االثنين

العدد ( 4 )2462تشرين االول 2021

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

العراقي

نوم على يقني خري من صالة
على شك

4

القضاء يوضح مهام جلنة
مراقبة مواقع شبكات التواصل
االجتامعي

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة:
األرايض استحقاق للجميع وستوزع
ص3
بعد االنتخابات

2021

Issue No ( 2462 ) October Mon

علي الدراجي

ص2

القوات األمنية ستنقل صناديق االقرتاع جواً بواسطة طريان اجليش ..ورئيس اجلمهورية :يوم جديد للعراق

املفوضية تستكمل إجراءات االنتخابات :آمنة  ١٠٠باملئة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الصحة تعلن
وصول أكثر من ملي��ون جرعة
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من لقاحات «كورونا»

فتح باب التقديم
ملنتسبي هيئة احلشد الشعبي الكامل
ص3
الدراسة اجلامعية االولية

اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات،
أم�س األح�د ،اس�تنفار الجه�د االمن�ي لتأم�ن
صناديق ومخازن االقرتاع يف املحافظات.
وق�ال مدي�ر اع�الم املفوضية ،مهن�د مصطفى؛
«اكملن�ا جمي�ع الج�داول الخاص�ة بعملي�ة
االنتخاب�ات ابت�داء م�ن تحدي�ث البطاق�ات
البايومرتية اىل اجراء املحاكاة الثالثة».
واشار اىل «تنسيق عا ٍل مع القوات االمنية بشان
تام�ن املكاتب واملخازن وحمايته�ا يوم االقرتاع
والجهد االمني مستنفر لتامن هذه االماكن».
واض�اف مصطفى «املفوضي�ة وضعت اجراءات
خاص�ة لتام�ن صنادي�ق واجه�زة االق�رتاع يف
املخازن االنتخابية وبالعكس ،وجميعها خاضعة
اىل اجراءات امنية دقيقة يف جميع املحافظات».
وب�ن «عملي�ات الع�د والف�رز خاضع�ة الليات
الكرتوني�ة رصين�ة ال يمك�ن اخرتاقه�ا» ،معلنا ً
«تحدي�ث البيان�ات الكث�ر م�ن ملي�ون ونصف
املليون مواطن».
وبما يخص منع تصويت قوات الحش�د الشعبي
ضم�ن االق�رتاع الخ�اص ،اوض�ح مصطفى ان
«اح�دى اجراءتنا كمفوضي�ة للتصويت الخاص
باالجه�زة االمنية ومنها الحش�د الش�عبي ايفاء
البيانات الخاصة باملنتسبن».
وعلل س�بب حرمان قوات الحش�د الش�عبي من
التصوي�ت الخ�اص اىل «تأخري ارس�ال البيانات
الخاص�ة باملقاتل�ن» ،الفت�ا اىل «االتف�اق مابن
الطرفن تصويت املقاتلن ضمن االقرتاع العام».
بدوره ،قال رئيس الجمهورية برهم صالح.

التفاصيل ص2
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ق�ال زعي�م تحال�ف الفت�ح ه�ادي
العام�ري ،أم�س األح�د ،إن توجيهات
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا ،ح�ددت
«خارطة طريق» كفيل�ة بعبور العراق
إىل بر األمن .وأوضح العامري يف كلمة
القاه�ا خالل تجم�ع انتخابي يف قضاء
تلعف�ر بمحافظة نينوى أن «توجيهات
املرجعي�ة الدينية حددت خارطة طريق

أج�رى العاه�ل األردني املل�ك عبدالل�ه الثان�ي والرئيس
الس�وري بش�ار األس�د مباحثات هاتفية ،أم�س األحد،
تناولت العالقات بن البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما،
يف اتص�ال ه�و األول بينهم�ا منذ بدء األزمة الس�ورية يف
.2011
وأك�د املل�ك عبدالله الثاني ،خ�الل االتص�ال ،دعم األردن
لجهود الحفاظ عىل س�يادة س�وريا واستقرارها ووحدة
أراضيه�ا وش�عبها ،بحس�ب م�ا أوردت�ه وكال�ة األنباء
األردنية.يأتي ذلك فيما تس�تأنف سوريا واألردن الرحالت

