�ة الدف�اع عن 
الكردس�تاني  الش�عب  حق�وق 
يف العي�ش بحري�ة وس�الم هي 
قضية انسانية«، متهما العمال 
الكردستاني ب�«تشويه القضية 
الكردي�ة من خالل ممارس�اته 

الالإنسانية«.
الش�ؤون  دائ�رة  مدي�ر  وكان 
االيزيدي�ة يف اقلي�م كردس�تان، 
خ�ريي بوزان�ي أته�م يف وق�ت 
سابق حزب العمال الكردستاني 
ومعاناة  ظروف  ب�«اس�تغالل« 
النازح�ني اإليزيدي�ني يف اإلقليم، 
وتجنيد 400 شاب وشابة منهم 

»أغلبهم« ال�18 عاما.
العم�ال  ح�زب  ويخ�وض 
الكردس�تاني، ال�ذي يتخ�ذ من 
جب�ل قنديل يف إقليم كردس�تان 
معق�ال له من�ذ عق�ود، معارك 

متقطعة ضد الجيش الرتكي.

الديمقراطي الكردستاين يوجه اهتامات 
لـ »العامل« بتجنيد األطفال 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة، األحد )4 تم�وز 2021(، بأن 
املنص�ة االلكرتون�ي يف الجم�ارك تعم�ل عىل التدقي�ق ومنع 
التزوي�ر وضبط ايرادات الدولة، فيما كش�فت عن معرقالت. 
وق�ال رئي�س هيئة املناف�ذ الحدودية عمر الوائ�ي إن »هيئة 
املناف�ذ الحدودي�ة انش�أت منص�ة الكرتونية بالتنس�يق مع 
الدوائ�ر العاملة الت�ي اتمت اجراءاتها مس�بقا وهي الرشكة 
العام�ة للمع�ارض العراقي�ة، والجه�از املرك�زي للتقيي�س 
والس�يطرة النوعي�ة، والرشك�ة العامة للنقل ال�ربي، وكذلك 
امللحقيات التجارية«. ولفت إىل ان »العمل االلكرتوني موجود 

ع�ىل ارض الواقع ولكن لم نحصل عىل تعاون ملموس يف هذا 
الخصوص وأبلغنا االمانة العامة ملجلس الوزراء بذلك«، مشريا 
اىل ان »األمانة أصدرت كتاباً ملزماً للدوائر كافة بالعمل وفق 
املنص�ة االلكرتونية املعدة م�ن هيئة املناف�ذ الحدودية، التي 
تهدف اىل مراجع�ة االهداف والتدقيق ومن�ع التزوير وضبط 
ايرادات الدولة«. واشار الوائي، إىل أن »املنافذ الحدودية كانت 
املنب�ع االس�ايس للتهريب ولك�ن عزمنا عىل من�ع دخول اي 
مواد ممنوعة من االس�ترياد من اجل حماي�ة املنتج الزراعي 
والصناعي ومنع دخول اي مواد مهربة«. واضاف أنه »ال يمر 
ي�وم اال وهيئة املناف�ذ الحدودية تضبط العدي�د من عمليات 
التهري�ب س�واء يف تهري�ب العج�الت واالدوي�ة والدراج�ات 

والس�جائر«، الفتا إىل أن »هيئة املناف�ذ لها خطوات مهمة يف 
مكافح�ة التهريب ولكن بالوقت نفس�ه نؤك�د عىل رضورة 
اح�كام الس�يطرة ع�ىل منافذ كردس�تان واملعابر الرس�مية 
م�ن قبل العمليات املش�رتكة والجريمة املنظم�ة«. وتابع ان 
»هنال�ك امن الكرتوني ملتابعة امكاني�ة اخرتاق اتمتة املنافذ، 
ووقعت الجمارك مع النظام االلكرتوني لإلجراءات الجمركية 
)االس�يكودا(، عقداً لتأمني اجراءات االم�ان، بما يخص أمن 
الوثائ�ق الرسي�ة«. واردف ان »املنص�ة االلكرتوني�ة يف هيئة 
املناف�ذ تعمل وفق خطة مدروس�ة وبالتدريج وموظفنا االن 
ال يمتل�ك خ�ربة كافية يف العم�ل االلكرتون�ي واملنصة تحقق 

التدريب وتدقيق االوراق ومنع التزوير«.

اعتربت مفوضية حقوق اإلنس�ان يف العراق، 
أم�س األحد، بع�ض املواد يف قان�ون األحوال 
الش�خصية، انته�اك وظل�م للم�رأة، يف حني 
أك�دت أن القان�ون يحم�ل ثغ�رات وفقرات 

فضفاضة، حسب وصفها.
وق�ال عض�و املفوضي�ة ع�ي التميم�ي، يف 
تري�ح صحف�ي، إن »مفوضي�ة حق�وق 
االنس�ان ش�خصت بعض الثغرات يف قانون 
االحوال الش�خصية العراق�ي، حيث يحتوي 
القان�ون، وتعديالت�ه األخ�رية، ع�ىل فقرات 
فضفاض�ة تحتم�ل االجته�اد فيه�ا«. وبني 

التميم�ي، ان »هنال�ك الزام ل�أم املطلقة يف 
ح�ال حضانتها للطفل حتى عمر 7 س�نوات� 
رشط عدم الزواج مطلقاً، وهذا ظلم وانتهاك 
لحقه�ا يف ممارس�ة حياته�ا وحريته�ا بعد 

االنفصال من زوجها«.
واوض�ح التميم�ي ان »امل�ادة االخ�رى التي 
تتح�دث ع�ن النفق�ة، ال يوجد فيه�ا تحديد 
لنس�بة تلك النفق�ة، مما يس�بب خالفاً بني 
الطرفني، الزوج والزوج�ة املطلقني«، مؤكدا 
ع�ىل »رضورة تحدي�د النفق�ة عىل اس�اس 
الوض�ع االقتصادي ووض�ع بعض املعايري«. 

واضاف التميمي، ان »املادة سادس�ًا تتحدث 
ع�ن حق الجد يف اس�تالم الطفل يف حال وفاة 
االب بع�د اكماله 7 س�نوات، وهذا ظلم حيث 
ان م�ن املنطق�ي ان تذه�ب الحضان�ة لأم 
ولي�س لج�د الطف�ل«. ولف�ت إىل أن »امل�ادة 
سادسا ثانيا تتحدث عن حق االبوين احدهما 
والجد يف اصطح�اب االبن اىل خارج البلد بعد 
اخذ التعهد والكفالة املالية، وهذا سيؤدي اىل 
مش�اكل كبرية، وقد يكون الغ�رض من ذلك 
السفر هو الهروب من البلد وبذلك يحرم احد 

الوالدين من الطفل«.

واش�ار اىل ان »بقاء املوافقة عىل س�فر االبن 
ع�ىل موافق�ة الوالدي�ن او اصطحابه�م امر 
رضوري اال يف ح�االت معين�ة يجب ان تحدد 
يف القانون، وعىل سبيل املثال حاالت كاملرض 

الشديد التي تعتمد عىل تقرير طبي«.
وضجت مواقع التواصل االجتماعي منذ أيام، 
بموضوع تعديل قانون األحوال الشخصية، إذ 
لقي ردود فعل رافضة، بسبب ما تضمنه من 
تعدي�الت اعتربوها »تظلم األمهات املطلقات 
بش�أن حضانة أطفالهن«، وتعطي مساحة 

أكرب للحضانة، لآلباء.

بح�ث مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م األعرجي والس�فري 
ال�رويس الجديد يف بغ�داد ايلربوس كوتراش�يف، أمس األحد، 

العالقات الثنائية والتعاون بمجال مكافحة اإلرهاب.
وقال املكتب اإلعالمي ملستش�ار األم�ن القومي يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »مستش�ار األمن القومي 
قاس�م األعرج�ي، اس�تقبل بمكتب�ه اليوم، الس�فري الرويس 

الجديد يف بغداد، ايلربوس كوتراشيف«.
وأض�اف أنه »جرى خالل اللقاء، بح�ث العالقات الثنائية بني 

بغداد وموس�كو وس�بل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين 
والشعبني الصديقني«، مشرياً اىل أنه »تم بحث تمتني العالقات 
ب�ني الع�راق وروس�يا، والتعاون يف مج�ال تب�ادل املعلومات 

ومكافحة اإلرهاب«.

رأى عض�و اللجنة املالي�ة النيابية 
جم�ال كوج�ر، أم�س األح�د، أن 
قان�ون مجل�س الخدم�ة املدن�ي 
بإمكانه معالجة الفوارق يف رواتب 
وتحقي�ق العدال�ة ب�ني موظف�ي 

الدولة.
وقال كوجر، إن »الفوارق يف رواتب 
املوظف�ني يف وزارات ومؤسس�ات 
الدول�ة، يمث�ل مش�كلة كب�رية«، 
مبين�ا أن »هناك حدي�ث منذ أكثر 
م�ن عامني ح�ول إع�ادة النظر يف 
سلم مالرواتب لكن لم يتحقق هذا 

األمر«. 
وأض�اف أن�ه »يف حال ع�دم إقرار 
الخدمة  مرشوع قان�ون مجل�س 
فبإم�كان  االتح�ادي،  املدن�ي 
الحكومة ارسال طلب لتعديل سلم 
الروات�ب الحايل من أج�ل معالجة 
الفوارق وتحقيق العدالة يف توزيع 
الرواتب بني جميع رشائح موظفي 

الدولة«. 
وتابع أن »اللجن�ة املالية الربملانية 
ع�ىل اس�تعداد ملناقش�ة أي طلب 
به�ذا  الحكوم�ة  م�ن  يرده�ا 
الخص�وص م�ن أج�ل ح�ل هذه 
املشكلة قبل نهاية الدورة الربملانية 

الحالية«.
ويش�كو موظف�ي بع�ض دوائ�ر 
رواتبه�م،  قل�ة  الدول�ة  ووزارات 
إضافة إىل رشائح م�ن املتقاعدين 

قلة رواتبهم منذ سنوات.

املنافذ احلدودية: املنصة اإللكرتونية للجامرك ستضبط إيرادات الدولة

حقوق اإلنسان تنتقد قانون األحوال الشخصية: ينتهك حق األم وفقراته فضفاضة

األعرجي والسفري الرويس يبحثان العالقات الثنائية والتعاون بمجال مكافحة اإلرهاب

الربملان يتحدث
 عن »إمكانية« معاجلة 

فوارق رواتب املوظفني 
بـ »خطوتني فقط«

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر قائ�د عملي�ات بغ�داد اللواء الرك�ن أحمد س�ليم، أمس االح�د، برفع 
»سيطرة 83« يف مدينة الصدر رشقي العاصمة.

وقال مصدر أمني إن »سليم، أمر برفع سيطرة 83 يف مدينة الصدر رشقي 
العاصمة«.

وأض�اف أن »قائ�د عمليات بغ�داد أمر أيض�اً بفتح الش�وارع من تقاطع 
الدلفية باتجاه جامع النداء وحي القاهرة«.

قائد عمليات بغداد يأمر برفع »سيطرة ٨٣«
 يف مدينة الصدر

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الشعبي، أمس األحد، 
ضب�ط موقع�ا لصناع�ة العب�وات 

الناسفة بني بغداد وسامراء. 
وقال الحشد يف بيان، تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن »قوة من 
اللواء 43 بالحش�د الش�عبي، وبعد 

ورود معلومات استخبارية، تمكنت 
من ضبط موقع احتوى عىل عبوات 
محلي�ة الصنع كانت مع�دة للزرع 
يف الش�ارع العام الراب�ط بني بغداد 

وسامراء«.
وتعاملت ق�وة مكافحة املتفجرات 
يف اللواء مع املوقع ورفعت العبوات 

منه، وفق البيان.

        بغداد / المستقبل العراقي

أّدى رئيس محكمة استئناف ميسان حيدر حنون زاير، أمس األحد، اليمني 
القانونية.

وذكر مجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن 
»حي�در حنون زاير أّدى اليمن القانونية أمام رئيس مجلس القضاء األعىل 
فائق زيدان بمناس�بة صدور املرس�وم الجمهوري بتعيينه بمنصب رئيس 

محكمة استئناف ميسان االتحادية«.
وأضاف ، أن »مراسم تأدية اليمني تّمت بحضور رئيس املحكمة االتحادية 
العليا جاسم محمد عبود ورئيس االدعاء العام سالم محمد نوري ورئيس 

هيئة اإلرشاف القضائي مسلم متعب مدب«.

احلشد الشعبي يعلن ضبط موقع لصناعة 
العبوات بني بغداد وسامراء

رئيس حمكمة استئناف ميسان يؤدي 
اليمني القانونية

أك�د عض�و مفوضي�ة حق�وق االنس�ان فاض�ل 
الغ�راوي، أم�س األح�د، ان الكهرب�اء تعت�رب من 
يف  التلك�ؤ  وان  للمواط�ن  االساس�ية  الخدم�ات 
تجهيزها من يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق املواطن 

االساسية.
وأض�اف الغراوي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان مالي�ني املواطن�ني والعوائل تأثروا 

كثرياً بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك الحاق خسائر 
بامللي�ارات ملهن اعتمدت ع�ىل الكهرباء اضافة اىل 
تأثر الطلبة واالطفال وكبار الس�ن بهذا االنقطاع 
ال�ذي يتزامن م�ع ارتفاع هائل لدرج�ات الحرارة.

وطالب الحكومة بتعوي�ض كافة املواطنني ماديا 
ومعنويا عم�ا لحقهم من ارضار بس�بب انقطاع 

الكهرباء.

حقوق االنسان تدعو لتعويض املواطنني عن ارضار انقطاع التيار الكهربائي
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أم�س األحد، عن الب�دء بتنفيذ 
خط�ة التلقيح يف مؤسس�ات الدولة، فيما أش�ارت إىل 
امكانيته�ا حفظ لق�اح كورونا ملدة 72 س�اعة بدون 

كهرباء.
وقال مدي�ر عام دائرة الصحة العام�ة رياض الحلفي 
إن »وزارة الصحة لديها خطة لتوس�يع منافذ التلقيح 
وعدده�ا«، مبيناً أن »زيادة ع�دد املراكز الصحية جعل 
الف�رق الصحي�ة تتواج�د يف كل املراك�ز ومؤسس�ات 

الدول�ة وخاص�ة املزدحم�ة منها املعاه�د والجامعات 
والكليات«.

