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معاقبة ضباط ر ّوجوا ملرشحني ..وحتذير للمعتدين على «الدعايات» ..واملفوضية تسعى إىل إمتام توزيع «البايومرتي»

االنتخابات عىل األبواب 500 :مراقب يف طريقهم إىل العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق عماد حممد حممود
شؤون الرشطة تنفذ
عمليات تطيح بعصابات ومسلحني
ص2
وتضبط أسلحة

نائب رئيس الربملان
يشدد عىل زيادة التخصيصات
ص2
املالية لوزارة الرتبية

وجّ �ه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
باعتقال ضباط يرافقون مرش�حني يف حمالتهم
االنتخابي�ة ،فيم�ا ت�م االع�الن عن ارتف�اع عدد
املراقب�ني الدولي�ني لالق�راع اىل اكث�ر م�ن 500
مراقب.
وق�ال نائب قائ�د العملي�ات العراقية املش�ركة
الفري�ق اول رك�ن عبد االم�ر الش�مري يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن القائد
العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي وجه
باحتجاز عدد من الضباط وأن هذا التوجيه جاء
عىل خلفي�ة مرافقة هؤالء الضباط للمرش�حني
لالنتخاب�ات يف حمالته�م الدعائي�ة بمناط�ق
مختلفة من دون كشف عددهم.
واك�د الش�مري ان «ه�ذا االج�راء يأت�ي ضم�ن
جه�ود وض�ع املنظوم�ة العس�كرية بعي�دا ً عن
الحراك الس�يايس الدائر يف البالد» ،مش�را اىل ان
«خط�ة تأم�ني االنتخابات تضمن أم�ن املراقبني
واإلعالميني» .وكان الكاظمي قد كش�ف الس�بت
املايض عن التصدي لضغوط وتهديدات تقوم بها
اح�زاب وجماعات عىل الناخب�ني لجلب بطاقات
عوائله�م جميع�ا ً واإلدالء بأصواته�م لها بالقوة
وكذلك ابتزاز الناخب والتأثر عىل قرار التصويت
لديه بالق�وة .وأكد رئيس الوزراء« ،لقد ش�ددنا
ع�ىل املس�ؤولني املرش�حني يف االنتخاب�ات عدم
اس�تخدام موارد الدول�ة ومتطلباته�ا ،وهو أمر
ممنوع منعا ً باتاً ،ووجهنا املفوضية باإلبالغ عن
أي خ�رق به�ذا الصدد ليج�ري التعامل معه عىل
وفق القانون وبال أي تأخر».

التفاصيل ص2

مستشار حكومي حيذر من «إحراجات دستورية» تقف عائقا أمام موازنة 2022

اخلارجيـة اإليرانيـة :املباحثـات مـع الوفـد العراقـي كانـت جيـدة جـدا

ص2

ص2

األسدي من صالح الدين :وجهنا بتنسيق العمل األمني
واالستخباري لضامن املعلومة االستباقية

بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه رئيس جه�از األم�ن الوطني عبد
الغن�ي األس�دي ،أم�س االثن�ني ،م�ن
محافظ�ة صالح الدين ،بتنس�يق العمل
األمني واالس�تخباري لضم�ان املعلومة
االستباقية.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س جهاز
األم�ن الوطن�ي العراقي ،يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن

أك�د خرباء م�ن منظمة الصح�ة العاملية ووكال�ة األغذية
واألدوي�ة األمريكية ،أمس االثن�ني ،أن الجرعة املعززة من
اللقاحات املض�ادة لفروس كورونا لجمي�ع الفئات ،غر
مربرة يف الوقت الراهن.
وكت�ب الخرباء يف مجلة «ذي النس�يت» الطبية الربيطانية
أن ه�ذه اللقاحات املحدودة العدد س�تنقذ ع�ددا أكرب من
األرواح البرشي�ة إذا م�ا أعطي�ت إىل أش�خاص يعت�ربون

النقل تستقبل ثالث
سـفـن تـجـاريـة فـي مينـاء
ام قرص الشاميل
ص3

التفاصيل ص2

الصحة توضح آلية حصول متلقي لقاح «كورونا» عىل «البطاقة الدولية»

خرباء دوليون :جرعة اللقاح الثالثة غري رضورية للجميع
بغداد  /المستقبل العراقي

«األس�دي ،تح�دث يف كلمة أم�ام خالل
زيارت�ه اىل مح������افظة صالح الدين
ولقاءه بالقيادات األم��نية واملسؤولني
فيها».
وأكد األسدي يف كلمته ،بحسب البيان أنه
«س�نتواجد دائما حيث يتواجد االرهاب
والفس�اد» ،مش�را ً إىل أن «املس�ؤولية
األمني�ة هي مس�ؤولية مش�ركة وتقع
عىل عاتق الجميع».
وأضاف األسدي« :وجهنا بتوحيد الجهود

وتنس�يق العم�ل االمني واالس�تخباري
وبما يضمن وصول املعلومة االستباقية
يف وقتها املناس�ب لتفويت الفرصة عىل
االعداء يف استغالل الثغرات إن وجدت» .
وأوض�ح أن�ه «أمامن�ا مه�ام أساس�ية
تتمث�ل يف حفظ ام�ن الوط�ن واملواطن
وتوفر االجواء املناسبة لحماية الزائرين
ومراكز االق�راع» ،الفتا ً إىل أن «ما حدث
من خروق�ات ال تتعدى كونها محاوالت
يائس�ة ولن تثن�ي عزيمتن�ا يف مالحقة

فلول االرهاب املنكرسة».
يشار إىل أن رئيس ج���هاز األمن الوطني
عب�د الغن�ي األس�دي ،ق�د زار محافظة
كرك�وك ي�وم أم�س األحد ،ع�ىل ووجه
باتخ�اذ ع�دة إج�راءات اح�����رازية
وأمنية ،عىل خلفية االع����تداءات التي
نفذته�ا عنارص داع�ش ،وطال�ت عددا ً
م�ن القوات األم������ني�ة الذين راحوا
ضحية تلك االعتداءات.

تشكيل غرفة استخبارية مشرتكة بني اجليش والبيشمركة لتحقيق  3أهداف

معرض�ني جدا لإلصابة بش�كل خطر م�ن كوفيد 19-ولم
يتلقوا اللقاح بعد.
وأوضح الخ�رباء «أن البيانات الراهنة ال تظهر الحاجة إىل
جرع�ات لقاح معززة للس�كان عموما الذين تبقى فاعلية
اللقاح عالية يف صفوفهم حيال األشكال األخطر».
وب�دأت بعض ال�دول تط�����عيم الس�كان بجرعة ثالثة
مع�ززة لبعض فئات املجتمع تش�مل املس�نني بعد س�تة
أش�هر عىل تلق�����يحهم ،واألشخاص الذين يعانون من
مناعة ضعيفة.

ص2

اخلارجية الربملانية تتحدث عن « 4اجتامعات رسية» عقدت يف بغداد بني طهران والرياض

ص2

حمافظ النجـف يوقـف العمـل بمشـروع تأهيل حـي يف املشخـاب

ص3

الـصـحـة:
ال يمكن التكهن باملوجة
الرابعـة
ص3

ص2

االستثامر تصدر
توجيه ًا بشأن شقق بسامية:
إلغاء االستثناءات
ص3

عدنان درجال:
وفرنـا مجيـع متطلبـات
استضافة خليجي 25
ص7

املالية توافق عىل إعادة  30الف من املفسوخة عقودهم اىل احلشد الشعبي
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وافق�ت وزارة املالية ،أم�س االثنني،
عىل إع�ادة  30ال�ف من املفس�وخة
عقوده�م اىل الخ���دم�ة يف الحش�د
الشعبي.
وذك�ر مص����در مطل�ع انه «وبعد
جه�ود مش�ركة من رئي�س الوزراء
القائ�د الع�ام لل���ق�وات املس�لحة
مصطفى الكاظمي ووزير املالية عيل
عالوي وهي�����أة الحش�د الشعبي
تم إع���ادة املفسوخة عق����ودهم
اىل الخدمة».
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معاقبة ضباط ر ّوجوا ملرشحني ..وحتذير للمعتدين على «الدعايات» ..واملفوضية تسعى إىل إمتام توزيع «البايومرتي»

االنتخابات عىل األبواب 500 :مراقب يف طريقهم إىل العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وجّ �ه رئيس ال�وزراء العراق�ي مصطفى
الكاظم�ي باعتق�ال ضب�اط يرافق�ون
مرشحني يف حمالتهم االنتخابية ،فيما تم
االع�الن عن ارتفاع عدد املراقبني الدوليني
لالقراع اىل اكثر من  500مراقب.
وق�ال نائ�ب قائ�د العملي�ات العراقي�ة
املش�ركة الفري�ق اول رك�ن عب�د االمري
الش�مري يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نسخة منه إن القائد العام للقوات املسلحة
مصطف�ى الكاظمي وج�ه باحتجاز عدد
م�ن الضب�اط وأن هذا التوجي�ه جاء عىل
خلفية مرافقة هؤالء الضباط للمرشحني
لالنتخابات يف حمالتهم الدعائية بمناطق
مختلفة من دون كشف عددهم.
واكد الشمري ان «هذا االجراء يأتي ضمن
جهود وض�ع املنظومة العس�كرية بعيدا ً
ع�ن الح�راك الس�يايس الدائ�ر يف البالد»،
مش�ريا اىل ان «خط�ة تأم�ني االنتخابات
تضمن أمن املراقبني واإلعالميني».
وكان الكاظمي قد كش�ف السبت املايض
ع�ن التصدي لضغ�وط وتهدي�دات تقوم
به�ا اح�زاب وجماع�ات ع�ىل الناخب�ني
لجل�ب بطاق�ات عوائلهم جميع�ا ً واإلدالء
بأصواته�م لها بالقوة وكذلك ابتزاز الناخب والتأثري عىل
قرار التصويت لديه بالقوة.
وأكد رئيس الوزراء« ،لقد شددنا عىل املسؤولني املرشحني
يف االنتخابات عدم اس�تخدام موارد الدولة ومتطلباتها،
وهو أم�ر ممنوع منعا ً باتاً ،ووجهن�ا املفوضية باإلبالغ
عن أي خرق بهذا الص�دد ليجري التعامل معه عىل وفق
القانون وبال أي تأخري».
من جهته ،أصدر مجلس القضاء العراقي األعىل توجيها ً
بحق م�ن يعتدي ع�ىل صور املرش�حني واش�ار يف بيان
اىل ان�ه «بالنظر لق�رب موعد انتخاب�ات مجلس النواب
العراقي وللحد من ظاهرة االعتداء عىل صور املرش�حني

وبرامجه�م االنتخابية اقتىض توجي�ه محاكم التحقيق
باتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام
قانون االنتخاب�ات التي تنصت ع�ىل معاقبة من يتعمد
االعت�داء عىل صور املرش�حني أو برامجهم املنش�ورة يف
األماكن املخصصة لها.
وكانت الحمل�ة االنتخابية ملرش�حي االنتخابات املبكرة
املقررة يف العارش من الش�هر املقبل قد انطلقت يف تموز
يوليو املايض وتس�تمر ثالثة أش�هر وحت�ى موعد إجراء
االنتخابات.
يش�ار اىل ان الكاظمي قد عاد االثنني اىل بغداد بعد زيارة
اىل ايران بحث خاللها مع الرئيس االيراني ابراهيم رئييس
تعزيز عالقات بلديهما والتطورات يف املنطقة واس�فرت

ع�ن اتف�اق ع�ىل تفعي�ل االتفاق�ات املش�ركة والغ�اء
تاش�ريات الدخول ملواطنيهما وحرصه باملسافرين عرب
املطارات واالرساع بالربط السككي بني البلدين.
ومن جانبها ،كش�فت املفوضية العلي�ا لالنتخابات عن
وجود مليونني و 600الف بطاقة اقراع لم يتم تس�لمها
من قبل الناخبني لحد االن.
وأش�ارت إىل أنه «ت�م تحريك ف�رق جوال�ة إليصالها إىل
الناخب�ني كما ت�م االتص�ال بالناخبني من خ�الل أرقام
هواتفهم املس�جلة يف اس�تمارات التحديث ولذلك تشهد
مراكز التسجيل حاليا ً حركة تسليم وتسلم».
وح�ول عملية املراقب�ة الدولية لالنتخاب�ات اوضحت إن
«املراقبة الدولية س�تبدأ بعد الخامس من الش�هراملقبل

الفت�ة إىل أن «عددا ً م�ن املراقبني الدوليني
وخاص�ة األم�م املتح�دة يتواج�دون مع
املفوضي�ة ويقدمون خدماته�م منذ بدء
ج�دول العملي�ات الذي انطلق قبل س�تة
أش�هر يف مج�ال الربمجي�ات والقان�ون
واالدارة واالعالم .
كم�ا اعلن�ت املفوضية أن ع�دد املراقبني
الدوليني لعمليات االق�راع يف االنتخابات
املبكرة املقبلة زاد إىل أكثر  500مراقب.
وقال عضو إع�الم املفوضية عماد جميل
محسن يف ترصيح إن «هنالك  150مراقبا ً
من االمم املتحدة من دول عربية واجنبية،
ومن االتحاد االوروب�ي  70مراقبا ،فضال
ع�ن دور الجامعة العربية التي س�يكون
لها دور كبري باملراقبة اضافة إىل مشاركة
منظم�ات مختص�ة بالش�أن االنتخاب�ي
وعددها  25منظمة كل منظمة سرس�ل
فريقا خاصا بها».
ولفت إىل أن «الس�فارات العراقية وجهت
دعوة إىل  51سفارة عربية واجنبية وهناك
زيارات من مجلس املفوضني اىل سفارات
دول عربي�ة واجنبي�ة الرس�ال فرقهم إىل
العراق» ..مؤكدا ً أن «عدد املراقبني سيصل
اىل  500أو  600مراقب دويل».
وم�ن املنتظر ان تتم عملي�ة التصويت يف
االنتخاب�ات العراقية املبكرة بواق�ع  8273مركز اقراع
تضم بمجموعه�ا 5541 ،محطة اقراع يف عموم العراق
وبضمنها اقليم كردس�تان حيث ستس�تقبل كل محطة
 450ناخ�ب كح�د أقىص حي�ث حددت عملية االنتش�ار
ملراكز االقراع باالعتماد ع�ىل بيانات البطاقة التموينية
ومحل سكن الناخب.
وأعلن�ت املفوضي�ة ان  3االف و 249مرش�حا يمثل�ون
 110أحزاب سياسية و 22تحالفا ً انتخابيا ً سيتنافسون
يف االنتخاب�ات  ..موضحة ان ع�دد العراقيني الذين يحق
لهم املش�اركة والتصويت فيها يبلغ  24مليونا ً و 29ألف
و 927شخصا ً الختيار  329نائبا يف الربملان الجديد.

بإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق عماد حممد حممود

شؤون الرشطة تنفذ عمليات تطيح بعصابات ومسلحني وتضبط أسلحة
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�إرشاف الفريق عماد محم�د محمود وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة ،أعلن�ت
وزارة الداخلي�ة نتائ�ج سلس�لة اعتقاالت يف
محافظ�ات الب�رصة وميس�ان والديواني�ة.
وذكر إعالم وكالة ش�ؤون الرشط�ة يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أنه
«ت�م إلقاء القبض عىل عصاب�ة قامت بأكثر
من  17عملية رسقة يف محافظة ميسان».
وأضاف البيان «تم القبض عىل متهم بتحرير
ص�ك بمبل�غ  250ملي�ون يف الديوانية» .ويف
محافظ�ة الب�رصة ،تمكن�ت وكالة ش�ؤون
الرشطة من «اإلطاحة بثالث متهمني بتجارة
املخ�درات» ،وفق البي�ان .كما ،أعلنت وكالة

مستشار حكومي حيذر
من «إحراجات دستورية» تقف
عائق ًا أمام موازنة 2022
ّ
ح�ذر مظه�ر محم�د صال�ح ،املستش�ار
امل�ايل لرئيس ال�وزراء ،أم�س االثنني ،من
«إحراج�ات دس�تورية» قال إنها س�تقف
عائق�اً أم�ام ترشي�ع قان�ون املوازن�ة
االتحادي�ة للع�ام املقبل .وق�ال صالح إن
«تقدي�م م�رشوع قان�ون موازن�ة 2022
ملت�زم بتوقيت�ات دس�تورية ،إال أن قرب
موعد إج�راء االنتخابات املبك�رة ،وتعليق
عمل الربملان س�يقفان عائقاً أمام تمرير
مرشوع موازن�ة  ،»2022مرجحا «عرض
مرشوع موازنة الع�ام املقبل عىل مجلس
ال�وزراء خ�الل الف�رة املقبلة من الس�نة
الحالية» .وأضاف أن «تحول عمل الحكومة
بعد إجراء االنتخابات ،إىل حكومة ترصيف
أعمال ،أيضا س�يكون عائقا أمام موازنة
 .»2022ولف�ت إىل أن�ه «يف ح�ال وص�ل
مرشوع املوازن�ة إىل مجلس النواب الحايل
فانه س�يمهد الطريق إىل ال�دورة النيابية
حتى يكون جاهزا للتصويت» .ومن املقرر
أن تج�ري االنتخابات الربملانية ،يف العارش
من ترشين األول املقب�ل ،وهو املوعد ذاته
ايل يف�رض أن ُتقدم ب�ه املوازنة لتخضع
لقراءات الربملان قبل إقرارها.

اس�تيقاف دراجة نوع تك تك يستقلها ثالثة
اش�خاص ولدى تفتيش�هم ضبط بحوزتهم
سالح نوع بندقية كالشنكوف نصف اخمس
م�ع مخ�زن عت�اد بداخل�ه ثالث�ون اطالقة
نارية» .وتابع البيان انه» تم عرض املتهمني
عىل انظار ق�ايض التحقيق وق�رر توقيفهم
وفق احكام املادة /24اسلحة» .يف الغضون،
ألقت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة
القب�ض ع�ىل عصاب�ة قامت بأكث�ر من 17
عملية رسقة يف محافظة ميسان .وذكر بيان
العالم وكالة شؤون الرشطة انه تم «القبض
عىل متهم بتحرير صك بمبلغ  250مليون يف
محافظة الديوانية».
ولف�ت اىل «اإلطاحة بثالث متهم�ني بتجارة
مخدرات يف محافظة البرصة».

وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة ،االثنني،
القب�ض عىل مته�م برسقة  7مالي�ني دينار
ومس�لحني داخل {تك تك} يف العاصمة بغداد
وذك�رت الوكالة يف بي�ان ان «مفارز مديرية
مكافحة اجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام
حس�ينية املعامل تمكنت م�ن القاء القبض
عىل متهم بالرسقة لقيامه برسقة مبلغ مايل
ق�دره ( 7ماليني دين�ار) باإلك�راه من احد
املواطنني ،حيث دونت اقوال املتهم وتم اتخاذ
االجراءآت القانونية بحقه وفق احكام املادة
 452من قانون العقوبات» .اىل ذلك ،تمكنت
مفارز مكت�ب مكافحة اجرام القدس واثناء
اج�راء املمارس�ات االمني�ة ضم�ن القاطع
لتدقي�ق املطلوب�ني والعج�الت والتكات�ك
املرسوق�ة ضمن قاع�دة البيان�ات ،حيث تم

األسدي من صالح الدين :وجهنا بتنسيق العمل األمني واالستخباري
لضامن املعلومة االستباقية
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه رئيس جهاز األمن الوطني عبد الغني األس�دي ،أمس
االثن�ني ،من محافظة صالح الدين ،بتنس�يق العمل األمني
واالستخباري لضمان املعلومة االستباقية.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس جهاز األمن الوطني العراقي،
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن «األسدي،
تحدث يف كلمة أمام خالل زيارته اىل محافظة صالح الدين
ولقاءه بالقيادات األمنية واملسؤولني فيها».

وأكد األس�دي يف كلمته ،بحسب البيان أنه «سنتواجد دائما
حيث يتواجد االرهاب والفس�اد» ،مشريا ً إىل أن «املسؤولية
األمنية هي مسؤولية مشركة وتقع عىل عاتق الجميع».
وأض�اف األس�دي« :وجهن�ا بتوحي�د الجه�ود وتنس�يق
العمل االمني واالس�تخباري وبما يضم�ن وصول املعلومة
االس�تباقية يف وقتها املناسب لتفويت الفرصة عىل االعداء
يف استغالل الثغرات إن وجدت» .
وأوض�ح أن�ه «أمامنا مهام أساس�ية تتمث�ل يف حفظ امن
الوطن واملواطن وتوفري االجواء املناس�بة لحماية الزائرين

ً
الفت�ا إىل أن «م�ا حدث م�ن خروقات
ومراك�ز االق�راع»،
ال تتع�دى كونه�ا محاوالت يائس�ة ولن تثن�ي عزيمتنا يف
مالحقة فلول االرهاب املنكرسة».
يش�ار إىل أن رئي�س ج���ه�از األم�ن الوطني عب�د الغني
األس�دي ،ق�د زار محافظة كرك�وك يوم أم�س األحد ،عىل
ووجه باتخاذ ع�دة إجراءات اح�����رازي�ة وأمنية ،عىل
خلفية االع����تداءات التي نفذتها عنارص داعش ،وطالت
ع�ددا ً من الق�وات األم������نية الذين راح�وا ضحية تلك
االعتداءات.

اخلارجية اإليرانية :املباحثات مع الوفد العراقي كانت جيدة جد ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
وصفت وزارة الخارجية اإليرانية ،املباحثات
التي جرت بني اي�ران والعراق خالل زيارة
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اىل
طهران أمس ب�»الجيدة جداً».
وق�ال املتحدث باس�م الخارجي�ة خطيب
زادة يف مؤتمره الصحفي األس�بوعي« ،يف
زيارة رئيس الوزراء العراقي تمت مناقشة

العديد من القضايا واصفا املحادثات بأنها
جيدة جداً».
وأض�اف «ناقش�نا الكث�ري م�ن امللف�ات
االقتصادية التجارية واملش�اريع املشركة
كطري�ق س�كك حدي�د برصة � ش�المجة
والنفط والغاز».
وأكد املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية أن
ع�دد زوار اإليرانيني لزي�ارة األربعني تمت
مضاعفته�ا لتك�ون  60أل�ف كاش�فا عن

تفاه�م مع الحكومة العراقي�ة لزيادة هذا
العدد.
وب�ني زاده أن «يف التوافق�ات األولي�ة بني
البلدي�ن حص�ل تفاهم عىل أيف�اد  30ألف
زائر من إيران إىل العراق للزيارة األربعينية
مضيفا أن هذا العدد ت�م مضاعفتها بأمر
رئيس الوزراء العراق قبل زيارته إىل إيران»
مؤكدا ً «تم مناقش�ة املوض�وع ووصلنا إىل
تفاهم ب�أن يض�اف إىل هذا العدد حس�ب

اإلمكان بعدة أالف».
وع�ن إلغاء التأش�رية بني البلدي�ن قال إن
مجلس ال�وزراء اإلي������ران�ي صادقت
ع�ىل إلغاء التأش�رية رشيطة ق�رار مماثل
من قبل الع�راق» مبينا أن «يف زيارة رئيس
ال�وزراء العراق�������ي تم�ت املوافق�ة
عىل إلغاء التأش�رية للزيارات التي تتم من
املطارات وس�وف تت�م الرتيب�ات الالزمة
لذلك يف األيام القادمة».
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نائب رئيس الربملان يشدد عىل زيادة
التخصيصات املالية لوزارة الرتبية
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد النائ�ب األول لرئيس مجلس
النواب حس�ن كري�م الكعبي ,أمس
االثنني ،عىل رضورة استعادة الحياة
الطبيعي�ة للم�دارس ع�رب ال�دوام
الحضوري م�ع تش�ديد االجراءات
الوقائي�ة خ�الل املوس�م ال�درايس
املقبل ,مؤكدا ان الجميع بات ُيدرك
ان وباء كورونا اقل خطرا من انتشار
الجهل.وذك�ر بي�ان ملكتب�ه تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
الكعبي زار اليوم مقر وزارة الربية
والتق�ى بالوزير عيل حميد الدليمي
والوكي�ل الفن�ي حس�ني الالم�ي،
مؤكدا انه جرى خ�الل اللقاء بحث
الخطة التدريس�ية للموس�م املقبل
 , 2022-2021واإلتف�اق مع وزير
الربي�ة ع�ىل رضورة ع�ودة الدوام
الحض�وري واع�داد خط�ة رسيعة
وفاعل�ة لذلك  ,مع ح�رص الكوادر
الربوي�ة ع�ىل اخ�ذ لق�اح كورونا
واتخ�اذ كاف�ة التداب�ري الصحي�ة
لس�المة الطلب�ة  ,وتوجي�ه كاف�ة
املحافظ�ات بأهمي�ة تجهيز غرف
س�المة صحية خاصة بالطلبة من
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة وقلييل
املناعة يف امل�دارس .وطالب الكعبي
بحس�ب البيان ،الحكوم�ة املركزية

واملحافظ�ني بتخصي�ص قط�ع
اراض س�كنية للك�وادر الربوي�ة
بإعتبارهم بناة االنس�ان واصحاب
الفضل عىل الجميع ،داعيا الجهات
املعني�ة لتفعي�ل قان�ون املعلم�ني
ورعايته�م ودعمه�م « معنوي�ا ً
ومادي�ا ً « ع�رب الق�روض املي�رسة
م�ن املص�ارف الحكومية  ،مش�يدا
بالجه�ود املبذول�ة من قبل الس�يد
الوزي�ر والس�ادة ال�وكالء وم�دراء
الربي�ة ببغداد وعم�وم املحافظات
وجميع الك�وادر العاملة يف الوزارة
يف وق�ت كانوا وال زال�وا امام تحدي
كب�ري جراء جائح�ة كورونا  .وركز
الكعبي بحس�ب البيان ،عىل وجوب
زيادة التخصيص�ات املالية للقطاع
الرب�وي خ�الل االع�وام املقبل�ة
واستثمارها يف تأهيل و بناء األبنية
املدرس�ية النموذجي�ة  ،فض�ال عن
رعاية الكوادر التدريس�ية  ،وتأهيل
الربام�ج والخطط التي من ش�أنها
االرتقاء بواقع الطلبة سيما املرحلة
االبتدائي�ة .م�ن جهت�ه ثم�ن وزير
الربي�ة ،جه�ود الكعب�ي يف رعايته
ُجمل�ة م�ن الن�دوات واالجتماعات
الحاسمة للمواضيع والقضايا ذات
العالقة والتي تم�س واقع املعلمني
و الطلبة ،واصفا اياه بالداعم األول
للقطاع الربوي.

الصحة توضح آلية حصول متلقي لقاح
«كورونا» عىل «البطاقة الدولية»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الصح�ة ،أم�س االثن�ني ،عن أس�عار وآلي�ات التقديم عىل
البطاقة الدولية الخاصة بمتلقي لقاح فريوس كورونا.
وق�ال مدير عام الصح�ة العامة يف ال�وزارة ،رياض الحلف�ي ،إن «الوزارة
عملت عىل فتح مراكز إلصدار البطاقة الدولية للقاح يف كل الدوائر الصحية
باملحافظات وبإمكان أي مواطن الحصول عليها».
وأض�اف أن «أي مواط�ن يرغب يف الحصول ع�ىل البطاقة أن يجلب بطاقة
التلقيح الورقية ونس�خة من جواز الس�فر وصورة ش�خصية» ،مؤك ًدا أن
«إصدار البطاقة فوري وليس هناك مواقع للحجز املسبق».
وتابع الحلفي ،أن «باإلمكان أيضا ً الحصول عىل بطاقة فورية عرب االنرنت
من خالل زيارة املوقع االلكروني الذي خصصته الوزارة ،والدفع املس�بق
عرب بطاقة الدفع االلكرونية (الفيزا كارد)».
وأوضح الحلفي أن «س�عر البطاقة الدولية للقاح 30 ،ألف دينار للمواطن
العراق�ي ،واألجنب�ي  50ال�ف ،وه�ي معرف فيه�ا بكل العال�م ملن يرغب
بالس�فر» ،مشريا ً إىل أن «هناك دول قليلة اش�رطت عىل املسافرين حمل
هذه البطاقة».
يف األثناء ،أعلنت دائرة الصحة يف محافظة ميسان ،اليوم إصدار أول بطاقة
دولية للقاح يف املحافظة.

تشكيل غرفة استخبارية مشرتكة بني اجليش
والبيشمركة لتحقيق  3أهداف
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت لجن�ة األم�ن والدف�اع يف
مجل�س النواب ،أم�س االثنني ،عن
تشكيل غرفة استخبارية مشركة
ب�ني بغ�داد واربيل يمثله�ا الجيش
االتح�ادي والبيش�مركة ،لتعق�ب
املطلوبني وتفكي�ك الخاليا النائمة
للجماعات املتطرفة.
وقال عضو اللجن�ة أيوب الربيعي،
إن «غرفة عمليات اس�تخبارية بني
الجي�ش االتح�ادي والبيش�مركة،
ش�كلت يف ظ�ل التحدي�ات االمنية
الراهن�ة يف الع�راق ،م�ا يتطل�ب
تنس�يقا أعىل يف البعد االستخباري
لتعق�ب املطلوب�ني وتفكيك الخاليا
النائم�ة للجماع�ات املتطرف�ة
لتحقيق  3اهداف مهمة».
وب�ني أن «األه�داف الثالث�ة ه�ي،

تعق�ب أس�ماء املطلوب�ني للقضاء
وخاص�ة ق�ادة الخالي�ا االرهابي�ة
والتعام�ل مع االنش�طة املعادية يف
املناط�ق ذات االهتم�ام املش�رك،
باإلضاف�ة إىل رصد التمويل ،وبقية
امللف�ات االخرى الت�ي لها رضر يف
املشهد األمني العام».
وأض�اف الربيع�ي ،أن «التنس�يق
األمن�ي ب�ني بغ�داد واربي�ل ل�ه
ايجابي�ات كبرية يف املش�هد األمني
وحق�ق نتائ�ج بالفع�ل» ،مؤك�دا
أن «تعق�ب املطلوب�ني للقان�ون
والهارب�ني ب�ني املحافظ�ات
واالقلي�م ،رضورة م�ن أج�ل درء
مخاط�ر الخروقات ،ومحاكمة من
أجرم�وا بح�ق العراقي�ني م�ن كل
املكونات واالطياف ،حيث أن غرفة
االستخبارات تعمل يف ملفات هامة
من ناحية تبادل املعلومات».

