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جملس األمن الوزاري يدرس «كل اخليارات» ملنع تكرار القصف على احلشد الشعيب ..والفصائل :سننتقم

غضب يف الدوائر األمنية :آن أوان «ردع» أمريكا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

النقـل تناقـش
مشـروع االتفـاقيـة العـراقيـة
ص3
القطرية للنقل البحري

املوارد املائية تعلن افتتاح
ناظم شط البرصة االسرتاتيجي والقضاء
ص3
عىل الشحة املائية للمثنى

دب الغضب يف الدوائر األمني�ة ،أمس االثنني ،إثر
قصف الطائرات األمريكية لقوات الحشد الشعبي
ع�ى حدود العراق ،وفيما نددت عدد من الجهات
األمنية بالقص�ف ،قال مجلس األمن الوزاري أنه
ي�درس «كل الخيارات» ملنع تك�رار القصف عى
الحش�د الش�عبي وعقد املجلس ال�وزاري لألمن
الوطن�ي اجتماعا طارئا برئاس�ة رئيس مجلس
الوزراء ،القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظم�ي ،خصص ملناقش�ة تداعي�ات القصف
األمريكي الذي ط�ال موقعا ً عى الحدود العراقية
السورية .وأعرب املجلس عن «استنكاره الشديد
وإدانته للقصف األمريكي الذي اس�تهدف موقعا
عى حدودنا مع سوريا» ،مؤكدا ً أن» هذا االعتداء
يمثل انتهاكا ً صارخا ً للس�يادة العراقية ،ترفضه
كل القوانني واملواثيق الدولية».
وأك�د املجلس ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،أنه يدرس اللج�وء اىل كل الخيارات
القانونية املتاحة ملنع تكرار مثل هذه االعتداءات
التي تنتهك أج�واء العراق وأراضيه ،باإلضافة اىل
إجراء تحقيق شامل يف ظروف الحادث ومسبباته
والعمل عى عدم تكراره مستقبال.
وشدد املجلس ،بحسب البيان ،عى رفضه الكامل
جع�ل الع�راق س�احة لتصفي�ة الحس�ابات ،أو
استخدام أراضيه وس�مائه لالعتداء عى جريانه،
يف الوق�ت الذي ع�ززت فيه الحكوم�ة خطواتها
بانتهاج سياس�ة هادئ�ة ،واعتماد مب�دأ الحوار
س�بيال للحد من حدة الرصاع�ات وتحقيق األمن
واالستقرار يف العراق واملنطقة.

التفاصيل ص2

يونامي توضح دورها يف انتخـابـات ترشيـن األول :دعـم ومسانـدة

الغزي يدعو الوزارات إىل دعم «احلوكمة االلكرتونية» :يشكل أمهية بالغة

ص2

ص2

كلمـة العـراق فـي اجتمـاع التحالـف الدولـي:
عىل اجلميع احرتام سيادتنا

بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي ف�ؤاد
حس�ني ،أمس االثنني ،عى رضورة دعم
س�يادة الع�راق وع�دم خرقه�ا واحرتام
القوان�ني العراقي�ة ،فيم�ا أش�اد بالدور
الكبري للقوات العراقية بما فيها الحش�د
الشعبي ،والبيشمركة.
ج�اء ذل�ك خ�الل كلم�ة ألقاه�ا وزي�ر
الخارجي�ة العراق�ي ،يف إج����تم�اع
التحال�ف ال�دويل لهزيمة تنظي�م داعش
املنعقد يف العاصمة اإليطالية روما.
وثمن حس�ني ،وفق بيان تلقت املستقبل

بعد أسبوع من حجب الثقة ..رئيس وزراء السويد يستقيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفني ،اليوم االثنني،
اس�تقالته م�ن منصب�ه ،وذلك بعد أس�بوع م�ن تصويت
الربملان بحجب الثقة عنه.
وق�ال لوفني يف مؤتمر صحف�ي إن إجراء انتخابات مبكرة
«ليس الحل األفضل بالنس�بة للس�ويد» ،مشريا إىل الوضع
الصعب الذي يمثله ف�ريوس كورونا ،إىل جانب حقيقة أن
االنتخابات العامة املقبلة ستجري بعد عام.
وي�رأس لوف�ني وه�و م�ن ح�زب العم�ال الديمقراط�ي
االجتماعي ،ائتالف أقلية هش�ا مع حزب الخرض منذ عام

وزير العمل يوجه بمعاجلة
مشكلة املستفيدين ممن تسلموا
مبالغ إضافية من املرتاكم
ص3

العراقي نس�خىة منه« ،الجه�ود الدولية
وجه�ود دول التحال�ف لدعمها املس�تمر
للعراق يف مجال مكافحة اإلرهاب وإعادة
االس�تقرار واالعم�ار يف املناط�ق املحررة
م�ن األرايض العراقي�ة وتدري�ب الق�وات
العراقية».
َّ
وأك َ
�د «موق�ف الحكوم�ة العراقي�ة م�ن
ُ
مس�ألة اإلرهاب ،إذ عملت الحكومة عى
إتخ�ا ِذ اإلج�راءات الرامية إىل اس�تئصال
ش�أف ِة ه�ذه الجماع�ات حت�ى نهايتها
الحتمية وتحقيق ذلك الهدف املشرتك عرب
إستدامة تعاون دول التحالف الدويلّ».
ونوه وزير الخارجية ،إىل «عمل الحكوم ِة

يف مج�ال بن�اء القدرات ملختل�ف صنوف
الق�وات املس�لحة يف مواجه�ة اإلره�اب،
وتعزيز النظام القضائي بما ينسجم مع
األعراف الدولية ومبادئ حقوق اإلنس�ان
والتزامات الع�راق بقرارات مجلس األمن
ذات الصلة».
ولفت إىل «إس�تعدادات الحكومة العراقية
إلج�راء االنتخابات القادمة خالل ش�هر
ترشي�ن األول الق�ادم وأهمي�ة ه�ذه
االنتخاب�ات ملس�تقبل الع�راق» ،مقدمرا
يف الوقت نفس�ه ش�كره ل�»ال�دول التي
دعم�ت طل�ب الع�راق يف مجل�س األم�ن
لتعزي�ز إج�راءات مراقب�ة االنتخاب�ات

وضم�ان نزاهته�ا» .وأش�ار حس�ني ،إىل
«إهتم�ام الحكوم�ة العراقي�ة بالنازحني
وعودته�م الطوعية ،وترى يف ذلك أولوية،
إذ شهد هذا امللف تطورات نوعيّة» ،مبينا
أن «جهودا ً وطنية مس�تمرة لرفع الحيف
وما لح�ق باملكون�ات العراقي�ة من ظلم
اإلرهاب وظالميته».
وتاب�ع أن «مجل�س الن�واب العراقي أق َّر
قانون الناجي�ات االيزيديات ،وكان لهذه
الخط�وة أث� ٌر كب�ري يف مس�اندة ضحاي�ا
تنظيم داعش اإلرهابي وضمان محاسبة
أفراده جرّاء أعمالهم االجرامية».

التفاصيل ص2

بالتفاصيل ..ضبط عجلة حتمل كميات كبرية من املخدرات يف النهروان

 ،2018معتمدا عى دعم حزبني صغريين من يمني الوسط
وحزب اليسار للبقاء يف السلطة.
واس�تغرق لوف�ني أربع�ة أش�هر لتش�كيل حكوم�ة بع�د
انتخابات  2018غري الحاسمة.
وخرس لوف�ني يف تصويت الثقة يف الربمل�ان ،يوم  21يونيو
الحايل ،بعد أن س�حب حزب اليس�ار دعمه له ،يف س�ابقة
يشهدها تاريخ البالد السيايس.
وكان أمام لوفني أس�بوعا إما لتقديم استقالته أو للدعوة
إىل انتخابات جديدة.
وص�وت  181نائبا يف الربملان لصال�ح مقرتح حجب الثقة
عن رئيس الوزراء ،من أصل  349نائبا.

بـرلـمـان كـردستـان يصـوت عىل متديـد فصلـه الترشيعـي
إيطاليا تعتزم إبقاء «وحدة عسكرية» يف العراق :لـم يتم القضاء عىل «داعش»

الصحة تكشف
عن خطة ملعاجلة «املدمنني»:
ردهات يف  6مناطق
ص3

االستخبارات حتبط
عمليـة تفجيـر أبـراج لنقـل
الطاقة يف دياىل
ص3

جلنة الالعبني املغرتبني
حتذر مدراء املنتخبات من
جتاوز صالحياهتا
ص7

ص2

ص2

ص2

مرصف الرافدين يطلق قروضا هلذه الفئة دون كفيل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس االثنني ،عن تعليمات ميرسة بش�أن منح
قروض السيارات يف عدد من فروعه ببغداد واملحافظات بدون كفيل.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ،تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه إن التعليم�ات الخاصة بقروض الس�يارات بالنس�بة للموظفني
املوطن�ة رواتبهم ل�دى املرصف حرصا ً ومن حاميل املاس�ر كارد تنص
ع�ى ان يكون راتب املوظف ه�و الضمانة الوحيدة والتأمني ضد التلكؤ
بالتس�ديد ع�ى ان يق�دم املوظف ايض�ا كت�اب اس�تمرارية بالخدمة
الوظيفية» .واضاف أنه «بالنس�بة للمواطن�ني واملتقاعدين واملوظفني
غري املوطنة رواتبهم عى املرصف ،فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر
بالخدمة عى املالك الدائم وان يغطي  50باملئة من راتبه قيمة القسط
مع الفائدة».
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جملس األمن الوزاري يدرس «كل اخليارات» ملنع تكرار القصف على احلشد الشعيب ..والفصائل :سننتقم

غضب يف الدوائر األمنية :آن أوان «ردع» أمريكا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

دب الغض�ب يف الدوائر األمنية ،أم�س االثنني ،إثر قصف
الطائرات األمريكية لقوات الحش�د الش�عبي عى حدود
الع�راق ،وفيما نددت عدد من الجهات األمنية بالقصف،
ق�ال مجلس األمن ال�وزاري أنه ي�درس «كل الخيارات»
ملنع تكرار القصف عى الحشد الشعبي
وعق�د املجلس ال�وزاري لألمن الوطن�ي اجتماعا طارئا
برئاس�ة رئيس مجل�س ال�وزراء ،القائد الع�ام للقوات
املسلحة مصطفى الكاظمي ،خصص ملناقشة تداعيات
القصف األمريكي الذي طال موقعا ً عى الحدود العراقية
السورية.
وأعرب املجلس عن «اس�تنكاره الشديد وإدانته للقصف
األمريكي الذي استهدف موقعا عى حدودنا مع سوريا»،
مؤكدا ً أن» ه�ذا االعتداء يمثل انتهاكا ً صارخا ً للس�يادة
العراقية ،ترفضه كل القوانني واملواثيق الدولية».
وأك�د املجلس ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،أنه يدرس اللجوء اىل كل الخيارات القانونية املتاحة
ملنع تكرار مثل هذه االعتداءات التي تنتهك أجواء العراق
وأراضي�ه ،باإلضافة اىل إجراء تحقيق ش�امل يف ظروف
الحادث ومسبباته والعمل عى عدم تكراره مستقبال.
وشدد املجلس ،بحس�ب البيان ،عى رفضه الكامل جعل
العراق س�احة لتصفية الحسابات ،أو استخدام أراضيه
وس�مائه لالعتداء عى جريانه ،يف الوقت الذي عززت فيه
الحكوم�ة خطواتها بانتهاج سياس�ة هادئ�ة ،واعتماد
مب�دأ الحوار س�بيال للحد من ح�دة الرصاعات وتحقيق
األمن واالستقرار يف العراق واملنطقة.
كم�ا أك�د املجل�س ،أن الحكوم�ة لديها جلس�ات حوار
متواصل�ة م�ع الجان�ب األمريك�ي ،وصل�ت اىل مراحل
متقدمة واىل مس�توى البحث يف التفاصيل اللوجس�تية،
النس�حاب الق�وات القتالي�ة من الع�راق والذي س�يتم
اإلعالن عن تفاصيله الحقا.
بدوره ،عد اللواء يحي رس�ول الناطق باسم القائد العام
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظم�ي الهجوم االمريكي
عى مواقع عى الحدود العراقية السورية «انتهاك سافر
للس�يادة العراقية» .وقال رسول يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه «ندين الهجوم الجوي االمريكي الذي
اس�تهدف موقعا ً عى الحدود العراقية الس�ورية» ،عادا
اياه «انتهاك س�افر ومرفوض للسيادة العراقية ولالمن
الوطني العراقي وفق جميع املواثيق الدولية».

وأش�ار اىل ان «الع�راق يج�دد رفض�ه ان يكون س�احة
لتصفي�ة الحس�ابات ويتمس�ك بحقه يف الس�يادة عى
اراضي�ه ومن�ع اس�تخدامها كس�احة ل�ردود الفع�ل
واالعتداءات».
ودع�ا الناطق باس�م القائ�د الع�ام اىل «التهدئة وتجنب
التصعي�د ب�كل أش�كاله» ،مؤك�دا ان «العراق س�يقوم
بالتحقيقات واإلجراءات واالتصاالت الالزمة عى مختلف
املستويات ملنع حصول مثل هكذا انتهاكات».
بدوره�ا ،رفض�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة الهج�و َم
َ
ّ
طال موقعا ً عى الحدو ِد العراق ّي ِة السوريّة.
الجوي الذي
ً
ُ
َ
العراق طرفا يف
يكون
وقال�ت «إذ ُت َج ّد ُد رفضها الت�ام أن
مواجه�ة لتصفي ِة الحس�ابات عى أراضيه
رصاع أو
أي
ٍ
ٍ
وبما ُي َع� ُّد إعتدا ًء وإنته�اكا ً للس�يادة الوطنيّة وخروجا ً
ً
واملواثيق الدولية» .وش�ددت عى
األع�راف
رصيح�ا عن
ِ
ِ
ِّ
التمس�ك «بس�يادة العراق ووحدته وباإلرت�كان لكل ما
من ش�أنه تعزيز ذلك ،ع َ
رب إس�تدامة التنسيق والتواصل
م�ع مختلف األط�راف ومن خ�الل املبادرات واملس�اعي
الدبلوماس�يّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه األعمال
َ
ال ِعدائيّ� ِة املرفوض�ة واملُدان�ة» .وقال�ت َّ
الحكوم�ة
«إن

العراقي َّة ماضي ٌّة بإجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق
ّ
السيادي يف ذلك،منعا ً ألي تصعي ٍد ُ
ّ
يخل بأمن العراق
نراه
وإستقراره».
م�ن جانبها ،قالت هيئة الحش�د الش�عبي يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،ان الطريان األمريكي قام
باس�تهداف ثالث نقاط مرابطة لقوات الحش�د الشعبي
(اللواءان  14و )46بمسافة  13كم داخل الحدود العراقية
يف قضاء القائم غربي محافظة االنبار العراقية.
وأوضح�ت الهيئ�ة ان «هذا العدوان اس�فر ع�ن ارتقاء
 4ش�هداء كان�وا يؤدون واجبه�م االعتيادي ملنع تس�لل
عن�ارص داع�ش اإلرهابي من س�وريا إىل الع�راق ضمن
الواجب الرس�مي لقوات الحش�د الش�عبي تح�ت قيادة
العملي�ات املش�ركة وغ�ري منخرطني بأي نش�اط ضد
التواج�د األجنب�ي يف العراق والذي س�بق لهيئة الحش�د
الشعبي ان أوضحت موقفها منه مرارا وتكرارا».
ونوه�ت اىل ان نق�اط الحش�د الش�عبي الت�ي تعرضت
للقصف ال تضم أية مخازن أو ما شابه خالفا لالدعاءات
األمريكية التي رسدتها من اجل تربير جريمة اس�تهداف
مقاتيل الحش�د الش�عبي .ووصفت الهجوم بانه اعتداء

آث�م مؤك�دة «احتفاظنا بالحق القانون�ي للرد عى هذه
االعتداءات ومحاسبة مرتكبيها عى األرايض العراقية».
ورأت ان «ه�ذا االعت�داء يأت�ي يف إطار إضع�اف العراق
وقواته األمنية والحشد الشعبي الذين شهدت لهم أمريكا
وبقية دول العالم بدحر اإلرهاب وإبعاد خطره ورشوره
ع�ن كل العالم ،كما ويصب يف صال�ح تقوية الجماعات
اإلرهابي�ة ..كم�ا انه يمث�ل اس�تهدافا لس�يادة العراق
خصوصا ان�ه يتزامن مع النجاحات الكبرية التي تمثلت
باالس�تعراض الكبري للحشد الش�عبي ملناسبة تأسيسه
الذي رعاه القائد العام للقوات املس�لحة وانعقاد القمة
الثالثية يف العاصمة بغداد «.
وأش�ادت هيئ�ة الحش�د الش�عبي «بمواق�ف الحكومة
العراقي�ة وحرصه�ا ع�ى حس�م مل�ف إخ�راج القوات
األجنبية من العراق بما يحقق للبلد سيادته الكاملة عى
أراضيه وأجوائه».
من جهته ،كتب مسؤول االعالم يف هيئة الحشد الشعبي
مهن�د العقاب�ي تغري�دة عى «توي�ر» قائ�ال «الواليات
املتح�دة تع�رب بطريقته�ا الخاص�ة عن وجعه�ا نتيجة
مش�اهدة إستعراض عيد الحش�د ،وبطريقة العصابات
املنفلت�ة تقتل أبناءنا املرابطني لحماية حدود العراق من
الجماعات اإلرهابية».
وقال محمود الربيعي املتحدث باس�م املكتب الس�يايس
لحرك�ة الصادقون يف تغريدة عى «توير» ،إن «الجريمة
األمريكية الغ�ادرة بقصف رجال الحش�د يف القائم دليل
دامغ عى ان السياس�ة األمريكية العدوانية لن تتغري أبدا ً
وال عالج لها سوى القوة الرادعة ..العالج لها سوى القوة
الرادعة التي يعرفها العدو قبل الصديق والتي بها طردنا
قوات االحتالل التي كانت اعدادها اضعاف مضاعفة عن
وجودها الحايل الرحمة للشهداء والثأر قادم».
أم�ا تحالف الفت�ح بزعامة هادي العام�ري ،فقد اكد أن
استشهاد عدد من عنارص الحش�د يف الغارات االمريكية
يعرب عن الغضب االمريكي من االستعراض الناجح الذي
اقامه الحشد السبت املايض.
وأش�ار اىل ان ه�ذا يؤك�د خط�ر وعبثية وج�ود القوات
االمريكي�ة يف الع�راق به�دف ابقائه مضطربا وس�احة
للرصاع�ات ودع�ا الحكوم�ة اىل تنفي�ذ ق�رار الربمل�ان
بأخراجها من البالد فورا ومن دون مماطلة او تسويف.
وطالب التحالف القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظمي «بفتح تحقيق حول هذا االستهداف الغادر»..
ودعا وزارة الخارجية اىل «ادانة هذا العدوان».