وزارة الرتبية
حت�دد م�وع�د ًا أولي� ًا لبدء
العام الدرايس اجلديد
ص3
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األول منذ عقد ..اتصال هاتفي بني ملك األردن والرئيس السوري
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كفيل�ة بعب�ور الع�راق اىل ب�ر االم�ن،
ونش�دد عىل رضورة إبع�اد االنتخابات
ع�ن التدخ�الت والتأث�ريات االجنبية».
وأض�اف ،أن «تحال�ف الفتح عازم عىل
إعم�ار الع�راق ،وأن حم�اة الوطن هم
االقدر عىل بنائ�ه» ،مضيفا ً «نحث عىل
انتخاب من سعى لحفظ سيادة العراق،
وع�دم الس�ماح بالتواج�د االجنب�ي».
وأش�ار العام�ري إىل ،أن «س�قوط كل
م�ن راهن عىل دمار وانهاء العراق ،بعد

دخ�ول داع�ش إىل مناطق كث�رية ،وأن
مناطق تلعف�ر واإليزيدين تعرضت إىل
انته�اكات كب�رية م�ن قب�ل اإلرهاب».
وتاب�ع« ،نطمنئ بأن اإلره�اب لن يعود
إىل تلعف�ر ،وس�تبقى االخ�وة العربي�ة
االصيل�ة قائم�ة يف ه�ذه املنطق�ة»،
مضيف�ا «نحن خ�دام لتلعف�ر ونفتخر
به�ا بع�د ان تمكن�ا م�ن تحريره�ا».
وق�ال« ،نأمل مش�اركتكم الواس�عة يف
االنتخابات لحل املش�كالت املستعصية

بالع�راق ،ونعاهدكم كما وقفنا س�وية
يف تحرير األرض فأننا سنقف من جديد
لخدمتكم وتحقيق مطالبكم» .ونوه إىل
أنه «ستبقى تلعفر عصية عىل اإلرهاب
وسندافع عنها ونعمل عىل تحويلها اىل
محافظ�ة آمنة مس�تقرة» ،الفتا إىل أن
«تحالف الفتح يس�عى إلحياء مرشوع
ري الجزيرة الذي لم ينجز رغم وجوده
منذ العهد امللكي».

وزير النفط يعل�ن حت�وي�ل احل�راس األمنيي�ن اىل عق�ود

الجوي�ة املنتظم�ة بينهم�ا ،من خ�الل رح�الت تنظمها
الخطوط األردنية.
وقال�ت الحكوم�ة األردنية يف بي�ان ،الثالث�اء املايض ،إن
الرح�الت الجوية س�تعاود نش�اطها اعتبارا من الش�هر
املقب�ل ،من خالل رشك�ة امللكية األردني�ة ،لنقل الركاب،
ووس�ط جه�ود لتعزي�ز التع�اون يف مج�االت النق�ل
واالقتصاد.
وعلق األردن الرحالت الجوية مع س�وريا اعتبارا من عام
 ،2012بسبب س�وء األوضاع األمنية بالتزامن مع الثورة
والعمليات العسكرية التي شهدتها البالد خالل السنوات
املاضية.

