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      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة، أمس السبت، عن اسرتاتيجية 
جدي�دة ملكافح�ة الفس�اد. وذكر املرك�ز اإلعالمي 
بالهيئ�ة، يف ترصيح صحف�ي، أنَّ »االس�رتاتيجيَّة 
الحاليَّ�ة ليس�ت ملُكافح�ة الفس�اد فق�ط، وإنَّم�ا 
لتعزيز النزاهة وُمكافحة الفس�اد، وهذا واضٌح يف 
تس�ميتها الرس�ميَّة«، مبينا أنَّ »الغرض األسايّس 
لهذه االس�رتاتيجيَّة هو رفع مستوى النزاهة أوالً، 
ومن ثمَّ تحقيق انحسار ملموٍس لظواهر الفساد«. 
ن جملة إجراءاٍت  وأضاف أن »االسرتاتيجية ستتضمَّ
ُن  د لها، حي�ث تتضمَّ ع�ى املس�توى الزمنيِّ املُح�دَّ
ظواهر )ملفات الفس�اد( التي تمَّ تصنيفها حسب 
املُدَّة التي تقتضيها أغراض املعالجة ومنها ظواهر 
الفساد االس�تثنائيَّة التي ُتَعدُّ أولويَّة أساسيَّة، من 
حيث جس�امتها وخطورتها وأهميَّتها وشموليَّتها 
وتتطلَّ�بُ املعالجة يف إطاٍر زمنيٍّ قصرٍي«. وتابع: إن 
»ظواهر الفساد االس�تثنائية مثل )تهریب سعات 
االنرتنت، والفساد يف بيع العملة األجنبيَّة، والفساد 
ة  يف املنافذ الحدوديَّة، والتجاوز عى العقارات العامَّ
ة، والفساد يف جوالت الرتاخيص، والفساد  والخاصَّ
يف عقود األدوية واملُس�تلزمات الطبيَّة،..( تش�رتُك 
يف ُمعالجته�ا عدَّة جهاٍت«، مش�رياً اىل أن »ظواهر 
�ة تظهر يف أغلب الجه�ات واألجهزة  الفس�اد العامَّ
ط،  التنفيذيَّة، وتندرج معالجتها ضمن املدى املُتوسِّ
مثل )الفس�اد يف املناقص�ات واملزاي�دات والعقود، 
والتلكؤ يف تنفيذ املش�اريع االس�تثماريَّة، وتعاطي 
الرش�وة أو ارت�كاب انته�اكات للنزاه�ة من خالل 
اس�تغالل املوقع الوظيفي، والتجاوز علی إیرادات 

وأصول الدولة...(«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية التونس�ية قيس س�عيد، أمس السبت، 
أنه »ال مجال يف البالد اليوم ملصادرة األموال«.

وجاء حديث س�عيد، خالل اس�تقباله بق�رص قرطاج، محمد 
العقربي، رئيس الجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات 
املالي�ة، وال�ذي كان مرفوق�ا بعض�وي الجمعية منى س�عيد 
وهش�ام الرباعي. وأش�ار رئيس الدولة التونسية إىل أنه يقدر 

وطنية الناشطني يف قطاع البنوك واملؤسسات املالية.
ودعاهم إىل بذل جهد إضايف »يف هذه الفرتة االس�تثنائية التي 
تمر بها بالدنا والوقوف يف نفس الجبهة مع الش�عب التونيس 
وذل�ك عرب الحط قدر اإلمكان من نس�ب الفائ�دة املعمول بها 

ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية«.
وأكد قيس س�عيد »عى أنه ال مجال يف تون�س اليوم للظلم أو 
االبت�زاز أو م����صادرة األم�وال، فالح���قوق محفوظة يف 

إطار القانون«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ل�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة توجيهات  فعَّ
األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء القاضية 
بتمديد فتح املنافذ التلقيحية حتى املساء 
بعد أن كان عملها للساعة الواحدة ظهرا، 
بينم�ا اعلنت تفاوضها م�ع رشكة فايزر 

لتوريد كميات اكرب من اللقاحات.
ال�وزراء  ملجل�س  الع�ام  األم�ني  وكان   
حمي�د نعيم الغ�زي اعلن مؤخ�را اصدار 
توجيه�ات ل�وزارة الصح�ة بتمديد عمل 
املراك�ز الصحي�ة الخاص�ة باللقاح�ات، 
حتى الثامنة مس�اًء بدالً من الواحدة بعد 

الظهر، من ضمنها يوما الجمعة والسبت، 
من أجل فس�ح املجال أمام املواطنني، بعد 
أن ش�هدت األيام األخرية إقباالً كبرياً عى 

تلقي اللقاحات. 
وق�ال مدير تعزيز الصح�ة الدكتور هيثم 
العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي، ان�ه ت�م 
»تفعيل قرار فتح جميع املنافذ التلقيحية 
يف ايام الجمع والعطل الرسمية وبدفعتي 

عمل صباحية ومسائية«.  
واوض�ح أنَّ »اللقاح�ات تص�ل إىل العراق 
اسبوعيا ال سيما فايزر عى شكل دفعات 
ال�ف جرع�ة، وهن�اك   600  - ب�ني 400 
مفاوضات مس�تمرة مع الرشكة املنتجة 

لزيادة كميات اللقاح بسبب االقبال الكبري 
من املواطنني عى املنافذ التلقيحية«. 

واض�اف العبيدي أنَّ »اللقاح يعد الس�بيل 
الوحيد ملقارعة الف�ريوس، ويمنع دخول 
الحرجة  املستش�فيات بس�بب االصابات 

ويبعد الناس عن شبح املوت«. 
وبني أنَّ »الوزارة استطاعت أن تميز املوجة 
الحالي�ة بانها اح�دى الطف�رات الوراثية 
املتحورة التي تتعرض لها الس�اللة ملرات 
عديدة، واعتمدت املؤسسات الصحية عى 
االعراض الرسيرية لالمراض التي ظهرت 
بالف�رتة االخ�رية واثبت�ت وجود س�اللة 
»دلت�ا« الت�ي اصاب�ت االعم�ار الصغرية، 

»ارتف�اع  مبين�اً  الش�بابية«،  والفئ�ات 
االصابات باعداد كبرية لم يسبق لها مثيل 
من قبل، والوفيات رسيعة جدا، وهي اكثر 
فتكا وانتشارا بني الناس وعالية الخطورة 

لغري امللقحني«.
إىل ذل�ك، أعلنت وزارة الصحة انه »س�تتم 
محاسبة اي شخص يقوم بتزوير بطاقة 
التلقي�ح املضاد لف�ريوس كورونا بأش�د 

العقوبات«.
وقالت عضو الفريق االعالمي للوزارة ربى 
ف�الح ان »تزيي�ف البطاقات غ�ري مقبول 

كونه يؤثر عى سالمة املواطن«. 
التفاصيل ص2
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يف املمتاز

ص2

توعدت مزوري بطاقات التلقيح بعقوبات شديدة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد عضو اللجنة املالية يف مجلس 
ص�ادق مدل�ول، أم�س الس�بت، 
ان أمان�ة مجلس ال�وزراء وعدت 
بتعي�ن الطلب�ة األوائ�ل لجمي�ع 

السنوات السابقة.
تلق�ت  بي�ان  يف  مدل�ول،  وق�ال 
املستقبل العراقي نسخة منه، أن 
الوزراء  العامة ملجل�س  »األمان�ة 
ش�مول  التعلي�م  ل�وزارة  أك�دت 
الطلبة االٔوائل عىل االقسام لجميع 

السنوات السابقة بالتعين«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاهة، أمس الس�بت، عن اس�راتيجية 
جديدة ملكافحة الفساد.

وذك�ر املرك�ز اإلعالمي بالهيئة، يف ترصي�ح صحفي، أنَّ 
»االس�راتيجيَّة الحاليَّة ليس�ت ملُكافحة الفس�اد فقط، 
وإنَّما لتعزيز النزاهة وُمكافحة الفس�اد، وهذا واضٌح يف 
تس�ميتها الرس�ميَّة«، مبينا أنَّ »الغرض األسايّس لهذه 
االس�راتيجيَّة هو رفع مس�توى النزاه�ة أوالً، ومن ثمَّ 

تحقيق انحسار ملموٍس لظواهر الفساد«.
ن جملة إجراءاٍت عىل  وأضاف أن »االسراتيجية ستتضمَّ
ُن ظواهر )ملفات  املستوى الزمنيِّ املُحدَّد لها، حيث تتضمَّ
الفس�اد( التي تمَّ تصنيفها حس�ب املُدَّة التي تقتضيها 
أغراض املعالجة ومنها ظواهر الفساد االستثنائيَّة التي 
ة، من حيث جس�امتها وخطورتها  ُتَع�دُّ أولويَّة أساس�يَّ
وأهميَّتها وش�موليَّتها وتتطلَُّب املعالج�ة يف إطاٍر زمنيٍّ 
قص�ٍر«. وتاب�ع: إن »ظواهر الفس�اد االس�تثنائية مثل 
)تهری�ب س�عات االنرن�ت، والفس�اد يف بي�ع العمل�ة 
والتج�اوز  الحدوديَّ�ة،  املناف�ذ  يف  والفس�اد  األجنبيَّ�ة، 
�ة، والفس�اد يف جوالت  ة والخاصَّ ع�ىل العق�ارات العامَّ
الراخي�ص، والفس�اد يف عق�ود األدوي�ة واملُس�تلزمات 
الطبيَّ�ة،..( تش�رُك يف ُمعالجته�ا عدَّة جهاٍت«، مش�راً 
ة تظه�ر يف أغلب الجهات  اىل أن »ظواه�ر الفس�اد العامَّ
واألجه�زة التنفيذيَّ�ة، وتن�درج معالجته�ا ضمن املدى 
ط، مثل )الفساد يف املناقصات واملزايدات والعقود،  املُتوسِّ
والتلكؤ يف تنفيذ املشاريع االستثماريَّة، وتعاطي الرشوة 
أو ارت�كاب انتهاكات للنزاهة من خالل اس�تغالل املوقع 

الوظيفي، والتجاوز علی إیرادات وأصول الدولة...(«.
ة وتظهر يف  وأوضح املركز: »أما ظواهر الفس�اد الخاصَّ

ُص حسب طبيعة العمل يف كل  األجهزة التنفيذيَّة وُتشخَّ
�ط األبعد للمعالجة،  جهاٍز، وتن�درج ضمن املدى املُتوسِّ
�ة برشكات  مث�ل )التجاوز ع�ىل البن�ى التحتيَّة الخاصَّ
 ، االتصاالت واملعلوماتيَّة من قبل رشكات القطاع الخاصِّ
ة للوزارة عن تجهيز  والضعف يف جباية املبالغ املُس�تحقَّ
الطاق�ة الكهربائيَّ�ة، وش�مول املُواط�ن غر املُس�تحق 

إلعانات شبكة الحماية االجتماعيَّة خالفاً للضوابط(«.
وأكد أن »أهميَّة االس�راتيجيَّة الحاليَّ�ة تأتي من كونها 
تمث�ل تلبيًة ملتطلب�ات اتفاقي�ة األمم املُتَّح�دة ملُكافحة 

الفساد عىل املس�توى الدويل، والتي صادق عليها العراق 
بموج�ب القان�ون )35 لس�نة 2007( امل�ادَّة )5( منه، 
وتطبيقاً للمناهج العلميَّة الوقائيَّة واألس�اليب العمليَّ�ة 
يف ُمكافحة الفساد باملشاركة بن السلطات )الترشيعيَّة 
والتنفيذيَّ�ة والقضائيَّة، فض�اًل عن الجه�ات الرقابيَّة( 
عىل اختالف مس�توياتها وبالتوازي مع االتجاه الردعيِّ 

.» املُعتمد عىل الجانب التحقيقيِّ
ُع أن تكون استجابة الوزارات  وأشار املركز اىل انه »ُيَتوَقَّ
س�ات الدولة بمس�توى ع�اٍل ومتفاع�ٍل أکثر مع  وُمؤسَّ

هذه االس�راتيجيَّة ، حيث ستكون لهم األدوار الرئيسة 
ة يف  صة واملُؤرشَّ يف املُواجه�ة مع ظواهر الفس�اد املُش�خَّ
س�اتهم، بعدِّهم الجهات املُس�تفيدة م�ن ُمعالجة  ُمؤسَّ
س�ات  ل قيام املُؤسَّ تلك الظواه�ر«، مؤكداً أنه »من املُؤمَّ
الرس�ميَّة بجملة إجراءاٍت الحقٍة؛ لدعم تنفيذ مضامن 
هذه االس�راتيجيَّة، ليس باعتبارها وثيق�ًة ُملزمًة لهم 
من الناحية الرس�ميَّ�ة فقط ، بل بعدِّها التزاماً أخالقّياً 

ووطنّياً قبل ذلك«.
وتاب�ع: »وكذل�ك تالفي�اً للتأخ�ر يف اس�تجابة بع�ض 
س�ات يف الوقت الح�ايل، خصوصاً بعد  ال�وزارات واملُؤسَّ
إلغ�اء مكاتب املُفتِّش�ن العموميِّن، وم�ن أجل معالجة 
ه�ذا التأخر«، الفتاً اىل أنها »اتخ�ذت إجراءاٍت لحث تلك 
سات عىل إنجاز توصيات لجان التضمن  الوزارات واملُؤسَّ
واإلجابة عىل ُمخاطبات ه�ذه الهيئة بالرسعة املُمكنة، 
ة بتقدير قيمة الرضر يف املال العامِّ  تحديداً الكتب الخاصَّ

.» والتحقيق اإلداريِّ
وب�ن أن »االس�راتيجيَّ�ة الحاليَّ�ة س�تعتمد املُؤرّشات 
الوطنيَّ�ة )امل�ؤرش الوطن�ي للنزاهة ، وامل�ؤرش الوطني 
ملخاطر الفساد، وُمؤرّشات وطنيَّة أخری( بموجب آلياٍت 
�دٍة لرصد وتش�خیص ظواهر الفس�اد  ٍة ُموحَّ س�يَّ ُمؤسَّ
أع�اله، ومتابعة جه�ود األجه�زة التنفيذيَّ��ة يف تحليل 
أسباب نشوء الظواهر أو العوائق واملُحدِّدات الخارجيَّ�ة( 
لنش�وء ذات الظواهر، وجهود هيئة النزاهة االتحاديَّة يف 
املُتابعة وقياس التقدُّم املُحرز يف املُعالجة حس�ب طبيعة 
الظواه�ر«.  ولفت اىل أنها »تعمل بصفتها ُممثالً للعراق 
مة  يف االتفاقي�ة األمميَّة ملُكافحة الفس�اد عىل حثِّ ُمنظَّ
الش�فافية الدوليَّة العتماد مقاييس ذات معاير ُمحدَّدٍة 
لقياس نس�بة الفس�اد؛ من أج�ل تعزيز موق�ع العراق 

ضمن املُؤرشِّ الدويلِّ«.