كلمة العراق يف اجتامع التحالف الدويل :عىل اجلميع احرتام سيادتنا
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني،
أمس االثنني ،عى رضورة دعم سيادة العراق
وع�دم خرقها واح�رام القوان�ني العراقية،
فيما أش�اد بالدور الكبري للق�وات العراقية
بما فيها الحشد الشعبي ،والبيشمركة.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها وزير الخارجية
العراق�ي ،يف إج����تم�اع التحال�ف الدويل
لهزيم�ة تنظيم داعش املنعق�د يف العاصمة
اإليطالية روما.
وثمن حس�ني ،وفق بي�ان تلقت املس�تقبل

جنايات ميسان حتكم
بالسجن 105سنوات عىل
مدانني باخلطف
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت محكم�ة جنايات ميس�ان،
أمس االثنني ،س�بعة احكام بالسجن
 15سنة عى مدانني اثنني بالخطف.
وذك�ر بي�ان ملجل�س القض�اء االعى
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
ان «محكمة جنايات ميسان /الهيئة
األوىل ،اصدرت سبعة احكام بالسجن
ملدة خمس عرة سنة لكل حكم عى
مدان�ني اثنني لقيامهم بجرائم خطف
ومساومة يف املحافظة».
واوض�ح ،ان «امل�دان األول ص�درت
بحق�ه أربع�ة اح�كام بالس�جن ملدة
خمس عرة س�نة ل�كل حكم أي ما
مجموعه س�تني س�نة» ،الفت�ا إىل ان
«امل�دان الثان�ي صدرت بحق�ه ثالثة
اح�كام بالس�جن مل�دة خمس عرة
س�نة ل�كل حك�م أي م�ا مجموع�ه
خمسة وأربعني سنة».
وأض�اف «ت�م الحك�م عليه�م وفق�ا
الحكام امل�ادة (الرابع�ة بداللة املادة
الثاني�ة )8/م�ن قان�ون مكافح�ة
اإلرهاب رقم ( )13لسنة .»2005

العراق�ي نس�خىة من�ه« ،الجه�ود الدولية
وجه�ود دول التحال�ف لدعمه�ا املس�تمر
للع�راق يف مجال مكافح�ة اإلرهاب وإعادة
االس�تقرار واالعم�ار يف املناط�ق املح�ررة
م�ن األرايض العراقي�ة وتدري�ب الق�وات
العراقية».
َّ
وأك َد «موقف الحكومة العراقية من مسألة
ُ
اإلره�اب ،إذ عمل�ت الحكوم�ة ع�ى إتخا ِذ
اإلجراءات الرامية إىل اس�تئصال شأف ِة هذه
الجماعات حت�ى نهايتها الحتمية وتحقيق
ذل�ك الهدف املش�رك عرب إس�تدامة تعاون
دول التحالف الدويلّ».

ونوه وزير الخارجية ،إىل «عمل الحكوم ِة يف
مجال بن�اء القدرات ملختلف صنوف القوات
املسلحة يف مواجهة اإلرهاب ،وتعزيز النظام
القضائي بما ينس�جم م�ع األعراف الدولية
ومبادئ حقوق اإلنس�ان والتزامات العراق
بقرارات مجلس األمن ذات الصلة».
ولفت إىل «إس�تعدادات الحكوم�ة العراقية
إلج�راء االنتخاب�ات القادم�ة خالل ش�هر
ترين األول القادم وأهمية هذه االنتخابات
ملس�تقبل العراق» ،مقدمرا يف الوقت نفس�ه
ش�كره ل�»الدول التي دعم�ت طلب العراق
يف مجل�س األم�ن لتعزيز إج�راءات مراقبة

االنتخابات وضمان نزاهتها».
وأش�ار حس�ني ،إىل «إهتم�ام الحكوم�ة
العراقي�ة بالنازح�ني وعودته�م الطوعي�ة،
وت�رى يف ذل�ك أولوي�ة ،إذ ش�هد ه�ذا امللف
تطورات نوعيّة» ،مبين�ا أن «جهودا ً وطنية
مس�تمرة لرفع الحيف وم�ا لحق باملكونات
العراقية من ظلم اإلرهاب وظالميته».
وتابع أن «مجلس النواب العراقي أق َّر قانون
الناجيات االيزيدي�ات ،وكان لهذه الخطوة
أث ٌر كبري يف مس�اندة ضحاي�ا تنظيم داعش
اإلرهاب�ي وضمان محاس�بة أف�راده جرّاء
أعمالهم االجرامية».

ويف خت�ام كلمت�هّ ،
أك� َد وزي�ر الخارجي�ة
العراق�ي ،رغبة العراق يف «إس�تمرار العمل
والتعاون مع التحالف الدويل ملحاربة تنظيم
ِّ
وحث ال�دول األعضاء عى
داع�ش اإلرهابي
مواصل�ة الدعم يف مج�ال تطوي�ر القدرات
وإعادة االستقرار واالعمار».
وش�دد ع�ى رضورة «دعم س�يادة العراق،
والواج�ب عى الجميع عدم خرق س�يادته،
وإحرام القوانني العراقية» ،مُ شيدا ً ب�»الدور
الكب�ري للق�وات العراقي�ة بم�ا فيه�ا قوات
الجيش ،والحش�د الش�عبي ،والپيش�مرگه،
والرطة ،وبقية األجهزة األمنية».

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

بالتفاصيل ..ضبط عجلة حتمل كميات كبرية من املخدرات يف النهروان
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة الفريق عم�اد محمد محمود وكي�ل وزارة الداخلية
لش�ؤون الرط�ة ،اعلنت قيادة عمليات بغ�داد ضبط عجلة
تحمل كميات كبرية من املخدرات يف النهروان.
وذك�رت يف بي�ان له�ا تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
عن «تمكن مديرية ش�ؤون الس�يطرات والط�رق الخارجية
(سيطرة الشهيد النقيب وائل) من إلقاء القبض عى متهمني
اثنني وفق املادة ( )1/4إرهاب».

واضاف�ت» فيما تمكنت قوة من الل�واء األول يف الفرقة األوىل
رشط�ة اتحادي�ة وبنا ًء ع�ى معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة
وبتنس�يق اس�تخباري مع قسم اس�تخبارات قيادة عمليات
بغ�داد ،من ضب�ط عجلة تحمل كميات كب�رية من املخدرات،
وأجهزة تعاطي املخدرات يف منطقة النهروان».
واش�ارت اىل» اعتق�ال متهم�ني اثنني كان�ا يروم�ان القيام
مهاجمة إحدى الدور السكنية ،يف منطقة األمني ضمن قاطع
مس�ؤولية الفرقة األوىل رشطة اتحادية .يف حني اعتقلت قوة
من الل�واء الثالث رشط�ة اتحادية وبالتنس�يق مع مكافحة

الجريمة املنظمة أربع�ة متهمني بتجارة األعضاء البرية يف
منطقة الكرادة».
واكدت» تمكن املفارز املش�ركة يف قي�ادة عمليات بغداد من
اعتقال متهمني بالتزوير ،وترويج املخدرات ،وضبط أس�لحة
غ�ري مرخص�ة وأجه�زة تعاطي املخ�درات ،يف ح�ني اعتقلت
قواتنا األمنية يف مديري�ة رشطة بغداد ورشطة النجدة ()12
متهما ً بالرسقة ،واالحتيال ،وحيازة أسلحة غري مرخصة».
وختمت» َ
بض َب َط َع َد َد مِ ْن ال َع َجالتِ َّال ِتي َال ُتحْ م َُل أوْراقا ً ُث ُبو ِتيَّة
َ
َ
َ
ِيف َجا ِن َب ْي الكر ِْخ والرُّصافة من قبل مديرية املرور العامة».

الغزي يدعو الوزارات إىل دعم «احلوكمة االلكرتونية»:
يشكل أمهية بالغة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د األم�ني العام ملجلس ال�وزراء ،حميد نعي�م الغ ّزي ،أمس
االثن�ني ،أن الحكومة تويل م�روع الحوكم�ة أهمية بالغة،
فيما وجه ال�وزارات بتخصيص جزء من مخصصاتها املالية
السنوية لدعم مروع الحوكمة اإللكرونية.
وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه إن «األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء،
حمي�د نعيم الغ ّزيَ ،
رأس اجتماع الفريق االستش�اري للجنة

تنس�يق وإدارة النش�اط الحكومي باتجاه إنش�اء الحوكمة
اإللكرونية».
وبني الغزي وفقا للبيان ،أن «الحكومة العراقية تويل مروع
الحوكم�ة أهمي�ة بالغ�ة؛ كون�ه سيس�هم يف تحدي�ث عمل
مؤسس�ات الدولة ،وتطوير أدائها ،كما يسهم يف القضاء عى
الروت�ني وضبط البيانات ،وتفكيك ش�بكات الفس�اد ،ووجّ ه
ع�دة توجيهات فني�ة وإدارية أبرزها :حث ال�وزارات عى أن
يك�ون جز ٌء م�ن مخصصاتها املالية الس�نوية لدعم أقس�ام
تقنية املعلومات ومروع الحوكمة اإللكرونية».

وأض�اف البيان ،أن «االجتماع ناقش املوضوعات املُدرجة عى
ج�دول أعمال�ه ،وتضمنت :ع�رض الهيكلي�ة املُقرحة ملركز
البيان�ات الوطن�ي ،وآلي�ة إدارة املش�اريع وتوزي�ع املالكات
وكيفية تش�ارك البيان�ات مع الوزارات ،إىل جانب االس�تماع
َ
مروع�ي البلدي�ة اإللكروني�ة ،وخارط�ة
للع�رض بش�أن
العراق» ،مبينا أن «االجتماع بحث التوصية الخاصة بإنش�اء
فريق القوانني والسياسات الرقمية للحوكمة اإللكرونية».
وتجدر اإلش�ارة إىل أن «اللجنة املذكورة مش�كلة اس�تنادا ً إىل
األمر الديواني  22لسنة .»2020
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االعامر الربملانية تقدم مقرتح ًا إلنشاء
صندوق دعم العشوائيات
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت لجنة الخدمات واإلعمار
النيابية ،أمس االثنني ،عن رؤية
جدي�دة للحكومة ح�ول قانون
معالج�ة العش�وائيات ،فيم�ا
أشارت اىل تضمني مقرح إلنشاء
صندوق دعم العشوائيات.
وقال عضو اللجن�ة عباس يابر
العطايف إن «هناك نس�ختني من
قانون�ي معالج�ة العش�وائيات
داخ�ل مجل�س الن�واب ،حي�ث
تم�ت قراءتهم�ا ق�راءة أوىل
وثاني�ة ومناقش�تهما ،ولم َ
يبق
س�وى التصوي�ت عليهم�ا»،
مبينا ً أن «أح�د القانونني يعالج
العش�وائيات ضم�ن التصمي�م
الس�كاني ،والثان�ي يعال�ج
التج�اوز ع�ى األرايض الزراعية
وتم دمجهما بقانون واحد».

وأش�ار اىل أن «مجل�س الن�واب
أض�اف بن�دا ً للقان�ون إنش�اء
صن�دوق لدع�م العش�وائيات،
ولك�ن الحكومة طلب�ت الريث
بامل�روع وع�دم التصوي�ت
علي�ه» ،مؤك�دا ً أن «مجل�س
الن�واب ال يزال يف نقاش بش�أن
القانون وينتظ�ر الحكومة من
أج�ل طرح�ه ضم�ن الجلس�ة
للتصويت عليه».
وتاب�ع العط�ايف أن «الحكوم�ة
لديه�ا رؤي�ة جدي�دة بش�أن
القانون» .وكشف عضو مجلس
الن�واب ع�ن تحال�ف س�ائرون
النائ�ب غايب العم�ريي يف وقت
مس�اع لتري�ع
س�ابق ،ع�ن
ٍ
قان�ون معالج�ة العش�وائيات،
فيم�ا أش�ار إىل وج�ود أكثر من
ستة ماليني شخص يسكنون يف
العشوائيات.

يونامي توضح دورها يف انتخابات ترشين األول:
دعم ومساندة
بغداد  /المستقبل العراقي
اوضحت األمم املتحدة ،االثنني ،دورها يف االنتخابات العراقية املقبلة،
املقرر اجراؤها يف ترين األول املقبل.
وأجابت األمم املتحدة عى سؤال «ما دور األمم املتحدة يف االنتخابات
العراقي�ة؟» ،قائلة« :بنا ًء عى طلب تقدمت ب�ه الحكومة العراقية،
ج�رى تكليف بعث�ة األمم املتحدة ملس�اعدة الع�راق (يونامي) ،من
خالل ق�رار مجلس األمن الدويل املرقم  2576لس�نة  2021القايض
بتقديم املشورة والدعم واملس�اعدة للحكومة العراقية وللمفوضية
العليا املس�تقلة لالنتخابات بش�أن الجه�ود الرامي�ة إىل التخطيط
وإجراء انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة بحق يقودها العراقيون
ويمتلكون زمامها».

برملان كردستان يصوت عىل متديد
فصله الترشيعي
بغداد  /المستقبل العراقي
ص�وت برملان إقليم كردس�تان،
أم�س االثنني ع�ى تمديد فصله
التريع�ي مل�دة ش�هر واح�د
بغي�ة االنتهاء م�ن إقرار قوانني
«مهمة».
وقال�ت كالة ش�فق ني�وز ،بأن
برمل�ان اإلقليم صوت عى تمديد

فصل�ه التريع�ي بمواف���قة
 65نائبا ً لصالح قرار التمديد.
وجرى تمديد الفصل التريعي
مل�دة ش�هر واح�د به�دف إقرار
مجموعة قوانني تعتربها رئاسة
الربملان من القوانني املهمة بينها
مسودة مروع قانون املوازنة
للع�ام الح�ايل .ويبل�غ أعض�اء
برملان كردستان  111نائباً.

إيطاليا تعتزم إبقاء
«وحدة عسكرية» يف العراق :لـم يتم القضاء
عىل «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن وزير الخارجية اإليطايل ،لويجي دي مايو ،أمس االثنني ،أن بالده
تعتزم االحتفاظ بوحدة عسكرية يف العراق ملساعدته يف محاربة تنظيم
داعش.
وق�ال دي مايو ،خالل افتت�اح اجتماع التحالف ال�دويل ملحاربة تنظيم
داعش يف روما «هذا التنظيم ُهزم يف بعده اإلقليمي ،لكن لم يتم القضاء
عليه .لهذا السبب ،ستستمر إيطاليا ،بوحدة قوامها أكثر من  800فرد
متمركزة بني العراق والكويت».
وأضاف «كما سنحافظ عى وجود عسكري كبري يف العراق ليتمكن من
أن يصبح دولة قادرة عى مواجهة التهديد بمفردها».
وأش�ار إىل أن إيطاليا ستتس�لم قريبا أيضا القيادة من الدنمارك ضمن
وحدة حلف ش�مال األطليس يف العراق وتس�تعد «لزيادة مشاركتها» يف
املهمة.
وش�دد وزير الخارجية اإليط�ايل أنه عى الرغم م�ن تهديدات داعش يف
العراق وس�وريا ،فإن القت�ال ضد التنظيم يجب أن يس�تمر يف أفريقيا
ومنطقة الس�احل «التي يلعب اس�تقرارها دورا ً رئيسيا ً يف أمن أوروبا
ومنطقة البحر األبيض املتوسط».

االستخبارات حتبط عملية تفجري أبراج لنقل
الطاقة يف دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني ،أمس
االثن�ني ،عن إحب�اط عملية تفجري
أبراج لنقل الطاق�ة يف دياىل.وقالت
الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه�خ إن «مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات

االتحادية يف وزارة الداخلية ،تمكنت
م�ن إبط�ال عملية تفج�ري برجني
لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة كان�ت
مُ ع� ّدة للتفجري من قب�ل عصابات
داع�ش اإلرهابية».وأضاف�ت أن
«املنطقة وعرة وغري ممسوكة من
قبل القوات األمنية ،إذ تم استدعاء
خبري املتفجرات لغرض تفكيكها».
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النقل تناقش مرشوع االتفاقية العراقية
القطرية للنقل البحري

حمافظ بغداد ووزير التعليم يعقدان اجتامع ًا
موسع ًا لبحث تنفيذ مشاريع يف  10جامعات

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /طالب ضاحي  /عادل احمد
عقد محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا ،أمس االثنني،
اجتماعا موسعا بحضور وزير التعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ،لتحديد آلية تنفيذ مشاريع
تعليمي�ة جديدة يف  10جامعات.وق�ال املحافظ يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ع�ىل هامش االجتم�اع الذي
ح�ره رؤس�اء مجال�س الجامع�ات وعم�ادات الكلي�ات،
«إن االجتم�اع للتكام�ل م�ع وزارة التعليم والبح�ث العلمي،
م�ن حيث تهيئ�ة األرايض لتنفيذ املش�اريع الخاص�ة بالبنى
التعليمية ،او تخصيصها لس�كن األستاذة الجامعيني» ،الفتا
إىل أن «االجتماع تمخض عن تشكيل لجنتني ،األوىل تعمل عىل
إع�داد خطة مناس�بة إلدخ�ال مش�اريع وزارة التعليم العايل
ضم�ن مش�اريع محافظة بغ�داد ،والخطة الثاني�ة تتمحور
عىل إرشاك مالكات املحافظة يف الزماالت والبعثات الدراس�ية
ضم�ن الجامعات الرصينة املعتمدة ل�دى وزراة التعليم».من
جانبه ،أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي« ،مناقش�ة مشاريع 10
جامع�ات يف العاصمة ،والتي تحتاج إىل بنى تحتية ،اذ تم وضعها ضمن

خط�ط تتألف من ( Aو Bو Cو ، ) Dحس�ب إمكانيات التنفيذ ،يف ظل
وج�ود التحديات الت�ي تواجه املجتمع من حيث البن�ى التحتية ،والنمو
السكاني ،إضافة إىل الظروف االقتصادية وأزمة جائحة كورونا».