جملس اخلدمة يوضح آلية احتساب درجات استامرة التوظيف

جلنة شهداء التظاهرات تكشف عدد املشمولني بالتعويضات من ضحايا ترين

نقاية الصحفيني متدد
حتديث استامرة املكافآت التشجيعية
اىل اخلميس املقبل
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الرافدين يعلن عن تسهيالت مرصفية لدعم ومتويل املشاريع االستثامرية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس األحد ،عن تقديم تس�هيالت مرصفية لدعم املشاريع االستثمارية
والتجارية يف العراق.
وأوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان «املرصف
مس�تعد لتموي�ل ودعم مختل�ف املش�اريع التجارية واالس�تثمارية لالس�هام يف تحريك عجلة
االقتص�اد وتوف�ر ف�رص عمل عرب تنش�يط القط�اع الخاص عن االس�هام يف الح�د من أزمة
السكن».
وأشار اىل ان «أبواب املرصف مفتوحة لجميع الراغبني بالحصول عىل دعم وتمويل مشاريعهم
التجارية واالس�تثمارية بمختلف االتجاهات والسيما املتعلقة بتشغيل االيدي العاملة وتحفيز
استثمارات القطاع الخاص اضافة اىل تمويل مشاريع االسكان يف مختلف املحافظات للحد من
أزمة الس�كن» .ولفت اىل ان «املرصف مستمر يف تمويل املشاريع الصغرة واملتوسطة والسيما
ألصحاب املحال التجارية والورش الصناعية».
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اعلن�ت املفوضية العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات،
أم�س األح�د ،اس�تنفار الجه�د االمن�ي لتأمني
صناديق ومخازن االقرتاع يف املحافظات.
وق�ال مدير اع�الم املفوضية ،مهن�د مصطفى؛
«اكملن�ا جمي�ع الج�داول الخاص�ة بعملي�ة
االنتخاب�ات ابت�داء م�ن تحدي�ث البطاق�ات
البايومرتية اىل اجراء املحاكاة الثالثة».
واشار اىل «تنسيق عا ٍل مع القوات االمنية بشان
تامني املكاتب واملخ�ازن وحمايتها يوم االقرتاع
والجهد االمني مستنفر لتامني هذه االماكن».
واضاف مصطف�ى «املفوضية وضعت اجراءات
خاص�ة لتام�ني صنادي�ق واجه�زة االق�رتاع يف
املخازن االنتخابية وبالعكس ،وجميعها خاضعة
اىل اجراءات امنية دقيقة يف جميع املحافظات».
وب�ني «عملي�ات الع�د والف�رز خاضع�ة الليات
الكرتوني�ة رصينة ال يمك�ن اخرتاقه�ا» ،معلنا ً
«تحدي�ث البيان�ات الكث�ر م�ن ملي�ون ونصف
املليون مواطن».
وبما يخص منع تصويت قوات الحش�د الشعبي
ضم�ن االق�رتاع الخ�اص ،اوض�ح مصطفى ان
«احدى اجراءتنا كمفوضي�ة للتصويت الخاص
باالجهزة االمنية ومنها الحش�د الش�عبي ايفاء
البيانات الخاصة باملنتسبني».
وعلل س�بب حرمان قوات الحشد الشعبي من التصويت
الخاص اىل «تأخر ارس�ال البيانات الخاصة باملقاتلني»،
الفتا اىل «االتفاق مابني الطرفني تصويت املقاتلني ضمن
االقرتاع العام».
ب�دوره ،ق�ال رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح ،ان
االنتخاب�ات املقبل�ة تاريخي�ة ونقطة تح�ول يف العراق

واستجابة الجماع وطني واسع عىل رضورة االصالح.
وق�ال صالح يف مؤتمر صحفي عق�ده بمبنى مفوضية
االنتخاب�ات بعد إرشافه عىل مح�اكاة لالنتخابات «اعرب
ع�ن تقديري الع�ايل ملفوضية االنتخاب�ات ويونامي من
اجل استكمال االستعدادات» مشددا ً عىل ان «االنتخابات
مفصلية وتاريخية ونقطة تحول يف تاريخ العراق ونأمل
منه منطلقا ملرشوع اصالحي واعد».

وشدد عىل «رضورة تأمني بيئة انتخابية مناسبة» الفتا
اىل ان «إج�راءات املفوضية واألجهزة األمنية اس�تثنائية
ملنع التزوير».
ولف�ت اىل ان «ي�وم االق�رتاع س�يتحول لع�رس وطن�ي
وفرصة لتثبيت اإلرادة الوطنية العراقية» مبينا ان «يوم
االقرتاع سيكون يوم االنطالق نحو اإلصالح وهو فرصة
العراقيني لرسم مستقبلهم».