وأض�اف أنه »تم تنفيذ الخط�ة يف جانب الكرخ وبدأت 
تطّب�ق وس�ميَّت الف�رق الصحية واملرشف�ن للكليات 
املختلف�ة يف جان�ب الك�رخ«، مش�راُ اىل أن »ال�وزارة 
تنتظر الدوائر الصحية بأرسال خطتهم لتوسيع منافذ 

الجديدة واستيعاب األعداد املتزايدة للقاح«.
وتاب�ع ، أن »وزارة الصح�ة تعاقدت م�ع رشكة فايزر 
بتوري�د 12 ملي�ون جرع�ة«، موضح�اً ، أن »الرشكة 
خصص�ت حصة 500 ألف جرع�ة للقاح وصلت نهاية 

الش�هر املايض«.  وأكد الحلف�ي أن »الحصص املتبقية 
وعددها 11 مليون ونصف املليون جرعة ستصل منها 
خمسة مالين جرعة خالل شهر تموز الحايل وشهري 
آب وايل�ول املقبل�ن، بكمية س�تصل اىل الدوائر عرشة 
اضعاف، اما الج�رع املتبقية وهي ال�6 مالين ونصف 
املليون جرعة ستصل خالل األشهر الثالثة األخرة من 

العام الحايل«.
وبّن أن »رشكة فايزر أرسلت جدول التوزيع يف الشهر 

الحايل وستتضاعف الكمية تدريجياً«.
وبش�أن الحفاظ عىل اللقاح، ذكر الحلف�ي أن »وزارة 

الصحة لديها سلس�لة من التربيد وهي ثالجات خاصة 
فيه�ا قوالب مثلجة تحف�ظ اللقاح ملدة قد تصل اىل 72 
ساعة بدون كهرباء، باالضافة اىل وجود محرار يظهر 
درجة الح�رارة ويكون قيد املراقبة م�ن قبل الكادر يف 
املركز الصحي، ويف حال تغّرت درجة الحرارة ؛ يعطي 
اش�ارة«، الفتاً اىل أن »هناك لقاحات االطفال تحفظ يف 
الثالجات نفس�ها وال يوجد تخوف من هذه الناحية يف 
حال انقطاع التيار الكهرب�اء يف املركز الصحي، فضالً 
عن وجود مولدات يف املراكز وتعمل ملدة 6 أو 8 ساعات 

وقادرة عىل أن تحفظ اللقاحات«.

الصحة تعلن الرشوع بتنفيذ خطة التلقيح يف مؤسسات الدولة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة، أمس االح�د، صدور 
حك�م قضائ�ي بالحبس س�نتن بحق بحق 
أح�د أعض�اء مجل�س محافظ�ة املثنى بعد 
إدانته بتلقي الرش�وة مقابل إنشاء مرشوع 

استثماري يف املحافظة.
وذكرت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن 
»محكمة جنايات النجف اصدرت حكما عىل 
أحد أعضاء مجلس محافظة املثنى يتضّمن 
حبس املّتهم ملّدة س�نتن، استنادا إىل القرار 
)160 لسنة 1983(، وذلك عىل خلفية تلقّيه 
رش�وة  مقابل إكمال موافقات أصولّية عىل 
تخصي�ص قطع�ة أرض إلنش�اء م�رشوع 

استثمارّي عليها يف محافظة املثنى«.

وبين�ت أّن »املحكم�ة، وبع�د اطالعه�ا عىل 
واألوراق  القضّي�ة  يف  املتحّصل�ة  األدل�ة 
التحقيقّية والشهادات املهّمة التي اشتملت 
عليه�ا، واعرتاف املّته�م ضمني�ا بالواقعة، 
وصلت إىل القناع�ة التاّمة بمقرصّية املدان، 

فقّررت الحكم عليه«.
م�ن جان�ب آخر، أعلن�ت هي�أة النزاهة عن 
إيقاف ه�در أكثر من ملي�اري ديناٍر، فضالً 
ع�ن ضب�ط 17 معامل�ًة م�زورًة يف تقاع�د 

األنبار.
وذكر بيان للهيأة تلقت املستقبل العراقي أن 
»دائرة التحقيقات التابعة للهيأة كشفت عن 
ذتها  تفاصيل عمليَّة الضبط األخرة التي َنفَّ
م�الكات مكتب تحقيق الهي�أة يف محافظة 
األنب�ار بموجب مذكرٍة قضائيَّ�ٍة«، مبيناً أن 
»املكت�ب تلقى معلوماٍت تفي�د بإقدام مدير 

تقاعد الفلوجة بتحري�ر معامالٍت تقاعديٍَّة 
بصورٍة مخالفٍة لألنظمة والتعليمات«.

وأضاف البي�ان، أنه »بعد اس�تحصال األمر 
القضائ�ي، ت�مَّ التَح�رُّك للتق�ي والتحري 
عن مدى صح�ة املعلومات الواردة للمكتب، 
�ن فري�ق م�ن محقق�ي املكت�ب من  إذ تمكَّ
ضبط )17( معاملًة تقاعديًَّة ثبت من خالل 
مخاطب�ة الجهات ذات العالق�ة أن أوليَّاتها 

مزورة«.
الت�ي  ال��)17(  »املعام�الت  أن  إىل  وأش�ار 
ضبطته�ا م�الكات املكتب بموج�ب املذكرة 
القضائيَّة، ت�مَّ إيق�اف رصف مبالغها التي 

ُتَقدَُّر ب��) 2.072.640.000( دينار«.
وأوضح أنه »تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 
باملربزات املضبوطة يف العمليَّة، وعرضه عىل 

.» قايض التحقيق املختصِّ

النزاهة: احلبس سنتني لعضو يف جملس حمافظة املثنى 
أدين بالرشوة

أعلنت إيقاف هدر أكثر من ملياري دينار يف تقاعد األنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت سامسونج عن طرح الجهازين 
FE S7 و Lite A7 ، ليك�ون أح�دث 
اإلضاف�ات إىل مجموعتها من أجهزة 
 FE S7 جاالك�ي اللوحي�ة. ويوف�ر
لعشاق هذا النوع من األجهزة امليزات 
املفضلة املس�توحاة من Tab S7، بما 
يف ذلك الشاش�ة الكبرة التي تناسب 
الرتفيه والعمل اإلبداعي وتلبية العديد 
م�ن امله�ام. أم�ا األش�خاص الذي�ن 

يبحث�ون عن جهاز لوح�ي صغر الحجم 
 Lite A7 يف أثن�اء التنقل، يمكنهم اختيار

كخيار مثايل.
األول  النائ�ب  تش�اي،  وونش�ول  وق�ال 
للرئيس، ورئيس فريق تخطيط التجارب 
يف قس�م أعم�ال االتص�االت املتنقلة لدى 
»نالح�ظ  لإللكرتوني�ات:  سامس�ونج 
استمرار نمو الطلب عىل األجهزة اللوحية. 
وسواء كان األمر يتعلق بالدراسة عن ُبعد، 
أو التواص�ل مع األصدقاء، أو االس�تمتاع 

باألنش�طة الرتفيهي�ة الش�خصية، ف�إن 
األجه�زة  ع�ن  يبحث�ون  املس�تهلكن 
الت�ي تواك�ب أنم�اط حياته�م اإلبداعية 
والعملية. لذا .. فإننا نش�عر بالحماس�ة 
لتوف�ر التكنولوجي�ا الت�ي يحت�اج إليها 
املس�تهلكون، ومس�اعدتهم عىل تحقيق 
أقىص اس�تفادة منه�ا كل ي�وم. ويف هذا 
الص�دد، فقد عمدنا إىل تجهي�ز FE S7 و 
Lite A7 بمي�زات مذهلة، ت�م تصميمها 
خصيص�اً لتلبي�ة االحتياج�ات اليومي�ة 

للمستهلكن .

سامسونج تعزز حمفظتها من أجهزة جاالكيس 
اللوحية بإصدارين جديدين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسس�ة الش�هداء، أمس األح�د، البدء برتويج 
معامالت ذوي الشهداء يف قرية كوجر بقضاء سنجار، 
بعد التعرف عىل رفات 104 شهداء عثر عليها يف مقربة 
جماعية جنوبي القضاء.  وقال مدير عام دائرة ضحايا 
اإلرهاب والعمليات العس�كرية يف مؤسس�ة الش�هداء 
طارق املندالوي، للوكالة الرس�مية، وتابعه »ناس« )4 
تم�وز 2021(، إن�ه »بع�د التعرف عىل رف�ات 104 من 
شهداء قرية كوجو يف قضاء سنجار، توجه فريق عمل 
متكام�ل من مؤسس�ة الش�هداء إىل القرية برئاس�تي 
م�ن اج�ل تروي�ج املعام�الت الخاصة بذوي الش�هداء 
لغ�رض تحويلها إىل هيئة التقاعد العامة واس�تحصال 
حقوقهم«.  وأضاف، أن »الجهود مستمرة بغية إيصال 
حقوق ذوي ش�هداء قرية كوجو«، موضحا أن »هناك 
اهتماما كبرا من رئيس الوزراء بهذا امللف لغرض إنجاز 
معامالته�م يف كل املج�االت ومنها ما يخص الش�هداء 
واملفقودي�ن إبان س�يطرة عصابات داع�ش اإلرهابية 
ع�ىل هذه القرية«.  وتابع املن�دالوي أن »الفريق يعمل 
بوت�رة عالية مع الجه�ات املعنية للتع�رف عىل رفات 
املئات من الشهداء الذين كانوا ضحايا عصابات داعش 
اإلرهابي�ة ومازال�ت رفاته�م تح�ت الث�رى يف عدد من 
املقابر الجماعية والعمل جاٍر من اجل التعرف عليهم«.  
من جهت�ه، أوض�ح ممث�ل ذوي ضحايا قري�ة كوجو 
نايف جاس�م، أن »أوىل الخطوات يف استحصال حقوق 
ضحايا قري�ة كوجو تحققت الي�وم وبانتظار التعرف 
عىل هويات الش�هداء يف املقابر املكتشفة بالتعاون مع 
الطب العديل واملؤسسات املعنية األخرى«.  والقت هذه 
الخطوة ترحيبا من ذوي الش�هداء كونها ستس�هم يف 
اس�تحصال حقوق ضحاي�ا قرية كوج�و وهي تتويج 
للجه�ود التي بذل�ت طوال الف�رتة املنرصم�ة من قبل 
الجه�ات املعني�ة التي تعم�ل عىل إيصال حق�وق أبناء 
ه�ذه القرية املنكوبة.  وأكد اإلعالمي مراد بركات وهو 
من املكون اإليزيدي وفقد من أرسته خمس�ة أشخاص 
بن شهيد ومفقود، أن »اليوم كان مثالياً بالنسبة ألبناء 
القرية كونهم روجوا معامالت املواطنن الشهداء الذين 

تم التعرف عىل رفاتهم وبانتظار باقي االجراءات«.

مؤسسة الشهداء تبدأ ترويج 
معامالت ذوي ضحايا قرية 

»كوجر« يف سنجار

    نينوى / مروان ناظم

افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس األحد، حديقة الشهداء 
الت�ي تعترب اكرب حديقة ترفيهية يف مدينة املوصل بعد ان دمرتها 

عصابات داعش وخرجت عن الخدمة الكثر من اربعة اعوام.
وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي، ان »الفرق الهندسية والفنية 
 USAID يف بلدي�ة املوصل وبالتعاون مع برنامج تعايف املمول من
إع�ادت إعمار حديقةالش�هداء الذي افتتحت الي�وم ابوابها امام 

سكان مدينة املوصل«.

حمافظ نينوى يفتتح حديقة 
الشهداء بعد اعادة اعامرها

    بغداد / المستقبل العراقي

ال�تقى مدي�ر ع�ام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية املهندس 
قاسم حمود منصور بوفد يمثل وزارة الزراعة االوكرانية وممثيل 

اهم الرشكات املنتجة للمواد الغذائية وخاصة زيت الطعام.
وطرح الوف�د خالل اللقاء امكانية التعاون م�ع الجانب العراقي 
خصوص�ا وان االنت�اج االوكراني يتمي�ز بجودة عاملي�ة، ويمتاز 

بإنتاج املواد الغذائية.
م�ن جانب�ه اعل�ن حمود ع�ن رغب�ة ال�وزارة عموم�ا والرشكة 
خصوصا بم�د اوارص التعاون مع مثل ه�ذه الرشكات الرصينة 

واملنتجة لرفد مفردات السلة الغذائية بكل ما هو متميز.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مرصف الرش�يد، اليوم األحد، تعليمات جديدة ملنح السلف 
ملوظفي الدولة ولحاميل بطاقة املاسرت كارد »النخيل«.

وذك�ر بيان للم�رصف تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»اص�در تعدي�اًل جدي�داً لتعليمات منح الس�لف ملوظف�ي الدولة 
ولحام�يل بطاق�ة املاس�رت كارد النخي�ل«، مبين�اً أن »التعليمات 
الجديدة للس�لف تضمنت، اس�تحصال األجور مقدما عن تسليم 
السلفة للمستفيد وقدرت األجور املستحصلة 5٪ باعتبارها مبلغ 

اآلجر وكافة العموالت االخرى«.
وأض�اف، أن »امل�رصف حدد مبلغ الس�لفة بحد أع�ىل 10 مالين 
دين�ار وبمدة س�داد 5 س�نوات«، مش�راً اىل أن »املبل�غ يجب أن 
يغطي صايف راتب املوظف املستلف 50٪ للقسط الشهري عىل أن 

التكون بذمته سلفة سابقة غر مسددة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين، أم�س األحد، عن عودة 296 
نازحاً اىل مناطقهم األصلية يف نينوى.

وقال مدير عام دائرة ش�ؤون الف�روع عيل عباس جهاكر، يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن�ه »بتوجيه من 
قب�ل وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو، تمت إعادة 
دفع�ة جديدة م�ن النازحن بنح�و 296 نازحاً م�ن مخيمات 
مح�ور الخ�ازر رشق املوص�ل اىل مناطقهم يف )ح�ي امليثاق, 
ح�ي القدس, بادوش, النهروان, زم�ار, الحرض, حي الزهراء, 
االنص�ار, وادي حج�ر, الرشقاط, العب�ور, الهرماتز, تل عفر, 
االربجي�ة, باب لكش, تل الرمان,  املام�ون, اإلصالح الزراعي, 
قري�ة البوير, قري�ة ام حجرة, الق�دس والحمي�دات( التابعة 

ملحافظة نينوى«.
واضاف جهاك�ر، أن »عودة األرُس النازح�ة جاءت بعد اتمام 
التدقيق األمني لهم بالتنس�يق مع القوات األمنية والحكومات 
املحلية وتم أيصالهم اىل مناطق سكناهم األصلية مع امتعتهم 

كافة«.