النزاهة ستالحق حنو »٧ ملفات« وتعمل على »تصنيفها«.. وتؤكد: سنعمل بزمن حمدد

اسرتاتيجية جديدة ملكافحة الفساد: ننتظر من املؤسسات »التعاون«

العدد )2420(   1     آب    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

لت وزارة الصحة والبيئة توجيهات األمانة  فعَّ
العامة ملجلس الوزراء القاضية بتمديد فتح 
املناف�ذ التلقيحي�ة حتى املس�اء بعد أن كان 
عملها للس�اعة الواحدة ظهرا، بينما اعلنت 
تفاوضها م�ع رشكة فاي�زر لتوريد كميات 

اكرب من اللقاحات.
 وكان األم�ن الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد 
نعي�م الغزي اعلن مؤخرا اص�دار توجيهات 
ل�وزارة الصحة بتمديد عمل املراكز الصحية 

الخاص�ة باللقاح�ات، حتى الثامنة مس�اًء 
بدالً م�ن الواح�دة بعد الظهر، م�ن ضمنها 
يوما الجمعة والسبت، من أجل فسح املجال 
أمام املواطنن، بعد أن شهدت األيام األخرة 

إقباالً كبراً عىل تلقي اللقاحات. 
وق�ال مدي�ر تعزي�ز الصحة الدكت�ور هيثم 
العبي�دي يف ترصيح صحفي، انه تم »تفعيل 
ق�رار فتح جمي�ع املنافذ التلقيحي�ة يف ايام 
الجم�ع والعط�ل الرس�مية وبدفعت�ي عمل 

صباحية ومسائية«.  
أنَّ »اللقاح�ات تص�ل إىل الع�راق  واوض�ح 

اسبوعيا ال سيما فايزر عىل شكل دفعات بن 
400 - 600 الف جرع�ة، وهناك مفاوضات 
مس�تمرة مع الرشكة املنتجة لزيادة كميات 
اللقاح بس�بب االقبال الكبر م�ن املواطنن 

عىل املنافذ التلقيحية«. 
واض�اف العبي�دي أنَّ »اللق�اح يعد الس�بيل 
الوحي�د ملقارعة الف�روس، ويمن�ع دخول 
الحرج�ة  املستش�فيات بس�بب االصاب�ات 

ويبعد الناس عن شبح املوت«. 
وبن أنَّ »الوزارة اس�تطاعت أن تميز املوجة 
الحالي�ة بانه�ا اح�دى الطف�رات الوراثي�ة 

املتح�ورة التي تتع�رض لها الس�اللة ملرات 
عدي�دة، واعتمدت املؤسس�ات الصحية عىل 
االع�راض الرسيرية لالم�راض التي ظهرت 
بالفرة االخرة واثبتت وجود س�اللة »دلتا« 
الت�ي اصاب�ت االعم�ار الصغ�رة، والفئات 
الش�بابية«، مبيناً »ارتفاع االصابات باعداد 
كبرة لم يسبق لها مثيل من قبل، والوفيات 
رسيع�ة جدا، وهي اكثر فتكا وانتش�ارا بن 

الناس وعالية الخطورة لغر امللقحن«.
إىل ذل�ك، أعلن�ت وزارة الصح�ة انه »س�تتم 
محاس�بة اي ش�خص يقوم بتزوير بطاقة 

التلقي�ح املض�اد لف�روس كورون�ا بأش�د 
العقوبات«.

وقال�ت عضو الفريق االعالم�ي للوزارة ربى 
فالح ان »تزييف البطاقات غر مقبول كونه 

يؤثر عىل سالمة املواطن«. 
وكشفت عن »شهادات دولية ستصدر وفقاً 
لبطاق�ة التلقي�ح وتك�ون معتم�دة يف دول 

العالم«. 
وتابع�ت ف�الح ان »تزييف بطاق�ة التلقيح 
سيتسبب بأرضار املواطن نفسه كونه سيتم 

كشفها يف املطارات او يف دول أخرى«.

الصحة متدد فتح املنافذ التلقيحية: يوميًا وحتى الـثامنة مساًء
توعدت مزوري بطاقات التلقيح بعقوبات شديدة

زار عوائل الشهداء وقدم هلم التعازي.. واجرى جولة على القوات والقطعات

انقذت فتاة قاصر من االستدراج واملتاجرة 

وكيـل وزارة الداخليـة لشـؤون الشـرطـة 
عن جريمة صالح الدين: لن متر بال حماسبة

        بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى رئي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس 
السبت، زيارة إىل مستش�فى ابن النفيس يف العاصمة بغداد، 
واطل�ع عىل مس�توى الخدم�ات الطبية، والصحي�ة املقدمة 
للمرىض، داعيا لعدم االستس�الم للتحديات.وذكر بيان ملكتب 
رئي�س ال�وزراء تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان 
الكاظمي تفقد ردهات املستشفى، وأحوال املرىض املراجعن 
والراقدين، واستمع إىل شكاواهم ومقرحاتهم، ووّجه بتذليل 
العقبات، وتوفر املس�تلزمات الرضورية وبالرسعة املمكنة. 
واض�اف، ان رئي�س مجلس الوزراء عق�د اجتماعاً مع املالك 
الطبي، أش�اد فيه ب�دور األطباء، وبدور امل�الك الصحي وهم 
يبذل�ون الجه�ود؛ من أجل تقدي�م الخدمة للم�رىض يف هذه 
الظ�روف االس�تثنائية التي يم�ر بها العراق والعالم؛ بس�بب 

جائحة كورونا، وزيادة مخاطرها. كما اس�تمع إىل املشكالت 
الت�ي تواج�ه عمل املستش�فى ووّج�ه بمعالجته�ا. وأكد أن 
الحكوم�ة الحالية لديها إرصار عىل إنص�اف املالكات الطبية 
والصحي�ة، واتخذت خط�وات متع�ددة بهذا الجان�ب، ودعا 

الجمي�ع إىل تفه�م ظروف البل�د، والتحديات الت�ي يواجهها، 
متعه�داً بأنه ل�ن يمر ي�وم دون البحث عن أفض�ل الفرص؛ 
لتحس�ن الواق�ع الصح�ي يف الع�راق، الذي يزخ�ر بكفاءاته 

الطبية يف داخل البلد وخارجه.
وع�رب الكاظم�ي ع�ن أس�فه لوج�ود بع�ض النواق�ص يف 
مستش�فياتنا التي ال تليق بسمعة الطب وال باألطباء، مؤكداً 
أن ه�ذا األم�ر م�ن مس�ؤولية الدولة الت�ي عليه�ا توفر كل 
املتطلبات، وأن تلكؤها إنما جاء بسبب الحروب التي شهدها 
البلد، وبس�بب سوء اإلدارة، وس�وء التخطيط، والفساد، وأن 
الحكوم�ة تح�رص حالي�اً عىل تصحي�ح الكثر م�ن أخطاء 
السنوات السابقة.ودعا إىل عدم االستسالم للتحديات، والعمل 
جميع�اً لصناعة األمل، وبناء املس�تقبل الزاهر ألبنائنا، مبيناً 
أن لدى الحكومة أولوية يف دعم قطاعات الصحة، والكهرباء، 

والربية، والتعليم والنفط.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألتق�ى وزي�ر الخارجيَّة فؤاد حس�ن يف مقر 
األمم املتحدة يف نيويورك، رئيس فريق الدعم 
االنتخابي يف دائرة الش�ؤون السياسيَّة وبناء 
الس�الم يف االمانة العامة لألمم املتحدة كريغ 

جينيس، والفريق األمني املرافق له. 
وذكر بيان ل�وزارة الخارجية العراقية تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ان�ه »جرى 
خ�الل اللق�اء بح�ث التحض�رات الالزم�ة 
إلج�راء االنتخابات يف موعدها املُح�دد، وأّكَد 
�يد الوزي�ر أن الحكومة ماضي�ة بإجراء  السَّ
االنتخاب�ات الت�ي تع�د أح�د أه�م األه�داف 
�يد  الرئيس�ة يف املنهاج الحكومّي، وقدم السَّ
الوزير ش�كره لفريق الدع�م االنتخابي عىل 
الُجُهود الكب�رة التي ُبذلت م�ن قبلهم اثناء 
املُفاوض�ات املتعلق�ة بطل�ب الع�راق ح�ول 
املُراقب�ة االنتخابي�ة، ُمش�راً إىل الخط�وات 

الدبلوماس�ّية للحكوم�ة العراقيَّ�ة عىل أكثر 
من محور سواء يف نيويورك أو تجاه عواصم 
ال�دول االعضاء يف مجلس األم�ن، ُمعرباً عن 
س�عادته لحص�ول العراق ع�ىل موقف داعم 

باالجماع من قبل مجلس األمن«. 
وأش�ار حس�ن إىل »تطلع الحكومة العراقية 
جمي�ع  يف  للُمراقب�ة  أمم�ي  فري�ق  لرؤي�ة 
املحافظ�ات العراقيَّ�ة لتعزيز الثق�ة العامة 
بالعملي�ة االنتخابي�ة«. كم�ا أش�ار الوزي�ر 
إىل »ُجُه�ود الحكوم�ة العراقيَّ�ة وتحركاتها 
ع�ىل املنظم�ات اإلقليمّية وتج�اه عدد كبر 
م�ن ال�دول ع�ىل املس�توى الثنائ�ّي لغرض 
ارس�ال فرق للُمراقب�ة االنتخابي�ة« ُمضيفاً 
أّن »الحكوم�ة العراقيَّ�ة تبذل ُجُه�ود كبرة 
لتأم�ن االنتخاب�ات، ُمش�دداً عىل اس�تعداد 
الحكوم�ة لتوف�ر كل املتطلب�ات الت�ي تقع 
ع�ىل عاتقه�ا، وتوفر األج�واء اآلمنة إلجراء 
انتخابات نزيهة تلبي املعاي�ر الدولّية، و إن 

الوض�ع األمن�ّي يف العراق أفض�ل بكثر عما 
كان علي�ه الوض�ع قبل عدة س�نوات يف ظل 
الُجُهود الكبرة الت�ي تبذلها األجهزة األمنّية 
يف س�بيل ُمكافحة اإلرهاب«. من جانبه لفت 
كريغ جينيس رئي�س فريق الدعم االنتخابي 
إىل أن فري�ق الدع�م االنتخابي نج�ح بتأمن 
التموي�ل ال�رضوري ملمارس�ة فري�ق األمم 
املتحدة املعن�ي باملُراقبة االنتخابية يف العراق 
من خالل املنح التي قدمتها بعض الدول من 
بينها الواليات املتحدة األمريكية ، وفرنس�ا، 
وأملاني�ا، وهولندا، والدنمارك. وأعلن أن األمم 
املتحدة س�توظف )150( خبرا أمميا لتعزيز 
ُجُهود الدع�م االنتخابي املقدم�ة إىل العراق، 
ويعملون كفري�ق تحضري لعملية املُراقبة، 
وس�يتم توزيعهم عىل أربعة مراكز رئيسة يف 
العراق، كما سيتم ارسال )100( خبر أممي 
يف منتص�ف ش�هر أيل�ول س�تكون مهمتهم 
الرئيس�ة ُمراقبة االنتخابات.كما اس�تعرض 

ُجُهود األمم املتحدة التي تتوزع عىل ُمحورين 
يف مج�ال الدعم االنتخابي، وهما: املُس�اعدة 
الفني�ة، واملُراقبة االنتخابي�ة، لتكون البعثة 
األممية للمس�اعدة االنتخابية يف العراق هي 
األك�رب لألم�م املتح�دة«. ون�وه اىل أّن فريق 
إىل بغ�داد  التواص�ل االس�راتيجي س�يصل 
قريباً. كما أش�ار داركو موسيبوب أن ُجُهود 
الفري�ق تركز عىل تنفيذ ق�رار مجلس األمن 
)2576(، ودورنا يتضمن التواصل مع اعضاء 
مجلس األمن والحكومة العراقيَّة و الفاعلن 
العراقي�ن م�ن األح�زاب واملجتم�ع املدن�ي 
واإلعالم، وهدفنا يتلخص بتقديم اقىص قدر 
ممكن من الدعم للحكوم�ة العراقيَّة لتأمن 
انتخابات نزيهة مع االحرام الكامل لسيادة 
العراق، ونعمل وفق جدول زمني يتوافق مع 
ُموع�د االنتخابات حيث قمن�ا بتعين رئيس 
الفريق األممي املعني بالحملة االسراتيجية 

وسيبارش عمله يف العراق قريباً.

اعلن�ت قيادة عملي�ات بغ�داد، اليوم 
الس�بت، ان جه�دا اس�تخباريا كبرا 
اس�فر عن االطاحة بخمسة إِْرَهابين 

شمايل العاصمة. 
وذكر إْع�اَلم َعَملِيَّ�ات َبْغ�َداد يف بيان 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان 
»مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب 
بغ�داد، ودائرة أمن بغ�داد تمكنت من 
إلق�اء القب�ض عىل خمس�ة متهمن 
وف�ق املادة )1/4( إره�اب بعد نصب 
كمائ�ن محكم�ة يف مناط�ق ش�مايل 
بغ�داد بالتع�اون م�ع لوائ�ي املش�اة 
)22( و)59( يف الفرق�ة السادس�ة«، 
مشرا اىل ان العملية جاءت »بتنسيق 
اس�تخباري عال املس�توى مع قس�م 

استخبارات وامن عمليات بغداد«. 
الس�ياق  »ويف  ان�ه  البي�ان  واض�اف 
ذات�ه تمكن�ت قوة م�ن الل�واء )23( 
يف فرق�ة املش�اة الس�ابعة عرشة من 
ضبط وتفكيك عبوتن ناس�فتن من 
مخلفات عصاب�ات داعش اإلرهابية، 

يف منطقة املناري جنوبي بغداد«.
وتابعت »فيما تمكنت قوة مشركة من 
اللواء األول رشط�ة اتحادية ومديرية 
االس�تخبارات والجريمة املنظمة من 
اعتقال متهمن اثن�ن بتهمة تهريب 
اآلث�ار، وضبط بحوزتهم خمس قطع 

أثرية جنوب رشقي بغداد«. 
واش�ار البيان اىل ان »قطعات الفرقة 
تمكن�ت  اتحادي�ة  رشط�ة  الثاني�ة 
م�ن اعتق�ال )6( متهم�ن بروي�ج 
املخدرات، والرسق�ة، والقتل، وضبط 
أس�لحة وأعت�دة وأجهزة اتص�ال، يف 

جانب الكرخ.

رئيس الوزراء يزور مستشفى ابن النفيس: نأسف لوجود »بعض النقص«

األمم املتحدة تعتزم مراقبة االنتخابات بـ)250( خبريًا دوليًا

بجهد استخباري.. 
عمليات بغداد تطيح بخمسة 

ارهابيني شاميل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

بام�ر م�ن القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة السيد مصطفى الكاظمي 
ووزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي، 
وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
محم�د  عم�اد  الفري�ق  الرشط�ة 
محم�ود عىل راس لجن�ة تحقيقية 
عليا لغرض االط�الع عىل مجريات 
الح�ادث االرهاب�ي ال�ذي تع�رض 
له ابن�اء ناحية يث�رب يف محافظة 
ص�الح الدي�ن ع�ىل ي�د عصاب�ات 
»داعش« االرهابية يف مجلس عزاء 

احد املواطنن.

