
Apago PDF Enhancer

Issue No  ( 2492)  November   Thu    18    2021    العدد )2492(  18   تشرين الثاني   2021                    السنة السادسة                  معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء يوجه 
بعدم استخدام العقاب البدين 

يف املدارس وتصوير التالميذ
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العراق لالحتاد األورويب: مواطنونا عىل حدود بيالروسيا ضحية للرصاع السيايس بينكم
الصحـة حتـذر املـواطنيـن: مـوجـة »كـورونـا« اجلـديـدة اقرتبـت مـن العـراق
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
األربعاء، ع�زم حكومته عىل تصعي�د مواجهتها 

لالرهاب بقوات ضاربة تدمر مخابئه.
وخالل ترؤس القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اجتم�اع املجلس 
ال�وزاري لألمن الوطني، تم بحث مجمل األوضاع 
األمنية يف الب�الد وحماية التظاه�رات فضالً عن 

مواجهة االرهاب. 
وتم�ت »مناقش�ة توف�ر كل اإلمكاني�ات لدعم 
الق�وات األمني�ة يف حربها ض�د عصابات داعش 
اإلرهابية وتطوي�ر قدراتها وتدريبه�ا« كما قال 
بيان لرئاس�ة الحكومة تلقت املس�تقبل العراقي 

نسخة منه.
واش�ار الكاظم�ي اىل أن »العراق يم�ر بتحديات 
متعددة لكن الحكومة استطاعت عىل الرغم  من 
قرص عمرها، أن تثّبت أركان النجاح، وأن تتعاطى 
مع املستجدات عىل الساحتني املحلية واإلقليمية«. 
وشدد عىل ان أن »قوات الجيش والحشد والرشطة 
ومكافح�ة اإلرهاب والبيش�مركة، وكل مفاصل 
الق�وات املس�لحة الوطنية، هي الق�وة الضاربة 
ألع�داء الب�الد والعصاب�ات اإلرهابي�ة«.. مؤكدا 
أن »فل�ول عصاب�ات اإلره�اب هي الع�دو األول 
للعراق وس�تواصل القوات ألمنية تعقب مخابئ 

اإلرهابيني وتدمر مضافاتهم أينما كانت«.
ويأتي تاكيد الكاظمي بالعمل عىل انهاء اإلرهاب، 
فيم�ا اعلن�ت قي�ادة عمليات دياىل ش�مال رشق 
بغداد عن انطالق عملية امنية واسعة ضد تنظيم 

داعش رشقي بحرة حمرين .
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احلكومة لــ »أعداء البالد«: نتعقبكم أينام كنتم
األمن الوزاري يناقش »التحديات األمنية«.. والتحالف الدولي يتحدث عن دوره يف العراق مع قرب تنفيذ »االنسحاب« املالية تطلق
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أمريكا تربط الدعم الدويل للسودان بإعادة »الرشعية« للحكومة
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قد تصادق عىل مجيع الطعون 
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املوارد تعلن
 تـوقـف احــد سـدودهـا 

عن توفري الكهرباء

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة األمرك�ي أنتون�ي بلينك�ن، أمس 
األربع�اء، إن الس�ودان س�يحظى بدع�م املجتم�ع الدويل 
ومساعداته مجددا يف حال إعاد »الرشعية« للحكومة التي 

تم اإلعالن عن عزلها يف 25 ترشين األول املايض.
ورصح بلينك�ن، يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف العاصمة 
الكينية نروبي، يف مس�تهل جولة إفريقية »من الرضوري 
أن تس�تعيد املرحلة االنتقالية الرشعي�ة التي كانت عليها 
)...( إذا أع�اد الجي�ش األم�ور إىل مس�ارها وفع�ل ما هو 
رضوري، أعتق�د أنه من املمكن اس�تئناف دع�م املجتمع 

الدويل الذي كان قوياً للغاية«. ويف 25 ترشين األول املايض، 
أعل�ن قائد الجيش الفريق أول رك�ن، عبد الفتاح الربهان، 
الذي كان يتوىل رئاسة مجلس السيادة االنتقايل املؤلف من 
مدنيني وعس�كريني، عزل الحكومة وحل مجلس السيادة 
وع�زل الحكومة، فيما ج�رى اعتقال عدد من املس�ؤولني 
املدني�ني. ومنذ ذلك الحني، تضاعفت التظاهرات املناهضة 
إلجراءات الجيش، وآخرها أمس األربعاء يف الخرطوم حيث 
تجّمع آالف األش�خاص عىل الرغم من قطع كل االتصاالت 
الهاتفية وخدمات اإلنرتنت. وإزاء املأزق السيايس، أوفدت 
واش�نطن إىل السودان مس�اعدة وزير الخارجية األمركي 

مويل يف، يف مسعى إىل حل األزمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  قال�ت 
لالنتخاب�ات، أمس األربع�اء، إن الهيئة 
القضائي�ة ق�د تص�ادق ع�ىل جمي�ع 
الطع�ون املتبقية، فيما أش�ارت إىل أن 
املصادق�ة عىل الطعون ال تحتاج إىل عد 

وفرز محطات أخرى.    
وأوض�ح مدير دائرة اإلع�الم واالتصال 
الجماه�ري يف مفوضي�ة االنتخاب�ات 

حس�ن س�لمان يف ترصيح  صحفي أن 
»هناك نقضا من قبل الهيئة القضائية 
لالنتخابات، وهذا نقض متعلق بإعادة 
الع�د والف�رز ملحطات قد تك�ون عدت 
وفرزت ابتداًء ممكن أن تعد وتفرز، أما 
إذا صادقت الهيئة عىل كل الطعون فال 

يوجد عد وفرز«.  
وأضاف، أن »الهيئ�ة القضائية أعادت 
قس�ما من الطع�ون التي أحيل�ت لها، 
مجل�س  توصي�ات  ع�ىل  وصادق�ت 

املفوضني وقس�م منه�ا نقضت كما يف 
املحط�ات الواردة ل�� )108( إعادة عد 
وف�رز، باإلضافة اىل ق�رارات أخرى قد 
تكون فيها قرارات بإعادة العد والفرز، 
وقد تصادق الهيئة عىل جميع الطعون 

املتبقية لديها«.  
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وأك�دت 
لالنتخاب�ات، ام�س الثالث�اء، أنه�ا ال 
تس�تبعد إع�ادة الع�د والف�رز اليدوي 

للمزيد من املحطات االنتخابية.  

وق�ال مدي�ر دائ�رة اإلع�الم واالتصال 
الجماه�ري يف مفوضي�ة االنتخاب�ات 
حسن سلمان يف ترصيح للقناة الرسمية 
التزاماتن�ا  »أكملن�ا  »ن�اس«،  تابع�ه 
وننتظ�ر انته�اء الهيئ�ة القضائية من 
دراس�ة الطع�ون املقدم�ة«.  وأضاف، 
أن »املفوضي�ة ال تس�تبعد إع�ادة العد 
والف�رز الي�دوي للمزيد م�ن املحطات 

االنتخابية«.  
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الرافدين يبارش بإستقبال معامالت احلصول عىل السلف
     بغداد / المستقبل العراقي 

الرافدي�ن  م�رف  ب�ارش 
الح�����كومي، بإس�تقبال 
ع�ى  الحص�ول  معام�ات 

السلف املالية.
امل�رف  يف  مص�در  وذك�ر 
لوكال�ة }الف�رات ني�وز{ ان 
باش���ر  »الراف������دي�ن 
بإس�ت��قبال مع���ام�ات 
وال��منتس�بني  املوظ��فني 
للحص�ول عى الس�لف عرب 

فروع املرف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س 
األربع�اء، ع�زم حكومته ع�ى تصعي�د مواجهتها 

لارهاب بقوات ضاربة تدمر مخابئه.
وخ�ال ترؤس القائد العام للقوات املس�لحة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع املجلس الوزاري 
لألم�ن الوطن�ي، تم بح�ث مجمل األوض�اع األمنية 
يف الب�اد وحماي�ة التظاهرات فضاً ع�ن مواجهة 

االرهاب. 
وتمت »مناقشة توفري كل اإلمكانيات لدعم القوات 
األمني�ة يف حربها ض�د عصابات داع�ش اإلرهابية 
وتطوي�ر قدراتها وتدريبها« كما قال بيان لرئاس�ة 

الحكومة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
واش�ار الكاظم�ي اىل أن »الع�راق يم�ر بتحدي�ات 
متعددة لكن الحكومة اس�تطاعت ع�ى الرغم  من 
ق�ر عمرها، أن تثّبت أركان النجاح، وأن تتعاطى 
مع املستجدات عى الساحتني املحلية واإلقليمية«. 

وش�دد عى ان أن »قوات الجيش والحشد والرشطة 
ومكافح�ة اإلره�اب والبيش�مركة، وكل مفاص�ل 
الق�وات املس�لحة الوطني�ة، ه�ي الق�وة الضاربة 
ألع�داء الب�اد والعصاب�ات اإلرهابي�ة«.. مؤكدا أن 
»فل�ول عصاب�ات اإلرهاب هي الع�دو األول للعراق 

وس�تواصل القوات ألمنية تعقب مخابئ اإلرهابيني 
وتدمري مضافاتهم أينما كانت«.

ويأتي تاكي�د الكاظمي بالعمل عى انهاء اإلرهاب، فيما 
اعلنت قيادة عمليات دياىل شمال رشق بغداد عن انطاق 
عملي�ة امنية واس�عة ضد تنظيم داع�ش رشقي بحرية 
حمرين من أربعة محاور رشق بحرية حمرين يف املنطقة 
املحصورة بني سلس�لة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة 
بمس�احة تبل�غ 130 كم مرب�ع به�دف » ماحقة فلول 
داع�ش وتفتيش املنطق�ة وتأمينها« بمش�اركة األلوية 

اللواء األول والرابع و20 و 110 .
ويف الثان�ي ع�رش م�ن الش�هر الح�ايل نفذ س�اح الجو 
العراق�ي ثمان رضبات ضد اماكن تواجد لتنظيم داعش 
يف سلس�ة جبال حمرين اسفرت عن تدمري ثمانية اوكار 

لارهابيني«م�ن دون تفصي�ات اخ�رى . يش�ار اىل ان 
هذه الجبال تقع يف ش�مال رشق بغداد وتربط بني ثاث 
محافظات عراقية كركوك ودياىل )شمال رشق( وصاح 

الدين )شمال غرب(.
وكان�ت الس�لطات العراقية ق�د وجهت الش�هر املايض 
رضبت�ني مؤثرتني لداع�ش باعتقال اثنني م�ن قيادييه 
خارج الباد واقتيادهما اىل بغداد بعمليتني استخابريتني 

معقدتني هناك .
يش�ار اىل ان الع�راق كان ق�د اعل�ن أواخر الع�ام 2017 
انتص�اره عى تنظيم داعش بعد طرد مس�لحيه من كل 

املدن الرئيسية التي سيطروا عليها يف عام 2014.
بدوره، أكد التحالف ال�دويل أن دوره يف العراق لن يتغري 
بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية كانون 

األول من العام الجاري.    وقال املتحدث باسم قوة املهام 
املش�ركة ومدي�ر الش�ؤون العام�ة يف التحال�ف الدويل، 
جويل هاربر إن »دور التحالف الدويل يف العراق لن يتغري، 
وس�ينتقل من العملي�ات القتالية إىل دور االستش�ارة/ 

التمكني/ املساعدة«.  
وأضاف: »نحن اآلن بالفعل نقوم بهذا الدور اىل حد كبري، 
لذلك لن يكون هناك تغيري ديناميكي يف األرقام أو املهمة 

التي لدينا هنا اآلن«.  
وكان املتح�دث باس�م القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
الل�واء، يحيى رس�ول، أك�د يف وقت س�ابق، أن »القوات 
املكلفة بمه�ام قتالية بارشت باالنس�حاب وهناك جهد 
مس�تمر من أجل اس�تكمال عملية االنسحاب إىل تأريخ 
31 كان�ون األول 2021«.  وأك�د رس�ول أن »انس�حاب 

الق�وات األمريكية من العراق جاٍر عى قدم وس�اق 
بعد مخرجات الحوار االس�راتيجي واللجان الفنية 

التي عملت مع الجانب األمريكي«.  
وأكدت قيادة العمليات املش�ركة، يف وقت س�ابق، 
انتهاء تواجد القوات القتالية العس�كرية للتحالف 
ال�دويل نهاية العام الجاري، فيما تحدثت عن العمل 
املس�تمر يف أربعة مجاالت مع التحال�ف الدويل بعد 

انتهاء تواجده يف العراق.  
وق�ال املتح�دث باس�م القي�ادة، الل�واء تحس�ني 
الخفاج�ي، يف تري�ح للوكال�ة الرس�مية تابع�ه 
»ن�اس«، )6 ترشي�ن الثان�ي 2021(، إن »تواج�د 
الق�وات القتالية األجنبية س�ينتهي يف نهاية العام 

الجاري، والتي لم يتبق منها سوى عدد قليل«.    
وتاب�ع أن »الع�راق اتخ�ذ خطوات كب�رية يف مجال 
انهاء تواج�د القوات القتالية العس�كرية للتحالف 
الدويل، الذي س�ينتهي بنهاي�ة 31 كانون األول من 

نهاية العام الجاري«.    
وأضاف، أن »التعاون مع التحالف الدويل مستمر يف 
مجال االستشارة واملعلومات االستخبارية والتدريب 
والتسليح«.    وأشار إىل أن »وجود التحالف الدويل يف 
العراق هو لغرض االستشارة والتدريب واملعلومات 
االس�تخبارية واألمني�ة الت�ي تس�هم يف مط�اردة 

وماحقة عصابات داعش اإلرهابية«.    
وأوض�ح أن »القوات األمنية تب�ذل قصارى جهدها 
يف متابع�ة وماحقة عصابات الجريمة املنظمة«، مؤكداً 
أن »هنالك عماً كبرياً تبذل�ه وزارة الداخلية واملخابرات 
وجهاز األمن الوطني واالستخبارات العسكرية واألمنية، 

ملتابعة وماحقة عصابات داعش االرهابية«.    
 وأكم�ل بالقول، إن »تعاون املواط�ن يف هذا املجال مهم 
جداً، من خال تزويد الجه�ات األمنية بتواجد عصابات 
داع�ش االرهابية، التي تس�هم وتس�اعد يف القضاء عى 
الجريم�ة املنظم�ة«.    ولف�ت إىل أن »هناك عم�ًا كبرياً 
لنصب الكامريات يف كل املناطق، ملتابعة املطلوبني وإلقاء 
القب�ض عليهم، إضاف�ة إىل تفعيل الجهد االس�تخباري 
األمني وتكثيف املصادر، وهذا ما تعمل عليه كل األجهزة 

األمنية«.    

األمن الوزاري يناقش »التحديات األمنية«.. والتحالف الدولي يتحدث عن دوره يف العراق مع قرب تنفيذ »االنسحاب«

احلكومة لــ »أعداء البالد«: نتعقبكم أينام كنتم

العدد )2492(   18     تشرين الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

      بغداد / المستقبل العراقي

قالت املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات، 
أم�س األربع�اء، إن الهيئ�ة القضائي�ة ق�د 
تص�ادق عى جميع الطع�ون املتبقية، فيما 
أش�ارت إىل أن املصادق�ة ع�ى الطع�ون ال 

تحتاج إىل عد وفرز محطات أخرى.    

واالتص�ال  اإلع�ام  دائ�رة  مدي�ر  وأوض�ح 
الجماه�ريي يف مفوضية االنتخابات حس�ن 
سلمان يف تريح  صحفي أن »هناك نقضا 
من قبل الهيئ�ة القضائية لانتخابات، وهذا 
نقض متعل�ق بإعادة الع�د والفرز ملحطات 
قد تك�ون ع�دت وف�رزت ابت�داًء ممكن أن 
تعد وتف�رز، أما إذا صادق�ت الهيئة عى كل 

الطعون فا يوجد عد وفرز«.  
وأضاف، أن »الهيئة القضائية أعادت قسما 
من الطع�ون التي أحيلت لها، وصادقت عى 
توصي�ات مجل�س املفوض�ني وقس�م منها 
نقضت كم�ا يف املحطات ال�واردة ل� )108( 
إعادة عد وف�رز، باإلضافة اىل قرارات أخرى 
ق�د تكون فيها قرارات بإع�ادة العد والفرز، 

وق�د تص�ادق الهيئة ع�ى جمي�ع الطعون 
املتبقية لديها«.  