مدير املواد الغذائية يلتقي بوفد 
أوكراين لتعزيز التموينية

الرشيد يصدر تعليامت جديدة ملنح 
السلف ملوظفي الدولة

اهلجرة تعلن عودة 296 نازحًا 
إىل مناطقهم األصلية يف نينوى

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الهيأة العامة للجمارك، أمس األحد، عن ضبط 10 ش�احنات تحمل موادَّ متنوعة 
مخالفة للضوابط.وذكرت الهيأة يف بيان تلقته وكالة األنباء العراقية )واع(، أنها »تمكنت 
من ضبط 10 شاحنات تحمل مواّد متنوعة ) خشب وطحن ومنظفات أجنبية وحبيبات 
بالس�تيك وفس�تق( مخالفة لضوابط ورشوط االس�تراد«.وأضاف ، أن »عملية الضبط 

تّمت من قسم التحريات ومكافحة التهريب يف مديرية جمرك املنطقة الشمالية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراع�ة، أم�س األحد، عن 
إج�راءات تحديد الروزنامة الزراعية، فيما 

أشارت إىل آلية التعيينات يف دوائر الدولة.
وق�ال الوكيل الفن�ي للوزارة ميث�اق عبد 
»الروزنام�ة  إن  الخفاج�ي،  الحس�ن 
الزراعي�ة، هي إح�دى الوس�ائل املعتمدة 
لتنظي�م وتوف�ر حرك�ة امل�واد الغذائية، 
وتحدي�د احتياج�ات الس�وق من الس�لع 
املس�توردة«، مؤك�داً »وج�ود طرائق عدة 
لتحديد الروزنامة الزراعية،  ومنها التنوع 
البيئي  يف العراق من الجنوب اىل الشمال«.

ت�زرع  محاصي�ل  »بع�ض  أن  وأض�اف، 
بالتتابع وحس�ب طبيعة اإلرواء، واملناطق 
الجغرافي�ة«، مبين�اً أن »هن�اك محاصيل 
ت�زرع مبك�راً، وأخ�رى ت�زرع متأخ�رة، 
وأن ال�وزارة تحاول من خ�الل الروزنامة 
الزراعي�ة التي س�يتم العمل به�ا يف األيام 
املقبل�ة  الوص�ول اىل تكام�ل املحاصي�ل 

الزراعية، من اجل تحقيق االكتفاء الذاتي 
ع�رب توفر مناطق العراق س�لة غذائية يف 

أوقات متفاوتة«.
وبش�أن ملف التعيينات ذكر الخفاجي أن 
»التعين مشكلة تتعلق  بالدولة التي تعتمد 
عىل آلي�ات لتحديد الدرج�ات الوظيفية«، 
الفتاً اىل أن »سياس�ة الدولة تسعى لجذب 
الخريج�ن الج�دد واإلف�ادة منه�م، ع�رب 
تعيينه�م ، لك�ن ه�ذا األمر يتعل�ق بقدرة 
ال�وزارات عىل االس�تيعاب والتخصيصات 
املالي�ة ، وهذه مش�كلة مرتاكمة ال يمكن 
حله�ا يف ع�ام واح�د، وان »م�الك وزارة 
الزراعة بجميع مفاصلها يبلغ ثالثة عرش 
ألف موظف«.وأعلن وزي�ر الزراعة محمد 
كري�م الخفاج�ي، يف 19 نيس�ان 2021، 
للح�ذف  وظيفي�ة  درج�ة   1400 وج�ود 
واالستحداث، وفقاً لقانون املوازنة العامة 
االتحادية للسنة املالية 2021«، فيما اشار 
اىل ان »لدى الوزارة 50 ألف مهندس زراعي 

يطلبون بالتعين«.

الكامرك تعلن ضبط 10 شاحنات حتمل 
مواد متنوعة خمالفة للضوابط

الزراعة تكشف عن آلية التعيينات وحتدد 
إجراءات تنظيم الروزنامة الزراعية

البنك الدويل يبحث آليات دعم جممع 
االمل لالمراض االنتقالية يف النجف

الرتبية تعلن تأجيل امتحانات 
السادس اإلعدادي

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث ممثل البنك الدويل مع وزارة الصح�ة، أمس األحد، آليات تقديم الدعم 
ملجم�ع االم�ل لالم�راض االنتقالية يف النج�ف، خصوصا م�ا يتعلق بربامج 

مكافحة العدوى والسيطرة عىل التلوث ومكافحة فايروس كوفيد-19.
واوض�ح الدكتور نبيل ابراهي�م رئيس وفد البنك ان الزي�ارة تهدف لالطالع 
وتقيي�م االحتياج�ات واالولوي�ات بش�كل ميدان�ي »، مؤك�دا ان انطباع�ه 
الش�خي أن مجمع األمل الخاص بع�الج مرىض كورونا يف النجف االرشف 

هو من املستشفيات الجيدة جدا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أمس األحد، 
ع�ن تأجي�ل امتحان�ات الس�ادس 

اإلعدادي.
وق�ال مدير املكتب اإلعالمي للوزارة 
أحم�د العبي�دي أن�ه »ت�م تأجي�ل 
امتحان�ات الس�ادس اإلع�دادي اىل 
ال��21 من آب املقبل، بعد أن حددته 
يف وق�ت س�ابق يف ال�27 م�ن تموز 

خ�الل  »س�يتم  ان�ه  الحايل«.واك�د 
االي�ام القادمة االع�الن عن الجدول 
الجدي�د لالمتحانات«.وق�د أعلن�ت 
وزارة الرتبي�ة الجمع�ة املايض، عن 
تأجي�ل امتحانات الثالث املتوس�ط 
ملدة أسبوعن إذ سيتم خاللها إعالن 
املواعيد الجديدة لالمتحانات، مبينة 
أن ذل�ك جاء نتيج�ة ارتفاع درجات 
الح�رارة واالنقطاع�ات املتكررة يف 

التيار الكهربائي.

حمافظ البرصة: فصل حمطات املحافظة 
سيضمن عدم تأثر الكهرباء بأي طارئ

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أك�د محافظ البرصة اس�عد العيدان�ي، عزمه فصل 
املحافظ�ة ع�ن  يف  الكهربائي�ة  الطاق�ة  محط�ات 

العراق. 
وق�ال العيدان�ي ان الغاي�ة م�ن االجراء ه�و توفر 
الطاق�ة ملحافظ�ة البرصة وضمان ع�دم انقطاعها 

عن املحافظة مجددا. 
واش�ار العيدان�ي اىل ان االج�راء يحت�اج اىل وق�ت 
لتنفي�ذه واذا ما تمت املبارشة به فس�ينتهي العمل 

به يف نهاية العام الحايل. 
واض�اف ان فص�ل محطات البرصة س�يضمن عدم 
تأثر الكهرباء يف املحافظة من اي طارئ تتعرض له 
منظومة الطاقة يف العراق. يأتي ذلك بعد يوم عصيب 
عاش�ه العراقيون يف مختلف املحافظات اذ تعرضت 

معظ�م مناطق العراق باس�تثناء اقليم كردس�تان اىل انقطاع تام 

للتيار الكهربائي يف وقت بلغت درجات الحرارة ذروتها، وتضاربت 
االنباء بشأن االسباب.

وزير الصناعة يبحث مع نظريته املرصية التعاون 
بني البلدين يف املجال الصناعي

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه��ل عزي�ز 
الخب��از مع وزي�رة التج�ارة والصناعة املرصية 
نيفي�ن جام��ع، أمس األحد، التعاون بن البلدين 
يف املج�ال الصناعي.وذك�ر بيان ل�وزارة الصناعة 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان الوزير 
استقبل وزيرة التجارة والصناعة املرصية والوفد 
املُرافق لها الذي يُضم مسؤولن حكومين ورجال 
أعمال يف قاعة الترشيفات الرئاس�ية بعد وصولها 
إىل بغداد يف زيارة رسمية بحضور السفر املرصي 

وعدد من املسؤولن يف ال�وزارة«.
وبح�َث الجانبان، بحسب البيان، التعاون الُثنائي 
يف املجال الصناع�ي والُفرص واإلمكانيات املُتاحة 
لتعزي�ز هذا التع�اون بما يخدم مصلح�ة البلدين 
الش�قيقن كما تّم البحث يف املوضوعات وامللفات 

التي سيتم ُمناقشتها ِخالل زيارة الوفد املص�ري . 
»واشار البيان اىل ان الوفد املرصي سيجري جولة 
ُمباحث�ات ويعق�د اجتماعات ولقاءات ُمش�رتكة 

م�ع ُنظرائه من وزارة الصناع�ة واملعادن وإتحاد 
الصناع�ات العراق�ي لتعزي�ز العالقات املُش�رتكة 

والتعاون اإلقتصادي بن البلدي�ن »
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1441المناقصة رقم   TENDER No.  1441 

 اسم المناقصة: توفير خدمات الهاتف المحمول
 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني

 

TENDER NAME: Provision of mobile phone services 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة،  ) يحتويلها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 .مسؤولية عن الفقدان أو التأخر
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  

 prove the Bidder’s ability to provide the full range of services in accordance with technical - الخدمات وفقًا للمتطلبات الفنية وتقديم العرض الفني ذي الصلة ؛إثبات قدرة مقدم العطاء على تقديم مجموعة كاملة من  -
requirements and provide the associated technical proposal; 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - .خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;have Bidder’s  legal entity registration documents - .المستندات القانونية لتسجيل الكيان  مقدم العطاء أن يمتلك -
 comply with the Operator’s security requirements; and - ، والمشغل أمن لمتطلبات االمتثال -

  

من الفاتورة األولي ضمن العقد  محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر،المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021 آب 2) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) August 2, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 اركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءالعقود والقسم ./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 
  

  
 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

9144المناقصة رقم   
  TENDER No.  1449 

 اسم المناقصة: لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق تجهيز خدمة مراقبة غاز كبريتيد الهيدروجين
 نوع المناقصة: الفني التاهيل بطريقة عامة مناقصة

 

TENDER NAME: Provision of H2S control services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، ) يحتوي على االسم لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة.تقديم  -
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - .خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;have Bidder’s  legal entity registration documents - .المستندات القانونية لتسجيل الكيان  مقدم العطاء أن يمتلك -
 ;be experienced in the provision of similar services performed outside Iraq during the last 5 years - ان يكون من ذوي الخبرة في تقديم خدمات مماثلة خارج العراق خالل السنوات الخمس الماضية. -
 ;be experienced in the provision of similar services performed in Iraq during the last 5 years - الخبرة في تقديم خدمات مماثلة داخل العراق خالل السنوات الخمس الماضيةان يكون من ذوي  -

 provide qualified Senior H2S Engineers complied with the requirements stated in the Tender - المؤهلين والمتوافقين مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. H2Sتوفير كبار مهندسي  -
Documentation; 

 provide qualified H2S Service Engineer/ H2S Instructor (Trainer) complied with the requirements - .المناقصة(مدرب) متوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق  H2Sمؤهل / مدرب  H2Sتوفير مهندس خدمة  -
stated in the Tender Documentation; 

 ;provide qualified local personnel complied with the requirements stated in the Tender Documentation - توفير موظفين محليين مؤهلين يمتثلون للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. -
 ;employ the acting H2S Personnel on Badra Project without salary downward alteration - مشروع بدرة دون تخفيض الراتب. باإلنابة عن  H2Sتوظيف موظفين  -
 ;provide the whole list of H2S equipment stated in the Tender Documentation - المنصوص عليها في وثائق المناقصة.  H2Sتقديم القائمة الكاملة لمعدات  -
 ;mobilize H2S equipment during the period specified in the Tender Documentation - خالل الفترة المحددة في وثائق المناقصة. H2Sتعبئة معدات  -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب هذه المناقصة. -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - ل؛ واالمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة بالمشغ -
 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - .هذه المناقصةقبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب  -

  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021 آب 2) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) August 2, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published وساعة االستحقاق الجديد. في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 م إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يت) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.أو دون أن يبرر  عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

بن�اءا عىل م�ا جاء بكتاب مديرية بلدية العباس�ية املرقم )8748/479 يف 2019/6/28( واس�تنادا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتاج�ر امللك املبينه 
تفاصيله يف ادناه   

والعائد اىل بلدية )الكوفة (عن طريق املس�اطحة  وملدة  )25 س�نة(  فعىل كافة الراغبني باالشرتاك باملزايدة 
مم�ن تتوفر فيهم الرشوط املطلوب�ة مراجعة  بلدية الكوفة او اللجنة خالل خالل فرتة  )30( يوما تبدء من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 200% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة وفق الرشوط املدرجه ادناه  استنادا اىل ما جاء 
بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة 
يف الي�وم التايل  النتهاء مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � مدة املساطحة ) 25 سنة( 

2 � يتم اس�تيفاء بدل املس�اطحة س�نويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد 
املساطحة استنادا اىل املادة )16/ب( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

3 � يلزم املس�اطح باقامة املش�يدات خالل املده املحددة يف عقد املس�اطحة مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد 
يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة )مدة التش�يد( والبالغة )س�نة واحدة(  والتي يتم االطالع عليها من خالل 

مراجعة البلدية استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
4 � يقوم املساطح بتنفيذ كشف البلدية والبالغ )642,012,000( دينار وبارشاف البلدية وحسب املخططات 

واملواصفات املطلوبة استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
5 � تؤول كافة املش�يدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد اس�تنادا اىل املادة )16/أ( من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
6 � يلزم املس�اطح بتس�ديد البدل الس�نوي يف موعده وبعكس�ه يتم تطبيق املادة ) 16/د( من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة
7 � عىل املس�اطح تقديم براءة ذمة وجلب صورة ) هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد 

سكن +شهادة الجنسية العراقية(
8 � عىل املس�اطح مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار املتبقي والرسوم االخرى 
9 � عىل املساطح مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا 

10 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف بمكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك   املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدية الكوفة  او اللجنة خالل )30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن البالغة )30 ( يوم يف الس�اعة 
)الحادي�ة ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 

املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

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

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
  تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية  اليجار العقارات  املبين�ة تفاصيلها ادناه العائد اىل بلدية 
)املش�خاب(  وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزاي�دة مراجعة البلدية خالل )30( 
ثالث�ون يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية من القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة  الساعة )11 صباحا( من صباح اليوم االخر النتهاء مدة النرش 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور 

االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم 
العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم 
ووفقا لرشوط العقد املربم 

4 � ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار  )50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 49656/3 حي النداء باس�م كريم 

كاظم عباس من يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار
������������������������������������������������

إىل الرشيك سهام مجيد كامل 
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 8788/3 حي املكرمه خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

عيل عبود حسني
������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة ) 1440719( 
والص�ادرة من ثانوي�ة بانيقي�ا االهلية للبن�ات يف النجف 
بأسم ) زهراء مطر حسوني خشان( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������

إىل الرشيك صاحب رزاق فرح�ان اقتىض حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
50909/3 ح�ي الن�داء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 زينب مجييل كاظم
������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 976

التاريخ: 2021/5/4
م/ نرش فقدان 

للطلب املقدم من قبل املدعوه )فائزه احمد محمود( التي 
تروم فيه نصبها قيمة ع�ىل زوجها املفقود )عدنان حامد 
محم�ود( قررت هذه املحكمة ن�رش فقدان املدعو )عدنان 
حام�د محمود( الذي فقد يف محافظة صالح الدين /قضاء 
بل�د بتاريخ 2017/3/7 ولم يعرف مصره لحد االن وعىل 
من يعثر عليه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه االتصال بذويه 
الساكنني يف ناحية االس�حاقي )الجزيرة( او مركز رشطة 

االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن
القايض 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:7801 /2021            
التاريخ: 2021/7/4

نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية )س�هام لطي�ف ذياب( طل�ب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود 
)عمر كرجي ظاهر( والذي فقد بتاريخ 2016/3/6 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاية القارصي�ن قررت املحكمة نرشه 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود.  
القايض

كاظم متعب داود

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:7805 /2021            
التاريخ: 2021/7/4

نرش اعالن
قدمت املس�تدعية )اخالص محمد علوان( طلب اىل هذه املحكمة 
تطلب فيه اصدار حج�ر وقيمومة لزوجها املفقود )عمار كرجي 
ظاه�ر( والذي فق�د بتاريخ 2016/3/6 عليه واس�تنادا لقانون 
رعاي�ة القارصي�ن قررت املحكم�ة نرشه بصحيفت�ني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود.
القايض

كاظم متعب داود

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد : 1639 / قيمومة 
التاريخ : 22 / 6 / 2021 

اعالن 
اىل / املدع�و / حس�ني رايض مط�رش عذيب العكييل – الس�اكن 
الس�ابق م 871 ز 24 د 20 والح�ايل م 835 ز 26 د 24 – للطل�ب 
م�ن قبل املس�تدعية وجب�ان رايض مطرش لنصبه�ا قيمة عليها 
ملجهولي�ة محل اقامتك يف الوق�ت الحارض قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني للحض�ور امام املحكم�ة اذا كنت 
داخ�ل العراق خمس�ة عرش يوم�ا اذا كنت خارج الع�راق ثالثون 
يوما وعند عدم حضورك س�وف تتخ�ذ املحكمة االجراءات ضدك 

وفق االصول .
القايض 

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

اىل الرشيك / ضياء نارص حسني 
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي / بل�د والدجيل 
الكائ�ن يف قضاء بلد – يف بناية قائمقامية قضاء بلد وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) حيدر برزان خزعل ( 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 22 / 880 مقاطعة 
9 تل مسكني لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3517/ب2021/5
التاريخ 2021/6/30

اعالن
اىل املدعى عليها / )برشى هاشم عبد( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية   
 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 

الحكم بالزامك واملدعى عليه االخر  
بتاديتكما له بالتكافل والتضامن فيما بينكما مبلغا قدره $300 
عن القرض امل�ؤرخ 2019/1/24  ونظرا  لثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة  بداءة النارصية  
واشعار مختار منطقة سومر 3 عبد عيل مازون الغزي  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني  بموع�د املرافعة 
2021/7/12 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم /الرقم الجديد(   جنس الملك ت
الحي العسكري/ على جزء من القطعة 

المرقمة 19/5256 شارع الكري 100م2 بال/657 حانوت 1

عمارة البلدية / شارع السهلة )5,58*2,5(م 415/1 حانوت 2
مجاور سياج المستشفى  )2,6*0,5(م 174/35 حانوت 3
مجاور سياج المستشفى  )1,59*0,6(م 183/26 حانوت 4
مجاور سياج المستشفى  )2*0,6(م 184/25 حانوت 5
مجاور سياج المستشفى  )2,51*0,5(م 206/2 حانوت 6

شارع السكة  )4*4(م 150ه/131 حانوت 7

شارع السكة  48,75م 150ب/133 حانوت 8
شارع السكة  )4*2,6(م 145/)1/201( حانوت 9
شارع السكة  )2*1(م 157/)1/69( حانوت 10

عمارة البلدية / شارع السكة )12,5*12,5(م 96/8 شقة 11
عمارة البلدية / شارع السكة  )17*14(م 93/14 شقة 12

شارع السكة  )7,5*9,5(م 100/3 شقة 13

العدد / 178
التاريخ 2021/7/4

العدد /177
التاريخ 2021/7/4

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مدة المساطحة الموقع المساحة جنس الملك ت

25 سنة على القطعة المرقمة 
19/5339 1312م2 القطعة المرقمة 19/5339 النشاء مدرسة 

اهلية عليها   1

مدة 
االيجار رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة -6/26-20/6-59-26-64-10/5-39-16/1-17-16-114-33-60-28-65-24
-41-8-42-21-6/29-6/25 كشك الكورنيش 1

سنة واحدة -10-9-49-48-20-27-54-25-29-35-17 كشك راك الحصوة 2
سنة واحدة -1-20/1-32/1-30/1-35-34-30-32-24 حانوت شهيد المحراب 3
سنة واحدة 2/121-131-132-142-128-127 حانوت السراي 4
سنة واحدة 100-ا/114 حانوت شارع النهر 5
سنة واحدة 162-و/114 ساحة وقوف سيارات 6

سنة واحدة 55-53 ساحة مواد انشائية/ شارع 
القادسية 7

سنة واحدة -114 كازينو النهر 8
سنة واحدة 126 كشك السراي 9
سنة واحدة 12 بناية المحكمة 10
سنة واحدة 153 كوفي شوب مقابل االطفاء 11
سنة واحدة 147 علوة المواشي 12
سنة واحدة 115 علوة بيع الخضر 13
سنة واحدة 105-6/12 كشك شارع القادسية 14
سنة واحدة 143 علوة بيع االسماك 15
سنة واحدة 59ـ30/99 ساحة 16
سنة واحدة 143 علوة بيع /الكورنيش 17
سنة واحدة 109 حانوت / راك الحصوة 18
سنة واحدة 109 كشك قرب البلدية 19
سنة واحدة 20/10 كشك مدخل المدينة 20
سنة واحدة 106 كشك قرب المحكمة 21

العدد : 43
التاريخ 2021/6/27

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية احلرية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3519/ب2021/5
التاريخ 2021/6/30

اعالن
اىل / املدعى عليه االول  )محمد فاضل سمري( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 

الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن مبلغا 
مقداره )250 دوالر امريكي عن قرض  مؤرخ يوم 2019/8/1  
ونظرا ملجهولية محل اقامتك كون العنوان وهميا حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة النارصية  واش�عار مختار 
منطق�ة حاوي العباس لطيف خالد س�عدون  ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة  املصادف 
2021/7/12 التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3520/ب2021/5

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليها / )عمر فاروق سلمان ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
   CHF الحكم

 بالزام�ك بتاديتك له واملدع�ى عليه االخر بالتكاف�ل والتضامن 
امل�ؤرخ  الق�رض  ع�ن   $1932 ق�دره  مبلغ�ا  بينك�م  فيم�ا 
2019/4/30  ونظ�را  لثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة  بداءة البياع  واش�عار مختار 
ناحية املامون عيل نوري عبد الحس�ني  ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني  بموعد املرافع�ة 2021/7/12 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3520/ب2021/5

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليه / )رعد فاروق سلمان ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
   CHF الحكم

 بالزام�ك بتاديتك له واملدع�ى عليه االخر بالتكاف�ل والتضامن 
امل�ؤرخ  الق�رض  ع�ن   $1932 ق�دره  مبلغ�ا  بينك�م  فيم�ا 
2019/4/30  ونظ�را  لثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة  بداءة البياع  واش�عار مختار 
ناحية املامون عيل نوري عبد الحس�ني  ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني  بموعد املرافع�ة 2021/7/12 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3516/ب2021/5

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليها / )بدور كاظم ناهي( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم   

 بالزام�ك واملدعى عليه االخ�ر بتاديتكما له بالتكافل والتضامن 
فيما بينكما مبلغا قدره 600$ عن القرض املؤرخ 2019/7/26  
ونظ�را  لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي يف محكمة  بداءة النارصية   واش�عار مختار منطقة 
الهيدية  1 عبد االمري نعمة طالل العبادي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني  بموعد املرافع�ة 2021/7/12 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3155/ب2021/2

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليه / )عباس مهدي حسني ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم   

 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن مبلغا 
مقداره  800 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم  2019/6/28  
ونظ�را  ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  
يف محكم�ة  ب�داءة كرب�الء    واش�عار مختار ناحي�ة الحر حي 
العس�كري قطاع 16 اي�وب محمد عيل  لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني  بموعد املرافع�ة 2021/7/12 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3161/ب2021/2

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليه / )حيدر كاظم ساجت ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم   

 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن مبلغا 
مقداره  2400 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم  2014/2/6  
ونظ�را  ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ  يف 
محكم�ة  بداءة كربالء    واش�عار مختار ح�ي العامل 6  هادي 
عبد الحسني مجدي  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني  بموعد املرافعة 2021/7/12 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
����������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
بناء عىل طلب املواطن فالح حس�ن كاظم  الذي يروم فيه تبديل 
لقبه وجعله  الزريف  بدال من الرزيف  فمن لديه  فمن لديه اعرتاض  
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3160/ب2021/2

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليها / )خوله كاظم مختاض( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية   

 اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم بالزامك واملدعى عليه االخر  

بتاديتكما له بالتكافل والتضام�ن فيما بينكما مبلغا قدره 
780$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/9/30  ونظ�را  لثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة  اس�تئناف الكرخ  واشعار مختار الكاظمية ناحية 
ش�علة الصدري�ن صباح جواد ج�ر لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني  بموعد املرافعة 2021/7/12 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3160/ب2021/2

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليها / )جنان كاظم مختاض( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية   

 اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم بالزامك واملدعى عليه االخر  

بتاديتكما له بالتكافل والتضام�ن فيما بينكما مبلغا قدره 
780$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/9/30  ونظ�را  لثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة  اس�تئناف الكرخ  واشعار مختار الكاظمية ناحية 
ش�علة الصدري�ن صباح جواد ج�ر لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني  بموعد املرافعة 2021/7/12 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1763

التاريخ : 2021/6/30 
اىل  /املنفذ عليه  / محمد سالم عباس 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ يف ورقة 
التبليغ واش�عار مختار منطقة حي الجمعية املختار حسني 
جاحم الشمري  انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للمادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفيذ 

الجري وفق القانون 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
بالع�دد 2718/ش2020/1 يف 2021/1/27 املتضمن الزام 
املدع�ى عليه محمد س�الم عب�اس بتاديته  نفقة مس�تمرة 
البنت�ه غدي�ر مبلغ مقداره 75000 خمس�ة وس�بعون الف 
دينار من تاريخ اقامة الدعوى يف 2020/8/24 وللمستقبل 
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 396/ب2021/3

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل / املدعى عليه )يارس جواد كاظم ( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 396/ب2021/3  يف 
2021/4/19 واملتضمن الحك�م بالزام املدعى عليه ) يارس 
جواد كاظم ( بتاديته مبلغ مقداره تس�عة وعرشون مليون 
وس�تمائة وس�تون الف دينار للمدعي عيل جواد كاظم عن 
اجر مثل اس�تغالل جزء من العقار تسلس�ل 3/34907 م4 
جزي�رة النج�ف ح�ي العدال�ة بمس�احة 100 م للفرتة من 
2016/5/1 لغاية تاريخ اقامة الدعوى يف 2021/1/11   و 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي العدالة 1 عبد الحس�ن خلف العكراوي  
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك حق الطع�ن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد / 1151/ب2021/1

التاريخ 2021/6/29
اىل املدعى عليه / حيدر عباس صاحب 

اقام املدعي )حس�ني عباس عيل حس�ن ( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة  اع�اله ض�دك والت�ي  يطلب فيه�ا الحك�م الزامك 
بتاديت�ك للمدعي اعاله  مبلغا مق�داره ثالثون مليون دينار  
بموج�ب  الكمبياالت املرقمة 308 و 309 و310 واملؤرخة يف 
2019/1/3 الص�ادرة من دائرة كات�ب عدل النجف ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك  حسب رشح املبلغ القضائي و اشعار 
مختار حي الس�الم / 1 كريم قحيط الحس�ناوي  لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك  اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/7/8 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
بن�اء عىل طل�ب املواطن عادل منهل مس�يلم الذي يروم فيه 
تبدي�ل لقب�ه وجعله  الزريف  بدال من ال�رزيف  فمن لديه  فمن 
لدي�ه اع�رتاض  مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل الرشيكة / برشى نعمة كاظم 
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك مرتى 
عذاب حس�ني بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
4861/ 1 املقاطعة 3 / الحصوة حدود بلدية النجف ولغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن / عباس ديوان دخن 
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة 2723/116 حيدرية  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  6 خان الحماد 

الجنس : عرصة
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة

مقدار الدين 18,600000 دينارا
اس�م الدائن املرتهن : م�رف الرافدين /  فرع  مس�لم بن 

عقيل / 329
تاريخ االستحقاق  3 ايلول 2011 مجلد 2

وصف سجل التأمينات العينية
محل االقامة املبني بالعقد

بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظ�ر لعدم اقامت�ك يف املحل املبني بالعق�د وانه ليس لك 
مح�ل اقامة معلوم غريه فتعتر بذلك مجهول محل االقامة 
فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش االعالن واال فس�يباع 

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3030/ب2/ 2021
التاريخ 29/ 6/ 2021