ناقش�ت وزارة النق�ل ،م�رشوع االتفاقي�ة
العراقي�ة  -القطرية للنق�ل البحري يف اجتماع
موسع ترأسه مدير عام الدائرة االدارية واملالية
السيد احمد خلف بنيان .
وقال مدير ع�ام الدائرة االداري�ة :تم االجتماع
بن�ا ًء عىل توجيهات وزي�ر النقل الكابتن نارص
حس�ني بندر الش�بي؛ وبحضور مع�اون مدير
عام النقل البحري والسيد مصطفى كرم ممثل
عن الدائرة القانونية ،ملناقش�ة املرشوع بشكل
مفص�ل والوقوف ع�ىل الجوانب الس�لبيه فيه
ومعالجتها ووضع الحلول املناسبة للمشكالت
التي تواجهه.
واضاف :ترتب عن االجتماع توسيع اطر التعاون
املش�رتك بما يخدم النقل البح�ري بني البلدين
وتطويره والنه�وض بواقعه الخدمي وتعظيم
وارداته من خ�الل دعم امل�رشوع باإلمكانيات

املتاحة وتبادل الخربات بني الطرفني
واعداً :بالتهيئة واالعداد لعقد اجتماعات الحقة
بهذا الش�أن لدراس�ة مخرجات ه�ذا االجتماع

وزير العمل يوجه بمعاجلة مشكلة املستفيدين ممن تسلموا مبالغ إضافية من املرتاكم
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي،
أمس اإلثنني ،بمعالجة مش�كلة املستفيدين ممن تسلموا
مبالغ إضافية من املرتاكم.
وق�ال بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن

«الركاب�ي ترأس اجتماعا ً ملجل�س إدارة هيئة رعاية ذوي
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة يوم االثنني املوافق -6-28
 2021بحضور رئيس الهيئة وأعضائها ،وجرت مناقشة
مهام عمل املجلس والتأكيد عىل رضورة رسم السياسات
لعمل الهيئة» .وأكد الوزير وفقا ً للبيان أن «مهام املجلس
محددة بالقانون يف رس�م السياس�ات وهو غري مسؤول

ع�ن الق�رارات اإلداري�ة للهيئ�ة» ،الفت�ا ً إىل أن «ق�رارات
املجل�س األخ�رية خ�ارج اختصاصاته ويج�ب أن تكون
الق�رارات وفق ما حدده القان�ون ،داعيا الجتماع طارئ
ملجلس اإلدارة ملناقشة مواضيع أخرى تخص عمل الهيئة
وتفعي�ل مواد القانون رقم  38لس�نة  2013الذي يضمن
امتيازات كثرية لهذه الفئة» .وأوضح أن «مشكلة اسرتداد

قررت غلق مكتب شركة التأمني الوطنية يف زرباطية

املنافذ تناقش  10مرشوعات بينها تطوير منفذ القائم
بغداد /المستقبل العراقي
ناقش�ت هيأة املنافذ الحدودية ،أمس االثنني،
 10مرشوعات ،وذلك خالل االجتماع السادس
ملجلس الهيأة.
وقالت املنافذ يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه إنه «برئاس�ة رئيس هيأة املنافذ
الحدودي�ة عمر عدنان الوائ�ي عقد االجتماع
الس�ادس ملجل�س الهي�أة بحض�ور أعضاءه
ممثي الوزارات والهيئات واملحافظات املعنية
باملنافذ الحدودية».
وناقش مجلس الهيأة ،وف�ق البيان« ،فقرات
جدول أعماله والذي تضمن :
*املش�اريع االس�تثمارية للمناف�ذ الحدودية
(من�ديل ،طريبي�ل ،املنذري�ة ،الولي�د) عىل أن
تتوىل املحافظات إعم�ار املنافذ الحدودية من

إيراداته�ا من املنافذ وبنس�بة  ٪20وحس�ب
توجيهات املوازنة االتحادية لعام .2021
* تأهي�ل وتطوير منفذ القائ�م الحدودي من
قبل محافظة األنبار.
* التأكي�د ع�ىل الدوائ�ر العامل�ة يف املناف�ذ
الحدودي�ة االلتزام بقرار مجل�س الوزراء 84
لس�نة  2020وتنفيذ فقرة أن يكون الدوام يف
املنافذ  24ساعة متواصلة عىل مدار األيام.
* مناقشة عدم وجود مختربات لفحص املواد
الغذائية يف املنافذ الحدودية واتخذت التوصية
بصدده�ا ع�ىل أن يت�م زج القط�اع الخ�اص
والعام واملحافظات للقيام بعملية الفحص.
* تنفيذ قرار مجلس الوزراء  211ملنع تكدس
الحاوي�ات والعم�ل ع�ىل اجالئها م�ن املنافذ
الحدودية.
* مناقش�ة قلة إعداد اجهزة السونار للكشف

ع�ىل البضائ�ع والحقائ�ب يف املناف�ذ ،عىل أن
تق�وم وزارة املالية  /الهيئ�ة العامة للكمارك
بسد النقص الحاصل لذلك.
* غل�ق مكتب رشكة التأمني الوطنية يف منفذ
زرباطية الحدودي لعدم أداء مهامها بالشكل
املطلوب عىل أن تتحم�ل الرشكة املعنية كافة
التبعات القانونية املرتتبة جراء هذا التقصري.
* مناقش�ة طلب وزارة التج�ارة إعادة تأهيل
املوازي�ن الجرسي�ة التابع�ة له�ا يف منف�ذي
طريبي�ل واملنذرية الحدودي�ني مؤكدا أعضاء
املجلس أحقية الهيئة العامة للكمارك بالعمل
عىل هذه األجهزة وجباية رسومها وإمكانية
التنسيق بني وزارة التجارة والكمارك للوصول
إىل صيغ�ة تفاهمي�ة تع�رض يف االجتم�اع
الق�ادم ملجلس الهيأة التخاذ القرار املناس�ب
بصددها».

إعالن رسمي :مرشوع تطوير قناة اجليش يستهدف
وصول املياه إىل أبعد نقطة
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمني ،أم�س االثنني ،مب�ارشة أمانة بغ�داد والجهد
الهنديس ل� 4وزارات وهيئة الحش�د الش�عبي ،بتنفي�ذ مرشوع تطوير قناة
الجي�ش ،لضمان انس�يابية املي�اه يف مقطعه وإتاحة إمكانية «اس�تثماره
وجعل�ه مكانا ً س�ياحيا ً يف املس�تقبل.وقالت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه إن «أمانة بغ�داد بارشت ،بتوجيه م�ن رئيس مجلس
الوزراء ،وبمس�اندة خمس جهات حكومية ،بتنفيذ م�رشوع قناة الجيش،
بما يضمن وصول املياه بانس�يابية اىل أبعد نقطة فيه» .وأوضحت «الهيئة
العام�ة لصيانة مش�اريع الري والبزل يف وزارة امل�وارد املائية ،تقوم بتأهيل
وتبطني االجزاء املت�ررة للقناة».وأش�ارت إىل «ارشاف وزير املوارد املائية
مهدي رشيد الحمداني ،عىل العمل ضمن قاطع العمل املكلفة بتنفيذه وزارة
املوارد املائية» .وأضافت الخلية أن «األعمال األولية للمرشوع ،تضمنت تنفيذ

أعمال الحفر ،ورفع الرتبة غري الصالحة ،ونقلها خارج موقع العمل ،إضافة
اىل مواصل�ة أعمال الدفن املرصوص باألتربة النظيفة ،وبنس�بة حدل ال تقل
عن ( ٪95بروكتور قيايس) ،وتنفيذ أعمال التبطني بالخرسانة املسلحة نوع
« ،»C25فضال عن أعمال التكس�ية الحجرية ،ورفع األنقاض ونقلها خارج
حدود األمانة».ولفتت إىل «تواصل أعمال التعديل والتسوية ملقرتبات القناة،
باس�تخدام اآلليات التخصصية التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري
والب�زل ،أح�د تش�كيالت وزارة امل�وارد املائي�ة ووزارة النفط».وبينت خلية
اإلعالم الحكومي أن «الجهد الفن�ي والهنديس لكل من وزارات املوارد املائية
والنفط والكهرباء والزراعة وهيئة الحش�د الشعبي ،يشارك إىل جانب امانة
بغداد .وأوضحت أنه «من املقرر إنجاز املرشوع قريبا ،وضمن املقطع املكلفة
ً
مبينة أن «املرشوع
بأعمال�ه وزارة املوارد املائية ،وحس�ب ما مخطط ل�ه»،
س�يؤمن نقل املي�اه بانس�يابية عالية ضمن مقط�ع القناة ،وم�ن املمكن
استثمار املوقع سياحيا مستقبال ،وجعله متنفسا للعوائل البغدادية».

املبال�غ االضافية م�ن املرتاكم يج�ب معالجتها بالرسعة
املمكن�ة وفق إجراء قانوني وأص�ويل واالبتعاد عن إيقاف
الرواتب» ،مش�ددا ً عىل «أهمية حرص أعداد املس�تفيدين
الذين اس�تلموا مبال�غ اضافية وكمي�ة املبالغ املرصوفة
ملعالج�ة املوضوع من قبل الهيئة أو تقس�يط املبالغ بعد
دراسة املوضوع من الناحية املالية والقانونية».

الصحة تكشف عن خطة ملعاجلة
«املدمنني» :ردهات يف  6مناطق

بغداد  /المستقبل العراقي
أنجزت وزارة املوارد املائية عرشات املش�اريع واألنش�طة
الخدمية خالل الع�ام األول للحكومة العراقية للفرتة من
آيار  2020ولغاية حزيران .2021
وذك�رت خلية االع�الم الحكومي يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ان «ال�وزارة افتتحت خ�الل املدة
املذك�ورة ،مش�اريع ناظم ش�ط البرصة االس�رتاتيجي،
وم�رشوع محط�ة تعزيز الس�ماوة بترصي�ف  15م / 3
ثا التي س�تقيض عىل الش�حة املائي�ة يف محافظة املثنی،
وتأهيل املرحلتني األوىل والثانية ملرشوع التحدي (تطوير
شط الحلة)».
وبينت انه «تمت مبارشة رشكات الوزارة العامة بمرشوع
س�د مكحول السرتاتيجي الذي يؤمن خزينا مائيا بمقدار
(  3ملي�ار  /م  ) 3وال�ذي يؤمن حماي�ة محافظة بغداد
خالل موجات الفيضان ،ووضع حجر األساس واملبارشة
باألس�بقية األوىل مل�رشوع م�اء الب�رصة األنبوب�ي قناة
البدعة ،فضال عن املبارشة بمرشوع ماء السماوه الكبري
(محطة املأخذ واألنبوب الناقل ملسافة  65كم)».
واضافت» إنج�از الخط�ة الزراعية بنجاح وللموس�مني
الصيف�ي والش�توي وبنس�بة (  ) ٪ 110وبم�ا يحق�ق
االكتف�اء الذات�ي م�ن املحاصي�ل الس�رتاتيجية وأهمها
الحنطة والش�عري ،فضال عن انجاز وافتتاح س�د خاصه
جاي يف محافظة كركوك بسعة (  74مليون م  ) 3وانهاء
مشكلة مياه الرشب يف كركوك».
واس�تدركت ان «ال�وزارة ب�ارشت بتنفيذ م�رشوع دعم

انخفاض أسعار بيع الدوالر
يف األسواق املحلية
بغداد  /المستقبل العراقي

انخفضت أسعار بيع الدوالر ،أمس االثنني ،يف األسواق املحلية.
وسجَّ لت أسعار بيع الدوالر  147.500دينار لكل  100دوالر ،بينما
سجَّ لت أسعار رشاء الدوالر  147.000دينار لكل  100دوالر.
وقد قرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق ،تعديل سعر رصف
الدوالر أمام الدينار العراقي ،إذ بلغ س�عر رشاء الدوالر من وزارة
املالية  1450ديناراً ،أما س�عر بيعه للمصارف فقد حدد ب�1460
دينارا ً لكل دوالر ،فيما يكون سعر البيع للمواطن ب� 1470دينارا ً
لكل دوالر.

النزاهة تعلن إيقاف هدر  10مليارات
دينار يف تقاعد األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،أم�س
االثن�ني ،ع�ن خط�ة ملعالج�ة متعاط�ي
املخدرات ،فيما لفتت اىل أن الخطة تتضمن
فتح ردهات جديدة للمعالجة.
وقال مستشار الصحة النفسية يف الوزارة
عم�اد عب�د ال�رزاق إن «وزارة الصح�ة
لديه�ا تع�اون م�ع االجهزة االمني�ة للحد
من ظاه�رة املخدرات» ،مبين�ا ً أن «الهيئة
الوطني�ة العلي�ا لش�ؤون املخ�درات التي
ترأسها وزارة الصحة لديها جهود جادة يف
مكافحة املخدرات».
واض�اف ان «امل�واد التي تضب�ط من قبل
وزارة الداخلية تخزن يف الطب العديل ومن
ثم تتل�ف» ،مش�ريا ً اىل ان «ال�وزارة لديها
تنس�يق م�ع العدي�د م�ن ال�وزارات منها
الداخلية ،والعدل ،ووزارة العمل والشؤون
االجتماعية كون عملية مكافحة املخدرات
عملية تنسيقية».
وتابع أن «ع�دد املتعاطني الذين يراجعون
ال�وزارة خالل س�نة  2020ل�م يتجاوزوا
االربعة آالف مراجع ما بني ادوية ومخدرات
وكح�ول» ،موضحا ً ان «لدى الوزارة خطة
لفتح ردهات ملعالجة املتعاطني».

وبني ان «الردهات فتحت يف البرصة ودياىل
وبابل وكركوك ،اضافة اىل واسط وجانبي
الكرخ والرصافة ببغداد س�تفتح قريباً»،
الفتا ً اىل أن «افتتاح الردهات يف املحافظات
يحتاج اىل تعاون املحافظني».
ويف وق�ت س�ابق أك�دت وزارة الداخلي�ة،
«تطبيقها س�رتاتيجية وضعت من شقني
ملحارب�ة آف�ة املخ�درات ،األوىل تدعي�م
املديري�ات الضبطي�ة كاملديري�ة العام�ة
ملكافحة املخ�درات ،وتم ذلك عرب تدعيمها
باملجه�ود الب�رشي والك�وادر واملحققني
وكذل�ك الدعم اللوجس�تي رغ�م الضائقة
املالية وكذلك تكليف قوات النخبة يف وزارة
الداخلية واالستخبارات بالتعاون وتوحيد
الجه�ود للوص�ول لكب�ار مروج�ي املواد
املخدرة وضبطها».
وتابع�ت أن «الش�ق الثان�ي ال�ذي تعم�ل
عليه الوزارة ه�و تكليف املديريات املعنية
بالتوعية املجتمعي�ة كالرشطة املجتمعية
ودوائ�ر العالق�ات واإلع�الم ب�رورة أن
تك�ون هن�اك توعي�ة بمخاط�ر املخدرات
النفس�ية والجنائي�ة واذا م�ا تمكنت من
وض�ع العائ�الت واملواط�ن يف ص�ورة هذا
الخط�ر وتبعاته فس�يكون لها دور إضايف
يف التوعية».

املوارد املائية تعلن افتتاح ناظم شط البرصة االسرتاتيجي والقضاء عىل الشحة املائية للمثنى
اتخاد قرار تخطيط املوارد املائية العراقية بالتنس�يق مع
مرشوع تحس�ني األداء والحكم الرشيد (تکامل) ( IGPA
) املم�ول من الوكالة األمريكي�ة للتنمية الدولية USAID
 19لتحقيق إدارة ش�املة للموارد املائية واالس�تفادة من
جمي�ع اإلي�رادات املائية يف زي�ادة خزينها الس�رتاتيجي
وتأمني الحصة املائية للموس�م الزراع�ي الصيفي الحايل
رغم الشحة يف حويض دجلة والفرات».
وتابعت «إنجاز أعمال محطة تعزيز جدول خريسان من
مرشوع أسفل الخالص والقيام بنصب محطة الضخ مع
م�د أنابيب لتأمني مياه الرشب وإنه�اء املعاناة يف مدينة
بعقوبة يف ظروف الش�حة املائي�ة ،والقيام بحفر  72برئ
يف محافظ�ة دياىل لتأمني مياه اإلس�الة ل� (  ) 32محطة
م�ع تأمني املي�اه ل�� (  ) 19قرية باملحافظ�ة يف ظروف
الش�حة املائية الحالية ،وإنجاز وافتتاح مرشوع السابلة
اإلروائي ،وم�رشوع قناة عالج اإلروائي�ة ،وإنجاز أعمال
املرحل�ة األوىل ملرشوع مبزل رشق دجلة لغرض تحس�ني
خصوبة الرتبة».
واس�تدركت انه «فما يخص مستحقات العقود واألجراء
فإن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لتس�ديد الجزء األكرب من
مستحقاتهم للتقليل من معاناة العاملني يف هذه الوزارة
وخل�ق الثق�ة بينهم وب�ني الحكومة من خالل التنس�يق
م�ع وزارت�ي التخطي�ط واملالي�ة بص�دد ذل�ك ولألعوام
(.)2019،2018،2017،2016
وفيم�ا يخ�ص مل�ف املي�اه ،اعتم�دت الوزارة سياس�ة
جدي�دة بالتعامل مع امللف الخارج�ي للمياه مكنتها من
اس�تحصال موافقة الربملان الرتكي ع�ىل مذكرة التفاهم

وماترت�ب عليها من تغ�ريات وتط�ورات فيما
ً
خدمة للصال�ح العام ودعما ً
يتعلق باملرشوع،
لالقتصاد الوطني.