وأكدت املفوضية العليا املستقلة لانتخابات، 
إع�ادة  تس�تبعد  ال  أنه�ا  الثاث�اء،  ام�س 
الع�د والف�رز الي�دوي للمزيد م�ن املحطات 

االنتخابية.  
واالتص�ال  اإلع�ام  دائ�رة  مدي�ر  وق�ال 

الجماه�ريي يف مفوضية االنتخابات حس�ن 
س�لمان يف تري�ح للقناة الرس�مية تابعه 
»ناس«، »أكملن�ا التزاماتن�ا وننتظر انتهاء 
الطع�ون  دراس�ة  م�ن  القضائي�ة  الهيئ�ة 
املقدمة«.  وأضاف، أن »املفوضية ال تستبعد 
إع�ادة الع�د والف�رز الي�دوي للمزي�د م�ن 

املحطات االنتخابية«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد العراق لاتحاد األوربي، أمس األربعاء، أن 
املواطنني العالقني عى الحدود البياروس�ية 
هم ضحي�ة الراع الس�يايس بينكما.وقال 
املكتب اإلعامي لوزارة الهجرة، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن »وزيرة 
الهجرة واملهجرين  إيفان فائق جابرو، اليوم 

األربعاء، استقبلت س�فري االتحاد االوروبي 
في�ا فاري�وال والوف�د املراف�ق ل�ه، يف مقر 
الوزارة، وجرى خ�ال اللقاء بحث العاقات 
الثنائي�ة ب�ني الع�راق واالتح�اد االوروبي يف 
مختلف املجاالت وسبل تطويرها، ومناقشة 
قضية املواطنني العراقي�ني العالقني يف عدد 
من الدول االوروبية، السيما املتواجدين عى 
الحدود البياروسية، واملعاناة التي تواجههم 

ذات  الرشعي�ة«.ويف  غ�ري  الهج�رة  اثن�اء 
الس�ياق، أكدت جابرو أن »الراع السيايس 
ب�ني االتح�اد االوروب�ي وبياروس�يا يق�ع 
ضحيت�ه العراقيون املتواجدون عى الحدود، 
والذي�ن يتعرض�ون ألق�ى ان�واع التعام�ل 
البعي�د ع�ن املعاي�ري االنس�انية والدولية«.

تع�اون  رضورة  »ع�ى  جاب�رو  وش�ددت 
الوزارة واالتحاد االوروب�ي للتعامل مع هذا 

امللف بش�كل إنس�اني وإيجاد حل�ول جدية 
بالتع�اون م�ع جمي�ع املنظم�ات الدولية«.
جمي�ع  أوقف�ت  »الحكوم�ة  أن  وتابع�ت، 
الرحات املبارشة اىل بياروس�يا حفاظاً عى 
سامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية 
لجش�ع املهرب�ني »، مج�ددة يف الوق�ت ذاته 
»رفضها للع�ودة القرسية لجميع العراقيني 
يف الخارج«. ومن جانبه، اثنى سفري االتحاد 

االوروب�ي، عى »الجه�ود املبذول�ة من قبل 
الوزارة بش�كل خاص والحكوم�ة العراقية 
بش�كل عام يف التعامل مع ملف الهجرة غري 
الرشعية اىل مدن اوروبا، واالجراءات املتخذة 
إلع�ادة العراقي�ني العالق�ني ع�ى الح�دود 
البياروس�ية«. وأعرب فاري�وال، عن رفضه 
ل� »استخدام العنف ضد املواطنني العراقيني 

عى الحدود البياروسية«.

املفوضية تكشف آخر تطورات ملف الطعون: اهليئة القضائية قد تصادق عىل مجيع الطعون 

العراق لالحتاد األورويب: مواطنونا عىل حدود بيالروسيا ضحية للرصاع السيايس بينكم

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وج�ه 
أم�س  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
األربع�اء، بعدم اس�تخدام العقاب 
البدني يف املدارس وتصوير التاميذ 
ونرشه�م ع�ى مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي.
وقالت وزارة الربية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن 
»وزير الربية عيل حميد الدليمي، 
عقد اجتماعاً موس�عاً ضم وكاء 
الوزارة واملديري�ن العامني للربية 
لبح�ث   ، واملحافظ�ات  بغ�داد  يف 
آخر مس�تجدات العملية الربوية 
والوق�وف عى اهم املش�اكل التي 
ُتعي�ق حركة تقدم التعليم والعمل 

عى تذليلها«.
وأض�اف، أن »االجتم�اع ركز عى 
توجيهات رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بعدم السماح باستخدام 
العق�اب البدن�ي م�ن قب�ل بعض 

املعلمني اتجاه تاميذهم واعتماد 
األس�لوب الربوي ، مع التش�ديد 
عى محاس�بة من يق�وم بتصوير 
مواق�ع  ع�رب  ونرشه�ا  التامي�ذ 
التواصل االجتماع�ي بصورة غري 
حضارية وبعيدة عن مهنة الربية 
والتعلي�م«. وتن�اول املجتمع�ون، 
بحسب البيان »آلية دوام املاكات 
لتنظي�م  والتعليمي�ة  التدريس�ية 
عملهم وفق الخطة التي وضعتها 
ال�وزارة يف وق�ٍت س�ابق ، فض�ًا 
ع�ن ذلك الوقوف ع�ى آلية توزيع 
الكتب املنهجي�ة وتوجيه اإلدارات 
املدرسية باس�تام الكتب لضمان 
وصولها اىل التاميذ والطلبة بهدف 
انتظ�ام س�ري العملي�ة التعليمية 
بوترية ايجابية وانسيابية عالية .    
وأك�د البي�ان، أن االجتماع »بحث 
الت�ي  املش�اكل واملعوق�ات  اب�رز 
تواج�ه عم�ل املديري�ات العام�ة 
والتوجي�ه بحله�ا ب�أرسع وق�ت 

ممكن«.

رئيس الوزراء يوجه بعدم استخدام العقاب 
البدين يف املدارس وتصوير التالميذ

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت مؤسسة الش�هداء، أمس األربعاء، ان التخصيصات 
املالي�ة ملوازن�ات املؤسس�ة انخفض�ت« الفتة اىل ان�ه »كلما 
طالبت الحكومة بزيادة التخصيصات يكون جوابها سلبياً«.

وقال املتحدث باس�م مديرية ش�ؤون املواطنني يف املؤسس�ة 
أكرم زامل »سبق وان مؤسسة الشهداء طالبت بتخصيصات 
مالي�ة الن قان�ون املؤسس�ة يرعى ثاث رشائح هم ش�هداء 
ضحاي�ا النظام البائد وش�هداء الحش�د الش�عبي وش�هداء 
ضحاي�ا اإلره�اب ». وأضاف، ان »هناك قوان�ني األول قانون 
رقم 2 لس�نة 2016 الخاص بش�هداء النظام البائد والحش�د 

الش�عبي وقانون رقم 20 لس�نة 2009 املعدل والقانون رقم 
57 لس�نة 2015 قان�ون ضحاي�ا اإلرهاب«، مبين�اً ان »هذه 
القوانني ترعاها مؤسس�ة الش�هداء وتتوفر فيه�ا التزامات 
مالي�ة يج�ب ان توفرها الدولة إىل مؤسس�ة الش�هداء حتى 

نعطي استحقاق ذوي الشهداء«. 
وزاد بالق�ول: »طالبنا ضمن املوازن�ات التخصيصات املالية 
املطلوبة حتى تويف املؤسس�ة التزامتها امام عوائل الشهداء« 
مشرياً إىل، ان »التخصيصات منذ عام 2014 لغاية اآلن عندما 
أصبح�ت وضعي�ة التقش�ف ونزول أس�عار النف�ط وغريها 
والحرب عى داعش أدت اىل إنخفاض التخصيصات املالية«. 

وتاب�ع، ان »موازنات املؤسس�ة اصبحت قليل�ة كلما طالبنا 

يك�ون الج�واب }نحن نم�ر بوضع تقش�ف وأس�عار النفط 
بإنخفاض وال تتوفر موازنة كافية حتى نعطي استحقاقات 
ذوي الشهداء{ خصوصآ منحة البدل النقدي وهي 83 مليون 
دين�ار بالنس�بة للنظ�ام البائد والحش�د الش�عبي وضحايا 
اإلره�اب 50 مليون دينار وهناك التزامات أخرى منها املنحة 
العقاري�ة والتي هي 30 مليون دين�ار وال تتوفر هذه املبالغ 
الج�ل األيفاء بااللتزامات«. وأت�م حديثه بالقول، ان »امللفات 
مفتوحة الن املؤسسة تبقى راعية لعوائل الشهداء« موضحاً 
ان »امللف�ات تغل�ق يف حال تم اس�تكمال املس�تحقات املالية 
لعوائل الش�هداء، إضافة اىل ان االس�تحقاقات املعنوية تبقى 

مستمرة عى طوال السنني تغلق«.

حذر مركز االعام الرقمي DMC من ظاهرة 
تصوير املواطنني دون علمهم ومن ثم نرشها 
ع�رب منص�ات وصفح�ات مواق�ع التواصل 
االجتماعي؛ مبيًن�ا ان الظاهرة يف تزايٍد كبري 
خصوًصا عملية تصوير فئات االطفال وكبار 
العمر والراقدين يف املستشفيات، حيث يجري 

التصوير غالبا دون علمهم.

 وق�ال فريق املركز: ان هذه الظاهرة يف دول 
العال�م يرتب عليه�ا تبع�ات قانونية كونها 
اعتداء عى خصوصيات االخرين وحرياتهم؛ 
مضيًف�ا: ان تصوي�ر االطف�ال ع�ى وج�ه 
الخص�وص وجعلهم يتحدث�ون بقضايا هي 
مجهولة لهم، أم�ر مرفوض وظاهرة رقمية 
يج�ب وضع ح�د له�ا.  ويف تري�ح خاص 

للمركز، أكد الباحث القانوني حس�ني املوىل؛ 
ان قان�ون العقوب�ات العراقي ج�اء بمادته 
438 بعقوب�ة الحب�س والغرام�ة أو إح�دى 
العقوبتني كل من نرش بإحدى طرق العانية 
أخب�اًرا أو ص�وًرا أو تعليق�ات تتصل بأرسار 
الحياة الخاصة أو األرسية لألفراد، ولو كانت 
صحيحة إذا كان من ش�أن نرشها اإلس�اءة 

إليه�م. ويضي�ف امل�وىل؛ ويدخل م�ن ضمن 
طرق العانية وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
وهن�ا املش�����ّرع ق�د ج�رم الن�رش يف هذا 
الخص�وص ومن الازم ع�ى املرشع العراقي 
إع�ادة الَنظر يف ه�ذه املادة وتوس�يع نطاق 
النص ليواك�ب التطور االجرامي الذي حصل 

يف العالم الرقمي. 

أكد رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
خ�ال  األربع�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 
اس�تقباله س�فري جمهورية روس�يا 
ال�ربوس  الع�راق  ل�دى  االتحادي�ة 
كوتراش�يف حرص العراق عى إقامة 
أفضل العاق�ات الثنائية مع روس�يا 
ويف مختلف الصع�د واملجاالت؛ ملا فيه 

مصلحة الشعبني الصديقني.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان 
الكاظمي »ثمن التنسيق االيجابي بني 

البلدين يف املحافل الدولية«. 
ونقل السفري الرويس إىل رئيس مجلس 
ال�وزراء تحي�ات القي�ادة الروس�ية، 
وتطلعها إىل املزيد م�ن التعاون البّناء 
مع العراق.  وأش�اد بالخطوات املهمة 
الت�ي اتخذته�ا الحكوم�ة العراقية يف 
مج�االت اإلص�اح، فضاً ع�ن جهود 
العراق يف تعزيز االنفتاح واالس�تقرار 

والتهدئة عى املستوى اإلقليمي.

مؤسسة الشهداء تطرق باب احلكومة بشأن التخصيصات: سمعنا جوابًا صادمًا

اإلعالم الرقمي حيذر من تصوير املواطنني بدون علمهم: ظاهرة هنايتها احلبس

الكاظمي يؤكد للسفري الرويس 
حرص بغداد عىل إقامة أفضل 
العالقات الثنائية مع موسكو

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الصحة، أمس األربعاء، املواطنني من اقراب املوجة الوبائية 
الرابعة لفريوس كورونا يف الباد.

وقال املتحدث باس�م الوزارة سيف البدر يف تريح متلفز، »املوجة الرابعة 
محتملة يف العراق واصابات كورونا منخفضة لكن حدوث املوجة محتملة 
ووصل�ت اىل بعض الدول القريبة من العراق ل�ذا حدوثها يف الباد أمر وارد 

جداً«.
وعد »انخفاض مؤرش االصابات حالياً يف الباد عامة عى احتمالية حدوث 

املوجة الجديدة وتبقى الوقاية خري من العاجات«.
وب�ني البدر، ان »ف�ريوس كورونا ينتقل عرب موج�ات وبائية بغض النظر 
عن مواس�م الحالة الجوية ولكن برودة الطقس يساعد عى إنتقاله أكثر« 
مش�رياً اىل »إحتم�ال ظهور س�الة جدي�دة ولكن ال نؤك�د او ننفي بمدى 

شدتها«. ونوه اىل، أن »أغلب اإلصابات ألشخاص غري ملقحني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ أربيل، أمس األربع�اء، إغاق مقهى واعتقال صاحبه 
بتهمة بث نشيد يمجد البعث املقبور.

وذك�رت إدارة املحافظ�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه اّن »محافظ أربيل إغل�ق الكافترييا التي بثت النش�يد البعثي، 
م�ع اعتق�ال املالك، بعد ن�رش مقطع فيدي�و عى مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي كان داخل كافترييا )بارمي جيان�و( يف أربيل، حيث تم 

تقديم نشيد نظام البعث علناً«.   
واكد البيان، ان »الذين يقومون بمثل هذه األشياء، عن قصد وبعيداً 
ع�ن كل القي�م الوطنية والقومية وقدس�ية دماء الش�هداء ونضال 
أمتن�ا، والت�ي تهدف فق�ط إىل جع�ل املواطنني غ�ري مرتاحني، عى 

اإلطاق أنهم غري مقبولني ويواجهون املاحقة القانونية«.

الصحة حتذر املواطنني: موجة »كورونا« 
اجلديدة اقرتبت من العراق

لبثه نشيد يمجد البعث املقبور.. إغالق مقهى 
واعتقال صاحبه يف أربيل 

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جناي�ات بابل 
بالس�جن بحق  أحكاما مختلفة 
ش�بكة تزوير حاولت نقل ملكية 

عقارات بطريقة غري قانونية.
وذك�ر املرك�ز اإلعام�ي ملجلس 
القضاء األعى يف بابل أن »محكمة 
مجموع�ة  أص�درت  الجناي�ات 
أح�كام مختلفة بالس�جن بحق 
متهم�ني بجرائم تزوير ورش�وة 

وإصدار وثائق وهمية«. 
وأضاف أن »املتهمني حاولوا نقل 
ملكي�ة عق�ارات يف الحل�ة تعود 
ألشخاص من الديانة اليهودية«. 
يف  القض�اء  »جه�ود  أن  وتاب�ع 
بابل س�اهمت يف إحباط العملية 
بكم�ني محك�م ب���ع�د اإليعاز 
ملديرية األم�ن الوطني فور ورود 
وضب�ط  بالتح�ري  املعلوم�ات 
املتهم�ني بالج�رم املش�هود قبل 

إتمام نقل امللكية«.