إىل املدعى عليه حسني عيل حويل
أق�ام املدعي عباس حمادي هجار الدع�وى البدائية املرقمة 
أع�اله والت�ي يطل�ب فيها الحك�م بالزام�ك بتس�ديد مبلغ 
التعوي�ض عن الرضر املادي واألدب�ي الذي لحقه منك مبلغاً 
مقداره خمس�ة ماليني دينار بموجب الق�رار املرقم 367/

ج2/ 2021 بتاري�خ 15/ 3/ 2021 ولثب�وت ارتحال�ك إىل 
جهة مجهولة حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الشنافية وأش�عار مختار الغرب عدنان الخفاجي لذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 15/ 7/ 2021 
وعند عدم حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

حربي طارش لفته
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية
العدد 589/ ب/ 2021
التاريخ 29/ 6/ 2021

إىل املدعى عليه وسام نضري حسني مجهول محل االقامه
إعالن

نعلمك بأن املدعية حنان عبد االمري عباده قد أقامت الدعوى 
املرقمة أعاله أمام هذه املحكمة والتي تطلبك فيها بتسديد 
الدي�ن الذي بذمت�ك والبالغ س�بعة ماليني دين�ار عن قيمة 
س�ند الكمبيالة املرقم�ة 2397 يف 27/ 4/ 2020 والصادرة 
ع�ن دائرة كات�ب العدل  يف الهندي�ة وملجهولية محل إقامتك 
فقد تقرر تبليغك بواس�طه صحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املرافعة املصادف يوم 13/ 7/ 2021 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك أو من ينوب عن�ك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض

راسم رحيم اليارسي
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمةا االحوال الشخصية يف النجف 
العدد 4916/ش2021/3

التاريخ 2021/7/4
اىل املدعى  عليه /صفاء سمري شاكر  

اقامت املدعية ع�ذراء ابراهيم خليل الدعوى بالعدد 4916/
ش2021/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والذي تطل�ب فيها تاييد 
حضان�ة الطفل عب�اس وبن�ني وح�وراء   وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي 
ابو طال�ب النجف  قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2021/7/15 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة : 2021/1475

التاريخ 2021/7/4
اعالن

تسلس�ل  العق�ار  االرشف  النج�ف  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
3/27671 الواق�ع يف الهندي�ة  العائ�د للمدين ابتس�ام عيل 
عبد الل�ه املحجوز لقاء طلب الدائن ل�ؤي جواد عبد الكاظم 
البالغ خمس�ة وخمسون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 

التايل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 3/27671 حي الهندية   
2 � جنسه ونوعه : دار 

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : ان العق�ار دار يق�ع ع�ىل ش�ارع فرع�ي 
ع�ىل مس�احة يف منطقة  ح�ي الهندية  طابق�ني مبني من 
الطابوق واالس�منت ومس�قف بالكونكريت املسلح الطابق 
االول يحتوي س�احة امامية وحديقة من�زل وباب يودي اىل 
اس�تقبال وكلدور وغرفتي نوم وصحيات مش�رتكة مغلفة 
بالس�رياميك ومخزن صغري ومكش�وفة  وس�لم ع�دد اثنان 
ومطب�خ مغل�ف بالس�رياميك وتم�ام ج�دران م�ن الطابق 
االريض وملبوخ�ة بم�ادة الب�ورق وارضي�ة الطابق االريض 
معب�دة بالكايش املوزائيك والطاب�ق االول ارضية معبدة من 
الكايش املوزائيك ومسقفة من الشيلمان والذي يحتوي عىل 
ثالث غرف نوم والجدران ملبوخة بالبورك وهزارة سرياميك 

بارتفاع 10 سم وان الدار مجهز  ماء وكهرباء
5 � مساحته : 2,38 م

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : جواد حازم كاظم 

8 � القيمة املقدرة : مائة وتسعة وستون مليون دينار 
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2244/ب2021/1

التاريخ 2021/6/30
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل جليل كاظم
اصدرت ه�ذه املحكمة القرار املرق�م 2244/ب2021/1 يف 
2021/6/13 واملتضم�ن الحكم بابطال قي�د العقار املرقم 
3/76272 حي الس�الم واملس�جل بالقي�د 298 ك2002/1 
مجل�د 944 باس�م العراقي ع�يل جليل كاظ�م واالبقاء عىل 
قي�د العق�ار 3/76272 حي الس�الم واملس�جل بالقيد 120 
تموز 2008 جلد 1151 واملس�جل باسم العراقي صالح عبد 
الحسني موىس    ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي العلماء عالء عبد الزهرة 
الفضيل    لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور 
خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار  املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد : 218/ش/2021

التاريخ 2021/6/29
اىل املدعى عليه / محمد سالم مهدي حرين السعيدي

تبليغ
اقامت زوجتك املدعية ) انعام صالح مهدي(الدعوى املرقمة 
218/ش/2021 ضدك امام محكمة االحوال الش�خصية يف 
الحرية مدعية بانك زوجها الداخل بها رشعا ولعدم تسديدك 
النفقة املرتاكمة الكثر من س�نتني بالرغ�م من امهالك املدة 
القانونية البالغ س�تون يوما من قبل مديرية تنفيذ املناذرة 
وق�د طلبت دعوتك للمرافعة والحك�م بالتفرق لعدم االنفاق 
ولتع�ذر تبليغك الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار 
مخت�ار املنطقة ق�ررت املحكم�ة تحديد ي�وم 2021/7/8 
الس�اعة التاسعة  صباحا موعدا للمرافعة وتبليغك بواسطة  
صحيفتني محليتني رسميتني ويف حال عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

منار هادي الجشعمي
����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 52/26  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجنس : عرصه 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 4,18,66 م2 
املشتمالت : تحتوي عىل محالت تجارية عىل شارع العام 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : صادق حميد كاظم امليايل
مقدار املبيع : 70000000 سبعون مليون دينار  ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن /  صادق حميد كاظم 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرف الزراعي التعاوني  البالغ ) 
342000000(  مليون  دينار  فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للمبيع البالغة )     ( دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
عبد النارص جواد كاظم  

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 38/3  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  31 البو شورة 

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 250 م2 
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : حسن عجون جواد
مقدار املبيع : 50000000  مليون دينار  ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن /  حس�ن عجون جواد 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرف الزراعي التعاوني  البالغ ) 
25000000(  ملي�ون  دينار  فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للمبيع البالغة )     ( دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
نراس عبود حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 52/26  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجنس : عرصه 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 4,18,66 م2 
املشتمالت : تحتوي عىل محالت تجارية عىل شارع العام 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : صادق حميد كاظم امليايل
مقدار املبيع : 70000000 سبعون مليون دينار  ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن /  صادق حميد كاظم 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرف الزراعي التعاوني  البالغ ) 
342000000(  مليون  دينار  فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للمبيع البالغة )     ( دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
نراس عبود حسن 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 279/3  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  31 ابو شوره

الجنس : عرصه 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 1,98,66 م2 
املشتمالت : تحتوي عليها اربعة  محالت عىل شارع  20

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : هناء محسن كاظم
مقدار املبيع : 50000000 مليون دينار  ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن /  هناء محسن كاظم 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرف الزراعي التعاوني  البالغ ) 
25000000(  ملي�ون  دينار  فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للمبيع البالغة )     ( دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
نراس عبود حسن 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 15/10  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  46 عباسية

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 300 م2 
املش�تمالت : دار تحت�وي عىل ثالثة غرف نوم +اس�تقبال + 

صحيات + مطبخ مسلح     
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : رياض كاني بزون 

مقدار املبيع : 67500000 سبعة وستون مليون وخمسمائة 
الف دينار ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن /  رياض كاني بزون 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرف الزراعي التعاوني  البالغ ) 
25000000(  ملي�ون  دينار  فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للمبيع البالغة )     ( دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
نراس عبود حسن 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف لنجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 1/استمالك / 2021

التاريخ 2021/6/29
اعالن

اىل املستملك منهم / جابر هادي محمد 
اق�ام مدير بلدي�ة الكوفة اضاف�ة لوظيفته ض�دك الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 1/اس�تمالك/2021 طلب فيها اس�تمالك 
القطع�ة املرقم�ة 3/34 مقاطعة 7 الس�هيلية وفق احكام 
االس�ايس  التصمي�م  تنفي�ذ  لغ�رض  وذل�ك   80 القان�ون 
واستعمالها للنفع العام لذا اطلب دعوتكم للمرافعة وتقدير 
مساحة القطعة املراد استمالكها والبالغة 1 دونم و12 اولك 
و 50 م�رت نق�ل ملكية القطع�ة اعاله املراد اس�تمالكها اىل 
دائ�رة موكيل وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة النجف الرضوية 
املدع�و طال�ب حس�ني الكالب�ي  فقد ق�رر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفت�ني يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2021/7/12 الس�اعة التاس�عة صباحا 
عند عدم حضوركم او ارس�الكم من ين�وب عنكم قانونا او 
تقديمكم ملعذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
����������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
بن�اء ع�ىل ما ج�اء بكتاب اح�وال الكوف�ة املرق�م 9130 يف 
2021/6/29 واملتضم�ن طلب املواطن قاس�م فليح كاظم 
ال�ذي يروم تبديل لقب�ه وجعله  الكناني ب�دل من املطراوي 
فم�ن لديه  فمن لديه اع�رتاض  مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة / 2281
التاريخ 2021/6/28

اىل  / املدعو / جواد جاسم حمادي
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة  مهن�د هادي جواد طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدعو)جواد 
جاس�م حمادي  ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عيل جبار الخزعيل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 2233

التاريخ 2021/6/27
اىل  / املدعوه / بطوشه حسني عيل

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة  هن�اء عب�د املحمد حس�ن طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
املدعوه)بطوش�ه حس�ني عيل ( قررت املحكم�ة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلي�ة فعليك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

عيل جبار الخزعيل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى

 التجارية يف النجف
العدد : 58/تجارية/2021

التاريخ 2021/6/29
اىل / املدع�ى علي�ه / املدي�ر املف�وض لرشك�ة قم�ة الهرم 
للمقاوالت العام�ة املحدودة اضافة لوظيفته الس�يد موجد 

شعالن رسحان
اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة النت�اج 
الطاق�ة الكهربائي�ة الف�رات االوس�ط / اضاف�ة لوظيفته  
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله ض�دك والت�ي يطلب فيها 
الحك�م بالزامك بم�ا ييل 241,119,539 دين�ار فرق البدلني 
ومبل�غ  قدره 109,887,200 دين�ار غرامات تاخريية %10 
ومبل�غ ق�دره 219,774,400 دينار تحمي�الت ادارية %20 
ورفع مخلف�ات البناء واالنقاض عن موق�ع العمل ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك   حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكم�ة ب�داءة الديوانية واش�عار مختار صوب الش�امية 
ومركز رشطة ال�زوراء عليه  قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2021/7/27 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك  غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد
����������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي كابون نفط االس�ود الصادر م�ن هيئة توزيع 
الفرات  االوس�ط هيئة توزيع فرع املثنى باسم / محمد ابو 

هلصة عودة من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار



رياضة7
العدد )2407( االثنين  5  تموز  2021

كرويون: شخصية املدرب واإلعداد السليم كفيالن بخطف بطاقة التأهل
             المستقبل العراقي/ متابعة

وضعت قرعة مرحلة الحسم املؤهلة اىل مونديال 
مجموع�ة  يف  الوطن�ي  منتخبن�ا   2022 قط�ر 
وصفت باملتوازنة بحس�ب الرياضيني املعنيني، 
واالع�داد  امل�درب  ش�خصية  ان  أك�دوا  الذي�ن 
الصحيح كفيالن بخطف احدى بطاقتي التأهل، 
وأن االستعداد البد من ان يبدأ يف وقت مبكر من 
دون انتظار دراس�ة او مناقش�ات مس�تفيضة 
بس�بب ضيق الف�رة املتبقية، وضم�ت القرعة 
اىل جان�ب اس�ود الرافدي�ن كال من الشمش�ون 
الكوري وايران ونس�ور قاسيون ولبنان اضافة 
اىل االم�ارات، ويتأه�ل اول وثان�ي املجموعة اىل 

النهائي�ات مب�ارشة يف حني ينتظ�ر صاحب املركز 
الثالث حظه يف جولة جديدة.

 مجموعة متقاربة
يقول املحارض االس�يوي الدكت�ور كاظم الربيعي: 
إن »مجموعة العراق تكاد تكون متقاربة من حيث 
املس�تويني الفني والبدن�ي وان جمي�ع املنتخبات 
كان�ت لها تجارب ع�دة مع منتخبن�ا، حققنا من 
خاللها نجاحات وانجازات ما زالت باقية يف ذاكرة 

الجماهري، ولكن عىل الجميع ان يدرك ان كرة القدم 
تتطور وان الدول استعانت بخربات وكفاءات لعبت 
دورا اساس�يا يف تطوير واقع اللعبة، ولم تعد لقمة 
س�ائغة كما يتصوره�ا البعض«.ويم�ي قائالً: 
“إحدى بطاق�ات التأهل قريبة ج�داً اذا ما نجحنا 
يف اس�تثمار الوقت املتبقي بالش�كل الصحيح من 
خ�الل اختيار طاقم تدريب�ي كفوء يمكنه توظيف 
مهارات الالعبني بش�كل امثل، مع دعوة مجموعة 
الالعب�ني املغربني الذين تم التخيل عنهم يف مراحل 

التصفيات املاضية واختيار األفضل«.
حسم ملف كاتانيتش

بدوره، يرى الالعب السابق واملدرب خميس 
حم�ود أن »االع�داد الس�ليم كفي�ل بوض�ع 
املنتخ�ب العراق�ي يف دائ�رة املنافس�ة ع�ىل 
اح�دى بطاقت�ي التأه�ل، وب�ات لزام�ا عىل 
القائمني واملرشف�ني عىل اللعبة الرشوع من 
االن يف وضع منهاج عام يتضمن معسكرات 
تدريبي�ة ناجحة، مع عدد م�ن املباريات مع 
منتخب�ات قوي�ة س�واء كان�ت اس�يوية او 
أوروبية، الن الربح والخس�ارة ال يعنيان أي 
يشء طاملا ان الهدف االسايس هو االستفادة 
من االخط�اء، واوض�ح ان هناك اس�ماء يف 

املنتخب الوطني ال تستحق تمثيله، والبد من 
الوقوف عندها الن التجديد من شأنه 

ان يخلق روحي�ة جديدة قادرة عىل 
مواجهة  املنتخبات«.