املوقع�ة يف ع�ام  2009و  2014والت�ي تل�زم تركيا فيها
بإط�الق حصة عادل�ة ومنصفة للعراق م�ن نهري دجلة
والف�رات ،وكذلك إعالن الرئيس الرتكي برورة تقاس�م
املياه مع دول املصب».
واس�تدركت « ال�وزارة قام�ت وألول م�رة من�ذ عق�ود
باستحصال موافقة مجلس الوزراء عىل بروتوكول يخص
إطالق�ات نه�ر دجلة وقد ت�م إرس�اله إىل الجانب الرتكي
لغ�رض التفاوض بش�أنه وإقراره واملباحثات مس�تمرة
بهذا املوضوع مع اإلش�ارة بالرورة اىل تقاسم األرضار
الناتجة عن الشحة املائية بسبب انحسار األمطار».
واوضح�ت «موافق�ة ال�وزارة عىل تأس�يس مركز بحثي
مشرتك مع الجانب الرتكي يكون مقره يف بغداد وسيكون
هذا املركز نواة لتبادل الخربات ونقل املعرفة بني الطرفني
العراق�ي والرتكي وهذا بحد ذاته يمث�ل تطورا إيجابيا يف
طريق التعامل مع الجانب الرتكي ،فضال عن االس�تمرار
بتغذي�ة األهوار بالحصص املائي�ة واملحافظة عىل نوعية
وكمية املياه واملس�احات املغم�ورة وبما يضمن أبقاءها
مدرج�ة ضم�ن الئحة ال�رتاث العامل�ي ،وتأم�ني الحصة
املائية ملحافظة البرصة والتي س�اهمت يف تقليل وأيقاف
امل�د امللحي وتحس�ني نوعية املياه الواصل�ة اىل محافظة
البرصة مع القيام بتوجيه الدعوات التخصصية للرشكات
اإلستشارية لغرض اعداد املعالجات الخاصة باملوضوع.
واك�دت ان «ال�وزارة قام�ت أيض�ا بحمل�ة وطنية كربى
يف جمي�ع أنح�اء الع�راق إلزال�ة التجاوزات ع�ىل النظام
املائ�ي والتجاوز عىل أحواض األنهر الرئيس�ية والتجاوز
ع�ىل الحصص املائي�ة والتجاوز عىل ضف�اف ومحرمات

االنهر ( عن طريق س�رتاتيجية أقرتها الوزارة ابتداءا من
 7/5/2020حيث بلغت نس�بة التج�اوزات املُزالة بحدود
(  ) ٪ 40وبم�ا يضم�ن التوزي�ع الع�ادل للم�وارد املائية
وإيصال املياه إىل ذنائ�ب األنهر وخصوصا يف محافظات
السماوة وذي قار والبرصة إضافة إىل الحد من التجاوزات
البيئية.
وتمكن�ت ال�وزارة أيض�ا م�ن ارس�ال مكون�ات تحديث
الدراسة السرتاتيجية إىل وزارة التخطيط لغرض إدراجها
يف خط�ة عام  2021ليتس�نى لل�وزارة إعداد مس�تندات
الدعوة للرشكات األجنبية ،واس�تحصال موافقة مجلس
الوزراء ب�أدراج مرشوع إنت�اج الخرائ�ط الطوبوغرافية
للعراق ضمن خطة الوزارة االستثمارية لعام .2021
وتابعت ضمن أنش�طة وفعاليات الوزارة ،نجحت الوزارة
بإقام�ة فعالي�ات مؤتمر بغداد ال�دويل األول للمياه وهذا
يعن�ي إع�ادة العراق إىل نش�اطة اإلقليمي ،واس�تحصال
موافق�ة املجلس الوزاري لالقتصاد بش�أن إق�رار تعرفة
أجور الس�قي لألرايض الزراعية وبنس�بة  ٪ 50من األجر
بموجب التعرفة ولهذا املوس�م فقط ع�ىل أن يعاد النظر
بها يف املواس�م الالحق�ة بعد أن تم تعليق اس�تيفاء هذه
األج�ور من قب�ل االمانة العامة ملجلس ال�وزراء منذ عام
 ،2006وتفعيل منظومة التطوير الراداري لتقييم حركة
السدود وخاصة يف سدي دربندخان واملوصل وقد اجريت
التج�ارب األولي�ة وظه�رت نتائ�ج مش�جعة وايجابي�ة
باس�تخدام هذه التقني�ة ،فضال عن االس�تمرار بأعمال
ک�ري األنه�ر والتطه�ريات وإزالة زه�رة الني�ل ولعموم
الجدوال والقنوات.

أعلنت هي�أة النزاهة ،أمس االثنني ،عن ايق�اف هدر  10مليارات
دين�ار يف تقاع�د األنب�ار ،فيم�ا اش�ارت اىل ضب�ط  112معاملة
تقاعدية مزورة من أصل  145معاملة تم تدقيقها.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
َّ
الخاص بمتابعة الدوائر التابعة
امليداني
نس�خة منه إن «الفريق
َّ
لوزارة املاليَّ�ة يف املحافظة ،الذي قام باالنتق�ال إىل هيئة التقاعد
الوطنيَّ�ة  -ف�رع األنب�ار -مالحظيَّة تقاعد الفلوج�ةَّ ،
تمكن من
معاملة تقاعدي ً
ً
َّ�ة مُ زوَّرةً
وتزوي�ر يف ()112
تالعب
ضبط حاالت
ٍ
ٍ
يف األنبار».وأضاف�ت إن�ه «بع�د تدقي�ق ( )145معامل�ة ش�هي ٍد
ومُ
صاب من حيث قرار اللجنة الفرعيَّة ومُ ستمس�كات املُصابني
ٍ
وصحَّ
َّ
هدر
ة صدور التقارير الطبيَّة مع الدوائر املعنيَّة ،تم إيقاف ٍ
رص ُ
ُ
س�ت َ
ف
باملال العام بمبل�غ ( )10,200,000,000دينار كانت
كفروقات ورواتب للمُ عامالت املُزوَّرة».
ٍّ
ضب�ط أصويل باملضبوطات ،يف
وأوضح�ت أنه «ت َّم تنظيم محر
ٍ
العمليَّ�ة التي ُن ِّف َ
َّ
�ذت بموجب مُ ذكرة قضائيَّ�ة؛ بغية عرضه عىل
ُ
قايض التحقيق املُختص؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسبة».
وسبق للهيأة أن أعلنت عن إحباط محاول ٍة لتمرير معاملة لرصف
مبل�غ تعويض وراتب تقاعدي ألح�د عنارص «داعش» اإلرهابي،
وضبط األوليات الخاصة باملعاملة ،فيما كشفت يف منتصف كانون
األول امل�ايض ع�ن ُّ
تمكنها م�ن إيقاف ه�در ()9,000,000,000
ُ
دينار م�ن املال العام ،وضبط عرشات املعام�الت املزوَّرة يف دائرة
تقاع�د األنبار خاصة بالش�هداء واملصابني ،وضبطت يف ش�باط
( )32معامل�ة تقاعديَّة مُ �زوَّرة ،لتوقف هدرا ً بامل�ال العام قدره
( )3,270,000,000دينار.

تلفزيونات سامسونج  Neo QLEDحتصل
عىل شهادة «حتسني الصوت املكاين» من VDE
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت سامس�ونج أن أجهزته�ا التلفزيوني�ة  Neo QLEDق�د
أصبحت األوىل التي تحصل عىل شهادة «تحسني الصوت املكاني»
عىل مس�توى القطاع من الوكالة األملاني�ة ( .)VDEوتمنح هذه
الجائزة للمنتجات التي تقدم تجربة صوتية متسقة بغض النظر
ع�ن البيئ�ة املحيطة .وتس�هم بيئات املش�اهدة املختلف�ة لهذه
األجه�زة ،يف توفري تج�ارب صوتية مختلفة للمش�اهد .ولتقليل
مس�تويات االخت�الف يف الصوت ،عملت سامس�ونج عىل إضافة
املي�زة الصوتي�ة  SpaceFit Soundإىل أجهزته�ا التلفزيونية من
ن�وع  ،Neo QLEDم�ا يضم�ن ملنتجاته�ا توفري تجرب�ة صوتية
تتواف�ق تمام�ا ً م�ع بيئ�ة االس�تماع املعيارية.ويت�م م�ن خالل
ه�ذه امليزة اس�تخدام امليكروفونات املدمج�ة للتعرف عىل البيئة
املحيطة.« ،وقد يتعرض مس�توى صوت الجهري للتشويه ،بسبب
وجود مس�احة صغرية ب�ني الحائط والتلفزي�ون .وحاملا تتعرف
مي�زة « »SpaceFit Soundع�ىل هذه املش�كلة ،فإنه�ا تعمد إىل
ً
وضوحا.وم�ع أنه كان
تقوي�ة هذا املس�توى لتوفري ص�وت أكثر
يتعني عىل املستخدمني يف السابق ضبط الصوت يدو ًيا ،يمكن اآلن
االس�تفادة من خاصي�ة « »SpaceFit Soundلتتوىل هذه املهمة
تلقائ ًيا».وقال يونغهون تش�وي ،نائب الرئيس التنفيذي ورئيس
فري�ق البح�ث والتطوي�ر يف قط�اع أجه�زة الع�رض املرئي لدى
سامس�ونج لإللكرتوني�ات« :تعمل مي�زة  SpaceFit Soundعىل
تحس�ني الصوت من املحتوى ،ألنها تقوم بتحليل البيئة املحيطة
للمس�تخدم .وكان الهدف من تطويرها ضمان استمتاع عمالئنا
بأجهزتهم من دون أي متاعب.
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اعالنات

العدد ( )2403الثالثاء  29حزيران 2021

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

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

)Public Tender Announcement for Tender No: 018-SC-21-EBS (2 Announcement
Provision of Providing Local Drivers of Armored Vehicle and HSSE Management Service for EBS
Oilfiled
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
nd

اعالن ثاين ( )110والصادر يف 2021/6/24

اشارة اىل قرار االحالة املرقم ( )93يف  2021/5/23تعلن اللجنة اعاه عن
تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائده ملكيتها اىل مديرية
بلدية ربيعه وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلنية  .فع�ىل الراغبن بااليجار مراجعة مديري�ة بلدية ربيعه وخال
مدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف مستصحبن
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اج�ور نرش االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل
االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة (ثاثون يوم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تأجر ناكا ويعاد االعان عن
تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة املصاريف
االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له
بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد
املس�تاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون
املزايدة يوم االربعاء املصادف  2021/7/14يف مديرية بلديات نينوى يف
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
ماحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

ساحة وقوف السيارات
الكبيرة

على جزء من القطعة المرقمة 2966/5
م 66السعدة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
الرشكة العراقية للنقل الربي  /املسامهة املختلطة
اعالن

تعل�ن الرشك�ة العراقية للنقل الربي املس�اهمة املختلط�ة عن بيعها
س�يارات عدد ( )5باملزايدة العلنية يف مق�ر الرشكة الكائن يف النهضة
يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االح�د املصادف  2021/7/8فعىل
الراغب�ن باملزايدة الحضور اىل مقر الرشك�ة وتقديم تأمينات قانونية
بمبلغ قدره ( )2000000وعىل من ترس�و علي�ه املزايدة تحمل اجور
االع�ان والداللي�ة بنس�بة ( )%2م�ن ب�دل املزايدة ورس�وم تس�جيل
واللوحات ل�دى دوائر املرور العامة ويف حالة عدم حصول البيع يكون
املوع�د الاح�ق للبيع يوم االربع�اء املص�ادف  2021/7/11ويف نفس
املكان والرشوط
السيارات :
 � 1نيسان سني موديل ( )2007عدد ()2
 � 2نيسان اورفان موديل ( )2007عدد ()2
 � 3مسيوبييش بيكم دبل قمارة (عاطلة ) موديل  1990عدد ()1

جميد عبد احلميد العامري
املدير املفوض

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد1133 :
التاريخ 2021/6/21:
م /نرش فقدان
للطل�ب املق�دم م�ن قبل املدع�و (إبراهي�م عبود
مص�يل) ال�ذي روم في�ه نصبه�ا قيم ع�ىل ابنه
املفق�ود (ق�ي إبراهي�م عب�ود مص�يل) قررت
هذه املحكمة ن�رش فقدان املدعو (قي إبراهيم
عبود مصيل) ال�ذي فقد يف محافظة صاح الدين
بتاري�خ  2014/9/18ول�م يع�رف مصريه لحد
االن وع�ىل من يعثر علي�ه وتتوفر لديه معلومات
عن�ه االتص�ال بذوي�ه الس�اكنن يف (محافظ�ة
صاح الدين /ناحية االسحاقي) او مركز رشطة
االس�حاقي خ�ال ش�هر من الي�وم الت�ايل لنرش
اإلعان ...مع التقدير
القايض
فائق مشعل صالح
����������������������������������������
إىل الرشيك عقيل سالم حمزه
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي
فرع النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قي�ام رشيك ورود بدير كريم بالبناء عىل حصتها
املشاعه يف القطعه املرقمه  64722/3حي النداء
خال مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر
خارج الع�راق من تأريخ نرش االعان وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبا

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/1176:ش2021/
التاريخ2021/6/28 :
اعان
اىل املدعى عليه  /محمد عواد صالح
أقام�ت زوجتك املدعية (بس�مه صب�اح الطيف)
الدعوى الرشعية املرقمة /۱۱۷6ش ۲۰۲۱/والتي
تطلب فيها تأييد حضانه وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ القضائي
عيىس صالح محمد وإش�عار املختار(نعمان عبد
الل�ه حميد ) مخت�ار منطقة الخرضاء س�امراء
وش�هادة الش�اهدين (مرت�ي كم�ال الطيف و
مصطف�ى جم�ال الطي�ف ) واملص�دق م�ن قبل
قائمقامية قضاء سامراء قررت املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن للحضور
بموع�د املرافعة املواف�ق  2021/7/26ويف حالة
عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا فستجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
كاظم متعب داود
����������������������������������������
اع�ان  /إىل ال�رشكاء ( صال�ح مه�دي جب�ار ،
عاء محس�ن عبد الزه�رة )  /اقتىض حضوركم
إىل مديري�ة بلدية الحيدرية قس�م اجازات البناء
لغرض اصدار اج�ازة بناء للعقار املرقم / 2878
 / 116محلة الحيدرية رقم املقاطعة (  )6اس�م
املقاطع�ة ( خ�ان الحم�اد) خال م�دة اقصاها
ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االع�ان وبخافه
سوف يتم إصدار االجازة  /طالب االجازة  /ختام
كريم هاشم

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 6891/3حي الريموك باس�م
قبيل�ه كامل عب�اس رداد من يعثر عليه تس�ليمه إىل
جهة االصدار
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2773ب2021/5
التاريخ 2021/6/28
اعان
اىل  /املدعى عليه (نزار حميد حسن )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاه ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزامك بتاديتك له بالتكافل والتضامن بينك واملدعى
عليه االخر مبلغا قدره ( $4800عن القرض املؤرخ
يف  2017/8/24ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك
ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة كرباء واشعار مختار الغدير  1/عدنان
تي�كان خلي�ف ل�ذا تق�رر تبليغك اعان�ا بصحيفتن
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2021/7/11
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������������
إىل الرشيك افراح داوي محمد اقتىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 89894/3ح�ي الن�داء خ�ال عرشه اي�ام وبخافه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
قاسم اروه محمد
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /265ب2021/5
التاريخ 2021/6/28
اعان
اىل  /املدعى عليه (عبد الله قحطان اكرب)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاه ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزامك بتاديتك له بالتكافل والتضامن بينك واملدعى
عليه االخر مبلغا قدره ( $1750عن القرض املؤرخ
يف  2019/5/28ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك
ك�ون العن�وان وهميا حس�ب رشح املبل�غ القضائي
يف محكم�ة ب�داءة الرصاف�ة واش�عار مخت�ار محلة
 127احم�د عزيز لذا تقرر تبليغ�ك اعانا بصحيفتن
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2021/7/11
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp,
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Providing Local Drivers of Armored Vehicle and HSSE Management Service for
EBS Oilfiled
)Tender No.: 018-SC-21-EBS (2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second Time. All the
specialist 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
Company to seek one contractor which has enough experience and ability that can carry out the project of Provision
of Providing Local Drivers of Armored Vehicle and HSSE Management Service for EBS Oilfiled.
For more details, please refer to 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 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 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 19th July 2021 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 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. 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 www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/12 :خ2021/
التاريخ2021/ 6/ 22:
أعان
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل
 3005/6م  18البغيل�ة الواق�ع يف النعماني�ة
العائ�ده اىل للمدي�ن (حات�م كري�م زي�دان)
املحج�وزه لق�اء طل�ب الدائ�ن (حي�در كريم
زيدان)البال�غ ( )30,000,000ثاث�ون مليون
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة هذه
املديري�ة خال م�دة ( 30يوما ) تب�دأ من اليوم
الت�ايل للن�رش مس�تصحبا معه�م التأمين�ات
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:قضاء النعمانية األلبان /
الش�ارع العام  /العقار املرق�م 3005/6م18
البغيلة
-2جنسه ونوعه -:قطعة ارض طابو رصف
-3ح�دوده واوصافه  :حصة املدين (ش�ائعة)
14سهم
-4مشتماته -:
-5مساحتة :خمسة وثاثون مرت مربع شائعة
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل -:
_8 8القمي�ة املق�درة  12,000,000 :ملي�ون
دينار عراقي
��������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/11 :خ 2021/
التاريخ2021/ 6/ 22:
أعان
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل
 8/4م  23الغبييش الواقع يف النعمانية العائده
اىل للمدي�ن (حات�م كري�م زي�دان) املحج�وزه
لق�اء طلب الدائ�ن (حاكم كري�م زيدان)البالغ
( )30,000,000ثاث�ون ملي�ون دين�ار فع�ىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال
م�دة ( 30يوم�ا ) تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مس�تصحبا معهم التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل
املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:قضاء النعمانية  /الكرادة
 /العقار املرقم  8/4م  23الغبييش
-2جنسه ونوعه -:ارض زراعية طابو
-3حدوده واوصافه  :مشاعة
-4مشتماته -:
-5مساحتة2 :دونم و 750مرت
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:زراعي
_8 8القمي�ة املق�درة  1500,000 :ملي�ون و
خمسمائة الف دينار عراقي
��������������������������������������
فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم  3 / 29478حي
الجامعة بأس�م العراقي احمد هاش�م جاس�م
فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/8 :خ 2021/
التاريخ2021/ 6/ 22:
أعان
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل
 8/4م  23الغبييش الواقع يف النعمانية العائده
اىل للمدي�ن (حات�م كري�م زي�دان) املحج�وزه
لقاء طلب الدائ�ن (صباح كري�م زيدان)البالغ
( )30,000,000ثاث�ون ملي�ون دين�ار فع�ىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال
م�دة ( 30يوم�ا ) تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مس�تصحبا معهم التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل
املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:قضاء النعمانية  /الكرادة
 /العقار املرقم  8/4م  23الغبييش
-2جنسه ونوعه -:ارض زراعية طابو
-3حدوده واوصافه  :مشاعة
-4مشتماته -:
-5مساحتة2 :دونم و 750مرت
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:زراعي
_8 8القمي�ة املق�درة  1500,000 :ملي�ون و
خمسمائة الف دينار عراقي
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2772ب2021/5
التاريخ 2021/6/28
اعان
اىل  /املدعى عليه (احمد محمد جاسم)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاه ضدك
والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بتاديتك له بالتكاف�ل والتضامن بينك
واملدع�ى علي�ه االخ�ر مبلغا ق�دره ($1400
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف  2017/1/28ونظرا
لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك ك�ون العنوان
وهميا حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة
بداءة كرباء واش�عار مخت�ار ناحية الحر حي
النور ه�ادي زوير عبود لذا تقرر تبليغك اعانا
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة
 2021/7/11الس�اعة التاس�عة صباحا وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1369ب2021/5
التاريخ 2021/6/28
اعان
اىل  /املدعى عليها (ارساء داخل جوني)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاه ضدك
والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى علي�ه االخربتاديتكم�ا ل�ه
بالتكاف�ل والتضامن فيم�ا بينكما مبلغا قدره
 $ 1650ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/7/24
ونظ�را لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة
املشخاب واش�عار مختار الدبينية طرب فرعون
يف املشخاب لذا تقرر تبليغك اعانا بصحيفتن
محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 2021/7/8
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعان
تعلن ادارة وقف ابراهيم ال حميدي (تحت ادارة متويل) يف النجف االرشف
ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية للملك املدرج اوصاف�ه يف ادناه فعىل الراغبن يف
االش�رتاك باملزايدة مراجعة املديرية وخال ع�رشة ايام من تاريخ النرش يف
احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا
يف مق�ر املديرية من اليوم االخ�ري من املدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رس�مية فاليوم الذي يلي�ه يكون موعدا للمزاي�دة وكذلك اذا صادف
تعطي�ل رس�مي او حظر من قب�ل خلية االزم�ة يف النجف بس�بب ظروف
جائح�ة كورونا فيكون يوم املزايدة بعد رف�ع الحظر مبارشة وعىل املزايد
دف�ع التأمينات القانوني�ة البالغة  %20م�ن بدل التقدير بوص�ل اىل متويل
الوق�ف وبراءة ذمة م�ن الرضيبة واملستمس�كات الثبوتي�ة كافة االصلية
واملصورة مع مضبطة تأييد س�كن حديثة وان يجلب املتقدم ( الجديد ) يف
املزايدة هوية ممارسة املهنة صادرة من جهة حكومية او نقابية تسمح له
ممارس�ة نفس املهنة التي يس�تغلها يف امللك وكذلك جلب املوافقات االمنية
للراغب�ن يف الدخول باملزاي�دات لاوقاف الكائنة يف املدين�ة القديمة حرصا
بن�اء ع�ىل التعليمات الناف�ذة وال يجوز ملوظف�ي االوق�اف واقاربهم حتى
الدرج�ة الرابعة م�ن دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور
الن�رش والداللي�ة واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد ب�دل االيجار صفقة
واحدة وخال ثاثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكا
ت
1