وكان يف اس�تقبال الفري�ق محمود 
قائ�د رشط�ة املحافظة وع�دد من 

الضباط.
وف�ور وصول�ه، ت�م عق�د اجتماع 
م�دراء  لجمي�ع  القي�ادة  مق�ر  يف 
املديري�ات واالقس�ام وكذلك زيارة 
قس�م رشطة يث�رب واملوق�ع الذي 
حصل فيه االعتداء االثم يف الناحية 
كما تم�ت زي�ارة عوائل الش�هداء 
حيث قدم الوكيل التعازي واملواساة 
لهم، موك�داً ان ه�ذه الجريمة لن 
تمر س�دى وس�وف يتم القصاص 
من فلول االرهابن بس�واعد ابطال 

القوات االمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عيل مشجل املالكي، أمس السبت، 
إعداد خطة أمنية خاصة بش�هر محرم الحرام، فيما كشف عن محاورها 

والتشكيالت التي ستشرك يف تنفيذها.
وقال الل�واء الركن املالكي، إن »القيادة أعدت خطة أمنية لجميع االقضية 
التابعة اىل قيادة عمليات سامراء )الدجيل، بلد، وقضاء سامراء(«، الفتاً إىل 
أن »هذه الخطة ستكون بسيطة وسهلة لتأمن الحماية للزائرين وجميع 

املواطنن يف هذه االقضية«.
وأض�اف أن »الخطة ستش�رك يف تنفيذها قي�ادة فرقة الرشط�ة الرابعة 
وكذلك لواء املغاوير يف قيادة عمليات س�امراء وهيئة الحشد ضمن قاطع 
املس�ؤولية«، مؤكداً ان »الخطة س�تنفذ بتعاون تام م�ن قبل جميع هذه 

القوات االمنية«.
وبشأن العمليات التي تقوم بها القيادة، قال املالكي، إن »عمليات التفتيش 
والبحث عن االوكار القديمة والعبوات مستمرة، وكذلك عمليات البحث عن 
املطلوبن«، مشراً إىل أن »قيادة العمليات ألقت القبض عىل عدة مطلوبن 

ضمن قاطع املسؤولية ووفق املادة 4 ارهاب وكذلك مواد اخرى«.
وأك�د، أن »قي�ادة العملي�ات ج�ادة يف عملياته�ا التعرضي�ة، إضاف�ة إىل 
الكمائ�ن والدوري�ات الراجلة اللقاء القبض ع�ىل املطلوبن وتأمن قاطع 

املسؤولية«.
وبخص�وص الس�يطرات يف س�امراء، قال املالك�ي، إنه »تم رف�ع عدد من 
الس�يطرات داخل س�امراء لعدم الحاج�ة إليها، إضاف�ة إىل رفع كثر من 
الحواجز ضمن قضاء س�امراء التي كانت س�بباً يف قط�ع بعض الطرق«، 
كاش�فا عن »وجود مش�اريع عمالقة ستنفذ يف س�امراء وجميع االقضية 

املوجودة يف بلد والدجيل ».

عمليات سامراء تستبق شهر حمرم بخطة أمنية: 
تتضمن عدة حماور وتشكيالت

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة 
وتوابعه�ا يف وزارة الداخلية، أمس 
الس�بت، ع�ن حصيل�ة واجباته�ا 

لشهر تموز.
وقال�ت الوكال�ة أنها نف�ذت أوامر 
قب�ض بح�ق 126٨، فيما رشحت 
أوام�ر القبض والعملي�ات األخرى 

عىل النحو التايل:
1.تنفيذ اوامر القبض 1269

2.القب�ض ع�ىل تج�ار ومروج�ي 
ومتعاطي املخدرات 115

3.القبض عىل ارهابن 24
املحاك�م  اىل  متهم�ن  4.احال�ة 

املختصة 176
5.ابطال عبوة ناسفة 197

6.ابطال حزام ناسف 3 
7.تحرير مخطوف 1
٨.ضبط اسلحة 139

9.ضبط اعتدة 579
10.طبع لوحات سيارات 16647

11.اصدار اجازات السوق 110٨7
للس�ائقن  س�نوية  12.اص�دار 

19959
13.فض املشاجرات 1152

14.ضبط سيارات مطلوبة 4٨
15.التربع بالدم 19
16.انقاذ الغرقى 3

17.القبض عىل متسولن 317
1٨.القبض عىل مخمورين 140

19.كدس عتاد 1
إىل ذل�ك، تمكنت رشط�ة بغداد من 
إنقاذ فتاة قارص من فخ االستدراج 

واملتاجرة بها.
تلق�ت  للرشط�ة  بي�ان  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»مف�ارز قس�م رشط�ة الصالحية 
التابع لقيادة رشطة بغداد تمكنت 
م�ن إنق�اذ فتاة ق�ارص تبل�غ من 
العمر 16 عام�ا من فخ االختطاف 
من خ�الل اس�تدراجها عرب مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي«، مبينة، ان 
»الفت�اة ت�م اس�تدراجها م�ن قبل 
مته�م يف اح�دى املحافظ�ات حيث 
وعدها بالزواج وكان ينوي االعتداء 

عليها واملتاجرة بها«. 
وأض�اف البي�ان، انه« ت�م التحفظ 
ع�ىل الفت�اة والتواصل م�ع ذويها 
بعد ع�رض املوضوع ع�ىل القضاء 
واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

اصوليا وفق القانون«.

وكالة شـؤون الرشطـة تلقـي القبـض
 عىل 1269 متهاًم ومطلوبًا خالل متوز
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س املجل�س ال�وزاري للطاق�ة وزي�ر النف�ط 
إحس�ان عب�د الجب�ار، أمس الس�بت، ع�دول رشكة لوك 
أوي�ل)LUKOIL(  ع�ن قرار بيع حص�ة الرشكة يف حقل 
)غرب القرن�ة-2( لرشكات صينية، مؤك�داً قدرة العراق 
عى االس�تحواذ ع�ى حصص ترغ�ب رشكات الرتاخيص 

النفطية بامليض بصفقات بيعها يف السوق العاملية.
وقال عبد الجبار، إن »رشكة )لوك أويل( الروس�ية س�بق 
أن أرس�لت إش�عاراً رس�مياً يفيد بأنها تريد بيع حصتها 
يف حق�ل )غ�رب القرنة-2( ل�رشكات صينية بس�بب أن 
)االس�تثمارية املوج�ودة بالع�راق غري مناس�بة يف نظر 
املس�تثمرين الكبار( بحس�ب وصف الرشك�ة، كذلك فإن 
)أغلبهم - أي املستثمرين يف العراق إما يبحثون عن سوق 
أخ�رى أو رشي�ك لالس�تثمار يف قطاع الطاق�ة املتجددة( 
بحس�ب قوله�ا«. وأكد أن »النقاش�ات م�ع رشكة )لوك 

اوي�ل( خالل األش�هر الس�تة األخرية أس�همت يف تراجع 
الرشك�ة رس�مياً عن رغبته�ا يف عرض جزء من األس�هم 

للتداول للبيع لرشكات أخرى«. 
وأض�اف أن »تفهم دوافع )لوك اويل( قد أس�هم يف وضع 
الحلول بالتنسيق مع وزارة النفط لبعض من االشكاالت، 
الت�ي ت�رى الرشك�ة أنه�ا ق�د تغ�ريت إيجابي�ا لصال�ح 

الطرفني«. 
وبش�أن رشاء الع�راق حص�ة رشك�ة )اكس�ون موبيل( 
االمريكيَّة ُمتعدِّدة الجنسيات املشغل الرئيس لحقل )غرب 
القرنة-1(، قال وزير النفط، أنه »نحن نحرتم التعاقدات 
بش�أن التوقيت�ات الزمنية ولكن تأخرن�ا بعض الوقت يف 
إكم�ال برنام�ج رشاء حصة )اكس�ون موبي�ل( ويجري 
حاليا معالجة ذلك الستحصال املوافقات الرسمية لغرض 

الرشاء لصالح رشكة نفط البرصة«. 
وأب�دى عب�د الجبار رغبت�ه القوي�ة املدعوم�ة بالقدرات 
والخ�رات ذاتها يف قطاع وزارة النفط »باالس�تحواذ عى 

حصة )اكس�ون موبيل( يف الحق�ول النفطية وكما حدث 
يف 12 آب 2018 بعد انس�حاب رشكة )شل( النفطية من 
حقل )مجن�ون(«، مؤك�داً أن »النجاح املس�جل عاملياً يف 
االدارة والتشغيل لرشكة )نفط البرصة( لحقل )مجنون( 

دليل عى تمسكنا بقدراتنا الكبرية«. 
واوض�ح إن »الحكومة وال�وزارة ال تزاالن تؤي�دان إبقاء 
االستثمار االجنبي وذلك إلبقاء الحداثة والتنمية بالرشاكة 
مع كريات الرشكات االجنبية يف انضاج مشاريع الخدمات 
اللوجس�تية )النق�ل والتدري�ب والتطوير واالس�تثمار يف 
مشاريع الطاقة الشمسية( من خالل استدراج الرشكات 
االجنبية لالستثمار بالطاقة الشمسية ويف مشاريع الغاز 
وبناء محطات الكهرباء بالطاق�ة البديلة وهو ما تجري 

مناقشته حالياً«. 
وأكد عبد الجبار امليض قدماً يف مرشوع استرياد الغاز من 
منفذ البرصة به�دف تحقيق االكتف�اء بالرسعة املمكنة 
لتجهي�ز محطات انتاج الكهرباء بوق�ود الغاز الطبيعي، 

معلن�اً تقديم رشكات عدة لع�روض تجهيز العراق بمادة 
الغ�از الطبيع�ي باملرحلة الراهنة وذل�ك توازيا مع توجه 
حكوم�ي لضخ االس�تثمارات يف قط�اع اس�تثمار الغاز، 
وق�ال: إن »موافقة مجلس الوزراء عى عقد الرشاكة مع 
)توتال( لبناء مجمعات للغاز يف جنوب العراق ستس�اعد 
البالد عى الوصول باالنتاج إىل املس�تهدف الستثمار اكثر 
م�ن اربع�ة مليارات ق�دم مكع�ب قيايس يوم�ي بحلول 
ع�ام 2024 ما يكفي النتاج اكثر م�ن 10 كيكا واط )10 
آالف مي�كا واط( من محطات انتاج الطاق�ة الكهربائية 

الغازية«. 
وع�د أن ذلك »سيس�اعد البالد عى خف�ض معدل فاتورة 
استرياد الغاز الطبيعي عى مدى االعوام القادمة تدريجياً 
والتخل�ص م�ن ظاهرة ح�رق الغاز الطبيع�ي املصاحب 
للنف�ط الخام تماش�ياً ونظام حماية البيئ�ة واملتطلبات 
واملعاي�ري الدولي�ة يف تجمي�د الطاق�ة املنتج�ة بالوق�ود 

الكاربوني املحدد«.

وزير النفط يعلن عدول رشكة روسية عن قرار بيع حصتها بحقل نفطي يف العراق

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

ب�ارش ف�رع املثن�ى التاب�ع للرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب توزيع مس�تحقات الفالحني 
واملس�وقني )مس�وقي الحنطة لعام 2021(، 
فيما سيتم توزيع مستحقات فالحي البرصة 
و بابل ي�وم األحد، أكد ذلك مدير عام الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب املهندس باس�م نعيم 
العكييل.   وقال العكييل إن املالكات الحسابية 
يف س�ايلو الس�ماوة انج�زت توزي�ع )٩٥%( 
من مس�تحقات الفالحني واملسوقني للدفعة 

الثالثة والبالغة قيمتها خمس مليار دينار.
باب�ل  يف  الحس�ابية  الوح�دات  أن  وأض�اف 
والب�رصة تبارش األح�د بتوزيع مس�تحقات 

مسوقي الحنطة لهذا املوسم. 
م�ن جان�ب آخ�ر، واصل�ت مراك�ز تس�ويق 
محافظات اقليم كردس�تان باستالم الحنطة 
املحلية من الفالحني واملس�وقني وبلغ اجمايل 
ما تم تس�ويقه ث�الث ماليني ط�ن وثالثمائة 
واحدى وس�تون الف طن من الحنطة املحلية 
موزع�ة حنطة ناعمة درجة أوىل ثالث ماليني 
ومائ�ة وخمس عرش الف طن وحنطة ناعمة 

درجة ثانية مائتان وخمس وثالثون الف طن 
وحنطة ثالثه قاربت العرشة آالف طن.  

و أك�د العكي�يل اس�تمرار عملي�ات تجهي�ز 
املطاح�ن بالحص�ص املق�ررة م�ن الحنطة 
املحلية الوجبة السادسة وفق نسب الخلطات 

املقررة من قسم السيطرة النوعية.
ومع تغيريات الطقس وش�هود بعض مناطق 
نينوى موجة امطار يف ش�هر تم�وز، حددت 
خط�ة  الحب�وب  لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة 
املحافظة عى س�المة خزين الحنطة املحلية 
قبل بدء موس�م الش�تاء، فيما أش�ارت إىل أن 
قس�م املخازن وجه الف�روع واملواق�ع كافة 
بتحدي�د الحاج�ة الفعلية ملس�تلزمات العمل 
من اغطية بالس�تيكية ) الجوادر ( و حبال و 

غريها من احتياجات.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة 
الحب�وب املهن�دس باس�م نعي�م العكييل أنه 
وجهن�ا الف�روع واملواق�ع بمتابع�ة الطقس 
ومتابعة وحدات الدفاع املدني لتاليف أي حالة 
تغيري يف الجو والرشوع بتحديد إعداد الجوادر 
املس�تخدمة والصالح�ة للتغطي�ة وإمكانية 
االستفادة منها وتحديد عدد الجوادر الجديدة 

التي يمكن ان تسد حاجة املوقع.
املواق�ع  ىف  العامل�ة  مالكاتن�ا  أن  وأض�اف 
الخارجية اس�تنفرت كامل جهودها لتجهيز 
الكميات للمطاحن ومناقلة الحنطة للمواقع 

التي تمتلك طاقات خزينة مؤمنة.  
وبني أن من أولويات عملنا يف املرحلة القادمة 
ه�و املحافظة عى س�المة الخزي�ن قبل بدء 

موسم األمطار.  
وكش�ف العكي�يل عن أن من اه�داف وخطط 
الرشك�ة العم�ل ع�ى ادامة وتطوي�ر وزيادة 
الطاقات الخزنية ونس�عى للنه�وض بالبنى 
التحتي�ة س�واء م�ن خ�الل الجه�د الهنديس 
للرشكة وما تتضمنه املوازنة من تخصيصات 
أو م�ن خ�الل دعم صن�دوق اعم�ار املناطق 

املحررة أو دعم املحافظات. 
وبني العكييل أن رشكة تجارة الحبوب تواصل 
متابعتها النجاز مشاريع السايلوات املعدنية 
يف  كربالء و الش�طرة، وهناك رغبة يف انش�اء 
مجموعة كبرية من للسايلوات يف املحافظات 
املنتج�ة مث�ل واس�ط و الديوانية وميس�ان 
واملثنى والنجف واالنبار وصالح الدين وحتى 

نينوى بحاجة إىل إنشاء سايلوات حديثة.

جتارة احلبوب: رصف الوجبة الثالثة من مستحقات 
الفالحني ملحصول احلنطة ٢٠٢١

مدير عام الشركة وجه املواقع باستنفار كامل للحفاظ على اخلزين من األمطار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هياة املنافذ الحدودية، أمس السبت، 
ضبط حاوية مخالفة لرشوط االسترياد يف 

أحد موانئ محافظة البرصة.
وذكر بيان للهيأة تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »منف�ذ مين�اء أم ق�رص 

الشمايل، تمكن وبناء عى املعلومات الواردة 
م�ن جهاز املخاب�رات الوطن�ي من ضبط 
حاوي�ة تحتوي عى منظوم�ة }تورباين{ 
ل�رشوط  مخالف�ة  االس�تخدام  متع�دد 
االس�ترياد«.وأضاف »ت�م تنظي�م محرض 
ضب�ط أصويل واإلحال�ة إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.

املنافذ تضبط »تورباين« متعدد االستخدام يف أم قرص
مبعلومات خمابراتية..