القضاء حيبط حماولة تزوير وبيع عقارات 
تعود لـ«هيود« يف احللة
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    بغداد / المستقبل العراقي

أصبح�ت طريقة تعامل األش�خاص م�ع املحتوى 
أكث�ر تنوع�اً، ألننا نق�ي املزيد من أوق�ات الفراغ 
براحة تام�ة يف منازلنا. ووص�ل التغيري إىل طريقة 
اس�تمتاعنا باألفالم بش�كل متزايد، ويختار الناس 
االس�تمتاع بأح�دث اإلص�دارات عرب الب�ث املبارش 
أو املنص�ات املتاح�ة ب�دالً م�ن التوج�ه إىل قاعات 

السينما.
لك�ن هذا التغي�ري يف اتجاه�ات املش�اهدة ال يعني 
بأي ح�ال أنه يمكن�ك االبتع�اد كلياً ع�ن التجارب 
الس�ينمائية الغام�رة الت�ي يمك�ن لدور الس�ينما 
تقديمه�ا. ولتزوي�دك باألدوات الالزمة لالس�تمتاع 

بالص�ورة الس�ينمائية وجودة الصوت عند مش�اهدة 
فيل�م يف املن�زل، قام�ت غرفة األخبار من سامس�ونج 
بإج�راء تحليل عميق لجه�از 8K Neo QLED وأحدث 

مكربات الصوت املتميزة املتاحة حالياً.

1. مشاهدة جميع الرتكيبات الدقيقة والتفاصيل التي 
 Quantum Mini تظهر عىل الشاش�ة بفضل مصابيح

LED
حت�ى لو كنت تش�اهد أف�الم الحرك�ة الرسيعة، يجب 
أن تكون شاش�تك قادرة عىل مواكبتها حتى ال تفوتك 

لحظة واحدة من الفيل�م. ولتحقيق ذلك، تعد قدرة 
جه�ازك ع�ىل التحكم بمصابي�ح LED أم�راً مهماً 
لعرض كافة التفاصيل. ولهذا الس�بب، يأتي جهاز 
 Quantum 8 م�زوداً بخاصيةK Neo QLED 2021
Mini LED للتحك�م بش�كل أكثر دق�ة يف آالف من 
مصابي�ح LED التي يوظفها ه�ذا الجهاز بإحكام 

تام.
وكانت سامس�ونج ق�د توصلت إىل تقني�ة الطبقة 
الدقيق�ة، والتي يمكنها عرض الصور بش�كل أكثر 
وضوح�اً ودق�ة. وتعمل الطبق�ات الدقيق�ة داخل 
كل واح�د م�ن مصابي�ح LED ع�ىل التخل�ص من 
الضوض�اء غري الطبيعية ب�ن آالف هذه الوحدات، 
وهنا يكمن ال�رس وراء قدرة هذه التلفزيونات عىل 
إظه�ار جميع التفاصيل الدقيقة عىل الشاش�ة، بما يف 

ذلك لون البرشة وحتى قطرات العرق.
عند مش�اهدة لقط�ات قتال واقعية تح�دث يف الظالم 
يف أف�الم الحرك�ة، تربز أهمي�ة اللون األس�ود املفصل 

والتباي�ن الع�ايل كعامل�ن أساس�ين. وتتي�ح تقني�ة 
»املصفوفات الكمية«Quantum Matrix للتعتيم التي 
توصلت إليها سامس�ونج، تباين�اً واضحاً بن املناطق 

املظلمة والفاتحة عىل الشاشة.
 Neo QLED من جانب آخر يمكنك االعتماد عىل جهاز
8Kمن سامس�ونج، ألن�ه يمكنه رفع مس�توى جودة 
ص�ورة الفيلم، حتى األفالم القديمة، والوصول إىل دقة 
أعىل بفض�ل مصابي�ح Quantum Mini LED وتقنية 
»املصفوفات الكمية«Quantum Matrix واملعالج »نيو 
كوانتوم«Neo Quantum املزود بتقنيات ترقية الذكاء 
االصطناع�ي. ال تكتمل تجربة املش�اهدة الس�ينمائية 
من دون وج�ود نظام صوت قادر عىل إنش�اء تجارب 
صوتي�ة واقعي�ة وغامرة. ويف ظ�ل الع�دد املتزايد من 
املس�تخدمن الذين يس�تمتعون بمش�اهدة األفالم يف 
املنزل، تزداد أيضاً الحاج�ة إىل تجارب صوتية متميزة 
قادرة عىل توفري ذلك،حتى املشاهد التي تظهر هطول 

األمطار أو لحظات إقالع الطائرة.

تلفزيونNeo QLED 8K من سامسونج ومكربات الصوت تضمن جتارب تصل إىل السينام
حتويل غرفة املعيشة إىل مسرح منزلي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضحت مديري�ة مكافحة املخدرات التابعة 
لوزارة الداخلية، األربعاء، العقوبات القانونية 
بحق التج�ار واملروج�ن واملتعاط�ن، فيما 
أكدت أن املتعاطن ممن يس�لمون أنفس�هم 

للعالج لن يشملوا بأية عقوبات.
وق�ال مدي�ر العالق�ات يف املديري�ة العام�ة 
ملكافح�ة املخ�درات، العمي�د زي�اد القييس، 
يف ترصي�ح متلفز تابعت�ه /املعلوم�ة/، إن 
“قانون مكافح�ة املخدرات بفقرته األربعن 
ينص ع�ى عدم إقام�ة دع�وى جزائية ضد 
املتعاطي ال�ذي يلجأ طوعيا للمستش�فيات 
لع�الج نفس�ه وهنا ندعو من غ�رر بهم من 
الشباب للقيام بهذا األمر للتخلص من هذه 

قانونيا”.وأض�اف،  مالحقته�م  دون  اآلف�ة 
أن “كث�را من املتعاطن س�لموا انفس�هم، 
فمستشفى ابن رشد جاهزة ومهيأة ويعالج 
املري�ض حس�ب بروتوكول عالج�ي، وفرتة 
العالج حس�ب س�مية املخ�درات الت�ي كان 
يتعاطها وترتاوح بن ش�هرين و6 أش�هر”.

وش�دد عى أن “هناك من يستهدف الشباب 
العراق�ي ع�ر محاولة اس�تمالتهم لتعاطي 
املخدرات، وهن�ا دور األرسة مهم يف التوعية 
واملراقب�ة والحذر من اصدقاء الس�وء ألنهم 

القناة التي تنقل املخدرات للشباب”.
وح�ول العقوب�ات القانوني�ة للتعام�ل مع 
املتورط�ن أوض�ح القي�يس: “نتعام�ل مع 
املتورطن وفق املواد 27-28-32 من قانون 
مكافحة املخدرات، املادة 27 تحكم باإلعدام 

بح�ق املتاجري�ن، وامل�ادة 28 تحك�م ع�ى 
املروج�ن والحائزي�ن بن مؤبد و15 س�نة، 
واملادة 32 تخص املتعاطن والحكم بحقهم 
يرتاوح من 6 أشهر للسنة وغرامة مالية بن 
3- 5 مالين”.وح�ول الجه�د األمني املبذول 
ملكافحة هذه الظاهرة أوضح أن “مش�كلة 
املخ�درات تواجه بجهد أمني واس�ع النطاق 
للقب�ض عى املتورطن، وبجهد اس�تخباري 
ع�ر مديريتن�ا وبقي�ة التش�كيالت األمنية 
وخاص�ة وزارة الداخلي�ة وايض�اً عر الخط 
الس�اخن 178 واملعلوم�ات وهوي�ة املتصل 
تبقى ط�ي الكتمان ومن ثم تح�ال للقضاء 
ويتم القبض عى املتهم�ن بأوامر قضائية، 
هن�اك م�ن 80-100 اتصال يوم�ي من قبل 
املواطنن وعر مواقع التواصل التابعة لنا”.

مكافحة املخدرات توضح العقوبات بحق التجار
 واملروجني واملتعاطني

البيئة تتسلم توجيهًا بإعداد »الورقة اخلرضاء«
 لتشجيع الطاقة املتجددة

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة البيئة، أم�س األربعاء، أن مؤتمر املناخ الذي ش�ارك فيه 
العراق، أثمر بعقد تحالفات ومذكرات تعاون مع دول العالم ومنظمات 
دولي�ة وصناديق التموي�ل الدولية، الفت�ة إىل أن رئيس ال�وزراء وجه 
بإعداد الورقة الخرضاء لتشجيج الطاقات املتجددة والتنوع االحيائي 

وحلول الطبيعة.  
وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفالحي خالل مؤتمر صحفي عقده يف 
بغداد، إن »مشاركة العراق جزء كبري من تنفيذ االسرتاتيجية القادمة 
والت�ي وجه به�ا رئيس ال�وزراء باعداده�ا وهي ما تس�مى بالورقة 
الخرضاء لتكون رديفة للورقة البيضاء الخاصة باالصالح االقتصادي 
وهي تش�جيع لالقتصاد االخرض والذي يعتمد عىل تش�جيع مس�تدام 
للطاق�ات املتجددة وتش�جيع التن�وع االحيائي والحلول املس�تندة اىل 

الطبيعة«.  
وأضاف، أن »النتيجة األهم ملشاركة الوفد العراقي يف مؤتمر املناخ عقد 
عدة تحالفات واجتماعات ومذكرات تعاون مع العديد من دول العالم 
واملنظم�ات الدولية املعنية بالبيئ�ة ومع صناديق التموي�ل الدولية«، 

الفتا اىل أن »للعراق أولوية يف برنامج الدعم الدويل«.  
وتابع أن »مخرج�ات املؤتمر كانت واضحة بالتح�ول التدريجي نحو 
الطاق�ات املتج�ددة وتقليل االعتم�اد عىل الوقود األحف�وري كمصدر 
رئيس لالقتصاد والطاقة وقدمنا كل التزاماتنا من خالل وثيقة مهمة 
جدا وهي وثيقة املس�اهمات الوطني�ة العراقية وهذه الوثيقة صادق 
عليها مجلس الوزراء بعد جهود استمرت اكثر من ثالث سنوات وفريق 
عراقي اش�رتك يف كتابتها بمشاركة كل القطاعات الوزارية الحكومية 
ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص وحكومة االقليم وخرجت 

وثيقة مهمة بمساعدة برنامج االمم املتحدة االنمائي«.  
ولف�ت الفالحي إىل أن »ه�ذه الوثيقة تمثل السياس�ة العليا يف مجال 
مواجه�ة التغريات املناخية لتش�مل رؤية واضحة ملدة عرش س�نوات 
تتعل�ق بالتزاماتنا خصوصا فيما يتعلق بخفض االنبعاثات الكربونية 
بمقدار 1 اىل 2  %  بجهودنا الوطنية و13 اىل  % 15  بدعم املجتمع الدويل«.  
وحذر من أن »ظاهرة االحتباس الحراري وصلت اىل مديات كبرية بدأت 

تداعياتها عىل حياة االنس�ان والصحة العامة وخصوصا مع انتش�ار 
االمراض االنتقالية والكوارث املرتبطة بالتغريات املناخية«.  

وتابع الوزير، »كانت مش�اركة الوفد العراق�ي يف مؤتمر املناخ فاعلة 
وب�كل القطاعات واملؤسس�ات ويضم جمي�ع ال�وزارات والقطاعات 
املتمثلة باللجنة الوطنية للتغريات املناخية اضافة اىل مشاركة القطاع 
الخاص وكان�ت هناك لقاءات جانبية متع�ددة خصوصا فيما يخص 
بعقد اجتماعات وتحالفات وه�ي مهمة جدا خصوصا يف هذه القمة 
الكب�رية والتي تس�مى قمة االرض التي ش�ارك بها اكث�ر من 40 الف 
ش�خص«.  وأوض�ح أنه »عقدن�ا اجتماعات م�ع اغل�ب وزراء البيئة 
يف العال�م وعقدن�ا بداي�ة تفاههم�ات لتعضيد العمل البيئي املش�رتك 
ألنن�ا نؤمن أن العمل البيئ�ي ال يقترص عىل الح�دود وإنما عمل عابر 

للحدود«.  
ولف�ت اىل أن »الع�راق يصن�ف عىل أن�ه واحد من أكث�ر خمس دول يف 
العالم هشاش�ة وتأثرا يف التغريات املناخية، وه�ي تؤثر عىل االيرادات 
املائي�ة نتجة ازدياد درجات الحرارة وعمليات التبخر واملش�اريع التي 
تق�ام يف دول املنبع مع ع�دم وجود اتفاقيات واضح�ة وملزمة للدول 
املتشاطئة اضافة اىل ازدياد مقلق يف معدالت الجفاف وتدهور االرايض 

وازدياد التصحر والعواصف الرتابية«.  
وأض�اف الفالح�ي، أن »هناك زيادة مطردة يف عدد الس�كان يف العراق 
بم�ا يقارب  % 3 س�نويا وهذا يحت�اج اىل توفري االم�ن الغذائي واالمن 
املائ�ي الذي يعاني من ضغط ش�ديد لذا فإن الع�راق مصنف من اكثر 
دول العالم عرضة لتداعيات التغريات املناخية الخطرية وعىل اس�اس 

ذلك تعامل الوفد العراقي مع هذا املوضوع«.  
وأك�د أن »رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يتابع العمل 
مع الوفد بشكل مس�تمر ألن العراق منتج للنفط والتوجه العاملي هو 

تقليل االعتماد عىل الوقود االحفوري كمصدر لالقتصاد والطاقة«.  
واوضح الوزير أن »العراق يتوجه بشكل جدي نحو ورقة االصالح التي 
قدمه�ا رئيس مجلس الوزراء التي س�ميت الورقة البيضاء لتش�جيع 
التنوع االقتصادي والقطاع�ات املنتجة لدعم املوازنة العامة لتخفيف 
الضغ�ط عىل االعتماد الوحيد عىل النفط الخام كمصدر رئيس للطاقة 

واملوازنة بعد التداعيات الخطرية التي مر بها االقتصاد العراقي«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت مديرية املرور العامة، بفرض غرام�ات مالية عىل وضع 
ملصقات يف السيارات والدراجات النارية.

وبحس�ب منش�ور ل�وزارة الداخلية ف�ان مديرية امل�رور وجهت 
بف�رض غرامة ب� 100 أل�ف دينار عىل وضع امللصقات املس�يئة 

للذوق العام أو التي تحرض عىل العنف واالنتحار. 
كما وجهت بف�رض 50 ألف دينار غرامة كل من يضع ملصقات 
الزينة واالعالن والكتابة أو الرس�م عىل زجاج العجلة األمامي أو 

الخلفي. 
وحثت املرور السائقن عىل تجنب وضع امللصقات كونها بالدرجة 
األوىل إس�اءة للذوق العام وتشتت إنتباه السائقن وهي مخالفة 

مرورية يحاسب عليها القانون.

املرور تفرض غرامات عىل واضعي 
»امللصقات املسيئة« يف السيارات والدراجات

    نينوى / مروان ناظم

منعت دائرة مرور نينوى، أمس األربعاء، ركوب شخص ثاني مع 
سائق الدراجة النارية، متوعدًة ب�إنزال العقاب.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »يمنع 
منعاً باتاً ركوب شخص ثاني مع سائق الدراجة مع التزام سائق 
الدراج�ة بقواعد وقوانن الس�ري واملرور وارت�داء مالبس الوقاية 

حفاظاً عىل سالمة املواطنن«.
وأضافت، أن »عكس ذلك س�وف يتم اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

بحقه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املالية، أمس األربعاء، إطالق تمويل رواتب املوظفن 
لشهر ترشين الثاني الحايل.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»دائرة املحاسبة يف الوزارة، بارشت باطالق دفعات تمويل رواتب 

الوزارات كافة لشهر ترشين الثاني الحايل«.
ودعت جميع الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة اىل »مراجعة 
دائرة املحاس�بة لغرض بدء اجراءات تمويل الرواتب وفق املواعيد 

املحددة لكل وزارة«.

نينوى متنع ركوب أكثر من شخص 
عىل الدراجة النارية: وإالّ فالعقاب

املالية تطلق متويل رواتب املوظفني 
لشهر ترشين الثاين

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة املوارد املائية، أمس األربعاء، 
عن توقف احد س�دودها م�ن توليد الطاقة 

الكهربائية.
وبن مستش�ار وزي�ر امل�وارد املائية عون 
ذياب�ان »تناقض الخزين املائي يف الس�دود 
اثر عى ق�درة توليد الطاق�ة الكهربائية«، 

مبين�ا ان »التناق�ص املائ�ي أث�ر عى س�د 
حمري�ن وتوقف توليد الطاق�ة الكهربائية 
تناق�ص  ادى  »كم�ا  بالكامل«.واض�اف 
الخزي�ن املائي اىل توقف باقي الس�دود عن 
تولي�د الطاق�ة الكهربائية«.واش�ار ذياب، 
ان »هنال�ك تاث�رات أخرى للش�حة املائية 
منها عدم االمكاني�ة لتأمن الحصة املائية 

الكاملة ملناطق االهوار وخصوصا.