اسم
العقار
وقف
ابراهيم
ال
حميدي

رقمه

موقعه

مساحته

محل
رقم 53
مشراق

محلة
المشراق

12م

بدل التقدير
2500000

��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2639ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعان
اىل  /املدعى عليه (سيف عيل حسون )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاه ضدك
والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بتاديتك له بالتكاف�ل والتضامن بينك
واملدع�ى عليه االخر مبلغ�ا قدره ( $500عن
الق�رض املؤرخ يف  2006/5/23ونظرا لثبوت
مجهولي�ة محل اقامت�ك كون العن�وان وهميا
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة
استئناف الكرخ واشعار مختار ناحية املنصور
حي الغزالية محلة  655لذا تقرر تبليغك اعانا
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة
 2021/7/8الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتاوي
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2650ب2021/5
التاريخ 2021/6/28
اعان
اىل  /املدعى عليه (عيل جبار كريم)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاه ضدك
والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بتاديتك له بالتكاف�ل والتضامن بينك
واملدع�ى عليه االخر مبلغا قدره ( $1750عن
الق�رض املؤرخ يف  2019/5/28ونظرا لثبوت
مجهولي�ة محل اقامت�ك كون العن�وان وهميا
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة
بغداد الجديدة لذا تقرر تبليغك اعانا بصحيفتن
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/7/11
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������
اىل الرشيك الذي ال يحرض  /زهور عبد شوكان
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل صندوق االس�كان
العراق�ي فرع النجف وذلك ال ق�رارك باملوافقة
ع�ىل قيام رشيكك بالبناء ع�ىل القطعة املرقمة
 116 / 997خ�ان الحم�اد وبعكس�ه س�يتم
اص�دار الق�رض خال ف�رتة عرشة اي�ام وفقا ً
للضوابط الازمة
طالب القرض  /عبد االمري حسن علوان

5

اعالنات

العدد ( )2403الثالثاء  29حزيران 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 170 /
التاريخ 2021/6/27

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية (الحرية ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة
بلدي�ة احري�ة او اللجن�ة خالل ( )15يوم�ا تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني
للعق�ار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكت�اب محافظ النجف  /مكتب
الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة (15
) يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة
رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة
عىل ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +شهادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

10

____

السوق العصري

2

ملعب كرة قدم خماسي

بال

_____

على جزء من القطعة  281/26مقاطعة 48

3

كشك

20/2

16م2

الحرية

4

حانوت

7/3

6,25م2

الحرية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2642ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (احسان محمد جاسم)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزامك واملدعى عليه الثاني احمد محمد جاس�م بتاديتكم له
بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم مبلغا ق�دره  $ 1400عن القرض
امل�ؤرخ  2017/1/28ونظ�را لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار
مخت�ار ناحي�ة الحر ح�ي النور ه�ادي زوي�ر عبود ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
 2021/5/23الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2642ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليها (حبيبة صبحي نارص)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليه�م االخري�ن بتاديتك�م ل�ه بالتكاف�ل
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغا ق�دره  $ 10000ع�ن القرض
امل�ؤرخ  2020/6/11ونظ�را لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الس�الم 2
راش�د حمدان الش�مري ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/7/8الساعة التاسعة
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2645ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (حسني حيدر ارحيم )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزام�ك واملدعى عليه�م االخرين بالتكاف�ل والتضامن بينكم
مبلغ�ا مق�داره  2200دوالر امريك�ي عن ق�رض مؤرخ يوم
 2019/1/31ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ك�ون العنوان
وهمي�ا حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة ب�داءة الكرخ
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد
املرافع�ة  2021/7/8الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  :وفاة 2021 /
التاريخ 2021/6/28 :
اعالن
قدم املدعوة  /سعدية رضا عيل
طلب�ا ت�روم فيه الحصول ع�ىل حجة وفاة لش�قيقتها املدعوة
افتخ�ار رض�ا عيل عىل انها توفيت بتاري�خ  1953/7/1فمن
تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات عن املدع�وة افتخ�ار رضا ع�يل عليه
مراجع�ة املحكمة خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام م�ن تاريخ
النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض
عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2644ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (ميثم صالح محمد )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزامك بتاديت�ك له بالتكافل والتضامن بينك واملدعى عليهما
االخرين مبلغا قدره  $ 4200عن القرض املؤرخ 2020/5/18
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك كون العنوان وهميا حسب
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة االعظمية واش�عار
مخت�ار ناحية الربيع محل�ة  336خرض طالب عباس لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
 2021/7/8الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2636ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (عالء كريم غياض)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزامك بتاديتك له بالتكافل والتضامن بينك واملدعى عليه االخر
مبلغ�ا قدره  $ 1250عن القرض املؤرخ  2019/6/26ونظرا
لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة االعظمية واش�عار مختار محلة  320عبد املجيد
محم�د فاضل ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني
يوميتني بموعد املرافعة  2021/7/8الس�اعة التاسعة صباحا
وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2636ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (محمد صالح هاشم )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزام�ك بتاديت�ك له بالتكاف�ل والتضامن بين�ك واملدعى عليه
االخ�ر مبلغا ق�دره  $ 1250عن القرض املؤرخ 2019/6/26
ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي يف محكمة بداءة مدينة الصدر واشعار مختار محلة
511صادق س�لمان صباح لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/7/8الساعة التاسعة
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

فق�د وص�ل االمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كتاب مكتب التحقيق القضائي يف قض�اء الرميثة املرقم  1458يف 2021 /6 /27
ومن يعثر عليه تسليمه اىل مصدره

ت
1
2
3

االسم
علي سلمان عبد
احمد عناد كشاش
ابراهيم فارس عبود

رقم الوصل
260063
260013
1629826

تاريخه
2019 /11 /3
2019 /11 /3
2017 /10 /17

المبلغ
196000
279000
4725000

العائدية
بلدية الرميثة
بلدية الرميثة
بلدية الرميثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2647ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (خالد فاضل منعم )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم
بالزام�ك بتاديتك له بالتكاف�ل والتضامن بينك واملدعى عليهما
االخرين مبلغا قدره  $ 5625عن القرض املؤرخ 2020/2/6
ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار القادس�ية
 6ج�واد كاظ�م عبد الرضا لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/7/8الساعة التاسعة
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������������
اعالن
س�وف يق�وم مرصف الرافدين ح�ي االمري  334ببيع الس�يارة
املرقم�ة  588068بغداد فحص مؤقت افيو تاكيس اللون اصفر
واملدرج�ه مواصفاته�ا والعائدة ملدين فرعنا املقرتض مش�تاق
كريم جاس�م عايص واملمتنع عن التس�ديد للمرصف من الدين
البال�غ  124544444دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء الحضور اىل
مرصف الرافدين حي االمري  334لالرشاك باملزايدة العلنية التي
تج�ري يف فرعنا بعد  10ايام من تاريخ نرش االعالن وعليه دفع
تامين�ات مقداره�ا  % 10من القيم�ة املقدرة علم�ا ان القيمة
التقديرية للمركبة اعاله تبلغ  5250000دينار
مسلم محمد سلمان
مرصف الرافدين
����������������������������������������������������
اعالن
س�وف يق�وم مرصف الرافدين ح�ي االمري  334ببيع الس�يارة
املرقم�ة  533236بغداد فحص مؤقت افيو تاكيس اللون اصفر
واملدرج�ه مواصفاته�ا والعائدة ملدين فرعن�ا املقرتض فاطمة
رسول جعفر حس�ني واملمتنع عن التسديد للمرصف من الدين
البال�غ  15662039دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء الحضور اىل
مرصف الرافدين حي االمري  334لالرشاك باملزايدة العلنية التي
تج�ري يف فرعنا بعد  10ايام من تاريخ نرش االعالن وعليه دفع
تامين�ات مقداره�ا  % 10من القيم�ة املقدرة علم�ا ان القيمة
التقديرية للمركبة اعاله تبلغ  4500000دينار
مسلم محمد سلمان
مرصف الرافدين
����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد /243ب2019/
التاريخ 2021/6/21
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه (حس�ني ري�اض عنون) كان يس�كن قضاء
الكوفة حي ميسان سابقا مجهول محل االقامة حاليا
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /243ب 2019/يف
 2019/3/31وال�ذي يق�ي بالزامك بتاديت�ك للمدعي ( عيل
كاظم ضايف مبلغا قدره عرشون الف دوالر امريكي عن قيمة
مقاول�ة البيع وال�رشاء الخارجي�ة املؤرخ�ة يف 2018/10/7
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب اش�عار املختارين عيل يحيى
املوس�وي وحيدر رزاق الكالبي مختاري حي ميس�ان قطاع 31
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني
رسميتني ولك حق االعرتاض خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وبعد مي
ثالثني يوما من تاريخ النرش
القايض
راسم رحيم اليارسي

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2646ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (سيف اسعد حسن )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بتاديتك له بالتكافل والتضامن بينك واملدعى عليه االخر مبلغا
قدره  $ 2400عن القرض املؤرخ  2020/9/28ونظرا لثبوت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة النارصية
واش�عار مخت�ار منطق�ة اور  5خال�د مناح�ي عباس لذا تق�رر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/7/8الساعة
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد /307 :ش2020/
التاريخ 2021/6/22
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسام حبيب عكاظ االسدي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة الق�رار املرق�م /307ش 2020/بتاري�خ
 2020/12/21واملتضمن الحكم بتاييد حضانة املدعية س�هام مجنون
نغيمش وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب محكمة االحوال الشخصية
يف الشامية بالعدد /307ش 2021/يف  2021/4/15ومرفقة ورقة تبليغ
ق�رار الحك�م الغياب�ي بالع�دد /66ش 2021/يف  2021/6/22ومرفق
معه تبليغ بالعدد /307ش 2020/يف  2021/5/31واش�عار من مختار
املنطق�ة املحكمة تبليغك نرشا يف صحيفتني يوميتني رس�ميتني بالقرار
الصادر اعاله ولك حق االعرتاض ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
منار هادي كاظم الجشعمي
������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /936ب2021/
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل املدعى عليه  /جبوري عباس صالح
بتاري�خ  2021/6/1اق�ام املدع�ي ( حازم محي ماج�د ) ضدك الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /936ب 2021/طل�ب الحك�م فيه�ا بالزام�ك بمبل�غ
مقداره خمس�ة عرش ملي�ون دينار عراق�ي ( وملجهولية مح�ل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة حي ميثم
التم�ار يف الكوفة املدعو نجم عبد الله علوان فقد قرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف
 2021/7/5الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
مؤيد رياح غازي
������������������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/1036 :
التاريخ 2021/6/24 :
اىل /املنف�ذ علي�ه  /املدي�ر املفوض لرشكة هندس�ة الث�وار للمقاوالت
والتجارة العامة اضافة لوظيفته
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خالل رشح املبل�غ القضائي لهذه املديرية
ومختار الحس�ن  2حس�ام امليايل ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة  27م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ النجف االرشف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة املتخصص�ة بالدع�اوي التجاري�ة بالع�دد /161
ب 2018/يف  2018/6/2واملتضمن تادية مبلغ مليار ومائتان وخمس�ة
وثمان�ون مليون ومائتي ال�ف دينار لصالح املدير الع�ام للرشكة العامة
لتجارة املواد االنشائية
������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /351ش2021/
التاريخ 2021/6/27
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عباس مدلول مطرود ) مجهول محل االقامة
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م /351ش 2021/يف 2021/5/27
وموضوعه تفريق قضائي املدعية فيها االء عطية غزاي وملجهولية محل
اقامت�ك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني يوميتني
ويف حال�ة ع�دم حضورك خالل ثالث�ون يوما من تاريخ ص�دور القرار يف
 2021/5/27ويس�قط ح�ق االع�رتاض عىل الحك�م الغياب�ي وان قرار
الحكم يتكسب بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض
باسم يوسف الزيادي
������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4750ش2021/1
التاريخ 2021/6/28
اعالن
اىل املدعى عليه  /مصطفى حاكم فاضل
اقامت املدعية (بتول فالح عبد االمري) الدعوى بالعدد /4750ش2021/1
ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا تايي�د حضانة الطف�ل مؤمل
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار
حي املي�الد /النجف قررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املوافق ي�وم 2021/7/12
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان
������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1483 :ب2021/1
التاريخ 2021/6/27:
اعالن
اىل املدعى عليه الثاني  /ظافر محسن عيل
اقام املدعي ( السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته ) الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم (بابطال كافة قيود العقار املرقم
 3/43369حي الغري واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدعي مدير بلدية
النجف وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث اىل جانب املدعى عليهم
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي و اشعار مختار حي
الغري  2 /كاظم محمود االسدي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم
 2021/7/15وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 1872 /
التاريخ 2021/5/27
اىل  /املدعوة  /هيفاء كطافة طارش
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة طاه�ر كطافة طارش طلب�ا اىل هذه املحكمة
يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو( هيف�اء كطافة طارش)
قررت املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها خالل
ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق
القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل

اعالن
س�وف يقوم م�رصف الرافدين ح�ي االم�ري  334ببيع الس�يارة املرقمة
 22500اج�رة نج�ف افي�و تاكيس الل�ون اصفر واملدرج�ه مواصفاتها
والعائ�دة ملدي�ن فرعنا املقرتض مؤيد س�امي عبد الخ�رض عبد واملمتنع
عن التس�ديد للمرصف من الدين البال�غ  18440623دينار فعىل الراغب
بال�رشاء الحضور اىل مرصف الرافدين ح�ي االمري  334لالرشاك باملزايدة
العلني�ة التي تج�ري يف فرعنا بعد  10ايام من تاري�خ نرش االعالن وعليه
دفع تامينات مقدارها  % 10من القيمة املقدرة علما ان القيمة التقديرية
للمركبة اعاله تبلغ  5500000دينار
مسلم محمد سلمان
مرصف الرافدين
������������������������������������������������������������
اعالن
س�وف يقوم م�رصف الرافدين ح�ي االم�ري  334ببيع الس�يارة املرقمة
 507108بغ�داد فح�ص مؤق�ت افي�و تاك�يس الل�ون اصف�ر واملدرجه
مواصفاتها والعائدة ملدين فرعنا املقرتض احمد عبد الس�تار نعمة جبار
واملمتنع عن التس�ديد للمرصف من الدين البالغ  15975748دينار فعىل
الراغ�ب بال�رشاء الحضور اىل مرصف الرافدين ح�ي االمري  334لالرشاك
باملزاي�دة العلنية التي تجري يف فرعنا بعد  10ايام من تاريخ نرش االعالن
وعلي�ه دفع تامين�ات مقدارها  % 10من القيمة املق�درة علما ان القيمة
التقديرية للمركبة اعاله تبلغ  5250000دينار
مسلم محمد سلمان
مرصف الرافدين
������������������������������������������������������������
مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف
التعاقد والتوزيع
العدد 9201
التاريخ 2021/6/24
انذار
اىل الفالح ( فليح عيىس حلو) املوزع عليه مس�احة  8دونم ضمن السلف
 1/3مقاطع�ة  / 10واقصة واملحنى بموجب ق�رار التوزيع املرقم 235
يف  1971/5/2بالنظ�ر الرتحالك عن املنطقة وعدم اس�تغاللك املس�احة
املوزع�ة علي�ك بموج�ب الق�رار املذك�ور وتركه�ا عرض�ة للتج�اوزات
واالس�تغالل من قب�ل الغري وعدم امتثالك للتعليمات رقم  4لس�نة 1970
لذا ننذرك بوجوب التقييد بما اوجبه القانون واستغاللكم املساحة خالل
فرتة  10ايام من تاريخ نرش ومراجعة مديريتنا قس�م االرايض واملساحة
وبخالفه س�وف نقوم بالغاء التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول
بها
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف  /وكالة
������������������������������������������������������������
فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء واملرقمة
يف  2019/11/20باسم املواطن حسنني فالح خليل 84335657 M
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
������������������������������������������������������������
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/945
مقتبس حكم غيابي
 � 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة
 � 2اسم املتهم الغائب  :الرشطي كمال مصطفى عذبي نغيمش
 � 3رقم الدعوى 2018/945
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/9/6
 � 5تاريخ الحكم 2018/8/27 :
 � 6املادة القانونية (  )5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 7املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت
 � 8خالص�ة الحكم  :عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو العام رقم
 27لس�نة  2016كونه ما زال ماك�ث يف الغياب ولعدم صدور امر طرد او
استقالة بحقه بموجب كتاب دائرته املرقم  8347يف 2018/6/27
 � 9الحبس البسيط ملدة (سنة اشهر) وفق احكام املادة  5من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2
من ق ع رقم  111لس�نة  1969املعدل وبداللة املواد /61اوال و  /69اوال
من ق أ د رقم  17لس�نة  2008وذلك لغيابه من تاريخ  2014/9/6ولحد
االن كون�ه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة  2/2من ق ع رقم
 111لسنة  1969املعدل
 � 10اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة (/42ثانيا) من ق ع د
رقم  14لس�نة  2008بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة
(/89اوال ) من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 11اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة / 69ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 12حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة /69رابعا
من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 13تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( جبار عاتي جرب) البالغة
(  )25,000خمس�ة وع�رشون ال�ف دينار عراقي ترصف ل�ه من خزينة
الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
� حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  /60سادس�ا
من ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام
املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/8/27
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
������������������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  /عيل جواد حبيب فريوز
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي فرع النج�ف لغرض
املوافقة عىل س�حب س�لفة للعقار املرق�م  1/964النجف ح�ي الزهراء
مناصفة مع الرشيك فواز نضال حس�ني مجيد خالل مدة اقصاها عرشة
ايام داخل العراق وش�هر خارج العراق وبعكس�ه س�وف تصدر املوافقة
ضمن القانون
������������������������������������������������������������
اعالن
اىل املتهم الغائب  /الرشطي سجاد اسحق حسني جودة املياحي
محل العمل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان محافظة البرصة  /الجمهورية شارع املكاتب
بم�ا انك متهم وفق املادة  35من ق ع د رقم  14لس�نة  2008الختالس�ك
املسدس الحكومي املرقم
نوع كلوك  9ملم مع ملحقاته وهي مخزن مسدس عدد 2اثنانFXB893
وعتاد مس�دس عدد  45خمسة واربعون اطالقه ومرود مسدس وفرشاة
تنظيف ومالية مخزن بالستك وعلبة حافظة املسدس بالستك عام 2014
ولم تقوم بدفع مبلغ التضمني واعادة ما بذمتك لحد االن
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك بهذا االع�الن ع�ىل ان تحرض امام
محكم�ة قوى االمن الداخ�يل االوىل  /املنطقة الخامس�ة البرصة خالل
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك ومقر
عملك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ( 65و68و )69من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
������������������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :أ 4995 /
التاريخ 2021/6/27
بناء عىل طلب املواطن (عبد الكاظم كريم حسن ) الذي يروم فيه تبديل
لقب�ه وجعله (الزريف) بدال من (ال�رزيف) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/431 :
التاريخ 2021/6/27 :
اىل /املنفذ عليه  /سعود نارص حسني
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح املبل�غ يف مذكرت�ي االخبار
بالتنفيذ وهامش مختار منطقة الجهاد / 5ب مالك مذيوب الدعمي انك
مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
ق�رار مديرية بلدية النجف بالع�دد /40777ب 2018/يف 2019/12/19
واملتضم�ن ال�زام املدي�ن س�عود نارص حس�ني بتس�ديد مبل�غ مقداره
 12,177,000اثنى عرش مليون ومائة وس�بعة وس�بعون الف دينار وما
يرتتب عليها من فوائد قانونية
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حرك عود الثقاب