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الزراعة، محم�د كري�م الخفاجي، أمس 
الس�بت، عن حصول املوافق�ات األصولية عى رصف 
مس�تحقات الفالحني واملزارع�ني الخاصة بمحصول 
الش�عري لعامي 201٩ و2020.وقال الخفاجي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »ومن خالل 
الجه�ود املتواصلة حصول موافق�ة وزارة املالية عى 
تسديد مس�تحقات الفالحني ملحصول الشعري العلفي 
وم�ن املبال�غ املتوف�رة  ل�دى رشكتي ماب�ني النهرين 
العام�ة للب�ذور والرشك�ة العراقي�ة النت�اج البذور«. 
وأوضح أن »الوزارة بعد هذا القرار س�ددت مابذمتها 
للفالحني من مس�تحقات محاصيل الحنطة والشعري 

والذرة الصفراء بشكل كامل لعامي 201٩ و2020«.

الزراعة تعلن رصف مستحقات 
الفالحني واملزارعني من حمصول 

الشعري العلفي لعامني

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقدت وزيرة اإلعمار واإلس�كان والبلديات العامة نازنني محمد 
وس�و، أمس الس�بت، خالل زيارة ميدانية مرشوعي ماء الزهور 

املركزي ومجاري قضاء الحسينية يف بغداد.
وذك�ر املكتب اإلعالمي لل�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »وس�و وجهت أثن�اء زيارتها ب�اإلرساع يف تنفيذ 
أعم�ال املرشوع�ني وإنجازهما بالرسع�ة املمكن�ة، كونهما من 
املش�اريع الخدمية املهمة الت�ي تمس حياة املواطن�ني«، مؤكدًة 
»دعم الوزارة لتذليل املعوقات كافة التي تعرتض باقي األعمال«.

يذكر أن مرشوع ماء الزهور املركزي بطاقة 10000 م3/ ساعة، 
س�يعمل عى توفري امل�اء الصالح للرشب لنحو 800 ألف نس�مة، 
فيما تبلغ الطاقة التصميمية ملرشوع مجاري الحسينية 6٥000 
م3/اليوم، وسيسهم بتحسني الواقع الخدمي والبيئي لنحو 400 

ألف نسمة من أهايل قضاء الحسينية.

وزيرة اإلعامر توجه بإنجاز 
مرشوعني خدميني يف احلسينية

    بغداد / المستقبل العراقي

أظهرت بيان�ات كورية جنوبية، أمس الس�بت، بأن العراق احتل 
املرتبة الس�ابعة من بني البلدان املصدرة للنفط إىل س�يؤول خالل 
شهر حزيران املايض إذ بلغ مجموع الصادرات النفطية العراقية 

إىل ذلك البلد 3.872 ماليني برميل.
ووفقا للبيانات فان »واردات خامس أكر مس�تورد للنفط الخام 
يف العال�م، خالل ش�هر يونيو/حزي�ران املايض، بلغ�ت 80.16٥ 
ملي�ون برمي�ل ، أو 2.67 ملي�ون برمي�ل يف اليوم، بزي�ادة %7.4 

مقارنة بالعام املايض«. 
وأظه�رت البيان�ات ان »واردات كوري�ا الجنوبية م�ن الخام من 
اململكة العربية الس�عودية، أكر مورد لها ، بلغت 22.٩11 مليون 
برميل يف حزيران، فيما ج�اءت الواليات املتحدة ثانيا وبصادرات 
بلغت 11.377 مليون برميل، فيما جاءت الكويت ثالثا بصادرات 
بلغ�ت 7.783 ماليني برمي�ل، واحتل�ت اإلمارات املرتب�ة الرابعة 

بصادرات بلغت 4.4٩٥ ماليني برميل«. 
وأش�ار إىل أن »قطر احتلت املرتبة الخامسة يف صادرات النفطية 
لكوري�ا الجنوبية وبمق�دار 4.47٥ ماليني برمي�ل تليها الرازيل 
سادسا وبمقدار 3.886 ماليني برميل ومن ثم جاء العراق سابعا 
وبمق�دار 3.872 مالي�ني برميلن وجاءت روس�يا ثامنا وبمقدار 

3.1٩٥ ماليني برميل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة التجارة املواطن�ني، أمس الس�بت، اىل االبالغ عن اي 
مخالفات يف اس�تالم الس�لة الغذائي�ة التي بدأ العم�ل بها مطلع 

الشهر الحايل
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»ندع�و املواطنني اىل التع�اون يف انجاح مرشوع الس�لة الغذائية 
من خالل االبالغ عن املخالفات س�واء اكانت من صالحيات املواد 
او مخالف�ات اخ�رى عر االتص�ال بمواقع التواص�ل االجتماعي 

للرشكة او للرقابة التجارية«. 
وتاب�ع ان »الكميات املجه�زة تحتاج اىل الرقاب�ة والتدقيق فضال 
عن الرقابة الش�عبية، وان اس�ترياد الكمي�ات الكبرية وتجهيزها 
قد يش�وبه بعض الخط�أ اال ان الرشكة ماضي�ة باتجاه معرفة 

مشاكل املواطنني ومعالجتها«. 
واكدت ان »الرقابة التجارية تعمل عى اس�تبدال اي مادة غذائية 

يتم التبليغ عنها«.

العراق حيتل املركزة السابعة عىل قائمة 
الدولة املصدرة للنفط إىل كوريا اجلنوبية

التجارة تدعو املواطنني لإلبالغ
عن خمالفات استالم السلة الغذائية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت محكمة تحقيق املوصل عن ضبط 2٥0 طنا من املواد الغذائية التالفة معدة للبيع 
داخل مخزن يستخدم لخزن االعالف.وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعى 
ان »معلومات وردت بوجود مخزن يف الجانب األيمن من مدينة املوصل معد لخزن االعالف 
يستخدم لخزن املواد الغذائية بطريقة مخالفة للرشوط الصحية وكذلك يستخدم بتعبئة 
م�ادة الرز ذات النوعي�ات الرديئة و املنتهي الصالحية يف اكي�اس جديدة تحمل األكياس 
م�اركات معروفة ونوعيات جيدة جدا لغرض اعادة بيعها يف األس�واق وبش�كل مخالف 
للرشوط الصحية«.وأضاف »تم تشكيل فريق مشرتك من قبل مديرية مكافحة الجريمة 
املنظم�ة والرقابة الصحي�ة وبعد اخذ املوافقات االصولية م�ن القايض املختص بقضايا 
الجريم�ة املنظم�ة يف محكمة تحقيق نينوى تم االنتقال إىل املوق�ع وتم ضبط ما يقارب 

2٥0 طنا من املواد الغذائية والرز املخالف للرشوط الصحية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
واألش�غال العامة من إنج�از املرحلة األوىل 
الخاص�ة بإج�راءات األتمت�ة والحكوم�ة 
املح�ددة،  الس�قوف  ضم�ن  اإللكرتونيَّ�ة 
بينم�ا ترتق�ب إنج�از املرحل�ة الثانية من 
املرشوع املهم عقب إط�الق التخصيصات 
املالية. وأش�ار املركز االعالم�ي للوزارة يف 
ترصي�ح صحفي، إىل »اإلج�راءات املتعلقة 
باألتمت�ة والحوكمة االلكرتونية من ضمن 
اس�تكمال مرشوع الحكوم�ة االلكرتونية 
والش�فافية بما يشمل مؤسس�ات الدولة 
كافة وبحسب الس�قوف الزمنية املحددة، 
وت�م إنج�از املرحل�ة األوىل م�ن م�رشوع 
الحكوم�ة االلكرتوني�ة )املتضمن إنش�اء 
مركز بيانات الوزارة وبمواصفات جيدة(«. 
وب�ني املرك�ز أنه »ت�م تصمي�م العديد من 
األنظم�ة النمطية الش�بكية والتخصصية 
ملق�ر الوزارة وتش�كيالتها، منه�ا )االفراد 
والروات�ب املوح�د واملخ�ازن واملوج�ودات 
الثابتة ومتابعة الريد الكرتونياً والقوانني 
والترشيعات ومراقبة نوعية املياه وحرص 
األنظم�ة  البلدي�ات وغريه�ا م�ن  أم�الك 
االعالم�ي  املرك�ز  وأك�د  التخصصي�ة(«. 
لل�وزارة، أنَّ »ال�وزارة نف�ذت العدي�د من 
االنش�طة يف مجال الحوكم�ة اإللكرتونية 
منه�ا تحدي�ث ش�بكة االنرتن�ت للموق�ع 
االلكرتون�ي لل�وزارة فض�اًل ع�ن التهيئة 
للتعاقد م�ع إحدى ال�رشكات املتخصصة 
لحماي�ة أم�ن البيان�ات، والتنس�يق م�ع 
منظم�ة )اليونس�يف( لبن�اء نظام خاص 

بخط�ة س�المة املي�اه حي�ث يتضمن هذا 
النظ�ام جمي�ع بيانات وفحوص�ات املياه 
وتحليله�ا باالضاف�ة إىل جمي�ع البيان�ات 
ملش�اريع امل�اء«. وأض�اف أنه »ت�م إرشاك 
مركز نظ�م املعلومات يف ال�وزارة باللجان 
الخاص�ة باألمر الديواني رقم )22( لس�نة 
2020 والتي تتوىل تنفيذ مرشوع الحكومة 
اإللكرتوني�ة ووض�ع فري�ق خ�اص بعمل 
أتمت�ة دوائ�ر التس�جيل العق�اري وفريق 
الجباي�ة االلكرتونية، ومتابعة تنفيذ نظام 
إدارة الوثائ�ق الوطني ملقر ال�وزارة واملعد 
م�ن قب�ل االمانة العام�ة ملجل�س الوزراء 
الخاص بإرس�ال وتس�لم الري�د والوثائق 
م�ع جمي�ع الجه�ات الحكومي�ة والعمل 
عى توس�عة نطاق عمله ليشمل تشكيالت 
ال�وزارة كاف�ة، وكذل�ك مس�اعدة دائ�رة 
عق�ارات الدول�ة يف تصمي�م نظ�ام حرص 
أمالك وزارة املالية ووزارة االتصاالت لبناء 
نظ�ام ح�رص األرايض والعق�ارات التابعة 
للدولة، فضالً عن التنسيق مع وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري لبناء نظام خاص 
بالعقارات العائدة للمواطنني ضمن دوائر 
التسجيل العقاري«.  وأشار إىل أنه »استناداً 
إىل ق�رار مجل�س ال�وزراء املرق�م 378 يف 
2018 الخ�اص بالجباي�ة اإللكرتونية، تم 
التعاقد مع رشكة للدفع اإللكرتوني النجاز 
املرشوع الخاص بصندوق االسكان العراقي 
يتضمن املرشوع استحصال جميع املبالغ 
املتأتية من االقس�اط الش�هرية للمقرتض 
عن طريق البطاق�ات االئتمانية العاملة يف 
الع�راق واملرخصة من قب�ل البنك املركزي 

والغاء التعامل النقدي مستقبالً«.

حتقيق املوصل تعلن ضبط ٢٥٠ طنا من املواد الغذائية التالفة 

اإلعامر تؤكد انجاز املرحلة األوىل من »احلوكمة اإللكرتونية« الرافدين يعلن افتتاح حوايل ٥ آالف 
حسابًا جديدًا يف حزيران

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين، أمس الس�بت، حصيلة فتح الحس�ابات املرصفية 
إليداع أموال املواطنني يف املرصف.

 وذك�ر املكت�ب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »عدد الحسابات املفتوحة للمواطنني وفئات اخرى يف فروعه ببغداد 

واملحافظات خالل حزيران املايض بلغت ٥280 حساب توفري وجاري«.  
وبني، ان »عدد الحس�ابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى 

وصلت اىل 407 حساب«.  
وأضاف: »يف حني بلغ عدد حس�ابات التوفري للمواطنني اىل 4873 حساب«، 
مش�ريا اىل ان »املرصف مس�تمر يف تقدي�م خدماته وذلك بفتح الحس�ابات 
للمواطن�ني الراغبني يف ايداع اموالهم يف املرصف بالدينار والدوالر والحصول 

عى الفوائد وفق رشوط وضوابط وضعت«،  
ولفت البيان، انه »بامكان زبائن املرصف زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات 

لالطالع عليها«.

حمافظ البرصة  يشكر أمراء قبيلة اخلزاعل وحيذر 
من »اهنيار السلم املجتمعي«

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ش�كر محافظ الب�رصة، أس�عد العيدان�ي أمراء 
قبيل�ة الخزاعل ملوقفهم إزاء حادثة وفاة املواطن 
»هش�ام محمد الخزعيل« الذي تق�ول عائلته إنه 
قىض تحت التعذي�ب يف مديرية مكافحة الجرائم 
يف املحافظة، فيما أش�ار إىل أن الشاب اآلخر، عيل 
فهد الش�مري تويف نتيج�ة »تعاطيه كمية كبرية 

من الحبوب املخدرة وفق نتائج الطب العديل«.
وتظاه�ر املئ�ات، ع�رص الجمع�ة، يف محافظ�ة 
البرصة احتجاجاً عى حادثتي وفاة هشام محمد 
وعيل الشمري اللذين تقول عائليتهما إنهما قضيا 
ج�راء التعذيب بعد اعتقالهما، وطالب املحتجون 

ب�«وضع حد لحاالت التعذي�ب داخل مراكز االحتجاز 
األمني«.وقال العيداني يف تسجيل صوتي »أشكر أمراء 
الخزاع�ل ملوقفهم املرشف والوطن�ي، وتعازينا ألهايل 
املتويف هشام بغض النظر إن كانت مديرية الجرائم يف 

البرصة مذنبة أو سبباً يف وفاة هذا األخ املسكني، لكن 
أري�د أن أنوه ملوقف ه�ذه القبيلة العريق�ة األصيلة، 
كان موق�ف امرائها مرشف ج�داً وقالوا نحن نحتكم 
للقان�ون وترشيح الجث�ة ملعرفة أس�باب الوفاة. هذا 
موقف مرشف وينبع عن أصالة، لذلك أشكر موقفهم 

للحف�اظ ع�ى األم�ن واالس�تقرار املجتمع�ي«.
وأض�اف أن »البعض نرش صورة املت�ويف الثاني، 
)عيل فهد( الش�مري، وق�ال إن هذا حادث قتل«، 
مبين�اً أن »حال�ة الوف�اة حصلت ي�وم 24 تموز 
الجاري، والطب الع�ديل يعزوها إىل تعاطي كمية 
كبرية من املخدرات، وتم إرسال عينات إىل املختر 

الكيماوي أيضاً«.
وتاب�ع أن »كل أجه�زة األمن مس�تعدة للتحقيق 
العادل واملنصف، لم تكن لديه )الشمري( مشكلة 
م�ع الق�وات األمني�ة إنم�ا ممكن مع كش�ك أو 
صيدلية يف باب املستشفى التعليمي وبعد القبض 
علي�ه عث�ر  عى س�الح أو آل�ة ح�ادة بحوزته«، 
مضيف�اً »أرج�و أن ال تثار قضايا تؤدي ملش�اكل 
ينهار من خاللها الس�لم املجتمعي«.وش�دد محافظ 
الب�رصة قائ�اًل إن »أي منتس�ب أم�ن أو غريه يقرص 
يف عمل�ه وي�يء للناس وص�والً إىل إزه�اق أرواحهم 

يحاسب أشد محاسبة ونحن نقف مع إقرار الحق«.