املوارد تعلن توقف احد سدودها عن توفري الكهرباء

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت هيأة املنافذ الحدودية، أمس االربعاء، من ضبط شاحنتن مخالفة ،فيما احبطت 
محاولة هدر باملال العام يف منفذ طربيل. وذكرت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان »هي�أة املنافذ الحدودية تمكن�ت بجهودها الرقابية من خالل الكش�ف 
والتدقي�ق لكافة الس�لع والبضائع الواردة من ضبط ش�احنتن خ�ارج الحرم الكمركي 
معدة للتهريب يف منفذ طريبيل الحدودي محملة )أدوات بالس�تك اس�تعمال مرة واحدة 
٬ أكي�اس مطبوعة ٬ عل�ب ورقية ( مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد«.  واضافت انه 
»تم إحباط محاولة للغش والتالعب عن طريق التغري يف منشأ البضاعة وتالعب يف وصل 
الغرامة وعدم وجود ش�هادة املطابقة ووثيقة اإلطالق وفاتورة وش�هادة منش�أ باس�م 
الرشكة املس�توردة باإلضافة إىل وجود مواد غري مرصح بها ما س�بب هدر باملال العام«. 
وتابع�ت ان�ه »تم تنظيم مح�رض ضبط أصويل وإحالته�ا إىل القضاء التخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفن«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التخطي�ط، خالد بت�ال النجم، 
أمس االربعاء، مي الوزارة باتجاه تنفيذ 
التعداد العام للس�كان واملساكن يف العراق 
خالل الع�ام املقبل 2022.وج�اء يف البيان 
الوزاري، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان » الوزير بن خالل ترؤسه اجتماع 
هيأة الرأي يف الوزارة ان قرار تنفيذ التعداد 
التاس�ع يف الع�ام املقب�ل، ج�رى اتخاذه، 
وسنقوم بتوفري الظروف املناسبة النجاح 
هذا امل�رشوع التنموي ال�ذي يمثل اهمية 
تنموية كب�رية، مبينا ان هناك تعاون جاد 
ومثم�ر مع جمي�ع الوزارات ومؤسس�ات 
الدول�ة املختلفة، م�ن اجل تنفي�ذ التعداد 
الكرتونيا«.ولف�ت وزير التخطيط، اىل ان« 
ال�وزارة ب�دأت اس�تعداداتها العملي�ة من 
خ�الل القي�ام بتنفيذ ع�دد م�ن التجارب 
امليداني�ة يف محافظات )بغ�داد،  والبرصة 

وده�وك(،  واربي�ل  وكرب�الء  واالنب�ار، 
وس�تكون لدين�ا تج�ارب اخ�رى، لغرض 
الوقوف ع�ىل املش�اكل الفني�ة واالدارية، 
الت�ي قد تواج�ه اجراء التع�داد قبل نهاية 
الع�ام املقبل«.وتاب�ع البي�ان، ان�ه »جرى 
خالل االجتماع مناقش�ة عدد من القضايا 
وامللفات املدرجة عىل جدول االعمال، ومن 
بينها مناقش�ة  مذك�رة التفاه�م طويلة 
االمد املزم�ع توقيعها بن وزارة التخطيط 
والجامعة االمريكية يف بغداد.كذلك ناقشت 
هيأة الرأي مسودة مذكرة التفاهم للتعاون 
العلم�ي والفن�ي يف مج�االت املواصف�ات 
واملقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات 
املطابقة، ب�ن الجهاز املرك�زي للتقييس 
والس�يطرة النوعية وبن هيأة املواصفات 
واملقايي�س يف س�وريا، ومذك�رة تفاه�م 
علم�ي وتقني يف مجال االعتماد بن الهيأة 
التخطي�ط  وزارة  يف  لالعتم�اد  العراقي�ة 

ووحدة االعتماد الفلسطيني«.

املنافذ: ضبط شاحنتني خمالفتني وإحباط 
حماولة هدر باملال العام يف طربيل

التخطيط حتدد 2022 عامًا لتنفيذ التعداد 
العام للسكان واملساكن 

شاركت باملؤمتر العاملي السادس للسالمة واالمن الكيميائي والبيولوجي واالشعاعي والنووي

النقل تطلق محلة »مقعد لكل تلميذ« وتستقبل عددًا من اجلنائب والساحبات البحرية يف ابو فلوس
    بغداد / المستقبل العراقي

أستقبلت وزارة النقل/ الرشكة العامة ملوانئ 
العراق ثالث جنائب مع ساحباتهم عىل ارصفة 

ميناء ابو فلوس التجاري جنوب البرصة .
وق�ال مدي�ر ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهندس 
فرحان الفرطويس ان املوانئ تس�عى جاهدة 
مش�ريا   ، االي�رادات  نس�ب  اع�ىل  لتحقي�ق 
لتوجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ن 
بندر الش�بيل بتقديم افضل الخدمات املينائية 
التي من ش�انها جذب رشكات النقل البحري 

العاملية .
ولف�ت اىل ان مين�اء ابو فلوس أس�تقبل ثالث 
جنائب مع س�احباتهم محملة بمادة الكلنكر 
وجرت عمليات التفريغ والش�حن واالرس�اء 
واالقالع بالتعاون والتنس�يق بن ادارة امليناء 

وعمليات املالحة البحرية .
كم�ا ش�اركت وزارة النقل/ الرشك�ة العامة 
ملوان�ئ الع�راق باملؤتم�ر العامل�ي الس�ادس 
والبيولوج�ي  الكيميائ�ي  واالم�ن  للس�المة 
واالش�عاعي والنووي والذي عقد عرب برنامج 

اون الي�ن للفرتة م�ن 14 - 16 ترشين الثاني 
. 2021

وذك�ر مدي�ر عام الرشك�ة الدكت�ور املهندس 
فرحان الفرطويس انه وحسب توجيهات وزير 
النقل الكابتن نارص حس�ن بندر الشبيل فان 
موانئ العراق تويل أهمية قصوى للمش�اركة 
يف املؤتمرات والندوات التي من ش�أنها تطوير 
العمل املينائ�ي خصوصا املواضيع التي تعنى 

بحماية وأمن السفن واملوانئ .
م�ن جانبه أوضح معاون مدير قس�م املدونة 
املؤتم�ر رئي�س  الدولي�ة ممث�ل الرشك�ة يف 
الش�اوي  ع�يل  محم�د  بحري�ن  مهندس�ن 
ان موان�ئ الع�راق ناقش�ت يف املؤتم�ر آليات 
التعام�ل م�ع امل�واد الخط�رة م�ن الناحيتن 
الفنية والقانونية ، واش�ار الشاوي اىل: الدور 
الكبري الذي تلعبه املوانئ يف تطبيق االتفاقيات 
واملدونات الدولية الخاصة بنقل هذه املواد عن 
 ) IMDG COOD ( طريق البحر ومنها مدونة
، وأضاف، ان رئيس فريق ) CBRN ( الوزاري 
اس�تعرض الكثري من املواضيع به�ذا الصدد، 
وقد ش�ارك يف املؤتمر العديد من الشخصيات 

والسفراء واملؤسسات املحلية والدولية .
إىل ذلك، اطلق�ت وزارة النقل/ الرشكة العامة 
ملوان�ئ الع�راق حمل�ة )مقعدلكلتلمي�ذ( من 
خالل تفقد مدير عام املوانئ الدكتور املهندس 

فرح�ان الفرطويس  ، اليوم ش�عبة الهندس�ة 
املدنية النجارة واطلع عىل االس�تعدادات التي 
تقوم بها هذه الش�عبة لغ�رض عمل مقاعد 
دراس�ية ) رحل�ة ( لتوزيعه�ا ع�ىل م�دارس 

محافظ�ة البرصة ضمن الحملة التي تس�تعد 
موانئ العراق ألطالقها. 

وق�ال مدي�ر عام املوان�ئ: تنفي�ذاً لتوجيهات 
وزير النقل الكابتن نارص حسن بندر الشبيل 
ب�رضورة تقدي�م الدع�م واملس�اعدة للعملية 
الرتبوي�ة يف املحافظة تس�عى موان�ئ العراق 
إط�الق حملة كربى تحت ع�ن عنوان ) مقعد 
لكل تلميذ ( الهدف منها توفري مقاعد دراسية 

ألبناءنا الطلبة  
ومما يذكر أن موانئ العراق س�اهمت بتقديم 
يف  القطاع�ات  ملختل�ف  واملس�اعدة  الدع�م 
املحافظة فهي تارة تدعم عوائل الش�هداء من 
خ�الل الدعم امل�ادي وترميم دوره�م وأخرى 
تق�دم الدع�م واملس�اعدة للقط�اع الصح�ي 
والرتب�وي وها هي االن تس�تعد إلطالق حملة 
توف�ر م�ن خالله�ا مقاع�د دراس�ية البناءنا 

الطلبة  . 
يف الغض�ون، كش�فت وزارة النق�ل / الرشكة 
العام�ة ملوانى الع�راق عن اتباعه�ا ألول مرة 
طريقة معالجة الرتبة إلنشاء ساحات الخزن 
يف ميناء ام قرص الش�مايل، وبينت، انها تدعى 

طريقة البزل االنبوب�ي ملعالجة الرتبة الرخوة 
إلنشاء ساحات اكثر رصانة وتحّمل. 

وق�ال مدي�ر ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهندس 
فرحان الفرطويس: حس�ب توجيه�ات وزير 
النقل الكابتن نارص الشبيل؛ ان رشكة املوانى 
نفذت عرب مش�اريع التش�غيل املش�رتك الول 
مرة يف املوانئ طريقة معالجة الرتبة يف انشاء 
س�احات الخزن لالرصفة الثالث�ة يف ميناء ام 
قرص الش�مايل وه�ي طريقة الب�زل االنبوبي 
العم�ودي ) p.v.d ( لتحقيق نتائج اس�تقرار 
الرتب�ة  ومعالجته�ا جيولوجيا م�ن الكهوف 
وباطنها الرخوة وسحب املياه املتجمعة لتكن 

تربة صلبة مستقرة واكثر رصانة وتحّمل. 
واوض�ح املدي�ر العام: ان املس�احة التي تمت 
معالجته�ا وفق طري�ق الب�زل االنبوبي تقدر 
بنح�و 200 الف مرت مربع من اصل املس�احة 
الكلية البالغة 384 الف مرت مربع، مبينا، بعد 
انجاز اعمال ستكون ساحة لخزن الحاويات 
بطاقة تقدر 300 الف حاوية سنويا كمرحلة 
اوىل للوص�ول اىل طاق�ة خزني�ة تقدر ب 500 

الف حاوية سنويا.
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عـ/ مدير عام رشكة نفط ذي قار
عيل مهدي جلود

مدير القسم التجاري
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 
محكمة بداءة الدجيل 

العدد : 589 / ب / 2021 
التاريخ : 16 / 11 / 2021 

اىل / املدعى عليه / عبد الجليل عبد الشهيد حسن 
م / تبليغ مرافعة 

اق�ام املدعي ) احس�ان مطل�وب حميد ( ضدك�م الدعوى 
املرقمة 589 / ب / 2021 امام هذه املحكمة وموضوعها 
ازالة ش�يوع ولع�دم معرفة محل اقامتك ق�ررت املحكمة 
تبليغك�م بواس�طة صحيفت�ني محليتني بموع�د املرافعة 
املوافق يوم 28 / 11 / 2021 وعند عدم حضورك ستجري 

املرافعات غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض 

جاسم محمد داود 

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

إىل الرشيك كريم حسوني كشيش توجب عليك الحضور إىل 
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك محمد وهاب قزموز بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 84044/3 حي النداء 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعرتاض مستقبال

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن دائرة صحة 
بغ�داد الرصافة – هوية دائرة الصحة بأس�م / 
هدير شمام كاظم – فمن يعثر عليها تسليمها 

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

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 1576 / 2021 
اعالن 

قدم املستدعي ) س�عديه جبار رشيد ( طلبا اىل 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الدجيل يطلب 
فيه نصبه قيما عىل ولده املفقود ) هيثم جاسم 
عوده رشيد ( وذلك لكونه فقد بتاريخ 9 / 10 / 
2014 وانقطعت اخباره فعىل من لديه اعرتاض 
عىل صدور الحجة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد

اعالن
إىل الرشي�ك احم�د جب�ار عب�اس توج�ب علي�ك الحضور 
إىل صندوق االس�كان العراق�ي فرع النج�ف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيك ع�ي كريم مالك بالبناء 
عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 2291/116 خان 
الحماد خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

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

رئاسة محمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / 3034/ش/2021
التاريخ 2021/11/17

اعالن
اىل الدعى عليه / حس�ني محمد سعيد يسكن الكوفة علوة 

الفحل 
اقام�ة املدعية دعاء ص�ادق جواد الدع�وى املرقمة اعاله 
امام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها باالم املدع�ى عليه بدفع 
امله�ر املؤج�ل وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فقد ق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه 
 2021/11/28 املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

اعالن
إىل الرشيك حسني محمد عبد الحسني توجب عليك الحضور 
إىل صندوق االس�كان العراق�ي فرع النج�ف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقه عىل قي�ام رشيك مهند عي هادي بالبناء 
عىل حصته املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 1028/116خان 
الحماد خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى 
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 

العدد / 3439/ش/2021
التاريخ 2021/11/17

اعالن
اىل املدعى عليه  / عمار حسن عبود

سبق وان اصدرت هذه املحكمة بحقك قرار الحكم الغيابي 
املرقم 3439/ش/2021 يف 2021/11/14   والذي يقيض 
الحكم بالتفريق القضائي بينك وبني املدعية والء عي لطيف  
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب مديري�ة التبليغات 
القضائي�ة يف الس�ماوة بالع�دد 1670  يف 2021/11/17  
ومرفق�ة اش�عار مختار منطقة حي االس�كان   لذا قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني بالق�رار اعاله لغرض الحض�ور واالعرتاض عىل 
الق�رار خالل املدة القانونية من تاريخ تبلغك ويف حال عدم 

حضورك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

يونس حبيب اليارسي

وزارة العدل
مديرية تنفيذ السماوة
العدد / 2019/1388
التاريخ 2021/9/29

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السماوة باملزاد العلني السيارة املرقمة 
21655 أ املثن�ى خص�ويص ن�وع كرايس�لر ابي�ض اللون 
مودي�ل 2015 والعائدة اىل املدين اس�عد عب�د الرضا كاظم 
لقاء طل�ب الدائن صباح مجيد كاظ�م البالغ 21600000 
واحد وعرشون مليون وستمائة الف دينار  عن اصل الدين 
وتجري املزايدة يف معرض الس�وير للبيع  السيارات الكائن 
يف منطق�ة املع�ارض الس�ماوة وم�دة اعالن ع�رشة ايام 
اعتبارا من اليوم الثاني للنرش يف الجرائد الرسمية والقيمة 
املقدرة للس�يارة اعاله مبل�غ 21315000 واحد وعرشون 
مليون وثالثمائة وخمس�ة عرش الف دينار وعىل املش�رتي 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 

القيمة املقدرة اعاله 
الس�يارة املرقمة 21655 أ املثنى خصويص نوع كرايس�لر 
الل�ون ابي�ض مودي�ل 2015 والس�يارة صالح�ة للعم�ل 
الدعامي�ة الخلفي�ة مفتوح�ة وموج�ودة داخل الس�يارة 

اعاله
املنفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض
مديرية تنفيذ السماوة

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة(

العدد: ق.ج/ 19754 
التاريخ: 17/ 11/ 2021
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اعادة اعالن للمرة الثانية
املناقصة) 2021-25-23(

مرشوع جتهيز )رشاء كالب بوليسية ختصصية يف البحث والكشف عن املخدرات ( 
ضمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019 

تبويب) 8-12-1-4-1-55-2    (
1. نظ�را لع�دم حصول راغب يف االعالن االول يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة)للم�رة الثانية (مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة من 
الرشكات واملكاتب املتخصصة واملس�جلة يف وزارة التجارة / دائرة تس�جيل الرشكات أو هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنف /الثانية( تجارة عامة وكذلك 
رشكات القطاع العام املتخصصة لتقديم عطاءاتهم لعمل )رشاء كالب بوليسية تخصصية يف البحث والكشف عن املخدرات  ( وبكلفة تخمينية )270,427,500/ 

مائتان وسبعون مليون واربعمائة وسبع وعرشون الف وخمسمائة دينار عراقي ( فقط وبمدة أنجاز ) 90( يوم .
2. إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح الجديد, العدالة , املستقبل ( .