اخلارجية الربملانية تتحدث عن « 4اجتامعات رسية»
عقدت يف بغداد بني طهران والرياض
كش�فت لجنة العالقات الخارجية ،أمس االثنني ،عن عقد سلسلة اجتماعات
وصفته�ا ب�»الرسي�ة» بني إي�ران والس�عودية يف العاصمة العراقي�ة بغداد،
ب�إرشاف حكوم�ي عراقي .وقال عض�و اللجنة ،مختار املوس�وي ،إن «وفودا
رفيعة املستوى عقدت خالل العام املاضية ،سلسلة اجتماعات بلغت أكثر من
 4اجتماعات رسية يف العاصمة بغداد ،بوس�اطة عراقية».وأضاف أن «العراق
لع�ب دورًا كب�ري يف تهدئ�ة األوضاع ب�ني البلدي�ن وتجيب املنطق�ة التحديات
من خالل جم�ع الفرقاء عىل طاولة الحوار».واختت�م رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،االثنني ( 13أيلول )2021 ،زيارته إىل الجمهورية اإليرانية،
التي وصل إليها يوم أمس ،وعاد إىل بغداد ،وذلك وفقا ملكتبه اإلعالمي.
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حمافظها :محلة رفع التجاوزات يف البرصة مستمرة النقل تستقبل ثالث سفن جتارية يف ميناء ام قرص الشاميل
بغداد  /المستقبل العراقي

البصرة  /صفاء الفريجي

اس�تقبلت وزارة النقل الرشكة العامة ملوانئ العراق ثالث سفن
تجاري�ة بحم�والت متنوعة رس�ت عى ارصفة مين�اء ام قرص
الشمايل جنوبي البرصة.
وقال مدير ع�ام املوان�ئ الدكتور املهندس فرح�ان الفرطويس
«يع�د ميناء ام قرص الش�مايل من املوانئ املهم�ة ذات البضائع
والحموالت املتنوعة ،مش�را ً اىل توجيهات وزي�ر النقل الكابتن
ن�ارص حس�ني بندر الش�بيل ب�رورة تقديم أفض�ل الخدمات
املينائية التي من شأنها جذب رشكات النقل البحري العاملية».
ولفت اىل ان امليناء اس�تقبل اليوم ثالث س�فن تجارية بحموالت
متنوعة وحاويات وس�يارات وجرت عمليات التفريغ والش�حن
واالرساء واالقالع بالتعاون والتنسيق بني إدارة امليناء وعمليات
املالحة البحرية.

أكد محافظ البرصة اسعد العيداني ،أمس االثنني،
قيام لجن�ة رفع التج�اوزات يف دي�وان املحافظة
وبتعاون مع بلدية ش�عبة العش�ار وبإسناد قوة
من افواج الطوارئ يف قيادة رشطة البرصة بإزالة
التجاوزات عى أرايض الدولة املتمثلة بمخازن بيع
الس�راميك والعالوي لبيع املواد اإلنش�ائية خلف
كازينو لبنان وش�ارع معمل املس�امر يف منطقة
نظران.
وس�بق للعيداني أن أطلق حملة لرفع التجاوزات
يف املحافظة.
وشدد محافظة البرصة أن الحملة ستشمل جميع
املخالفني ،ولن يسمح بأي استثناءات.

فرع ام قصر يقيم دورة للسالمة من احلرائق

جتارة احلبوب :اجلهد اهلنديس يواصل اعامل صيانة وتأهيل يف سايلوي النارصية والبرصة

المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز

اعلن�ت وزارة التج�ارة ،أم�س االثنني ،مواصل�ة املالكات
الفنية يف الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب اعمال الصيانة
الكهربائي�ة للكيب�الت والجوينات الخاصة باملس�قفات
التابع�ة لفرعه�ا يف ذي ق�ار ،اىل جانب صيان�ة الخطوط
الناقل�ة لس�ايلو البرصة ،اك�د ذلك املهندس باس�م نعيم
العكييل مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب.
وقال إن الجهد الهنديس والفني يف معمل سايلو النارصية
واص�ل اعم�ال صيان�ة الكيب�الت والجوين�ات الخاص�ة

باملسقفات.
واض�اف ان املالكات الهندس�ية والفنية يف معمل س�ايلو
النارصية بارشت باعمال الصيان�ه الكهربائية للكيبالت
والجوين�ات الخاص�ة للمس�قفات ونق�ل ونص�ب بورد
كهربائ�ي جدي�د خ�ارج املس�قفات لل�رورة االمن�ة،
مش�را اىل ان اج�راء تغي�ر اماكنه�ا خارج املس�قفات
تنفيذا للتوصيات الخاص�ة بالدفاع املدني بمقر الرشكة
واملحافظ�ة وتامني كافه التفرع�ات الخاصة به وتنظيم
مخارج الكيب�الت ومداخلها مع إزال�ة االنقاض واألتربة
الزائدة باملوقع وتنظيف عام تم خالله ازاله كافة األحجار

وباق�ي االنقاض املرتاكمة م�ن أعمال الصيان�ة الكاملة
وكذلك مواد السكراب والحديد املستهلك.
وب�ني العكييل ان الجهد الهنديس يف ذي قار يواصل تأهيل
املركز التموين الرئييس يف املحافظة وبلغت نسبة االنجاز
لغاي�ة االن ( )%50من اعمال انش�اء الس�قائف الخاصة
بانتظار املراجعني.
وكشف مدير عام تجارة الحبوب اىل ان املالكات الفنية يف
س�ايلو البرصة واصلت صيانه الخطوط الناقله ومنها (
 ،) 700حيث ش�مل العمل ابدال الربانكيتات املستهلكة و
البولربنكات  .واختتم العكييل اىل ان مديرية الدفاع املدني

توجه حتذير ًا ألبناء البرصة :املياه العذبة
املوارد ّ
متوفرة عرب قناتني
بغداد /المستقبل العراقي
َّ
ح�ذرت وزارة املوارد املائية ،أمس االثنني ،من
استخدام مياه شط العرب لألغراض البرشية،
ً
مبين�ة ،أن نس�ب التل�وث في�ه عالي�ة ،فيما
أش�ارت إىل أن توف�ر املياه العذب�ة ملحافظة
البرصة يكون من خالل قناتني إروائيتني.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عوني ذياب إن
«ال�وزارة بص�دد تأمني الريَّ�ة األوىل ملحصويل
الحنط�ة والش�عر ،حت�ى ل�و ل�م تتس�اقط
األمط�ار ،أما يف م�ا يتعلق بالريّ�ات الالحقة،
ف ُيعتمَ�د فيه�ا ع�ى طبيع�ة الس�نة املائي�ة
املقبلة».

ويف م�ا يخص مرشوع تجهي�ز البرصة باملاء
الع�ذب ،أوض�ح أن «هناك توجّ ه�ا ً نحو عدم
السماح بامل ِّد امللحي للوصول ملسافات كبره
داخل ش�ط العرب» ،مؤك�داً ،أن «هذا اإلجراء
مستمر».
وأضاف ،أنه «خالل سنة كاملة فأن االطالقات
املائي�ة يف قلع�ة صالح لم تقل ع�ن  100مرت
مكعب يف الثانية ،وهذا منع املد امللحي من أن
يص�ل اىل مديات كبرة داخل ش�ط العرب ،ما
أمنت املياه بش�كل جيد يف العديد من املواقع،
ع�دا موق�ع أو موقعني الي�زال العم�ل جاريا ً
لتأمني املياه لها من مصادر أخرى وليس من
شط العرب».

االستثامر تصدر توجيه ًا بشأن شقق
بسامية :إلغاء االستثناءات
بغداد  /المستقبل العراقي

اصدرت الهيئة الوطنية لالستثمار ،أمس االثنني ،توجيها مهما بشأن شقق
بس�ماية فيما عدت تعليم�ات جديدة لبيعها .وذكرت الهيئ�ة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،انه «اس�تنادا ً اىل توجيه�ات رئيس الهيئة
الوطنية لالستثمار يتم إلغاء جميع كتب االستثناء الصادرة من قبل الهيئة
من عملية التس�جيل عى الوحدات الس�كنية يف مدينة بسماية والتي لم يتم
التعاق�د عليها مع املصارف اعتبارا من الي�وم االثنني املوافق 13/9/2021
وبأثر رجعي» .واضافت ان «الهيئة س�تصدر قريبا ً تعليمات جديدة بش�أن
عملية بيع الوحدات السكنية واآللية املتبعة مع املصارف».

اهلجرة تستقبل « »54عراقي ًا عائدين
من تركيا اىل العراق طوعي ًا
بغداد /المستقبل العراقي

اس�تقبلت وزارة الهج�رة واملهجرين ،أم�س االثن�ني )5٤( ،مواطنا عراقيا
عائدي�ن من تركيا اىل ارض الوطن ،ضمن خطة الوزارة لتش�جيع العراقيني
يف دول الجوار عى العودة طوعيا  .وذكر مدير عام دائرة ش�ؤون الفروع يف
ال�وزارة عيل عباس جهاكر يف بيان «من خالل التنس�يق املبارش مع مكتب
الوزارة يف انقرة و وزارة النقل العراقية  ،اس�تقبلت ممثلية الوزارة يف اقليم
كردس�تان ( )5٤مواطن�ا عراقيا عائدا من محافظة غ�ازي عنتاب يف تركيا
اىل مناطقه�م االصلية يف البالد «.وأضاف جهاكر أنه «تمت ا ٕعادة املواطنني
ب�را ً عرب منف�ذ ا ٕبراهيم الخليل التاب�ع لقضاء زاخو بمحافظ�ة دهوك ،بعد
اس�تكمال ا ٕجراءات دخولهم اىل البالد».وعى مدى االيام املاضية ،اس�تقبلت
ال�وزارة دفعات من العراقي�ني العائدين املتواجدين يف تركي�ا ،كانت آخرها
دفعة تضم ( )57من العائدين اىل مناطقهم االصلية يف البالد .

واشنطن ختصص أكثر من  40مليون
دوالر للحفاظ عىل تراث العراق الوطني
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت الس�فارة األمريكي�ة يف بغداد،
أمس االثن�ني ،عن تخصيص أكثر من
 ٤0ملي�ون دوالر م�ن قب�ل الحكومة
األمريكية ،للمساعدة يف الحفاظ عى
تراث الع�راق الوطني والعاملي.وقالت
السفارة يف بيان نرشته عى جداريتها
يف فيس�بوك ،إن «العراق يحتل مكانة
بارزة يف تاريخ العالم كونه يعد منشأ

الكتابة ،والعجل�ة ،واخرتاعات أخرى
ال حرص لها».وأضافت أن «الحكومة
األمريكي�ة خصص�ت أكث�ر م�ن ٤0
مليون دوالر للمساعدة يف الحفاظ عى
تراث العراق الوطن�ي والعاملي الثمني
م�ن خ�الل ترمي�م املواق�ع األثرية يف
جميع أنحاء البالد».ونرشت السفارة
مقط�ع فيديو قالت أن�ه ُيظهر بعض
مواق�ع ال�رتاث الثق�ايف الرائع�ة التي
ساعدت يف الحفاظ عليها.

وأش�ار ،إىل أن «وزارة امل�وارد املائي�ة طلب�ت
بش�كل واض�ح ،عدم اس�تخدام مياه ش�ط
العرب ألغراض االستعماالت البرشية».
وأوض�ح ،أن «ش�ط العرب وضعه مس�تقر،
إال ان في�ه نس�بة عالية من التلوث ،بس�بب
رم�ي مياه املجاري ،لهذا نرفض اس�تخدامه
لالس�تعمال الب�رشي» ،مش�راً ،إىل «أننا ّ
أمنا
املي�اه عن طريق قناة ال َبدعة من نهر الغرّاف
وايض�ا ً عن طريق القن�اة اإلروائية التي تنقل
املياه من ش�مال البرصة اىل أقىص الجنوب يف
منطقة الفاو».
وذكر ذياب ،أن «القن�اة اإلروائية تؤمِّ ن مياه
الرشب ملواقع عدة ،ضمن هذه املناطق».

التخطيط حتذر من «نقمة»
سكانية وتتحدث عن مواجهة
العراق لـ»ترييف املدن»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،أمس االثن�ني ،ان البالد
تواجه تحديات سكانية وديموغرافية.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه ان «دائرة التنمية البرشية يف وزارة التخطيط
عقدت ورشة عمل عن إدماج العوامل واملؤرشات
الس�كانية يف عملية التنمية املستدامة وبدعم من
صن�دوق األم�م املتحدة للس�كان بحض�ور مدير
عام الدائ�رة مها عبد الكريم ال�راوي ومدير عام
دائ�رة التنمية اإلقليمية واملحلية محمد محس�ن
ومديري التخطي�ط يف املحافظات وملدة يومني يف
فندق بابل.
وقال�ت مدير عام دائ�رة التنمية البرشية يف كلمة
له�ا خالل افتتاحها الورش�ة ،إن :الع�راق يواجه
العديد م�ن التحديات الديموغرافي�ة ومن أهمها
توزيع س�كاني غر متوازن جغرافيا بني املناطق
الحرية والريفية وهجرة مس�تمرة إىل املناطق
الحرية ألس�باب اقتصادية واجتماعية أدت إىل
ترييف املدن».
وأضاف�ت ،إن «التحديات األخرى ش�ملت لنزوح
الداخيل بس�بب احت�الل تنظيم داع�ش اإلرهابي
وما أعقبه من عملي�ات التحرير يف عدد من املدن
الس�يما الكبرة منه�ا كنينوى واالنب�ار وارتفاع
معدالت النمو الس�كاني بس�بب ارتف�اع معدالت
الخصوب�ة وارتفاع معدالت الزواج والحمل املبكر
وهجرة الكفاءات الوطنية إىل الخارج».
ولفتت اىل «األزمات االقتصادية والصحية املركبة
الناتج�ة ع�ن انخف�اض أس�عار النف�ط وتفيش
جائح�ة كورون�ا {كوفي�د  }19فضال ع�ن تحدي
دخ�ول الع�راق مرحل�ة الهب�ة الديموغرافي�ة أو
ما تس�مى (الفرصة الس�كانية) الت�ي إن لم يتم
استثمارها بشكل أفضل فنها ستتحول من نعمة
إىل نقمة».
وأش�ارت املس�ؤولة يف وزارة التخطي�ط إىل إن
«مس�رة التنمي�ة يف الع�راق ه�ي نت�اج العتماد
أط�ر تخطيطية أفرزت تنموي�ة قطاعية متعددة
مكن�ت املؤسس�ات وهيئاته�ا وتش�كيالتها من
القيام بتدخالت ترتبط شدتها ومدياتها بالحاجة
إىل تطبي�ق آلي�ات تق�وم ع�ى الرص�د املتواص�ل
للواقع التنموي بش�كل ع�ام والواقع االجتماعي
والس�كاني بش�كل خ�اص» مبين�ة إن «هن�اك
ع�دد من السياس�ات واالس�رتاتيجيات والخطط
الواضحة الهادفة لدراسة وتحليل ووضع الحلول
للمش�كالت والتحديات التي يعاني منها س�كان
العراق».

يف قض�اء ام قرص افتتحت دورة الدفاع املدني و مكافحة
الحرائق ملوظفي فرعنا يف ام قرص وتضمن منهاج الدوره
التي تس�تمر ملدة اربع�ة ايام ،رشح عن اخط�ار الحريق
وكيفيه نشوب الحريق يف املؤسسات.
وتعريف انواع الحريق وكيفي�ة املعالجات االوليه الخماد
الحريق وغلق منافذ انتش�اره و كيفية استخدام مطافئ
الحري�ق والتعرف ع�ى أج�زاء املطفئه حس�ب نوعها و
توجي�ه املوظفني اإلبتعاد عن اإلهمال بع�دم ترك االناره
واالجه�زه الكهربائيه تعمل بعده مغ�ادرة الدوام وعدم
التدخني أثناء الدوام وعدم استخدام الهيرت مطلقا .

اثر شبهات فساد وتلكؤ

حمافظ النجف يوقف العمل بمرشوع
تأهيل حي يف املشخاب
بغداد  /المستقبل العراقي
اوقف محافظ النجف لؤي اليارسي العمل
يف م�رشوع تأهيل حي الش�هيد الصدر يف
قضاء املشخاب بالنجف االرشف وتشكيل
لجنة تحقيقية بالعمل املنفذ فورا.
وق�ال الي�ارسي يف ترصيح نقل�ه مكتبه

االعالم�ي « أمرن�ا بإيق�اف العم�ل يف
مرشوع تأهيل ش�وارع الشهيد الصدر يف
قضاء املشخاب وتشكيل لجنة تحقيقية
من هيأة اعم�ار النج�ف للتحقيق بعمل
الرشكة املنف�ذة ودائرة املهن�دس املقيم،
عى إثر حص�ول تلكؤ بالعمل وش�بهات
فساد».

ميسان توقع اتفاق اطار تعاون ملرشوع توأمة مع البانيا
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن املكتب االعالمي ملحافظ ميس�ان عن توقيع اتف�اق اطار تعاون ملرشوع توأمة بني
محافظة ميس�ان ورابطة اتحاد بلديات جمهوري�ة البانيا ضمن برنامج دعم االنتعاش
واالس�تقرار يف الع�راق من خالل التنمي�ة املحلية  ،املنفذ بواس�طة برنامج األمم املتحدة
االنمائ�ي وبتموي�ل من االتح�اد االوروبي.وذكر بي�ان للمكتب تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ان املرشوع يهدف اىل دعم محافظة ميسان يف عملية تعزيز القدرات املحلية
يف مجال الزراعة والتنمية الريفية واالهوار وتنفيذ املشاريع التي تهدف اىل ضمان تنمية
مستدامة وفعالة يف املناطق الريفية ودعم املحافظة يف تطوير اساليب الزراعة والقواعد
االرش�ادية التي تتفق مع احتياجات الس�كان املحليني «.واض�اف  »:ان املرشوع يهدف
كذلك اىل تلبية االحتياجات ودعم وتحس�ني الخدمات وتعزي�ز التنمية املحلية لقطاعات
(الزراع�ة وااله�وار والبلديات) من خ�الل تعاون بلدي�ات البانيا مع محافظة ميس�ان
ودعمها لتنفيذ املرشوع بهدف ضمان تنمية مستدامة وفعالة للموارد باملناطق الريفية،
واىل زيادة قدرات املحافظة عى دعم صغار املزارعني يف مجال الزراعة ومصائد االس�ماك
وتنويع االنشطة يف مناطق االهوار من خالل السياحة وحماية البيئة «.

الداخلية تعلق عىل طباعة البطاقات الوطنية:
لـم تتوقف
بغداد /المستقبل العراقي

أوضحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية
يف وزارة الداخلي�ة ،أمس االثنني ،أس�باب
تأخر أصدار البطاقات للمراجعني ،مؤكدة
عدم توقف طباعة البطاقة الوطنية.
وق�ال مع�اون مدي�ر ش�ؤون البطاق�ة
الوطني�ة العمي�د محم�د ناجي الش�مري
إن «إكمال معاملة البطاق�ة الوطنية تم ُّر
بعدة اج�راءات الكرتوني�ة ،وعند إنجازها
من الدائرة الفرعية سرتوَّج ملركز البيانات
الرئي�س لتدقيه�ا وأخ�ذ ع�دة بيان�ات
الكرتونية من الشخص الذي سيحصل عى
البطاقة».وعن أسباب تأخر أصدار البطاقة
الوطني�ة ،أوض�ح أن «هناك زخم�ا ً عاليا ً
جدا ً من قبل كافة دوائ�ر العراق ،إذ كانت

ع�ام  2020توجد  21٨دائ�رة ،لكن حاليا
 336دائ�رة» ،مبين�ا ً أن «كل ه�ذه االعداد
من الدوائر ت�روج معامالت املراجعني عن
طري�ق الدوائر الفرعية املس�جل فيها قيد
املواطنني».وأك�د أن «طباع�ة البطاق�ات
الوطني�ة لم تتوقف» ،الفت�ا ً إىل أنه «يف ظل
جائحة كورونا كانت تروج املعامالت ولم
تتوقف ع�ى االطالق ولغاي�ة االن».ووجَّ ه
وزي�ر الداخلي�ة عثمان الغانم�ي ،يف وقت
س�ابق ،إضافة خدم�ة ال ( )SMSللحجز
االلكرتوني ع�ى البطاقة الوطني�ة ،مبينا ً
أن�ه خ�الل الحج�ز وعن�د اتمامه ،س�يتم
تبليغ املواطن بموعد الحجز واملراجعة من
الدائ�رة املعنية ،مؤكدا ً مواصلة العمل ملنع
أصح�اب النفوس الضعيفة من اس�تغالل
املراجعني.

رشكة أور :جتهيز كهرباء الفرات األوسط
بـ  450كم من القابلوات
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة أور العامة يف محافظة ذي قار ،أمس االثنني ،تجهيز الرشكة العامة لتوزيع
كهرباء الفرات األوس�ط بكميات من األس�الك الهوائية املعلق�ة بلغت  ٤50كم ضمن عقد
مربم معها يف وقت سابق.وقال مدير عام الرشكة حيدر سهر إن هذه الكمية من األسالك
الهوائية املعلقة تضمنت قياسات  20/120و ،35/310مشرا ً إىل أن هذه النوعية ستسهم
يف توسعة وصيانة الشبكة الكهربائية يف مناطق الفرات األوسط مع استمرار تجهيز دوائر
وزارة الكهرباء بجميع احتياجاتها من األسالك والقابلوات الكهربائية املختلفة.

الصحة :ال يمكن التكهن
باملوجة الرابعة
بغداد  /المستقبل العراقي

علق�ت وزارة الصحة ،أم�س االثنني ،عى احتمالي�ة دخول البالد
بموج�ة وبائي�ة رابعة لف�روس كورونا بع�د ان أعلن�ت مؤخرا ً
الخروج من املوجة الثالثة.
وق�ال مدير عام دائ�رة الصحة العام يف ال�وزارة ،رياض الحلفي
«ال يمك�ن التكه�ن بعدم دخ�ول البالد املوج�ة الرابعة من تفيش
فروس كورونا ،لك�ن دوالً كربى مثل بريطانيا وامريكا دخلتا يف
املوج�ة الرابعة للتف�يش عى الرغم من تحقيق نس�بة لقاح أكثر
من .»%٨0
وأضاف »:العراق حقق حتى اآلن نسبة  %17من الفئة املستهدفة
للقاح عرب تلقيح  ٤ماليني ش�خص ،وقد نحقق حتى نهاية العام
الحايل اكثر من  % ٤0نسبة تلقيح».
يش�ار اىل ان العراق س�جل حت�ى يوم أمس وفقا ً ل�وزارة الصحة
أكث�ر من مليون و 950الف مص�اب بفروس كورونا بينما بلغت
الوفيات  21الفا ً و ٤96شخصاً.

اإلعامر تكشف تفاصيل مرشوع اول
جرس للمشاة عىل هنر دجلة
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت وزيرة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة نازين محمد،
أمس االثنني ،استمرار جهود الوزارة االستثنائية ،النجاز مرشوع
انش�اء جرس الكريعات الثابت ،اول جرس للمش�اة عى نهر دجلة
يف بغداد.
واوضحت الوزيرة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان «ط�ول الجرس يبلغ 225م وعرض�ه 1٤.5م ،ويربط منطقتي
الكريعات بالكاظمية ،ويتكون من خمس�ة فضاءات بطول ٤5م
للفضاء الواحد ،كما يحتوي عى اربع منصات اسرتاحة تبعد عن
مسار الجرس بمقدار 20م».
وأضافت ،انه « تم تهيئة متطلبات العمل يف املرشوع الس�تمراره
ليالً ونهاراً ،من اجل انج�ازه بالرسعة املمكنة ووفق املواصفات
الفنية املطلوبة ،ليكون معلما ً عرصيا ً جديدا ً من معالم العاصمة
بغداد كونه يمتاز بدقة تصميمه وموقعه بالنسبة الهايل املنطقة
والزائرين الوافدين من واىل مدينة الكاظمية املقدسة».

خدمات الكيبل الضوئي تستهدف مئة ألف
منزل ببغداد هناية العام احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت وزارة االتص�االت ،أمس االثنني ،إمكاني�ة تجهيز مئة ألف
من�زل بخدمات امل�رشوع الوطن�ي للكيبل الضوئ�ي نهاية العام
الحايل.وقال املتحدث باس�م وزارة االتصاالت رعد املش�هداني إن
«أكث�ر من  3500منزل يف جانب الرصافة من بغداد تم تجهيزهم
بخدم�ات اإلنرتنت التي يقدمها املرشوع الوطني للكيبل الضوئي
أو ما يس�مى ب�(فايرب تو هوم)» ،الفتا ً إىل أن «الوزارة بارشت يف
املرشوع منذ أربعة أش�هر».واضاف أن «هن�اك خططا ً بإمكانية
تجهي�ز مئة ألف منزل يف جان�ب الرصافة بخدمات اإلنرتنت التي
يقدمها املرشوع حتى نهاية العام الحايل».وأش�ار املتحدث باسم
وزارة االتص�االت إىل أن «ال�وزارة بجان�ب الك�رخ تعمل عى قدم
وس�اق من أجل توس�يع خدمات الكبي�ل الضوئ�ي ودعم الخط
الوطني باألس�عار باملكاملات وتوفر عدد م�ن القنوات الفضائية
املشفرة» ،مبيناُ أن «املرشوع وفر فرص عمل كبرة للعاطلني».

استثامر واسط توضح آلية منح
الفرص يف القطاع الريايض
المستقبل العراقي /الغانم
أوضح�ت هيئ�ة االس�تثمار يف واس�ط ،أم�س االثن�ني ،أن ف�رص
االستثمار يف القطاع الريايض تخضع إىل آلية وقانون خاص بوزارة
الش�باب والرياضة ويتم التقديم عليها عرب الوزارة بش�كل مبارش
وليس من خالل املحافظات.وقال مدير عام الهيئة عيل الشمري إن
الوزارة وبعد أن تتس�لم طلبات املستثمرين بشأن فرصها تخاطب
الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار لغرض تدقي�ق متطلبات املش�اريع،
وبدوره�ا تفات�ح الهيئ�ات يف املحافظات لغرض من�ح اإلجازة إىل
املس�تثمر فقط.ويأتي ترصي�ح مدير الهيئة ع�ى خلفية مطالبة
عدد من املواطنني ومدربي الس�باحة يف واس�ط يف وقت سابق عرب
املربد الجهات املعنية بإنشاء عدد من املسابح واملنشآت الرياضية
االستثمارية يف املحافظة الحتضان املواهب الرياضية.
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العدد 486 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2021/9/12 :شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعلتن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لستنة
( )2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة ستكرتري اللجنة يف
بلدية املوصل خالل (  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الستكن والتأمينتات القانونيتة البالغة ( )%30من القيمتة املقدرة مع
الترصيح االمني للمشترك باملزايتدة وتجري املزايدة يف ديتوان محافظة نينوى
 /قاعتة الحدبتاء الستاعة العارشة صباحتا لليوم االخري من متدة االعالن ويف
حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة
املزايتدة يف املوعد واملتكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمتل الذي يليه يف نفس
املوقع اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
 1ت املحتالت املرقمتة (9أو11أ) عتىل جزء متن القطعة املرقمتة ( )179محلة
الشتيخ فتحي ضمتن دكاكني البورصة  /الجمعية التعاونية ستابقا وملدة ثالث
سنوات
 2ت محل رقم ( )114املشتيد عىل جزء من القطعة ( )179محلة الشتيخ فتحي
ضمن دكاكني البورصة /سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات .
 3ت القطعة املرقمة ()264/3م  35الرشيدية التخاذها زراعة موسمية وبمساحة
( )6دونم و ( )14اولك و ( )42م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 4ت الدكاكتني املرقمتة (96و102و19و103و104و105و106و )107عىل جزء
من القطعة املرقمة ( )179محلة الشتيخ فتحي ضمن دكاكني البورصة /سوق
الكمرك وملدة ثالث سنوات
 5ت القطعتة املرقمتة ( )679م 40نينتوى الرشقية املشتيد عليهتا ( كراج بائع
سكراب) وبمساحة ( )360م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون ( )21لسنة
( )2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة
ستكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )7ستبعة ايام تبدا
من اليوم التتايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل
الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحتوال املدنية وبطاقة
السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان
محافظة نينوى  /قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا
لليتوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد
لالعالن عطلة رستمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة
يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه
يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
*الدكاكني املرقمة (11و )12املشتيدة عىل جزء من القطعة
املرقمتة ( )832/1م  37بعويترة والواقعتة يف حتي العربتي
وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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العدد 480 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2021/9/6 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون ( )21لسنة ()2013
فعتىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة ستكرتري اللجنة يف
بلدية املوصل خالل (  )7ستبعة ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحوال
املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة
املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان
محافظة نينوى  /قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري
متن مدة االعتالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رستمية
او اي ظترف يحتول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملتكان املذكور تؤجل
املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترسو
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
 1ت القطعتة املرقمتة ( )138/1مقاطعتة الستوق الصغتري املنطقتة
الرسجخانة واملتخذة (عمارة تجارية) وبمساحة ( )60م 2وحسب واقع
الحال وملدة ثالث سنوات
 2ت القطعتة املرقمتة ( )177م  40نينوى الرشقية املشتيد عليها (كراج
بائع ستكراب) وبمستاحة ( )300م 2وحستب واقع الحتال وملدة ثالث
سنوات
 3ت كشتك رقم ( )4الواقع ضمن متنزه النور السياحي املشيد عىل جزء
من القطعة املرقمة ( )139/80م  41نينوى الشتمالية وبمساحة ()15
م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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التاريخ 2021/9/6 :

تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة
( )2013فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف
بلدية املوصل خالل (  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن
يف الصحتف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهتم هوية االحوال
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
متع الترصيح االمني للمشترك باملزايتدة وتجري املزايدة يف ديتوان محافظة
نينوى  /قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من
بدل االيجار
 1ت محطتة تعبئة وقود (ارض النور) املشتيدة عىل القطعة املرقمة ()13/3
م 51اربجية وبمساحة ( )2690م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 2ت ستاحة غتاز الوحدة عىل جتزء من القطعة املرقمتة ( )85/3م  39نينوى
الجنوبية وبمساحة (  )1500م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 3ت ساحة الحصو والرمل املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ( )20/4م 52
قوجاق وبمساحة ()10000م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 4ت محطتة تعبئة (النشتمية) املشتيدة عتىل القطعة املرقمتة ( )33/3م 11
وادي العني الشتمالية وبمستاحة ( )6670م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة
واحدة
 5ت جتزء من القطعة املرقمة ( )22/425م 11وادي العني الشتمالية املشتيد
عليها (رسداب اريض) وبمستاحة ( )90م 2وحستب واقتع الحال وملدة ثالث
سنوات
 6ت ستاحة الغاز املشتيدة عىل جزء من القطعة املرقمتة ( )4/33م 11وادي
العني الشمالية الواقعة يف الريموك وبمساحة ( )1028م 2وحسب واقع الحال
وملدة سنة واحدة
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العدد 481 :
التاريخ 2021/9/6 :

تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون
( )21لس�نة ( )2013فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )15خمسة عرش
يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع
عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة
الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة ( )%30م�ن القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان
محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم
االخ�ري من م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1االكش�اك املرقمة (199و200و201و202و203و204و205و
206و207و208و209و210و211و212و213وو215و216و21
7و218و )219املشيدة حديثا يف سوق الكمرك يف منطقة البورصة
ع�ىل جزء من القطع�ة املرقمة ( )179محلة الش�يخ فتحي وملدة
ثالث سنوات
 � 2االس�واق التجارية املش�يدة عىل القطع�ة املرقمة ()45/168
م  36بيس�ان الواقعة يف حي الرش�يدية وبمساحة ( )284,90م2
وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )164والصادر يف 2021/9/12

اشارة اىل قرار االحالة املرقم ( )126يف  2021/8/10تعلن اللجنة اعاله عن
تأج�ري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية
بلدية سنجار وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلني�ة فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية س�نجار وخالل
مدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري
املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اج�ور نرش االع�الن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل
االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ
تصدي�ق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن
تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف
االخ�رى املرتبة عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له
بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد
املس�تاجر ناكال وتطب�ق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون
املزاي�دة يوم االربعاء املص�ادف  2021/9/29يف مبنى محافظة نينوى �
قاعة الحدباء يف الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

ساحة بيع المواشي

 859/374م  8تبه

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

www.almustakbalpaper.net

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()114

العدد 479 :
التاريخ 2021/9/6 :

تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة ()2013
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل
(  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية
البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة
يف دي�وان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل
االيجار
 � 1القطع�ة املرقم�ة (26و )27م  43الخ�ان الجنوبي�ة املش�يد عليه�ا (بائع س�كراب)
وبمساحة ( )2000م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 2القطع املرقمة (1340و1339و1338و )1337م 24وادي عكاب املشيد عليها (وكيل
ادوات احتياطي�ة) وبمس�احة ( )750م 2ل�كل قطعة وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث
سنوات.
 � 3القط�ع املرقم�ة (132و124و138ب) م 24وادي عكاب املش�يد عليها ( وكيل ادوات
احتياطية ) وبمساحة ( )50م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 4القطعة املرقمة ( )240م 24وادي عكاب املش�يد عليها ( محل بيع ادوات احتياطية)
وبمساحة ( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 5القط�ع املرقم�ة ()127-126و )157م 24وادي عكاب املش�يد عليه�ا ( وكيل ادوات
احتياطية ) وبمساحة ( )100م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 6القط�ع املرقم�ة (24و26و )27م 43الخان الجنوبية املش�يد عليها (بائع س�كراب)
وبمساحة ( )4000م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 7القطعة املرقمة ( )409م 24وادي عكاب املش�يد عليها ( بائع دهونات) وبمس�احة
( )600م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 8ج�زء من القطع�ة املرقمة ( )27-26-25م 43الخان الجنوبية املش�يد عليها (معمل
كايش) وبمساحة ( )1500م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
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رشكة النفط الوطنية  /رشكة احلفر العراقية ـ رشكة عامة
اىل الرشكات املتخصصة
م  /اعالن املناقصة العامة املرقمة ( 1ـ خدمات ـ /2021بغداد)
نوع املوازنة ( تشغيلية ) ـ نوع التبويب ( /استئجار االت ومعدات)
 � 1ت�ر (رشكة الحفر العراقية  /رشكة عام�ة) دعوة مقدمي العطاءات
املؤهل�ني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاته�م للعمل الخاص ب�� ( خدمة نقل
موظف�ي الرشكة من مقر عمله�م الكائن يف بغداد � ش�ارع النضال � بارك
السعدون اىل محل سكناهم وبالعكس)
 � 2تتوف�ر لدى (رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة ) التخصيصات املالية
ضمن املوازنة التش�غيلية وتنوي اس�تخدام جزء منها لتنفي�ذ ( خدمة نقل
موظف�ي الرشكة من مقر عمله�م الكائن يف بغداد � ش�ارع النضال � بارك
السعدون اىل محل سكناهم وبالعكس)
 � 3بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء ( باللغة العربية)
بعد تقديم طلب تحريري اىل (رشكة الحفر العراقية � يف مقر الرشكة الكائن
يف بغداد �ش�ارع النضال � بارك الس�عدون ) وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائق
غري املس�ردة البالغة (  )100,000مائة الف دينار عراقي  ،بأمكان مقدمي
العط�اء الراغب�ني يف الحصول عىل املزيد من املعلوم�ات عىل العنوان املبني يف
اعاله
 � 4اخ�ر موع�د لتس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي  ( :مق�ر رشكة الحفر
العراقية يف البرصة � الزبري � الربجسية � مقرر لجنة فتح العطاءات الثانية)
يف املوع�د املحدد هو ( يوم الخميس املصادف  2021/9/30الس�اعة الثانية
ع�رش ظهرا ) وس�وف ترف�ض العطاءات املتأخرة وس�يتم فت�ح العطاءات
بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي
 ( :الب�رصة � الزبري � الربجس�ية � مقر رشكة الحف�ر العراقية � لجنة فتح
العط�اءات الثانية) يف الزمان والتاريخ (الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم
الخميس املصادف  )2021/9/30يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء
(خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة ) وبمبلغ ( )5,500,000
خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي
 � 5اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم (االحد) املصادف 2021/9/26
 � 6يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق
الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد
لغلق املناقصة
 � 7الكلفة التخمينية للخدمات املقدمة ملدة ( )365يوم تبلغ ()274,824,000
مائت�ان واربعة وس�بعون ملي�ون وثمانمائ�ة واربعة وع�رشون الف دينار
عراقي
 � 8يف حال�ة ع�دم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة
اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه
ع.املدير العام

رئيس جملس االدارة
مدير اهلياة التجارية
ايثار داود سلامن

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس 2021/868 :
اس�م املحكمة  :محكم�ة قوى االمن
الداخيل الثالثة  /املنطقة الثالثة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :ش اول
عالء حس�ني عيل مصطفى  /مديرية
رشطة حماية السفارات
اسم االم للمتهم فليحه داوود
رقم الدعوى وتاريخها 2021/868
تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة
2020/11/27
تاريخ الحكم 2021/8/24 :
املادة القانوني�ة ( 5و  ) 32من ق ع د
رقم  14لسنة  2008املعدل
خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل
الثالث�ة املنطق�ة الثالث�ة ع�ىل املدان
الهارب الرشطي اول عالء حسني عيل
مصطفى باسم الشعب بما ييل :
 � 1بالس�جن مل�دة 7س�بعة س�نوات
اس�تنادا الح�كام امل�ادة /32اوال ق
ع د رق�م  14لس�نة  2008املع�دل
الختالس�ه الهوي�ة الوزاري�ة الدائمية
املرقمة  1363762الصادرة من وزارة
الداخلية
 � 2بالحب�س الش�ديد مل�دة (خمس�ة
سنوات) اس�تنادا الحكام املادة  5من
ق ع د رق�م  14لس�نة  2008وبدالل�ة
املادت�ني /61اوال و  /69اوال من ق أ د
رقم  17لس�نة  2008لغيابه عن مقر
عمله من تارخ  2020/11/27ولعدم
التحاقه ولحد االن
 � 3وتضمين�ه مبل�غ مق�داره (
 )10000ع�رشة االف دين�ار عراق�ي
ع�ن قيمة الهوي�ة الوزاري�ة الدائمية
املرقمة  1363762الصادرة من وزارة
الداخلي�ة الذي بذم�ة املتهم اس�تنادا
الحكام املادة /32ثانيا ق ع د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 � 4طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن
الداخ�يل اس�تنادا الحكام امل�ادة /38
اوال /ج ق ع د رق�م  14لس�نة 2008
املعدل
 � 5اعتب�ار جريمت�ه مخل�ة بالرشف
اس�تنادا الحكام الفقرة /21أ 6 /من
ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 � 6تعمي�م اوصاف الس�الح املختلس
ذات الرقم االصيل وفق القانون
 � 7اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وجد
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا
الحكام امل�ادة / 69ثانيا من من ق أ د
رقم  17لسنة2008
 � 8ال�زام املواطنني باالخبار عن محل
اختفاءه اس�تنادا الحكام املادة /69
ثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 9حجز امواله املنقولة وغري املنقولة
استنادا الحكام املادة /69رابعا من ق
ا د رقم  17لسنة 2008
 � 10ترصف اتعاب محاماة للمحامية
املنتدب�ة ( فضاء طال�ب فاضل) مبلغ
قدره ثالثون الف دينار بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء
وقاب�ال لالع�راض اس�تنادا الح�كام
املادة  /65اوال وثانيا من ق أ د وافهم
علنا بتاريخ 2021/ 8 /24
اللواء الحقوقي
عيل حمود عباس
رئيس املحكمة
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العدد ( )2450الثالثاء  14ايلول 2021

مجهورية العراق
حمافظة البرصة
مديرية تربية حمافظة البرصة
شعبة العقود

www.almustakbalpaper.net
العدد 40321 :
التاريخ 2021 / 9 / 12 :

( مناقصة عامة حملية – اعالن اول )
اىل  /كافة رشكات القطاع احلكومي واخلاص
( جتهيز سبورات ذكية مع ملحقاهتا ووسائل تعليمية – جمسامت ) للمدارس
مناقصة (  1تربية  /جتهيز ) 2021 /

يرس ( املديرية العامة للرتبية يف البرة  /شعبة العقود ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ( املغلقة ) ملرشوع ( تجهيز سبورات تفاعلية مع ملحقاتها واجهزة
حاسوب ( البتوب ) واذاعة مدرسية مع مجسمات تستخدم يف املختربات املدرسية وتنصيبها يف مدارس مديرية الرتبية  .وبكلفة تخمينية قدرها (  ) 1054500000دينار مليار واربع وخمسون
مليون وخمسمائة الف دينار ( ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام . ) 2021
مدة التجهيز (  45يوم ) مكان التسليم ( مخازن املديرية الكائن يف منطقة الجمعيات – وتنصيب االجهزة واملجسمات يف املدارس )
الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة  /التاس�عة فما فوق  /والصنف ( كهرباء – ميكانيك – كيمياوي ) رشكات متخصصة بهذا املجال وبعرض فني  .س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف
عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة لجميع مقدمي العطاءات املؤهلن كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية العامة رقم (  ) 2لسنة  2014الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها .
يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن ذوي الخربة واالختصاص الحصول عىل معلومات اضافية من ديوان ( املديرية العامة للرتبية يف البرة  /ش�عبة العقود ) الكائن يف منطقة املعقل وذلك من
الساعة  8 : 00صباحا اىل الساعة  2 : 00ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرة واثناء الدوام الرسمي .
سيتم عقد مؤتمر يف ديوان املديرية العامة للرتبية يف البرة لالجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات وذلك يف الساعة العارشة صباحا قبل خمسة ايام من موعد الغلق .
تشمل متطلبات التاهيل عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي .
القدرة املالية  :عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية التالية :
الحس�ابات الختامية معدل ربح الخر س�نتن فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام  2014وذلك اس�تنادا اىل ماجاء بكتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية العامة
قسم املناقصات والعقود ذي العدد  18256 / 7 / 4يف . 2017 / 8 / 29
معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (  ) 301285000ثالثمئة وواحد مليون ومئتان وخمس وثمانون الف دينار عراقي فقط .
متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة  :عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ ال يقل قدره ع�ن (  ) 301285000ثالثمئة مليون وواحد ومئتان وخمس
وثمانون الف دينار عراقي فقط.
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية :
املشاركة بصفة مقاول او ادارة عقود او كمقاول ثانوي (  ) 1عقد للسنوات السبع (  ) 7السابقة وبمبلغ ال يقل عن (  ) 301285000ثالثمئة وواحد مليون وخمس وثمانون الف دينار عراقي
فقط.
تنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح بالكامل ويعني باملماثلة حجم العمل وتعقيداته  ،االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس ( متطلبات صاحب
العمل)
يمكن رشاء وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن من شعبة العقود الحكومية – ديوان مديرية الرتبية – املعقل – محافظة البرة مقابل رسم غري مسرتد قدره ( 150000
) مائة وخمسون الف دينار اعتبارا من يوم نرش االعالن يف الجريدة الرسمية وملدة  15خمسة عرش يوم .
عىل مقدمي العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية واملتمثلة ب :
رسالة العطاء وملحق العطاء – الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد (  ) 14 – 12من تعليمات ملقدمي
العطاء.
تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع – الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس�تمرارية اهلية مقدم العطاء او وثائق التاهيل الالحق
بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم الذي تم قبول عطاءه وبخالفه سيتم استبعاد العطاء .
يجب تسليم العطاءات خالل  15يوم خمسة عرش يوم من تاريخ اخر نرش لالعالن يف الجريدة الرسمية .
العطاءات االلكرتونية ال يسمح بها والعطاءات املتاخرة سيتم رفضها .
س�يتم فت�ح العط�اءات فعليا وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين يرغبون بالحضور ش�خصيا يف الس�اعة (  ) 12ظهرا يف نفس يوم الغلق بعد (  ) 15يوم عم�ل من تاريخ اخر نرش لالعالن يف
الجريدة الرسمية يف شعبة العقود ديوان املديرية  /املعقل .
يج�ب ان يراف�ق بجمي�ع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (  ) 10545000عرشة مالين وخمس�مائة وخمس واربعون الف دينار عراقي  .عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة
نافذة ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاء .
مدة نفاذية العطاء (  ) 120يوم .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن .
اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
للدائ�رة الح�ق يف الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش�رتكن يف املناقصة املطالبة باي تعويض جراء
ذلك .

د  .عبد احلسني سلامن عبد احلسن
املدير العام

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة372/2 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 38 /الخاجية
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة 2,30,50 /م
املش�تمالت /طارم�ة و اس�تقبال و هول دخيل و
مطب�خ و غرفتن نوم مع مجموع�ة صحيا ت اما
الطابق العلوي بيتونه الدار مسلح بالكونكريت
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل/
مق�دار املبي�ع  ) 101,700,000( /مائ�ة و واح�د
مليون و سبعمائة الف دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اعاله
العائ�د للرهن (عباس حس�ن مه�دي )لقاء طلب
الدائن املرته�ن (مرف الخليج التج�اري) البالغ
()104,000,000مائ�ة و اربعة مليون دينار فعىل
الراغ�ب يف االش�رتاك مراجع�ة ه�ذه الدائرة خالل
(30يوما) اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش هذا
االعالن مستصحبن معهم تأمينات قانونية نقدية
او كفال�ه برفي�ة ال تقب�ل عن  %10م�ن القيمة
املق�درة ( ) 101,700,000مائ�ة و واحد مليون و
سبعمائة الف دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
������������������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة334/1 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 39 /الهورة
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة3,34 /م
املش�تمالت /صالة و هول داخ�ل و غرفتن نوم و
صحي�ات و مطب�خ و بيتون�ه مس�قفه كونكريت
مسلح
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مق�دار املبي�ع 282500000 /مائت�ان و اثن�ان و
ثمانون مليون و خمسمائة الف دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اعاله
العائ�د للره�ن (صبحي كري�م عباس)لقاء طلب
الدائن املرته�ن (مرف الخليج التج�اري) البالغ
( )260,000,000مائت�ان و س�تون مليون دينار
فعىل الراغب يف االشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل
(30يوما) اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش هذا
االعالن مستصحبن معهم تأمينات قانونية نقدية
او كفال�ه برفي�ة ال تقب�ل عن  %10م�ن القيمة
املق�درة 282500000مائت�ان و اثن�ان و ثمان�ون
مليون و خمس�مائة الف دينار املزايدة ستجري يف
الساعة ( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021|2621
التاريخ2021/9/12/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس�ل عقار
أرض زراعي�ة 75/2م  37ام هليل الواقع يف ألكوت
العائدة اىل املدين(حيدر عبد الجبار أمن ) املحجوز
لق�اء طل�ب الدائ�ن (مهن�د حام�د لطيف)البال�غ
( )35,000,000مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقعة ورقمه  :ك�وت  /ام هليل  /طريق كوت
� بغ�داد  /قرب الج�رس الحويل املرق�م 75/2م ام
هليل
-2جنس�ه ونوعه  :ارض زراعيه تسقى بالواسطه
مملوك�ه للدوله و حق الترف للرشكاء مس�جله
باعتب�ار 91200س�هم منهار500س�هم اىل املدين
حيدر عب�د الجبار أم�ن و القطعة بص�ورة عامة
مش�يد عليها عدد م�ن الدور الس�كنية املتناثره و
القطع�ه موض�وع االضباره التنفيذي�ة خاليه من
الش�واغل وق�ت اجراء الكش�ف و تق�ع قريبه من
الشارع العام و نهر دجله
-3حدوده واوصافه  :حس�ب م�ا مثبت يف صورة
قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة 36 -:دونم و 12اولك
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الرشكاء
8القيمة املقدرة  14,000,000 :أربعة عرش مليون
دينار للسهام املباعة البالغه 500سهم
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1247ب2021/1
التاريخ 2021/9/13
اعالن
اىل  /املدعى عليه الثاني (صادق عايص ظاهر )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليه�م االخري�ن بتاديتك له و
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره ( $1500عن
الق�رض امل�ؤرخ  2014/2/26ونظ�را لثب�وت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
يف محكم�ة ب�داءة النارصية واش�عار مختار حي
س�ومر  2/كاظ�م جبار ناج�ي لذا تق�رر تبليغك
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة
 2021/9/19الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسن حمزة