وأكد صالح ان «املش�اركة الش�عبية الواس�عة
يف ه�ذه االنتخابات س�تكون ص�دا ً للمتالعبني
واملرتبصني بهذا الوطن».
إىل ذلك ،اعلن�ت قيادة العمليات املش�رتكة ،عن
نق�ل جمي�ع صنادي�ق االق�رتاع جوا بواس�طة
طران الجيش.
وق�ال الناط�ق باس�م القي�ادة ،اللواء تحس�ني
الخفاجي؛ «كلجنة امنية اعلنا جملة من االمور
اولها عدم منع التجوال واذا حدث اي امر طارئ
من حقنا ان نف�رض التجوال ،واغالق املطارات
والح�دود الدولي�ة والبحرية والجوي�ة والربية،
ومنع حركة العجالت بني املحافظات باالضافة
اىل من�ع حرك�ة الدراج�ات الناري�ة و{التك تك}
وعجالت الحمل».
واضاف «كما س�نفتح جميع الطرق لتس�هيل
حركة الناخب اىل املركز االنتخابي وتوفر وسائل
نقل لذوي االحتياجات الخاصة كما س�نفرض
اطواق امنية وصوالً اىل مراكز االقرتاع».
واش�ار الخفاجي ،اىل «عدم السماح للتجمعات
البرشي�ة خ�الل عملي�ة االق�رتاع والضغط عىل
الناخب بقوة الس�الح وسيعتقل من يقوم بذلك
ولن نسمح بالتهاون يف املراكز االنتخابية».
وتابع «وفرن�ا جهدين اس�تخباري وفني االول
يعتمد ع�ىل كامرات حرارية وطائرات» ،منوها ً
اىل ان «جمي�ع صنادي�ق االق�رتاع س�تنقل جوا
بواسطة طران الجيش».
واكد الخفاجي «اجراء عمليات استباقية لتامني املناطق
انتخابي�ا ً ومن�ع اي خرق امن�ي» ،معلن�ا «توفر قوات
اضافية بدي������لة وجعل القوات االمنية يف حالة انذار
ق���ص�وى يف املناط�ق والق���رى واالري�اف وكذلك يف
املناطق الساخنة».

Apago PDF Enhancer
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قال زعي�م تحال�ف الفتح ه�ادي العامري،
أم�س األحد ،إن توجيه�ات املرجعية الدينية
العليا ،حددت «خارطة طريق» كفيلة بعبور
الع�راق إىل ب�ر األمن .وأوض�ح العامري يف
كلمة القاه�ا خالل تجمع انتخابي يف قضاء

تلعف�ر بمحافظ�ة نين�وى أن «توجيه�ات
املرجعي�ة الديني�ة ح�ددت خارط�ة طريق
كفيل�ة بعبور الع�راق اىل بر االمن ،ونش�دد
ع�ىل رضورة إبعاد االنتخابات عن التدخالت
والتأثرات االجنبي�ة» .وأضاف ،أن «تحالف
الفتح عازم ع�ىل إعمار الع�راق ،وأن حماة
الوط�ن ه�م االق�در ع�ىل بنائ�ه» ،مضيف�ا ً

«نحث عىل انتخاب من س�عى لحفظ سيادة
الع�راق ،وعدم الس�ماح بالتواجد االجنبي».
وأش�ار العام�ري إىل ،أن «س�قوط كل م�ن
راهن ع�ىل دمار وانهاء الع�راق ،بعد دخول
داع�ش إىل مناطق كثرة ،وأن مناطق تلعفر
واإليزيدي�ني تعرضت إىل انتهاكات كبرة من
قبل اإلرهاب» .وتابع« ،نطمنئ بأن اإلرهاب

لن يعود إىل تلعفر ،وس�تبقى االخوة العربية
االصيل�ة قائم�ة يف هذه املنطق�ة» ،مضيفا
«نحن خدام لتلعفر ونفتخر بها بعد ان تمكنا
م�ن تحريره�ا» .وقال« ،نأمل مش�اركتكم
الواس�عة يف االنتخاب�ات لح�ل املش�كالت
املس�تعصية بالعراق ،ونعاهدكم كما وقفنا
س�وية يف تحري�ر األرض فأننا س�نقف من

جديد لخدمتكم وتحقيق مطالبكم».
ون�وه إىل أن�ه «س�تبقى تلعف�ر عصية عىل
اإلرهاب وسندافع عنها ونعمل عىل تحويلها
اىل محافظ�ة آمن�ة مس�تقرة» ،الفت�ا إىل أن
«تحالف الفتح يس�عى إلحي�اء مرشوع ري
الجزي�رة ال�ذي لم ينج�ز رغم وج�وده منذ
العهد امللكي».