3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي 
( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

4. متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة :- كماهي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( .
5. الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.  

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط / س�كرتري لجنة 
فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )75000( خمسة وسبعون الف دينار .

7. يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات / قسم العقود /الطابق االول /قاعة لجنة الفتح( يف موعد أقصاه الساعة 
الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس( املصادف 2 /2021/12 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع املحافظة / ديوان محافظة واس�ط/ قس�م العقود /

الطابق االول /قاعة لجنة الفتح ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )الخميس( املصادف 2 /2021/12.
٨. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو س�فتجة أو صك مصدق ( وبمبلغ )٨,112,٨25 ( ثمانية مليون ومائة واثنا عرش 
الف وثمانمائة وخمس�ة وعرشون دينار ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية)نفقات املش�اريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم 
املناقص�ة ويفض�ل أن يك�ون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي  ويحمل عنوان الربي�د االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء  أو )أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات 

املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن 
يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10. يف حالة اش�رتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم )تضامنية تكافلية( يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد مش�اركة 

مصادق عليه أصوليا مع العطاء .
11. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

12. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
13. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد  عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

14. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
15. عىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .

يجب تقديم التايل مع العطاءات املقدمة من قبلكم باإلضافة ملا هو مطلوب يف الوثيقة :
1. - كامل وثيقة التجهيز مختومة مع ملئ القسم الرابع ومنها استمارة تقديم العطاء .   .

2.  شهادة تأسيس املكتب أو الرشكة وعقد التأسيس او هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنف املمتاز( تجارة عامة .
3. اجازة من قبل وزارة الزراعة العراقية وكذلك اجازة من نقابة االطباء البيطريني العراقية.

4. الكشف املسعر من قبلكم املختوم بختم قسم العقود الحي .ويخضع لتوازن الفقرات .
5. شهادة تأسيس املكتب أو الرشكة وعقد التأسيس و هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنف املمتاز( تجارة عامة .

6. اجازة صادرة من وزارة الزراعة وكذلك من البيطرة .
7. كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصات ) نس�خة أصلية + نس�خة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونه اىل محافظة واس�ط / 

قسم العقود
٨. كتاب كفاءة مالية صادرة من احد املصارف املعتمدة وفقا للمبلغ املثبت يف القسم الثالث من الوثيقة مع كشف الحساب .

9. جميع ماهوا مطلوب يف وثيقة التجهيز  .
10. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق ..

11. إن جهة التعاقد غري ملزمة بالعطاء املقدم من قبلكم  .
12. يف ح�ال عدم التزامكم بما تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقس�امها والكش�ف الفني فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءكم مم�ا يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم .
13. عليكم ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .

14. لجهة التعاقد الغاء االعالن او االجراءات يف اي وقت وقبل صدور االحالة .

يف  الش�يعي  املوق�ف  مديري�ة  تعل�ن 
واسط

إعالن مزايدة
يعلن الس�يد احمد ق�ي وكيل املتويل 
حس�نني عيل محمد رشيد متويل وقف 
املرحوم )رشيد ابو الهوى( عن اجراء 
املزايدة علنيه إليجار املحالت الخمسه 
امللحقه بالوقف و بعد س�بع ايام من 
النرش يف الصحف املحلية مستصحبني  
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغه  
20% م�ن القيم�ة املقدرة من ترس�و 
علي�ه املزاي�دة دف�ع أج�ور املزاي�دة 
و  األخ�رى  املصاري�ف  و  الداللي�ة  و 
املستمس�كات الرس�ميه االربعه و ال 
يسمح بدخول املزايدة من لديه ديون 

يف ذمته و كما ييل 
لقيم�ه  ا نوع العقار  ت 

املقدره 
دكان   �1

2,400,000مليون 
دكان   �2

1,500,000مليون 
دكان   �3

1,500,000مليون 
دكان   �4

1,500,000مليون 
دكان    �5

1,500,000مليون 
املدير

حيدر فاضل عيدان الخفاجي
مدير الوقف الشيعي يف واسط 

�������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |569|2021
التاريخ/2021/11/17 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة الك�وت 
 3٨ 2/10503م  التسلس�ل  العق�ار 
الخاجي�ة  الواق�ع يف ألك�وت العائدة 
للمدين)هاني مهدي عبيد  ( املحجوز 
لقاء طلب الدائنه )ساره كاظم ناتي(

البالغ )104,750,000( مائة و اربعة 
مليون و س�بعمائة و خمس�ون الف 
دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة )30 يوما ( 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : العق�ار املرق�م  
2/10503م 3٨ الخاجية 

2-جنسه ونوعه : كوت الخاجية
3-حدوده واوصافه  : عرصه

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 200م2 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- 

 50,000,000  : املق�درة  ٨القيم�ة 
خمسون مليون  دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 5434/ب2021/4 
التاريخ : 2021/11/16 

اعالن
اىل / املدعى عليه )اسعد عيل بحر ( 

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 5434/ب2021/4 يف 
2021/11/11 واملتضمن الحكم ب )تاييد الحكم الصادر من 
هذه املحكمة بالعدد 1593 /ب2009/4 املؤرخ 2009/11/2 
ولثبوت  مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الحسن /1 كاظم خادم الخالدي لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات  وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2470/ب2019/3

التاريخ :2021/11/17
اعالن

اىل املدعى عليها / مائدة محمد اسكندر 
اقام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية النجف اضاف�ة لوظيفته ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
)بابط�ال كافة قيود العق�ار املرق�م 3/7246٨ حي العروبة   
واعادة تس�جيله باس�م  دائرة املدعي اعاله   ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
غماس واش�عار مختار منطقة الطبكة حي الغدير يف غماس 
كري�م حاجي ش�عالن الخزاعي علي�ه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد  
املرافع�ة املصادف يف يوم  2021/11/29 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد : 5779 

التاريخ : 16 / 11 / 2021 
اىل / املدعى عليها / سندس عماد عيل

م / اعالن 
للدع�وى الرشعية املقام�ة من قبل املدع�ي ) ثامر جبار عبد 
مرج�ان ( وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م باس�قاط الحضانة 
وبالنظ�ر ملجهولية اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني للحضور 
امام البحث االجتماعي يف هذه املحكمة يف اليوم املوافق 2٨ / 
11 / 2021 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فان اجراء البحث االجتماعي سيجري بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض االول 

عيل نوري ابو رغيف 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 6497/ ش/ 2021 
التاريخ 17/ 11/ 2021 

إىل بتول عباس محسن
أقام عليك املدعي حسني محمد عبد زيد الدعوى املرقمة أعاله 
أمام ه�ذه املحكمة وموضوعها الحكم بالنش�وز وملجهولية 
مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي وأش�عار مختار 
حي الن�داء لذا تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني فعليك الحضور أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املواف�ق يوم 5/ 12/ 2021 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق األصول
القايض 

محمد عبد الباقي امليايل

م / نرش اعالن مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :  

فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مق�ر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة الب�رصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم 
املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 12/19 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � 

محافظة البرصة / جمهورية العراق يف الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة  )6,017,000 دوالر( ستة مليون وسبعة عرش الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة  )تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة بيان�ات العطاء( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجه 
يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق  او البيانات املذكورة  س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التاهيل : عىل مقدم اعلطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجه يف القسم الثالث )متطلبات 
التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاءوالتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم 

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون موقعه ومختومة 
6 � تقديم العطاءات الفنية يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياس�ية املرفقة بكافة 

اقسامها 
7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
٨ � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر  عن مرصف عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره ) 120,340 دوالر ( مئة وعرشون الف وثالثمائة  واربعون دوالر امريكي فقط والمر 

رشكتنا   ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )2٨( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9  �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض 

مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

16 � لجهة التعاقد الحق برفض او قبول اي عطاء كما ان لها الحق بالغاء املناقصة ورفض جميع العطاءات املقدمة يف اي وقت قبل 
احالة العقد بناء عىل  اسباب مربرة دون تحمل اية مسؤولية قانونية تجاه املقدمني

Second Extension Announcement for Tender No: 024-SC-21-EBS
Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield
Tender No.: 024-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist com-
panies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One to Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the 
Project Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield. 
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss baoxiaofang@
ebspetroleum.com and Mr yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one 
day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before 
the tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents and the first extension to 04:00 PM 21st 
Nov 2021 based on the clarification and extension announcement. The second extension to 04:00 PM 7th Dec 2021 based on 
the clarification and this extension announcement.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and com-
piled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact informa-
tion should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Mr. Yang Guang yang-
guang@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.
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حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظم�ت مديري�ة التخطي�ط العمراني / نين�وى بكتابهم 
بالع�دد )2943( يف 2021/11/10 واملتضمن االعالن عن 
التنظي�م املرقم )86/2021( والخ�اص بالقطعة املرقمة 
)23 م 21 دندان الرشقية( واستنادا اىل املادة )45 ب( من 
قان�ون ادارة البلدي�ات املرقم )165( لس�نة 1964 املعدل 
تعل�ن الكيفي�ة وع�ى ذوي العالق�ة تقدي�م مالديهم من 
اعرتاض�ات خالل )30 يوم( ثالث�ون يوما من تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه س�وف يكتس�ب الدرجة القطعية .. مع 

التقدير

وزارة الصناعة واملعادن
هياة البحث والتطوير الصناعي

مكتب املدير العام / شعبة التجارية
هياة البحث والتطوير الصناعي

م/ اعالن املناقصة املرقمة )1م/ ب ت ص/ 2021( بتجهيز وتنصيب وتشغيل وتدريب 
)STEM/SEM جهاز

تعل�ن هيأة البحث والتطوير الصناعي ادى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ع�ن اجراء املناقصة اعاله الخاصة 
بتجهي�ز جه�از )STEM/SEM( وعى ان يكون من مناىشء معتمدة )اوربي � امريكي � ياباني �  اس�يوي رصني 
( فع�ى الراغبني باالش�رتاك من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة مقر الهي�اة  الكائنة يف الجادرية � مجمع وزارة 
العل�وم والتكنولوجيا ( وعى الربيد االلكرتوني Ind.research@indastry.gov.iq للحصول عى املواصفات والوثائق 
القياس�ية للمناقصة مقابل مبلغ قدره ) 150000 دينار( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابلة للرد ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املناقصة اجور النرش واالعالن ويجب ع�ى املناقص تقديم ظرفني مختوم�ة ومصدقة مكتوب عليها 
رقم واس�م املناقصة وتاريخ غلقها االول تجاري مس�عر والثاني فني يرفق مع�ه وصل الرشاء ويوضع يف صندوق 
العطاءات الخاص بالهيأة يف موعد اقصاه يوم االحد املصادف 2021/12/12 يف الساعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت 
بغ�داد املح�ي وتفتح العط�اءات يف نفس يوم تاريخ غل�ق املناقصة وبحضور ممثلني عن مقدم�ي العطاءات وعى 
املش�رتك تقديم املستمس�كات املطلوبة مع عطاءه وس�وف يهمل العطاء املقدم من قبلكم نافذا ملدة )90( يوم من 
تاري�خ الغلق وس�يتم عقد مؤتمر للمش�اركني يف مقر الهياة لرشح رشوط املناقص�ة وان الهيئة غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات علما ان املبلغ التخميني للمناقصة )600,000,000( ستمائة مليون دينار عراقي
املستمسكات املطلوبة :

1 � شهادة تاسيس الرشكة مجددة ومختومة لعام 2021 + مستمسكات املدير املفوض للرشكة
2 � عقد تاسيس الرشكة + النظام الداخي للرشكة

3 � تامين�ات اولية بنس�بة 1% من مبلغ العط�اء بصك مصدق او خطاب ضمان من م�رف عراقي معتمد مرفق 
بكتاب اىل هياة البحث والتطوير الصناعي بتوقيع مدير املرف او املدير املفوض حرا

4 � براءة الذمة من  الهيئة العامة للرضائب لسنة 2021 سارية املفعول 
5 � وصل رشاء املناقصة + كتاب التخويل باملراجعة 

6 � قائمة باالعمال املماثلة وحسب طبيعة املناقصة وتعترب معيارا للتقييم مصدقة من الجهات املنفذة لها
7 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن )االخري( 

8 � البيانات املالية للسنوات الثالث االخرية او السنتني االخرية كحد ادنى 
9 � هوية تصميف املقاولني + هوية غرفة تجارة + اجازة ممارسة املهنة وحسب طبيعة العمل املعلن 

10 � تقديم اي بيانات اخرى وفقا لرشوط املناقصة والترشيعات النافذة

املدير العام

رئاسة جملس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي 

مديرية الوقف الشيعي يف حمافظة بغداد
اعالنجلنة املزايدات 

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف محافظة بغداد عن ايجار العق�ارات املدرجه تفاصيلها ادناه عن طريق 
املزايدة العلنية فعى الراغبني باالش�رتاك باملزايدة ممن لديهم عقود ايجار مع الوزارات والدوائر الرسمية 
الحض�ور اىل مق�ر هيئ�ة ادارة واس�تثمار ام�وال الوقف الكائ�ن يف الجادرية مقابل )رشكة اس�يا س�يل 
لالتص�االت( الس�اعة )10( الع�ارشة صباحا بعد س�بعة )7( ايام من تاريخ النرش يف الصحف الرس�مية 
مس�تصحبني معهم املستمس�كات االصوليةواالمانات القانونية البالغ�ة )80%( من بدل التقدير وصورة 
عن عقود االيجار ومبلغ قبض بدالت االيجار ويتحمل من ترسو عليه املزايدة االجور والرسوم كافة ويعد 
صاحب الضم االخري مشاهدا للماجور ومسقطا لخيار الرؤيا واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 

املزايدة يف اليوم الذي يليه

البدل السنوي مساحته موقعه ورقمه  جنس العقار ت

لكل دونم 50,000 الف 12 دونم وقف سلمان المحمدي المدائن 2026/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  1

لكل دونم 50,000 الف 12 دونم و 24 
اولك

وقف سلمان المحمدي المدائن 2033/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  2

لكل دونم 50,000 الف 15 دونم و 7 اولك وقف سلمان المحمدي المدائن 2035/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  3

لكل دونم 50,000 الف 9 دونم وقف سلمان المحمدي المدائن 2034/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  4

لكل دونم 50,000 الف 7 دونم وقف سلمان المحمدي المدائن 2025/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  5

لكل دونم 50,000 الف 14 دونم وقف سلمان المحمدي المدائن 2028/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  6

لكل دونم 50,000 الف 7 دونم و 15 اولك  وقف سلمان المحمدي المدائن 2030/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  7

لكل دونم 50,000 الف 6 دونم و 18 اولك  وقف سلمان المحمدي المدائن 2022/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  8

لكل دونم 50,000 الف 5 دونم و20 اولك وقف سلمان المحمدي المدائن 2020/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  9

لكل دونم 50,000 الف 7 دونم و 18 اولك وقف سلمان المحمدي المدائن 2023/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  10

12,000,000 مليون  8 دونم وقف سلمان المحمدي المدائن 2024/1 
م6 باوي

قطعة ارض )بحيرة 
اسماك(  11

3,000,000مليون 6دونم جزء من العقار 4/157/ م21 السالم ـ 
الكاظمية ـ كلية النهرين 

قطعة ارض زراعية ـ 
ساحة وقوف سيارات 12

100م2 جزء من العقار 1/178 السور ـ داخل 
مقر ديوان الوقف الشيعي  دكان 13

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االم�الك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة اىل بلدي�ة )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعى من 
يرغ�ب باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل )30( ي�وم تبدء من اليوم 
الت�ايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين 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 السيد 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 س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � ع�ى املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
بناءا عى ما جاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة املرقم )13335/753 يف 2021/10/25( واس�تنادا الحكام قانون بيع وايجار 

اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري امللك املبينه تفاصيله يف ادناه   

والعائد اىل بلدية )الكوفة (عن طريق املس�اطحة  وفق القرار )1521 لس�نة 1981 ( وملدة  )13 س�نة(  فعى كافة الراغبني 
باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة  بلدية الكوفة او اللجنة خالل خالل فرتة  )30( يوما تبدء من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة وفق الرشوط املدرجه ادناه  استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة 
النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل  النتهاء مدة االعالن البالغة )30( 
يوم�ا يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 

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

الرشوط املطلوبة :
1 � مدة املساطحة ) 13 سنة( 

2 � ت�ؤول  كاف�ة املش�يدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد اس�تنادا اىل املادة )16/أ( م�ن قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 

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

4 � يلزم املساطح بتنفيذ كشف البلدية الخاص باملساطحة والبالغ )248,194,000( دينار بارشاف البلدية مع االلتزام بمدة 
التنفيذ البالغة سنة واحدة   استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

5 � يقدم املساطح مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
21 لسنة 2013 

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

7 � عى املس�اطح تقديم براءة ذمة وجلب صورة ) هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة 
الجنسية العراقية(

8 � عى املس�اطح مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار املتبقي 
والرسوم االخرى 

9 � عى املساطح مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا 
10 � 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

مدة المساطحة الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

13 سنة حي ميسان / على القطعة 
المرقمة 3/76544 896م2 818/- القطعة المرقمة 3/76544 

النشاء عمارة تجارية  عليها   1

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
حي ميسان / على القطعة 3/31410 200م2 بال /752 فرن صمون  1

عمارة البلدية / شارع السكة  )3×6(م 35/)50+41( حانوت 2
شارع السكة )3×8(م 4أ/151 حانوت 3

حي ميسان / على القطعة 3/31411 )3×4(م 750/26-740/16 حوانيت 4
خلف ملعب الكوفة 360م2 893/10-892/9-891/8 معرض سيارات 5

المركز المدني 6105م2 بال /319 علوة المخضرات 6
مجاور جسر الكوفة  )27,5×48(م بال/208 ساحة وقوف ومبيت السيارات  7

عمارة البلدية / شارع السكة )3×3(م 27/29 حانوت  8
شارع السكة  )7,5×2,8(م 119/)1/60( حانوت  9
شارع السكة  )3×2(م 125/)7/103( حانوت  10
شارع السكة  )4×2,4(م 126/)7/101( حانوت  11
شارع السكة  )4,5×2,15(م 126/)7/97( حانوت  12
شارع السكة  )6,5×3,4(م 155/2 حانوت  13

عمارة البلدية / شارع السهلة )5,85×2,5(م 413/3 حانوت  14

عمارة البلدية / شارع السهلة ___ الطابق االول لعمارة البلدية )مكون 
من ثالث غرف(  15

عمارة البلدية / شارع السهلة ___ الطابق الثاني لعمارة البلدية )مكون 
من ثالث غرف(  16

العالوي الشعبية )6×4(م 307/11 حانوت 17

شارع الجسر )3×6(م )129أ/42( /357-
)129ج/42(/359-)360/187( حوانيت 18

العدد : 34932
التاريخ : 2021/11/17

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

مدير بلدية املوصل

العدد / 305
التاريخ 2021/11/17

العدد /306
التاريخ 2021/117/17

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 3103
التاريخ 2021/11/14

العدد :40/1/
التاريخ /   /2021
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بناء الثقة ملواجهة الشائعة
           زهير كاظم عبود 

مع مرور الزمن تراكم شعور انعدام 
الثق�ة ب�ن املواط�ن و الحكوم�ة، 
انع�دام الثق�ة ل�م يكن ولي�د اليوم 
انم�ا كان حصيل�ة س�نوات عديدة 
اثبت�ت األي�ام ان اغل�ب ترصيحات 
بعيدة عن  الحكومات واملس�ؤولن 
الواقع، أجهزة السلطة تمارس دورا 
يف اعتماد منه�ج غري واقعي وبعيد 
عن املصداقية يف اإلعالن عن قضية 
معينة، يتمي�ز املوق�ف دوما بعدم 
الدق�ة ومحاول�ة النف�ي او التربير 
واالبتعاد ع�ن الحقيقة واملصداقية 
ما يجعل�ه متعارضا ومتناقضا مع 
الثقة، وه�ذا االمر يعود اما اىل عدم 
تقدير املس�ؤول مل�ا يطرحه للناس 
امام االعالم، خصوصا بعد أن اصبح 
متاحا ومنترشا بشكل علني، او انه 

ال يمكن له الترصيح بشكل واضح 
ومنطقي ألسباب عديدة، ويف اغلب 
األح�وال ونتيجة انع�دام الثقة بن 
املواطن والحكومة تنترش الشائعات 
والتخمينات غري املبنية عىل أس�س 
واقعية او حقيقية، والش�ائعة كما 
نع�رف تعتمد اخبارا غ�ري حقيقية 
تنت�رش بن أوس�اط املجتم�ع، من 
دون وجود مصدر لها بسبب غياب 
الخ�رب املؤك�د والحقيق�ي وتنترش 

برسعة.
ملف�ات عدي�دة ته�م حي�اة الناس 
وامنهم وحرياتهم تخضع للتحقيق 
والتدقي�ق ثم تختف�ي، من دون ان 
نتعرف عىل ما توصلت اليه اللجان 
الت�ي تش�كلها الحكوم�ة، ملفات 
الفس�اد الذي يتهم فيها مسؤولن 
والصفق�ات  الدول�ة،  يف  كب�ار 
املش�بوهة التي ينفضح بها أسماء 

العراقية  الضالع�ن به�ا، األم�وال 
املهربة اىل الخ�ارج٬ العقارات التي 
تم االس�تيالء عليها وف�ق عمليات 
رشاء صوري�ة٬ تصدي�ر الكهرب�اء 
ايل دول الجوار، صفقات األس�لحة 
التالف�ة والت�ي ليس له�ا فائدة يف 
العم�ل العس�كري، مل�ف س�قوط 
املوصل ومجزرة س�بايكر٬ عمليات 
رسق�ة وتهريب النف�ط الخام٬ بيع 
املناصب الحكومي�ة وملفات البنك 
التحقيق�ات  العراق�ي،  املرك�زي 
واملحاكم�ات الت�ي تنه�ي قضاي�ا 
للمحتج�ن  العم�د  القت�ل  جرائ�م 
واملتظاهري�ن، امليزاني�ات الت�ي لم 
تتم مناقشتها واختفت من جداول 
اإلقرار، جرائ�م االختطاف والحجز 
التي تقوم بها مجموعات مس�لحة 
الس�الح  ملواطن�ن عراقين قضية 
املنفل�ت، تزوي�ر االنتخابات وحرق 

صنادي�ق االقرتاع، وامام الس�كوت 
والصمت الذي تمارس�ه الحكومة، 
م�ن دون ان تبن األس�باب الوافية 
مم�ا يجع�ل ع�دم التحك�م وع�دم 
القدرة عىل تعزي�ز الثقة ومواجهة 

الشعب بالحقائق. 
قب�ل ف�رتة ص�درت ع�ن الحكومة 
ترصيح�ات تق�ي بالكش�ف عن 
ش�بكة تحرتف االبتزاز االلكرتوني 
االنتخاب�ات  بنتائ�ج  والتالع�ب 
القادمة وتغيري نتائجها واإلس�اءة 
السياس�ية  الش�خصيات  ملختل�ف 
واالجتماعية يف الدولة العراقية، تم 
القب�ض عىل ثالث�ة متهمن اعرتف 
منهم اثنان بش�كل تفصييل ومعزز 

باألدلة املعتربة.
هذه الش�بكة تتخفى تحت أسماء 
مس�تعارة وتتصدى بالتعرض لكل 
قل�م وطني وصوت ح�ر يدافع عن 

رأيه، وتتعمد اإلس�اءة للشخصيات 
م�ع  تختل�ف  الت�ي  السياس�ية 
املس�ؤول الس�يايس الناف�ذ، وتع�د 
االعم�ال التي يقومون بها تقويضا 
للعملية السياس�ية وب�ث الفوىض 
الش�خصيات  ب�ن  والتحري�ض 
والفصائ�ل السياس�ية، وه�ي من 
الجرائ�م الكب�رية والخط�رية التي 
تدخل ضمن نطاق الجرائم املاس�ة 
الداخ�يل واملقرتن�ة  الدول�ة  بآم�ن 

بالظروف املشددة. 
تعزي�زا للثق�ة وكبادرة م�ن بوادر 
العالق�ة واملصداقي�ة ب�ن  تعزي�ز 
الش�عب والحكومة ننتظ�ر جميعا 
الكشف عن أسماء من يتم اتهامهم 
والتحقي�ق معه�م واحالته�م عىل 
ت�م  ان  بع�د  املختص�ة  املحاك�م 
تجريمه�م وصدور ق�رارات الحكم 
لخط�ورة  الص�دد،  به�ذا  البات�ة 

االتهام�ات وحس�ما ملا يت�داول يف 
الشارع العراقي ومنصات التواصل 
االجتماعي وتعب�ريا جديا وواضحا 
ع�ن التص�دي بحزم وبص�دق ضد 
الفاسدين ورساق املال العام وقوت 
يك�ون  أن  ومصداقي�ة  الفق�راء، 
القانون ف�وق الجميع وان القضاء 
العراق�ي مس�تقال ال س�لطة عليه 
غ�ري القانون، فهل يمكن أن نلمس 
ذلك قريب�ا؟ وان نلمس أيضا انجاز 
التحقيق�ات ب�أرسع وق�ت ممكن 
حتى يمكن إحالة من تراه محكمة 
التحقي�ق اىل املحاكمة يف حال توفر 

األدلة الكافية للمحاكمة. 
لم تلتفت الحكومة اىل مس�ألة بناء 
الثقة مع الن�اس، وبقيت ال تعطي 
أهمي�ة له�ذا الجانب م�ع حاجتنا 
املاس�ة لبن�اء الثقة باالط�الع عىل 
النتائ�ج، وأن يك�ون الش�عب عىل 

اط�الع بالحقائق مع توضيح قدرة 
الحكومة عىل املعالجة دون اللجوء 
اىل النف�خ والتزوي�ق والوعود التي 
ليس لها ح�ظ يف التنفيذ، وأن تلجأ 
الحكوم�ة ع�ىل عرض االم�ر وفقا 
الش�كل  الحقيق�ة، بهذا  لصورت�ه 
س�تجد ان املواطن حن يقتنع بهذا 
االم�ر تتع�زز لديه الثق�ة بما تقوم 
ب�ه الحكومة من خطوات تس�اهم 
بش�كل اكيد ع�ىل ترص�ن جبهتنا 

الداخلية واستقرارنا الداخيل. 
واالقتص�ادي  الس�يايس  وضعن�ا 
واالجتماعي والثقايف بحاجة ماسة 
ملواجهة شجاعة ملنظومة الشائعة 
التي تش�يع القل�ق وتفقدنا الثقة، 
ننتظ�ر اىل م�ا يع�زز ثقتن�ا بعم�ل 
التي  الحكوم�ة ووعود املس�ؤولن 
ينبغ�ي ان تحكمه�ا كلم�ة الرشف 

والضمري واملسؤولية.

)) اعالن مزايدة علنية ((
استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  املعدل 

تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  لتاجري العقارات 
واالم�وال املبين�ه يف ادناه  فع�ىل الراغبن يف االش�رتاك باملزايدة   املذك�ورة مراجعة ديوان 
الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف لالطالع عىل 
التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  
االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري   للمدة اعاله بديوان 
الجامعة مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغ�ة 25% من القيمة املقدرة وبصك 
مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صن�دوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من 
دوائ�ر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة 
وكت�اب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية 
او البطاق�ة الوطني�ة املوحدة عىل ان  يتم جل�ب كتاب عدم املحكومي�ة للمتقدم للمزايدة 
وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املس�تأجر بايداع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد 
االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة 
مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفن الذين ذكرتهم احكام 
املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو 

عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / كافرتيا كلية اللغات 

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي 4800000 اربعة مالين وثمانمائة الف دينار 
ثانيا / مكتب االستنساخ كلية اللغات   

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي  4000000 اربعة مالين دينار 
ثالثا / اجازة التصوير الفوتغرايف يف كلية الرتبية 

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي 2000000 مليوني دينار

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف الدورة 

العدد العمومي : 25159 
سجل : 126 

التاريخ : 16 / 11 / 2021 
اعالن 

بواسطة السيد كاتب عدل الدورة املحرتم 
اىل الس�يد / جن�ان داود س�لمان – عنوان�ه : بغ�داد / الدورة 

املهدية االوىل م / 804 ز 4 د / 3 / 1 
جهة االنذار : 

س�بق وان اس�تاجرت مني العق�ار املرق�م 2 / 376 مقاطعة 
3 دورة بب�دل ايج�ار ش�هري ق�دره ) 000 ، 350 ( ثالثمائ�ة 
وخمس�ون الف دينار عراقي بموجب العقد الشفوي يستحق 
الدفع بداية كل ش�هر وملطالبتي املتك�ررة بدفع بدالت االيجار 
لش�هر اب وايل�ول وترشين االول وترشين الثان�ي لعام 2021 
وبم�ا ان�ك ممتنع عن تس�ديد ب�دل االيجار لش�هر اب وايلول 
وترشي�ن االول وترشين الثاني لعام 2021 لذا انذرك بدفع بدل 
االيجار لش�هر ترشين الثاني لعام 2021 خالل مدة اقصاها ) 
8 ( ايام من تاريخ التبليغ وساحتفظ بحقي باملطالبة لالشهر 
السابقة وبخالف ذلك ساتخذ كافة االجراءات القانونية بحقك 

من خالل رفع دعوى تخلية واحملكم كافة املصاريف . 
املنذر 

فخريه عباس احمد 
 AK5632545 l195502802033 : رقم الهوية

الرقم العائيل : 1011L0M17570006202 يف 3 / 9 / 2018.
العنوان : م / 614 ز / 38 د / 21 .