استشاري حيذر من أرضار حمتملة لـ «البخور»

طبق اليوم

سلطة بنجر باجلبنة واألناناس

املقادير:
 2حبة بنجر
نصف رأس خس كابوتش مقطع
نصف كوب أناناس مقطع
نصف كوب جبنة مفتتة
 2معلقة كبرية عصري ليمون
 2معلقة كبرية زيت زيتون
ملح
ماء للسلق
مكرسات للتزيني
خطوات التحضري:
يغسل البنجر جيداً ،ثم يسلق يف ماء وفري حتى ينضج.
يرفع البنجر من املاء ،ثم يقرش ويقطع.
يوضع البنجر يف بولة ،ويضاف إليه األناناس والخس والجبنة ،ويخلط جيداً.
يتبل بامللح وعصري الليمون وزيت الزيتون ،ويخلط مرة أخرى.
يوضع يف الطبق ،ويزين باملكرسات.
يقدم فوراً.

المتاهات

رّ
حذر استش�اري وأستاذ أمراض
القل�ب وقس�طرة الرشاي�ني
الدكت�ور خالد النمر ،من أرضار
محتملة قد يتس�بب بها البخور
ألصحاب األمراض الصدرية.
وأوض�ح النم�ر أن البخ�ور
يزي�د م�ن احتق�ان الحنج�رة
والقصب�ات الهوائي�ة ،مش�ريا ً

إىل أن ذل�ك ق�د يزي�د نوب�ات
الرب�و ويرف�ع احتمالية تعررّض
الرئت�ني لالتهابات الفريوس�ية
والبكترييا.
وقدم نصيحة ألصحاب األمراض
الصدري�ة بع�دم استنش�اق
البخ�ور ،وكذل�ك ع�دم إغ�اق
الغرفة التي يوجد بها املبخرة.

أفضل األطعمة الصيفية اخلارقة
م�ع حلول الصيف يح�اول الن�اس اللجوء لألطعم�ة الصيفية يف
محاول�ة لتري�د الح�رارة املرتفعة ،لذا نق�دم لك قائم�ة بأفضل
األطعمة الصيفية املفيدة.
من أجل التمتع يف فصل الصيف عليك الحفاظ عىل رطوبة جسمك
وتجن�ب اإلصاب�ة بالجف�اف ،وبإمكان�ك تحقيق ذل�ك من خال
الركيز عىل تناول األطعمة الصيفية الخارقة.
 -1البطي�خ :يعتر البطيخ م�ن أكثر األطعم�ة الصيفية اللذيذة،
والذي يحتوي عىل  %92ماء .تناول البطيخ يف فصل الصيف يرتبط
بالعديد من الفوائد الصحية ،أهمها :الحفاظ عىل رطوبة الجس�م
بس�بب كمية السوائل املوجودة فيه تعزيز ذاكرتك ومزاجك توفري
العدي�د من مض�ادات األكس�دة والفيتامين�ات والليكوبني تقليل
خطر اإلصابة بالس�كري وأمراض القلب والرسطان وضغط الدم
املرتفع .تذكر أنه باإلمكان إدخال البطيخ إىل العديد من الوصفات
الصحية املختلفة واللذيذة يف فصل الصيف.
 -2لبن املخيض :هل تعلم أن رشب لبن املخيض أخر اليوم املتعب
والشاق والحار يساعدك يف ترطيب الجسم وتخليصك من التعب؟
لبن املخاض غني باملاء والكهارل ( ،)electrolytesوالتي تنعس�ك
إيجاب�ا ً ع�ىل صحتك من خ�ال :ترطيب الجس�م وإع�ادة توازن
االم�اح فيه يهدئ املعدة بع�د تناول طعام حار والذع يس�اعد يف

عملية الهضم يقلل من التعرق والتعب وتشنج العضات والغثيان
وحتى الصداع يعزز صح�ة البرشة لديك .حاول تناول كوب واحد
يوميا ً من لبن املخيض هذا الصيف بدالً من املرشوبات السكرية.
 -3الطماطم :تعتر الطماطم من أكثر األطعمة الغنية باملغذيات
إىل جان�ب طعمه�ا اللذي�ذ ،كم�ا أن  %95من مكوناته�ا من املاء.
تن�اول الطماط�م يف فص�ل الصي�ف يس�اعدك يف املحافظ�ة عىل
رطوبة الجسم ويحمي الجلد من مضار التعرض ألشعة الشمس
بسبب محتواها من الليكوبني .جدير بالذكر أن الطماطم تحتوي
أيضا ً عىل البوتاس�يوم والف�والت واأللياف واملغنيس�يوم والعديد
م�ن الفيتامين�ات املختلف�ة الرضورية لجس�مك .أض�ف رشائح
م�ن الطماطم الطازجة إىل الساندويش�ات أو قم بإعداد ش�وربة
الطماطم اللذيذة.
 -4الخيار :يحتوي الخيار عىل نس�بة عالية من املاء ،مما يجعله
من أكثر األطعمة الصديقة لك يف فصل الصيف .احتواء الخيار عىل
انزيم يدعى ( )erepsinيساعدك يف تعزيز صحة الجهاز الهضمي
ككل ويحسن من عمليات الهضم وباألخص خال الصيف واأليام
الحارة .تناول الخيار يعمل عىل حمياتك من أرضار أشعة الشمس
ويحمي برشتك من التجاعيد بسبب محتواه من فيتامني  .Cتأكد
من إضافة الخيار إىل السلطة يومياً.

حل اللغز

بؤبؤ العني يمكنه الكشف عن مدى ذكاء صاحبه
أظه�رت دراس�ة جديدة أن األش�خاص
الذي�ن لديه�م بؤب�ؤ أك�ر يف عيونه�م
يكونون أكثر ذكاء من أولئك الذين لديهم
بؤبؤ أصغر.
وأج�رى املتطوعون اختبارات يف التفكري
واالنتب�اه والذاكرة ،حت�ى يتمكن فريق
معهد جورجيا للتكنولوجيا من التحقيق
يف الصلة بني حجم البؤبؤ والذكاء.
ووج�دوا أن�ه باإلضاف�ة إىل ارتباطه�ا
باإلث�ارة واإلره�اق ،يمك�ن اس�تخدام
اتساع حدقة العني لفهم الفروق الفردية
يف الذكاء ،واكتش�اف أن�ه كلما زاد حجم
البؤبؤ ،زاد الذكاء.

ويمك�ن رؤي�ة االختاف�ات يف حج�م
الحدقة األسايس بني أولئك الذين حصلوا
عىل أعىل الدرجات وأولئك الذين س�جلوا
أدنى درج�ات يف اختبارات الذكاء بالعني
املجردة.
ويق�ول الفريق إن هذا قد يكون بس�بب
أن األش�خاص الذي�ن لديه�م بؤبؤ أكر،
لديهم نتائج أفضل لتنظيم نشاط الدماغ
يف منطقة مرتبطة بالذكاء والذاكرة.
وش�ارك نح�و  500ش�خص ت�راوح
أعمارهم ب�ني  18و 35عاما من أتانتا،
يف مجموعة من االختبارات أثناء مراقبة
الباحث�ني لحج�م بؤب�ؤ الع�ني لديه�م

بواسطة جهاز تتبع العني.
ويلتقط هذا الجهاز انعكاس الضوء من
حدق�ة العني والقرنية م�ن خال كامريا
عالية الطاقة .وتم قياس�ها أثناء الراحة
بينما كان املتطوع يحدق بشاشة فارغة
ملدة أربع دقائق إلنشاء خط أساس.
وسمح لهم ذلك بإنش�اء متوسط حجم
بؤبؤ لكل من املتطوعني يمكن استخدامه
لتتبع التغيريات من خال أنواع مختلفة
من االختبارات واألنشطة.
ويمكن أن يراوح متوس�ط حدقة العني
البرشي�ة ،الفتح�ة الدائرية الس�وداء يف
مركز العني.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
أن�ت ش�خص اجتماع�ي وودود بطبعك ،ولكن
الي�وم تج�د أنه م�ن األفضل أن تظ�ل بمفردك
حت�ى يف العمل .عىل الرغم من رغبتك الش�ديدة
يف االنعزال عن اآلخرين ،إال ان الظروف ستكون
ض�د ه�ذه الرغب�ة ،فربم�ا يصل�ك العديد من
الرسائ

امليزان
ربم�ا تبتع�د اليوم ع�ن أج�واء امل�رح واإلثارة
لاهتم�ام بقضاي�ا العمل ومش�اكله .هل تجد
أن هذا الوضع مريح بالنس�بة لك؟ تأكد أن هذا
األس�لوب الذي تتبعه لن ي�ؤدي إال إىل االكتئاب
والحزن ،ولذلك من األفضل أن توازن بني حياتك
العملية وحياتك الشخصية.

الثور
تتناول الي�وم طعامك املفضل وتتحدث مع من
تحب ،فهو حقا يوم رائع للغاية! عىل الرغم من
ذلك ،قد تعاني من كثرة الضغوط واملسؤوليات
وتش�عر أنك بحاجة إىل الراحة واالس�رخاء .ال
تقل�ق فالوض�ع ليس صعب�ا ،يمكن�ك أن تغري
الوقع بسهولة.

العقرب
التواصل الزائد واملستمر بينك وبينك من حولك،
وخاص�ة رشي�ك حياتك ،يزيد الح�ب والتفاهم
بينكم�ا يف املس�تقبل .قلب�ك وعقل�ك متفق�ان
ولذل�ك احتمالي�ة ح�دوث أي رصاع داخ�ي قد
تكون نادرة .تشعر بالتفاؤل والحب اآلن.

اجلوزاء
ليس لديك أي مان�ع اليوم لتظل بمفردك طوال
الي�وم .يف الواقع ،أن�ت تس�تمتع بقضاء وقت
بعيدا عن التجمعات .ربما تقيض معظم الوقت
يف مطبخ�ك لتحرض بع�ض املأكوالت الش�هية
لنفسك أو ربما ألرستك.

القوس
قد تنوي اليوم إنج�از أعمالك املهمة من املنزل
دون الذه�اب إىل م�كان العم�ل .تحب الجلوس
بالقرب من عائلتك اآلن ،ولكن ربما تقرر فجأة
ترتيب حجرة خاصة للعمل .النجاح قادم ولذلك
إذا بدأت يف التخطيط اليوم ألي يشء ،س�يكون
التنفيذ سها جدا ويف أقرب وقت.

السرطان
عليك اليوم أن تراقب من حولك وتس�تمع جيدا
لنصائحهم .ستتعلم الكثري من تجارب اآلخرين
ومما يحدث حولك بشكل عام .الثرثرة اليوم قد
تك�ون غري مفيدة .قد تش�عر يف بعض األحيان
بعدم الش�عور باألمان .غدا سيتحس�ن الوضع
وستسعيد ثقتك يف نفسك.

اجلدي
تلف�ت انتباهك اليوم معلوم�ات تتيح لك الحصول
عىل فرص عمل جديدة أو مبلغ من املال .ال تفكر يف
أي يشء اليوم سوى هذه املعلومات .يوم مناسب
الستكشاف طرق وس�بل جديدة لتحسني وضعك
املهن�ي وامل�ادي .الف�رة املقبلة م�ن حياتك فرة
مهمة جدا وربما تتخذ فيها قرارات مصريية.

االسد
ه�ل تفك�ر يف الخ�ورج م�ع األصدق�اء الي�وم
يف الف�رة املس�ائية؟ ربم�ا تتن�اول العديد من
املأكوالت واملرشوبات بشكل مفرط اليوم وهذا
س�يكلفك الكثري .معدتك قوية وأنت ش�خصيا
تتمت�ع بصح�ة جيدة ،ولك�ن ه�ذا ال يعني أن
تفرط يف تناول الطعام.

الدلو
مس�تقبلك هو شغلك الش�اغل هذا اليوم .ربما
تفك�ر الي�وم يف أفضل طريقة تزي�د بها عائدك
املايل .قد تقرر اس�تثمار أموال�ك يف مرشوع ما
أو يف رشاء أرض او عق�ار .إذا فك�رت الف�رة
املاضية يف رشاء منزل ،فهذا هو الوقت املناسب
لرشائه.

العذراء
علي�ك بذل كل ما يف وس�عك للوق�وف اىل جانب
الحبيب ،تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية
بينكما بعد غس�ل القلوب ومناقشة كل األمور
العالق�ة ،ي�وم واعد رّ
يب�رش بالنج�اح عىل غري
صعي�د ،وتكس�ب الزم�اء إىل جانب�ك يف نقطة
مهمة تطرحها عىل أرباب العمل.

احلوت
إذا كان التواص�ل م�ع محيط�ك خ�ال الفرة
املاضية مس�تحيا ،فاليوم ستاحظ أن الوضع
مختل�ف تمام�ا .تفهم الي�وم دواف�ع اآلخرين
ولذل�ك س�يكون م�ن الس�هل ج�دا التعام�ل
والتواص�ل معه�م .ربم�ا تقيم الي�وم عاقات
جديدة وناحجة يف نفس الوقت.
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جلنة الالعبني املغرتبني حتذر مدراء املنتخبات من جتاوز صالحياهتا
المستقبل العراقي /متابعة
ح�ذرت لجن�ة الالعب�ن املغرتب�ن ومواه�ب
املهجر أحد التش�كيالت الفاعل�ة التي اعادت
الهيئ�ة التطبيعي�ة تأسيس�ها قب�ل أش�هر،
الطواق�م اإلدارية كاف�ة يف املنتخبات األوملبي
والش�باب والناش�ئن من تجاوز صالحياتها
يف العمل عرب دعوة العب�ن جدد قبل الرجوع
اىل ه�ذا الكي�ان الرشع�ي الفاع�ل ،مؤك�دة
حدوث بعض الخروقات م�ن قبل أحد املدراء
الذي تحدث مع أش�خاص غرباء ال يمتلكون
أي صفة او تفويض رس�مي لعرض أس�ماء
كروية تنش�ط يف الخارج فضال عن تزويدهم
بالهواتف الشخصية للطاقم التدريبي.
وقال عيل ش�هيم نائب رئي�س لجنة الالعبن
املغرتب�ن :إن “ الهيئ�ة التطبيعي�ة متمثل�ة
برئيس�ها إياد بني�ان وضعت ثقته�ا الكبرية
بهذه اللجنة ومنحتها صالحيات اوسع إلعادة
رب�ط أبن�اء البل�د يف املهجر م�ع الداخل ،كما
تتمتع بخصوصي�ة كبرية من ناحية التنظيم
الهي�كيل يف اتحاد الك�رة ،بغي�ة القضاء عىل

السلوكيات الخاطئة واملمارسات التي حدثت
خ�الل عمل اللجان الس�ابقة ،عرب إيجاد نوع
من املركزية عند تقديم الالعبن اىل املنتخبات
الوطنية وحرصها بهذا التشكيل فقط ال غري
بعد ان تخضع اىل فحص وتحليل فني يسبقه
تواصل مع الالعبن وارسهم”.
وأضاف أن “ الهيئة التطبيعية شددت بشكل
واض�ح ع�ىل ان يك�ون ترش�يح أي العب او
العبة وعرض�ه عىل أي منتخب من املنتخبات
العراقية عن طريق لجن�ة املغرتبن ،من اجل
القض�اء ع�ىل حيل الس�مرسة واخ�ذ االموال
م�ن الالعب�ن املغرتبن مقاب�ل عرضهم عىل
املدربن والحد من األم�ور غري الرشعية التي
تتناىف م�ع مفاهي�م الرياض�ة وتتقاطع مع
الغ�رض الحقيق�ي م�ن وراء تأس�يس هذه
اللجنة الساندة والحيوية «.
وأردف قائال “ :أطالب جميع املدراء اإلدارين يف
املنتخبات العمرية باحرتام عمل لجنتنا وعدم
تجاوزه�ا ،برف�ض التعامل مع أي ش�خص
ي ّدعي انه ناش�ط يف مج�ال الالعبن املغرتبن
أو التواصل معه أو حتى تس�لم األسماء منه

راتب سانشو يف يونايتد
 10أضعاف جرينوود

او تس�هيل االتص�ال مب�ارشة
مع املدربن كم�ا حصل مع
اح�د املنتخب�ات قب�ل أيام
“ ،واصف�ا تلك الخطوة “
بالخطرية ومن شأنها ان

ديوكوفيتش يبدأ رحلته نحو عرش
ويمبلدون بالفوز عىل درابر

هازارد يلمح النتهاء مشاركته يف اليورو
المستقبل العراقي /متابعة
أث�ار إيدين هازارد ،قائد منتخ�ب بلجيكا ،حالة من القلق داخل
صف�وف منتخ�ب ب�الده ،بعد اإلصاب�ة التي تع�رض لها خالل
مواجهة الربتغال ،أمس األحد ،بمنافس�ات دور الستة عرش من
يورو .2020
وتع�رض هازارد لإلصابة يف الدقائق األخ�رية من املباراة ليخرج
متأث�را بإصابت�ه يف اللق�اء ال�ذي انتهى بف�وز بلجي�كا بنتيجة

المستقبل العراقي /متابعة
يتطلع جادون سانشو ألن يصبح ثاني أعىل الالعبن أجرا
يف مانشس�رت يونايت�د ،يف حال أتم انتقال�ه إليه قادما من
بوروسيا دورتموند.
ويتفاوض الناديان حاليا حول القيمة النهائية للصفقة،
يف وقت اتف�ق فيه النادي اإلنجليزي مع الالعب عىل البنود
الش�خصية للعقد.وذكرت صحيفة «ذا صن» الربيطانية،
اليوم االثنن ،أن سانش�و س�يوقع عقدا مدته  5أعوام مع
مانشس�رت يونايت�د ،ينص ع�ىل تقاضي�ه  350ألف جنيه
إس�رتليني أسبوعيا ،أي أكثر بثالثة أضعاف مما يتقاضاه
حاليا يف بوروس�يا دورتموند ( 100ألف جنيه إسرتليني).
ويتص�در الحارس اإلس�باني ،دافيد دي خي�ا ،قائمة أعىل
الالعب�ن أجرا يف صفوف الش�ياطن الحم�ر حاليا ،حيث
يحصل أسبوعيا عىل  375ألف إسرتليني .ووفقا للصحيفة
اإلنجليزية ،سيتقاىض سانشو أجرا أعىل من نجم الوسط
الفرن�ي ،بول بوجبا ،ال�ذي يحصل ع�ىل  290ألف جنيه
إسرتليني أسبوعيا .ويف حال أكمل العب دورتموند انتقاله
إىل مانشسرت يونايتد ،فإنه سيخوض منافسة شديدة عىل
مركز الجناح األيمن مع مواطنه ،ماسون جرينوود ،الذي
يتقاىض فقط  35ألف إسرتليني.