األمني العام ملجلس الوزراء يؤكد اكامل ملف معاجلة امللوحة واحلزام األخرض
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د األم�ني العام ملجل�س ال�وزراء حميد نعي�م الغزي،
أمس األحدّ ،
أن لجنة األمر الديواني ( )73لس�نة ،2021
املختص�ة بإيجاد الحل�ول؛ ملعالجة ملوح�ة نهر الفرات
والحزام األخرض يف مناطق الفرات األوسط من محافظة
املثنى إىل محافظة ذي قار ،قد أكملت اإلجراءات اإلدارية
واملالي�ة مللف معالجة امللوح�ة يف مناطق حوض الفرات

باحلوار ..بارزاين يعلن
االستعداد حلل املشاكل مع
حزب العامل الكردستاين
أبدى نائب رئيس الحزب الديمقراطي
الكردستاني نيجرفان بارزاني أمس
األحد استعدادا ً لحل املشاكل مع حزب
العم�ال الكردس�تاني املتواج�د ع�ىل
أرايض إقليم كردستان عرب الحوار.
وق�ال بارزان�ي يف كلم�ة ل�ه خ�الل
مهرج�ان انتخاب�ي للح�زب يف مدينة
ده�وك ،إن «الحرب ضد داعش وقطع
ميزاني�ة اإلقلي�م م�ن قب�ل الحكومة
االتحادي�ة ،ومج�يء مليون�ي ن�ازح
والج�ئ م�ن س�وريا وباق�ي مناطق
الع�راق كان س�ببا بتوق�ف عجل�ة
االعمار والبن����اء» ،مستدركا القول
إن «ه�ذا ال يعن�ي أن قافل�ة التط�ور
والتنمي�ة يف اإلقلي�م ق�د توقفت لألبد
بل ه�ي مس�تمرة ،ونح�ن متفائلون
بمستقبل افضل لكوردستان».
وأض�اف أن م�ن ب�ني املش�اكل الت�ي
تواج�ه اإلقلي�م ت�������واجد حزب
العم�ال الكردس�تاني ع�ىل أراضي�ه،
مؤكدا أن هذا الح�زب املع�����ارض
للنظ�ام يف أنق�رة «يع����رقل عملية
األعم�ار والبناء يف املناط�ق الحدودية
بكردستان».

والح�زام األخرض؛ إلط�الق املرحلة املقبل�ة والرشوع يف
تنفيذ أعم�ال الجهات القطاعية ع�ىل أرض الواقع ،بعد
إق�رار التخصيص�ات املالي�ة للمرشوع.ج�اء ذل�ك أثناء
ترؤس�ه االجتماع الرابع للجنة املذكورة يف مبنى األمانة
العامة ملجلس الوزراء؛ لوض�ع الصيغة النهائية إلطالق
مرحلة التنفيذ ،وتحويل عمل اللجنة من إطار الدراس�ة
إىل إطار اإلرشاف واملتابعة للجهات املنفذة ،مش�ددا ً عىل
أن التخل�ص من ارتفاع نس�ب امللوحة يف مناطق حوض

الفرات رضورة قصوى كونه يخدم رشيحة واس�عة من
أبناء محافظات الوس�ط والجنوب الذي�ن يصل عددهم
ألكث�ر م�ن ثمانية ماليني نس�مة ،من خ�الل توفر املاء
الصالح للرشب ،وأهميت�ه يف تحقيق التنمية يف املجاالت
الزراعي�ة ،واآلث�ار اإليجابية التي س�تنتجها يف تش�غيل
األيدي العاملة يف تلك املناطق.
وتدارس�ت اللجنة أيضا إجراءات وزارة التخطيط بشأن
إدراج التخصيصات املالي�ة للمرشوع املذكور ،إىل جانب