استمارة 5723 مكتب معلومات املامون . 
عند ذهاب املبلغ القضائي م�ن مركز رشطة الدورة بتاريخ 9 
/ 11 / 2021 ع�ىل عنوانكم بغ�داد / الدورة املهدية االوىل م / 
804 ز 4 د / 3 / 2 تب�ن ان�ك مجهول�ة االقامة حس�ب كتاب 
مركز رشطة الدورة املرقم 17953 يف 9 / 11 / 2021 وحسب 
تايي�د مختار املحلة بتاري�خ 9 / 11 / 2021 لذا تقرر تبليغك 

بالنرش يف صحيفتن محليتن .
الكاتب العدل 

وفاء صالح مهدي 
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3753/ب2021/5

التاريخ :2021/11/17
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد شاني ساجت 
اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته 
( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحكم 
)بابط�ال كاف�ة قي�ود العقار املرق�م 1/79361 حي الس�الم   
واعادة تس�جيله باس�م  دائرة املدعي اع�اله  ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
النج�ف  واش�عار مخت�ار منطق�ة الريم�وك الثاني�ة املدع�و 
هاش�م مجيد نعم�ه  عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا  
بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد  املرافعة املصادف يف يوم  
2021/12/2 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 4388/ب2019/3

التاريخ  :2021/11/17
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار 
املرق�م 72 م�رشاق   يف النج�ف  عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بي�ع العق�ار  املذكور اع�اله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( 
يوم�ا من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
المر  هذه املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين  
رق�م )7( يف النج�ف  وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخري م�ن االعالن يف ه�ذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 72 م�رشاق يف النجف عب�ارة عن 
مح�الت ع�دد 2 وفضل�ة اضافية خلفي�ة يف الس�وق الكبري يف 
النج�ف االرشف املح�ل االول متخ�ذ لبيع الحلويات مس�احته 
7×2,5 مسقف بالس�قوف الثانوية اما املحل الثاني بمساحة 
7×2,5 مس�تخدم لبي�ع املصوغ�ات الذهبي�ة العق�ار مبل�ط 
بال�كايش يف جزئيه املذكورين مجهزين باملاء والكهرباء درجة 
عمرانه متوس�طة اما الجزء الثالث فهو مس�احة فارغة تقع 
خل�ف الجزئن املذكورين فضلة الجزء االول مش�غول من قبل 
املدعى عليه التاس�ع نوري جاسم امان وهو يرغب بالبقاء يف 
العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء الثاني مش�غول 
من قبل طالب محس�ن وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر علما ان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
2,870,000,000 ملياران وثمانمائة وس�بعون مليون  دينار 

عراقي ال غري
���������������������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد: 317/ب/2020 
التاريخ: 2021/11/9

اعالن
اىل املدعى عليهم:

1- مكية مرزوق مبارك
2- خزنه غانم عبدالله

3- مكي رشي احمد
4- كريمة رشي احمد
5- نعيمة رشي احمد

6- صالحه رشي احمد
7- احمد رشي احمد

8- عبدالوهاب رشي احمد
9- عبدالواحد عبدالعزيز مرزوك

10- نجيبة تركي                  
اقام�ت املدعية نض�ال نجم عب��ود الدع�وى البدائي�ة املرقم 
317/ب/2020 ام�ام محكم�ة ب�داءة ابي الخصي��ب والتي 
تطل��ب فيه�ا الحكم بإزال�ة ش�ي�وع العق�ار تسلس�ل 310 
مقاطعة 33 عويس�ي�ان ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتكم، 
تق�رر تبليغكم بالحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املوافق 2021/11/25 الس�اعة التاس�عة صباح�اً اعالناً ويف 
صحيفتي�ن يوميتي�ن ويف حالة عدم حضوركم او حضور من 
ينوب عنكم قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقكم غياباً وعلنا 

وفق القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعيه )مربعه عويد 
حسون ( التي تطلب تبديل االسم املجرد من)مربعه( 
اىل )اية( فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /

وكالة
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 4393/ ب5/ 2021 

التاريخ 16/ 2021/11
اىل املدع�ى عليهما لطيف محمد حس�ن ونرصه عيل 

محسن 
اقام املدعون حسام صالح حبيب واحالم محمد عيل 

ووسام وعصام وعيل واحمد اوالد صالح حبيب 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيها 
الحكم بابطال القيدين املضافن املزورين القيد 321 
حزي�ران 1984 مجلد 265 والقيد 302 كانون الثاني 
1986 مجل�د 289 واعتبار قيد م�ورث املدعن اعاله 
املت�ويف صالح حبي�ب عيل بالع�دد 25 كان�ون االول 
2005 مجلد 1040 هو ثابت الحكم ولثبوت مجهولية 
محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار العروبة /1 أ جمعة عبد الله العنزي لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغكما اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف يوم 
2021/11/23 وعند عدم حضوركما او ارس�ال من 
ينوب عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابرعبيد
�������������������������������������������

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعيه )مربعه عويد 
حسون ( التي تطلب تبديل االسم املجرد من)مربعه( 
اىل )اية( فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /

وكالة
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6175/ب2021/4

التاريخ 2021/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عيل مرود دعيم( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك الذي 

يطلب فيها 
الحك�م بالزام�ك  واملدع�ى علي�ه االخ�ر بتاديتك له 
بالتكاف�ل والتضامن بينكما  مبلغا قدره 932 $  عن 
القرض  املؤرخ 2019/3/17  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة 
بداءة ابي غرق  واشعار مختار ناحية ابي غرق  حي 
املرتىض املدعو حس�ن عيل دوه�ان  لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 
2021/11/21 الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6112/ب2021/5

التاريخ 2021/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليه االول ) محمد عزيز عبد( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك الذي 

يطلب فيها 
الحك�م بالزام�ك  واملدع�ى علي�ه االخ�ر بتاديتك له 
بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم�ا  مبلغ�ا ق�دره 2200 
$  ع�ن القرض  امل�ؤرخ 2019/5/28  ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واش�عار مخت�ار منطقة 
الغدي�ر /1 عدن�ان تي�كان خلي�ف لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 
2021/11/21 الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

فقدان
فقد سند العقار املرقم 59292 /3حي النداء باسم عيل 

جاسم محمد من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6107/ب2021/5

التاريخ 2021/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليها )سحر مريح سلمان( 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك الذي 

يطلب فيها 
 الحك�م بالزام�ك  واملدع�ى علي�ه االخ�ر بتاديت�ك له 
بالتكاف�ل والتضامن بينكم�ا  مبلغا قدره 200 $  عن 
القرض  املؤرخ 2018/9/27  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة كرب�الء   واش�عار مخت�ار منطق�ة النرص 13 
احمد حس�ن عيل  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2021/11/21 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 6105/ب2021/5
التاريخ 2021/11/16

اعالن
اىل / املدعى عليهما ) عيل مهدي رايض وحس�ن نعمة 

علوان ( 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك الذي 

يطلب فيها 
الحكم بالزامكم�ا بتاديتكما ل�ه بالتكافل والتضامن 
بينكم�ا  مبلغ�ا ق�دره 1200 $  عن الق�رض  املؤرخ 
2019/10/21  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما 
ك�ون العنوان  وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف 
محكم�ة بداءة  مدين�ة الصدر واش�عار مركز رشطة 
الكرامة لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتن محليتن 
الس�اعة  املرافع�ة 2021/11/21  يوميت�ن بموع�د 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما او ارسال من 
ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة بحقكم�ا غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر

العدد 1964/ش/2021
التاريخ 2021/11/16

اعالن 
املدع�ى عليه / ش�يماء عيل حس�ن/ مجه�ول محل 

االقامة
اق�ام املدع�ي رحيم حنظ�ل واوي  الدع�وى الرشعية 
املرقمة 1964/ش/2021 امام ه�ذه املحكمة والتي 
موضوعها مش�اهدة واصطحاب  والرتحالك اىل جهة 
مجهولة حسب اش�عار مختار منطقتك تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن رسميتن واسعتي 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2021/11/25 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط 
�������������������������������������������

تنوية
ورد س�هواً رقم تسلسل العقار يف اعالن مديرية تنفيذ 
الحيدرية يف جريدة املستقبل العراقي   بالعدد2482  يف 
الخمي�س 4/11/2021…والصحيح هو 116/4662 

م6 خان الحماد الحيدرية لذا اقتىض التنويه 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6444/ ب4 /2021

التاريخ  :2021/11/16
اعالن 

اىل املدعى عليه / عدنان عبود فاهم 
اقام�ت املدعي�ة ) ميعاد ش�هيد ولي�د( الدعوى اعاله 
تطل�ب فيها ابطال قي�د العقار املرق�م 2/1379 حي 
االمري املس�جل باسمك بالقيد 318 / حزيران /1984 
وكافة القيود الالحقة ولثبوت مجهولية محل اقامتك   
حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي واشعار  
مخت�ار ح�ي الش�هيد الص�در يف النج�ف  ل�ذا تق�رر 
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة املصادف 
2021/12/5 الساعة التاس�عة صباحا  او من ينوب 
عنك قانونا وبعكس�ه س�وف تج�ري  املرافعة بحقك  

غيابا وعلنا وفق االصول 
القايض

عيل عبد الرضا حسن

اعالن
اس�تنادا إىل الفقرة الثانية من امل�ادة الثامنة من قانون 
األندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله 37 لسنة 
1988 تدعو الهيئة اإلدارية لنادي الكوفة الريايض الهيئة 
العام�ة لعقد اجتماع اس�تثنائي ي�وم االثنن 29/ 11/ 
2021 الس�اعة الرابعة عرصا يف قاع�ة النادي الداخلية 
وذلك ملناقشة املواضيع املدرجة أدناه والتصويت عليها

اوال �  اعف�اء أعض�اء الهيئ�ة العام�ة م�ن دف�ع أجور 
االشرتاك الشهري للفرتة املاضية ولغاية 1/ 1/ 2022

ثانيا  � التمديد لعمل الهيئة اإلدارية لحن صدور قانون 
األندي�ة الجديد أو إج�راء انتخابات جدي�دة عىل أن يتم 
اعتماد أح�د الخيارين يف االجتماع العادي القادم للهيئة 

العامة بداية سنة جديدة 
ثالثا  � اطالع الهيئة العامة عىل موضوع مسبح الشهيد 

ومقر النادي القديم
رابع�اً �  اط�الع الهيئة العامة عىل االس�تثمار يف النادي 

ومناقشة مقرتحات الهيئة العامة 
خامسا  � مناقشة موضوع ايجاد موارد مالية للنادي

سادسا � مناقشة موضوع امللعب الريايض 
رئيس الهيئة اإلدارية

لنادي الكوفة الريايض 
ناجح حمود حريب
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وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2012/743
مقتبس حكم غيابي

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

2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي جراح ياس�ن طاهر 
خلف

3 � رقم الدعوى 2012/743
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/12/11

5 � تاريخ الحكم : 2018/7/29
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 32( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

2008 املعدل 
7 �  املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشأت 
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون 
العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمه املس�نده 
اليه وفق املادة 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
لعدم تس�ديد املبلغ املرتت�ب بذمته عن قيم�ة ملحقات 

املسدس املوصوف ادناه 
9 � الس�جن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 32/

اوال  م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل الختالس�ه 
ملحقات املسدس الحكومي املرقم 

 نوع كلوك والذي اس�تصحبها معه عن�د غيابه بتاريخ 
)190-GMN(

 2009/12/11
� تضمين�ه مبل�غ مق�داره  630,000 س�تمائة    10
وثالثون ال�ف دينار عن قيمة ملحقات املس�دس اعاله 
وهي علبة مسدس عدد 1 ومالية عدد 1 وكراب بالستيك 
ومخزن مس�دس عدد 2 و 26 اطالقه مس�دس استنادا 
للفق�رة ثاني�ا م�ن امل�ادة 32 م�ن ق ع د تس�توىف منه 

بالطرق التنفيذية 
11 � طرده من الخدمة عمال باحكام املادتن 38/ ثانيا 

و 40 /اوال /أ  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
12 � اعتب�ار جريمت�ه اع�اله مخل�ه بالرشف اس�تنادا 

للمادة 21/أ – 6 ق ع 
الق�اء  العمومي�ن صالحي�ة  املوظف�ن  اعط�اء   �  13
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ن باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /ثاني�ا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
14 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
15 � تحدي�د  اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�رب( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف 
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/7/29
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

مديرية أحوال بغداد الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد الرصافة

العدد 18915
التاريخ 15/ 11/ 2021 

إعالن
قدم املواطن مقت�دى ثامر  حنون دعوة قضائية لتبديل 
اس�م وجعله ايفان بدال من مقت�دى فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوما من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استنادا إىل أحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل عىل أن يكون النرش باس�م 

مدير الجنسية املحرتم
اللواء

رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة
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قضية عبد اللطيفملاذا نخاف نحن العراقيون من املجهول؟

محمد هاشم الصالحيابراهيم المحجوب

س�ؤايل اس�أله لنفيس دوماً وهو الخوف من املجه�ول وكأنني اعيش يف 
دوام�ة معزولة لوح�دي… فأجد الجواب واحداً، فلم�اذا الخوف اذاً؟ الم 
نكت�ب يف تاريخنا اننا أصحاب الحضارات والتاري�خ القديم، ونحن اول 
من علم البرشية القراءة والكتابة، ويف عاملنا الحديث ومنذ تأسيس دولة 
الع�راق ومنذ مقاوم�ة اجدادنا لالحتالل الربيطاني وط�رده من بالدنا. 
واعالن مملكة العراق رس�ميا وتعيني ملك عراقي ليدير ش�ؤون البالد.. 
وقد اعلنت كل عشائرنا العراقية بشيوخها وامرائها ببداوتها وحضريها 
البيعة لجاللته واننا عىل العهد باقون واملحافظة عىل مملكتنا من رشور 
االع�داء… وبعد ف�رة زمنية قضينا ع�ىل امللك وعائلت�ه ومثلنا بجثثهم 
وقطعناها اىل اوصال.. وعىل الف�ور اعلنا الجمهورية وباركنا لضباطنا 

االحرار الذين انقذونا من سطوة امللوك…
للتواصل بعدها انقالبات عسكرية عىل مدى خمسة واربعون عام تتغري 
فيه�ا وجوه القرص الجمهوري ب�ني الحني واآلخر ونحن نصفق ونهنئ 
ونبارك لكل القادة يف انقالباتهم ونجدد البيعة لفخامة الزعيم وس�يادة 
الرئيس حتى وصل بنا الحد اىل عبادة بعض الناس لهم فصدقوا انفسهم 

وتعاملوا معنا حكم الفرعون االوحد لرعيته….
كل هذا ومازال تاريخنا يكتب ويس�جل وال نعرف هل ما يكتبه نوع من 

املديح نتفاخر به…
الم ينثر بعضنا ال�ورود عىل دبابة املحتل االمريكي وصفق فرحاً بقدوم 
جيش�ه ال�ذي منحنه صف�ة املحرر م�ن الدكتاتوري�ة وريض بما قرره 
الحاك�م املدني الذي عينته االدارة األمريكي�ة ليدير دفة الحكم يف البالد، 
ولم يتظاهر ضد قوانينه التعسفية. ألم يبارك ويؤيد النظام الديمقراطي 

عىل طريقة العم سام…
اذا مل�اذا نخاف من املجهول ونحن نج�ري انتخابات ترشيعية كل اربعة 
س�نوات الغاية منها انتخاب مجلس ن�واب ورئيس جمهورية ومجلس 
وزراء إلدارة ش�ؤون الدول�ة رغم كل مآس�ينا وجراحاتن�ا التي خلفتها 
ه�ذه العملية الديمقراطية االليمة عىل ش�عبنا. وما انتجته من حيتان 
للفساد وتفرقة بني ابناء املكونات عىل اساس طائفي قومي ومذهبي.. 
الي�س لدينا اآلن اعىل نس�بة مهجرين ومهاجرين من عوائلنا وش�بابنا 

يعيشون بمرارة الغربة يف دول الخارج….
الم يقتل من ابناء هذا الش�عب من شماله لجنوبه مئات اآلالف ويعيش 
الباق�ون بني فرة وجيزة ومنطقة واخرى الرعب والخوف والهروب من 
الواقع….الي�س يف بالدن�ا تنعدم الخدمات االساس�ية وازمات الكهرباء 
والوقود ترافقنا منذ طفولتنا ومازالت االمراض تفتك بنا ومازلنا نعيش 

مع الجهل الحديث وها نحن اليوم كمثل االمس مازلنا نصفق.. 
واعجباه….. واعجباه….. واعجباه….