أمني بغداد يطلق »محلة استثنائية« 
لتنظيف أزقة وشوارع مدينة الصدر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن أمني بغداد عالء معن عن إنطالق عن 
حمل�ة اس�تثنائية كرى لتنظيف ش�وارع 

وازقة مدينة الصدر رشق العاصمة.
وذكر بيان لالمانة تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه ان »أمني بغداد وجه باستنفار 
جميع مالكات وآليات بلديتي الصدر االوىل 
والص�در الثاني�ة لتنفي�ذ حم�الت تنظيف 
مس�تمرة ع�ى م�دار )24( س�اعة لرفع 

املخلفات والنفايات وغسل الشوارع«. 
وأضاف ان »أمني بغداد يويل اهتماماً كبرياً 
بالواق�ع الخدم�ي ملدينة الص�در ملا عانته 
من اهمال يف العقود املاضية ويوجه دعوة 
لساكنيها للتعاون مع مالكات امانة بغداد 

الظهار واقع املدينة بشكل مغاير«. وبني ان »املناطق الشعبية 
ذات الكثافة الس�كانية العالية تتطلب جهد استثنائي وخطة 

عمل مختلفة للنهوض بواقعها الخدمي وامانة بغداد تس�عى 
من خالل م�رشوع نهضة بغداد للرشوع بمش�اريع حقيقية 

تمثل نقلة نوعية بمشهدها الحرضي«.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )90(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاع�ة الحدب�اء   يف الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري م�ن مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار.
1 � محطة تعبئة وقود ) ارض النور( املش�يدة عىل القطعة املرقمة )13/3( م 

51 اربجية وبمساحة )2690( م2   وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة
2 � س�احة غ�از الوحدة عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )85/3( م 39 نينوى 

الجنوبية وبمساحة )1500( م2  وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة
3 � ساحة الحصو والرمل املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )20/4( م 52 

قوجاق وبمساحة )10000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة
4 � محطة تعبئة )النشمية( املشيدة عىل القطعة املرقمة ) 33/3( م 11 وادي 
العني الشمالية وبمساحة )6670( م2 وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة

5 � جزء من القطعة املرقمة ) 22/425( م 11 وادي العني الش�مالية  املش�يد 
عليها )رسداب اريض( وبمس�احة )90( م2 وحس�ب واق�ع الحال  وملدة ثالث 

سنوات
6 � س�احة الغاز املش�يدة عىل  جزء من القطعة املرقم�ة )4/33( م 11 وادي 
العني الشمالية الواقعة يف الريموك وبمساحة )1028( م2 وحسب واقع الحال  

وملدة سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )89(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثانية  ع�ن ايجار العق�ارات التالي�ة وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية 
املوص�ل خالل ) 15( خمس�ة عرش  يوما  تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الساعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � القطع�ة املرقم�ة )26و27( م 43 الخان الجنوبية  املش�يد عليها )بائع س�كراب(  

وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
2  � القط�ع املرقم�ة )1340و1339و1338و1337( م24 وادي ع�كاب  املش�يد عليها 
)وكيل ادوات احتياطية (  وبمس�احة )750( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة 

ثالث سنوات
3 � القطع املرقمة )132و124و138ب( م24 وادي عكاب  املش�يد عليها )وكيل ادوات 

احتياطية (  وبمساحة )50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )240( م24 وادي عكاب  املشيد عليها )محل بيع ادوات احتياطية(  

وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطع املرقمة )126- 127( و 157( م24 وادي عكاب  املشيد عليها )وكيل ادوات 
احتياطية (  وبمساحة )100( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

6 � القطعة املرقمة )24و26و27( م43 الخان الجنوبية املش�يد عليها )بائع سكراب (  
وبمساحة )4000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

7 � القطعة املرقمة )409( م24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع دهونات(  وبمساحة 
)600( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

8 � ج�زء م�ن القطع�ة املرقم�ة )25 -26 – 27( م43 الخان الجنوبية  املش�يد عليها 
)معمل كايش(  وبمساحة )1500( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )92(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش  
يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى 
/ قاع�ة الحدباء   يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � االكشاك املرقمة ) 199و200و201و202و203و204و205و20
6و207و208و209و210و211و212و213و215و216و217و218

و219( املش�يدة حديثا يف سوق الكمرك يف منطقة البورصة عىل جزء 
من القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات 

2 � ج�زء من القطعة املرقمة )60/2( م 51 اربجية النش�اء اس�واق 
تجاري�ة وش�قق )طابقني( عليه�ا الواقعة يف حي القادس�ية الثانية  

وبمساحة )1500( م2  وحسب واقع الحال  وملدة )25 سنة( 
3 � االس�واق التجارية املشيدة عىل القطعة املرقمة )45/168( م 36 
بيس�ان الواقعة يف حي الرشيدية وبمس�احة ) 284,90( م2 وحسب 

واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )91(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة ع�رش  يوما  تبدا من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة العارشة 
صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � املحالت املرقمة ) 42و43و48و51و57و59و62( املش�يدة عىل جزء 
من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي ضمن دكاكني البورصة 

/ سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات
2 � املش�تل املرقم )3( حي الرشطة املراد تش�يده عىل جزء من القطعة 
املرقمة )50/8( م 41 قره كوز الواقع يف حي الرشطة وبمساحة )816( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � القطع�ة املرقم�ة ) 115ب و 111أ و 111 ب و120ب و78أو185أ 
و145ب و 46أ( م 28 الهرمات املش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � نصب كشك حديدي عىل جزء من القطعة املرقمة )4/5( م 16 املحطة 
جزء من الرصيف وبابعاد ) 2*2( م مجاور دائرة الجوازات والجنس�ية 

وملدة ثالث سنوات

العدد : 376
التاريخ : 2021/7/4

العدد : 377
التاريخ : 2021/7/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

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

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك 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 معه التامينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل 
عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ 
النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30 
( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون 

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

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

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

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )ثالث سنوات( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدي�ة الكوف�ة  او اللجنة خ�الل )30( يوم  تبدء من الي�وم التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب 
الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من م�دة االعالن البالغة 
)30 ( ي�وم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة 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 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

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 الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهن�ة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )116(  والصادر يف 2021/7/5 
بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية القيارة املرقم ) 878 ( يف 2021/6/23 
وهامش قس�م االم�الك يف مديري�ة بلديات نين�وى تعلن اللجن�ة اعاله عن 
تأج�ري العمارة التجارية عىل جزء من القطع�ة املرقمة 1666/166 والبالغ 
مساحتها ) 192م2 ( واملكونه من طابقني الطابق االول يحتوي عىل محالت 
ع�دد )9( والطاب�ق الثاني عبارة عن قاعة ويتم عم�ل درج من احد املحالت 
عن الكونكريت املس�لح وصيانة كافة املحالت من صب�غ واعمال كهربائية 
وصيانة الخبنكات وبناء القواطع الداخلية من البلوك الصلد وحسب الكشف 
املرفق مع عدم مطالبة املس�تاجر ب�اي تعويض عن املصاريف املذكورة وان 
يت�م االرشاف عىل الرتميم من قبل لجنة مش�كلة من مديري�ة بلدية القيارة  
فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية القيارة  وخالل مدة )30(  يوم  
تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )100%( من القيم�ة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسديد بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله 
فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة ع�ىل ذلك اضافة اىل مصادرة 
اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا مع ع�دم جواز التنازل 
عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية 
املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم الثالثاء املص�ادف 2021/8/31 يف مديرية 

بلدية القيارة الساعة )12( الثانية عرش ظهرا

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل بلدي�ة )الكوف�ة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب 
باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا 
اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف الساعة )الحادية عرشة 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 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 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 الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات 
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

5 � يقوم املتقدم عىل تاجري ساحة وقوف ومبيت السيارات الواردة يف الفقرة )3( من االعالن بتسييج الساحة بسياج من     
)BRC( مع نصب كرفان من   مع عمل بوابلني احداهما للدخول واخرى للخروج

من الس�ندويج بنل بابعاد )3*3(م مع وضع لوحة تعريفية مثبت عليها اس�م الساحة واسم املستاجر ومبلغ الكراجية والذي ال يزيد عن 
2000 دينار

6 � عىل املتقدمني لتاجري ساحات وقوف ومبيت السيارات جلب املوافقة االمنية
7 � يقوم املتقدم عىل تاجري كراج الغس�ل وخدمات الس�يارات الوارد يف الفقرة )4( من االعالن بتنفيذ كش�ف البلدية البالغ 12,700,000 

دينار وبارشاف البلدية عىل ان تؤول املشيدات للبلدية بعد انتهاء مدة االيجار دون املطالبة باي بدل او تعويض
8 � يقوم املتقدم عىل تاجري الكشك الوارد يف الفقرة )8( من االعالن بتسديد مبلغ تنفيذ الكشك والذي يتم الحصول عليه من البلدية

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

سنة واحدة خلف ملعب الكوفة 90م2
ب3ق4-ب3ق6-ب3ق8-ب3ق10-ب3ق12-

ب3ق14-ب3ق16-ب3ق20-ب3ق22-
ب3ق21-ب3ق19

قطع صناعية 1

سنة واحدة خلف ملعب الكوفة 64م2 ب3ق24-ب3ق25 قطع صناعية 2
سنة واحدة خلف ملعب الكوفة 30م2 ب3ق23 قطعة صناعية 3

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 ب1ق4-ب1ق6 قطع صناعية 4
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 77م2 ب10ق7 قطعة صناعية 5
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 ب10ق3-ب10ق9-ب10ق11 قطع صناعية 6
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 66م2 ب10ق5 قطعة صناعية 7

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 ب11ق4-ب11ق5-ب11ق8-ب11ق9-
ب11ق15 قطع صناعية 8

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 77م2 ب11ق7 قطعة صناعية 9
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 ب11ق17 قطعة صناعية 10
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 ب12ق3-ب12ق5 قطع صناعية 11
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 ب12ق10 قطعة صناعية 12
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 ب13ق6-ب13ق7 قطع صناعية 13

العدد / 190
التاريخ 2021/7/25

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية/ وكالة

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك )الرقم 
القديم/ الرقم الجديد(  جنس الملك ت

سنة واحدة سوق القصابين / قرب عمارة البلدية  529م2 بال /130 مخزن 1

سنة واحدة ----- 1221م2 بال /653 واحة النخيل الستخدامها كمشتل 2

سنة واحدة قرب مسجد السهلة المعظم )150*40(م بال/691 ساحة لوقوف ومبيت السيارات 3

سنة واحدة على القطعة المرقمة )3/94501( جزيرة 
النجف  500م2 بال مساحة من االرض النشاء كراج 

لغسل وخدمات السيارات 4

سنة واحدة على القطعة 19/3028 /شارع الكري  100م2 بال/658 فن صمون  5

سنة واحدة قرب بريد ميسان )69*45(م بال/724 ساحة لوقوف ومبيت السيارات 6

سنة واحدة خلف مكافحة الكوفة 1640م2 بال/1109 ساحة لوقوف ومبيت السيارات 7

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3*3(م 1144 كشك 8

ثالث سنوات حي كندة/ قرب مستوصف كندة )55*35(م بال ملعب خماسي 9

ثالث سنوات حي ميثم التمار )رض( )55*35(م بال ملعب خماسي 10

العدد / 191
التاريخ 2021/7/25

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة
رقم الملك)الرقم 

القديم /الرقم 
الجديد( 

جنس الملك ت

عمارة 
البلدية / 

شارع السكة 
849م2 بال

الطابق الثاني لعمارة البلدية المؤلف من 
-غرف بابعاد )3*9(م عدد /17
-غرف بابعاد )3*6(م عدد /2
-غرف بابعاد )3*8(م عدد /3

-غرف بابعاد )3*9,7(م عدد /6
-غرفة بابعاد )6*5(م عدد /1

-غرفة كابينة الكهرباء بابعاد )3*6(م عدد/1
-صحيات بابعاد )3*6(م عدد/2
-حمامات بابعاد )3*6(م عدد/2

-غرفة غسيل المالبس بابعاد )3*6( م عدد /2

1

العدد / 192
التاريخ 2021/7/25

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية/ وكالة
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
 بالنظ�ر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار 
)العقارات ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف اح�دى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف دي�وان البلدية يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة 30% من 
القيم�ة املقدرة ولكامل فرة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان 
تبق�ى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور  ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور خدمة %2 
م�ن مبل�غ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي 
ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي 
قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  عىل ان يتم تس�ديد 
كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية 
ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون 

املوافقات ضمن املدة القانونية وباالمكان مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

انذار
صادر بمقتضى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم 

)56( لسنة 1977 
اىل / املدين ) حممد قاسم عطية عبيد احللفي( 

حيث انك لم تس�دد املبل�غ وق�درة ) 295386000( مائتان 
وخمسة وتسعون مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار 
الذي استحق عليك دفعه بتاريخ 2021/7/23 لذلك ندعوك 
بهذا اىل تسديده خالل عرشة ايام من تاريخ نرش هذا االعالن 
واال س�وف نتخذ ق�رارا بحجز اموالك املنقول�ة وفقا للمادة 
الخامس�ة من قانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم )56( 
لس�نة 1977 وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك باالنذار 

من خالل الصحف الرسمية

اعالن 
قدمت املواطنة ) اس�يل كاظم مظل�وم (  الدعوى 
لتبديل ) اسمها ( وجعله ) اليسا ( بدال من ) اسيل 
( فمن لديه ح�ق االعراض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق 
املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:2021/5215 

التاريخ :2021/4/28
نرش اعالن

قدمت املستدعية )تاله مهدي احمد( طلب اىل هذه املحكمة 
تطلب فيه اص�دار حجر وقيمومة لزوجها املفقود )الطيف 
عباس احمد( والذي فقد بتاريخ 2014/8/5 عليه واستنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض 
كاظم متعب داود

������������������������������������������������
إىل الرشيك صباح ش�عالن ظاهر اقت�ى حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
12927/3 ح�ي صدام خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 حيدر خالد جليل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنح كربالء
العدد 4446/ج/2019
التاريخ 2020/12/9

اعالن بالحكم الغيابي محليا
املشتكي :  نادية صادق عبد سعيد

املتهم الهارب : حيدر يحيى محسن 
اسم االم : منتهى نجم

تاريخ التولد :  1984
بن�اءا عىل الدعوى الجزائي�ة املرقمة اعاله حكم�ت املحكمة عىل 
امل�دان حي�در يحيى محس�ن بالحبس ملدة )س�نة واح�دة( وفقا 
الح�كام امل�ادة ) 384( من قان�ون العقوبات حكم�ا غيابيا قابال 

لالعراض والتمييز وافهم علنا يف 2020/12/9
ولصدور قرار الحكم باالدانة بحقك غيابيا فقد تقرر تبليغك اعالنا 
ومراجعة ط�رق الطعن القانونية خالل امل�دة القانونية وبخالفه 

سيصبح قرار الحكم  باالدانة بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

احمد محمد زامل

������������������������������������������������
 إىل الرشيك هدى صاحب رس�ول غطي�ه اقتى حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 3244/2 
ب�راق / جديده خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك 
 طالب االجازه 

فاطمه كاظم عبد

تسليم وصل تامينات 
ت�م تس�ليم وص�ل التامين�ات الص�ادر م�ن دائرة 
الضمان االجتماعي ع�ن مزايدة عىل العقار املرقم 
34 أ – الش�ورجة بمبلغ قدره 2000000 مليونان 
دين�ار بأس�م / محمد س�ليم ش�بيب – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 28106/3 حي امليالد باسم 
حمزه كامل حس�ني من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار

فقدان 
فقد الوصل املرقم 15415 يف 8 / 9 / 2019 بأس�م 

/ محمد جبار بدر والذي يحتوي :
900000 تسعمائة الف دينار .