حس�م  رضورة   “ ع�ىل  وش�دد 
امل�درب االجنب�ي، فإما  موض�وع 
البق�اء ع�ىل كاتانيتش أو تس�مية 

مدرب آخر، مع توفري االجواء 

املالئم�ة من اس�تحقاقاته املالي�ة واعطائه حرية 
االختيار ووضع برنامج يمكنه من القيام بمهامه 

عىل اكمل وجه “.
تسخري اإلمكانات

اىل ذل�ك يق�رح املدرب عادل خضري » تس�خري كل 
االمكان�ات املادية لدعم املنتخب الوطني من خالل 
رف�ع مق�دار املكاف�آت املقدم�ة لالعب�ني وزيادة 
رواتبه�م مع تفريغهم من انديته�م فورا من دون 
انتظ�ار انتهاء ال�دوري لغرض زجهم يف معس�كر 
تدريبي يقام عىل مستوى عال من املهنية والضبط 
االداري مع الركيز عىل اختيار مدرب ذي شخصية 
مؤث�رة ولها باع طويل يف التعام�ل مع املباريات«.  
ويشري اىل أن “ فرصة منتخبنا الوطني تكاد تكون 
قاب قوس�ني أو أدنى وعلينا اس�تثمارها بالشكل 
االمث�ل م�ن دون تأخ�ري، م�ع رضورة توظي�ف 
االع�الم الري�ايض يف رفع معنوي�ات الالعبني 
وش�د ازرهم، كم�ا نتمنى ان تفتت�ح ابواب 
املالعب يف املباري�ات التجريبية التي يجريها 
اس�ود الرافدي�ن يف العراق لغرض التحش�يد 
الجماه�ريي الذي يع�د اداة فاعلة يف تحقيق 

االنجاز الكروي”.

االحتاد العراقي ينظر شكاوى 
الالعبني ضد الطلبة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تدعى اتح�اد الك�رة العراق�ي 15 العب�ا 
ومدربا مثلوا الطلبة س�ابقا إىل مقر االتحاد 
للنظ�ر يف ش�كواهم املقدم�ة بح�ق اإلدارة 
ع�ىل  املراكم�ة  الدي�ون  نتيج�ة  الس�ابقة 
النادي.وق�ال مص�در من داخ�ل االتحاد إن 
االتحاد وج�ه الدعوة لكل م�ن محمد رباط 
وصباح جعري وش�اكر محمود وحسني عيل 
وحيد ومحمد عيل كريم ونبيل صباح ورضا 
ن�ر الله وأحمد اياد ومروان حس�ني وعيل 

لطيف وس�عد جاس�م وأمجد كلف ومصطفى 
ج�ودة ونبيل زك�ي وثام�ر ف�ؤاد باإلضافة إىل 
ممثل النادي ملناقش�ة شكوى الالعبني.وبني أن 
الالعبني س�بق وأن قدموا ش�كوى لدى االتحاد 
اآلس�يوي ضد النادي بس�بب مستحقات مالية 
متفاوت�ة لهم، الفتا إىل أن هن�اك العبني أخرين 

أيضا لم تتم دعوتهم وتقدموا بش�كوى مماثلة 
عىل نادي الطلبة.وأشار إىل أن االتحاد اآلسيوي 
أكد عىل لجنة الراخيص اآلسيوية برضورة حل 
دي�ون جميع األندية قبل من�ح النادي الرخصة 
اآلسيوية يف املوسم املقبل.يذكر أن عدد كبري من 
الالعبني تقدموا بش�كاوى ضد 15 ناديا بسبب 

ديون مالية لم تسدد من مواسم سابقة.

بالوثيقة.. توصية نيابية 
لعودة اجلامهري إىل املالعب

مدرب الكرخ: نسعى 
إليقاف سلسلة اهلزائم 

أمام نفط البرصة               المستقبل العراقي/ متابعة

ه�ت لجنة الش�باب والرياضية النيابية، كتاباً رس�مياً  وجَّ
إىل وزارة الصح�ة، يتضمن الس�ماح بع�ودة الجماهري إىل 

املالعب من جديد.
وأدن�اه نص الكت�اب ال�ذي حصلت علي�ه وكال�ة األنباء 

العراقية )واع(، اليوم األحد بشكل خاص، نسخة منه:

الريال يطلب ضم العب اليونايتد ضمن صفقة فاران
              المستقبل العراقي/ متابعة

وض�ع ري�ال مدري�د رشًط�ا م�ن أجل 
املوافق�ة عىل انتق�ال مدافعه الفرنيس 
رافائي�ل ف�اران إىل مانشس�ر يونايتد 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

وزعم�ت تقارير مؤخرًا أن مانشس�ر 
يونايتد قدم عرًض�ا ب�50 مليون يورو 

من أجل ضم فاران.
مي�ل«  »دي�يل  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الربيطانية، ف�إن الريال طلب أن يكون 
الهولن�دي دون�ي ف�ان دي بي�ك، العب 

وس�ط مانشس�ر يونايتد، ج�زًءا من 
صفق�ة انتق�ال ف�اران إىل الش�ياطني 
مدري�د  ري�ال  أن  إىل  الحمر.وأش�ارت 
يرغ�ب يف الحص�ول عىل خدم�ات فان 
دي بيك عىل س�بيل اإلعارة، مع أحقية 

الرشاء يف الصيف املقبل.

العراق حيتضن بطولة غرب آسيا للشباب يف ترشين الثاين املقبل

مورينيو: خسارة سبينازوال أمر مفزع يل وإليطاليا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ثبت اتحاد غرب آس�يا لكرة القدم مواعيد 
وأماكن أربع بطوالت يف قائمة نش�اطاته 
ومس�ابقاته املدرج�ة ع�ىل أجن�دة العام 
2021، وم�ن ضمنه�ا اس�تضافة العراق 
ملنافسات النسخة الثانية من بطولة اتحاد 
غرب آس�يا للشباب من مواليد 2003 فما 
فوق، الت�ي س�تحتضنها محافظة أربيل 
خ�الل الف�رة من ال�� 21 إىل ال�� 30 من 

ترشين الثاني املقبل.
 منتخبن�ا الش�بابي كان ق�د ت�ّوج بلقب 
بطولة اتحاد غرب آسيا األوىل للشباب التي 
أقيمت منافساتها عام 2019 بفلسطني يف 
ملعب الشهيد فيصل الحسيني يف منطقة 

الرام، بينما حل املنتخب اإلماراتي ثانياً يف 
البطولة التي شهدت إىل جانبهما مشاركة 
منتخب�ات األردن الذي جاء باملركز الثالث 
وفلس�طني )رابعاً(، والبحرين )خامسا( 
وقط�ر )سادس�اً(.اتحاد غرب اس�يا اقر 
إقامة بطوالته خالل جلساته التي عقدت 
عىل مدار األسابيع املاضية مع االتحادات 
تفاصي�ل  مناقش�ة  لغ�رض  األعض�اء، 
األجندة بش�كل عام كي يتس�نى له املي 
باإلج�راءات الفني�ة واإلداري�ة الخاص�ة 
به�ا، ولعل من أبرزها تثبيت موعد بطولة 
اتحاد غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 
23 عاماً )مواليد 1999 فما فوق(، لتقام 
خ�الل الف�رة م�ن ال�� 4 إىل ال�� 12 من 
ترشي�ن األول 2021 يف الس�عودية، فضال 

ع�ن بطول�ة اتح�اد غ�رب آس�يا الثامنة 
للناش�ئني )مواليد 2006 فما فوق( خالل 

الف�رة من ال�� 13 إىل ال�� 22 من ترشين 
األول 2021، وتقام يف البلد ذاته.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب روما، حزنه الشديد 
بعد اإلصابة القوية التي تعرض لها ليوناردو س�بينازوال، 
الظه�ري األيمن إليطاليا، خالل مب�اراة منتخب بالده أمام 

بلجي�كا، يف ربع نهائ�ي ي�ورو 2020.وتع�رض ليوناردو 
إلصابة قوية بتمزق يف وتر أكيليس، لم يستطع عىل إثرها 
اس�تكمال املباراة )التي انتهت بفوز إيطاليا 2-1( ليخرج 
متأث�رًا بإصابت�ه، كما تش�ري عدة تقاري�ر صحفية إىل أن 
مدة غيابه عن املالعب قد تصل لعدة أش�هر.وقال مورينيو 

يف تريح�ات أبرزتها ش�بكة »راي س�بورت« اإليطالية: 
»إيطاليا ستفقد س�بينازوال. إنه أمر فظيع بالنسبة لهم، 
لكن تخي�ل كم هو أمر فظيع بالنس�بة يل، حيث قد يغيب 
ل�6 أش�هر«.وأضاف »إيمرس�ون باملريي، ه�و العب جيد 

لك�ن س�بينازوال كان يلعب بطريقة ال ولديه خرية، 

احتاد الطائرة يصادق عىل نظامه األساس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ص�ادق االتحاد املركزي للكرة الطائرة عىل نظامه االس�اس خالل 
اجتماع الهيئة العامة الذي عقد يف قاعة النشاط الريايض املدريس 
يف الك�رخ، بينم�ا ج�رى تأجي�ل بطولة اندي�ة العراق للس�يدات.
وقال املنس�ق االعالمي التح�اد الكرة الطائرة عالء الس�اعدي: إن 
“ االجتم�اع االس�تثنائي للجمعي�ة العمومية عقد وفق�ا لقانون 

االتح�ادات الرياضي�ة رق�م 24 لس�نة 2021، وج�رت يف بداي�ة 
االجتماع قراءة س�ورة الفاتحة ترحما عىل ارواح ش�هداء العراق 
وأبن�اء الطائرة العراقي�ة، ثم كلمة رئيس االتح�اد املركزي للكرة 
الطائ�رة جميل العب�ادي، وجرى بعدها فتح باب النقاش بش�أن 
مواد النظام الداخيل واالستماع إىل آراء اعضاء الهيئة العامة، وتم 
اجراء بعض التعديالت الطفيفة عىل النظام ويف نهاية االجتماع تم 
التصويت باإلجماع عىل النظام الداخيل االس�اس لالتحاد«.واعلن 

االتح�اد املركزي للك�رة الطائرة “ تأجيل منافس�ات بطولة اندية 
العراق للس�يدات املقرر اقامتها يف الثامن من شهر تموز الحايل اىل 
اشعار آخر بسبب تزامنها مع مواعيد امتحانات الدراسة الثانوية 
والجامعية، وذلك لفسح املجال امام مدربي الفرق لتهيئة الالعبات 

فنيا وبدنيا ومشاركة اكرب عدد من األندية«.
ويف س�ياق متص�ل، يواص�ل منتخ�ب الناش�ئني بك�رة الطائ�رة 
وحدات�ه التدريبي�ة اليومي�ة خ�الل معس�كره التدريب�ي املق�ام 

حاليا يف الس�ليمانية، واوضح الس�اعدي: أن “ التمرين مس�تمر 
بواق�ع وحدت�ني تدريبيت�ني صباح�ا ومس�اء يف قاعة 

نادي الس�ليمانية، اضافة اىل اقام�ة املباريات 
التدريبي�ة ضم�ن معس�كره املق�ام يف 

اس�تعدادا  الس�ليمانية  محافظ�ة 
للبطول�ة العربي�ة التي س�تقام 

مطلع الشهر املقبل يف تونس.

رس غياب هاالند عن مران دورمتوند
              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ بوروس�يا دورتموند تحضرياته للموسم الجديد 
)2021-2022(، الي�وم األح�د، تحت قي�ادة مدربه 
الجديد، األملاني ماركو روزه، الذي توىل املهمة خلًفا 

ملواطنه إيدين تريزيتش.
 ووفًقا لشبكة »س�كاي سبورت أملانيا«، فإن املران 
األول ألسود الفيس�تيفال يف عهد روزه، شهد غياب 

املهاجم النرويجي إيرلينج هاالند.
وأش�ارت إىل حصول صاحب ال��20 عاًما عىل راحة 
إضافي�ة، رغ�م عدم مش�اركة منتخ�ب النرويج يف 

بطولة يورو 2020.
 ومن املقرر ع�ودة هاالند وانضمام�ه للتدريبات يف 
غض�ون أس�بوع واحد، حيث س�يتواجد بمعس�كر 
الفريق يف سويرسا بني يومي 23 و31 يوليو/ تموز 
الجاري. ولم يظهر املهاجم األملاني الش�اب يوسوفا 

موكوك�و يف التدريب�ات أيًض�ا، نظ�رًا لع�دم 
تعافيه بشكل كامل من اإلصابة التي تعرض 

لها يف نهاية املوسم املايض.
ض�د  مواجهت�ني  دورتمون�د  وس�يخوض   

أتلتيك بيلباو اإلس�باني وبولوني�ا اإليطايل خالل 
معس�كره يف س�ويرسا، حيث س�يبدأ موس�مه 
بمواجه�ة آينراخت فرانكف�ورت يف أوىل جوالت 

الدوري األملاني، يوم 14 أغسطس/ آب املقبل.