إمكاني�ة تحوي�ل ج�زء م�ن األرايض املحاذي�ة للطريق
أراض زراعي�ة باعتبارها ُجزءا من متطلبات
الدولية إىل
ٍ
مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ضمن مرشوع
الحزام األخرضُ .يذكر أن اللجنة وضعت دراس�ة شاملة؛
ملعالج�ة امللوح�ة وتخليص مجرى النه�ر ومصباته من
املياه اآلس�نة ،باعتماد أساليب متطورة وحديثة ُح ّددت
بالتعاون مع أساتذة الجامعات واملختصني يف هذا املجال،
ودراسة أخرى ملكافحة التصحر والحزام األخرض.

مستشار األمن القومي يبحث مع السفري الفرنيس ملفي سنجار وخميم اهلول
بغداد  /المستقبل العراقي
استقبل مستشار األمن القومي ،السيد قاسم األعرجي ،أمس
األحد ،السفر الفرنيس يف بغداد ،السيد ايريك شوفاليه.
وجرى خالل اللقاء ،استعراض العالقات العراقية الفرنسية،
وس�بل تطويره�ا بم�ا يخ�دم مصلح�ة البلدين والش�عبني

الصديق�ني .وأك�د األعرجي ،أن العراق حري�ص عىل عالقاته
مع فرنس�ا ،ويسعى إىل تطويرها ويف جميع املجاالت ،مشرا
إىل أن زيارة الرئيس الفرنيس األخرة ومشاركته يف قمة بغداد
تؤك�د عمق العالقات بني البلدين .كما أش�ار األعرجي ،إىل أن
أمام العراق استحقاق وطني كبر يتمثل بإجراء االنتخابات،
وأن الحكومة واملفوضية استكملتا كافة اإلجراءات املطلوبة

لنجاح االنتخابات ،مبينا أن التغير يأتي من خالل املش�اركة
الحقيقية يف االنتخابات .وتطرق اللقاء أيضا ،إىل ملف سنجار
ومخيم الهول ،وس�بل عودة النازحني إىل مدنهم بش�كل آمن.
م�ن جانبه أبدى الس�فر الفرن�يس ،إعجابه ب�إدارة وتنظيم
الحش�ود املليونية التي أدت زيارة األربعني يف كربالء املقدسة،
معربا عن تقديره للجهود التي رافقت هذا الحدث الكبر.

القضاء يوضح مهام جلنة مراقبة مواقع شبكات التواصل االجتامعي
بغداد  /المستقبل العراقي
ً
توضيحا حول
أصدر مجلس القض�اء األعىل
أس�باب تشكيل لجنة ملراقبة مواقع التواصل
االجتماعي .وذكر املرك�ز اإلعالمي للمجلس
ّ
أن «اللجنة املش�كلة باألم�ر القضائي املرقم
(/711مكت�ب )2021/تش�كلت بن�ا ًء ع�ىل
الطلب املقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس
خلي�ة األعالم األمني ،بع�د أن تم رصد العديد
م�ن الحاالت املرفوض�ة اجتماع ًي�ا وأخالق ًيا
يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي مث�ل الدعوة
إىل تب�ادل الزوج�ات والح�ث ع�ىل اإللح�اد
وممارس�ة أعمال الدع�ارة والرتويج ألفكار
تتن�اىف مع ثوابت اإلس�الم املنص�وص عليها
يف دس�تور جمهوري�ة العراق لس�نة ،2005
والذي أكد عىل الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية

يف املادة ( )2منه معت ً
ربا اإلس�الم دين الدولة
الرسمي».
أن اللجنة ته�دف ً
وأض�اف البي�انّ ،
أيضا إىل
«تشخيص حاالت التحريض الطائفي لدوافع
سياسية وانتخابية ،لذا صدر األمر القضائي
بتشكيل اللجنة املذكورة لرصد كل ما يشكل
جريمة ً
وفق�ا لقانون العقوبات والدس�تور
ّ
العراقي ال�ذي أكد عىل الحف�اظ عىل األرسة
وقيمه�ا الدينية واألخالقي�ة والوطنية والتي
هي أساس املجتمع يف املادة ( )29منه».
وتابع البيان« ،تم مراعاة أن يكون لكل نقابة
معني�ة بالعم�ل اإلعالمي املقروء واملش�اهد
ممث�ل يف اللجن�ة لضم�ان مش�اركة الجهة
النقابية املختصة فن ًيا باملخالفة وتشخيصها
بشكل دقيق باإلضافة إىل ممثلني من الجهات
األمنية املختصة».