كل هذا ومازلنا نخاف من املجهول؟

عبد اللطيف يسكن محلتنا وهو شخص محبوب من قبل الجميع. يبلغ 
من العمر 51 عام وله من االطفال 3 بنات. يعمل س�ائقاً لس�يارة أجرة 
)تكيس(. يحبه الناس لجديته بالعمل وإلتزامه باملواعيد وعمله الدؤوب 

ليل نهار ليؤمن قوت بناته ويلبي احتياجات بيته.
يسكن يف الطابق العلوي لبيت والده، ويف أية ساعة تتصل به تجده أمام 
الباب بسيارته. يف حالة مرض أحدهم أو الحاجة لسيارة أجرة بإمكانك 
االتصال به يف أية س�اعة متأخرة من س�اعات الليل. ذات مرة اتصل به 
أبو محمود الس�اعة الثالثة صباحاً ولم يتوان عن الحضور لنقل زوجته 

الحامل إىل املستشفى.
تكريماً لخدماته ومس�اعدة له ورأفة ببناته ف�إن أهل املنطقة دائماً ما 
يدفع�ون له أكثر مما يطلب. فإذا طل�ب 3 االف يدفعون له 5 االف، وإذا 
طل�ب 5 االف يدفعون له 7 االف وهكذا. أنا كثرياً ما اس�تعني به واتصل 
ب�ه لنقيل من مكان إىل آخر. حيث س�يارتي القديم�ة الكثرية العوارض 
وعدم تمكني من تصليحها أو االس�تغناء عنها وهي تجربني دائماً عىل 
اللجوء إىل تأجري وصعود سيارة تكيس. ومن يل يف هذه املواقف غري عبد 
اللطيف الذي يس�ارع لنجدتي يف الحال أينما تعطلت س�يارتي. أنا أيضاً 
أح�رص عىل أن أدفع ل�ه أكثر من حقه فهو ش�خص محتاج وله ثالثة 
بنات يدرسن يف املدارس ومرصفهن ثقيل جداً عىل عبد اللطيف. الجميع 

يستغل خدمات عبد اللطيف ليدفع له املال ومساعدته بهذه الحجة.
أمس شاهدت عبد اللطيف يف دائرة التسجيل العقاري، حيث كنت هناك 
لرجم�ة وثيقة طابو بالعثمانية. عبد اللطيف يحمل بيده ملفاً ويتنقل 
بني الش�بابيك. س�لمت عليه وكن�ت عىل عجالة من أمري ولم أس�تطع 
الوق�وف مع�ه أكثر. دخل�ت غرفة الوثائ�ق وانش�غلت بالرجمة قرابة 
الس�اعة وخرجت ألش�اهد عبد اللطيف من جديد. سألته هذه املرة عن 
س�بب تواجده يف هذه الدائرة ليخربني بأنه يكمل معاملة البيت الركن 
الذي اشراه حديثاً. البيت الركن هذا الذي يتحدث عنه عبد اللطيف ثمنه 

مئات املاليني وكيف له أن يشري كل هذا وهو سائق تكيس ياترى؟!.
ع�ىل أية حال طلبت من�ه أن يوصلني بس�يارته إىل البيت بعد أن أتممت 
الرجم�ة. ق�ال يل تأم�ر عمي وخرجن�ا متوجهني إىل موقف الس�يارات 
لنس�تقل س�يارة األجرة الخاصة بعبد اللطيف. دخلت مرآب الس�يارات 

ولم أجد سيارة تكيس يف املوقف.
– عبد اللطيف أين سيارتك؟

– عمي ما جبتها وجبت سيارتي الثانية.
وإذا به يشري يل إىل سيارة )كرايسلر( سوداء اللون والتي تعرف لدينا ب� 

)اوباما(. صعدت بها ويف الطريق سألته:
– ما شاء الله عبد اللطيف سيارتك حلوة وما بيها صوت من تميش. مو 

مثل سيارتي!

نقيب املحامني يكرم رئيس استئناف الرصافة بدرع النقابة
اك�د رئيس محكمة اس�تئناف 
الرصافة االتحادية عىل رضورة 
التعام�ل مع املحامني بما يليق 
بمكانتهم وفق القانون وانجاز 
الدع�اوى بالرسع�ة املمكن�ة، 
“الق�ايض  ان  اىل  اش�ار  فيم�ا 
واملحام�ي يعم�الن يف مصلحة 
واح�دة وه�ي تحقي�ق العدالة 
باعتباره�م  جناحي العدالة يف 

العراق”.
وقال القايض عماد الجابري يف 
ترصيح ملراسل املركز االعالمي 
االع�ىل خالل  القضاء  ملجل�س 
تكريمه ب�درع النقابة من قبل 
نقي�ب املحام�ني  ان “القضاء 
العراق�ي مع�روف بمكانته يف 

املنطقة وبقراراته القوية والحاسمة يف ما يتعلق بعمله”.
م�ن جانبه اوض�ح الس�يد نقي�ب املحامني الس�يد ضياء 
الس�عدي بان “هذا التكريم هو باس�م النقاب�ة واملحامني 
كافة اىل رئيس االس�تئناف لجهوده املتميزة يف خدمة هذه 
املحكمة وتفهمه لعمل املحامني وتذليله لكافة الصعوبات 

واملعوقات التي تواجههم اثناء العمل.
واض�اف الس�عدي ان “القض�اء العراقي بع�د 2003 قدم 

العديد من الشهداء إلرصارهم عىل تطبيق القانون رغم كل 
املخاطر والتحديات وه�ذا ايضا ما قام به املحاميني وقدم 

العديد من الشهداء يف سبيل احقاق الحق”.
ويف ختام اللقاء افتتح الجانبان رئيس االس�تئناف القايض 
عم�اد خضري الجابري مع نقيب املحامني ضياء الس�عدي 
غرف�ة املحام�ني يف محكم������ة االحوال الش�خصية يف 
الرصاف�ة  يف مقرها الجديد وس�ط حضور ع�دد كبري من 

غرفة انتداب املحكمة.

اتصاالت الرصافة : حفر ومد كابل ضوئي بطول ٦٦ كم.. وشمول مناطق 
الزعفرانية واالمني واملدائن باملرشوع الوطني لالنرتنت  

تنفي�ذاً لتوجيه�ات مع�ايل وزي�ر االتص�االت املهندس 
أركان ش�هاب احم�د الش�يباني ومدي�ر ع�ام الرشكة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية املهندس أس�امة جهاد 
قاس�م الهمايش برضورة ابداء الدعم واإلسناد للرشكة 
املنفذة للمرشوع الوطني لالنرنت الذي تنفذه رشكتي 
)س�مفوني - ايرثلنك(، وتس�هيل مه�ام العمل ضمن 
الرقع�ة الجغرافي�ة التابعة للمديرية، م�ع رضورة ان 
يكون العمل مطابق للمواصفات الفنية اثناء التنفيذ، 

 تق�وم امل�الكات الهندس�ية والفني�ة التابع�ة ملديرية 
اتص�االت الرصافة ب�االرشاف واملتابعة بش�كل يومي 

ومستمر عىل كافة االعمال املدنية للمرشوع واملتضمنة 
)حفر ومد ونص�ب الهاندهوالت( يف عدة مواقع ضمن 

الرقعة الجغرافية للمديرية. 
حيث قال مس�ؤول ش�عبة النفاذ الضوئ�ي يف املديرية 
املهندس عمار عيدان » ان اعمال الحفر ومد الديوراالين 
تج�اوزت ٦٦ك�م، فض�اًل عن تنصي�ب اكثر م�ن 100 
هاندهول واعادة صب الش�وارع ورفع مخلفات العمل 
بالرسع�ة املمكن�ة بعد انته�اء العمل، و بما يس�هم يف 

انجاز املرشوع حسب التوقيتات الزمنية املحددة. 
من جانب�ه أوضح املهندس جاس�م رحي�م عبد الرضا 
مدي�ر اتصاالت الرصاف�ة ان هناك مناط�ق جديدة قد 
انضمت ضمن الخطط االس�راتيجية لتنفيذ املشاريع 
الضوئي�ة فيه�ا كالزعفرانية واالمني واملدائن، واش�اد 
عب�د الرضا بجه�ود العاملني الدين يس�تمرون بالعمل 
لس�اعات متاخ�رة وطيل�ة اي�ام األس�بوع. موضح�اً 
ان امل�رشوع ب�دء بمرحل�ة نص�ب قواع�د الكابين�ات 

 .)Foundation(الضوئية
وم�ن الجدير بالذكر ان امل�رشوع الوطني لالنرنت يعد 
م�ن املش�اريع االس�راتيجية التي تعول عليه�ا وزارة 
االتص�االت والرشكة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية  
الح�داث نقل�ة نوعي�ة يف ج�ودة واس�تقرارية خدم�ة 
االنرن�ت املقدمة للمواطنني يف املس�تقبل القريب، من 
خ�الل زيادة رسع�ة االنرنت، فضالً ع�ن اهميته برفد 
م�وارد الوزارة والرشكة بالعائدات املالية التي تس�اهم 

بتطوير بناها التحتية .

بالصور.. إعالن موعد إفتتاح أهم مرحلة يف صحن العقيلة »عليها السالم« بكربالء

 أعل�ن قس�م املش�اريع الهندس�ية والفني�ة يف العتب�ة 
الحسينية املقدس�ة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة يف 
املرحلة الثانية التي تتضم�ن )الهياكل الكونكريتية( يف 
م�رشوع صحن العقيلة زينب )عليها الس�الم( املحاذي 
للصح�ن الحس�يني الرشي�ف، م�ن الجه�ة الجنوبي�ة 

الغربية.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي يف بيان 
للعتبة، إن »الكوادر الهندسية والفنية العاملة يف مرشوع 
صحن العقيلة زينب )عليها السالم( شارفت عىل انجاز 
املرحلة الثاني�ة التي تعد من املراحل املهمة يف املرشوع، 
وهي مرحلة )الهيكل الكونكريتي(، الفتا اىل أن املرشوع 
ال�ذي بلغت نس�ب انجازه اكثر من )40%( سيش�هد يف 

شهر جمادي االوىل املقبل افتتاح جزء منه«.
وأوضح أن »العتبة الحس�ينية حددت يوم الخامس من 
ش�هر جم�ادي األوىل املواف�ق )8 كانون الثان�ي/ يناير 
2022( ذك�رى والدة الس�يدة زين�ب )عليه�ا الس�الم( 
موعدا النتهاء العمل يف الهيكل الكونكريتي بشكل كامل 
مل�رشوع صحن العقيل�ة زينب )عليها الس�الم(« مبينا 
ان »العتبة الحس�ينية ومن خالل احتف�ال بهيج بهذه 

املناسبة ستقوم بافتتاح هذا الجزء من املرشوع«.
وأض�اف أن »املرحل�ة االوىل ش�هدت انش�اء )الج�دار 
الحائل( إلس�ناد امل�رشوع، وكذلك الحفري�ات، كما ان 
الصح�ن يضم مجموع�ة من االبواب الرئيس�ية لدخول 
وخ�روج الزائري�ن«. وتابع أن »م�رشوع صحن اإلمام 

الحس�ن )عليه الس�الم(، الذي يق�ع يف الجهة الجنوبية 
الرشقية من مرقد االمام الحس�ني عليه الس�الم مقابل 
صحن العقيلة س�يكون مش�ابها ملا موج�ود يف صحن 

العقيلة زينب )عليها السالم(«.
يذك�ر أن صحن العقيل�ة زينب )عليها الس�الم( والذي 
تبلغ مس�احته )152( ألف مر مربع، والواقع يف الجهة 
الجنوبي�ة الغربي�ة م�ن مرق�د اإلم�ام الحس�ني )عليه 
الس�الم(، يعد اكرب مرشوع للتوس�عة يش�هدها املرقد 
منذ تش�ييده، وش�هد وضع حجر األس�اس ل�ه تزامنا 
مع ذكرى والدة الس�يدة زينب )ع( صباح يوم األحد )5 
جمادى األول���ى 1437ه�( املواف�����ق ل�)14كانون 

الثاني 2015م(.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

منظمة اليونسكو تعقد اجتامعها التنسيقي الثاين لتأهيل عدد من البيوت الرتاثية
 بحضور النائب األداري ملحافظ البرصة ومشاركة قرص الثقافة

البرصة / سعدي السند
بحض�ور النائ�ب األداري ملحاف�ظ البرصة الدكت�ور رضغام 
األجودي وبمش�اركة ق�رص الثقافة يف الب�رصة التابع لدائرة 
العالق�ات الثقافي�ة العام�ة يف وزارة الثقاف�ة عقدت منظمة 
اليونس�كو بحضور عدد م�ن خربائها املعني�ني بحملة اعادة 
صيان�ة وتأهيل عدد م�ن البيوت الراثي�ة يف البرصة وتحديدا 
يف ش�ارع الشناش�يل بمنطقة نظران و التي تنفذها منظمة 
اليونس�كو وبدع�م م�ن األتح�اد األوربي وارشاف م�ن وزارة 

الثقافة والسياحة واآلثار و الحكومة املحلية يف البرصة .
و احتضن�ت األجتم�اع الذي عق�د اليوم األربع�اء 17 ترشين 
الثان�ي  2021 قاعة قرص الثقافة بمش�اركة عدد من ممثيل 
الدوائ�ر ذات العالقة يف البرصة ورشكة األقرم األردنية  املنفذة 

للتصاميم وش�ارك ايضا من عم�ان يف اململكة األردنية 
ع�رب املنص�ة األلكروني�ة أحد خ�رباء الرشك�ة املنفذة 

للتصاميم .
الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة داعم�ة مل�رشوع تأهيل 
البي�وت الراثي�ة الدكت�ور رضغ�ام األج�ودي النائ�ب 
األداري ملحافظ البرصة ش�كر الحضور بأسم الحكومة 
املحلية وبارك لهم س�عيهم وحراكه�م ألنجاز مهمتهم 
ألظه�ار ه�ذه املدين�ة الراثية بالش�كل ال�ذي يجعلها 
مح�ط انظار الزائرين من اه�ايل املدينة وخارجها ومن 
الس�ياح االجان�ب مضيفا انن�ا اطلعنا ع�ىل املقرحات 
التي حددتها الرشكة املكلفة بتنفيذ التصاميم الخاصة 

بم�رشوع تأهي�ل البيوت الراثي�ة بمنطقة الب�رصة القديمة 
ووجدن�ا الكثري م�ن االفكار الجميل�ة التي تعط�ي للمنطقة 
طابعا تراثي�ا ألننا أصال نريد للمنطقة ان تحافظ عىل روحها 
الراثية بع�د اعادة تأهيلها ووجدنا يف التصاميم ايضا تجديدا 
موفق�ا لتنفيذ عدد من االفكار الت�ي تعطي للمنطقة جوانب 
مهمة يف احيائها لتكون مش�اريع س�ياحية مبهجة  ونقرح 
به�ذه املناس�بة ان يكون التعام�ل مع املقطع امل�ار من نهر 
العش�ار بطريقة فنية من قب�ل الدوائر ذات العالقة من خالل 
مس�اندة املرشوع وتجهيزه بفالتر للمحافظة عىل جمالياته 
مع دراس�ة امكانية انج�از بحرية صغ�رية ومحطة لتصفية 
املي�اه وتدويره�ا ومنع  رم�ي النفايات يف النهر وس�نتعاون 
بعد انجاز املرشوع عىل ان تكون لنا وقفة يف حركة السيارات 

يف املنطق�ة التي يتم تأهليها حفاظا عىل وجهتها الس�ياحية 
وطابعه�ا الراث�ي وتنظيم حركة الس�ري فيها بالش�كل الذي 
يناس�بها ونفت�ح العديد م�ن الط�رق املؤدية اىل داخ�ل ازقة 
املنطق�ة دون الرضر بواقعها الراثي ونحاول ان نعيد الطابع 
الراثي للمنطقة بأدخ�ال العربات الراثية التي كانت تتواجد 
فيه�ا يف اربعينيات وخمس�ينيات وس�تينيات الق�رن املايض 
ومنه�ا مايطل�ق عليه اه�ايل املنطق�ة عربات الرب�ل وغريها 
وندعوك�م ايض�ا اىل ارشاك كلية الهندس�ة يف جامعة البرصة 
وطلبتها الخريجني من قسم الهندسة املعمارية اىل االستعانة 
بخ�ربة اس�اتذة الكلي�ة والطلبة ألضاف�ة ملس�ات تصميمية 
وتنفيذية مميزة وندعوكم اىل الركيز عىل الفعاليات الثقافية 
ألحي�اء هذا الش�ارع الراثي واعطاء عملية التش�جري اهمية 
ألع�ادة جمال املنطقة والعمل ع�ىل تثبيت جدران النهر 
والعمل ع�ىل ارشاك ش�باب املنطقة يف اعم�ال التأهيل 
ومحاولة تهيئة العاب تراثية يف املس�احات املحددة من 
قبل البلدية او املس�احات التي تم اس�تثمارها من قبل 
املس�تثمرين املحليني و نتمنى للمرشوع ان يعكس كل 
مايخ�ص تراث املدينة وه�ي التي تزخ�ر بتاريخ ثقايف 
ومع�ريف مميز ليطل�ع عليها زوار املدين�ة ومنها توفري 
الصناعات اليدوية التي تش�تهر بها البرصة مع س�وق 
للكت�ب وكل مايحاكي ثقافة املدين�ة املعطاء ونؤكد أن 
الحكومة املحلية يف البرصة داعمة لكم وبالش�كل الذي 

يحقق النجاح املطلوب النجاز عمليات التأهيل   .  