90000 تسعون الف دينار .
1000 الف دينار .

والخ�اص باملل�ك ) 8 آ ( م�ن العق�ار ) 7 / 11 ( 
ب�اب االغ�ا ) 8 / 110 ( والعائ�د اىل امانة بغداد / 
دائرة العقارات – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .

فالح حسن عيل
املوظف املخول

العدد : 28726
التاريخ 2021/7/28

م . ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة 
االيجار بدل التقدير السنوي  المساحة رقم العقار وموقعه   ت

سنة واحدة 6000000 ستة مليون 
دينار سنويا 189م2

عرصة خالية التخاذها معرض تجاري 
وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 11152/3 / 

61 جزيرة
1

سنة واحدة
5500000 خمسة مليون 
وخمسمائة الف   دينار 

سنويا
3993م2 ساحة وقوف سيارات مقابل جامعة كربالء / 

فريحة والمرقمة جزء من تصميم 555 ب 2

ثالث 
سنوات

5100000 خمسة مليون 
ومائة الف دينار سنويا 40م2 مكتب دفن / فريحة ـ طريق النجف  والمرقم 

3 3

ثالث 
سنوات

900000 تسعمائة الف 
دينار سنويا 75م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 222 

جزء من تصميم 585 4
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مدرب سامراء: الفريق بحاجة للكثري يف املمتاز
             المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى مدرب س�امراء، أحمد كاظم، س�عادته 
بتأه�ل الفريق وعودت�ه إىل ال�دوري العراقي 
املمتاز، بعد غياب قارب 14 عاما، وذلك عقب 
الف�وز يف امللحق عىل الصناع�ات الكهربائية، 

بركالت الرتجيح.
وق�ال كاظ�م، يف ترصيحات: »أش�كر كل من 
دعم الفريق يف مسريتنا لبلوغ الدوري املمتاز.. 
املهم�ة ل�م تكن س�هلة، تعاملت م�ع العبني 
خربته�م معدوم�ة، وجميعه�م ل�م يخوضوا 

منافسات الدوري املمتاز«.
وتاب�ع: »أغل�ب الالعب�ني من ف�رق األقضية 
والنواح�ي يف س�امراء، م�ع ذل�ك تمكن�ا من 
تحقي�ق طموحات الن�ادي.. أش�كر الالعبني 
عىل الجه�ود الكبرية«.وش�كر الجهاز الفني، 
مضيفا أن قيادة سامراء هي التجربة الثانية 
ل�ه كم�درب أول، بعدما نجح يف قي�ادة زاخو 

للممتاز.
وش�دد ع�ىل رضورة دع�م الفريق يف املوس�م 
املقب�ل »ألن الفوارق كبرية جدا بني س�امراء 

وفرق دوري األضواء«.
وواصل كاظم: »التأهل لم يكن س�هال، حيث 
واجهن�ا صعوب�ات كب�رية ومش�وارا طويال، 
وخضن�ا مب�اراة م�ع فري�ق متم�رس، ف�از 
ع�ىل بطل ال�دوري القوة الجوي�ة، وتعادل يف 

مباراتني مع الرشطة«.
وخت�م: »لكن ه�ذا ال يعن�ي أن الفريق جاهز 

للمتاز.. يجب أن يهتم املس�ؤولون يف سامراء 
املوس�م  يف  بق�وة  يدعم�وه  وأن  بالفري�ق، 
املقبل«.يش�ار إىل أن س�امراء احت�ل املرك�ز 
الثالث يف دوري الدرجة األوىل، وتأهل ملواجهة 
الصناع�ات الكهربائية، صاحب املركز الثامن 
ع�رش يف ال�دوري املمت�از، قب�ل أن ينج�ح يف 

التغلب عليه.

جليل زيدان يرحل عن نفط الوسط

عمالق إسباين يتفوق عىل آرسنال يف سباق الوتارو

             المستقبل العراقي/ متابعة

قدم مدرب حراس مرمى نفط الوسط، جليل زيدان، 
اعتذاره عن عدم اس�تكمال املش�وار مع الفريق يف 

املوسم الجديد، ألسباب شخصية.

وقدمت إدارة نفط الوس�ط عرب موقعها الرس�مي، 
ش�كرها للمدرب جليل زيدان عىل جهوده الكبرية، 
وأك�دت تمس�كها به، لكنها أش�ارت إىل أن�ه اعتذر 

ألسباب شخصية، وتم احرتام ظروفه.
وتمن�ت اإلدارة لزيدان التوفيق يف مش�واره املقبل، 

كم�ا منح�ت املدير الفن�ي عبد الغني ش�هد الضوء 
األخرض، الختيار مدربا جديدا لحراس املرمى.

يش�ار إىل أن جليل زيدان انضم للجهاز الفني لنفط 
الوس�ط مع عبد الغني ش�هد، يف منتصف املوس�م 

املنتهي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إس�باني، أن عمالق إسباني هو الوجهة األقرب للتعاقد مع 
األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت، يف الفرتة املقبلة.

وارتبط الوتارو بالرحيل عن إنرت خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية، يف ظل 
عدم توصله التفاق مع الن�ادي عىل تجديد عقده، بجانب رغبة النرياتزوري يف 

جمع األموال.
وذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، أن أتلتيكو مدريد ه�و الخيار األكثر 
ترجيًحا ملستقبل الوتارو مارتينيز، بالرغم من اهتمام ورغبة آرسنال يف ضمه.

وأضافت أن دييجو س�يميوني، املدير الفني للروخي بالنكوس، معجب بش�دة 
بالوتارو، ويريد ضمه لصفوف فريقه يف الفرتة املقبلة.

وتش�ري تقارير صحفية إىل أن إنرت يطل�ب الحصول عىل 80 إىل 90 مليون يورو 
من أجل السماح ببيع الوتارو. 

يش�ار إىل أن برش�لونة كان أبرز األندية الراغبة يف ضم الوتارو، بعد أدائه املميز 
يف املوس�م املايض بجانب صغر س�نه، قبل أن يضم الفريق الكتالوني سريجيو 

أجويرو هذا الصيف.
يذكر أن الوتارو ساعد إنرت عىل التتويج بلقب الدوري اإليطايل يف املوسم املايض، 

حيث شارك يف 48 مباراة، مسجال 19 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5545/ش2021/5

التاريخ 2021/7/29
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر سمري كلما جان
اقامت املدعية )مريم كاظ�م طاغوت( الدعوى بالعدد 5545/
ش2021/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا تفريق 
قضائي  وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار حي الجامعة  / النجف  قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 2021/8/5 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4921/ش2021/3

التاريخ 2021/7/28
اعالن

اىل املدعى عليه / قاسم مشتاق سلمان
اقام�ت املدعية )س�عاد عب�د الرضا م�وىس ( الدع�وى بالعدد 
4921/ش2021/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيها 
تاييد حضانة الطفلة جمانة  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي ميس�ان الكوفة 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2021/8/22 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

بغداد الجديدة 
العدد : 2017 / 1069 

التاريخ : 28 / 7 / 2021 
ورقة تكليف بالحضور 

املدين / وعد يوس�ف كامل / الكرادة / حي الوحدة / س�احة 
الواثق – اس�واق البيداء محل�ة 902 – عنوانه – مجهول محل 

االقامة .
اس�تنادا اىل رشح مرك�ز رشطة العلوية بالع�دد 12984 يف 13 
/ 7 / 2021 وتايي�د ناحية الك�رادة الرشقية واملبني فيه رشح 
املبلغ انه تعذر تبليغ املدين اعاله ملجهولية محل االقامة – عليه 
ق�ررت هذه املديرية تبليغ املدين وعد يوس�ف كامل بالحضور 
اىل هذه املديرية خالل مدة ثالثة ايام تبدا من اليوم التايل للنرش 
لالطالع بالقيمة التقديرية الس�هم املدين اعاله بالعقار املرقم 
2 / 2988 م4 وزيري�ة البالغ�ة 29500000 تس�عة وعرشون 
مليون وخمس�مائة الف دينار لتعذر تبليغك عىل العنوان اعاله 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني والحض�ور اىل هذه 

املديرية مديرية تنفيذ بغداد الجديدة .
منفذ العدل 

صالح عبد سلومي 
���������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 271 / ت / 2020 

التاريخ : 26 / 7 / 2021 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الدجي�ل العقار تسلس�ل 84 / م 24 دور 
قصبة س�ميكه وعىل قدر سهام املدين الواقع يف قضاء الدجيل 
العائد للمدين وليد حميد مجيد املحجوز لقاء طلب الدائن جابر 
عبود علوان البالغ 4059000 اربعة ماليني وتس�عة وخمسون 
الف دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
منفذ العدل 

عيل حسني عيل 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقم�ه : 84 / م24 دور قصب�ة س�ميكه / قضاء 
الدجيل .

2-جنسه ونوعه : قطعة ارض مشيدة عليها دار سكن . 
3-حدوده واوصافه : كما مؤرش يف الخارطة .

4-مساحته : 50 / 327 م .
5-الشاغل : ال يوجد .

6-القيمة املقدرة : 000 / 000 / 5 خمسة ماليني دينار حصة 
املدين يف العقار اعاله .

اعالن
اىل املتهم الغائب / م اول هادي نجم عبد ابو اللول املوايش

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة  محافظ�ة النج�ف االرشف 
واملنشات 

العنوان نجف  االرشف / حي الزهراء محلة 114 زقاق 73 رقم 
الدار 65 

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة )32/اوال وثانيا ( من قانون 
عقوب�ات ق�وى االم�ن الداخ�يل رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل 
وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن 
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خ�الل مدة اقصاها ثالث�ون يوم اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد )65 و68و69( م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة  الرابعة

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية  

العدد / 188/ ش/2021
التاريخ : 2021/7/28

اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  / وس�ام ياس�ني خضري محافظ�ة بابل � 
االس�كندرية قري�ة الخ�رم واالص�الح  مجهول مح�ل االقامة 

حاليا
اعالن

بن�اءا عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية ) فاطمة غانم عبود 
( عليك امام محكمة االحوال الشخصية يف الهندية فقد اصدرت 
املحكمة قرارها بالعدد 188/ش/2021 يف 2021/5/4 والذي 
يق�ي بالتفري�ق القضائي بين�ك وبني املدعي�ة فاطمة غانم 
عبود وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مختار قرية الخرم 
واالصالح هادي حامد كريم املعموري يف قضاء االس�كندرية يف 
2021/7/3  ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني يوميتني 
رس�ميتني ولك حق االعرتاض خالل عرشة ايام والتمييز خالل 
ثالث�ون يوما م�ن تاري�خ تبلغك وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
���������������������������������������������������

اعالن مساطحة 
تعل�ن نقابة املعلم�ني يف النجف االرشف عن اعالن مس�اطحة 
ع�ىل قطع�ة نقاب�ة املعلم�ني املرقم�ة 1579/1 / 3 والواقعة 
ع�ىل الش�ارع الرئي�ي يف قضاء املن�اذرة مج�اور مقر حرس 
الح�دود والبال�غ مس�احتها ) 977,5م2( م�ع فضلة مضافة 
اليها مس�احتها )300م2( وذلك وفق اح�كام املادة ) 16( من 
قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رق�م )21( لعام 2013 فعىل 
من يرغب باملس�اطحة تقديم طلباته�م وعطاءاتهم اىل اللجنة 
الخاصة بفتح العطاءات يف نقابة املعلمني مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% من القيم�ة التقديرية مع 
جلب نس�خة مصورة م�ن هوية االح�وال املدني�ة او البطاقة 
الوطنية وسيكون يوم الخميس املوافق 2021/8/29 اخر يوم 
الس�تالم الطلبات والعروض والعطاءات وس�يتم فتح الطلبات 
والع�روض ي�وم االحد املواف�ق 2021/8/29 يف تمام الس�اعة 
العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املساطحة اجور نرش 

االعالن وكافة املصاريف االخرى
رشوط التقديم :

1 � ان يك�ون عراقي الجنس�ية ومن س�كنة محافظة النجف 
االرشف

2 � لديه حساب مرصيف يف املصارف املعتمدة داخل العراق
3 � يق�دم الطل�ب او الع�رض يف رضف مغلق مع نس�خة من 

هوية االحوال املدنية 
4 � اللجنة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات والعروض

���������������������������������������������������
اخطار 

من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) ش . م حس�ني ع�يل عب�د االم�ري ناجي 

الحرباوي ( الساكن / مجهول االقامة 
اقت�ىض حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل م�دة ) 30 ( يوما 
من تاريخ نرشه اذا كن�ت داخل العراق او خارجه لالجابة عن 
الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة ) 5 ( ق ع د املعدل وبعكس�ه 
س�وف تتخذ االجراءات القانونية ض�دك وتطبق بحقك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة ماييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2-اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت .

3-الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية

اعالن
نود اعالم الس�ادة املواطنني ب�ان خط ابراج الظغط العايل 
الواصل بني مصفى كربالء ومحطة املاء الواقعة يف منطقة 
الرجيب�ة واملار بطري�ق علوة الطماطة وصوال اىل ش�ارع 
نج�ف كربالء عمود 950 س�يتم فحصه بق�درة تجريبية 
بداية من يوم 2021/8/1 ولغاية يوم 2021/8/2. وعليه 
يرج�ى مراعاة رضورة عدم االقرتاب من االبراج وبمحيط 
5 امتار حرص�ا عىل حياتكم من االخطار املصاحبة لذلك. 

شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام.
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/888

التاريخ : 2021/7/28 
اىل  /املنفذ عليه  / تحسني عبد الحسن جمعه

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كت�اب مركز رشطة 
الجوادين  ع بالعدد 7961 يف 2021/7/26 ومرفقة اشعار 
املختار  انك  مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
منفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية بالعدد 478/ش/2021 
يف 2021/6/20 واملتضم�ن الزام�ك بتاديت�ه للدائنه مها 
عي�ى عب�د الحس�ني واطفاله�ا نفق�ة مس�تمرة مبلغ 
500,000 خمس�مائة ال�ف دينار ش�هريا ونفقة ماضية 

ملدة سنة 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
العدد : 25/ب/2021
التاريخ 2021/7/25

اعالن مزايدة
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املرق�م 434/1 
مقاطع�ة 51 اللهيب�ات باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء الحضور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون من 
الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل 

املشرتي اجور االعالن
القايض

منار هادي الجشعمي
االوص�اف : العق�ار عبارة ع�ن دار يقع يف ح�ي النعمان 
مس�احته 200م2 يحت�وي عىل ه�ول واس�تقبال وغرفة 
ن�وم واحدة ومطب�خ وحمام ومرافق صحي�ة وبناء الدار 
من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح وذات درجة 
عمراني�ة رديئة ج�دا وان القيمة التقديري�ة للعقار ارضا 
وبناءا 24,000,000 اربعة وعرشون مليون دينار عراقي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3055/ب2018/3

التاريخ 2021/7/26
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 10600 ب�راق جدي�دة يف النج�ف  عليه 
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة ادن�اه فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق المر 
هذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
/ رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة 
وع�ىل املش�رتي جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرقم 10600 ب�راق جديدة يف النجف 
عبارة عن دار مفرزة اىل جزئني بصورة غري رسمية الجزء 
االول يتك�ون من ممر ي�ؤدي اىل خربة لم تتمكن املحكمة 
من دخوله كونه ايل للسقوط وهو غري مشغول ويحتوي 
ع�ىل غرفتني ن�وم وصحي�ات ومطب�خ يف الطابق االريض 
وغرفة نوم يف الطابق العلوي غري مشغول من احد لحظة 
الكش�ف اما الجزء الثاني يتك�ون من ممر يقدر بحوايل 4 
مرت وع�رض مرت واس�تقبال وغرفتني ن�وم ومجموعتني 
صحيت�ني وصالة صغرية ومطبخ صغ�ري ودرج  يؤدي اىل 
سطح الدار وهو بطابق واحد مسقف بالشيلمان مشغول 
من قب�ل ايات نزار وه�ي ال ترغب بالبق�اء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تأجرة درجة عمران الجزء املذكور دون 
الوس�ط  وان وان القيمة املقدرة للعق�ار  مبلغ مقداره ) 
145,400,000( مائة وخمسة واربعون مليون واربعمائة 
الف دينار ال غريها علما ان املس�احة االجمالية 1,38,65 

مائة وثمانية وثالثون مرت وخمسة وستون سنتمرت

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 178/خ/2021

التاريخ 2021/7/27
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف االرشف العقار تسلسل 1/712 
حي الزهراء العائد للمدين محمد س�عيد جعفر وجماعته 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن  محمد حس�ني جعفر هادي  
البالغ 972,000,000 تس�عمائة واثنان وسبعون مليون 
دينار عراقي  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثني يوما تبدأ من الي�وم التايل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 1/712 حي الزهراء   
2 � جنسه ونوعه : عرصه 

3 � حدوده واوصافه : عرصه
4 � مشتمالته : ال يوجد

5 � مساحته : 210 مرتمربع
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الشاغل : اليوجد
8 � القيمة املقدرة : مائة مليون دينار عراقي

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / ج/ش/ 5638
التاريخ 2021/7/28

بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي )محمد طه 
عب�اس(  طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعله )ال ش�مخي ( 
ب�دل من ) الرشماني(  فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������������
املحكوم الهارب الرشطي عالء حسني عيل مصطفى 

يسكن بغداد التاجي قرية احمد حميد 
اعالن تبليغ حكم 

اصدرت محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة املنطقة الثالثة 
قرار حكم غيابي بحقك بالحبس البسيط ملدة ثالثة اشهر 
وفق احكام املادة 45 ق ع د رقم 14  لسنة 2008 بموجب 
املقتبس املرق�م 2021/666 يف 2021/6/22 وذلك لرتك 
اعتق�ال الدائ�رة الص�ادر بحق�ك وحجز اموال�ك املنقولة 
وغري املنقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 عله قررنا تبليغك بق�رار الحكم وتقديم 
نفس�ك الينا او اىل محكمة املذك�ورة اعاله خالل مده 30 
يوم م�ن تاريخ الن�رش وبعكس ذلك ف�ان الحكم الصادر 
بحقك باالدانة والعقوبات االصلية والتبعية يصبح بمنزلة 

الحكم الوجاهي
�����������������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة 

العدد: 109 /ت/2019
التاريخ: 2021/7/27

   اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه/ رشك�ة رواد املع�دات للتج�ارة العامة 

والخدمات -
يمثلها كاظم ثامر الجوراني – إضافة لوظيفته

اقام املدع�ي مدير عام الرشكة العامة لصناعة األس�مدة 
الجنوبي�ة – إضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 109/

ت/2019 بتاري�خ 2019/10/2  وق�د أص�درت املحكمة 
قراره�ا الغياب�ي امل�ؤرخ 2020/3/11 القايض بفس�خ 
العقدي�ن املرقم�ني 24 و 25 لس�نة 2018 م�ع الزامكما 
بدفع تعويض للمدعي مدير عام الرشكة العامة لصناعة 
األسمدة الجنوبية – إضافة لوظيفته مبلغاً مقداره ثمانية 
ماليني دين�ار عراقي عن كال العقدين وتحميلك الرس�وم 
واملصاريف واتعاب محاماة وكيل املدعي إضافة لوظيفته 
الحقوق�ي ميثم قاس�م نبتز مبلغا قدره خمس�مائة الف 
دينار حكماً غيابياً قابالً لالعرتاض واالستئناف والتمييز. 
ولكون مقر رشكتكم مجهول محل اإلقامة حس�ب تأييد 

املجلس البلدي ملنطقة الخليلية الثانية.
علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني رس�ميتني ول�ك ح�ق االع�رتاض واالس�تئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية ويعكس�ه س�وف يكتس�ب 

الحكم الدرجة القطعية وينفذ.
القايض/ مصطفى شاكر عيل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم�ت املواطن�ة   ) ثجيل�ة عتوي حس�ون(  طلب�ا اىل هذه 
املديري�ة تطلب في�ه تبديل اس�مها وجعله ) خديج�ه(  بدال 
من )ثجيلة( وعمال باح�كام املادة ) 22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد : 3/ب2021/4
التاريخ 2021/7/28

اعالن
بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 2/3710 حي الغدي�ر  يف النجف  عليه تعلن 
هذه املحكم�ة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافة 
وقيمته املق�درة ادناه فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة خ�الل ثالثون يوما م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدين / رقم )7( يف النجف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جل�ب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 2/3710 ح�ي الغدي�ر يف النجف 
عب�ارة عن دار س�كن ركن بطاب�ق واحد تقع عىل ش�ارعني 
االول بعرض 30 والثاني بعرض 15 مرت ويحتوي عىل حديقة 
وكراج وصحيات خارجية وغرفة واستقبال وثالث غرف نوم 
وصحي�ات داخلية ومطب�خ وبيتونه العق�ار مبلط بالكايش 
مس�قف بالكونكري�ت مجهز باملاء والكهرباء  غري مش�غول 
من احد لحظة الكش�ف درجة عمران الدار وس�ط مس�احة 
العق�ار االجمالي�ة 628 مرت مربع وان القيم�ة الكلية للعقار 

مبلغ 700,000,000 سبعمائة مليون دينار ال غريها
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية
العدد : 722/ب/2019

التاريخ 2021/7/12
اعالن

اىل املدعى عليه / عادل شاكر ابراهيم
اص�درت محكم�ة بداءة العباس�ية بص�دد االضب�ارة 722/

ب/2019 يف 2019/11/26 حكم�ا غيابي�ا يق�ي بالحكم 
بالزام�ك بان ت�ؤدي للمدعى علي�ه عمار فاه�م جميل مبلغ 
قدره س�بعمائة الف دين�ار عن اجور عمل س�كله وتحميله 
الرس�وم واملصاري�ف وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ختم 
مخت�ار املنطقة قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق االعرتاض والتمييز وبعكس�ه يعترب القرار 

مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

يارس مالك النفاخ
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 2019/783

التاريخ  2021/7/28
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام املدين  يف حق املغارس�ة يف 
العق�ار تسلس�ل 41 مقاطعة 7 الس�هيلية  الواقع يف الكوفة 
العائ�د للمدين ) قيس عبد الحس�ن علي�وي (  املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن مه�دي حميدي ه�ادي البال�غ  290,000,000 
مائتان وتسعون مليون دينار  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل  م�دة ثالثني يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  ويتحمل 
املش�رتي اجور التسجيل والداللية علما ان العقار ملك رصف 
ل�وزارة املالي�ة وفيه حق الترصف وعدد الس�هام املراد بيعها 

حق املغارسة
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : كوفة الس�هيلية املرق�م 41 مقاطعة 7 
السهيلية   

2 � جنسه ونوعه : بستان يسقى بالواسطة
3 � حدوده واوصافه  / بلدية الكوفة 

4 � مشتمالته : العقار عبارة عن ارض زراعية تقع يف الكوفة 
بالق�رب م�ن مرقد س�يد اس�ماعيل يجاورها ش�ارع فرعي 
بعرض 10 م2 وينتهي بشارع الربيع عبد العال ومشيد عليها 
دور بشكل عشوائي واش�جار من النخيل قسم منها متهالك 

والقسم االكرب تم تجريفه وقد فقد العقار  صفة  البستنة 
5�  مس�احته املس�احة الكلي�ة للعق�ار 9 دون�م و1  اولك و 

50م2 
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل :
8 � القيمة املقدرة : )9,838,000( تس�عة ماليني وثمانمائة 

وثمانية وثالثون  الف دينار عراقي



أتق�دم بأس�مي وجمي�ع منتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل 
العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املس�تقبل العراقي  و 
وكالة أنباء  املستقبل ( بأحر التعازي وأصدق املواساة اىل 
) االرسة الصحفية العراقية ( وذلك بوفاة املرحوم الزميل 
) اسماعيل زاير( رئيس تحرير صحيفة ) الصباح الجديد( 
والتعزي�ة موصول�ة اىل عائلة الفقي�د وزمالئه وأصدقائه 
س�ائالً املوىل تبارك وتعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله ومحبيه 

الصرب والسلوان.

تعزية

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2420   االحد  1  آب   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

ثمن احلرص!مرصف العون

سامي جواد كاظماسعد عبدالله عبدعلي

جاءتني هذه الفكرة يوم الجمعة ثالث ايام العيد وانا مفلس تماما بسبب تاخر 
الحكوم�ة برصف الرواتب كعادتها كل ش�هر! حيث تتكاس�ل يف مهامها وترتك 
املواط�ن يعيش ازماته! يف ظل توحش الس�وق، بعد ان قامت الحكومة نفس�ها 
برفع سعر رصف الدوالر، فهي تحارص املواطن من الجهتني، فان خرج متظاهرا 
مطالبا بحقه وداعيا اىل رفض الظلم، نعتوه بالجوكري العميل، والفكرة يمكن 
االفص�اح عنها باالتي: ان يتم افتتاح مرصف حكومي يقوم باعطاء س�لف من 

نوع جديد، ومن دون فوائد، والهدف منها مد يد العون للشعب املسكني.
ورشح الفكرة ان تتوفر س�لف بمبالغ صغرية ما بني )مائة الف اىل ثالثة مليون 
دين�ار(، بغ�رض توفري متطلبات العائل�ة، وحفظ كرامة الناس، ويكون س�داد 
خالل فرتة اقصاها سنة، وبهذا يتمكن املواطن من توفري متطلبات حياته حتى 
مع تاخ�ر الرواتب، ويمكن رصف س�لفة ثاني�ة بعد س�داد األوىل، ومواضيعها 
حس�ب حاجة املواطن. وال تحتاج لكفيل، ويمك�ن ان نفرع منها فروع كامثلة 

عن حاجة املواطن: 
1- سلف لرشاء اجهزة كهربائية او الكرتونية او اثاث.

2-  سلف الجراء عملية جراحية، او لرشاء عالج غال الثمن. 
3-  سلف لقضاء سفرة سياحية.

4-  سلفة لتصليح سيارة.
5-  سلفة زواج.

6- سلفة للخالص من ورطة مثل سداد دين او دفع كفالة.
وتتش�عب حس�ب حاجات املواط�ن العراقي، وعنده�ا ممك�ن ان تتكاثر انواع 
الس�لف وحس�ب حاجة االنسان، وهكذا ستكون الس�لطة قد اوجدت باب كبري 
ملس�اعدة الن�اس، ويمكن ان تعي�د الثقة بني الطبقة السياس�ية واملواطن. ولن 
تخرس الدولة دينار ألنها تسرتجع املبالغ املرصوفة ألنها سلف وليس منح، كما 
تفعله�ا الحكومات مع املدللني )الطبقة السياس�ية( فتمنحهم الكثري من منح 
املالية العظيمة، الش�عب ال يريد مناً منهم، بل يريد س�لف لتيسري االمور فقط، 
ثم يقوم بإرجاع املبالغ لخزينة الدولة، فنحن الش�عب نخاف عىل دنانري الوطن، 
بعك�س االحزاب وطبقتهم السياس�ية واصنامهم الذين جعل�وا من مال الدولة 

مال سائب متاح لكل حرامي.
ويمكن ان تتوسع الفكرة حسب االتي: اوال: االحزاب ومد يد العون ألهل العراق، 
والفكرة ممكن ان تطبقها األحزاب، بحيث كل حزب ممكن يفتح مرصف لعون 
العراقي�ني، وبهذا الحال تكفر االصنام الكب�رية عن بعض ذنوبها، ويرشق فجر 
جدي�د بثقافة نوعي�ة راقية، وتلتئم بعض جراح�ات العراقيني والتي نتجت من 

فساد االحزاب.
ثاني�ا: االغنياء جدا ومد يد العون ألهل العراق، وممكن جدا ان يطبقها اصحاب 
امللي�ارات، من ساس�ة وتجار ممن تراكمت يف حس�اباتهم املرصفي�ة املليارات، 
فليس خسارة تحريك جزء صغري لعون اهل العراق، بدل نوم االموال يف احضان 
الغ�رب، في�ا ايها امل�رتف الغني اخدم بلدك وش�عبك بدل ان تك�ون خادما ذليال 

للغرب فقط.
هي فكرة س�هلة التنفي�ذ من قبل )الحكوم�ة، واالحزاب والتي�ارات والهيئات، 
واملرتفني(، ويمكن ان تكون حجر االس�اس يف اي برنامج سيايس، نطرحها هنا 
عىس ان تجد من ينفذها، لريد بعض الدين الذي برقبتهم لهذا الشعب املسكني.