رشطة األنبار عن التفجري االنتحاري :حاول استهداف
مقر املديرية يف الرمادي
أك�دت قي�ادة رشطة األنب�ار ،أمس األح�د ،أن العجل�ة املفخخة كانت تس�تهدف مقر
املديرية ،قبل ان يتم التصدي لها وتفجرها.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،أن «ابطال مديرية افواج
الط�وارئ تتصدى لعجله مفخخ�ه يقودها انتحاري حاولت التق�رب من مقر املديريه
وفتح النار باتجاه االنتحاري مما ادى اىل تفجر نفسه».
وأوضح البيان أن االنفجار لم يسفر عن «اصابا باستثناء مادية فقط».
وأك�دت خلية اإلعالم األمني أن انفجار الس�يارة املفخخة يف مدينة الرمادي لم يس�فر
ع�ن خس�ائر برشي�ة .وقال�ت الخلية «من خ�الل املتابع�ة امليدانية وتكثي�ف الجهود
االس�تخبارية ،تمكنت القوات األمنية يف محافظة األنب�ار من محارصة عجلة يقودها
إرهابي انتحاري يف شارع ( )100الخدمي يف مدينة الرمادي».
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احلكومة تقدم مرشوع «العيد الوطني»
إىل الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
غ�رد رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ِبش�أن العيد
الوطن�ي الس�تقالل العراق.وق�ال
الكاظم�ي يف تغريدة ع�ىل {تويرت}
ان�ه «س�عيا ً إىل تكري�س الهوي�ة
الوطنية الجامع�ة ،ق ّدمنا مرشوعا ً

العتب�ار ي�وم  3ترشي�ن األول عيدا ً
وطني�اً ،وهو يوم اس�تقالل العراق
وانضمام�ه كمؤس�س إىل عصب�ة
األمم».واض�اف «عم�ق وأصال�ة
ّ
س�يعرب
ش�عبنا ه�و املعن�ى الذي
عنه العراقيون من خالل مش�اركة
واس�عة يف االنتخابات ،واختيار من
يؤمن بالهوية الوطنية العراقية».

وزير النفط يعلن حتويل احلراس األمنيني
اىل عقود
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير النفط ،أمس األحد ،تحويل الحراس األمنيني اىل عقود وفق قرار
. 315
وبحس�ب الوثيقة الصادرة م�ن وزارة النفط ،واطلعت عليها “املس�تقبل
العراقي” ،انه “استنادا اىل املادة  67من قانون املوازنة العامة ،وجه الوزير
بالب�دء يف اج�راءات ومتطلب�ات تحويل الح�راس االمنيني يف تش�كيالتهم
اىل عق�ود وف�ق قرار مجل�س الوزراء  315لس�نة  2019وس�يتم اعالمكم
بالخطوات الالحقة بعد استكمال التداول مع وزارة الداخلية”.

جملس اخلدمة يوضح آلية احتساب درجات
استامرة التوظيف
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�در مجل�س الخدم�ة العام�ة
االتحادي العراق�ي ،توضيحا ً حول
آلي�ة احتس�اب درجات اس�تمارة
التوظيف.
وذك�ر املجل�س يف بي�ان ،تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«اآللي�ة املعم�ول بها يف احتس�اب
درج�ات املفاضلة كان�ت بنا ًء عىل
الق�رار الذي تم اتخاذه من مجلس
الخدم�ة وح�دد ه�ذه الدرجات يف

استمارة التقديم».
واض�اف ان�ه «س�يقوم بإختي�ار
اع�ىل مع�دل للدرجة من اس�تمارة
املفاضلة لغرض االنتقال إىل املرحلة
الثانية م�ن برنامج التوظيف وهي
مرحلة االختبار اإللكرتوني واعالن
االسماء».
واشار اىل انه «كل من لديه اعرتاض
عىل نتيجة االس�تمارة الخاصة به
بإمكانه تقدي�م طلب االعرتاض اىل
اللجن�ة املختصة لغ�رض النظر يف
هذا االعرتاض بشكل موضوعي».