مدرب الصناعات: نقاط مواجهة 
نفط ميسان مفصلية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ع�ادل نعم�ة، م�درب الصناعات 
الكهربائية، أن مواجهة نفط ميس�ان، 
م�ن   34 الجول�ة  يف  اإلثن�ني،  املق�ررة 
الدوري العراقي، تعد مفصلية يف رصاع 
فريق�ه  لله�روب م�ن املراك�ز املهددة 

بالهبوط.
خاص�ة  تريح�ات  يف  نعم�ة  وق�ال 
املتبقية عصيبة  »املباري�ات  لكووورة: 
ومهمة بالنس�بة لألندي�ة التي تصارع 
من أج�ل البق�اء، واجبن�ا الركيز عىل 

مبارياتنا دون النظر للفرق األخرى«.
وفيما يخص الحديث عن تواطؤ بعض 
األندي�ة والتالعب يف النتائج، قال »نحن 
ال نهتم لتلك األحاديث ولن ندخل طرف 
بتلك املهات�رات، ألننا ندرك أن البقاء يف 
املمتاز يجب أن نحس�مه بأقدامنا دون 

انتظار خدمة األندية األخرى«.
وأضاف »مباراة نفط ميسان مفصلية 
ونقاطها س�تمنحنا فرص�ة التقدم يف 
الالئح�ة وتأمني إىل حد كب�ري البقاء يف 
الدوري املمتاز، لذا نس�عى بكل طاقتنا 

للخروج من املباراة بالفوز«.
وأوضح مدرب الصناع�ات الكهربائية 
»الح�ظ تخ�ىل عن�ا يف مب�اراة النجف 
بع�د أن تقدمنا بالنتيج�ة ومن أخطاء 
س�اذجة قبلنا هدف�ني وخرسنا نقاط 
املواجه�ة والت�ي تمث�ل ط�وق نج�اة 

لفريقنا للخروج من دوامة الهبوط«.
وختم بأن الصناعات يركز عىل املباريات 
األربع املتبقية من ال�دوري وينظر لها 

بأنها مباريات حياة أو موت.
يشار إىل أن الصناعات الكهربائية يحتل 
املركز ال��17 يف ج�دول ترتيب الدوري 

العراقي املمتاز برصيد 32 نقطة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد أحمد عب�د الجبار، م�درب الكرخ، عىل 
رضورة إيق�اف سلس�لة الهزائ�م التي تعرض 

له�ا الفري�ق يف الج�والت الث�الث األخ�رية، مؤكدا أن 
مواجهة الغد أمام نف�ط البرة مهمة وصعبة لكن 
نقاطها مطلوبة.وقال عبد الجبار: »نفط البرة من 
الف�رق املميزة ونتائجه يف الج�والت األخرية تدل عىل 
قوة الفريق، حيث يمل�ك هجوما من الصعب إيقافه 
واملؤل�ف م�ن أحمد فرح�ان وأحمد زام�ل واملحرف 

بنجامني«.
وأض�اف »الكرخ إىل اآلن ليس يف مأم�ن من الهبوط، 
واه�م من يتصور أن الفريق أم�ن موقعه يف الدوري، 
وعلين�ا أن نبح�ث عن نقاط املباراة ونوقف سلس�لة 
الهزائم التي تعرضنا لها يف الجوالت الثالث األخرية«.

وتابع عبد الجبار »الفريق س�يفتقد خدمات الالعب 
شهاب رزاق وسنبحث عن بديل قادر عىل سد الفراغ 

الذي سيخلفه غياب أحد ابرز العبينا«.
وأش�ار إىل أن »املب�اراة س�تكون يف ملعبن�ا وبالت�ايل 
نح�ن مطالبون بتحقي�ق نتيجة إيجابية«.يش�ار إىل 
أن الك�رخ يحتل املركز ال�14 برصيد 38 نقطة، فيما 

يحتل نفط البرة املركز العارش برصيد 41 نقطة.

ذكرى سعيدة إلنريكي قبل مواجهة إيطاليا يف ويمبيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

يلتقي املنتخب اإلسباني، يوم الثالثاء، نظريه 
اإليط�ايل يف نصف نهائي ي�ورو 2020 بملعب 
ويمب�يل، الذي ش�هد أول مب�اراة يق�ود فيها 
املدرب الحايل إلس�بانيا لوي�س إنريكي قبل 3 
أعوام.وت�راود إنريكي، حالة من التفاؤل قبيل 
مواجه�ة إيطالي�ا، خاص�ة وأن أول مباراة له 

م�ع )ال روخ�ا( يف 8 س�بتمرب/أيلول 2018، 
انته�ت بفوز اإلس�بان )2-1( ع�ىل إنجلرا يف 
دوري األمم األوروبية بنسختها األوىل.ويف تلك 
املباراة، افتتح ماركوس راش�فورد التس�جيل 
لألس�ود الثالثة، يف الدقيق�ة العارشة من عمر 
اللق�اء، إال أن املنتخ�ب اإلس�باني ل�م يتأخ�ر 
يف التع�ادل ال�ذي ج�اء عرب س�اؤول إنييجيث 
يف الدقيق�ة )12(، قب�ل أن يض�ع رودريج�و 

مورين�و، الضي�وف يف املقدم�ة به�دف ثان يف 
الدقيق�ة )31(.كان منتخ�ب إس�بانيا يف تل�ك 
الليلة يتكون من دي خيا وكارفاخال وراموس 
وناتشو وماركوس ألونسو )إنييجو مارتينيز 
يف الدقيقة 86(، سريجيو بوسكيتس وساؤول 
إنييجيث، وتياجو )سريجي روبرتو يف الدقيقة 
79( وإيس�كو وإياجو أس�باس )أسينسيو يف 

الدقيقة 67( ورودريجو مورينو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مبايب يضع رشطا لتجديد عقده.. وباريس يرفض
            المستقبل العراقي/ متابعة

وض�ع الفرنيس كيلي�ان مبابي، نجم باريس س�ان جريمان، 
رشًطا من أجل تجديد عقده يف »حديقة األمراء«.

وينته�ي عق�د مبابي م�ع باريس يف صي�ف 2022، ويرفض 
الالعب كل عروض التجديد حتى اآلن.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن مبابي يرفض الضغط 
عىل سان جريمان، من أجل الرحيل هذا الصيف، حتى ال يغادر 

النادي الفرنيس من الباب الخلفي.
وأش�ارت إىل أن مباب�ي عىل اس�تعداد للصم�ود حتى الصيف 

املقبل، ثم الرحيل عن سان جريمان مجاًنا.
وأوضح�ت أن مبابي اقرح عىل س�ان جريم�ان تجديد عقده، 
مع وضع بند يسمح له بالرحيل يف حالة وصول عرض من ناٍد 

آخر، وخصوصا ريال مدريد.
وذك�رت الصحيف�ة أن مباب�ي يعتق�د أن هذا العرض س�يثري 
اهتمام س�ان جريمان الذي يحلم يف األساس بتوقيعه عىل عقد 

جديد.
وقالت الصحيفة إن س�ان جريمان رفض ه�ذا األمر، حيث إن 
الرشوط الخاصة بالرحيل محظورة يف الكرة الفرنسية، وتهدد 

ببطالن صحة العقد.
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اقتل.. الصورة تطلع بشعة!أنا وقّطتي

سعدية مفرحرشا عمران

ثّم�ة من�ام أراه أحيانا: أنا أخ�رج من باب بيٍت مفتوٍح عىل بس�تاٍن 
أخ�ر، لكنن�ي ال أم�ي، ب�ل أقفز قف�زاٍت طويل�ة وعالية، تش�به 
قف�زات األرنب، أش�عر معها بخّف�ٍة غريبٍة، وأصل رسيع�ا إىل املكان 
ال�ذي أقصده، والذي ال أتذّكر ما هو، ذلك ليس س�وى أضغاث أحالٍم 
يحّركه�ا العقل الباط�ن وما يختزنه؛ لكن ليس املن�ام هو املهم فيما 
أري�د قوله: لدّي قّط�ة بيضاء أربيها منذ فطمته�ا أمها، تعيش معي 
وحدي، هي أقرب إىل أن تكون رشيكًة معي يف املنزل، نتآنس بوجودنا 
معا، ونتحاور بلغٍة خاصٍة سيفهمها حتما من يعيش مع قّطة أو أي 
حيواٍن مس�تأنس. أحيانا كثرية، أقيض الوقت ألعب مع قّطتي، لعبة 
الغّميض�ة أحيانا، لعبة الكرة. وأحيانا أخرى، تركض هي وأنا أركض 
خلفه�ا. يف هذه اللعب�ة تحديدا، أنتبه إىل أن قّطت�ي ال تركض كباقي 
القط�ط، هي تقفز قفزا كما األرنب، كما أقفز يف الحلم الذي أراه بني 

الفينة واألخرى.
يقول يل أصدقائي: إن س�يوا، قّطتي، تش�بهني ج�دا، لها طريقتي يف 
املي، ولها طباعي. تحب البرش وتستأنس بهم، لكنها تضع مسافة 
معهم، حتى معي تضع هذه املسافة، فهي ال تنام معي عىل الرسير، 
وال تجل�س يف حضن�ي إال ثوان�َي قليل�ة. الوح�دة الطويل�ة جعلتني 
بّري�ة الطباع، كم�ا تقول صديقت�ي املقرّبة. رصت أش�به قطتي، يل 
بع�ض خصائصه�ا، وصارت هي تش�بهني يف بع�ض خصائيص، قد 
تس�تغربون ذلك: تنام يف مواعيد نومي، وتستيقظ معي. وحني أكون 
يف مزاج س�يئ، تدرك ذلك، وتقيض معظم وقتها مختبئة يف مكاٍن ما. 
ال تخرج منه حتى لت�أكل، أو حتى أناديها نداء اللعب، فتأتيني وهي 

تقفز قفزتي يف املنام، قفزة األرنب.
يقال لدينا يف قرانا يف الس�احل الس�وري: إن »كل من عىل بابو بيشبه 
صحاب�و«. يقص�دون الحيوان�ات املستأنس�ة، من القط�ط والكالب 
والحم�ري والبق�ر وغريها من الحيوانات التي تعي�ش يف القرى قريبًة 
م�ن الب�رش، وتأخذ م�ن طباعهم حت�ى لتصبح ش�بيهة بهم. يصل 
التش�ابه أحيانا إىل الصفات الش�كالنية، ال أقص�د املالمح طبعا، لكن 
هناك يشء ما ال يمكن تفس�ريه يجعلك تدرك أن هذا الحيوان يعيش 
لدى العائل�ة الفالنية، يشء ما خفي، يضع تل�ك الوصمة التي يمكن 
تس�ميتها وصمة التش�ابه، يف الصفات ويف الشكل العام عموما. لدي 
صديقة تربي يف بيتها خمس قطط ذكورا وإناثا، ويف الجميع يشء ما 
منها، يالحظ�ه كل من يزورها. يعيدنا ذلك إىل نظرية داروين وتطور 
اإلنس�ان، وه�و ما تؤكده س�لوكيات الق�ردة التي ترصده�ا أبحاث 
العلماء بشكل متواصل يف محاولٍة ملراقبة آلية التطور تلك. إذ ثّمة من 
يقول إن الحيوانات املستأنس�ة، س�يما القطط والكالب هي يف دورة 

تطّورها، وما ذلك االستئناس.

ال حول وال قوة إاّل بالله. جريمتا قتل حدثتا يف ساعة واحدة تقريباً عىل يد 
الجاني نفسه. الواحدة منهما أبشع من األخرى يف تفاصيلها. الجريمتان 
حدثتا منتصف األس�بوع الحايل يف الكويت عىل يد شاب ثالثيني، أقدم، يف 
البداي�ة، عىل طعن والدته بس�ّكني حتى املوت، قب�ل أن يفّر ُبعيد مجيء 
ق�وات الرشطة، إىل الش�ارع، ليج�د يف طريقه رشطي م�رور، فلم يرتّدد 
يف محاولة دهس�ه يف البداية، ثم ش�ّل حركت�ه وتوجيه طعنات متالحقة 
مبارشة إىل مختلف أنحاء جسده يف سلوك يدّل عىل حالة انتقامية عالية 
من ش�خٍص ل�م يكن يعرفه، ولي�س بينهما أّي عالق�ٍة أو تماّس مبارش 
قب�ل لحظة ارت�كاب الجريمة التي حدث�ت هذه املرّة يف ش�ارع مزدحم 
بالس�يارات يف س�اعات الصب�اح األوىل، حيث يتجه كث�ريون إىل أعمالهم 
يف ه�ذا الوق�ت. مع هذا، ل�م يبادر أحد منه�م إىل التدخل بأي ش�كل. لم 
يحاول�وا مثالً إرباك القاتل بالتحّرك، ولو عرب الس�يارات باتجاهه أو عىل 
األقل إحداث جلبٍة من نوع ما يف الش�ارع، س�واء برفع أبواق السيارات، 
أو حت�ى الرصاخ. املرع�ب أّن جريمة قتل الرشطي الش�اب، رحمه الله، 
حدث�ت بكاملها تقريباً أمام أعيننا مبارشة، فهناك من عايش�ها يف أثناء 
وج�وده يف الش�ارع فع�اًل، ونحن عايش�ناها عرب املقاطع املص�ّورة لها 
بوض�وح، ومن أكثر م�ن زاوية، بهواتف امل�اّرة الذين صّوب�وا هواتفهم 
لتنقل الجريمة بالصوت والصورة، وكأّنها فيلم رعٍب لم يستطع الرقيب 
حذف أّي مش�هٍد من مش�اهده العنيفة عن املشاهدين. وهو ما ضاعف 
من اإلحساس باأللم والخوف لدى كثريين تجاهلوا، بشكل غري مقصود، 
الجريم�ة البش�عة األوىل، وه�ي جريمة قت�ل األم عىل يد ابنه�ا، لصالح 
االهتمام بالجريمة الثانية فق�ط، ألّن الجريمة األوىل ظلت يف حيز القول 
والكتاب�ة، يف حني تع�ّززت الثانية بالصوت والص�ورة املتحرّكة. الجرائم 
تحُدث دائماً، بل لعلّها أول حدث إنس�اني كب�ري عىل األرض، عندما أقدم 
قابيل عىل قتل شقيقه هابيل، يف ما يشبه اإلعالن عن إحدى أهم نواقص 
الكائن البرشي يف األرض، وميوله األنانية يف التفرّد بالحياة عىل حس�اب 
اآلخ�ر، ول�و كان هذا اآلخ�ر أخاه، لك�ّن الجديد الذي ف�رض علينا نوعاً 
من التحدي�د القايس أّن الجريمة أصبحت تح�ُدث، يف أحياٍن كثرية، أمام 
أعيننا، عرب عدسات الكامريات املنترشة يف كّل مكان؛ يف الشوارع والبيوت 
واملحالت واملؤسس�ات الرسمية وغري الرس�مية، وأيضاً يف أيدينا جميعاً، 
إذ ص�ار رد الفعل األول لنا عندما نش�اهد أّي حركٍة الفتٍة تحدث أمامنا، 
رفع هواتفنا لتس�جيلها أوالً وربما أخ�رياً أيضاً. بعدما انتهى القاتل من 
إزهاق روح الرشطي رسق سالحه، والذ بالفرار، فتتبعته كامريات املاّرة 
أيضاً يف تنقالته، حتى وهو يقطع مس�احة ترابي�ة كبرية بني منطقتني 
راجالً، لينتهي األمر بتلك الكامريات، وهي تس�ّجل لنا مش�اهد حية من 
مط�اردة الرشطة له، ثم تبادل إط�الق النار بينها وبين�ه، قبل أن ُترديه 

مصاباً بعطب يف قدميه للسيطرة عليه.