تق�وض عمل اللجن�ة وتضع امل�دراء يف دائرة
الش�بهات ،وانهم يتحملون املسؤولية كاملة
من وراء ه�ذا الخرق الذي لن نس�مح به أبدا ً
«.
وأك�د ان “ لجنت�ه تعن�ى برف�د املنتخب�ات
الوطني�ة كاف�ة بمواه�ب املهج�ر املقيمة يف
مختل�ف اصقاع العال�م وتزويده�م بتقارير
فنية مفصلة تتعلق بتحليل الجوانب املهارية
والبدني�ة والذهني�ة والخططي�ة ع�ن طريق
برام�ج التحليل املتبع�ة يف العالم والتي تعنى
بالبيان�ات اإلحصائي�ة والش�واهد الفني�ة،
عالوة ع�ىل انج�از معام�الت نق�ل بياناتهم
م�ن س�جالتهم الحالية اىل س�جل االتحادين
االسيوي والعراقي».
وبش�أن انس�حاب الالع�ب ش�وان س�ريوان
م�ن بعثة املنتخب الش�بابي املتواجد حاليا ً يف
العاصم�ة املرصية القاه�رة والعودة اىل بلده
ألس�باب مجهولة ،قلل ش�هيم “من الحادثة
وعده�ا طبيعية وش�ائعة يف جميع منتخبات
العالم ،وحدثت مع اس�ود الرافدين يف بطولة
العالم للقارات يف العام  ،2009عندما انسحب

( ،)0-1ليتأهل رفاق هازارد للدور ربع النهائي.
وقال هازارد يف ترصيحات صحفية« :لقد آذيت نفي ،ش�عرت بشئ
م�ا يف العض�الت ،أعتق�د أن هناك يشء ما ،س�نرى الحقا ،وس�نقوم
بتحليل اإلصابة جيدا وما سنفعله بعد ذلك».
وأضاف «كقائد للمنتخب ،س�أبقى مع املجموع�ة ألن لدي دور مهم
أق�وم به» ،ما يوحي باحتمالية عدم لحاقه بباقي مش�اركة بالده يف
البطولة.وم�ن املق�رر أن يواج�ه املنتخب البلجيكي نظ�ريه اإليطايل،
الجمعة املقبل ،يف الدور ربع النهائي.

الكيك بوكسينغ يناقش سبل إنجاح البطولة العربية
المستقبل العراقي /متابعة
ناق�ش االتح�اد املرك�زي لرياض�ة الكيك
بوكس�ينغ س�بل انج�اح بطول�ة الع�رب
لالندي�ة واملنتخب�ات الوطني�ة (رج�ال
– نس�اء) بنس�ختها ال��  ،12الت�ي م�ن
املؤمل اقامته�ا يف مدينة دهوك للمدة من
الخام�س والعرشي�ن وحت�ى الثالثن من
ش�هر اب املقب�ل ،يف ض�وء اجتم�اع عقد
يوم امس بمحافظة الديوانية.وقال مدير
املكتب االعالمي يف اتحاد الكيك بوكس�ينغ
ل�(الصباح الريايض) :إن اجتماعا عقد يف
محافظة الديواني�ة بحضور رئيس اتحاد
اللعبة قاس�م الواس�طي واعضاء الهيئة
العامة ،وتمت خالله مناقش�ة التفاصيل
املتعلقة باستضافة العراق لبطولة العرب
املزم�ع اقامتها يف دهوك نهاية ش�هر اب

المستقبل العراقي /متابعة
تقدم النجم الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش املصنف األول
ع�ىل العالم ،أول خط�وة عىل طريق الحف�اظ عىل لقب
بطولة ويمبلدون للتنس.
وتأهل نوف�اك إىل ال�دور الثاني بفوزه ع�ىل الربيطاني
الشاب جاك درابر  6-4و 1-6و 2-6و 2-6اليوم اإلثنن،
ضمن منافسات الدور األول.
وذك�رت وكالة األنب�اء الربيطاني�ة «بي إي�ه ميديا» أن
التوقعات تش�ري من�ذ ف�رتة إىل أن دراب�ر ( 19عاما) يف
طريق�ه نح�و أن يصب�ح نجما ب�ارزا ،وقد اس�تعرض
الالع�ب جدارته بذل�ك عندما فاز باملجموع�ة األوىل من
مباراته أمام ديوكوفيتش.
وأصب�ح دراب�ر أول الع�ب يف�وز بمجموع�ة أم�ام
ديوكوفيت�ش يف الدور األول لبطولة ويمبلدون خالل 11
عاما.
لكن ديوكوفيتش استعاد توازنه وفرض تفوقه يف الوقت
املناس�ب ليحسم املباراة وبطاقة التأهل خالل ساعتن،
وذلك عىل امللعب الرئيي املس�قوف الذي س�مح بإقامة
املباراة رغم هطول األمطار التي تسببت اليوم يف تأجيل
ب�دء العديد من املباريات يف افتتاح منافس�ات البطولة،
التي ألغيت نسخة العام املايض بسبب جائحة كورونا.

المستقبل العراقي /متابعة

املقبل .واض�اف الزميل احمد رحيم نعمة
ان الواس�طي اكد رضورة تكثيف الجهود
والتحض�ريات م�ن اجل انج�اح الكرنفال
الريايض املقبل ،الذي سيش�هد مش�اركة
منتخبات واندية من عرب اس�يا وافريقيا
لفئت�ي املتقدم�ن والش�باب ،مبين�ا ان
نزاالت املس�ابقة س�تكون وفق  3انظمة
وهي (فول كونتاكت – س�يمي كونتاكت
 .)k1واشار اىل ان االجتماع تضمن ايضاالتط�رق اىل املنه�اج الس�نوي الداخيل ملا
تبقى من العام الحايل من بطوالت محلية
ودورات وورش تدريبي�ة وتحكيمية ،بعد
النج�اح الكب�ري ال�ذي ش�هدته فعالي�ات
ومس�ابقات االتح�اد الت�ي اقيمت يف عدة
محافظات ومدن عراقية ،وبجهود ذاتية.
وعن اضافة لعبة الكيك بوكس�ينغ ضمن
الرياضات االوملبية بدءا من اوملبياد باريس

 ،2024ذكر نعمة ان القرار يصب يف صالح
الرياضة العراقي�ة ،التي تمتلك العديد من
ابط�ال العالم واس�يا يف الفن�ون القتالية
بجميع مس�مياتها ،داعيا وزارة الش�باب

كش�ف فابريزيو رومانو ،خبري س�وق االنتقاالت يف أوروبا،
عن آخر التطورات املتعلقة بانتقال الثنائي اإلنجليزي الدويل،
هاري كن وجاك جريليش ،لصفوف مانشسرت سيتي خالل
املريكاتو الصيفي الجاري.
وأبدى كن رغبته يف الرحيل عن توتنهام هذا الصيف ،عىل أن

ينتقل إىل فريق يس�اعده عىل الفوز بالبطوالت ،نفس األمر
بالنس�بة لجريليش ال�ذي يرغب يف خوض تح�دي أكرب من
تجربته يف أستون فيال.
وكتب رومانو ،عرب حس�ابه عىل «فيس�بوك» ،أن مانشسرت
س�يتي مُ رص ع�ىل التعاقد مع كن وجريلي�ش هذا الصيف،
لكن�ه لن يأخذ أي خط�وة مع أنديتهما إال بع�د نهاية يورو
.2020

مانشسرت يونايتد يعطل خطة
باريس جلمع نجمي ريال مدريد

أصدر االتحاد اإلسباني لكرة القدمً ،
بيانا رسم ًيا بمواعيد
املسابقات ملوسم .2022-2021
وس�تقام بطولة كأس السوبر اإلس�باني يف شهر يناير/

كانون ثان املقبل ،يف اململكة العربية الس�عودية ،بحسب
االتفاق املربم بن الطرفن.
و ُيش�ارك يف كأس السوبر اإلس�باني ،أتلتيكو مدريد بطل
الليجا ووصيفه ريال مدريد ،وبرش�لونة بطل كأس امللك،
وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.وس�يواجه أتلتيكو مدريد،

نظريه أتلتيك بيلباو ،بينما ُ
س�يقام لقاء الكالس�يكو بن
ً
النهائي.ووفقا
ري�ال مدريد وبرش�لونة ،يف الدور نص�ف
لبي�ان االتحاد اإلس�باني ،س�يتم خ�وض مباراتي نصف
النهائ�ي يومي  12و 13يناير/كانون ث�ان ،عىل أن تقام
املباراة النهائية يوم  16من الشهر نفسه.

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل،
ع�ن اقرتاب باريس س�ان جريمان
من خس�ارة صفق�ة مهمة ،خالل
املريكاتو الصيفي الجاري.
وم�ن املع�روف أن باري�س س�ان
جريم�ان يس�عى لتعزي�ز دفاع�ه
بصفقات من العي�ار الثقيل ،وهو
ما دفع�ه للتفاوض مع اإلس�باني
املخرضم س�ريجيو راموس ،بع�د رحيله
عن ريال مدريد.
وبحس�ب صحيف�ة «ال جازيت�ا ديل�و
سبورت» اإليطالية ،فقد أراد سان جريمان
الجمع بن راموس وزميله يف ريال مدريد
رافائيل فاران م ًعا يف حديقة األمراء ،لكن
يبدو أن هذه الرغبة لن تتحقق.
واقرتب فاران من مغاردة ريال مدريد هذا
الصي�ف ،خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية

املوس�م املقب�ل ،ووج�ود خالف�ات ح�ول
تفاصيل العقد الجديد.
ومع ذلك ،فإن ف�اران بات أقرب لالنتقال
إىل مانشس�رت يونايتد ،والذي يس�عى هو
اآلخ�ر لتقوي�ة خ�ط دفاعه ،ال�ذي عانى
املوسم املايض.
ورشح التقرير ،أن مانشسرت يونايتد كان
قري ًب�ا ً
أيضا م�ن ضم س�ريجيو راموس،
قب�ل أن يحول س�ان جريم�ان وجهته إىل
العاصمة الفرنسية.

ً
عرضا
وأضاف رومانو ،أن مانشس�رت سيتي سبق وأن قدم
رسم ًيا لضم كن من توتنهام مقابل  100مليون إسرتليني،
لكنه قوبل بالرفض من إدارة السبريز.
يف الوقت ذات�ه ،يحظى جريليش بثقة كبرية من جانب بيب
جواردي�وال ،املدي�ر الفني للس�يتي.ويتواجد كن وجريليش
حال ًيا مع منتخب إنجلرتا ،الذي يس�تعد ملواجهة أملانيا ،غ ًدا
الثالثاء ،يف ثمن نهائي كأس األمم األوروبية.

عقبة وحيدة تفصل ميالن عن كوتينيو
المستقبل العراقي /متابعة
يس�عى ميالن لتدعي�م صفوفه خالل فرتة
االنتق�االت الصيفي�ة املقبل�ة ،اس�تعدا ًدا
للموس�م الجديد ،السيما وأن الروسونريي
سيشارك يف دوري أبطال أوروبا.
وذك�رت صحيف�ة «توت�و س�بورت»
اإليطالي�ة ،أن مي�الن دخ�ل يف محادث�ات

مع برشلونة ،بش�أن التعاقد مع الربازييل
فيليب كوتينيو.
وأضافت أن الروس�ونريي يعمل عىل إعادة
الع�ب إن�رت الس�ابق إىل س�ان س�ريو هذا
الصيف ،عىل سبيل اإلعارة.
وتابع�ت أن النج�م الربازي�يل يرتب�ط مع
برش�لونة بعق�د يمتد حتى صي�ف ،2023
فيم�ا يحصل الالعب ع�ىل  12مليون يورو

كراتب س�نوي يف املوس�م الواحد ،مش�رية
إىل أن راتب�ه هو العقب�ة الوحيدة يف طريق
مي�الن لضمه .جدي�ر بالذك�ر أن كوتينيو
ش�ارك يف  12مباراة بالدوري اإلس�باني يف
املوس�م املن�رصم « ،»2021-2020فيم�ا
غ�اب عن معظ�م مباريات املوس�م بعدما
تع�رض إلصاب�ة قوية أبعدته ع�ن الفريق
لشهور عديدة.

الرضائب اإلسبانية تكشف ديون أنشيلويت

المستقبل العراقي /متابعة

دخل اإليطايل كارلو أنش�يلوتي ،مدرب ريال مدريد،
ضمن قائمة وكال�ة مصلحة الرضائب اإلس�بانية،
لألشخاص املتعثرين يف س�داد ديونهم ،والتي بلغت
 1.5مليون يورو يف حالة أنشيلوتي.
وت�ورد القائم�ة أس�ماء األش�خاص ،الذي�ن يتعن
عليهم س�داد مبالغ مالية لوزارة الخزانة اإلسبانية

واللجنة االوملبية لتقديم الدعم الالزم لها،
اسوة بكرة القدم ،بغية نيل اوسمة ملونة
تض�اف اىل امليدالي�ة النحاس�ية الوحيدة
للرباع الراحل عبد الواحد عزيز.

حتديد موعد كالسيكو السوبر اإلسباين

جوارديوال مصمم عىل تفجري سوق االنتقاالت بصفقتني مدويتني

المستقبل العراقي /متابعة

الح�ارس الس�ابق ن�ور ص�ربي م�ن بعث�ة
الفريق”.
ون�وه بأنه “ اتصل بجميع االطراف وملس ان
هناك تفهما ً من التطبيعية والطاقم التدريبي
اللذين يس�عيان اىل توفري مناخ إيجابي مثايل
ألي الع�ب يك�ون متواج�دا ً يف املنتخب�ات “،
مبين�ا ان “ الالعب�ن املغرتب�ن املولودي�ن يف
الخ�ارج يحتاجون اىل ف�رتات أطول من اجل
التكي�ف والتأقلم مع اخوته�م الالعبن خالل
التجمعات بسبب اختالف الثقافات يف الفئات
العمرية ،عالوة عىل تج�اوز األخطاء اإلدارية
والفنية التي حدثت يف السابق «.
وخت�م ترصيح�ه قائالً “ :الالعب ش�وان يعد
م�ن خام�ات املهج�ر املميزة التي ب�رزت مع
نادي شباب التسيو تحت  18عاما ،وسيكون
جاهزا ً وعنرصا ً فاعالً يف االستحقاقات املقبلة،
وكذلك حظي بإعجاب واهتمام مدرب املنتخب
العراقي األوملبي الجديد التش�يكي س�وكوب
الذي س�رياهن عليه مع بقية الالعبن ضمن
التش�كيل الذي يروم تجريب�ه ودعوته ضمن
التجمعات املقبلة “.

حتى  31ديس�مرب/كانون أول  ،2020تفوق املليون
ي�ورو ،والتي دخلها أيض�ا الالعب داني ألفيس رغم
خروج�ه منه�ا قبل عامن ،إال أن مبل�غ  2.1مليون
يورو أصبح مستحقا عليه اآلن.
كما أدرج نائب رئيس نادي إشبيلية ،خوسيه ماريا
كاراسكو ،عىل القائمة بديون  1.7مليون يورو.
يف املقابل ،خ�رج الالعب نيمار (ال�ذي كان صاحب
أك�رب دي�ون العام امل�ايض ب�� 34.6ملي�ون يورو)

م�ن القائمة ،ونفس الوضع بالنس�بة لس�ائق
الدراجات النارية السابق ،سيتو بونس.
وال يعن�ي ذل�ك بال�رضورة س�داد الدي�ون ،ب�ل
ربما ألنه�ا أصبحت أقل من ملي�ون يورو ،أو تم
تجميدها أو تأجيلها.
وال ي�زال أيض�ا الالع�ب األرجنتين�ي الس�ابق،
جابريي�ل ميليت�و ،يف القائمة وعلي�ه  1.8مليون
يورو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2403الثالثاء  29حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

واثق الجابري

محمد حسن الساعدي

املراجعة من الشباك

العراق وانتخاباته ..الثابت واملتغري

تنترش يف معظم املؤسس�ات الحكومية ،لوحات ال أس�ميها إرشادية،
ب�ل انتقامي�ة ،مكتوب فيه�ا (املراجعة م�ن الش�باك) ،يف كل مكان
تجده�ا أكثر ما تجد لوحات ترش�دك اىل املراجع�ة ،أو موظف يجيب
عن تساؤالتك.
يف الثامن�ة صباح�ا ً دخل�ت إح�دى املؤسس�ات ،ووج�دت موظ�ف
االس�تعالمات متبخرتاً ،يستعرض عضالته وحركاته ،معلقا ً يف حزام
بنطاله كما ً من املفاتيح يف مدالية سيارة ،وكأنه يشعر املراجعني أنها
مفاتيح للدخول أو التوس�ط عند ّ
أي من املسؤولني ،وحركاته تصدر
ً
أجراسا ً وأصواتا ً من املفاتيح ،وبني الحني واآلخر ،يحرك منديال أحمر
وضعه يف الجيب األمامي لس�رتة زاهية األلوان ،من شكلها كأنها من
الباعة املتجولني.
تلك الش�خصية تجيب بتذمر عن أس�ئلة املواطنني ،وما يشغله كثرة
اإلتص�االت التي يوح�ي منها بابتعاده عن الناس بأنه يتوس�ط لهذا
وذاك ،وأحيان أخ�رى يطلق أجمل عبارات الصباح ،وتنرشح رسائره
وكأنه يلقي قصيدة من الش�عر للمتصل ،وما أن تسأله حتى يزجرك
وكأن�ه بمهمة وطني�ة ،وال تنتهي اتصاالته وحركات�ه حتى تتجاوز
الساعة الثامنة والنصف ،ليبدأ بسؤال املراجعني ،وما أن يأتيك الدور،
حت�ى يبعث اليأس فيك ،ويقول ملاذا جئ�ت متأخرا ً ومعاملتك تحتاج
وقتا ً طويال!
يق�ع ش�باك املراجع�ة يف الباح�ة الخلفي�ة أو يف مقدمة املؤسس�ة،
وبمس�احة  30×30سم ،يف أرض جرداء أشبه بمكب النفايات واملياه
اآلس�نة ،وتحت حرارة الش�مس وتس�اقط األمطار ،وحرارة دافعات
املكيف�ات صيف�ا ً وبرودتها ش�تا ًء ،ومنه تمتد األي�ادي اىل موظف ال
ب�د له من تناول وجب�ة إفطار يف الدائرة ،وجمل�ة اتصاالت وأحاديث
بني املوظفني ،سياس�ية واجتماعية وعن املكي�اج والجمال واألزواج
والس�فرات واملطاعم ،وأحدث صيحات املوديل والس�يارات ،وما هو
اهتمام املسؤول األعىل والتفنن يف التأثري عليه ،وجملة معامالت عىل
الرفوف دخلت قبل دخول املواطنني ،ويد املواطن تمتد من الش�باك ال
أحد يأخذ معاملتها وال يرد عن سؤال صاحبها.
إن املراجعة من الش�باك إهانة رصيحة للمواطن ،وامتهان لكرامته،
وإجب�اره ع�ن البحث عن س�بل غري قانوني�ة ،والظاهرة ليس�ت يف
املؤسس�ات كله�ا ،ولكن أغلبه�ا ،والحظ يلعب دوراً ،أما يف الش�مس
أو املط�ر ،أو ق�رب القطع�ة الخارجية ألجهزة التكيي�ف ،أو يف مكان
آس�ن ميلء بالنفايات ،ويتع�رض فيها املواطن لإلهان�ة واالنتقاص
من إنس�انيته وعراقيته وقيمته كإنسان ،ومخالفة لدور املؤسسات
يف خدمة املواطن ،وموظفو االس�تعالمات ،ال يتعبون أنفسهم سوى
اإلشارة لك عىل الشباك.

تاتي االنتخابات العراقية والتي من املؤمل ان تجرى يف ترشين الثاني
 ،٢0٢١وس�ط أجواء غاية يف الس�خونة وزحمة االح�داث ،التي القت
ً
عموم�ا ..ال نخط�يء إن قلنا أن هذه
بظاللها اىل املش�هد الس�يايس
االنتخابات ،من أهم االحداث السياسية أن لم تكن االبرز ،كونها تأتي
يف وضع حس�اس ومهم جداً ،يف املشهد الس�يايس الداخيل ،خصوصا
مع ما يشهده من متغريات وتذبذبات ،جعلته يعيش عدم االستقرار،
فضالً ع�ن املؤثرات االقليمي�ة التي بالتأكيد تبق�ى عنرص مؤثر عىل
املش�هد الس�يايس والتي من ش�أنها أن تزيد من أهمي�ة االنتخابات
وتجعلها حدثا مهما يؤثر بش�كل كبري عىل الوضع الداخيل واالقليمي
والدويل كذلك ،س�يما وان هذه االنتخابات تأت�ي بعد االحتجاجات يف
ترشي�ن ً ، ٢0١٩
إذا كان من املق�رر اجراءها يف حزيران ،وتم تأجيلها
اىل ترشي�ن من الع�ام الحايل ،وما تركته ه�ذه التظاهرات من آثار يف
نفوس الشعب العراقي .االنتخابات تأتي يف ظل خطوات مهمة قامت
بها الحكومة العراقية ،والتي من ابرزها تصويت الربملان عىل القانون
االنتخابي الجديد ،وتوزيع املرش�حني عىل الدوائر االنتخابية بش�كل
فردي ،واالنتهاء من تعي�ني مجلس جديد ملفوضية االنتخابات ،وحل
االش�كاليات التي رافقت تش�كيل املحكمة االتحادية ،واالهم من ذلك
كل�ه التوافق بني القوى السياس�ية عىل حل مجل�س النواب ،وتحديد
تاري�خ حله قبيل إج�راء االنتخابات يف ترشين الق�ادم .رافق كل ذلك
اكتمال لالج�راءات االدارية والتنظيمية والفنية ،والتوافق الس�يايس
«املعلن» لالستعداد بخوض التجربة السادسة يف تاريخ البالد بعد عام
 ،٢003اىل جان�ب الجهود املهمة التي تق�وم بها املفوضية ،يف تطوير
االجهزة البايومرتية واجه�زة العد والفرز االلكرتوني املتطورة والتي
تحد من التزوير والتالعب ،وتحديث س�جالت الناخبني ،واالتفاق مع
كربى الرشكات االملانية بهذا املجال ،باالضافة اىل االتفاق الذي اجري
ب�ني الحكومة العراقية واالمم املتحدة ،وال�ذي ينص عىل وجود االمم
املتح�دة ،كمراقب ومتابع للمش�هد االنتخابي ،وبم�ا يحقق نجاحها
بصورة ش�فافة ونزيهة .هناك أحداث متوقعة يف املش�هد االنتخابي،
اهمها التغيري املحتمل يف ش�خوص املرش�حني ،وظهور دماء جديدة،
قد تنعكس عىل املشهد السيايس القادم ،وتجعله اكثر هدوءاً ،وتعمل
عىل تخفيف االحتقان الس�يايس يف الش�ارع العراقي ،الذي بدا متأثرا
ب�أي خالف أو اخت�الف يظهر بني الق�وى السياس�ية ،إضافة اىل أن
االحتجاج�ات الت�ي دخل�ت عامه�ا الثال�ث ،انعكس�ت حركتها عىل
املشهد ،ما جعل القوى السياسية تنظر اىل القوى الترشينية ،كعنرص
م�ن املهم مش�اركته يف العملية السياس�ية ،ومحاول�ة تخفيف حدة
االحتقان يف الش�ارع امللتهب عىل خلفية املطالب املرشوعة للش�عب،
مضافا ً اىل كونه يسوق ممثالً للمتظاهرين السلميني.

كـاريكـاتـير

بالصور ..أكثر من  1600فتاة يف حمافظة السليامنية يشاركن بإرتداء احلجاب
إحتفاالً بوصوهلن إىل سن التكليف

أطعمة يمكن تناوهلا بعد انتهاء الصالحية..
تعرف إليها

أدرجت منظمة املستهلك اإلسبانية قائمة باملنتجات التي يمكن تناولها بعد
تاريخ انتهاء الصالحية.
ويالح�ظ أن هناك ح ًدا أدنى لعمر التخزين وفرتة اس�تهالك املنتج .يف الحالة
األوىل ،يفق�د الطع�ام صفاته الحس�ية ،ولك�ن يمكن تناول�ه دون اإلرضار
بالجسمً ،
وفقا لتقرير «ال فانغارديا».
بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف برسعة  -اللحوم النيئة والدجاج واألسماك
وما إىل ذلك ال يجب تناولها بعد انتهاء مدة الصالحية.
كم�ا ذك�ر يف منظمة املس�تهلك اإلس�بانية ،بعد انته�اء تاري�خ الصالحية،
يجوز تناول الزب�ادي والخبز املحمص والفواكه املجفف�ة والنقانق والجبن
والطماطم املعلبة واملعكرونة .تش�مل القائمة ً
أيضا رقائق البطاطس واألرز
والبقوليات والبسكويت واملرشوبات الغازية واملربى والحساء الفوري.

العراقـي

اختفاء مفاجئ لبحرية عمالقة يثري حرية العلامء
كشفت دراس�ة جديدة ،عن رصد األقمار
الصناعية ،اختفاء مفاجئ لبحرية عمالقة
يف القارة القطبية الجنوبية ،اختفت فجأة
عن األنظار خالل شتاء .٢0١٩
ولم يكن هذا املس�طح املائي صغريا ،كما
أفاد الباحث�ون ،مع تقدي�رات أن البحرية
املوج�ودة عىل الج�رف الجلي�دي يف رشق
القارة القطبي�ة الجنوبي�ة كانت تحتوي
ع�ىل حوايل  750-600ملي�ون مرت مكعب
م�ن املي�اه :أكث�ر م�ن كل مي�اه مين�اء
س�يدني ،أو م�ا يق�رب من ضع�ف حجم
خليج سان دييغو.
وبالطب�ع ،ه�ذا الك�م من امل�اء ال يختفي
ببس�اطة يف اله�واء .ويف ه�ذه الحال�ة ،يقول
العلماء إن الخ�زان الضخم عىل األرجح أصبح
أكثر من الالزم بالنسبة للطبقة الجليدية تحته
والتي تكافح من أجل دعمها.
ويقول عالم الجليد روالن�د وارنر ،من جامعة
تس�مانيا« :نعتقد أن وزن املاء املرتاكم يف هذه
البح�رية العميقة أدى إىل فتح ش�ق يف الجرف
الجلي�دي تحت البح�رية ،وه�ي عملية تعرف
باسم التصدع املائي ،ما أدى إىل ترصيف املياه
بعي�دا إىل املحيط» .وتش�ري مالحظات األقمار

الصناعي�ة إىل أن الطوفان ،الذي ش�بهه وارنر
بالتدفق الكثيف لش�الالت نياغرا  -باس�تثناء
املحي�ط تح�ت الج�رف الجلي�دي  -حدث عىل
م�دار ثالث�ة أيام تقريب�ا ،تم خالله�ا تجفيف
البحرية بأكملها.
وهذه القراءات لم تلتقط فقط ش�كل املشهد
م�ن األعىل ،كما س�جلت القياس�ات املأخوذة
من  ٢-ICESatالتابع لوكالة ناس�ا تغريات يف
ارتفاع الجرف الجليدي الناتج عن إزاحة املياه.
وم�ن املفه�وم أنه عن�د إزالة مثل ه�ذا الربكة
العمالقة م�ن املاء من الجرف الجليدي العائم،

طريقة ترسيع هاتف ايفون و كأنه جديد
نظرًا لطريقة عمل النظام وطريقة استخدامه
 ،س�تمتلئ ذاك�رة  iPhoneبرسعة  ،مما يؤدي
إىل إبط�اء الهاتف .لذلك يج�ب تنظيف الذاكرة
بشكل دوري لجعل الهاتف يعمل بشكل أرسع
والحصول عىل أفضل أداء منه.
 – ١تنضيف ذاكرة سفاري  :يستهلك متصفح
 Safariالحد األقىص لنسبة ذاكرة  iPhoneألنه
يتم فت�ح أكثر م�ن صفحة بدالً م�ن إغالقها.
لذل�ك  ،ف�إن الخط�وة األوىل هي إغ�الق جميع
الصفح�ات غ�ري املس�تخدمة يف املتصفح  ،ثم
عملية تنظيف الذاكرة وحذفها.
لتنظي�ف الذاكرة وحذفها  ،يجب عليك االنتقال
إىل قائمة إعدادات  iPhoneوالبحث عن تطبيق
 .Safariعندم�ا تجد تطبي�ق  ، Safariافتحه ،
ثم حدد ح�ذف الذاكرة وتنظيف بيانات املوقع.
س�يؤدي ه�ذا الخي�ار إىل حذف جمي�ع بيانات
التصفح واملواقع التي فتحتها من قبل.

 – ٢حذف ملفات التطبيقات الغري مرغوب بها
 :تشغل التطبيقات املثبتة عىل  iPhoneمساحة
كبرية عند تخزي�ن معلوماتها  ،لذلك من املفيد
حذف ذاكرة هذه التطبيقات لتوفري املس�احة.
لكن�ك تحت�اج إىل ح�ذف البيانات يدو ًي�ا  ،ألنه
عليك اختيار التطبيق لحذف الذاكرة بنفسك.
و كي تقوم بحذف هذه البيانات أتبع الخطوات

أألتية  :انتقل إىل قائمة “اإلعدادات” عىل جهاز
 iPhoneالخ�اص ب�ك  ،ث�م ح�دد “التخزين” ،
ثم انتقل إىل الجزء الس�فيل من الشاش�ة حتى
ترى قائمة بالتطبيقات .تتضمن هذه القائمة
جميع التطبيق�ات املثبتة عىل  ، iPhoneمرتبة
حسب استهالك ذاكرة التطبيقات .عندما ترى
ً
تطبيقا يش�غل مس�احة كبرية وال تس�تخدمه
ً
كث�ريا  ،انق�ر عليه .بعد ذلك س�تظهر شاش�ة
تخ�ربك بحجم التطبي�ق ومق�دار الذاكرة التي
يس�تهلكها ويمكنك حذف التطبيق من هنا أو
إلغاء تثبيته .يختلف ح�ذف التطبيق عن إلغاء
تثبي�ت التطبي�ق .س�يؤدي ح�ذف التطبيق إىل
حذف اختصاره من الهاتف  ،لكن إلغاء التثبيت
س�يحتفظ باالختص�ار .ما عليك س�وى النقر
فوق الزر للتنزيل .إذا وجدت أن التطبيق يشغل
مس�احة كبرية لتخزين ذاكرته  ،فمن األفضل
حذفه تمامً ا من هاتفك وإعادة تثبيته.

أكثر أنواع الرسطان فتكا وعدوانية

ع ّدد اإلخصائ�ي الرويس يف الع�الج الكيميائي،
أندري�ه بازيلي�ف ،أن�واع األورام الت�ي يمك�ن
اعتباره�ا األكث�ر عدواني�ة .وق�ال بازيليف يف
مقابلة مع القناة الخامس�ة الروس�ية« :هناك
أنواع م�ن الرسطان تعتاد برسع�ة عىل العالج

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وتس�تجيب له بشكل س�يئ للغاية ،وأهم هذه
األورام الرسطاني�ة هي رسط�ان البنكرياس،
ً
ووفقا
ورسط�ان امل�رارة ،ورسط�ان الكب�د».
للطبي�ب الرويس يمك�ن أيض�ا إدراج رسطان
املع�دة يف ه�ذه القائم���ة ،ولكن ت�م عالجه

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مؤخرا بنجاح كبري بفضل تطور التكنولوجيا.
لفت بازيليف االنتباه إىل أن نفس الورم يتطور
بش�كل مختلف من ش�خص إىل آخر ،وبالتايل،
فإن نفس الورم الرسطان�ي قد يكون عدوانيا
لدى أشخاص وغري عدواني لدى آخرين.

07801969233
07901463050
07709670606

فإن�ك تتوق�ع أن يرتفع الج�رف الجليدي
املوج�ود تحت�ه .وهن�ا ،ارتفع�ت املنطقة
املت�ررة املحيط�ة بالبح�رية بمقدار 36
مرتا ،كما يقول الباحثون.
ويف ح�ني أن الظه�ور املتزاي�د لبح�ريات
املياه الذائبة والجداول عرب س�طح القارة
القطبي�ة الجنوبي�ة يعت�رب عموم�ا دليال
عىل تغ�ري املن���اخ ،يق�ول الباحثون إننا
ال نع�رف حت�ى اآلن ما يكف�ي عن أحداث
التكس�ري املائي هذه لنقول م�ا إذا كانت
مرتبطة أيضا.
ولكن ه�ذا يشء نحت�اج إىل مراقبته ،ألنه
عندم�ا تنفج�ر هذه البح�ريات من خالل
طبق�ات جليدي�ة غ�ري مس�تقرة ،ف�إن حجم
ترسب املاء هذا يضيف مبارشة إىل حجم مياه
املحيط ،والذي بدوره يؤثر بش�كل مبارش عىل
ارتفاع مستوى سطح البحر.
وكت�ب الباحثون يف دراس�تهم« :م�ن املتوقع
أن يتضاعف ذوبان س�طح القط�ب الجنوبي
بحل�ول ع�ام  ،٢050م�ا يثري مخاوف بش�أن
اس�تقرار األرفف الجليدية األخرى» ،مشريين
إىل أن «عمليات مث�ل الكرس املائي واالنثناء ما
تزال قيد الدراسة.

ال عالج له ..ظهور فريوس «نيباه»
املميت يف اهلند

ح�دد العلماء يف املعهد الوطني لعلم الفريوس�ات يف الهن�د ألول مرة فريوس
«نيب�اه» يف الخفافي�ش يف والي�ة ماهارأش�رتا .وبحس�ب ما ن�رش يف مجلة
«األم�راض املعدي�ة والصح�ة العامة» ،فقد ح�دد العلماء ه�ذا الفريوس يف
الخفافيش .وصنفت منظمة الصحة العاملية الفريوس املوجود بشكل شائع
يف الخفافي�ش والفرئان ،ع�ىل أنه أحد أخطر الفريوس�ات يف العالم .وينتقل
الفريوس إىل األش�خاص الذين يتناولون ثم�ارا ملوثة بلعاب حيوان مصاب.
يف الوقت نفس�ه ،ال يوجد حاليا عالج أو لقاح ضد الفريوس ومعدل الوفيات
يصل من  40إىل  .%75يف وقت س�ابق ،تم تحدي�د أربع حاالت تفيش للمرض
يف الهن�د .تم اإلبالغ عن فريوس «نيب�اه» ،ألول مرة ،يف والية البنغال الغربية
يف عام�ي  ٢00١و  .٢007مرت�ني  -يف  ٢0١8و ٢0١٩يف والي�ة ك�رياال .وقال
الباحث�ون« :إن تك�رار تفيش املرض ،ومع�دالت الوفيات املرتفع�ة ،وانتقال
العدوى من ش�خص آلخر ،ونقص اللقاحات واألدوية املضادة للفريوس�ات
الفعال�ة هي مص�در قلق خطري يف الهن�د ،حيث أن الخفافيش ش�ائعة جدا
يف املناط�ق ذات التجمعات الس�كانية الكبرية» .وق�ال الباحثون إن النتيجة
تس�تدعي مزي�دا من الدراس�ة حيث ال يمكن اس�تخالص اس�تنتاجات من
املراجعة الحالية نظرا للعينة الصغرية من الخفافيش.
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