دائرة كاتب عدل ( الكاظمية )
العدد 12118 :
التاريخ 2021 / 8 / 26 :
نرش انذار
اىل الس�يدة ( زهراء سهم صائب هادي ) العنوان –
الكاظمية م  427ز  12د  4بالنظر ملجهولية اقامتك
وحس�ب رشح املبل�غ ع�ىل ورق�ة التبلي�غ املرقمة
 12118املؤرخ�ة يف  2021 / 8 / 26واملختوم�ة
م�ن مركز رشطة الكاظمية وخت�م املجلس البلدي
بموجب كتاب مركز الرشطة املرقم  6998يف 9 / 7
 2021 /تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل
عيل حسن عيل
جهة االنذار :
س�بق وان وكلتكم وكالة مصدق�ة من قبل الكاتب
الع�دل يف الكاظمية بعدد عمومي  32867وس�جل
 165تاري�خ  2011 / 9 / 20والنتف�اء الحاجة من
الوكالة عليه قررت عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا
من تاريخ تبليغك بهذا االنذار .
املنذر  :مريم سهم صائب هادي
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  / 163 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 12 :
م  /تبليغ  /املدعى عليه  /حسن عامر محمود
اصدرت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بتاريخ
 2021 / 8 / 26بالدع�وى الرشعية املرقمة / 163
ش  2021 /يقيض بتاييد حضانة املدعية ( شيماء
شاكر محمود ) الطفالها كل من زينب تولد 2006
وزين�ة تول�د  2009وهند تول�د  2016من طليقها
املدعى عليه ( حس�ن عامر محم�ود ) وملجهولية
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالحك�م املذك�ور
بصحيفتن محليتن رس�ميتن ولك حق االعرتاض
ع�ىل القرار املذك�ور ويف حالة ع�دم تقديمك طعنا
بالق�رار خ�الل امل�دة القانونية فان القرار س�وف
يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض
حازم محمد احمد
������������������������������������������
اخطار
م�ن  /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل  /املنطق�ة
الثانية
اىل  /املته�م اله�ارب  /ن  .ع قيص احم�د ابراهيم
حسن
الساكن  /مجهول االقامة
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة خالل مدة (
 ) 30يوم�ا من تاريخ ن�رشه اذا كنت داخل العراق
او خارجه لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق
امل�ادة (  ) 5ق ع د املع�دل وبعكس�ه س�وف تتخذ
االج�راءات القانونية ضدك وتطب�ق بحقك احكام
املادة  69ق أ د املتضمنة ماييل :
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .
-2اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة الق�اء
القبض عليك اينما وجدت .
-3الزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسن احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى  / 1351 /ب 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 12 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( عقيل طالب عبد الحسن )
بتاري�خ  2021/8/5اق�ام املدع�ي (حيس�ن ع�يل
محم�د ) ضدك الدع�وى البدائي�ة املرقمة /1351
ب 2021/طلب فيها اع�ادة الحال اىل ما كان عليه
قبل التعاقد املؤرخ يف  2020/11/6والزامك باعادة
املبل�غ الذي مقداره ثمانية وعرشون مليون دينار
عراقي من العقار املرقم  287/107الكريش�ات و
ملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مختار واختيارية منطقة الكوفة الفرات
 1مخت�اره عيل لفتة النعمان�ي فقد تقرر تبليغك
بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2021/9/16
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او
ارس�الك من ينوب عن�ك قانون�ا او تقديمك ملعذرة
مرشوع�ة فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
مؤيد رياح غازي
������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  /احمد جبار حاتم
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف وذلك
الق�رارك باملوافقة عىل صدور اجازة بناء والخاصة
بالعق�ار املرق�م  2/2705حي  17تم�وز مناصفة
مع الرشيك عبد االمري جبار حاتم حس�ن وبعكسه
سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /113 :ب2021/
التاريخ 2021/9/12:
اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة
ش�يوع العق�ار تسلس�ل ( 1337رش�ادية محل�ة
الرش�ادية يف النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة عن
بي�ع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته
ادناه فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خ�الل (ثالثون) يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه
املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرف الرافدين
فرع مس�لم ب�ن عقي�ل (ع) يف الكوفة وس�تجري
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم
االخ�ري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض
مؤيد رياح غازي
االوصاف  :عبارة عن دار يقع عىل ش�ارع عرضه 8
مرت يف سوق الجديدة وان البناء قديم وايل للسقوط
ويتكون من غرفتن وس�احة وس�طية وصحيات
وغرفة يف سطح الدار ومشيدة بالطابوق وان الدار
مبنية بالطابوق والجص ومسقف بالشيلمان وان
درج�ة عمرانه رديئة ومس�تخدم كمخ�زن القيمة
املق�درة ( )50,000,000خمس�ون ملي�ون دينار
ارضا ومشيدات

تنويه
سقط سهوا ً من إعالن مديرية التسجيل
العق�اري العامة دائرة تس�جيل عقاري
الهندي�ة املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل
العراقي بالعدد (  )2446يف 2021/9/8
( أس�هم اإلعتبار  7520سهم من اصل
االعتب�ار الثان�ي  30365للعق�ار املرقم
 1/7مقاطعة  33رشيدة )
لذا اقتىض التنويه
���������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى  / 951 /ب 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 13 /
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه ( جم�ال هاش�م
جاسم)
بتاريخ  2021/6/2اقام املدعي ( زهري
جب�ار عب�د الحس�ن ) ض�د الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة /951ب 2021/طلب
الحك�م فيها بال�زام اعادة الح�ال اىل ما
كان علي�ه قب�ل اب�رام العق�د املؤرخ يف
 2020/6/5و ملجهولي�ة مح�ل إقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار
مخت�ار واختيارية منطق�ة الكوفة حي
ميس�ان املدع�و ه�ادي ع�واد الغرابي
فقد تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن
يوميت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة
يف موعد املرافع�ة املوافق 2021/9/12
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم
حض�ورك او ارس�الك م�ن ين�وب عنك
قانون�ا او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوع�ة
فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
مؤيد رياح غازي
���������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1515 :ش2021/3
التاريخ 2021/9/13
اىل املدع�ى علي�ه ( محم�د عب�د املهدي
هاشم)
اقامت املدعية ( بنن فاهم عبد الحسن
) الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه
املحكمة تطلب فيها ضم حضانة طفلها
اس�حاق وملجهولية مح�ل اقامتك فقد
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن
يوميت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم
 2021/9/22الس�اعة التاسعة صباحا
ويف حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل لفته جادر
���������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021|2622
التاريخ2021/9/12/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العق�ار
التسلس�ل عق�ار أرض زراعي�ة 75/2م
 37ام هلي�ل الواقع يف ألكوت العائدة اىل
املدين(ش�كري حس�ن امرية) املحجوز
لق�اء طلب الدائن (ص�ادق قطيف عبد)
البال�غ ( )30,000,000ملي�ون دين�ار
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة ( 30يوم�ا ) تب�دأ
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  :ك�وت  /ام هلي�ل
 /طري�ق ك�وت � بغداد  /ق�رب الجرس
الحويل املرقم 75/2م ام هليل
-2جنس�ه ونوعه  :ارض زراعيه تسقى
بالواس�طه مملوك�ه للدول�ه و ح�ق
الت�رف لل�رشكاء مس�جله باعتب�ار
91200س�هم منهار500سهم اىل املدين
شكري حس�ن امرية و القطعة بصورة
عام�ة مش�يد عليه�ا ع�دد م�ن ال�دور
الس�كنية املتناث�ره و القطعه موضوع
االضباره التنفيذية خاليه من الشواغل
وق�ت اجراء الكش�ف و ه�ي قريبه من
الشارع العام و نهر دجله
-3حدوده واوصافه  :حس�ب ما مثبت
يف صورة قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة 36 -:دونم و 12اولك
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الرشكاء
8القيم�ة املق�درة  14,000,000 :أربعة
ع�رش ملي�ون دين�ار للس�هام املباع�ة
البالغه 500سهم
���������������������������������
محكمة بداءة العباسية
العدد /436 :ب2021/
التاريخ 2021/8/18
اىل املدعى عليه صاحب هالل جاهل
اصدرت محكمة بداءة العباسية حكما
غيابيا معلقا عىل التحول عن العن عند
االعرتاض بحقك بالدعوى البدائية املرقمة
/436ب 2021/يف  2021/6/28يقيض
بالزام�ك بتاديتك للمدع�ي عامر علوان
عبادي مبلغا مقداره مليونن دينار عن
قيمة بي�ع اجهزة وم�واد كهربائية مع
تحميلك الرس�وم واملصاريف وملجهولية
مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بحصيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ول�ك
ح�ق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز
وبعكس�ه يعترب القرار مكتسب الدرجة
القطعية وفقا للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1210ب2021/1
التاريخ 2021/9/13
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه الثال�ث ( ف�راس
محمد عبد الله)
اقام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله
ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بتأديت�ك له واملدع�ى عليهم االخرين
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره
( $ 8400ع�ن الق�رض امل�ؤرخ
 2020/5/7ونظ�را ملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
يف محكم�ة بداءة النارصية واش�عار
مخت�ار محل�ة  454ناحي�ة ش�علة
الصدرين عيل مريخ حميدي لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن
يوميتن بموعد املرافعة 2021/9/19
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق
االصول
القايض
عامر حسن حمزة

���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1528 :
التاريخ 2021/9/12 :
اعالن
املنفذ عليه  /حنن حمود رايض
لق�د تحققق له�ذه املديري�ة من انك
مجه�ول مح�ل االقام�ة حب اش�عار
املختار يف حي الحوراء س�الم صكبان
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة  27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم
تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف
حال�ة عدم حض�ورك س�تبارش هذه
املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
اوصاف املحرر  :قرار محكمة االحوال
الش�خصية يف النجف املرق�م /1758
ش 2021/7يف  2021/7/8واملتضمن
نفقة مستمرة

���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /238 :ت2017/
التاريخ 2021/9/9 :
اعالن
املنفذ عليه  /عالوي حسن عيل
لق�د تحققق له�ذه املديرية حس�ب
رشح القائم بالتبليغ احمد عبد مسلم
ومختار منطقة العري والقدس انك
مجهول محل االقامة
وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه
واستنادا للمادة  27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف
مديرية تنفيذ املش�خاب خالل خمسة
عرش ي�وم تبدأ من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه
املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
ثائر كناوي
اوص�اف املح�رر  :قرار الحك�م املرقم
/236ب 2016/يف 2016/7/17
الص�ادر من محكمة بداءة املش�خاب
واملكتسب الدرجة القطعية

���������������������������������

محكمة بداءة العباسية
العدد /437 :ب2021/
التاريخ 2021/8/18
اىل املدعى عليه ناجح مسلم حسن
اص�درت محكم�ة ب�داءة العباس�ية
حكم�ا غيابيا معلقا ع�ىل التحول عن
العن عند االع�رتاض بحقك بالدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /437ب 2021/يف
 2021/6/28يقيض بالزامك بتاديتك
للمدع�ي عامر عل�وان عب�ادي مبلغا
مقداره ملي�ون ومائتان وخمس�ون
ال�ف دين�ار ع�ن قيم�ة بي�ع اجهزة
ومواد كهربائية مع تحميلك الرس�وم
واملصاري�ف وملجهولية مح�ل اقامتك
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بحصيفتن
محليتن يوميت�ن ولك حق االعرتاض
واالس�تئناف والتمييز وبعكسه يعترب
القرار مكتسب الدرجة القطعية وفقا
للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ

���������������������������������

إىل الرشكاء
قاسم عطيه فرحان
حميد حسن سلمان
وفيه عبد الكريم
اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار
املرقم  2425/112براق جديده خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضورك
طالب االجازه
فاضل هادي سعيد

 7رياضة
العدد ( )2450الثالثاء  14ايلول 2021

عدنان درجال :وفرنا مجيع متطلبات
استضافة خليجي 25
المستقبل العراقي /متابعة
أكد وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال
أن جمي�ع تفاصي�ل إقام�ة خليج�ي  25يف
البرصة سيتم اإلعالن عنها األسبوع الحايل،
بعد انعقاد اجتماع املكتب التنفيذي التحاد
كأس الخليج العربي لكرة القدم عرب منصة
التواصل اإللكرتوني ،برئاس�ة الشيخ حمد
ب�ن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد،
والدكتور جاس�م الش�كييل نائ�ب الرئيس،
وحضور جمي�ع أعضاء املكت�ب التنفيذي،
وذلك لحس�م الكثري من الرتتيبات الخاصة
بانط�الق النس�خة  25م�ن كأس الخلي�ج
العربي لكرة القدم ،التي ستنطلق يف كانون
األول املقب�ل يف البرصة.واض�اف أن جميع التس�هيالت
واإلجابات قدمت للوفد األخري الذي زار البرصة ،وأعرب
عن قناعته التامة بالتحضريات الجارية عىل قدم وساق
.إىل ذل�ك يتوق�ع أن يحف�ل االجتم�اع بوض�ع ترتيبات
اس�تضافة الع�راق للبطولة ،وموع�د انطالقتها يف ظل
رغبة جميع الدول باملش�اركة فيها ،فضال عن التنظيم
وبحث االستعدادات الالزمة قبل وقت كاف من القرعة.
والالفت أن خليجي  ،25ستنطلق بعد أسبوع من موعد
اختت�ام كأس الع�رب يف الثامن عرش م�ن كانون االول
املقب�ل.وكان فري�ق التفتيش املنبثق عن لجنة دراس�ة

ملفات اس�تضافة بطول�ة كأس الخلي�ج العربي لكرة
القدم (خليجي  ،)25اختتم زيارته إىل مدينة البرصة يف
جولة تفتيشية للمنشآت واملالعب والفنادق واملواصالت
والبن�ى التحتية التي تحت�اج اليها بطولة كأس الخليج
العرب�ي املقبلة.وأعرب الدكتور حميد الش�يباني رئيس
وف�د التفتي�ش يف خت�ام زي�ارة الوفد إىل الب�رصة ،عن
امتنان ِه لحفاوة االستقبال ،وحسن التنظيم واملسؤولية
التي تكفل بها وزير الش�باب عدنان درجال ،مش ً
ريا إىل
أن محافظ�ة الب�رصة قدمت كل يشء لتس�هيل مهمة
الوف�د ،وهي مهمة روتينية تش�مل جمي�ع الدول التي
تتق�دم بملفات اس�تضافة البطوالت .وعرب الش�يباني

عن رض�اه التام عم�ا ش�اهده والوفد
املراف�ق م�ن تحض�ريات جي�دة ،تمث�ل
رسائل اطمئنان إىل االتحادات الخليجية
بأن العراق أكمل ما عليه وأن املالحظات
التي س�جلها الوفد هي مالحظات فنية
عامة سيتم إكمالها قبل الزيارة املقبلة.
ويف س�ياق اخ�ر اوضح عدن�ان درجال،
ان مطالبات الجمهور بتس�لم وتش�غيل
املنش�آت الرياضية الت�ي تنفذها وزارة
الش�باب والرياضة ،وه�ي بالعرشات يف
جمي�ع املحافظات ،تتوق�ف عند حاجز
االكم�ال النهائ�ي للمرشوع ع�ىل اكمل
وجه ووف�ق املعاي�ري الدولي�ة املعتمدة.
وبني درجال خالل لق�اء جمعه مع عدد
من الرياضيني وجمهور الكرة يف جانب الكرخ � منطقة
ال�دورة ،ان ال�وزارة تراع�ي معايري االتح�ادات الدولية
ورشوط الس�المة واالمان ،ومتطلب�ات االعالم وجودة
االدارة ،واكتمال العمل الفني وفق هذه الرشوط ،وكما
ه�و معمول به يف دول العالم ،قبيل الرشوع بأية عملية
تس�لم ،مضيفا ان الجمه�ور يتابع جوالتن�ا التفقدية
واملالحظ�ات التي نبديه�ا للرشكات املنف�ذة ،لتاليف اي
اخف�اق قد يحصل يف العمل ،وه�و ما يكلفنا الكثري من
الوق�ت لالنجاز ،ولكنه بذات الوق�ت يضمن بنى تحتية
جيدة بال أي نقص يف العمل.

دائرة التسجيل العقاري يف كربالء الثانية
اعالن بيع عقار
التسلسل3/19367/م61الجزيرة
املحلة اورقم واسم املقاطعة /حي البناء
الجاهز
الجنس/شقة أرضية
النوع/ملك رصف
املساحة 40/125/م
املش�تمالت/صالة ومطب�خ ومجموع�ة
صحيات وغرفتني وحمام فوقاني
الشاغل/حاتم محمد رايض
مق�دار البيع000/000/40(/اربع�ون
مليون دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف كربالء
الثانية باملزاي�دة العلنيةالعقار أملوصوف
أع�اله العائد للراهن حات�م محمد رايض
لق�اء طلب الدائن م�رصف الرافدين فرع
الش�هداء  139املبل�غ 160/802/37
س�بعةوثالثون مليون وثمانمائة واثنان
ألف ومائة وس�تون دين�ار فعىل الراغب
بال�رشاء باالش�رتاك فيه�ا مراجعة هذة
الدائرة خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم
التايل لتاريخ نرش هذا اإلعالن مستصحبا
معه التأمينات القانونية نقدية او كفالة
مرصفي�ة التق�ل ع�ن %10م�ن القيم�ة
املقدرة للبي�ع البالغ�ة()000/000/40
أربعون مليون دينار وان املزايدة ستجري
يف الس�اعة الثانية عرشا ظه�را من اليوم
االخري
الحقوقي
غيث جابر صالح
مدي�ر دائرة التس�جيل العقاري يف كربالء
الثانية

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
التسلسل4/371/
املحلة21/حيدرية
الجنس/دار مفرز منها محل
النوع/ملك رصف
املساحة200/م2
خارجي�ة
املش�تمالت/صحيات
واس�تقبال ومطب�خ وصال�ة وغرفة
ن�وم عدد2ومراف�ق وحم�ام وث�الث
غرف غري مس�قفة فوقان�ي يف الدار
ينقصها اللبخ الخارجي
الشاغل/مستأجر
مقدار البيع/تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري
يف الح�ر باملزاي�دة العلني�ة العق�ار
املوص�وف أع�اله العائ�د للراه�ن
فهيم�ة جاب�ر ع�زوز لق�اء طل�ب
الدائ�ن املرته�ن م�رصف الرافدي�ن
()000/180/36س�تة
البال�غ
وثالث�ون ملي�ون ومائ�ة وثمان�ون
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء
االش�رتاك فيها مراجع�ة هذة الدائرة
خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش االع�الن
مستصحبا معه التأمينات القانونية
نقدي�ةاو كفال�ة مرصفي�ة التق�ل
ع�ن %10من القيم�ة املق�درة للبيع
البالغة( )000 /000 /100مائ�ة
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف
الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم
االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الحر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5323ش2021/4
التاريخ 2021/9/13
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل عبد الكاظم بشري)
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة /5323ش2021/4
يف  2021/9/8غيابيا بحق�ك والقايض بالتفريق للهجر من املدعية
حوراء خش�ان ج�واد وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار محلة حي املي�الد  /النجف قررت املحكمة
تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق
االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
��������������������������������������������������������
تنوية...
لم يذكر يف اعالن مديرية تنفيذ النجف املنش�ور يف جريدة املس�تقبل
العراقي بالعدد 2432يف االربعاء 2021/8/18
 - 1ورد رقم االضبارة بالخطأ بالعدد
/145خ2021/والصحيح هو /145خ.2020/
 - 2عدم ذكر حدود واوصاف العقار يف الفقرة 3والصحيح هو حدود
واوصاف العقار  -:بلدية النجف
 � 3الفق�رة  4وه�ي عدم ذكر مش�تمالت العقار وه�ي :ان العقار
يق�ع عىل ش�ارع  20مقابل كري�ت مول ويتألف م�ن ثالثة طوابق ،
االول صال�ة ابعاده�ا  9*5م 2مبلط�ة ارضيتها باملرم�ر وجدرانها
جزء منها بالس�رياميك والجدار مغلف بالبالس�تيك والس�قف مغلف
بالس�قف الثانوي ويف داخلها تواليت  1.5*1م 2مغلفة بالسرياميك
ويوج�د منور ابعاده  1.5*3م 2ويوجد مخزن تحت الس�لم ويوجد
هن�اك س�لم يؤدي اىل الطاب�ق الثاني ووجد فيه مطب�خ ارضيته من
االس�منت وس�قفه من الكونكريت وجدرانه من السرياميك وابعاده
 5*3م 2ويوج�د يف داخل املطبخ منور وصحيات  5*1.5م 2ويوجد
هناك غرفة بمس�احة  4*5م 2جدرانها جزء منها سرياميك بأرتفاع
 1.5املتبق�ي ملبوخ بالجص واالرض صب ويوجد هناك س�لم يؤدي
اىل الطاب�ق الثالث وان س�قف الدار بالعموم م�ن الصب الكونكريت
تب�ني انه يوجد فيه غرف�ة ابعادها  4*5م 2ارضيتها من االس�منت
وجدرانها جزء منهاسرياميك والباقي جص وسقفها من الكونكريت
ويف داخله�ا منور وحمامات ابع�اده  5*3م 2علما ً ان العقار مجهز
باملاء والكهرباء وان درجة عمرانه فوق املتوسط
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فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ه النج�ف املرق�م  873332تأريخ
 8/8/2021باس�م يوس�ف محمد عدنان من يعثر عليه تسليمه إىل
جهة اإلصدار
��������������������������������������������������������
إىل الرشي�ك نزيه نعمان عبد صكر توجب عليك الحضور إىل صندوق
االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام
رشيك امري نعمان عبد صكر بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه
املرقمه 31119/3حي العروبه خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد /2920 :ب2019/
التاريخ 7/9/2021
املدع�ي  /احمد خليل عب�اس وكيله املحامي
عالء السالمي
املدعى عليه  /يوسف طه عبد الحسني
اعالن
بن�اء عىل الق�رار املتخ�ذ يف الدع�وى املرقمة
/2920ب 2019/امل�ؤرخ 2019/10/31
املكتسب الدرجة القطعية تعلن هذه املحكمة
ع�ن بي�ع العق�ار املدرج�ة اوصاف�ه ادن�اه
باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوما تبدا من ثاني
ي�وم من نرش االع�الن فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة املحكمة مس�تصحبا معه ش�هادة
الجنس�ية العراقية وصك مصدق بمبلغ %10
م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار لحس�اب هذه
املحكمة وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية
ع�رش ظه�را من الي�وم الثالث�ني واذا صادف
عطلة رسمية فستجري املزايدة يف اليوم الذي
يليه وان رسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض االول
حيدر حسني نارص
االوص�اف  :العق�ار املرق�م 30م  22حيدرية
جنس�ه بس�تان محدثة قبل النرش نوعه ملك
رصف مس�احته حس�ب صورة القيد  2دونم
و 11اول�ك و 50م�رت واق�ع حالة عب�ارة عن
بس�تان يقع يف منطقة الروضتني عىل شارع
فرع�ي ترابي الب�زل املدفون وفي�ه مجموعة
من اشجار النخيل وبعض االشجار النفضية
وفي�ه مخ�زن مس�قف بالش�يلمان ومبن�ي
بالبلوك قدرت قيمة العقار كامال مبلغ قدره
( مليار وثالثمائة وس�بعة وخمسون مليون
وستمائة واربعون الف دينار )

فقدان وثيقة
فق�دت الوثيقة ذات العدد  4بتاري�خ  2019/7/17والصادرة من ثانوية
الفراهيدي للبنني واملعنونة اىل وزارة الرتبية التقويم واالمتحانات باس�م
الطالب عيل رائد كاظم فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان وثيقة
فق�دت الوثيقة ذات العدد  9بتاري�خ  2019/7/18والصادرة من ثانوية
الفرزدق االهلية للبنني واملعنون�ة اىل وزارة الرتبية التقويم واالمتحانات
باسم الطالب سجاد رائد كاظم حميد فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
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مقتبس
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2020/383 :
التاريخ 2021/6/27
� 1الرتبة ش .م
 � 2اس�م املدان الرباع�ي واللقب محمود جبار عبد الحس�ني عبد الرضا
العيل
 � 3الوحدة  :مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/383 :
 � 5املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 6خالصة الحكم
 � 1تعدي�ل مادة االحال�ة من املادة  5اىل امل�ادة /5اوال من ق ع د رقم14
لسنة  2008املعدل بداللة املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 2الحب�س الش�ديد بح�ق امل�دان ش م محمود جبار عبد الحس�ني عبد
الرضا العيل ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة /5اوال من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املعدل اس�تنادا الحكام املواد /61اوال و / 69اوال من ق
ا د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرتة من  2020/6/23ولحد االن
 � 3ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االمن الداخ�يل كعقوبة تبعية اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /38ثاني�ا م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008املع�دل بعد
اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعي�ة بداللة املادة /89اوال م�ن ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 � 4اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 5حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا
من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدب�ة ش�يماء حمزة مجي�د البالغة
 25,000خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف لها من خزينة الدولة
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قاب�ال لالع�رتاض وافه�م علن�ا بتاري�خ
2021/6/27
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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فقدان
فق�دت مني الوثيق�ة املرقم�ة  52يف  2021/2/22الص�ادرة من ثانوية
عاتك�ة للبن�ات املعنون اىل املعه�د التقني االداري يف الس�ماوة باس�م /
خديجة حسني دويج دهام من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

العدد ق 402
التاريخ 2021/6/27
اىل  /وكالء حمطة تعبة وقود االبراهيمية االهلية السادة امحد
صاحب جاسم وعيل كزار ابراهيم وكريم كزار ابراهيم

م  /انذار

اس�تنادا اىل برقية رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية  /هياة
الش�ؤون القانونية بالع�دد  6170يف  2021/6/16وبالنظر
لك�ون النزاع ما زال قائ�م بينكم ولم يحس�م لغاية التاريخ
اعاله لذا تقرر امهالكم امهاال نهائيا ملدة ( )30ثالثون يوما
لالتف�اق فيما بينكم لغ�رض ادارة املحطة وف�ق التعليمات
والضواب�ط املعتم�دة لدينا ويف حال ع�دم اتفاقكم يصار اىل
فسخ العقد ومصادرة التامينات وقد اعذر من انذر

املهندس
حسني جميد صالح اخلرسان
مدير فرع كربالء املقدسة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2450الثالثاء  14أيلول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد حسن الساعدي

ضياء نافع

اإلرهاب والفساد ..والشجاعة

قد نتفق كلنا بداية أن جذور اإلرهــاب يف العراق ينبغي قلعها تماماً،
ولكـن ما يعيق تنفيذ هذا االمر ،أنه اصبـح أداة دولية وتجارة رائجة
بيد قوى أقليميـة وعاملية ..هذا بالضبط مثلما أريد للعراق أن يكون
(سـوقا مفتوحة) لهذه التجارة الخبيثة ،ملـا يمتلكه من خريات وما
يتمتع به من موقع جغـرايف مهم ,يف املنطقة التي اصبحت هدفا ً من
قبـل القوى الكربى ,للسـيطرة عليهـا األمر الذي جعـل منه منطقة
رصاع عىل النفوذ ,وأبعاد إرسائيل عن التوتر مع العرب ،وصنع جبهة
داخلية فيما بني االسالميني انفسهم ( االسالم املعتدل واملتشدد).
املنطقة التي يتحرك فيها اإلرهاب ,بطرق وخطط مدروسة ينفذ فيها
عمليات نوعية ,تخلو تماما من اإلنسانية والرحمة يف االستهداف ,وال
تنتمي اىل اإلنسـانية حيث القتل العشـوائي لألبرياء ،وتقطيع أشالء
الناس بدم بارد ,وكأن املسـتهدف من وراء ذلك هو الشعب العراقي،
وكل ذلـك العمـل الخبيـث تم تحت أسـم (الجهاد) الـذي اليمت بأي
صلة اىل اسـالمنا املحمدي بأية صلة ..هذا الكائن املسـخ كان يتحرك
وفـق أجندات ,إلعـادة املعادلة السـابقة والظاملة ,ووفقـا للمصالح
السياسـية ..بل تبني الحقا أن هناك بعضا من ساسـة العراق الجدد,
وخاصة أولئك الطامحون اىل ,إبقاء الدولة العراقية ضعيفة ومفككة,
أو املهيمنـون عىل املواقع الحكومية الحساسـة بطريقة املحاصصة
بمعـزل عن الكفـاءة واملهنية ,مع أنهـم اليوم األعـىل صوتا واألكثر
رصاخا ,يف انتقادهم للفساد اإلداري واألداء الحكومي يف العراق!
االخرتاقات املتكررة للمناطق الرخوة من قبل اإلرهاب ,خري دليل عىل
وجود حاضنة له داخل ما يسمى (بحكومة الرشاكة الوطنية) وتسعى
هـذه بدورها ,إلفشـال الوضع برمته أو عىل األقل ترسـيخ االعتقاد
السـائد بـأن ما يجري يف العـراق هو (مرشوع فاشـل) ..تعرّضت
املنطقـة الخرضاء للعمليات اإلرهابية مرات عدة ,رغم كثافة القوات
األمنية والطوق األمنـي املحيط باملنطقة ,وكذلك الوزارات العراقية..
ناهيك عن األسواق الشعبية واملناطق اآلهلة باملدنيني العزل ,وأخرها
مـا حصـل يف الطارمية وكركـوك ..من املهم التأكيـد عىل رضورة ان
يأخذ الجانب االمني واإلسـتخباراتي ,دوره يف مالحقة فلول االرهاب
وحواضنه اينما كانت ،فما شـاهدناه من انفجارات يعكس الرتاجع
الواضـح ,للحكومة واألجهزة االمنية من جهـة ,وقدرة االرهاب عىل
التواجـد والـرضب النوعـي ,يف اي مـكان وأي وقت يختـاره ..فمن
الشـجاعة ان تعـرتف الحكومة ,بعدم قدرتها عىل مسـك زمام االمن
واملحافظة عىل دماء الناس ،ومن الشـجاعة عندما تعرتف الحكومة
ورئيسـها ,بعجزهـا عن الوقـوف أمام مافيات الفسـاد السـيايس,
وعصابـات الجريمة املنظمة والقتل ,وتقول للشـعب العراقي نعتذر
من ألننا لم نحفظ دماءكم.

دستويفسكي

كـاريكـاتـير

من اجل التعاون وتقديم افضل اخلدمات للمتقاعدين وذوي الشهداء والقوات االمنية

مدير عام ادارة املوارد البرشية يزور مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
ونخص بالذكر ارس الشـهداء للقـوات االمنية
 .كمـا وطرح السـاعدي آلية ادارية تسـهم يف
رسعة انجاز معامالت الرشائح املذكورة انفا .
مقرتحا ً تخصيـص فريق عمل يختص بصورة
قيد النفوس ليتسـنى لهيئـة التقاعد الوطنية
وغريهـا من الدوائـر التي لهـا التماس مبارش
مـع ذوي الشـهداء والجرحـى واعتمـاده يف
انجاز املعامالت التقاعدية لالخوة املتقاعدين .
وذلك لغرض انهاء املراجعات ملديريات النفوس
العامـة والغاء حلقات الربيـد وصحة الصدور
وغريها من الروتني الورقي  .ومن جانبه تقدم
الكعبي بشـكره عـىل هـذه الزيـارة املباركة
واعتربها زيارة نوعيـة تصب يف مصلحة رجل
االمن واملواطن يف آن واحد.

بغداد  /احمد املوايل
زار مدير عام ادارة املوارد البرشية اللواء الحقوقي
حسني سبهان الساعدي مديرية االحوال املدنية
والجوازات واالقامة حيث استقبله مديرها العام
اللـواء رياض جنـدي الكعبي لوضـع آليه لتنفيذ
توجيهـات االمانة العامة ملجلس الوزراء بشـان
تبسـيط اإلجراءات النجاز املعامـالت التقاعدية
لالخـوة املتقاعدين .تباحث سـيادتهما يف كيفية
التعـاون بـني مديريـة ادارة املـوارد البرشيـة
ومديرية االحوال ووضع خطط عمل مسـتقبلية
وتجـاوز املعوقـات ووضـع الحلـول املناسـبة
لسري العمل ضمن السـياقات والضوابط واالطر
القانونيـة التي تصب يف مصلحـة الوزارة وراحة
املنتسـبني مـن الضبـاط واملراتـب واملوظفـني.

تلميذة ميسان حتصل عىل املركز األول بمسابقة الروبوت

بتكلفة تزيد عن ( )100مليون

الشيخ الكربالئي يوعز بعالج « »13حالة إنسانية جديدة عىل نفقة
مكتب ممثلية املرجعية العليا يف كربالء

أوعـز ممثـل املرجعيـة الدينية
العليـا ،واملتـويل الرشعي للعتبة
الحسينية املقدسـة الشيخ عبد
املهدي الكربالئـي ،بعالج ()13
حالة إنسـانية مرضيـة جديدة
من أربع محافظات عراقية عىل
نفقـة مكتب ممثليـة املرجعية
الدينية يف كربالء.
وقال معاون رئيس قسم رعاية
ذوي الشـهداء والجرحـى يف
العتبة الحسينية املقدسة أحمد
الخفاجـي ،يف حديـث للموقـع
الرسـمي إن «ممثـل املرجعيـة
الدينية العليـا ،واملتويل الرشعي
للعتبة الحسـينية املقدسة الشـيخ عبد املهدي
الكربالئـي ،أوعـز بعـالج ( )13حالة إنسـانية
ألهلنا الكرام يف محافظات (واسـط ،ميسـان،
بغـداد ،كربالء املقدسـة) ،حيث سـتجري لهم

عمليـات (زراعـة الـكىل ،والعمـود الفقـري،
والكسور)».
وأوضـح أن «هامـش الشـيخ الكربالئـي بأن
يكون العالج عىل نفقة مكتب ممثلية املرجعية
الدينية العليا يف كربالء املقدسة ،وبتكلفة تقدر

براءة اخرتاع لعالـم عراقي يف عالج اضطراب
تشتت االنتباه وفرط احلركة

حصـل عالم األعصاب املعريف الـدويل الدكتور عـادل الصالحي ،عىل براءة
اخرتاع يف عالج اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة.
وابتكر الصالحي تقنية حديثة أثبتت فاعليتها علميا ً للمسـاعدة يف العالج
والتخفيف من أعراض ّ
كل من :فرط النشـاط الحركي ،وتشـتت االنتباه،
والزيـادة يف كهربـاء الدمـاغ ،والنشـاط الكهروجلـدي Electrodermal
 ،)Activity )EDAواملـيش عـىل رؤوس أصابـع القدمـني لـدى األطفـال
املصابـني بنقـص االنتباه املصحـوب بفرط النشـاط الحركـي ،ADHD
واضطـراب طيف التوحّ د  .ASDوذكر كتاب صـدر عن وزارة التخطيط –
الجهـاز املركزي للتقييس والسـيطرة النوعية اطلعـت عليه وكالة األنباء
العراقيـة (واع) ،أنه «ت ّم التثبت من تلـك التقنية بعد تطبيقها عىل عينات
كبـرية من األطفـال داخل وخـارج العراق ،وتـ ّم قبول تلك التقنيـة دوليا ً
ومحليا ً بتاريخ .»2021/9/8

العراقـي

بأكثـر مـن ( )100مليـون دينار
عراقي».
وتابع أن «العالج سيكول ل()13
حالـة موزعة عـىل النحـو التايل
( 6من محافظة واسـط ،و 4من
محافظة كربالء املقدسة ،و 2من
العاصمـة بغـداد ،وحالـة واحدة
من محافظة ميسان)».
يذكـر أن العتبـة الحسـينية
املقدسـة تـويل اهتمامـا بالغا يف
املشـاريع التـي تقـدم خدمـات
صحيـة وخاصـة ألصحـاب
االمـراض املزمنة واملسـتعصية،
كمـا أن مستشـفى االمـام زين
العابديـن (عليـه السـالم) التخصـي التابع
لها اطلق سـابقا حملة ألجـراء عمليات القلب
املفتـوح ملئـات االطفال من عمـوم محافظات
البالد وباملجان.

عندما التقي جارتي الروسيّة صباحا  ,ادردش معها دائما عن اخبار االدب
واالدباء  ,ألني أعرف  ,انها عاشـقة لالدب الرويس ومتابعة جيّدة الحداثه
 ,وقد سـألتها يف ذلك الصباح عن أخبار الذكـرى املئوية الثانية ( – 1821
 )2021مليـالد الكاتب الرويس دستويفسـكي يف أوسـاطها ,فقالت انها ال
تعرف اي شئ عن ذلك  ,و انها أعادت قراءة رواية دستويفسكي القصرية
( املساكني) آخر مرة قبل اكثر من ثالثني سنة  ,ألن هذه الرواية القصرية
( جميلة وسـاحرة جدا كما قالت !)  ,وأصبح دستويفسكي اآلن بالنسبة
لها شيئا من املايض البعيد جدا جدا ,وقالت وهي تضحك – لقد ّ
كنا نتحدث
عنه كثريا أيام االتحاد السـوفيتي باعتباره (سياسـيّ ا!!!)  ,كي (ننغز!!!)
ّ
ونذكرهم ان دستويفسكي كان
الحزبيني السوفييت حولنا ونسـتفزهم ,
كاتبا عظيما ومبدعا متميّزا  ,رغم انه لم يكن ماركسـيا  ,بل و حتى كان
معاديـا للماركسـية أصال  ,ولم يعـرف الحزبيون السـوفييت آنذاك كيف
يجيبوننـا بشـأن تعليقاتنـا حول فلسـفته  ,وال كيف ّ
يوضحـون املوقف
الرسـمي تجاه دستويفسكي يف االتحاد السوفيتي  ,أما يف روسيا الحديثة
ّ
يتذكر جريمة الشـاب راسـكولنيكوف
بوقتنـا الحـارض  ,فال أحد حـويل
ّ
املسـنة وال عقابه عىل تلك الجريمة الرهيبة
حول قتله الوحيش لتلك املرأة
 ,وال خطابـات حبيبه سـونيا وكالمها االخالقي الطويـل والعريض( رغم
ان القـراء يعرفـون من هي !!!)  ,وال كل هذا الوعـظ الديني املطوّل (الذي
صبّه دستويفسكي عىل رؤوسنا !!!) ,ثم أضافت جارتي بعد لحظة صمت
(عندمـا الحظت عـدم ارتياحي لكالمها بشـكل عام)  ,انهـا – مع ذلك –
سـرتى حفيدتها اليوم وسوف تسـألها حول اخبار مئويه دستويفسكي
الثانية يف اوسـاط الشـباب عندهم ( … و من املؤكد انها ستحكي يل شيئا
– ما عن ذلك  ,وسأخربك حتما بما ستقوله حفيدتي يل يف املرّة القادمة) .
وهكذا اتفقنا  ,ثم و ّدعنا بعضنا البعض.
وعندمـا التقينـا مرة اخرى  ,فهي التي بادرت بالكالم رأسـا عن موضوع
دستويفسـكي  ,وقالت يل  ,ان حفيدتها أخربتها  ,ان الشـباب حولها نادرا
ما يتحدثون عن دستويفسكي و مئويته الثانية  ,وال يعودون االن لقراءة
رواياتـه (الطويلـة جدا!)  ,ثم أضافت جارتي  ,ان الـروس احتفلوا فعال (
وبصدق ومن أعماق قلوبهم ) باملئوية الثانية لبوشكني عام  , 1999ولكن
هـذه الظاهـرة ال تتكرر مع املئويـة الثانية لدستويفسـكي  ,وقالت  ,ان
حفيدتها تقرأ االن (للمرة العرشين !!!) رواية بوشكني الشعرية ( يفغيني
ّ
وتتمتـع برشـاقة تلـك الروايـة وذكاء صياغتهـا وجماليات
اونيغـني) ,
كلماتها البسـيطة العميقة وحالوتها ومضمونها االنسـاني الخالد  .قلت
لها  ,ان حب بوشـكني ال يتعارض مع حب دستويفسـكي  ,وان ( طعم !)
دستويفسـكي وبوشكني يكمن يف قلوب وعقول الروس دائما  ,فاعرتضت
رأسـا عىل اسـتنتاجي هذا  ,وقالت بحزم – كال  ,كال  ,كال  ,طعم بوشكني
يختلف تماما  ,وبوشـكني هو دائما االقرب اىل عقولنا وقلوبنا  .حاولت أنا
االبتعاد عن الكالم حول بوشكني (ألني أعرف .

تمكنـت تلميذة بمدرسـة املوهوبـني يف محافظة
ميسـان ،الحصول عـىل املركز األول يف املسـابقة
الوطنية للروبوت .وقال مدير املدرسـة عيل احمد
حسني ،لوكالة األنباء العراقية (واع) ،إن «التلميذة
رحمة تحسـني عالء ،حـازت عىل املركـز األول يف
املسـابقة الوطنيـة الثالثة للروبـوت التي َّ
نظمها

مهندسـو فريق « »STMILEالتابع لرشكة أجيال
التقنيـة يف محافظة النجف األرشف وبمشـاركة
أكثر من عرش محافظات» .وأضاف ،أن «املسابقة
سـنوية تهدف اىل تحفيز األطفال والشـباب عىل
تطويـر قدراتهـم البحثيـة والتصميمية يف مجال
الذكاء الصناعي ،وتشـمل أربعة فروع مسـابقة

الروبـوت تتبـع الخـط ،جمـع الكرات ،سـومو،
االبتـكار» .وتابـع ،أن «رحمـة ،فازت بمسـابقة
سـومو للمتقدمـني وهـي ضمن فريق ميسـان،
متفوقة بذلك عىل العديد من املتسـابقني» ،مشريا ً
إىل أن «هـذا الفـوز سيسـمح لها بخـوض غمار
املسابقات العربية والدولية يف املستقبل».

رشكة ثغر الرافدين حتصل عىل حق التسويق احلرصي لعالمة Jasaki
واململوكة لرشكة Sako Group

حصلت رشكـة ثغـر الرافدين
عىل عقـد التسـويق الحرصي
لعالمـة  Jasakiاململوكـة
لرشكة  Sako Groupالصينية
و املختصـة بحلـول الطاقـة
الشمسـية  ,و بموجـب هـذا
العقد سوف تحصل رشكة ثغر
الرافديـن عـىل حق التسـويق
الحـرصي ملنتجـات الرشكـة
بهذه العالمة يف دولة االمارات
العربية املتحـدة  ,باالضافة اىل
ست دول اقليمية اخرى .
و تشمل املنتجات كآل من الواح
الطاقة الشمسية  ,العاكسات
بمختلـف األنـواع  ,اضافـة اىل
بطاريات الليثيوم املسـتخدمة
يف منظومات . Off Grid
و سيشمل حق التوزيع كل من

 :العراق  ,مرص  ,سوريا  ,لبنان
 ,السـودان  ,اململكـة األردنيـة
الهاشـمية  ,اضافـة اىل دولـة
االمارات العربية املتحدة .
من جانبـه رصح املهندس زيد
منري  ,املديـر التنفيذي لرشكة
ثغـر الرافديـن بأن مثـل هذه
االتفاقات مع رشكات معروفة
بمتانة منتجاتها  ,ستمنح الثقة
للمتعاملني الجدد ممن يرغبون
بتغيـري انظمة الطاقـة لديهم
سـواء بما يتعلـق بمنظومات
الري التـي تعمل بالديـزل  ,او
املنظومـات املنزليـة يف الـدول
التي تفتقر للطاقة الكهربائية
و تعتمـد عىل مولـدات الديزل
ألنتـاج الطاقـة الكهربائية يف
االسـتخدامات املنزليـة  ,كمـا

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ان رؤيـة الرشكة منـذ البداية
كانت ترتكـز عىل تقديم أفضل
النوعيات بما ينسجم و موقع
الرشكـة يف دبـي و االمـارات ,
الحاضـن الرئييس و املشـجع
الستخدامات الطاقة الخرضاء
يف املنطقة  .هذا و سـيتم البدء
بهـذه االتفاقيـة اعتبـارآ من
شـهر اكتوبـر  2021تزامنـآ
07801969233
07901463050
07709670606

مـع كرنفـال الدولـة بأفتتاح
اكسبو.
كما أشار املهندس زيد منري اىل
أن الرشكـة يف االمـارات تعتزم
زيـادة العالمـات التجارية من
عاكسـات التيـار الكهربائـي
املختصـة بمنظومـات الـري
و التـي يطلـق عليهـا Pump
 Invertorو التـي تسـتخدم

لحلـول الطاقـة يف منظومات
االرواء .
وأن الرشكـة حصلـت عـىل
موافقـات مبدئيـة لبنـاء
اسـرتاتيجيات تدعم التوسـع
يف هـذا املجال مواكبـة للطلب
املسـتمر يف نطـاق افريقيـا
عمومـآ و السـودان خصوصآ
 ,و أن الرشكـة بطور التوسـع
يف انشـاء و تقديـم حلول أكرب
و أوسـع خصوصآ بمـا يتعلق
بالعمـل عىل جعـل منظومات
االرواء يف املنــــاطـق التـي
تفتقـد التيـار الكــهربائـي ,
زيـادة تعـتمـد بشـكل أكرب ,
و ان لم يــكن بشـكل رئييس
عـىل منظــــومـات الطاقـة
الشمسية.
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