الوكيل اإلداري لوزارة االتصاالت يتفقد مديرية إتصاالت األنبـار 
ويبحث مع املحافظ تنفيذ املشاريع الكربى التي ختدم املواطنني 

زار الوكيل اإلداري لوزارة االتصاالت، 
الدكت�ور أرشف الجنابي، محافظة 
ع�ادل  املهن�دس  بمعي�ة  األنب�ار، 
األعرج�ي املع�اون الفن�ي للرشكة 
العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة، 
ح�ال  االتصاالت�ي  الوف�د  وتفق�د 
مديري�ة  للمحافظ�ة  وصوله�م 
وكان  واملعلوماتي�ة،  االتص�االت 
س�هيلة  املهندس�ة  اس�تقبالهم  يف 
القي�ي مدي�ر املديري�ة وع�دد من 
يف  رافقه�م  كم�ا  املتق�دم  ال�كادر 
جولتهم قائمق�ام الرمادي الدكتور 
ابراهيم العوس�ج . ورحبت القيي 
بالوف�د الزائر، وقدم�ت لهم رشحاً 
موج�زاً عن وض�ع املش�اريع التي 
تنفذه�ا املديرية، وواق�ع الخدمات 
املقدم�ة للمواطن�ني، كم�ا عرّجت 
يف حديثه�ا للقف�زة الكب�رية الت�ي 
ش�هدتها البن�ى التحتي�ة الخاصة 
بخدمات االنرتنت واالتصاالت، خالل 

الف�رتة القليل�ة املاضي�ة، وحس�ب 
توجيهات ومتابع�ة االدارة العليا يف 
وزارة االتص�االت والرشك�ة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية.  بعدها زار 
الوفد االتصاالتي دي�وان  محافظة 
األنب�ار، والتق�ى بالس�يد املحافظ 
الدكتور عيل فرح�ان، وجرى خالل 
اللقاء بحث تنفيذ املشاريع الكربى 
الت�ي تخ�دم مواطن�ي املحافظ�ة، 

الخط�ط  الطرف�ان  واس�تعرض 
التي تنوي  للمش�اريع  املس�تقبلية 
مديري�ة االتص�االت تنفيذيها، وتم 
التاكي�د ع�ىل رضورة توف�ري الدعم 
واالس�ناد مل�الكات املديرية، وتوفري 
املناس�بة  املالي�ة  التخصيص�ات 
االتص�االت  بقط�اع  للنه�وض 
وتكنلوجي�ا املعلوم�ات يف محافظة 

األنبار.

اإلطاحة بـ)25( متهاًم بتجارة وتعاطي املخدرات والقبض عىل مطلوبني بمحافظات خمتلفة
بغداد / املستقبل العراقي

بمتابعة الفري�ق عماد محمد محمود وكي�ل وزارة الداخلية 
لشؤون الرشطة، أعلنت وكالة شؤون الرشطة التابعة لوزارة 
الداخلي�ة حصيلة ممارس�ات امنية لحملة واس�عة ملكافحة 

املخدرات بعموم محافظات العراق.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ألقت 
القبض عىل )25( متهما بمناطق مختلفة من البالد«، مشرية 
اىل أن »قس�م مكافح�ة مخدرات البرصة تمك�ن من القبض 
ع�ىل متهمني اثنني، فيما القى قس�م مكافحة مخدرات بابل 

القبض عىل )14( متهما«.
وبينت أن »قس�م مكافحة مخدرات املثنى القى القبض عىل 
)4( متهمني، فيما تمكن قسم مكافحة مخدرات األنبار/ من 
القبض عىل متهم واحد، بينما القى قس�م مكافحة مخدرات 

الديوانية القبض عىل )4( متهمني«.
واش�ارت اىل أن »املتهم�ني ت�م ضبطه�م بالج�رم املش�هود 
وبحوزتهم )1750( الف وس�بعمائة وخمسون حبة مخدرة 
وأكث�ر م�ن ربع كيل�و من م�ادة )الرتي�اق( املخ�درة ومادة 
الكريس�تال املخ�درة إضاف�ة إىل أدوات التعاط�ي«، الفتة اىل 
»إحالتهم إىل القضاء وفق أحكام املواد القانونية )28 / 32( 

مخ�درات«. وأعلنت مديرية رشطة محافظة ميس�ان، اليوم 
االح�د، عن القاء القبض عىل 3 متهمني بتجارة املواد املخدرة 

واثنني آخرين باطالق العيارات النارية بعمليات منفصلة. 
وقالت املديرية ان »مفارز قس�م ش�ؤون املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة يف مديرية رشطة ميس�ان تمكنت من إلقاء القبض 
عىل ثالثة متهم�ني بتجارة وترويج امل�واد املخدرة بحوزتهم 

كمية من املواد املخدرة«.
واضافت ان »مديرية رشطة محافظة ميس�ان ألقت القبض 
ع�ىل متهمني اثن�ني بإطالق العي�ارات النارية العش�وائية«، 

مش�رية اىل انه »تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية الالزمة بحق 
املتهمني وإحالتهم اىل القضاء املختص أصوليا«.

كما أعلن�ت مديرية مكافحة إجرام بغ�داد عن القاء القبض 
عىل عدد م�ن املتهمني بقضايا جنائي�ة مختلفة من ضمنها 
القتل والرسقة.  وقالت املديرية يف بيان ان »مفارزها تمكنت 
من إلق�اء القبض عىل متهمني اثن�ني لقيامهما بجرائم قتل 
ضم�ن مناطق الكرادة، ومدينة الصدر، ت�م اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بحقه�م وف�ق أح�كام امل�ادة 40٦ م�ن قان�ون 
العقوبات«. واضافت ان »مف�ارز املديرية نفذت أوامر إلقاء 
القبض بحق عدد من املتهمني لقيامهم برسقة مبالغ مالية، 
ومنازل س�كنية، ومحالت تجارية، والنص�ب واالحتيال عىل 
املواطنني، ومتهمني اثنني لقيامهم�ا بجرائم تزوير ملحررات 
رس�مية، ومتهمني آخرين مطلوبني بقضايا جنائية مختلفة 
يف مناط�ق متفرق�ة م�ن بغ�داد، ت�م توقيفهما وف�ق املواد 
القانوني�ة 44٦ ، 443 ، 444 ، 453 ، 2٩2 ، 2٩8 ، 2٩5 م�ن 
قانون العقوبات«. واشارت املديرية اىل انها »تمكنت من إلقاء 
القبض ع�ىل أربعة متهمني لقيامهم برسق�ة دراجات نارية 
ودراج�ات التك ت�ك، تم توقيفهم وفق امل�ادة 44٦ من قانون 
العقوب�ات، فضال عن ضبط عجلتني والقبض عىل حائزيهما 

لوجود إشارة ضبط مؤرشة بحقهما يف قاعدة البيانات«.

تحدثت دراسات عديدة عن أرضار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة، 
إال أن بحث�ا جدي�دا أثب�ت عك�س ذل�ك. ووف�ق دراس�ة أجراها مستش�فى 
»كليفالند كلينيك«، تم اختبار تأثري ارتداء الكمامة أثناء ممارس�ة الرياضة، 
وذلك بإخضاع عدد من األش�خاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط 
أعمارهم 37 س�نة، للمي حتى اإلرهاق. وتم تقسيم عينة االختبار إىل ثالث 
مجموع�ات وفق�ا لقناع الوجه، حيث ارتدى الفري�ق األول كمامة »إن ٩5«، 
بينم�ا لب�س فريق قناعا م�ن القماش، ول�م يكن الفريق األخ�ري مرتديا أي 
قن�اع للوجه. وبتقييم أوضاعهم بعد االختبار، تبني للباحثني عدم ظهور أي 
مشاكل تتعلق بالسالمة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما 
لم تظهر شاش�ات املراقب�ة رضبات قلب غري طبيعي�ة، أو انخفاضا خطريا 

بنسبة األوكسجني. 

دراسة حتسم جدل ارتداء الكاممة
 أثناء ممارسة الرياضة

كش�ف اطب�اء روس، عن فائدة صحية كبرية من س�ري اإلنس�ان حافيا 
دون حذاء. وأوضح الطبيب الرويس فالديمري خوروش�يف: »املي حافيا 
يحفز وينش�ط جميع أعضاء وأنظمة الجس�م عن طريق تدليك النقاط 
العصبي�ة املرتبط�ة به�ا واملوجودة عىل بط�ن القدم: الحدي�ث هنا، عن 
الكبد والبنكرياس والدماغ«. وأش�ار إىل أنه، عندما يمي اإلنس�ان حايف 
القدم�ني، تتأثر وتنش�ط جميع أعضاء جس�مه بالكام�ل، بفضل تدليك 
النق�اط الفعال�ة حيوي�ا. ومن املهم بش�كل خاص اختي�ار مكان املي 
املناسب. ووفقا له، أفضل خيار هو املي عىل الحىص املستديرة، وكذلك 
العش�ب والرمل. وذكر أنه عند املي عىل الحىص يت�م تدليك بطن القدم 
وكذل�ك يتم تدريب املفاص�ل. ونصح الطبيب بعدم امل�ي حايف القدمني 
ألكث�ر من س�اعتني أو ثالث س�اعات يف اليوم، ألن معظ�م الناس لديهم 
أق�دام مس�طحة. وتابع أن�ه ال ينصح باملي بدون حذاء، عىل األس�طح 
الصلبة واملخدش�ة، ألنه ال ي�ؤدي إال إىل األذى. وكذلك ال يجوز املي حايف 

القدمني عىل األسفلت أو الخرسانة. 

فوائد باجلملة للميش حايف
 القدمني والسبب؟

واتساب يطرح تقنية جديدة حتافظ عىل باقة اإلنرتنت
بدأ تطبيق الرتاسل الفوري الشهري »واتسآب« 
يف اختب�ار تقني�ة جديدة، تحاف�ظ عىل باقة 

اإلنرتنت الخاصة باملستخدمني.
 Video Upload« امليزة الجديدة تحمل اس�م
Quality« )ج�ودة تحمي�ل الفيدي�و(، الت�ي 
تتيح للمستخدمني مشاركة مقاطع الفيديو 

بجودة عالية، وهي قيد التطوير حاليا.
وبحسب موقع »وابيتاإنفو«، ستكون امليزة 
متاحة للمس�تخدمني يف التحديث املستقبيل، 
وتم طرحها حاليا كجزء من نسخة اإلصدار 

التجريبي »لواتسآب« رقم ٦.2.21.14.
ويف التحديث املستقبيل، سيتمكن مستخدمي 
»واتسآب« من اختيار جودة تحميل الفيديو 
 »Auto« ع�ن طري�ق 3 خي�ارات، االوىل ه�ي
)تلقائ�ي(، املوىص بها من جان�ب التطبيق، 
وتقدم أفض�ل جودة وتوفر اس�تهالك لباقة 
اإلنرتنت. ويف حالة اختيار »Auto«، سيكتشف 
تطبيق »واتس�آب« أفض�ل خوارزمية ضغط 

للفيديو املرغوب يف تحسني جودة صورته.
الخي�ار الثان�ي ال�ذي يوف�ره التطبي�ق هو 

»Best Quality«، وال�ذي يمكن »واتس�آب« 
من إرس�ال الفيديو ومش�اركته باس�تخدام 
 »Data Saver« أفضل جودة متاحة. أما خيار
)موفر البيان�ات(، فيجب تفعيله يف إعدادات 
»واتس�آب«  بتطبي�ق  ويس�مح  »أندروي�د« 
بضغط مقاطع الفيديو قبل إرس�الها. تأتي 
تل�ك األنباء بعدم�ا أعلن تطبيق »واتس�آب« 
مؤخرا عن اختباره ميزة خصوصية جديدة، 
تتيح ملستخدميه إرسال وسائط لديها القدرة 

عىل االختفاء بمجرد رؤية املتلقي للرسالة.

البع�ض منا لديه جه�از iPhone أو iPad ال 
نستخدمه ألننا ال نستطيع تنشيطه وتخطي 
جزء فتح iCloud ألننا نسينا كلمة املرور أو 

حتى الربيد اإللكرتوني للحساب نفسه.
أخ�رًيا ، قد يكون لديك جهاز غري مس�تخدم 
لهذا السبب.اليوم ، تم اقرتاح طريقة جديدة 
إع�ادة  ويمك�ن   iCloud حس�اب  لتج�اوز 

استخدام سحابة الجهاز.
أص�در   :iMyFone iBypasser برنام�ج 
iMyFone تطبيًق�ا م�ن ش�أنه ح�ل ه�ذه 
املش�كلة بكل بس�اطة وبدون تعقيد ، فقط 

بضع خطوات ، وسيعمل جهازك مرة أخرى
1-ثب�ت برنام�ج iMyFone iBypasse عىل 
جهاز الكمبيوتر الخ�اص بك ويمكن تثبيته 
ق�م  و   windows أو   mac النضام�ني  ع�ىل 

. )start( بتفعيله و أنقر عل زر
2-أش�بك جهازك ع�ىل الكمبيوتر عن طريق 

سلك الشاحن .
3-س�وف يقوم برنام�ج iBypasser  بكرس 

االيكالود .
4-أنقر عىل زر Start Jailbreak بعد ما يتم 

تنزيل الحزمة .

5-اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاش�ة 
لوض�ع جه�ازك يف وض�ع DFU. ث�م انتظر 
لف�رتة م�ن الوق�ت حت�ى ينته�ي الربنامج 
 Next من كرس حماي�ة جهازك. انق�ر فوق

للمتابعة .
 .iCloud تج�اوز  عملي�ة  س�تبدأ  ٦-اآلن 
 IMEI و iOS استخدم طراز الجهاز وإصدار
وما إىل ذلك لتأكيد معلومات جهازك. ثم انقر 

فوق )Start Bypass( للمتابعة.
7-س�وف يقوم الربنامج يف تجاوز االيكالود 

تلقائيا وسوف يعود الجهاز و كأنه جديد .

طريقة ختطي حساب االيكلود الجهزة االيفون بعد الفورمات

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اتق�دم نيابة ع�ن عأيلتي واقارب�ي بخالص الش�كر والتقدير 
للطاق�م الطبي والتمرييض يف مستش�فى اب�ن الهيثم للعيون 
،  ونتق�دم بش�كرنا اىل جمي�ع االطب�اء واملمرض�ني وش�كرنا 
املوص�ول اىل الدكت�ورة ) امنه فاضل ( ع�ىل جهودها الجبارة 
التي تبذلها تجاه كافة امل�رىض – حيث كانت للجهود الكبرية 
واالنس�انية التي بذلها الفري�ق الطبي اكرب اثر يف نفي ، بارك 
الل�ه بجهودهم الخ�رية خدمة البناء ش�عبنا الغيارى ، وفقهم 

الله ملا فيه خري للجميع . 

علي فاضل

شكر وتقدير

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة


