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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تدخل القوى السياسية، اليوم األحد، إىل الجلسة 
األوىل للربمل�ان ب�«تحالف�ات قلق�ة«، إذ ما تزال 
خارط�ة التق�ارب والتباع�د بينها غ�ر مكتملة 
األركان، ويش�وبها الكث�ر من الغم�وض وعدم 

الثقة.
ول�م تتوص�ل الق�وى الش�يعية إىل االتف�اق بما 
يخص منصب رئاس�ة الوزراء أو تسجيل الكتلة 

األكرب يف الجلسة األوىل للربملان.
وع�ى الرغم م�ن عقد التي�ار الص�دري واإلطار 
التنسيقي لقاءات عّدة، إال أن الطرفني لم يتوصال 

إىل اتفاقات تذكر بخصوص هذين امللفني.
وبينما يرّص التيار الصدري عى تشكيل حكومة 
»أغلبّي�ة وطني�ة« بمع�زل عن القوى الش�يعية 
األخ�رى التي تضم قوى اإلطار التنس�يقي، فإن 
األخ�رة تح�اول تش�كيل تحالف ش�يعي يكون 
الكتلة األكرب يف الربملان، ومن ثم امليض بتش�كيل 
حكومة ائتالفية يكون لجميع القوى السياسية 

حّصة فيها.
وأكد عضو ائتالف دول�ة القانون، عباس عبود، 
ان�ه ن�وري املالك�ي لم يطرح نفس�ه كمرش�ح 
لرئاس�ة الوزراء، وليس لديه »خط أحمر عى أي 
شخص«، مشراً إىل أن »خالف االطار والتيار لم 

يسفر عن نتيجة واضحة«.
وقال عبود »من املمكن أن تبقى جلس�ة الربملان 
لي�وم غد مفتوح�ة أليام ع�دة، نحن ام�ام عدة 
س�يناريوهات م�ن املمكن ان يت�م التحالف بني 
اإلط�ار التنس�يقي والتي�ار الص�دري ويدخلون 

موحدين لتشكيل الكتلة االكثر عدداً.
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       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب األمني الع�ام لألمم املتحدة أنطوني�و غوتريش، يف 
اتصال مع قائد الجيش الس�وداني، عب�د الفتاح الربهان، 
بتحقيق فوري وشفاف يف عمليات مواجهة املحتجني التي 
أدت إىل مقتل 60 شخصا، منذ انطالق االحتجاجات السلمية 
الرافضة إلجراءات الخام�س والعرشين من أكتوبر. وقال 
بيان صادر عن فولكر برتس، املمثل الخاص لألمني العام 
لألمم املتحدة يف الس�ودان، أنه يعكف عى إجراء مشاورات 
مع الرشكاء الس�ودانيني والدوليني تهدف إىل دعم أصحاب 

املصلحة السودانيني لالتفاق.

وأوض�ح أن اله�دف من الخط�وة هو الخ�روج من األزمة 
السياس�ية الحالية واالتفاق عى مس�ار مس�تدام للميض 

قدما نحو الديمقراطية والسالم.
ووفق�ا للبيان، فقد واجهت املرحلة االنتقالية انتكاس�ات 
كبرة أث�رت بعمق عى الب�الد منذ إج�راءات الجيش التي 
أخرج�ت احتجاج�ات إىل الش�ارع، ف�ازداد الوض�ع توترا 

بالبالد.
وقال مس�ؤول إعالم�ي يف البعثة األممية يف الس�ودان، إن 
الح�وار املرتق�ب يأتي بمش�اركة ومبارك�ة دول الرتويكا 
)الوالي�ات املتحدة األمركية والنرويج وبريطانيا(؛ إضافة 

إىل االتحاد األوروبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أدى االهم�ال الجس�يم والمتعم�د م�ن قبل 
امين بغداد الس�ابق ذكرى علوش وسكوت 
واألمناء الذين لحقوه�ا الى فضيحة كبرى 
م�ن الفس�اد، والت�ي تتمّث�ل باكم�ال اكبر 
مش�روع بيئ�ي وصح�ي يخ�ص النظاف�ة 
للعاصم�ة بغ�داد، ول�و اكتم�ل المش�روع 

ألعطى النتائج التالية:
اوال: التخل�ص من الفي ط�ن نفايات يوميا 

وبشكل آمن دون تلويث البيئة.
ثاني�ا: تحويل ه�ذه االلفين ط�ن الى مواد 
اولية مثل البالستك والس�للوز وغيرها من 
الم�واد االولية وتحويلها ال�ى اموال كبيرة 

تدعم ميزانية امانة بغداد.
ثالثا: انتاج الكومبوست او السماد العضوي 

لبيعه ودعم الزراعة.
م�واده  جمي�ع  المه�م  المش�روع  ه�ذا 
االس�تيرادية وخاصة معملي الفرز واصلة 
المان�ة بغ�داد وف�ي مخازنها منذ عش�رة 
سنوات، والمتبقي هو اعمال روتينية محلية 

ال تمثل سوى 22   %  من حجم المشروع.
رابعا: كتاب وزارة التخطيط المرقم 714 / 
25095 ف�ي 22 / 11 / 2017 يؤكد بصورة 
قاطعة اهمال ذك�رى علوش وتعمدها عدم 

اكمال المشروع )مرفق الكتاب(.
رابعا: ق�رار مجل�س ال�وزراء المرقم 116 
لس�نة 2017 يؤك�د وج�ود التخصيص�ات 

المالي�ة الالزم�ة الكم�ال ه�ذا المش�روع 
الحي�وي.. وه�ذا كله يفند م�ن يتذرع بعدم 
اكمال المش�اريع لعدم وج�ود تخصيصات 

مالية.
ه�ذا  اكم�ال  بع�دم  التعم�د  ان  خامس�ا: 
المش�روع رغم وجود المعدات التخصصية 
االس�تيرادية والمعملين في مخ�ازن امانة 
بغداد ورغم توفر االموال الكمال المشروع 

الستراتيجي تسبب باالتي: 
-1 حرم�ان امانة بغداد م�ن التخلص اآلمن 

من 2000 الفي طن يومياً.
-2 المواد االولية المفروزة منها والس�ماد 
العض�وي المنت�ج من ه�ذه الكمي�ة يومياً 
وحرم�ان االمان�ة م�����ن ه�ذه االموال 

ولعشرة سنوات.
-3 ان خ�زن معملي الف�رز وباقي المعدات 
ه�ذه الفترة الطويلة تس�بب باندثار اجزاء 

منها وهذا هدر واضح للمال العام.
-4 ان تق�ادم معملي الفرز )أصبح الموديل 
اقدم 10 س�نوات( تس�بب بخفض قيمتهما 

وبالتالي هدر متعمد وجسيم.
-5 كتاب وزارة التخطيط )المرفق( واضح 
وصري�ح يحم�ل امانة بغ�داد المس�ؤولية 
وخاص�ة ان المش�روع نس�بة التنفي�ذ او 

االنجاز تجاوزت  %77.
لمحاس�بة  كاف�ي  وح�ده  الكت�اب  وه�ذا 

المسؤولين عن هذا الفساد.
التفاصيل ص3
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املرور تعلن االستمرار بـ »بيع اللوحات« وتؤكد: سيصدر قرار خيص تسقيط املركبات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت مديرية املرور العامة تقديم مقرتحات للس�يطرة عىل الش�ارع 
وحل مشكلة الزحامات املرورية، وفيما أكدت أن بيع اللوحات مستمر، 

أشارت إىل أنها تنتظر صدور قرار للمبارشة بتسقيط املركبات. 
وق�ال مدير املرور العامة، اللواء طارق إس�ماعيل، إن »بيع األرقام ما 
زال مستمراً، وقدمنا مقرتحاً بأن نقوم بالتسقيط أي )تسجيل سيارة 

مقابل أخرى(«.
وأض�اف اللواء إس�ماعيل، أن »املديري�ة قدمت مقرتحات للس�يطرة 
عىل الش�ارع وحل مش�كلة الزحامات وتقليل عدد السيارات، وتنتظر 

التصويت عليها وإصدار قرار للمحافظة عىل وضع الشارع«.
ولفت إىل أن »مجموعة حلول اتبعت ومنها منع استرياد بعض املوديالت 

يف وقت سابق، واقرتاح تسجيل سيارات مقابل تسقيط اخرى«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تدخل القوى السياس�ية، اليوم األحد، إىل الجلس�ة األوىل 
للربملان ب�«تحالفات قلقة«، إذ ما تزال خارطة التقارب 
والتباع�د بينها غ�ري مكتملة األركان، ويش�وبها الكثري 

من الغموض وعدم الثقة.
ول�م تتوص�ل الق�وى الش�يعية إىل االتف�اق بما يخص 
منص�ب رئاس�ة ال�وزراء أو تس�جيل الكتل�ة األك�رب يف 

الجلسة األوىل للربملان.
وعىل الرغم من عقد التيار الصدري واإلطار التنس�يقي 
لقاءات عّدة، إال أن الطرفني لم يتوصال إىل اتفاقات تذكر 

بخصوص هذين امللفني.
وبينما يرّص التيار الصدري عىل تشكيل حكومة »أغلبّية 
وطنية« بمعزل عن القوى الش�يعية األخرى التي تضم 
ق�وى اإلطار التنس�يقي، ف�إن األخرية تحاول تش�كيل 
تحالف ش�يعي يكون الكتلة األك�رب يف الربملان، ومن ثم 
امليض بتش�كيل حكومة ائتالفية يك�ون لجميع القوى 

السياسية حّصة فيها.
وأكد عضو ائتالف دولة القانون، عباس عبود، انه نوري 
املالكي لم يطرح نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء، وليس 
لديه »خط أحمر عىل أي شخص«، مشرياً إىل أن »خالف 

االطار والتيار لم يسفر عن نتيجة واضحة«.
وق�ال عبود »م�ن املمكن أن تبقى جلس�ة الربملان ليوم 
غ�د مفتوحة أليام ع�دة، نحن امام عدة س�يناريوهات 
من املمكن ان يتم التحالف بني اإلطار التنسيقي والتيار 
الصدري ويدخلون موحدين لتشكيل الكتلة االكثر عدداً، 
وم�ن املمكن ان يعل�ن التي�ار الصدري تش�كيل الكتلة 
االكث�ر عدداً م�ع تحالف تق�دم، ومن املمك�ن أن يعلن 
اإلطار التنس�يقي تش�كيل الكتلة االكثر عدداً باالتفاق 

مع مستقلني ومع أطراف كوردية وسنية«.
وع�ن نق�اط الخ�الف ب�ني االط�ار التنس�يقي والتيار 
الصدري، أشار إىل أنها يف »رؤية التيار الصدري لتشكيل 
الحكوم�ة وه�ي حكوم�ة أغلبي�ة، أم�ا رؤي�ة اإلط�ار 
التنسيقي هي تمثيل قاعدة واسعة للحكومة، كما دأبت 

عليه تقاليد العملية السياسية منذ انطالقها«.
وأشار إىل أن »الربملان الخامس سيتشكل، وبالتايل نحن 

أمام اس�تحقاقات وتحدي�ات خطرية إقليمي�ة ودولية 
ومهم�ة وتس�توجب تمثي�ل واس�ع وتس�توجب عبور 

الخالفات«.
ون�وه عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون إىل أن »هن�اك 3 
سيناريوهات أي واحد منها من املمكن ان يتحقق، لكن 
أن يكون واحد اقرب من اآلخر هذا ما تأتي به الساعات 
املقبل�ة بفعل عوامل ضغ�ط ربما خارجي�ة أو داخلية، 
لك�ن داخل البيت الش�يعي لح�د اآلن لم نس�جل عامل 
ضغط خارجي كم�ا كان موجوداً عام 2018، املرجعية 
لم نس�مع صوته�ا إىل اآلن الفاعل االقليم�ي االيراني لم 
نس�مع صوت�ه اىل االن، عكس املكون الس�ني س�معنا 
بتدخ�ل إماراتي ووس�اطة تركية للملمة البيت الس�ني 
لربمجة اولوياته�م وال�����ضغط عىل بعض قياداتهم 
خالف الوضع الش�يعي بني االط�ار والت�����يار األمور 
تس�ري وف�ق تف�����اهمات فيما بين���هم�ا لكنها لم 

تسفر عىل نتيجة واضحة«.

أم�ا ع�ىل الصعيد الك�ردي، ف�إن الق�رار ال�ذي اتخذه 
الحزبان الرئيسيان يف اإلقليم )الديمقراطي الكردستاني 
واالتحاد الوطني( بإرسال وفد مشرتك إىل بغداد برئاسة 
القي�ادي يف »الديمقراطي« هوش�يار زيباري، والقيادي 
يف »االتحاد الوطن�ي« عماد أحمد، يعني أن الكرد بصدد 
التفاه�م كفري�ق واحد م�ع رشيكهم الش�يعي عرب ما 

يعدونه استحقاقات حاسمة لإلقليم. 
لك�ن ش�يطان التفاصيل يرتب�ص باألك�راد، خصوصاً 
لجه�ة منصب رئي�س الجمهورية ال�ذي ال يزال االتحاد 
الوطني الكردس�تاني يتمسك بمرش�حه الرئيس الحايل 
برهم صال�ح، بينما يرفض الديمقراطي الكردس�تاني 
ذل�ك، ويطالب بأن يقدم االتحاد مرش�حاً بديالً. وطبقاً 
للمعلوم�ات املتداولة يف كواليس اللق�اءات بني الحزبني 
الكرديني الرئيس�يني اللذين يتقاسمان السلطة يف إقليم 
كردس�تان مع توزيع ل�أدوار بينهما يف بغ�داد وأربيل، 
فإنهما باتا يقرتبان من التفاهم عىل الخطوط العريضة 

التي ال خ�الف كردياً - كردياً حوله�ا وتتعلق بالقضايا 
العالقة بني بغداد وأربيل، وأهمية تس�ويتها مثل رواتب 
املوظف�ني واملوازنة املالية العامة للب�الد وقانون النفط 
والغ�از وامل�ادة 140 من الدس�تور واملجل�س االتحادي 

وغريها.
م�ن جانب الق�وى الس�نية، فق�د أعلن أك�رب تحالفني 
)»تق�دم« بزعامة محم�د الحلبويس و»ع�زم« بزعامة 
خميس الخنجر( عن اتفاقهما عىل الدخول بكتلة سنية 
واحدة إىل جلس�ة الربملان، ومعهم مرش�حهم لرئاس�ة 
الربمل�ان محمد الحلبويس. ورغم ع�دم بروز اعرتاضات 
ش�يعية - كردي�ة عىل م�ا كان ق�د قيل إنه ق�رار بعدم 
التجديد للرئاس�ات الثالث، فإن الخالف ظهر من داخل 
تحالف »عزم« نفس�ه. فقد أعلن�ت مجموعة من نواب 
ه�ذا التحالف انس�حابهم من الصيغة الت�ي تم االتفاق 
بموجبه�ا بني الحلبويس والخنج�ر، والتي لم تكن تصل 
م�ن وجه�ة نظره�م إىل التجدي�د للحلب�ويس بق�در ما 
كان االتف�اق يقترص عىل تقديم رؤية س�نية مش�رتكة 
للرشكاء بشأن وضع املناطق الغربية السنية التي ألحق 
بها احتالل »داعش« خراباً كبرياً. وقد حس�م الحلبويس 
عرب تماس�ك حزبه وحصوله ع�ىل أكثر من 14 نائباً من 

تحالف »عزم« نصف املسافة إىل رئاسة الربملان.
وتعق�د الجلس�ة الربملانية األوىل ملجلس الن�واب بدورته 
الخامس�ة، اليوم األحد 9 كانون االول 2022، يف وقت ال 
يزال الكرد والس�نة والش�يعة يتحفظون عىل االفصاح 

عن مرشحيهم لتقلّد الرئاسات الثالث، بشكل علني.
وق�رر التحالفان، يف اجتم�اع لقيادتيهم�ا، إعداد ورقة 
مشرتكة تعرض عىل الرشكاء السياسيني، تتضمن رؤيًة 
موح�دة وأفكاراً حول الرشاكة ب�إدارة القرار يف الدولة، 
ومعالجة عدة ملفات سرتاتيجية، منها قضايا املختفني 
ق�راً وإع�ادة النازحني وغريها من امللف�ات املصريية، 
مؤكدين ع�ىل تقديم ش�خصيات كفوءة للمش�اركة يف 

الحكومة املقبلة.
وذك�ر التحالف�ان أنهما يتطلَّعان إىل تش�كيل الحكومة 
املقبل�ة ب�أرسع وق�ت ممك�ن وفق�اً لالس�تحقاقات 
الدس�تورية، »لتلب�ي حاج�ة املواط�ن وتحفظ س�يادة 

العراق وهيبة الدولة«.

اإلطار والتيار الصدري مل يتفقا على رئاسة الوزراء.. والكرد يؤجلون »اجلمهورية«.. ورئاسة الربملان تقرتب من »احلسم«

القوى السياسية تدخل اجللسة األوىل بـ »حتالفات قلقة«

العدد )2525(   9     كانون الثاني    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

تحتف�ل الرشط�ة، الي�وم األح�د، بالذك�رى 
املئوي�ة لتأسيس�ها ال�ذي يواف�ق 9 كانون 
الثاني 1922، وباركت القيادات األمنية هذه 
الذكرى وهنأت جميع قطعات الرشطة التي 
كان�ت حائط الص�ّد األول للجريمة وحماية 
أمن املواطنني، كما كانت خري س�ند للقوات 
العس�كرية يف محارب�ة اإلره�اب، فكان�ت 
قطع�ات أبط�ال “الرشط�ة االتحادي�ة” يف 
طليعة القوات املحرِّرة من عصابات اإلرهاب 
الظالم�ي يف 2014، وقّدم�ت الرشط�ة آالف 
الش�هداء والتضحي�ات يف الدف�اع ع�ن أمن 

الوطن واملواطن.
وق�ال مدي�ر دائ�رة العالق�ات واإلع�الم يف 
وزارة الداخلية اللواء الدكتور س�عد معن إنَّ 
“االحتفال بيوم عيد الرشطة يليق بما قدمته 
وزارة الداخلي�ة ع�ىل مس�توى التضحي�ات 

واإلنج�ازات ب�كلِّ صنوفه�ا«. وأض�اف أنَّ 
»وزارة الداخلي�ة أكث�ر التصاق�اً باملجتم�ع 
من خ�الل تقديمها الخدم�ات والتضحيات 
يف س�بيل خدمة الوطن واملواط�ن«، وبنيَّ أنَّ 
»الداخلية ب�كلِّ صنوفه�ا ومديرياتها تقف 
اليوم إىل جانب بناء الدولة من خالل الحفاظ 
ع�ىل البني�ة املجتمعي�ة وحماي�ة مكونات 
املجتم�ع وكلِّ الرشائ�ح م�ن املجرمني ومن 
تسّول لهم أنفس�هم التأثري يف أمن املجتمع، 
إضاف�ة إىل س�عيها لخل�ق حالة م�ن األمن 
النف�ي واملجتمعي ب�ني املواطن�ني، وزرع 

الثقة بني رجال الداخلية واملجتمع«.
ولف�ت إىل أنَّ “هن�اك تغي�ريات كبرية طرأت 
عىل عمل رج�ال الرشطة عن طريق مواكبة 
كلِّ التطورات العاملية من التقنيات للوصول 
إىل الجرائ�م وتحدي�د مرتكبيه�ا، وه�و م�ا 
يش�ري إىل التدري�ب العايل ملنتس�بي الداخلية 
ب�كلِّ صنوفه�ا«. ب�دوره، ق�ال مدي�ر عام 

رشط�ة نج�دة بغ�داد الل�واء الحقوقي عبد 
الكري�م إس�ماعيل عبد الغ�راوي يف حديث : 
إنه “بمناس�بة عيد الرشط�ة العراقية نهنئ 
رئي�س ال�وزراء ووزي�ر الداخلي�ة ووكي�ل 
شؤون الرشطة وجميع الضباط واملنتسبني 
بعيده�م األغ�ر، أولئك األبط�ال الذين قدموا 
الغ�ايل والنفي�س من أج�ل الع�راق وحماية 
أمن�ه الداخ�ي وتحقي�ق س�يادة األم�ن يف 
جميع أنحاء الوط�ن”. وأضاف أنَّ “مديرية 
النج�دة هي الجه�از رقم واح�د واألقرب إىل 
املواطن ودورياتنا منترشة يف عموم مناطق 
الكرخ والرصافة، يف الساحات والتقاطعات 
واملناطق املهمة لتفعيل دور القانون وحفظ 
األم�ن واألم�ان يف بغ�داد واملحافظ�ة ع�ىل 
املمتل�كات الخاص�ة والعام�ة، وبالتايل هي 
واجبات أمنية وخدمية وإنسانية وصحية”. 
وأك�د أنَّ “رق�م هاتف النج�دة 104 املجاني 
م�ا عىل املواطنني إال أن يبلغ�وا عن أيِّ حالة 

مس�يئة للقان�ون والنظ�ام من خ�الل هذا 
الرقم، وسيكون تواجد النجدة بوقت قيايس 
من )دقيقة إىل خمس دقائق( وبالتايل يحال 

املسيئون إىل القضاء”.
وشدَّد عىل أنَّ “واجباتنا مستمرّة ليالً نهاراً، 
ولدينا خطط أمنية ليست ثابتة وهي متغرية 
ومتحركة يف أرجاء بغ�داد، وذلك من صميم 
العمل األمني، وال تنام عيوننا الساهرة حرصاً 
عىل أم�ن وأم�ان املواطن”. أما مدير قس�م 
محاربة الش�ائعات يف وزارة الداخلية العميد 
نرباس محم�د عي فق�ال ع�رب “الصباح”: 
إىل  التهان�ي والتربي�كات  “نتق�ّدم بأجم�ل 
القائد العام للقوات املسلحة ووزير الداخلية 
بمناس�بة  ال�وزارة  ومنتس�بي  وضب�اط 
م�رور 100 ع�ام م�ن تقدي�م التضحي�ات 
واالنتصارات وحماية املجتمع من املجرمني 
وترسيخ األمن الداخي للمواطنني”. وأكد أنَّ 
“وزارة الداخلية س�تبقى الي�د الضاربة لكلِّ 

من تس�ّول له نفس�ه العبث بأم�ن املواطن، 
إضاف�ة إىل أنه�ا الجه�ة الوحي�دة واملتميزة 
بتطبي�ق القانون وحماي�ة املجتمع”, مبيناً 
أنَّ “رجال الداخلية هم مش�اريع استشهاد 
يف الدف�اع عن البلد وإحقاق الحّق وترس�يخ 
مبادئ األمن املجتمعي وبناء املجتمع وخلق 
مجتمع آم�ن”. وأش�ار إىل أنَّ “هناك العديد 
م�ن املتغ�ريات املتط�ورة دخل�ت إىل وزارة 
الداخلية السيما أنها العني الساهرة عىل بناء 
املجتمع وحمايته يف ش�تى مجاالت الحياة، 
وش�ملت هذه املتغ�ريات مج�ال التطورات 
اإللكرتوني�ة ومواقع التواص�ل االجتماعي، 
ملحارب�ة  اختصاصي�ة  مديري�ات  وهن�اك 
الجرائم اإللكرتونية، وأيضا مديريات حماية 
األرسة والطفل وقس�م محاربة الش�ائعات، 
وتش�كيالت أخرى دعت الحاجة إىل تكوينها 
لتالئم املش�كالت الحديثة التي طرأت ومنها 

مواقع التواصل االجتماعي”.

الرشطة حتتفل بمئوية تأسيسها: أقرب إىل املجتمع من أي وقت
حائط الصّد األول للجرمية ومحاية أمن املواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد زعيم التي�ار الصدري مقتدى 
الصدر، أمس الس�بت، موقفه إزاء 
تشكيل الحكومة االتحادية املقبلة، 
وانه�ا س�تكون حكوم�ة »أغلبي�ة 

وطنية«.
ج�اء ذل�ك يف تغري�دة نرشه�ا عىل 
مواقع التواصل االجتماعي »تويرت«، 
األوىل  الجلس�ة  انعق�اد  عش�ية 
ملجل�س الن�واب بدورت�ه الجديدة، 
وتكثي�ف االجتماع�ات واللق�اءات 
بني املكونات السياس�ية الرئيسية 
يف البالد )الش�يعة، الكورد، السنة( 
به�دف تس�مية الرئاس�ات الثالث، 

وامليض يف تشكيل الحكومة.
وقال الص�در يف تغريدته، »اليوم ال 
مكان للطائفية وال مكان للعرقية، 
ب�ل حكوم�ة أغلبية وطني�ة يدافع 

الش�يعي فيها عن حقوق األقليات 
والسنة والكورد«.

وأضاف أنه »سيدافع الكوردي عن 
حقوق األقليات والس�نة والشيعة، 
حق�وق  ع�ن  الس�ّني  وس�يدافع 

األقليات والشيعة والكورد«.
م�كان  ال  »الي�وم  أن�ه  إىل  ولف�ت 
للفساد، فس�تكون الطوائف أجمع 
منارصة لإلصالح«، مشددا عىل أنه 
»اليوم ال مكان للمليش�يات، فالكل 
سيدعم الجيش والرشطة والقوات 
األمني�ة، وس�يعلو القانون بقضاء 

عراقي نزيه«.
وتابع الصدر »اليوم س�نقول نحن 
والشعب: كاّل للتبعية قرارنا عراقي 
ش�يعي س�ني ك�وردي تركمان�ي 
إيزي�دي  ش�بكي  في�ي  مس�يحي 
صابئي: )فسيفساء عراقية وطنية 

ال رشقية وال غربية(«.

الصدر جيدد تأكيده عىل تشكيل حكومة 
»أغلبية وطنية«: ال مكان للطائفية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س تحالف الفتح ه�ادي العامري، خالل اس�تقباله 
الوفد الكردي املشرتك، أن اإلطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق 

الوضع الشيعي ليس يف صالح أحد.
وذكر بي�ان لتحالف الفتح تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان »رئيس تحالف الفتح هادي العامري اس�تقبل مساء 
الجمع�ة الوف�د الك�ردي املش�رتك يف مكتب�ه ببغ�داد، وأبلغ 
العامري، الوفد خالل اللقاء، أن اإلطار التنس�يقي يؤمن بأن 
تمزيق الوضع الشيعي ليس يف صالح أحد، وأن تفاهم املكون 

الس�ني فيم�ا بينهم وكذلك املك�ون الكردي يف�رض تفاهماً 
ش�يعياً«. وقال العامري للوفد، بحسب البيان، »قدمنا كل ما 
نس�تطيع من اجل التفاهمات، وس�وف نعم�ل بكل جهد من 
أجل إنجاح هذه التفاهمات ألن البلد امامه تحديات كبرية«، 
مش�رياً إىل أن »الحكومة القادمة امامها مس�ؤوليات جسام 

وتحتاج النسجام سيايس ومجتمعي«.
وش�كر العامري، الحزبني الكرديني لعدم تغليبهما طرف عىل 

آخر ودعمهما للتفاهمات داخل البيت الشيعي.
م�ن جانبه قال الوف�د الكردي خ�الل اللق�اء، إن »رأينا كان 
واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا ال نريد أن نكون 

مع طرف ضد طرف آخر«، مؤكداً »نحن نعترب أنفسنا حلفاء 
للطرف�ني وه�ذا ما في�ه مصلحة الع�راق، وه�ذا رأي القوى 

السياسية السنية أيضاً«.
وأض�اف الوف�د، »لدينا قضايا تحت�اج للمعالج�ة بني املركز 
واالقلي�م، وصداقتن�ا معك�م مهم�ة ملعالج�ة ذل�ك«، مؤكداً 
»نس�عى دوماً لنكون طرف حل ولي�س تأزيم، وهذا يصب يف 

مصلحة العملية السياسية«.
وأش�ار الوفد الك�ردي، إىل أن »التش����دد ليس ح�اًل، وإنما 
الح�وار هو الح���ل، وسنس�تمر يف بذل كل الجه�ود ليكون 

البيت الشيعي موحداً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود، 
الداخلي�ة لش�ؤون  كش�فت وكال�ة وزارة 
الرشطة، أمس السبت، عن حصيلة واجباتها 
االمني�ة والخدمي�ة واالنس�انية للفرتة من 
31/12/2021 ولغاية 7/1/2022، والتي 

تضمنت ع�رشات العمليات املهمة، وجاءت 
كالتايل:

1 تنفيذ اوامر قبض 995 
2 القبض مطلقي العيارات النارية 12

3 احالة متهمني اىل املحاكم 108 
4 القب�ض ع�ىل تجار ومروج�ي ومتعاطي 

املخدرات 150 
5 ازالة التجاوزات عىل املواقع االثرية 11

6 اص�دار وثائ�ق عدم محكومي�ة خارجية 
 159

7 اص�دار وثائ�ق ع�دم محكومي�ة داخلية 
 219

8 مضاها طبعات االصابع 56
9 عدد طالبي النجدة 1463

10 ضبط كدس عتاد 2
11 فض مشاجرات 14

12 ضبط عجالت مطلوبة 49
13 تربع بالدم 9 

14 القبض عىل املتسولني 68
القب�ض ع�ىل حام�ي االس�لحة غ�ري   15

املرخصة 11
16 القبض عىل مخمورين يعرتضون سبيل 

املارة 80
17 القبض عىل حاالت العنف االرسي 39

أعلن�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي، أم�س 
الس�بت، القب�ض ع�ىل ارهاب�ي حاول 
دخول ايم�ن املوصل، فيما أش�ارت إل 
ضب�ط اعت�دة يف نين�وى. وذك�ر بيان 
لخلية االعالم، تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه أنه »بعمليتني منفصلتني 
اس�تخبارية  ملعلوم�ات  وفق�اً  نفذت�ا 
دقيقة لشعبة اس�تخبارات الفرقة 16 
وبالتنسيق مع استخبارات لواء املشاة 
75 واس�تخبارات فوجه الثالث اثمرت 
ع�ن الق�اء القب�ض ع�ىل ارهاب�ي من 
املطلوب�ني للقضاء وفق املادة 4 إرهاب 
ح�اول الدخ�ول اىل ايم�ن املوص�ل من 
منطق�ة العريج«. ويف عملية منفصلة، 
أضاف البيان، أنه   »تم ضبط 4 صواريخ 
نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ 
من مخلفات داع�ش االرهابي يف قرية 
الحقول بنينوى، من قبل الفوج الثالث 
لواء املش�اة الثالث، ع�ىل اثر معلومات 

لشعبة استخبارات الفرقة 16 ». 

العامري للوفد الكردي: متزيق الوضع الشيعي ليس يف صالح أحد

وكالة شؤون الرشطة تنفذ »عرشات العمليات األمنية املهمة« خالل أسبوع

اإلعالم األمني يعلن  
القبض عىل إرهايب حاول 

دخول ايمن املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس جهاز األمن الوطني حميد الشطري، أمس السبت، يف محافظة 
النجف األرشف ملفي الجريمة املنظمة واملخدرات.

وقال الش�طري، خالل مؤتمر صحفي، إنه » استمتع اىل طبيعة التهديدات 
يف محافظ�ة األرشف«، مؤكداً أن »جهاز األمن الوطني س�يعمل عىل تأمني 

الوضع يف املحافظة«.
وأش�ار اىل أن »هناك تحديات تواجه املحافظة تمت مناقشتها واستعرض 
خط�ط معالجته�ا«، مش�دداً ع�ىل »وج�ود خط�ط ملعالجة جمي�ع هذه 

التحديات«.
ب�دوره، قال النائ�ب األول ملحافظ النج�ف األرشف هاش�م الكرعاوي إن 
»اللقاء بح�ث الحديث عن أهمية النجف كونها مدينة س�ياحية ورضورة 
معالجة ملف املخدرات بش�كل دقيق«، مبيناً أنه »تم التنسيق بشكل فاعل 

مع جهاز األمن الوطني الستتباب امللف األمني«.
وأكد الكرعاوي عىل »أهمية بناء املعلومة ويجب أن يكون مسؤول األجهزة 
األمنية من داخل النجف األرشف«، مشرياً اىل أن »القوات القتالية تم سحبها 

،وأن املحافظة بحاجة إىل آليات ومصادر تمويلية لأجهزة األمنية«.

رئيس جهاز األمن يبحث يف النجف ملفي 
اجلريمة املنظمة واملخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  التنس�يقي،  اإلط�ار  ج�دد 
الس�بت، الدع�وة للكتل�ة الصدرية 

لتشكيل الكتلة االكرب.
تلق�ت  بي�ان  يف  اإلط�ار،  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»اجتماع اإلطار التنسيقي رقم 66 
ناقش قضية الكتلة االكرب ومس�ار 
الجلس�ة االوىل وع�رب ع�ن حرصه 
ع�ىل الت�زام الس�ياقات القانوني�ة 

والدستورية ونجدد دعوتنا لجميع 
ن�واب املك�ون االجتماع�ي االك�رب 
الكتل�ة  يف  االخ�وة  وبالخص�وص 
الصدري�ة لتش�كيل الكتل�ة االكثر 
ع�دداً«. وأض�اف، ان »ذل�ك يات�ي 
للمحافظ�ة ع�ىل هذا االس�تحقاق 
العملي�ة  واس�تقرار  الدس�توري 
السياس�ية«، مقدما الشكر لجميع 
الق�وى الوطنية الت�ي حرصت عىل 
دعم التفاهمات وعدم املساهمة يف 

تازيم املوقف.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة الطاقة إلقاء 
القبض ع�ىل 4 من مهرب�ي النفط 
ومش�تقاته وضب�ط عجالته�م يف 

محافظتي ذي قار والبرصة.
وذك�رت املديري�ة، يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»حس�ب توجيه�ات املدي�ر الع�ام 
الحس�يني بمالحقة  الل�واء غان�م 
وتضيي�ق الخن�اق ع�ىل عصاب�ات 

تهريب النفط ومشتقاته، تم إلقاء 
القب�ض عىل أربعة متهمني وضبط 
عجالته�م »صهريج، ش�احنة« يف 

محافظتي ذي قار والبرصة«.
وأضاف البيان، أنه »تم ضبط ثالث 
ش�احنات محمالت بمنتوج نفطي 
داخ�ل برامي�ل حديدية ع�دد 300 
برميل، من قبل قس�م الس�يطرات 
الجن�وب،  مديري�ة رشط�ة نف�ط 
سيطرة »السدرة« وذلك لعدم وجود 

موافقات رسمية بالحركة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رئاس�ة محكمة اس�تئناف الرصافة االتحادية عن صدور )1007( 
حكماً بحق املتاجرين واملتعاطني للمواد املخدرة خالل عام 2021.

واوضح الس�يد رئيس محكمة استئناف الرصافة االتحادية القايض عماد 
الجاب�ري ان »محكم�ة الجنايات اص�درت )390( حكماً بح�ق املتاجرين 
واملتعاطني للم�واد املخدرة، فيما اصدرت محكمة جن�ح الرصافة )617( 

حكماً بحق متعاطني للمواد املخدرة«.
واش�ار الجابري اىل ان »محكمتي الجنايات والجنح اصدرت )885( حكماً 
بح�ق املتاجرين واملتعاط�ني للمواد املخ�درة عام 2020، الفت�ًا اىل ان عام 

2019 اصدرت فيها محكمتي الجنايات والجنح)567( حكماً«.

االطار التنسيقي جيدد دعوته للكتلة الصدرية: 
لنشكل الكتلة االكرب

رشطة الطاقة تطيح بـ)4( مهريب نفط بمحافظتي 
ذي قار والبرصة

استئناف الرصافة حتسم 1007 دعوى ختص 
املخدرات خالل عام 2021 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أدى االهمال الجس�يم واملتعمد من قبل امني 
بغداد السابق ذكرى علوش وسكوت واألمناء 
الذين لحقوها اىل فضيحة كربى من الفساد، 
والت�ي تتمّث�ل باكم�ال اك�رب م�روع بيئي 
وصحي يخص النظافة للعاصمة بغداد، ولو 

اكتمل املروع ألعطى النتائج التالية:
اوال: التخل�ص م�ن الفي طن نفاي�ات يوميا 

وبشكل آمن دون تلويث البيئة.
ثاني�ا: تحوي�ل ه�ذه االلف�ني ط�ن اىل مواد 
اولي�ة مثل البالس�تك والس�للوز وغريها من 
املواد االولي�ة وتحويلها اىل اموال كبرية تدعم 

ميزانية امانة بغداد.
ثالثا: انتاج الكومبوست او السماد العضوي 

لبيعه ودعم الزراعة.
هذا املروع املهم جميع مواده االس�تريادية 
وخاص�ة معميل الف�رز واصل�ة المانة بغداد 
ويف مخازنه�ا من�ذ عرة س�نوات، واملتبقي 
هو اعمال روتينية محلية ال تمثل س�وى 22 

  %  من حجم املروع.
رابع�ا: كتاب وزارة التخطي�ط املرقم 714 / 
25095 يف 22 / 11 / 2017 يؤك�د بص�ورة 
قاطع�ة اهمال ذكرى عل�وش وتعمدها عدم 

اكمال املروع )مرفق الكتاب(.

رابعا: قرار مجلس الوزراء املرقم 116 لس�نة 
املالي�ة  التخصيص�ات  وج�ود  يؤك�د   2017
الالزمة الكمال ه�ذا املروع الحيوي.. وهذا 
كل�ه يفند من يت�ذرع بعدم اكمال املش�اريع 

لعدم وجود تخصيصات مالية.
خامس�ا: ان التعمد بعدم اكمال هذا املروع 
رغم وجود املعدات التخصصية االس�تريادية 
واملعملني يف مخ�ازن امانة بغداد ورغم توفر 

االموال الكمال املروع الس�راتيجي تسبب 
باالتي: 

1- حرم�ان امانة بغداد م�ن التخلص اآلمن 
من 2000 الفي طن يومياً.

2- امل�واد االولي�ة املف�روزة منه�ا والس�ماد 
العض�وي املنت�ج م�ن ه�ذه الكمي�ة يومياً 
وحرم�ان االمان�ة من هذه االم�وال ولعرة 

سنوات.

3- ان خزن معميل الفرز وباقي املعدات هذه 
الف�رة الطويلة تس�بب باندثار اج�زاء منها 

وهذا هدر واضح للمال العام.
4- ان تق�ادم معم�يل الفرز )أصب�ح املوديل 
اقدم 10 س�نوات( تس�بب بخفض قيمتهما 

وبالتايل هدر متعمد وجسيم.
5- كت�اب وزارة التخطي�ط )املرفق( واضح 
املس�ؤولية  بغ�داد  امان�ة  يحم�ل  ورصي�ح 

وخاصة ان املروع نسبة التنفيذ او االنجاز 
تجاوزت  %77.

وهذا الكتاب وحده كايف ملحاس�بة املسؤولني 
عن هذا الفساد.

س�ابعاً: كان بإم�كان امان�ة بغ�داد بعد ان 
تم توف�ري االموال وبع�د وصول كاف�ة املواد 

االستريادية وخاصة معميل الفرز.
القي�ام بإكم�ال العق�د وبأكثر م�ن طريقة 

ومنها:
1 - احال�ة اكمال امل�روع اىل رشكة اخرى، 
وإذا كان هن�اك زي�ادة باملبل�غ فتك�ون عىل 
االص�يل  العق�د  الرك�ة صاحب�ة  حس�اب 

)املسحوب منها العمل(.
2 - تش�كيل لجن�ة ترسي�ع م�ن قب�ل امانة 
بغداد وتنفيذ املتبقي من العمل تنفيذ مبارش 
وخاصة ان االعمال املتبقية عبارة عن اعمال 

مدنية تقليدية.
3 - منح الركة املس�حوب منها العمل مدد 
اضافي�ة إلكم�ال العم�ل وبتعه�د منها دون 
التاثري ع�ىل الغرامات التأخريي�ة املخصومة 

من الركة.
إن ع�ىل رئي�س ال�وزراء متابع�ة ه�ذا امللف 
واالرساع يف إنجازه، بموازاة محاسبة ذكرى 
علوش وم�ن تبعها من امناء ومن ش�اركها 

هذا الفساد املتعمد والجسيم.

بالوثائق.. »فساد متعمد« »دثر« معميل فرز النفايات يف بغداد
من قبل امني بغداد السابق ذكرى علوش... مشروع »رابح« أهمل وأهدرت أمواله.. ودعوة لرئيس الوزراء للتدخل

    بغداد / احمد عبد الصاحب كريم

افتت�ح مدير ع�ام دائرة صحة بغ�داد الكرخ 
س�عد كامل الالم�ي مرك�ز الديل�زة الدموية 
)غس�يل ال�كىل( الول م�رة يف مدين�ة ش�علة 
الصدري�ن وال�ذي سيس�هم برف�ع معان�اة 
أهايل املدينة بحضور اعض�اء مجلس النواب 

السادة )مهدي غضبان الساعدي، شيماء 
العبيدي( ومدير قسم الخدمات واملشاريع 
الهندسية ومدير مستشفى الشهيد محمد 
باقر الحكيم الع�ام. وبني الالمي تم بعون 
الله افتتاح مركز الديلزة الدموية يف مدينة 
ش�علة الصدرين والذي يمث�ل نقلة نوعية 
عىل مس�توى التنفيذ والتصميم والرسعة 
يف االنجاز مما يلبي جزءاً كبرياً ومهماً من 
حاجة املواطنني يف مدينة شعلة الصدرين 
لتقلي�ل معاناتهم والتخفي�ف منها لكونه 

يعت�رب االول يف املنطق�ة حي�ث كان س�ابقا 
يراج�ع املريض املراك�ز املتخصصة يف مدينة 
االمامني الكاظمني )ع( الطبية ومستش�فى 
الريموك التعليم�ي والكرامة التعليمي واليوم 
تم اختص�ار الوقت والجه�د ومعاناة املرىض 
وبعد املس�افة مضيفا يعت�رب املروع هدف 
انساني نترف اننا انجزناه بالرسعة املمكنة 
بالتعاون مع رشك�ة تكماش الركية، مؤكدا 

ان خطة ال�وزارة والدائرة هي تقديم خدمات 
طبي�ة وصحي�ة متمي�زة وستش�هد االي�ام 
القادم�ة افتتاح عدد من مراكز غس�يل الكىل 

يف عدد من املستشفيات يف جانب الكرخ.
وأض�اف املدي�ر التج�اري لرك�ة تيك ماش 
الركي�ة ممثل رشكة باكس�ر الس�ويرسية 
االس�تاذ زيد ح�ازم كم�ال تم افتت�اح املركز 
الول مرة يف مدينة شعلة الصدرين بواقع )6( 
وحدات لغس�يل ال�كىل والتي ستس�هم يف 
اس�تيعاب الحاالت التي تعاني من الفشل 

الكلوي.
وبني ان جلس�ة الغس�ل الكل�وي الواحدة 
تراوح بني )1- 4( ساعة ويحتاج املريض 
اىل ثالث غس�الت اس�بوعيا بمع�دل )12( 
غسلة يف الشهر وتم تجهيز املركز بأحدث 
االجهزة واملواد واملس�تلزمات الطبية ذات 

املنايشء العاملية.

الول مرة.. صحة الكرخ تفتتح مركز »غسيل الكىل« 
يف مدينة شعلة الصدرين

    بغداد / عامر عبدالعزيز 

الس�بت،  أم�س  التج�ارة،  وزارة  اك�دت 
اس�تمرار مواقع س�ايلو الط�وز يف صالح 
الدين و مجمع الطيب املخزني يف ميس�ان 
ومرك�ز تس�ويق الش�حيمية يف الك�وت ، 
التابع�ة للرك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
بمناقل�ة الحنطة املحلية اىل فروع الركة 
يف الس�ليمانية و البرصه و نينوى، اوضح 
ذل�ك مدير ع�ام الرك�ة العام�ة لتجارة 

الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل . 
وقال إن مالكاتنا العاملة يف املواقع واصلت 
خالل عطلة عيد الجيش عملها املناط بها 
واملكلفني به وفق خطة املناقلة املبلغة من 

قسم التسويق. 
واض�اف ان اس�طول النقل ال�ربي واصل 
مناقل�ة الحنط�ة م�ن س�ايلو الط�وز اىل 
س�ايلو بريه مكرون التابع لفرع الركة 
يف  الس�ليمانية ، مشريا اىل ان الكمية التي 
تم مناقلتها اليوم بلغت ) 222.460 ( طن 
بواقع خمس ش�احنات وبذلك تم تصفري 

الكمي�ة املخصص مناقلتها عرب اس�طول 
النق�ل الربي والبلغ الف�ان طن من اجمايل 

الكمية البالغة عرة االف طن.
يف  العامل�ة  مالكاتن�ا  ان  العكي�يل  وب�ني 
املجم�ع املخزن�ي يف الطي�ب التاب�ع لفرع 
ميسان استطاعت ان تناقل كمية )7000 
( طن من اصل الكمية املخصصة والبالغة 
) 10000( االف ط�ن املخصص�ة لتعزي�ز 
الب�رصة م�ن  و دع�م حص�ة محافظ�ة 
الحنطة املخصصة لدعم مفردات البطاقة 

التموينية .
واش�ار اىل ان مالكاتن�ا الفني�ة واإلداري�ة 
واصلت مناقل�ة الحنطة املحلية من مركز 
تس�ويق الشحيمية التابع لفرع واسط اىل 
س�ايلو تلعفر التابع لف�رع نينوى وبلغت 
الكمي�ة )2315.5٨0( ط�ن وبواقع )50( 

شاحنة.
من جان�ب اخر واصلت مالكاتن�ا العاملة 
يف س�ايلو تلعفر اس�تالم وتفري�غ كميات 
تس�ويق  مرك�ز  م�ن  املحول�ة  الحنط�ة 

الشحيمية.

مواقع جتارة احلبوب تواصل مناقلة 
احلنطة يف ثالث سايلوات

لتعزيز ارصدة املواقع باحلنطة احمللية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أمس الس�بت، العمل عىل إعادة جميع 
النقاط الجمركية بالطرق املؤدية إىل منافذ كردس�تان، فيما كشفت 
تحقي�ق زي�ادة بإي�رادات العام امل�ايض 2021 بنس�بة 17% مقارنة 
بع�ام 2020.وقال مدي�ر الش�ؤون القانونية والجمركي�ة يف الهيئة، 
عادل س�ليمان، إن »الهيئة حققت زي�ادة يف اإليرادات مقارنة بالعام 
املايض بنسبة من 15 اىل 17% بجهود املدير العام والكادر الوظيفي يف 
الهيئة«، الفتاً إىل أن »اجتماعات عدة عقدت بعد تس�نم املدير منصبه 

مع الكوادر الوظيفية يف الهيئة العامة للجمارك«.
وأضاف س�ليمان، أن�ه »تم خ�الل االجتماعات الركيز ع�ىل متابعة 
ال�ركات الت�ي ترتبت بذمته�ا العديد من املبالغ بفروقات الرس�وم 

الجمركي�ة، إضاف�ة إىل الركيز عىل 
األقس�ام كافة والعامل�ني يف املنافذ 
الحدودية بمتابعة إجراءات الكشف 
الدقيق م�ع متابعة قواع�د التقييد 
والتي أدت اىل زيادة كبرية يف الرسوم 
الجمركي�ة، وه�و م�ا أك�دت عليه 
هيئة النزاهة االتحادية عند االشادة 
بالهيئ�ة العام�ة للجم�ارك عىل ما 
حققت�ه دائ�رة الجم�ارك وتحقيق 

الواردات التي كانت ضائعة«.
ت�م  الت�ي  »النس�بة  أن  إىل  ولف�ت 
تحقيقه�ا كان معظمه�ا يف الرب�ع 

األخ�ري من العام امل�ايض 2021، حي�ث تمت مضاعف�ة الجهد الذي 
حقق أكثر من نصفي ما تحقق يف األشهر االوىل من العام املايض«.

وتاب�ع، أنه »ت�م الحضور يف وزارة املالية وعق�د اجتماعات مع وزير 
املالية ومدي�ر الجمارك، حيث تم وضع خطة جديدة لتنفيذها يف هذا 
العام 2022 من خالل إعادة النظر يف الرسوم الجمركية كافة، إضافة 
إىل أتمت�ة العمل الجمركي، حيث تم عقد اتف�اق مع منظمة التجارة 
الدولية ألتمتة العمل الجمركي الذي س�وف يحقق اكثر من 50% من 

مضاعفة االيرادات املستحصلة«.
وأش�ار إىل أن »هن�اك عم�اًل عىل إع�ادة النقاط الجمركي�ة يف الطرق 
املؤدي�ة اىل مناف�ذ اقليم كردس�تان كاف�ة وذلك لعدم االلت�زام بقرار 
1٨ لس�نة 2019، إضافة اىل وجود العديد من املنافذ غري الرس�مية«، 
مؤك�داً أن »هذا العام سيش�هد انفج�اراً يف اإلي�رادات الجمركية بعد 

تحقيق ذلك«.
ويف ما يخص منفذي الوليد وربيعة، 
ق�ال س�ليمان، إن »املنفذين اللذين 
نين�وى م�ع  يقع�ان يف محافظ�ة 
س�وريا ف�إن العمل فيهم�ا مكتمل 
وجاه�ز للمب�ارشة، لكن املش�كلة 
تكم�ن يف الجان�ب الس�وري حي�ث 
هناك تق�ع أرايض املنفذ يف أياٍد غري 
حكومي�ة ولذل�ك توق�ف العم�ل«، 
معرباً عن أمله يف أن »تهدأ األوضاع 
يف الجانب السوري وإعادة العمل يف 

هذه املراكز الجمركية«.

اجلامرك: نعمل عىل إعادة مجيع النقاط اجلمركية 
بالطرق املؤدية إىل منافذ كردستان

    بغداد / المستقبل العراقي

�ه وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار حس�ن ناظ�م الجهات  وجَّ
املتخصصة برفع أية إضافات ت�يء اىل املعالم اآلثارية والراثية 

وعدم االجتهاد بذلك. 
وأك�د الوزي�ر يف التوجي�ه، بحس�ب بي�ان للوزارة، ع�ىل رضورة 
االسرش�اد بالجهة املتخصصة يف هي�أة االثار والراث األمر الذي 
من شأنه الحفاظ عىل آثارنا وتراثنا وبحسب القوانني والتعليمات 
الخاصة بذلك،ويف حالة املخالفة س�تكون هناك إجراءات قانونية 

رادعة.
يذك�ر أنَّ مواق�ع التواص�ل االجتماعي تداولت خ�ربا يتحدث عن 
إنارة ساعة القشلة من قبل جهة ال تمثل الوزارة والتي تم رفعها 
الحق�ًا كونه�ا ال تس�تند إىل املعايري املعتم�دة يف عملي�ات تأهيل 
وتطوي�ر املبان�ي الراثية وألنها تمت دون اس�تحصال املوافقات 

االصولية من الهيأة العامة لآلثار والراث.

ه برفع »أية إضافات«  وزير الثقافة يوجِّ
تيسء إىل املعالـم اآلثارية والرتاثية

    بغداد / المستقبل العراقي

اّطلع وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني، أمس الس�بت، 
عىل أعمال تأهيل محطة ضخ املياه يف دياىل. 

وذك�ر بيان لل�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن 
»الحمدان�ي وص�ل إىل محافظ�ة دي�اىل يرافقه املستش�ار الفني 
لل�وزارة وع�دد من املديري�ن العامني ومديري تش�كيالت الوزارة 
العامل�ني يف املحافظ�ة لالطالع ع�ىل أعمال تأهي�ل محطة ضخ 

أسفل الخالص«.
وق�ال الحمداني إن »ه�ذه املحطة األكرب لتغذي�ة محافظة دياىل 
باملياه من نهر دجلة وتأمني كافة احتياجات املحافظة من مياه 
ال�رب وإرواء البس�اتني« مؤك�دا انه »من املزم�ع إكمال أعمال 

تأهيلها خالل الشهرين القادمني«. 
وب�ني أن »تش�كيالت ال�وزارة تعمل ع�ىل تأهيل املحط�ة إضافة 
إىل ك�ري نهر دجل�ة ضمن املنطقة بهدف تأم�ني إطالقات مائية 
مس�تمرة حتى يف حال انخفاص مناس�يب املي�اه«، موضحاً أن 

»الوزارة توىل هذه املحطة اهتماماً خاصاً.«
وأش�ار وزير املوارد املائية إىل أن »هن�اك تعاونا كبريا مع الجانب 
الرك�ي يف م�ا يخص ملف املي�اه وأن الوزارة سرس�ل وفداً فنياً 
عايل املس�توى اىل الجمهورية الركية لالتفاق عىل خطة لتشغيل 
السدود خالل الفرة القادمة ، ونأمل من الجانب اإليراني التعاون 
يف مج�ال املي�اه« مؤك�دا أن »حقوق الع�راق املائي�ة خط أحمر 
والوزارة حريصة عىل استحصال حصة مائية عادلة مشرياً إىل أن 
االجراءات األحادية من قبل الجمهورية اإليرانية َحرمت محافظة 

دياىل من الزراعة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق مجلس اعي�ان النجف االرشف، الذي يض�م نخبا اكاديمية 
ومجتمعية س�بق وان تولت مناصب عليا يف الدولة، مبادرة لعقد 
اجتماع�ي يعم�ل ع�ىل الحف�اظ ع�ىل املحافظة وعىل قدس�يتها 
وهيبتها ومكانتها امام الجميع، واطالق رشوط ومعايري خاصة 

ملن سيتوىل مهام ادارتها.
وق�ال عضو املجل�س الدكتور عيد ال�رزاق العيىس وزي�ر التعليم 
العايل االس�بق »مع دخول البلد سياس�يا باملرحلة االنتقالية البد 
م�ن نظرة جديدة من الحكومة القادم�ة اىل املحافظات الجنوبية 

والتي تعد مدنا منكوبة منذ العام 2003«.
من جانبه، قال املهندس زهري رشبة االمني العام للمركز العراقي 
للتحكيم الدويل، ان »املرحلة االنتقالية تعد مرحلة مهمة والنجف 
لها خصوصي�ة واضحة يف بعدها الس�ياحي والثقايف والصناعي 
والزراع�ي اضافة اىل بعدها الديني والحوزوي، والبد ان يكون لها 

خصوصية«.
وقال االمني العام للمجلس الدكتور عيل الصائغ »مع حلول املرحلة 
االنتقالية البد من وضع معايري خاصة ملن يتطلع اىل تويل ش�ؤون 
املحافظة من قبيل الس�رية الحس�نة والكفاءة والنزاهة واالعالن 
الواضح عن خطة عملية ناهضة النتشال الواقع الخدمي املتدني 
ومكافحة الفس�اد وااليمان بتطلعات الحداثة التي تتناسب وقيم 

املحافظة وهويتها الدينية والثقافية«.
ودعا مجلس اعيان النجف النواب الفائزين عن املحافظة اىل اخذ 

دور يف املرحلة املقبلة لدعم محافظاتهم.

جملس اعيان النجف يطلق مبادرة 
»عقد اجتامعي« للحفاظ عىل املحافظة

وزير املوارد حيّدد موعد إنجاز 
أكرب حمطة لضخ املياه يف دياىل

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الربية، اليوم السبت، 
عن خطتها المتحانات نصف السنة، 
االصاب�ات  تصاع�د  احتمالي�ة  م�ع 

بكورونا.
 وق�ال مدي�ر ع�ام االمتحان�ات عبد 
}الف�رات  لوكال�ة  الكعب�ي  الكاظ�م 
ني�وز{، إن »الوزارة مس�تعدة لكافة 
تنج�ح  الت�ي  الوقائي�ة  االج�راءات 

العملية االمتحانية«. 
واض�اف: »س�يتم تش�ديد االجراءات 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي وتوفري 

الخط�ط البديل�ة اذا تطل�ب االمر ذل�ك«.  وبني ان »الوض�ع اآلن مس�تقر ونأمل أال 
نحت�اج اىل اي خط�ة وان يتم التعامل م�ع العام الدرايس والدوام كم�ا هو يف الحياة 

الطبيعية«. 
وح�ذر خرباء م�ن تصاعد االصاب�ات بفريوس كورون�ا يف العراق مع دخ�ول العالم 

املوجة الوبائية الرابعة.

الرتبية تكشف خطتها المتحانات نصف 
السنة مع احتاملية تصاعد اصابات كورونا

حمافظ البرصة يصدر توضيحًا بشأن تنظيم بطاقات السكن: 
نريد احلفاظ عىل األمن

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أوضح�ت حكوم�ة الب�رصة أن ص�دور كتاب 
ال�ذي  الس�كن  تنظي�م بطاق�ات 
أصدرته جاء نتيجة س�كن الكثري 
بالفنادق أو يف أحياء غري مسجلة، 
قس�م منه�ا تعت�رب أوكار للرذيلة 

بحسب وصفها.
أس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  وق�ال 
العيدان�ي يف مقط�ع صوت�ي إنه 
وبع�د أن أج�رت الق�وات األمنية 
عملي�ات تفتي�ش وج�دت بحدود 
بطريق�ة  مس�جلة  بطاق�ة   600
فيها الكثري من الشبهات وبالتايل 

أصدرت الحكومة هذا الكتاب.
ال  الكت�اب  ص�دور  أن  وأض�اف 

يعني التضييق عىل الحريات الش�خصية ومن 
حق العراقي العي�ش يف أي بقعة بالعراق لكن 
رشيط�ة أن يعيش بصورة رس�مية ومس�جل 

أمنيا بهدف الحفاظ عىل أمن املواطنني.
أم�ا فيم�ا يخ�ص مس�قط ال�رأس أو س�جل 
النف�وس بالنس�بة للب�رصة، فبالتأكي�د هذه 
هي واح�دة م�ن الضواب�ط، وأن 
املواطن مسقط رأسه البرصة من 
حقه العي�ش بمدينته، لكن هناك 
الكثري م�ن القادمني إىل املحافظة 
يخلّون بأمنها دون معرفة مواقع 

سكناهم.
وكان العيدان�ي ق�د أص�در أم�را 
إداريا وجه بموجبه بتسهيل مهام 
املواطنني الراغبني بالحصول عىل 
بطاق�ة الس�كن م�ن املحافظ�ة 
حرصاً مع الضوابط، وفقا لكتاب 
رس�مي تس�لم املربد نس�خة منه 

اليوم الثالثاء.

وزير الزراعة يوجه برصف الدفعة الرابعة 
من املستحقات املالية ملنتجي بذور احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الزراع�ة املهندس محم�د كريم 
املالي�ة  املس�تحقات  ب�رصف  الخفاج�ي 
)الدفع�ة الرابعة( ملنتجي ب�ذور الرتب العليا 

)الحنطة(. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه انه س�يتم رصف املس�تحقات 
املالية ملس�وقي بذور الحنط�ة كدفعة رابعة 
اس�بقية  حس�ب   2022  -  2021 للموس�م 
التس�ويق وبالتواريخ للمعامالت املوجودة يف 

املواقع. 
ووجهت ال�وزارة دعوة للمنتجني املس�وقني 
ممن لديهم مس�تحقات مالية غري مرصوفة 
التوجه اىل املواقع التي س�وقوا بذور الحنطة 
إليها من مواقع رشكة ما بني النهرين العامة 

للب�ذور، ومعام�ل القطاع الخاص، الس�تالم 
مس�تحقاتهم املالي�ة، مس�تصحبني معه�م 

املستمس�كات الثبوتي�ة االصلي�ة، مبينة ان 
الرصف سيكون حسب اولولية التسويق.
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اعالن 
تعلن الرشك�ة العربية العراقية لتنمية الث�روة الحيوانية عن 
مناقص�ة رقم ) 1 ( لس�نة 2022 لتنفيذ بن�اء بناية تجارية 
بث�اث طواب�ق يف منطق�ة الك�رادة داخل – فع�ى من يرغب 
باالشرتاك مراجعة مقر الرشكة الكائن يف الكرادة داخل ) م / 
903 زقاق / 23 مبنى 58 / 1 ( واالتصال عى ارقام الهواتف 
) 07731119771 / 07717448019 ( علم�ا ا ناخ�ر موعد 
للتقديم نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف 31 / 1 / 
2022 وان سعد التندر ) 50000 ( الف دينار عراقي غري قابل 

للرد ومن ترسو عليه املناقصة يتحمل اجور االعان .
املدير العام

Public Tender Announcement for Tender No: 033-SC-21-EBS
Provision Of Waste Drilling & Workover Liquid And Cuttings Treatment Service

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 head-
quarters 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 WASTE DRILLING & WORKOVER LIQUID and CUTTINGs TREATMENT SERVICE
Tender No.: 033-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 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 Contractor who have enough experience and ability to carry out the Provision Of Waste Drill-
ing & Workover Liquid And Cuttings Treatment Service.  
Contractor shall provide advanced expertise and techniques, specialized equipment and instrument, personnel with at least 5 years’ experi-
ence and certificate to deliver the waste drilling & workover liquid and cuttings treatment service in accordance with Company’s requirement 
and industry standards and practices.
The Waste Drilling & Workover Liquid And Cuttings Treatment Service including but not limited to:
(1) Mobilize and demobilize equipment, chemicals, and personnel, etc. from original location to EBS oilfield.
(2) Transport the waste between operation pad and pad if needed.
(3) Treat the waste according to the HSE policy in well pad.
(4) Perform basic waste testing in site and send the samples to designated lab for testing.
(5) Clean drilling mud pit and backfill the treated solid to drilling mud pit.
(6) Treated water is used for discharge in standard, or reuse, irrigation, and fountain pool etc.
(7) Build other treatment facilities at the well pad, such as water drying pit if needed. Contractor shall restore the well pad the same appearance 
as before any Contractor’s operation if it happens.
(8) If smoke is emission during treatment, the discharged gas needs to meet international emission standards.
(9) Provide the consumables as Contractor’s equipment requirement.
(10) The mud pit shall be well restored. It is requested to spread HDPE film on treated solids with thickness ≥0.75mm. then the backfilled pit 
shall be spread with 50cm soil without salt followed by 15cm subbase (Grade B) with 95% compaction. The backfill height shall not be lower 
than surrounding areas. The soil shall have quality inspection report and the compaction report shall also be submitted after compaction, as 
well as the treated waste test report. Test laboratory is designated by MDOC.
(11) A 400 m3 pit shall be cleaned up and reserved (Refer to wellsite layout schematic), and HDPE film shall be laid to contain waste liquid for 
future operations.
Note: For more details, please refer to ITB documents.
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 nidawei@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 sub-
mission deadline 04:00 PM, 8th February 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the dead-
line 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). Valid NON-
OBJECTION LETTER to participate into bid from General Commission of Taxation，Iraq ，GCT-CENTERS，and NON-OBJECTION LETTER to 
participate into bid from Ministry of Labor, Iraq (MOL) should be include in Technical Proposal. 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond shall with a value of 1% Commercial proposal value. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accord-
ance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 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: Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & cp@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.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcement for Tender No: 036-SC-21-EBS 
Provide Spray Coating Service to Reinforce Roof for EBS Project  

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, Nah-
rawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provide Spray Coating Service to Reinforce Roof for EBS Project 
Tender No.: 036-SC-21-EBS 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First Time. All the spe-
cialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 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 contractor to execute project of Provide Spray Coating Service to 
Reinforce Roof for EBS Project. The scope of work is Provision of the reinforced coating materials and the service 
of spraying on the roofs of caravans as directed by the EBS. The thickness of the reinforced coating is 7mm. The 
Contractor shall ensure that the reinforced coating thickness is greater than or equal to 7mm. For more details, 
please refer to the ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Zhang 
Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and submit the follow-
ing 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 return, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
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 confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the tender submission deadline 4:00 PM 26th January 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender 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 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
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 ad-
dress and contact information 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. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender an-
nouncement.

اعان
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي حامد 

يارس حسن فرهاد االسدي( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة 

البرصة  واملنشات 
العنوان /  محافظ�ة البرصة / قضاء 
املدينة / ناحي�ة طلحة / قرب رضيح 

االمام احمد ابو عيل ع 
بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة 34 /اوال 
وثانيا من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل  الهمالك مما تس�بب بحصول 
املرقم�ة  الحكومي�ة  بالعجل�ة  ارضار 
1563 ن�وع فورد بي�ك اب عام 2014  
ولم تق�وم بدفع مبل�غ التضمني  لحد 

االن
وملجهولية  محل اقامتك اقتىض تبليغك 
بواس�طة ه�ذا االعان ع�ى ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
/  املنطقة الخامس�ة الب�رصة   خال 
م�دة ثاث�ون يوما م�ن تاري�خ تعليق 
ه�ذا االع�ان  يف محل اقامت�ك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل 

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

محكمة بداءة غماس
العدد : 74/ب/2021

التاريخ 2022/1/5
اعان

اس�تنادا إىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف 
يف   2021 ب/   /74 املرقم�ة  الدع�وى 
الدرج�ة  واملكتس�ب     2021/5/10
ش�يوع  إزال�ة  واملتضم�ن  القطعي�ة 
العق�ار املرق�م 1626/الغ�رب   بيع�ا 
واملدرج�ة اوصاف�ة أدن�اه ل�ذا تق�رر 
وضع�ه يف املزايدة العلني�ة ملدة ثاثون 
يوم�ا إعتبارا من التايل للنرش فعى من 
يرغب باملش�اركة يف املزاي�دة الخاصة 
ببي�ع العق�ار مراجعة ه�ذه املحكمة 
يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را م�ن 
الي�وم الثاث�ني مل�دة النرش لاش�رتاك 
باملزايدة ع�ى أن يودع الراغب بالرشاء 
دف�ع تأمين�ات ال تق�ل ع�ن 10% من 
قيمة العق�ار اذا كان من غري الرشكاء 
املستمس�كات  معه�م  مس�تصحبني 
املطلوبة التي تثبت ش�خصيتهم علما 
أن أج�ور الن�رش والداللي�ة يتحمله�ا 

املشرتي 
االوصاف 

1 � العقار املرقم 1626/الغرب جنس 
ارض ال�دار م�ع بنائه يحت�وي عى 5 
غرف نوم وس�احة مكشوفة  ومطبخ 
 2 ع�دد  وه�ول  صحي�ة  ومجموع�ة 

واستقبال   
2 � مساحة العقار 3 اولك و 75 م2 

3 � تق�در قيم�ة العقار ارض�ا وبناءا 
بمبل�غ  66,000,000 س�تة وس�تون 

مليون دينار 
القايض االول 

مهند محمد عيل 
�������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

يف  العق�اري  التس�جيل  ماحظي�ة  
غماس

اعان
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2021/9/5  لتس�جيل تم�ام 
العق�ار تسلس�ل )1434( )ال�رشق ( 
باسم / صاح مهدي شعشاع باعتبار  
حائزا له بصف�ة املالك للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة لها 
تمهيدا للتس�جيل وف�ق القانون )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعان ه�ذا الطلب 
فعى كل م�ن يدعي بوج�ود عاقة او 
حق�وق عيني�ة او ش�خصية  عى هذا 
العق�ار تقدي�م ما لديه م�ن طلبات او 
دفوع او اعرتاضات  خال مدة ثاثون 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش 
االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة هذا االع�ان وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف  الكشف الذي 
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 

املاحظ 
مطرش نعيم صرب

�������������������������������
إىل الرشكاء انفال وهاب عبد الرسول و 

زينب وهاب عبد الرسول
اقتىض حظوركم إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 3493/2 ح�ي الغدي�ر  خ�ال 
عرشه ايام وبخافه س�تتم اإلجراءات 

دون حضوركم 
طالب االجازه

مصطفى ابراهيم محمد
�������������������������������

إىل الرشيك مسلم عيدان محمد اقتىض 
حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 
الن�داء خ�ال عرشه  56018/3ح�ي 
اي�ام وبخافه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه 

حسن عاوي بندر
�������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيق�ة املرقمة 91 يف 2/ 
12/ 2021 الص�ادرة من ثانوية النور 
للبنات املعنونة إىل ثانوية اس�ماء بنت 
عمي�س للبنات باس�م / وف�اء فيصل 
طحيم�ي من يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار
�������������������������������

فقدان وصل قبض 
فق�د مني وص�ل قبض تأمين�ات رفع 
 /2  /9 يف   519262 املرق�م  أنق�اض 
أربعمائ�ة   487.000 املبل�غ   2021
وس�بعة وثمان�ون أل�ف دينار باس�م 
/ عادل س�عيد مش�اري الصادرة من 
مديري�ة بلدية الرميثة م�ن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة اإلصدار

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والسياحة 
واالثار باس�م / فراس ياسني جاس�م – فمن يعثر 

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

جمهورية العراق
مجل�س القضاء األعى رئاس�ة اس�تئنافه واس�ط 

االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 797/ب/2021
التاريخ: 2022/1/5

املوضوع/اعان بيع عقار باملزايده
املدعي )الدائن(/ )صادق عبد عيل لهمود( 

املدعى عليه )املدينني(// 1� حسني عبد عيل لهمود 
/ حس�ب وصايته عى اب�ن اخيه الق�ارص )مؤمل 
حس�ن عبد ع�يل( بموجب حج�ة الوصي�ة املرقمة 
287/وصاية / 2015 يف 2021/8/2 و الصادر من 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
2� الس�يد مدي�ر ع�ام دائ�رة رعاي�ة القارصين / 

اضاقة لوظيفته 
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بالع�دد 797 /ب/2021 واملتضمن اع�ان املزايده 
ام  املرق�م )1152/1م 45  العق�ار  الزال�ة ش�يوع 
حانه( وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كا حسب 
س�هامه 0فق�د تقرار االع�ان  عن بيع�ه باملزايده 
العلني�ه خ�ال )15( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
للنرش يف صحيفتني محليتني فعى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبني معهم التامينات 
القانونيه البالغه 10% من القيمه التقديريه للعقار 
بص�ك ممن�وع اىل)محكمة ب�داة الكوت ( وس�وف 
تجري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعه الثانية عرش 
ضهرا وذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فيعترب 
اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايده 
و يتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزايدة أج�ور االعان 

واملزايده .
القايض االول

محمد حران الرساي
مواصفات العقار

جنس�ه:/ دار س�كن تقع يف منطقة ح�ي الحوراء 
مس�احتها 200م2 تتك�ون م�ن طابق�ني يش�تمل 
الطاي�ق االول طارمة خارجية و غرفة و اس�تقبال 
و ه�ول داخيل و غرف�ة نوم و صال�ة و صحيات و 
يف الطاب�ق الثاني غرفت�ي نوم لكل واح�ده بيتونة 
و ال�دار مس�قف بالكونكري�ت املس�لح و ارضي�ة 
ال�دار مبلطة بالكايش الس�رياميك و مجهز باملاء  و 
الكهرباء درجة عمرانه فوق املتوس�ط و مش�غول 
م�ن قبل املدعوة )رغد نارص رحيم( و التي ال ترغب 

بالبقاء يف العقار بصفة املستأجر بعد البيع
املساحه :/ 200م2 

 الش�اغل :/  رغد ن�ارص رحيم/ ال ترغب بالبقاء يف 
العقار بصفة املستأجر بعد البيع

القيم�ة التقديري�ة :/ 80,000,000 ملي�ون دينار 
قيمة الدار ارضا و بناءا

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1 / 6505 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 حيدرية

الجنس : دار / مسلح قديم
النوع : ملك رصف

املساحة : 25 / 204 مرت مربع  
املش�تمات : صحيات خارجية وكليدور واستقبال وهول وغرفة 

وحمام ومرافق ومطبخ تحتاني وغرفة فوقاني 
الشاغل : مستأجر

مقدار البيع  : تمام العقار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الحر باملزائدة العلنية العقار 
املوصوف اعاه والعائد للراهن )فرحان دخل حسني( لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف الزراع�ي يف الهندية البالغ )27734325( 
دينارا فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
ع�ن 10 % من القيمة املق�درة للبيع والبالغ�ة )9500000( وان 

املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن مدين مجهول محل االقامة
اىل الراهن / ماجدة محمد جواد

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : 24 / 409 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الرشيدة
الجنس : دار

مقدار البيع : 403000000
اسم الدائن املرتهن : املرصف الزراعي يف الهندية 755

تاريخ االستحقاق : 24 / 11 / 2021
وصف س�جل التأمينات العينية : مف�رزة بالعدد 516 يف 26 / 4 

/ 2012 جلد 8
بن�اًء عى اس�تحقاق الدين املب�ني اعاه وطلب الدائ�ن تحصيله 
وبالنظر لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعق�د وانه ليس لك محل 
اقام�ة معلوم غ�ريه فتعترب بذل�ك مجهول مح�ل االقامة فعليه 
قررنا تبليغك بلزوم دفعك الدين وتوابعه خال )15( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش االعان واال فسيباع عقارك املوصوف 

اعاه باملزايدة العلنية وفقا للقانون .

 ليث شاكر جبر
مدير التسجيل العقاري في الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 141 تويهة عزوز
الجنس : ارض زراعية تسقى سيحا 

املساحة : 72 دونم و)4( اولك و)50( مرت مربع
الشاغل : ثمينة حيذور عزوز 

مقدار البيع  : 240 سهم من اصل االعتبار الكيل 2304 سهم
 ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهندية باملزائدة العلنية العقار 
املوصوف اعاه والعائ�د للراهن )ثمني حيذور عزوز( لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف الزراع�ي يف الهندية البالغ )15000000( 
دينارا فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
عن 10 % من القيمة املقدرة للبيع والبالغة )18797000( ثمانية 
عرش مليون وس�بعمائة وسبعة وتسعون الف دينار وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.

ليث شاكر جبر
مدير التسجيل العقاري في الهندية

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1318|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعان 
تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 74/2م 37 ام هليل  
الواق�ع يف الك�وت  العائ�دة اىل املدين)احم�د ع�يل عبد  ( املحج�وز لقاء 
طلب الدائن )كاظم ش�مران مطر(البال�غ )2,000,000( مليونني دينار 
فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة )30 يوما ( تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد � كوت  املرقم 74/2 
م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتماته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )1,800,000( مليون و ثمانمائة الف دينار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 24 / 911 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الرشيدة
الجنس : دار مفرزة اىل ثاثة دور بصورة غري رسمية

النوع : ملك رصف
املساحة : 300 مرت مربع  

الشاغل : سليمة لطيف حسن
مقدار البيع  : تمام العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهندية باملزائدة العلنية العقار 
املوصوف اعاه والعائد للراهن )سليمة لطيف حسن( لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف الزراعي يف الهندية البالغ )127000000( 
دينارا فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
عن 10 % من القيمة املقدرة للبيع والبالغة )162500000( مائة 
واثنان وس�تون وخمس�ائة الف دين�ار وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.

ليث شاكر جبر
مدير التسجيل العقاري في الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 24 / 911 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الرشيدة
الجنس : دار مفرزة اىل ثاثة دور بصورة غري رسمية

النوع : ملك رصف
املساحة : 300 مرت مربع  

الشاغل : سليمة لطيف حسن
مقدار البيع  : تمام العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهندية باملزائدة العلنية العقار 
املوصوف اعاه والعائد للراهن )سليمة لطيف حسن( لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف الزراعي يف الهندية البالغ )127000000( 
دينارا فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
عن 10 % من القيمة املقدرة للبيع والبالغة )162500000( مائة 
واثنان وس�تون وخمس�ائة الف دين�ار وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.

ليث شاكر جبر
مدير التسجيل العقاري في الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 17

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 143 تويهة عزوز 
الجنس : ارض زراعية 
النوع : مملوكة للدولة 

املساحة : 67 دونم و )20( اولك و )50 ( مرت مربع
الشاغل : ثمينة حيذور عزوز  

مقدار البيع  : 240 من اصل االعتبار الكيل 2304 سهم 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهندية باملزائدة العلنية العقار 
املوصوف اعاه والعائ�د للراهن )ثمني حيذور عزوز( لقاء طلب 
الدائن املرتهن امل�رصف الزراعي يف الهندي�ة البالغ )1500000( 
دينارا فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعان 
مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية 
التق�ل عن 10 % من القيمة املقدرة للبيع والبالغة )28259000( 
ثمانية وعرشون مليون ومائتان وتس�عة وخمس�ون الف دينار 

وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.

ليث شاكر جبر
مدير التسجيل العقاري في الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 10 / 29 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 36 قصبة الهندية
الجنس : كراج وستة محات وعلوة مفرزة بصورة غري رسمية

النوع : ملك رصف
املساحة : 6 اولك و84 مرت مربع  و29 سنتمرت مربع  

الشاغل : حامد ومحمود ولدي نعمة رشيد
مقدار البيع  : 2 سهم من اصل 8 سهم 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الهندي�ة باملزائ�دة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاه والعائ�د للراهن )حام�د ومحمود ولدي 
نعم�ة رش�يد( لق�اء طلب الدائ�ن املرته�ن امل�رصف الزراعي يف 
الهندية البال�غ )547200000( دينارا فعى الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجع�ة هذه الدائرة خ�ال )30( يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية التقل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للبيع والبالغة )408350000( اربعمائة وثمانية مليون وثلثمائة 
وخمسون الف دينار وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري.
ليث شاكر جبر
مدير التسجيل العقاري في الهندية
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة  (  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري من مدة االع�الن البالغة )30 ( يوم يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

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

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

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

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

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

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

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة  (  وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50 
م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن البالغة )30 ( يوم يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جلب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 

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

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة  (  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري من مدة االع�الن البالغة )30 ( يوم يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

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

الموقع المساحة رقم الملك )القديم / الجديد( جنس الملك ت
مقابل مستشفى الفرات االوسط )3×2(م بال/1153 كشك 1

)6×4(م  بال/306 مخزن لبيع 
االعالف 2

العالوي الشعبية )6×4(م
-312/6-311/7-310/8-309/9
-316/2-315/3-314/4-313/5

317/1
حوانيت 3

)6×4(م بال/318 حانوت لبيع االلبان 4

خلف ملعب الكوفة 90م2
ب3ق13-ب3ق15-ب3ق17-
ب3ق19-ب3ق20-ب3ق21-

ب3ق22
قطع صناعية  5

عمارة البلدية / شارع السكة )6×3(م 1/1 حانوت 6
عمارة البلدية / شارع السكة )3×3(م 87/109-74/96-3/3 حوانيت 7
عمارة البلدية / شارع السكة 27م2 62/110-61/)95+81+80( حوانيت 8
عمارة البلدية / شارع السكة )4,7×3(م 86/108-86/104 حوانيت 9
عمارة البلدية / شارع السكة )5,6×13(م 105/5 حانوت 10

360م2 895/12-894/11 معارض  سيارات 11

مجاور مدرسة النجوم االهلية  )25×85(م بال ملعب خماسي 12
عمارة البلدية / شارع السهلة )5,85×2,5(م 412/4 حانوت 13

خلف ملعب الكوفة 96م2 )ب1ق40( /945 قطعة صناعية 14

العدد / 1
التاريخ 2022/1/5

العدد / 3
التاريخ 2022/1/5

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

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

المركز 
المدني )2,5×4(م

-220/17-217/14-216 /13-215/12-214/11
-225/22-224/21-223/20-222/19-221/18
-240/34-233/30-232/29-227/24-226/23
-244/41-234/40-235/39-237/37-239/35
-249/46-248/45-247/44-246/43-245/42
-264/51-253/50-252/49-251/48-250/47
-269/56-268/55-267/54-266/53-265/52

270/57-271/58-272/59-273/60-274/5-4أ/275-
3أ/276-2أ/277-1أ/278-1ب/279-2ج/280-2ب/281-

3ب/282-4ب/256/68-255/69-254/70-283-
263/61-262/62-261/63-259/65

اكشاك 1

العدد / 4
التاريخ 2022/1/5

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
شارع السكة )6×6(م 106)1/34( حانوت 1
شارع السكة )7×2,3(م 107)1/36( حانوت 2
شارع السكة )6,5×3(م 109/)1/40( حانوت 3
شارع السكة )6×3(م 110/)1/42( حانوت 4
شارع السكة )6×2,5(م 112/)1/46(-111/)1/44( حوانيت 5
شارع السكة )6×2,15(م 114/)1/50( حانوت 6
شارع السكة )3×2(م 115/)1/52( حانوت 7
شارع السكة )3,6×2,2(م 117/)1/56( حانوت 8
شارع السكة )7×2,8(م 121/)1/64( حانوت 9
شارع السكة )5,5×4,5(م 122/)1/66( حانوت 10
شارع السكة )3,5×3,3(م 129/)1/111( حانوت 11
شارع السكة )3×8(م )5أ(/152 حانوت 12
شارع السكة )2×1(م 161/)1/161(-160/)1/13( حوانيت 13

الجمهورية بناية التربية سابقا 1000م2 بال/567 مخزن 14

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم / الرقم الجديد (  جنس الملك ت
داخل سوق الكوفة 9,5م2 165/3 حانوت 1
داخل سوق الكوفة 10,5م2 166/2 حانوت 2
داخل سوق الكوفة 12,5م2 167/1 حانوت 3

مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,5(م 169/40 حانوت 4
مجاور سياج المستشفى  )1,25×0,5(م 170/39 حانوت 5
مجاور سياج المستشفى  )1,95×0,5(م 171/38 حانوت 6
مجاور سياج المستشفى  )2,55×0,5(م 172/37 حانوت 7
مجاور سياج المستشفى  )2,25×0,5(م 173/36 حانوت 8
مجاور سياج المستشفى  )2,05×0,55(م 175/34 حانوت 9
مجاور سياج المستشفى  )2,2×0,55(م 179/30 حانوت 10
مجاور سياج المستشفى  )1,8×0,6(م 180/29 حانوت 11
مجاور سياج المستشفى  )1,85×0,6(م 181/28 حانوت 12
مجاور سياج المستشفى  )1,6×0,6(م 182/27 حانوت 13
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,6(م 187/22 حانوت 14
مجاور سياج المستشفى  )2,15×0,6(م 188/21 حانوت 15
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,6(م 189/20 حانوت 16
مجاور سياج المستشفى  )2,3×0,6(م 191/18-190/19 حوانيت 17
مجاور سياج المستشفى  )4,2×0,6(م 192/17 حانوت 18
مجاور سياج المستشفى  )1,95×0,6(م 193/16 حانوت 19
مجاور سياج المستشفى  )1,95×0,5(م 194/15 حانوت 20
مجاور سياج المستشفى  )2,2×0,5(م 195/14 حانوت 21
مجاور سياج المستشفى  )15, 2×0,5(م 196/13 حانوت 22
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,5(م 197/12 حانوت 23
مجاور سياج المستشفى  )2,51×0,5(م 206/1-198/11 حوانيت 24
مجاور سياج المستشفى  )4,3×0,5(م 199/)10+9( حوانيت 25
مجاور سياج المستشفى  )2,05×0,5(م 200/8 حانوت 26
مجاور سياج المستشفى  )2,2×0,5(م 201/7 حانوت 27
مجاور سياج المستشفى  )2,1×0,5(م 203/5-202/6 حوانيت 28
مجاور سياج المستشفى  )2,85×0,5(م 204/4 حانوت 29
مجاور سياج المستشفى  )2,3×0,5(م 205/3 حانوت 30

العدد / 2
التاريخ 2022/1/5

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1074|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
1/213م 37 ام هلي�ل  الواقع يف الكوت  العائدة 
اىل املدين)معن باني شمام و جماعته  ( املحجوز 
لقاء طل�ب الدائن )عزيز كريم عب�د الله(البالغ 
)18,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغ�ب 
بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / ام هلي�ل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 1/213 م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطة

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املقدرة : )16,500,000( س�تة عر 

مليون و خمسمائة الف دينار 
�������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1077|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
212/1م 37 ام هلي�ل  الواقع يف الكوت  العائدة 
اىل املدين)معن باني شمام و جماعته ( املحجوز 
لق�اء طلب الدائن )عزيز كري�م عبد الله (البالغ 
)18,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغ�ب 
بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / ام هلي�ل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 212/1 م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطة

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املقدرة : )16,500,000( س�تة عر 

مليون و خمسمائة الف دينار 
�������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1076|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
210/1م 37 ام هلي�ل  الواقع يف الكوت  العائدة 
اىل املدين)معن باني شمام و جماعته ( املحجوز 
لق�اء طلب الدائن )عزيز كري�م عبد الله (البالغ 
)18,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغ�ب 
بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / ام هلي�ل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 210/1 م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطة

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املقدرة : )16,500,000( س�تة عر 

مليون و خمسمائة الف دينار 
�������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1321|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
209/1م 37 ام هلي�ل  الواقع يف الكوت  العائدة 
اىل املدينني)مع�ن بان�ي ش�مام و محم�د معن 
باني( املحجوز لقاء طلب الدائن )معتصم باني 
شمام (البالغ )7,000,000( مليون دينار فعى 
الراغ�ب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة )30 يوم�ا ( تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنر 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ى 

املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / ام هلي�ل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 209/1 م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطة 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيمة املقدرة : )4,900,000( أربعة ماليني و 

خمسمائة الف دينار

اعالن للمرة الثانية 
نظرا لعدم بيع الحيوانات التابعة اىل كلية الزراعة 
/ جامع�ة املثن�ى واملبينه تفاصيله�ا يف اعالننا يف 
جري�دة املس�تقبل يف عدده�ا ) 2498( الصادر يف 
2021/11/28 نعي�د عرض بي�ع الحيوانات مرة 
ثانية  يف يوم االحد املوافق 2022/1/23 الس�اعة 
العارشة صباحا يف محطات االبحاث الزراعية االوىل 
والثاني�ة التابع�ة لكليتنا فع�ى الراغبني بالراء 

الحضور يف املكان والزمان املحددين 

كلية الراعة / جامعة املثنى

اعالن للمرة االوىل
تعل�ن جامعة املثنى ع�ن اجراء مزاي�دة علنية 
لبيع املواد املس�تهلكة والخاصة بقسم شؤون 
االقس�ام الداخلية / رئاس�ة الجامعة حس�ب 
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م )13( 
لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبني بالراء 
تقدي�م مبلغ مايل قدره ) 50( فقط خمس�ون 
الف دينار عراقي غري قابله للرد لقاء الحصول 
عى رشوط  دخول املزايدة علما ان مدة االعالن 
س�بعة ايام تب�دا من اليوم الت�ايل لنر االعالن 
يف الجري�دة وتق�ام املزايدة يف رئاس�ة الجامعة 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويقيم�ة تقديريه 
قدرها  )1,000,000( فقط مليون دينار عراقي 

ال غري

اعالن للمرة االوىل
تعل�ن جامعة املثنى ع�ن اجراء مزاي�دة علنية 
لبيع املواد املس�تهلكة والخاصة بقسم شؤون 
االقس�ام الداخلية / رئاس�ة الجامعة حس�ب 
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م )13( 
لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبني بالراء 
تقدي�م مبلغ مايل قدره ) 50( فقط خمس�ون 
الف دينار عراقي غري قابله للرد لقاء الحصول 
عى رشوط  دخول املزايدة علما ان مدة االعالن 
س�بعة ايام تب�دا من اليوم الت�ايل لنر االعالن 
يف الجري�دة وتق�ام املزايدة يف رئاس�ة الجامعة 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويقيم�ة تقديريه 
قدرها  )750,000( فقط س�بعمئة وخمسون 

الف دينار عراقي ال غري

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة الكاظمية
اعالن

اىل الشخص الثالث / محمد جاسم عطيه 
اق�ام املدعي ) ام�ني بغداد / اضاف�ة لوظيفته / الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاله يطلب فيها ابطال قيد العقار املرقم 60/168 عونيات  
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  وتاييد املجلس 
البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د  املرافعة املواف�ق 2022/1/16 الس�اعة 
الثامنة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1075|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 
1/211م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائ�دة 
اىل املدين)مع�ن باني ش�مام و جماعت�ه( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن )عزيز كري�م عبد الل�ه (البالغ 
)18,000,000( مليون دينار فعى الراغب بالراء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد � 
كوت  املرقم 1/211 م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  ال يوجد
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املقدرة : )16,500,000( س�تة عش�ر 
مليون و خمسمائة الف دينار 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1073|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 
1/214م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائ�دة 
اىل املدين)معن باني ش�مام وجماعت�ه  ( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن )عزي�ز كري�م عب�د الله(البالغ 
الراغ�ب  فع�ى  دين�ار  مليون�ني   )18,000,000(
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة )30 
يوم�ا ( تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة عرة من املائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد � 
كوت  املرقم 1/214 م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- الركاء

8القيمة املقدرة : )16,500,000( ستة عر مليون 
و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |967|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 
98/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائدة اىل 
املدين)ه�ادي رحي�م ضم�د( املحجوز لق�اء طلب 
الدائن )كريم عبد الله عزيز(البالغ )18,000,000( 
ملي�ون و ثمانمائة الف دينار فعى الراغب بالراء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد � 
كوت  املرقم 98/2 م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : )15,200,000( خمس�ة عر 
مليون و مائتان الف دينار 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |691|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 
70/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائدة اىل 
املدين)كاظم ش�مران مطر  ( املحج�وز لقاء طلب 
الدائن )فاضل عب�اس وناس(البالغ )2,000,000( 
مليونني دينار فعى الراغ�ب بالراء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة )30 يوم�ا ( تبدأ من اليوم التايل 
للنر مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عى املشرتي 

.
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد � 
كوت  املرقم 70/2 م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )2,000,000( مليونني دينار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 743 / ش / 2021 

التاريخ : 4 / 1 / 2022 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / قيس عبد اللطيف جاس�م / 
مجهول محل االقامة 

للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعية ملي�اء فوزي 
محم�د املرقمة 743 / ش / 2021 واملدعى عليه 
قي�س عب�د اللطيف جاس�م فقد اص�درت هذه 
املحكم�ة بتاريخ 20 / 12 / 2021 حكما غيابيا 
بالعدد 743 / ش / 2021 املتضمن الحكم بتاييد 
حضان�ة املدعية ملياء فوزي محم�د الوالدها كل 
م�ن احمد تولد 2013 وم�الك تولد 2009 وهدى 
تول�د 2010 م�ن زوجها املدعى علي�ه قيس عبد 
اللطي�ف جاس�م ع�ى ان ال تس�افر به�م خارج 
الع�راق اال بموافق�ة والده�م – وملجهولية محل 
اقامتكم فقد تقرر تبليغك�م بقرار الحكم اعاله 
بواسطة صحيفتني محليتني ولكم حق االعرتاض 
والتميي�ز خالل ثالث�ون يوما اعتبارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ النر يف الصحف املحلية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |966|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
9/3م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الكوت  العائدة اىل 
املدين)حس�ن غانم حسني  ( املحجوز لقاء طلب 
الدائن )اركان عوض جابر(البالغ )8,000,000( 
مليون دينار فعى الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )30 يوما ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عى املشرتي.
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : ك�وت / ام هلي�ل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 9/3 م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطة

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيمة املقدرة : )5,700,000( خمس�ة ماليني  

و سبعمائة الف دينار

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )5(  والصادر يف 2022/1/5 
اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى � قسم االمالك ذي العدد )  18995( يف 2021/12/19  
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية 
بلدية حمام العليل  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعى 
الراغب�ني بااليج�ار  مراجعة مديرية بلدية حمام العليل  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنر االعالن بالصحف  مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )50%( من 
القيم�ة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاري�ف االخ�رى املرتتبة عى ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 
باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه 
االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم الثالثاء املصادف 2022/2/8 يف مديرية 

بلدية حمام العليل الساعة )12( الثانية عر ظهرا   
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف 

املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

العدد النوع ت

4 نعام  1

5 غزال 2

1 ثور 3

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
1174/9 م 11 حمام العليل  الدكان المرقم )1( من السوق العصري القديم  1

1174/9 م 11حمام العليل  الدكان المرقم )2و3( من السوق العصري القديم 
+فضاء رصيف 2

1174/10 م حمام العليل كازينو ميسلون  3
22/1 م حمام العليل منتزه )ب(  4

36/74 م 11 حمام العليل  الجمعية التعاونية 5
978/17 م 11 حمام العليل سوق مسقف ) أ ب ج د (  6

1174/9 م 11 حمام العليل الدكاكين المرقمة ) 1و2و3( من مرافق صحية 
محورة  7

العدد 1243/ب/2021
التاريخ 2021/12/28



رياضة7
العدد )2525( االحد  9  كانون الثاني  2022

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الزوراء يواجه الشارقة اإلمارايت يف امللحق اآلسيوي
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الزوراء العراقي، أول امس الجمعة، 
خوض�ه مب�اراة امللحق املؤه�ل لدوري 
أبطال آسيا، أمام مس�تضيفه الشارقة 
م�ارس/آذار  منتص�ف  يف  اإلمارات�ي، 
املقب�ل، ع�ى أن يتأه�ل الفائ�ز إىل دور 

املجموعات.
وكان ال�زوراء ق�د ش�ارك يف النس�خة 
للبطول�ة اآلس�يوية، وخ�ر  املاضي�ة 
مواجه�ة امللحق أم�ام الوحدة اإلماراتي 
1-2.من جانبه، لم يحسم نادي الرشطة 

موقفه من املش�اركة يف امللحق القاري، 
حتى اآلن، رغم أن االتحاد اآلسيوي لكرة 
الق�دم ذك�ر أن ممث�ل الك�رة العراقية، 

سيواجه فريق بني ياس اإلماراتي.
وكان�ت إدارة الرشطة قد أعلنت يف وقت 
س�ابق، أنها تركز عى املسابقة املحلية، 
وستنظر يف ملف املش�اركات الخارجية 

يف ضوء امليزانية املالية املتاحة.
يذكر أن بطل الدوري العراقي يف املوسم 
امل�ايض، وه�و فري�ق الق�وة الجوي�ة، 
دوري  مجموع�ات  دور  س�يخوض 

األبطال مبارشًة.

الرشطة يضع رشطًا من أجل ترك مدربه ملنتخب العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مص�در مق�رب م�ن ن�ادي الرشط�ة 
العراق�ي ، أمس الس�بت أن إدارة النادي لم 
يصلها أي إش�عار رس�مي م�ن اتحاد كرة 
الق�دم املحيل حول اختيار املدرب املس�اعد 
أحمد صالح للعمل ضمن الجهاز التدريبي 
املقبل�ة. املرحل�ة  يف  العراق�ي  للمنتخ�ب 
وأض�اف املص�در أن إدارة ن�ادي الرشط�ة 
طالبت صالح بإعادة جزء من املقابل املايل 
املنص�وص علي�ه يف عقده حتى يس�محوا 
ل�ه برتك عمله مع متص�در الدوري املحيل.

يذك�ر أن االتح�اد العراقي لك�رة القدم قد 
أعل�ن مؤخرا عن تعيني أحمد صالح ورزاق 
فرح�ان مس�اعدين م�ع امل�درب زيليك�و 
برتوفيت�ش عق�ب إعفاء رحي�م حميد من 
مهمته بعد سلس�لة من النتائج املتواضعة 
يف التصفي�ات املؤهلة لكأس العالم 2022، 
وكذل�ك الخ�روج املبكر م�ن بطولة كأس 
العرب.ويحت�ل املنتخ�ب العراق�ي املرك�ز 
املجموع�ة  يف  ف�رق(   6 )م�ن  الخام�س 
األوىل بالتصفي�ات املؤهل�ة ملوندي�ال قطر 
املقب�ل، بينم�ا ودع كأس الع�رب م�ن دور 

املجموعات.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1081|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلسل 
ام   37 م   208 و   207 و   206 و   203 و   202/1
هلي�ل  الواقع يف الك�وت  العائدة اىل املدين)مهلهل 
ش�مران باني( املحجوز لقاء طل�ب الدائن )معن 
باني ش�مام و جماعته (البال�غ )18,000,000( 
مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )30 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد 
� ك�وت  املرق�م 202/1 و 203 و 206 و 207 و 

208 م 37 ام هليل 
تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : )16,500,000( س�تة ع�رش 
مليون و خمسمائة الف دينار 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1080|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلسل 
ام   37 م   208 و   207 و   206 و   203 و   202/1
هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائ�دة اىل املدين)عيل 
ب�در محمد( املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن )معن 
باني ش�مام و جماعته (البال�غ )18,000,000( 
مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )30 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد 
� ك�وت  املرق�م 202/1 و 203 و 206 و 207 و 

208 م 37 ام هليل 
تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : )16,500,000( س�تة ع�رش 
مليون و خمسمائة الف دينار 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1079|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلسل 
ام   37 م   208 و   207 و   206 و   203 و   202/1
هلي�ل  الواق�ع يف الكوت  العائ�دة اىل املدين)زينب 
بدر عب�د املجيد( املحجوز لقاء طلب الدائن )معن 
باني ش�مام و جماعته (البال�غ )18,000,000( 
مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )30 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد 
� ك�وت  املرق�م 202/1 و 203 و 206 و 207 و 

208 م 37 ام هليل 
تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : )16,500,000( س�تة ع�رش 
مليون و خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة دار القضاء الخرض
محكمة بداءة الخرض

العدد : 293/ب/2021
التاريخ 2022/1/5

اعالن
عطفا ع�ى الحكم الصادر م�ن محكمة بداءة 
الخرض بالعدد 293/ب/2021 يف  2021/3/30  
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة املتضم�ن ازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 189/الخ�رض الواق�ع 
يف قض�اء الخ�رض الص�وب الكب�ر املوص�وف 
ادن�اه   بيعا باملزاي�دة العلنية   ملدة ثالثني يوما 
واعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش  فعى الراغبني 
بالرشاء مراجعة محكمة بداءة الخرض  يف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا  مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة 10% م�ن قيم�ة املقدرة 
البالغ�ة  95750000  دين�ار عراق�ي خمس�ة 
وتس�عون مليون دينار وس�بعمائة  وخمس�ن 
ال�ف دين�ار عراق�ي  بص�ك مصدق الم�ر هذه 
املحكمة  ان لم يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة س�تجري االحال�ة القطعية وفقا 
لالصول مع العل�م ان الدفع نقدا والداللية عى 
املشرتي وان صادف يوم االحاله عطله رسمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
القايض

ماجد شهيد اليارسي
االوص�اف : رقم العق�ار 189/ الخرض الصوب 

الكبر 
 املساحة / 12,25 مرت مربع 
الشاغل / عقيل داخل محمد 

املشتمالت : دكان مبني من الطابوق ومسقف 
بالحديد والش�يلمان ودرجه عمرانه متوسطة 
ويق�ع ضم�ن املنطق�ة التجاري�ة ق�رب مقام 

االمام الخرض عليه السالم 
������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1085|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
202/1 و 203 و 206 و 207 و 208 م 37 ام 
هليل  الواقع يف الكوت  العائدة اىل املدين)معتصم 
باني ش�مام( املحجوز لقاء طلب الدائن )معن 
باني شمام و جماعته (البالغ )18,000,000( 
ملي�ون دينار فع�ى الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة )30 يوم�ا ( تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : ك�وت / ام هليل / طريق 
بغ�داد � كوت  املرق�م 202/1 و 203 و 206 و 

207 و 208 م 37 ام هليل 
تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املقدرة : )16,500,000( س�تة عرش 
مليون و خمسمائة الف دينار 

������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 6017/ب2021/1
التاريخ : 2022/1/5 

اىل / املدعى عليه ) مصطفى عبودي رشيد(
اق�ام املدع�ي )فيح�ان ذب�اح جب�ار( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا 
الحك�م ب� )اع�ادة الحال اىل م�ا كان عليه قبل 
التعاقد بخصوص الس�يارة املرقم�ة 25848 أ 
/ النج�ف اللون ابيض خصويص موديل 2014 
ن�وع هونداي النرتا (  ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة الكوفة واشعار مختار الطاقة / يعقوب 
يوسف البدراني لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2022/1/13  
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 4766/ب2021/1

التاريخ : 2022/1/4 
اىل / املدعى عليه ) احمد رحيم كريم (

اق�ام املدعي )جلي�ل كاظم غان�م ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها 
الحك�م ب� )اعادة الحال اىل ما كان عليه قبل 
التعاقد بخصوص الس�يارة املرقمة 52928 
صالح الدين خص�ويص موديل 1998 ابيض 
اللون خصويص نوع تويوتا كراون ( ولثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة الكوفة واش�عار 
مختار علوة الفحل � ج عماد غانم الحدراوي   
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2022/1/25  
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1083|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة الك�وت العقار 
التسلس�ل 202/1 و 203 و 206 و 207 و 
208 م 37 ام هلي�ل  الواقع يف الكوت  العائدة 
اىل املدين)برق ش�مران باني( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )معن باني ش�مام و جماعته 
(البال�غ )18,000,000( ملي�ون دينار فعى 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل م�دة )30 يوما ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 202/1 و 203 و 206 و 

207 و 208 م 37 ام هليل 
2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة تس�قى 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )16,500,000( ستة عرش 
مليون و خمسمائة الف دينار 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1082|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة الك�وت العقار 
التسلس�ل 202/1 و 203 و 206 و 207 و 
208 م 37 ام هلي�ل  الواقع يف الكوت  العائدة 
اىل املدين)قتيبه شمران باني( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )معن باني ش�مام و جماعته (
البال�غ )18,000,000( ملي�ون دين�ار فعى 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل م�دة )30 يوما ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق 
بغداد � كوت  املرقم 202/1 و 203 و 206 و 

207 و 208 م 37 ام هليل 
2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة تس�قى 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )16,500,000( ستة عرش 
مليون و خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  4720/حجة وفاة /2021 

التاريخ 2021/12/28
اىل  / املدعوه / زهرة جواد كريم 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  اسمهان فاضل كريم 
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعوه )زهرة جواد كريم(

حس�ني( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف غماس  

العدد 394/ش/2021
التاريخ 2021/12/28

اعالن
املدعية / نهاد محمود صالح 

املدعى عليه / عالء كاظم عبد الساده 
اىل املدعى عليه / عالء كاظم عبد الساده

/394 وبع�دد   2021/12/23 بتاري�خ 
ش/2021 اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رارا 
يقيض الحكم بالزام�ك بتادية نفقة ماضية 
للمدعي�ة مبلغ مقداره خمس�ون الف دينار 
شهريا وملدة س�نة ونفقة مستمرة للمدعية 
مبلغ خمس�ة وس�بعون الف دينار ش�هريا 
اعتب�ارا م�ن تاري�خ 2021/12/7 ونفق�ة 
مس�تمرة للقارص حس�ني عالء كاظم  مبلغ 
مق�داره مائة الف دينار ش�هريا  وملجهولية 
محل اقامت�ك فقد قرر تبليغ�ك بموجب هذا 
االع�الن يف صحيفت�ني محليت�ني ويح�ق لك 
االع�رتاض والتمييز عى الق�رار اعاله خالل 
مدة ثالثون يوم من تاريخ نرش هذه االعالن 
وبخالف ذلك س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية بعد انتهاء املدة املذكورة 
القايض

احمد برهان حميد
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف غماس  

العدد 395/ش/2021
التاريخ 2021/12/28

اعالن
املدعية / نهاد محمود صالح 

املدعى عليه / عالء كاظم عبد الساده 
اىل املدعى عليه / عالء كاظم عبد الساده

/395 وبع�دد   2021/12/23 بتاري�خ 
ش/2021 اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رارا 
يقيض الحكم بتاييد حضانة املدعية اىل ولدها 
القارص حسني عالء كاظم   وملجهولية محل 
اقامت�ك فقد قرر تبليغك بموجب هذا االعالن 
يف صحيفت�ني محليتني ويح�ق لك االعرتاض 
والتميي�ز عى القرار اعاله خالل مدة ثالثون 
ي�وم من تاري�خ نرش هذه االع�الن وبخالف 
ذلك سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

بعد انتهاء املدة املذكورة 
القايض

احمد برهان حميد
������������������������������������

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
 العدد 1689/ب2021/5

التاريخ 2022/1/4
اعالن

اىل / املدعى عليه )عبد الله رحمن محسن ( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1689/
واملتضم�ن   2021/12/30 يف    2021/ ب5 
الحكم بابطال القيد 162/ك2003/2 مجلد 
976 والذي سجل بموجبه العقار 3/49159 
حي الفرات  باس�م املدعى علي�ه الثاني عبد 
الله رحمن محسن واعتبار القيد املرقم 64/
ك2001/1 مجل�د 8 ال�ذي س�جل بموجب�ه 
العق�ار املرقم 49159 /3 ح�ي الفرات ثابت 
الحك�م  ولثبوت  مجهولية مح�ل اقامتك لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عى القرار 
املذك�ور خالل امل�دة القانوني�ة بكافة طرق 
الطع�ن املقررة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار  

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1320|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلسل 
209/1م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائدة 
اىل املدينني)عائدة جري ش�مام و قتيبه و برق و 
مهله�ل ابناء ش�مران باني( املحج�وز لقاء طلب 
الدائن )ولدان باني ش�مام(البالغ )7,000,000( 
مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )30 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد 
� كوت  املرقم 209/1 م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطة 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيمة املق�درة : )4,900,000( أربعة ماليني و 

خمسمائة الف دينار  

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1319|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلسل 
209/1م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائدة 
اىل املدينني)زينب و مه�ا و عيل  ومحمد ابناء بدر 
عبد املجيد( املحجوز لقاء طلب الدائن )وداد باني 
ش�مام(البالغ )7,000,000( ملي�ون دينار فعى 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
)30 يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد 
� كوت  املرقم 209/1 م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
مملوكه للدوله

3-حدوده واوصافه  : خاليه من املشيدات 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيمة املق�درة : )4,900,000( أربعة ماليني و 

خمسمائة الف دينار  

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |1084|2021

التاريخ/2022/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلسل 
ام   37 م   208 و   207 و   206 و   203 و   202/1
هلي�ل  الواقع يف الك�وت  العائ�دة اىل املدين)عائد 
جري ش�مام( املحج�وز لقاء طل�ب الدائن )معن 
باني ش�مام و جماعته (البال�غ )18,000,000( 
مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )30 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد 
� ك�وت  املرق�م 202/1 و 203 و 206 و 207 و 

208 م 37 ام هليل 
تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : )16,500,000( س�تة ع�رش 
مليون و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |1078|2021
التاريخ/2022/1/5 

أعالن 
العق�ار  الك�وت  تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة 
التسلسل 202/1 و 203 و 206 و 207 و 208 
م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف الك�وت  العائ�دة اىل 
املدين)مها بدر عبد املجيد( املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن )معن باني ش�مام و جماعت�ه (البالغ 
)18,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغ�ب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوما ( تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : ك�وت / ام هليل / طريق 
بغ�داد � كوت  املرق�م 202/1 و 203 و 206 و 

207 و 208 م 37 ام هليل 
تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املقدرة : )16,500,000( س�تة عرش 
مليون و خمسمائة الف دينار 

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

مجلس القضاءاألعى
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الحي 
العدد: 1021/ش/2021

التاريخ :2022/1/4
إعالن

املدعية / نغم خلف عيل
 املدعي عليه/ رسول خرض صلبي

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 1021/
و   2021/12/26 امل�ؤرخ  و  ش/2021 
املتضمن الحكم  بتايي�د حضانتها الوالدها كل 
م�ن )نرج�س و معصومه و فاطم�ه( و االذن 
له�ا بمراجعة كافة الدوائر الرس�مية و ش�به 
الرسمية  و ملجهولية محل اقامتك   قرر تبليغك 
اعالن بواسطة بصحيفتني محليتني لالعرتاض 
ع�ى الحك�م املذكور ضم�ن امل�دة القانونيه و 
بعكس س�وف يكتسب القرار الدرجه القطعيه 

و وفقا لالصول
القايض

تحسني علوان الخيكاني
������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة 1271/ 2022

التاريخ 4/ 1/ 2022
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الرميثة الس�يارة املرقمة 
49887 � أ قادس�ية خص�ويص  ن�وع هونداي 
توس�ان ستيش�ن  مودي�ل 2018  اللون ابيض  
العائ�دة للمدي�ن كريم عيل س�اجت وذلك لقاء 
طلب الدائن فاطمة حس�وني حس�ني  والبالغ 
10,000,000 عرشة ماليني دينار عراقي فعى 
الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ع�رشة أيام تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية والتي ال 
تق�ل عن 10% عرشة باملئة م�ن القيمة املقدرة 
والبالغ�ة 23,200,000 ثالثة وعرشون مليون 
ومئتان الف  دينار عراقي ال غر ويتحمل رسم 

التسجيل والداللية املشرتي
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 3491

التاريخ 2021/12/29
اعالن

اىل املفقود / حازم خيون محي 
ق�دم ش�قيقك ) قاس�م خي�ون مح�ي ( طلبا 
له�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه�ا تنصيب�ه قيم�ا 
عليك كونك مفقود بتاري�خ 2013/6/18 ولم 
يع�رف مصرك فيم�ا اذا كنت عى قي�د الحياة 
م�ن عدم�ه   لذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعند 
عدم حض�ورك س�تجري املرافع�ات القانونية 

بحقك وفق القانون 
القايض

فارس نجم ابو حسنه



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2525   االحد  9  كانون الثاني   2022

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

العراق ورصاع القوى العظمىالتعددية احلزبية وإشكالية التطبيق

محمد حسن الساعدي محمد الكعبي

مفهوم التعددية السياس�ية والحزبية من املفاهي�م الحديثة التي طرأت عىل 
مجتمعاتن�ا والت�ي نحت�اج إىل بلورتها وتأصيله�ا، ان مفه�وم الديمقراطية 
وما فيه من مالزمات تفرض نفس�ها عىل الجمي�ع والتي أصبحت واقعا البد 
م�ن التعايش معه، وم�ن ركائز الديمقراطية هي التعددية السياس�ية والتي 
يتف�رع منها التعددية الحزبية، ومن أهم نتائجها التداول الس�لمي للس�لطة 
بعيدا عن االس�تبداد واالس�تقواء الس�يايس، والتعددية الحزبية عامل مهم يف 
ترس�يخ مفاهيم الديمقراطي�ة، برشط التقنني واالنضب�اط وجعل التعددية 
يف مس�ارها الصحي�ح، والت�ي ترتبط بنوعي�ة النظام الس�يايس، وعند القاء 
نظ�رة ع�ىل بعض دولنا سنكتش�ف ان هن�اك خلل يف نظامها الس�يايس مما 
افرز املحاصصة واالنتقائية واالس�تقواء الس�يايس، نتيج�ة إن اغلب النخب 
السياسية لم تعي قيمة التعددية فانكفئت عىل نفسها ولم تنفتح عىل االخر 
فكان الفش�ل نصيبها، حتى امىس التداول الس�لمي للس�لطة امرا صعب ويف 
افض�ل حالته يخضع ملنط�ق القوة وف�رض االرادات أو االبتزاز و املحاصصة 
والتغانم بني الفرقاء، فكانت تعددية زائفة فارغة من املحتوى الحقيقي لها، 
بل كانت س�بب يف تعطيل حركة التنمية والبناء وتعطيل القوانني عىل جميع 

املستويات.
التعددي�ة الحزبية لها الدور الفاعل يف مواجه�ة الحكومة ومراقبتها ونقدها 
وتقويمه�ا خصوص�ا اذا كانت تم�ارس املعارض�ة االيجابية م�ن داخل قبة 
الربمل�ان، وقيامها بطرح االف�كار والربامج ملس�اعدة الحكومة عىل النهوض 
بمس�ؤولياتها، وتقوم االحزاب بالعديد من النشاطات املجتمعية والسياسية 
والثقافية وتس�اهم يف تطوير الفكر املجتمع�ي، وتعترب االحزاب والتنظيمات 
السياس�ية متنف�س للجماه�ر وتس�اهم يف م�لء الفراغ�ات، وانه�ا حلقة 
الوصل ب�ني املجتمع والجه�ات الحكومية، وان التنافس ب�ني االحزاب يمنح 
الحياة السياس�ية نش�اطاً وحاف�زاً واندفاع�اً نحو تقديم االفضل ويش�جع 
املجتم�ع للمس�اهمة يف تصحيح املس�ار الس�يايس من خالل التعب�ر وابداء 
ال�راي واملش�اركة يف االنتخاب�ات الختي�ار ممثليه�م يف املناص�ب واملواق�ع 
السياس�ية، وينبغي تشخيص املناخ الس�يايس والثقايف للمجتمع وخصوصا 
يف ظل املتغرات الداخلية والخارجية والعمل عىل تطوير املفاهيم السياس�ية 
والتنموية وترس�يخ مفهوم التعددية الحزبية عند املجتمع، و التش�جيع عىل 
التنوع والتعدد واحرتام االخر ملا فيه من اثراء للفكر من خالل التنوع وتالقح 
االفكار والرؤى، ويذكر مؤلف كتاب روح القوانني الفرنيس )مونتس�كيو( أن 
من الرضوري الفصل بني السلطات الثالث ويؤكد عىل عدم تركيز السلطة بيد 

جهة واحدة من خالل تأكيده عىل التعددية ويعتربها من الديمقراطية.
والتعددي�ة الحزبي�ة مصطلح يراد منه ان النظام الس�يايس يحتوي عىل عدد 
كب�ر من االح�زاب قد تختلف يف الربامج واالنش�طة واالف�كار واالهداف وقد 
تتفق والتي تسعى للوصول إىل السلطة، وان االنتخابات الحرة النزيهة مفصل 
لفرز مراد الجماهر لتحقيق اهدافهم من خالل ممارس�ة حقهم يف االختيار، 
وع�رف جيمس فيلد التعددي�ة )بأنها وضع ال تكون في�ه الهيمنة حكراً عىل 

جماعة أو نخبة أو تنظيم فكرى أو سيايس واحد(، بل هي حق للجميع.
ق�د تمر العملية الديمقراطية بأمراض عديدة ومتنوعة من قبيل تحكم عائلة 
أو ش�خص أو ح�زب أو جه�ة عىل الب�الد رغم وج�ود احزاب متع�ددة لكنها 
مستضعفة أو خاملة وهذه تسمى التعددية الشكلية، أي وجود أحزاب فقط 
يف الشكل واما بالحقيقة فال، وغالبا ما تتعرض هذه االحزاب إىل االنشقاقات 
واالنتكاس�ات، ان املجتمع االنس�اني قائم عىل الخ�الف واالختالف مما ينتج 
تعدد القوى والتي تس�عى ألثبات احقيتها ووجودها ومصالحها والتي تؤدي 
يف اغلب االحيان إىل الرصاع الذي يهدد السلم املجتمعي، لذا كان حتمية وجود 
دس�تور يحتكم اليه الجميع، وبما ان الديمقراطي�ة تضمن التعددية فيكون 
التداف�ع ب�ني املختلفني بالط�رق الس�لمية واملرنة رشطاً مهم�ا يف مخرجات 
العملي�ة الديمقراطي�ة، والتعددية السياس�ية م�ن املفاهيم الجدي�دة علينا 
ويكثر اس�تخدامها من قبل االحزاب والتيارات السياس�ية والنخب يف البلدان 
الديمقراطية، والتي تعطي الحق للمشاركة السياسية للجميع بدون استثناء 
من خالل انش�اء االح�زاب والتنظيمات ويكون ذلك يف إطار الدس�تور والذي 
يضمن حقوق االف�راد والجماعات دون تفريق وتمييز والذي يحدد الوظائف 
والواجبات والحريات ويضبط عمل االحزاب والتنظيمات وجميع مؤسس�ات 

الدولة.
التعددي�ة بنوعيه�ا تقف حاج�زاً منيعاً أم�ام طغيان الس�لطة، وهذا يتطلب 
وج�ود قان�ون يضمن للجميع ممارس�ة حقه يف االنتماء الس�يايس لألحزاب 
والتنظيمات فضال عن تأسيس�ها، والقانون يكون ضابطاً لعملها ومراقبتها 
ومص�ادر تمويله�ا، وان ال تكون لديها أجنحة مس�لحة خ�ارج نطاق الدولة 
وتمارس نشاطها بس�لمية، والتعددية الحزبية والسياسية تساهم يف تأطر 
العمل الديمقراطي بأطر سليمة صحيحة وتساهم يف بلورة الثقافة السياسية 
واملجتمعية وتدفع عجلة التطور برشطها ورشوطها، نعم قد يعاني البلد من 
مش�اكل بنيوية أو سياسية واقتصادية وامنية وثقافية لفرتة من الزمن لكن 
رسع�ان م�ا تنهض االمة بس�واعد أبنائها من خالل العلم والعمل، وتس�اهم 
التعددية االيجابية يف االس�تقرار وتعمق مفهوم الرشاكة واملواطنة والشعور 
باملسؤولية عند الجميع ، وعلينا ان نحرتم التعددية ونحرتم اختيارات الناس 
واختالفاته�م ونتعايش معهم من خالل املش�رتكات واال فس�تكون وباًء عىل 

الجميع.

يمكن قراءة املش�هد يف املنطق�ة عموماً أنه حصيل�ة التصادم 
يف املصال�ح بني الق�وى الك�ربى، إىل جانب األزم�ات واإلرهاب 
واالس�تثمار يف الجان�ب العس�كري، والس�يطرة ع�ىل امل�وارد 
الطبيعي�ة، وعىل منابع الطاقة وخط�وط أنابيب الغاز يف هذه 
املنطقة الحيوية ومسارات عبورها ووصولها، وبأقل تكلفة إىل 
مصانع ومجمعات منظومة الدول املتصارعة، فكانت س�احة 

الرصاع املبارش منطقة الرشق األوسط.
الرصاع الدائر الي�وم بتعقيداته اإلقليمية يّعد س�احة حقيقية 
النبث�اق نظام دويل جدي�د، فالواليات املتحدة تلع�ب اليوم دور 
املهيم�ن يف ح�ني تلع�ب كل من روس�يا والص�ني دور املرتبص 
برتاجع هذا املهيمن، فالخسائر الكربى التي منيت بها الواليات 
املتحدة جعلها يف موقف مضطرب وتراجع نس�بي، وس�مح يف 
الوقت ذاته لكل من القوى الصاعدة أن تحاول إيجاد موطأ قدم 
مناس�ب ملكانتها اإلقليمي�ة أو الدولية، فالتحالف بني روس�يا 
والصني تج�اه األزمات الدولي�ة الكربى س�يجعلها حتما ذات 
تأث�ر ودور قوي ولن يتوانى يف اختيار الوقت الحاس�م إلحداث 

التغير يف بنية النظام الدويل.
ال يخف�ى ع�ىل املتاب�ع أن الع�راق جزء م�ن خارط�ة األحداث 
واملتغ�رات يف املنطق�ة العربية، وان أي تغير فيها س�واء كان 
س�لباً أو إيجاباً فان العراق يتأثر بهذا املتغر، لذلك فأن مس�ار 
األح�داث املس�تقبلية يف الع�راق ال يمكن التكهن بها بس�هولة 
كون األحداث السياس�ية يف العراق متشابكة ومعقدة ومركبة، 
وهذا التعقيد يأتي من املواقف السياسية املتباينة بني الكيانات 
السياس�ية والتي تظهر أشياء وتخفي أش�ياء أخرى وعليه إن 
عملية تفكيك جزيئاتها ليست باألمر السهل، كما ان التغير يف 
أس�عار النفط ألقى بظالله عىل مستقبل مواجهة العراق لتحد 
مص�ري وهذا التح�دي قائم ع�ىل تفاعالت إقليمية أساس�ها 
الربح والخس�ارة، األمر الذي يجعل جميع األطراف العراقية يف 
نقطة مش�رتكة ملواجهة التحديات وهي مجربة عىل ذلك سواء 

رغبت أم لم ترغب مع محاربة الفساد اإلداري وإعادة البناء.
األنظ�ار متوجهة إىل م�ا يصدر من اجتماع�ات فينا والخاصة 
بملف إي�ران النووي، وال�ذي يرتبط ارتباط بالواقع الس�يايس 
والعسكري للرشق األوس�ط عموماً، إذا ما وضعنا يف الحسبان 
التقارب امللحوظ بني دول الخليج العربي وإيران والذي سيكون 
ل�ه األثر االيجابي عىل التهدئة يف املنطقة عموماً، لذلك ال يمكن 
ق�راءة كلف وترك آخر، فكل امللف�ات مرتبطة مع بعضها، وأن 

أي تقدم يف ملف يعني نجاح يف باقي امللفات.

البالد ستهجر حسام  البطاط.. يف احتاد أدباء البرصة

املركز اإلعالمي / مصطفى حميد جاسم

احتف�ى أدب�اء الب�رصة   بالش�عر واإلبداع من خالل  جلس�ة 
احتفاء بالشاعر  حسام البطاط، بمناسبة صدور مجموعته 

الشعرية  املوسومة »ستهجرك البالد«. 
قدمه للجمهور الدكتور  الش�اعر محمد االس�دي قائالً : أهال 
يف هذا اليوم  بالثقافة البرصية، ونحن نحتفي بشاعر نعرفه 
جميع�ا ونع�رف امكانيات�ه وجماليات حرف�ه وحضوره يف 

املشهد الشعري العراقي.
وأض�اف االس�دي، ش�ارك  الش�اعر املحتف�ى ب�ه يف أغل�ب 
املهرجان�ات الش�عرية محلي�ا وعربي�ا، وقد أص�در من قبل  
مجموعة ش�عرية بعن�وان »عزلة بلون البح�ر«، وهو  يحتل 
اليوم مكانة متميزة وبصمة واضحة يف  املشهد الشعري. من 
جانبه أكد الشاعر  املحتفى به، عىل أن بداياته الشعرية كانت 

مبكرة بقصائد غزلية، ولكن البداية الحقيقية عام2010، من 
خالل  نرش بعض القصائ�د وثمة تحوالت يف بعض القصائد، 

حيث كانت بعد هذا التاريخ أكثر نضجا .
وتاب�ع البطاط حديثه بالقول: اطلعت عىل  قصائد  الس�ياب 
والجواه�ري، ولكن يبقى املتنبي األول يف  قراءاتي الش�عرية 
الت�ي  انطلقت بها .  وأحاول الن�أي بنفيس عن الجدل القائم 
ح�ول قصيدة العمود والنثر ، باعتبار أن الش�اعر يس�تطيع 
أن يروض الكثر من األش�كال الش�عرية، وأظن أن القصيدة 
العمودي�ة قابل�ة للتجديد. ث�م قرأ البطاط نم�اذج من بعض 
قصائده«ج�رح وق�ور، عزف ع�ىل قيثارة  س�ومرية، خارج 
الحكاي�ة، وحكاي�ة مدين�ة مهاج�رة«. واختتم�ت الجلس�ة  
االحتفالي�ة، بآراء  وطروحات حول تجربة  الش�اعر حس�ام 
البطاط قدمها.. الش�اعر ع�ي اإلمارة والناق�د الفنان  خالد 

خضر والناقد  ضياء الثامري والقاص  باسم القطراني .

 جهاز لقياس ضغط الدم خالل »5« ثوان !

 نجح مهندس�و جامعة ميسوري األمركية يف 
تصميم نموذج أويل لجهاز جديد ملراقبة ضغط 
ال�دم، يس�تخدم يف مراقب�ة ضغ�ط ال�دم لدى 
األشخاص عىل أساس منتظم، مما يساعد عىل 
الكش�ف املبكر عن املشكالت الصحية املختلفة 
مثل ارتفاع ضغط الدم، الذي ال توجد له عالمات 
أو أعراض تحذيرية. ويف الطريقة التقليدية ثمة 
ع�دد من العوام�ل التي تؤثر عىل دق�ة القراءة 
لضغ�ط ال�دم، بما يف ذل�ك توتر املري�ض الذي 
يخض�ع لقياس ضغط الدم يف عي�ادة الطبيب، 
فيما يعرف باس�م »متالزمة املعطف األبيض«. 
قام الباحثون يف جامعة ميس�وري بتخصيص 
جهاز مش�بك اإلصبع التج�اري لتوفر طريقة 
رسيع�ة وغر مؤذية للجلد، لقياس ضغط الدم 
ومراقبته باستمرار، وهي الجهود التي وثقتها 

 IEEE( مؤخرًا دراس�ة جديدة ُنرشت يف دورية
Sensors Journal(. ويق�ول ريتش�ارد بيفيلد 
طالب دراس�ات علي�ا يف الهندس�ة امليكانيكية 
والفضائية يف كلية الهندسة بجامعة ميسوري 
واملؤل�ف الرئي�يس للدراس�ة: »إىل جانب قياس 
ضغ�ط الدم، يمك�ن للجهاز أيًض�ا قياس أربع 
عالم�ات حيوي�ة إضافية يف وق�ت واحد، هي: 
معدل رضبات القلب، تشبع األكسجني يف الدم، 
درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس«. ويتابع: 
»ع�ادًة ما تتضمن عملية ضغط الدم ش�خص 
يف املستش�فى أو العيادة اس�تخدام رباط قابل 
للنف�خ يتم لفه حول ذراع�ه، ولكن هناك ثالث 
مش�كالت يف ه�ذه الطريق�ة، حي�ث يمكن أن 
يتس�بب ذل�ك يف تل�ف الرشايني إذا ت�م إجراؤه 
بش�كل متكرر خالل فرتة زمني�ة قصرة، كما 
يمكن أن يرتفع ضغط الدم لدى الناس بس�بب 
العصبية«. ويس�تطرد بيفيلد: »بينما يستغرق 
األمر ما يصل إىل 30 ثانية حتى يكتمل القياس 
يف الطريقة التقليدية، يمكن لجهازنا تس�جيل 
ضغ�ط ال�دم يف غض�ون 5 ث�واٍن باس�تخدام 
مستش�عرات برصي�ة موضوع�ة ع�ىل ط�رف 
اإلصب�ع تقي�س كمي�ة الض�وء املنعك�س عىل 

األوعية الدموية تحت سطح الجلد«.

 فيما يتس�بب متحور كورونا أوميك�رون يف ارتفاع اإلصابات يف معظم دول 
العالم بينها العراق مؤخراً، يؤكد املتخصصون يف مجال الصحة أن من أعراض 
اإلصاب�ة ه�و األلم يف الحل�ق، ما يجعل املري�ض ال يرغب يف تن�اول الطعام. 
وملساعدة املصاب يف تناول بعض األطعمة املفيدة وسهلة البلع، يقول د.بوب 
روب�رت مدي�ر معهد املناعة الذاتية يف س�انت جوزيف هيل�ث ومؤلف كتاب 
املناع�ة القوية، أن الزبادي يعترب من أفضل األغذية التي يمكن تناولها أثناء 
اإلصابة بأوميكرون، بحس�ب وذلك نقال عن موقع Eat this,Not Taht. كما 
أن تن�اول اآليس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كنت مصابا 
بالس�كر. فهو سيوفر لك الجلوكوز والربوتني وسيساعدك عىل الحفاظ عىل 

وزنك، مشرا إىل أن معظم املصابني بكورونا يفقدون وزنهم.
وينص�ح املختصون باإلكث�ار من الس�وائل، خصوصا تناول الحس�اء الذي 
يحتوي عىل نوع من الربوتني والخرضاوات يمكن أن يساعد يف تزويد جسمك 

ببعض العنارص الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

بعد دخوله العراق.. هذه أفضل األطعمة 
للمصابني بأوميكرون

اس�تقبل املهندس لؤي رياض نبيه مدير مديري�ة االتصاالت واملعلوماتية يف 
محافظ�ة نين�وى كل من قائمقام قضاء الحرض ومدي�ر ناحية تل عبطة يف 

مقر املديرية. 
وجرى خالل اللقاء مناقشة موضوع ايصال خدمات الكابل الضوئي لكل من 
قضاء الحرض وناحية ت�ل عبطة جنوب غرب مدينة املوصل، لغرض تجهيز 
املواطنني بخدمات )انرتنت واتصال صوتي( ذات جودة واس�تقرارية عالية، 
وايض�ا إيص�ال تجهيز خدم�ة االنرتنت إىل املؤسس�ات الحكومي�ة وتحديدا 
م�رشوع البطاق�ة الوطنية  املوحدة، حي�ث تم االتفاق يف نهاي�ة اللقاء عىل 
اس�تحصال املوافقات االصولية من قبل محافظ�ة نينوى لتخصيص املبالغ 
واملتطلبات لغرض تأهيل مسارات الكابل الضوئي وايصال الخدمة للمواقع 
املذكورة آنفا.  كما رحب الس�يد مدير اتصاالت نينوى بأي شكل من أشكال 
التعاون وحسب التوجيهات الصادرة من قبل االدارة العليا يف الرشكة العامة 

لالتصاالت واملعلوماتية وخدمة للصالح العام.

مدير اتصاالت نينوى يبحث جتهيز مرشوع البطاقة 
الوطنية املوحدة يف قضاء احلرض وناحية تل عبطة

احكي يا شهرازاد
 .meta العالم االف�رتايض الجديد 
وصل في�ه رشاء عقارات واماكن 
وسفن افرتاضية و واقع افرتايض 
ثالث�ي االبع�اد للعيش في�ه. وقد 
تم فع�ال رشاء اماك�ن افرتاضيه 
واقيم�ت  ال�دوالرات.  بمالي�ني 
افرتاضي�ة  س�احات  يف  حف�الت 
وحرضه�ا املاليني.هذا م�ا رأيته 
اليوم يف االخبار و راودني التساؤل 
كي�ف س�يكون الجي�ل الق�ادم؟ 
س�نصل اىل ان ل�ن نس�تطيع أن 
نمي�ز ب�ني العال�م االف�رتايض و 
الواقع. فعلماء النفس يقولون ان 
الدماغ الال واعي لدينا ال يستطيع 
والخي�ال  الواق�ع  ب�ني  التميي�ز 

فيح�س ويخ�اف دون وع�ي انه 
خيال.فكيف بأبنائنا؟ لذا يجب أن 
نعي ان�ه لن نتمكن من ابعاد هذا 
التط�ور الرسيع يف ه�ذه التقنية 
عن االجي�ال القادمة ، لكن علينا 
ان نتعل�م أوال كيف نعيش واقعنا 
ص�ح ونتعايش مع هذه التقنية. 
ث�م نغرس�ه يف أبنائن�ا. ونواج�ه 
التط�ور بعل�م وان ال نه�رب من 
واقعنا النه ل�م يعجبنا  . فالعالم 
الق�ادم هوجي�ل التكنولوجي�ا  . 
فكيف س�نبدأ وكيف سنتعامل ؟ 
أن هن�اك من يحرك هذا العالم ايل 
الهاويه يد خفي�ه تريد أن يصبح 
الناس خاصة يف الرشق منفصلني 

عن الواقع محبوسا داخل حجرة 
يف عالم افرتايض يملك فيه قصور 
فاخرةعالم  ومالب�س  وس�يارات 
مري�ض بالفصام بينما الجبابره 
يسيطرون عي هذا العالم تجلس 
ان�ت وحدك يف حج�ره مع خيالك 
تش�رتي ارايض وقص�ور برسعة 
يج�ب اإلنتب�اه الب�د م�ن ع�ودة 
يمارس�ون  امل�دارس  ايل  أبنائن�ا 
انش�طة فعلية واقعية يخرجون 
لهم  طاق�ات مكبوتة والنس�مح 
بالس�جن يف هذا العالم االفرتايض 
فيخرجون من حجراتهم رافضني 
واقعه�م الحقيقي فيت�وه الدين 
دين�ه  ع�ي  القاب�ض  ويصب�ح 

كالقاب�ض عي جمرة ن�ار يؤدى 
ارتفاع حاالت االنتحار الن صدمة 
الواق�ع الحقيق�ي س�وف تكون 
قوي�ة البد م�ن برامج ارش�ادية 
األمث�ل  االس�تخدام  ايل  تهي�ئ 
للتكنولوجي�ا الرقمي�ة وال نخرج 
جيل م�ن الكس�ايل يخدمه ربوت 
ويذهب املعن�ى الحقيقي للوجود 

االنساني انتبهوا ايها السادة.

 قال�ت رشك�ة موديرن�ا إن الن�اس ق�د يحتاجون 
لتلقي جرع�ة رابعة من لقاحه�ا املضاد لفايروس 
كورون�ا بحل�ول الخري�ف املقبل يف تراج�ع فعالية 
الجرعات املعززة بمرور الوقت. وذكر رئيس رشكة 
موديرنا، س�تيفان بانس�ل، يف حدي�ث صحفي، أن 
»األشخاص الذين تلقوا الجرعة املعززة يف الخريف 
امل�ايض س�يتمتعون عىل األرج�ح بحماي�ة كافية 

م�ن الفروس خالل الش�تاء الحايل، عندم�ا تتزايد 
اإلصاب�ات الجديدة نتيجة تجم�ع الناس يف الداخل 
هربا م�ن الربد«.ومع ذلك، أكد بانس�ل أن »فعالية 
الجرعة املعززة س�تنخفض عىل مدار عدة أش�هر، 
مثلم�ا حص�ل م�ع اللذين تلق�وا جرعت�ني«. وقال 
بانس�ل: »ما زل�ت أعتقد أننا س�نحتاج إىل جرعات 
معززات يف خريف ع�ام 22 وما بعده«، مضيفا أن 

»األش�خاص املس�نني أو الذين يعانون من مشاكل 
صحية ق�د يحتاج�ون إىل جرعات معززة س�نوية 
لس�نوات قادمة«.وتاب�ع رئي�س رشك�ة موديرن�ا 
»قلنا يف البداية إن هذا الفروس لن يختفي، وعلينا 
التعاي�ش معه«. ويش�هد العالم حالي�ا موجة غر 
مس�بوقة من اإلصابات بمتحور أوميكرون ش�ديد 

العدوى حول العالم.

موديرنا: نحتاج جرعة رابعة ملواجهة أوميكرون

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بقلم منال غنىم
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