كت�ب التاري�خ زاخ�رة بمواقف الش�يعة وعىل مختل�ف املج�االت وتتحدث عن 
مواقفهم منذ ان اطلق عليهم رس�ول الله )ص( ش�يعة )ان الذين امنوا وعملوا 
الصالح�ات اولئك خري الربية( قال ابن حجر يف »الصواعق« ص 96 يف عد اآليات 
ال�واردة يف أه�ل البيت: اآلية الحادية ع�رشة قوله تعاىل: إن الذي�ن آمنوا وعملوا 
الصالح�ات أولئك ه�م خري الربية، أخرج الحافظ جم�ال الدين الزرندي عن ابن 
عب�اس ريض الل�ه عنهما: إن ه�ذه اآلية ملا نزلت قال صىل الل�ه عليه وآله لعيل: 
هو أنت وش�يعتك، تأتي أنت وش�يعتك يوم القيامة راض�ني مرضيني.ال نريد ان 
تحدث عن ذلك التاريخ الذي دفع ثمنه شيعة عيل من اجل حرصهم عىل االسالم، 
اب�و ذر حرصه عىل دولة االس�الم تم نفيه، واخر تم صلب�ه وثالث تم هدم داره 
ورابع قطعت اوصاله عىل جذع نخلة، لنرتك ذلك الزمن ونرى الشيعي حتى وقت 
قريب كيف دفع ثمن حرصه عىل العراق والعراقيني، وخري شاهد ما كتبه حسن 
العلوي يف كتابه )الش�يعة والدولة القومية( حرصهم عىل العراق ماذا جنوا من 
ذل�ك؟ التهميش واالقص�اء واملقابر الجماعية، بالرغم م�ن ظلم العثمانيني لهم 
اال انه�م تحركوا بدافع إس�المي ملحاربة االنكليز، ثم م�اذا؟ جعلوهم يطالبون 
باملل�ك فيص�ل وهو احد ادواته�م، بالرغم من ان�ه افضل ممن ج�اء من بعده، 
حافظوا عىل كل ما له صلة باالسالم، من فطَن للعثمانيني وخبثهم؟ انه الشيخ 
محمد حس�ني كاش�ف الغطاء عندما الف كتابا بعنوان الدين واالسالم، فاصدر 
الس�لطان العثماني فرمان باتالف كل نس�خ هذا الكتاب، لقد اذاق العثمانيون 
الشيعة املرارة والظلم وما حادثة نجيب باشا يف كربالء اال واحدة من مجازرهم 
والنتيجة ش�حذ مراجع الش�يعة الهمم ملحارب�ة االنكليز.الس�يد كاظم اليزدي 
بالرغم من الخالف مع بعض املجتهدين ايام املرشوطة واملس�تبدة اال انه عندما 
احتل الروس ش�مال ايران واالنكليز جنوب ايران اص�در فتواه بالجهاد ضدهم 
وكذلك يف طرابلس الغرب ووضعوا خالفاتهم جانبا، السيد الشريازي الذي افشل 
مؤام�رة التنباك االيراني�ة الربيطانية حرصا عىل االقتصاد االس�المي، ثم ماذا؟ 
ثم س�لم البلد اىل االنكليز واالمريكان والصهاينة عىل يد الش�اه وابيه. اليوم مع 
االحتالل االمريكي عادت نفس املرسحية ونفس املحنة، تعرض الشيعة اىل شتى 
ان�واع القت�ل والتهجري والتفجري وحتى االعتداء عىل عتبات س�امراء ومارس�نا 
ضب�ط النفس من اجل العراق والعراقيني، ثم م�اذا؟ دفع ثمن الحرص هذا هو 
التف�ي الجامح للفس�اد يف مفاصل الدول�ة عىل يد عمالء االمريكان، الش�يعة 
الذي�ن هب�وا لتخليص الوطن من داعش ودماؤهم الزكي�ة روت املوصل واالنبار 
وصالح الدين وهذا ال ينكره بعض العش�ائر السنية االصالء الذين قاتلوا معهم 
اال ان من بيده الس�لطة هل قدر حرص الش�يعة؟ ها هي اليوم كل املحافظات 
الشيعية يف محنة فماذا كان دور االخر من اجلهم؟ مظاهرات من اجل االصالح، 
اصبحوا منبوذين واالخر يمارس االعمار، اس�اس الفساد يف السلطة الترشيعية 
ولي�س التنفيذي�ة وتراهم ينكلون بالفس�اد باعتباره ش�يعيا، ونح�ن ال ندافع 
عن اي فاس�د فالفس�اد يتحمله الجميع ولكن من هو ال�ذي يبادر للقضاء عىل 
الفس�اد؟ بادر الش�يعة فكان ثم�ن حرصهم اغتياالت وحرائ�ق وال زالت املايس 
تتواىل عليهم. هذا االمر ليس عىل مس�توى الع�راق فقط بل كل العرب، باالمس 
عندم�ا احتالل طاغية الكوي�ت كانت املقاومة يف الكويت من ابنائهم الش�يعة، 
عندما عرضوا االنكليزعىل شيعة القطيف واالحساء دولتهم مقابل تجزئة ارض 

الجزيرة رفضوا والنتيجة التهميش والتغييب يف السجون انه ثمن الحرص.

اكتش�ف باحثون أمريكيون قدرة ف�ران التجارب عىل التخلص من الدهون 
الزائدة من خالل الغدد الدهنية، وذلك بحسب مجلة »سينس«.

يعتقد علماء جامعة والية بنس�لفانيا أن هذه املالحظة يمكن أن تس�اعد يف 
محاربة السمنة. يف التجارب التي أجريت عىل مرض السكري، قام الباحثون 
 TSLP بحقن الحيوانات بنواقل فريوسية، مما أدى إىل زيادة مستوى بروتني
يف أجس�امهم. الحظ العلماء أن هذا لم يقلل فقط من خطر اإلصابة بمرض 
الس�كري لدى الفران، بل ساعدهم أيًضا عىل إنقاص الوزن. وهكذا، استمر 
وزن املجموعة الضابطة من القوارض يف الزيادة، وانخفض وزن الفران مع 
زي�ادة TSLP من 45 إىل 25 غراًما يف أقل من ش�هر. ويف الوقت نفس�ه، كان 
لديهم انخفاض يف كمية الدهون الحش�وية يف تجوي�ف البطن، والتي تعترب 
عام�ل خط�ر لإلصابة بأمراض القل�ب واألوعية الدموية ومرض الس�كري. 
ووكذل�ك تب�ني يف القوارض م�ع TSLP، عادت مس�تويات الجلوكوز يف الدم 

أيًضا إىل وضعها الطبيعي، وانخفض خطر اإلصابة بالكبد الدهني.

علامء يكتشفون طريقة جديدة
ملحاربة السمنة

»ملوك الغرام« ثالث روايات  مجيلة تتناول قصص العاشقني للمرتجم فاضل عيل 
ه�ل فك�رت من قبل بأن�ك عندما تتحدث ع�ن إعجابك 
بكاتب أجنبي معني، فأنت يف الواقع معجب بمس�توى 
مه�ارة املرتجم ال�ذي ترجم هذا الن�ص، ويف هذا املنجز 
األدبي يضع الكاتب واملرتج�م فاضل عيل ثالث روايات  
جميل�ة تتن�اول قص�ص العاش�قني بعن�وان ) مل�وك 

الغرام(. 
ب�ني الخي�ال و الواق�ع أس�اطري ومالح�م كم�ا هو يف 
أمثلة س�يف بن ذي يزن وبط�والت عنرتة وقيس وليىل 
والزير س�الم وأبو زيد الهاليل وغريها، دائماً ما نس�مع 
ع�ن قصص ورواي�ات تحكي لنا عن الح�ب و بطوالت 
ش�خصيات خلدت، ومنهم من لقب بمجنون، ولم يكن 
مجنون�اً وإنما لقب بذلك لهيام�ه يف حب ليىل العامرية 
التي نش�أ معها وعش�قها فرفض أهله�ا ان يزوجوها 
به، فهام عىل وجهه ينش�د األشعار ويأنس بالوحوش 
ويتغن�ى بحب�ه العذري، فريى حيناً يف الش�ام وحيناً يف 
نجد وحيناً يف الحج�از قيس ولياىل و قصة عنرت وعبلة 
ه�ذه القص�ص تس�تمد ش�هرتها م�ن ناحيت�ي، من 
ش�هرة صاحبها الفارس الشاعر البطل، ثم من القصة 
الش�عبية التي دارت حولها، وأصبحت قصة عشق عرب 
القرون. أما قصة حب خرسو وش�ريين مستوحاة من 
األدب الفاريِس القدي�م. دائماً الحب يضفي بذلك مزيدا 
ِمن الش�ويق، اس�تطاع املرتجم أن يض�ع القارئ أمام 
الح�دث وهو َيرُسُد قصَة خرسو أمرِي إيران الذي ُذِكرْت 
ُمغاَمراُت�ه كواح�دة من األس�اطري الفارس�ية الخالدة  
وقص�َة ِعش�ِقِه للفتَّان�ِة ش�ريين، التي ينافس�ه فيها 
غريمه فره�اد، وقد نظم�ت القصة األصلَية ِش�عرًا يف 

أكثَر من س�تِة آالِف بيت كما مذكور يف مقدمة الكتاب، 
بينما قدمها املؤلف بش�كل مرسحٍي ش�عرٍي موزون، 
ليم�زج بذل�َك القص�َة األصلي�ة مع نْس�ج م�ن خيالِه 
وأسلوبه املشِوق يف عرِض األَْحداث، وُيقدَِّم هذا الكتاَب 
املثرَي املُمِتع و متسلس�ل األح�داث، تتحدث القصة عن 
مغام�رات امللك الساس�اني ك�رسى الثاني ب�ن هرمز 
وغرامه مع معشوقته الجميلة شريين ونهایة منافسه 
التعیس فرهاد. أما باقي القصة فيدور حول زواج امللك 
من شريين ثم حب شريويه ابن امللك لها، وقتل هذا األبن 
أب�اه، ورغب يف الزواج من ش�ريين. فذهبت إىل ناووس 
املل�ك القتيل ونتح�رت نفس�ها بطريق�ة دراماتيكية، 
فماتت بجواره، أما قصة الشيخ صنعان من القصص 
الت�ى تحم�ل يف س�طورها تح�دي العش�ق ب�ني الكفر 
واإليمان وملخص الرواية يدور حول » الش�يخ صنعان 
امل�الزم للحرم مدى خمس�ني عاماً ويرافق�ه أربعمائة 
م�ن مريديه ذوى املنافس�ة ىف الرياض�ة الروحية فهم 
اليعرف�ون امللل أو الراحة، والش�يخ صنعان له مواهب 
رباني�ة فهو صاحب الكش�ف وصاحب الرس  واألنفس 
تصح من س�قيمها عنده ثم بعد ذلك يأتى حلم يراوده 
ىف ليله . فكان كلما أغتمضت عيناه وجد نفسه طريداً 
من جوار الحرم إىل أن يجد نقس�ه س�اجداً أمام صنم. 
ويدرك الشيخ أن عليه عبور هذه األزمة وأن هذا سمت 
املؤم�ن فالبد أن يعرب من ع�وارض الطريق ليتحقق له 
الوصال برب�ه وتفتح له أبواب رضوان�ه. فيعقد العزم 
عىل الس�فر إىل بالد الروم م�ع مريديه فربما يجد هناك 
ما تلقى به األقدار من تعبري لرؤياه. وهناك بعد تجوال 

يق�ع نظره ع�ىل فتاة مس�يحية عىل عتب�ات نظراتها 
مص�ارع العش�اق، وبعد كش�فها عن حج�اب وجهها 
اضطرب�ت نار العش�ق ىف قلب الش�يخ صنعان، وضاع 
متاعه من دينه وتقواه، وتخىل عنه أتباعه من املريدين 
بعد محاوالت مس�تميتة من جانبهم لعودتة ورش�ده. 
ويعيش الش�يخ لوعة وحرقة وبكاء ىف ليل هذا العشق، 
ويرتقب الشيخ وجه معشوقته، وملا علمت الفتاة بأمره 
وقصة عش�قه  وأعلمها الشيخ بأنها رسقت قلبه وأنه 
عش�قها  ردته الفتاة عن كالمه وأعلمته أنه فاق س�ن 
العشق فهو بحاجة إىل طعام ال إىل غرام، وملا وجدته ىف 
إرصار عىل أمره، سألته أربع مطالب، أن يسجد للصنم 
و يحرق القرآن وينتىش الخمر ويكف عن اإليمان . قبل 
الش�يخ رشب الخمر فقط أما املطالب األخرى فالطاقة 
ل�ه بها، وقبلت وصحبته للحانة وهناك بعد اإلحتس�اء 
والنش�وة ضاع كل ش�ئ فطار من قلبه اإليمان وسجد 

للصن�م ولبس الزن�ا ، وطل�ب منها االق�رتان فرفضت 
أن تواف�ق إال بع�د مهريقدمه لها، ومل�ا كان هو معدم، 
طلب�ت أن يكون مهرها رعاي�ة خنازيرها عاما كامال، 
وقبل الشيخ طلبها، ثم تنتقل الحكاية من بالد الروم إىل 
العودة إىل جوار الكعبة حيث هناك عاد مريدى الش�يخ 
بعد يأس من إس�تفاقته . وهناك يلتق�ون بمريد قديم 
للش�يخ – وبعدما يسمع حكايتهم مع الشيخ يوبخهم 
ع�ىل ضياعهم لحق الصحب�ة والوالء وأنه�م صاروا ىف 
تس�اوى مع العدو واملنافقني، وأوضح لهم أن العش�ق 
إال بعد مذلة وسوء سمعة وإال فالعشق هناك . ويرجع 
به�م ه�ذا املريد ألرض ال�روم ليعيد ش�يخه ويمكث ىف 
س�لوك الطريق أربعني يوماً، وتظهر له رؤيا يرى فيها 
النب�ى األك�رم وتفىض إىل أن الش�يخ صنعان س�ينفك 
من غفلته ويعود لوجهته. وبالفعل عاد الش�يخ معهم 
وتخىل ع�ن كل ماتعلق ب�ه من مظاهر، وبع�د أن ترك 
فتات�ه الرومية رأت هى األخ�رى مناماً فيه القمر ينزل 
إىل حجرها ويأمرها بأن تتعقب الش�يخ وتعتنق دينه، 
وبالفعل عاش�ت ىف لوعة هذه الرؤيا وتعقبت الش�يخ 
وقطع�ت الفي�اىف ومجاهي�ل الط�رق، وبع�د أن إلتقت 
بش�يخها بعد تعب وطول سفر أعلنت إسالمها وطلبت 
من�ه املغفرة واملس�امحة، وأعلنت أنه�ا بعدما تعرفت 
عىل الحق لم يعد لها بقاء ىف هذه الدنيا الدنية ولفظت 
آخر أنفاس�ها ولم يمكث الشيخ هو اآلخر بعدها ببعيد 
فقد أنتهى أمره بلقاء ربه. أستطاع املرتجم فاضل عيل 
ان يرتجمها إىل العربية بلغة الس�هل املمتنع وبأسلوب 

الرسد القصيص املمتع.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اختتام مهرجان واسط السينامئي الدويل السادس
اختت�م يف مدين�ة النعمانية، مهرجان واس�ط 
الس�ينمائي ال�دويل الس�ادس ) دورة الفنان�ة 
املتألقة شذى سالم ( بمشاركة محلية وعربية 

ودولية.
 وذكر مراسل وكالة األنباء العراقية ،أن »أعمال 
املهرجان شهدت إعالن األفالم الفائزة من قبل 
لجن�ة التحكي�م بعد أن تم االتف�اق عىل حجب 
الجائ�زة األوىل »، موضح�ًا أن »فيل�م )طري�ق 
ح�واء( لدعاء عيل فاز بالجائ�زة الثانية ،فيما 
حصل فيلم )رقصة الثلج( لبش�تيوان عبدالله 
ع�ىل الجائ�زة الثالث�ة ،وح�از فيل�م )أكتوبر( 
ملصطف�ى رحي�م ع�ىل أفض�ل تصوي�ر وفيلم 
)ثانية( ملحمد أركان عىل أفضل س�يناريو ،أما 
أفض�ل تمثيل فكان من حصة رغداء أنمار عن 

فلم )حلم(«.
وأضاف أن »الجوائز العربية« فكانت كما ييل:

 األول: فيل�م )خليني نعيش( للمخرج وس�ام 
داليل من تونس 

 الثاني: )الحاكم( لجعفر محمد من البحرين
م�ن  جي�اش  لي�ارس  )دوبام�ني(  الثال�ث:   

السعودية
 أفضل إخراج: هشام الباز من املغرب عن فيلم 

)ما الخطب( 

 أفض�ل س�يناريو لفيل�م )فوبيا( ليوس�ف بن 
جبارة من الجزائر

 أفضل تمثيل لفاطمة بس�يوني من مرص عن 
فيلم )نحمده(

 أفضل تصوير للفيلم الفرنيس )املشارك(. 
وتابع مراس�لنا ،ان »املهرجان ش�هد مشاركة 
نخب�ة  وبحض�ور  وعراقي�ة  وعربي�ة  دولي�ة 
م�ن نج�وم الفن العراق�ي وعدد م�ن املثقفني 
وشخصيات وقامات معروفة يف عالم السينما 

من كت�اب ونق�اد ومهتم�ني بالش�أن الثقايف 
والس�ينمائي والفني«،مبيناً أن«منهاج الختام 
تضمن توزي�ع ال�دروع التذكاري�ة والقالدات 
الفضية ع�ىل الفائزي�ن باملراك�ز االوىل ،كذلك 
افض�ل تمثي�ل وتصوي�ر واخ�راج وس�يناريو 
،ومن ثم ُقدمت ش�هادات تقديرية للمشاركني 
واللج�ان املنظم�ة لل�������مهرجان ،ولجنة 
الفرز والتحكيم وممن كانوا رشكاء للنجاح يف 

العمل«.