جلنة شهداء التظاهرات تكشف عدد املشمولني
بالتعويضات من ضحايا ترشين
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مؤسسة الش�هداء ،أمس األحد ،عن عدد املشمولني بالتعويضات
ممن سقطوا يف احتجاجات ترشين األول/أكتوبر داخل ساحات االحتجاج
يف بغداد.
وقال رئيس لجنة ش�هداء التظاهرات يف املؤسسة ،عيل جاسم ،إن «جميع
ضحايا التظاهرات والبالغ عددهم  310ش�ملوا بتلك التعويضات ،وأضيف
له�م مؤخرا الش�اب محمد الباقر ال�ذي قتل يف تظاه�رات  25أيار ،2021
ليصبح عدد املشمولني يف بغداد فقط .»310
وأض�اف أن «التعويضات كانت عبارة ع�ن  10مليون دينار ،وقطعة أرض
ورات�ب تقاعدي يرتاوح ما ب�ني  – 950مليون و 200أل�ف دينار عراقي»،
موضحا أن «الوجبة الثالثة من الضحايا كان من املفرتض اليوم يتس�لموا
مبلغ التعويض لكن بسبب تعطيل الدوام الرسمي تم تأجيل املوضوع».
وب�ني أن «هناك توصية حكومية برضورة رسعة انجاز معامالت الضحايا
والجرح�ى من أجل منحه�م حقوقهم ،لكن البروقراطية هي املش�كلة يف
تأخر حسم بعض املعامالت» .ويف ترشين األول  ،2019اندلعت احتجاجات
يف بغ�داد وعدد من املحافظات الوس�طى والجنوبي�ة ،تخللها عنف أدى إىل
س�قوط أكثر من  600قتيل م�ن املتظاهرين ،واألجهزة األمنية ،األمر الذي
أج�رب حكومة رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي عىل االس�تقالة ،يف نهاية
ترشي�ن الثاني من العام ذاته ،واس�تمرت االحتجاج�ات حتى انحرست يف
شباط  ،2020بسبب تفيش جائحة كورونا يف العراق.

الفتح :استبعاد احلشد الشعبي من التصويت
اخلاص لن يؤثر عىل فرصنا باالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
عل�ق القي�ادي يف تحال�ف الفت�ح
س�عد الس�عيدي ،أمس االحد ،عىل
امكاني�ة انخفاض ف�رص تحالف
الفت�ح بع�د دم�ج تصوي�ت قوات
الحشد الشعبي مع العام وحرمان
بع�ض املنتس�بني م�ن التصوي�ت
اثناء تواجدهم يف الدوام الرس�مي،
مرجحا وجود خلل فني وتنس�يقي
ب�ني الحش�د واملفوضي�ة تس�بب
بتأخر ارسال قوائم االسماء.وقال
الس�عيدي يف ترصي�ح صحف�ي إن
«عدم شمول قوات الحشد الشعبي
مع التصويت الخاص لن يؤثر عىل
نتائج التصويت وفرص فوز تحالف
الفتح» ،مشر اىل ان «الفتح مايض
يف االس�تحقاق االنتخابي وسيكون

االوىل واالجدر يف تش�كيل الحكومة
وتس�مية رئي�س الوزراء».ورج�ح
«وجود اسباب فنية وتنسيقية بني
هيئة الحش�د الش�عبي واملفوضية
العلي�ا لالنتخاب�ات ،أخرت ارس�ال
قوائم منتس�بي الحش�د الش�عبي
للمفوضية».
واضاف ان «وجود بعض املنتسبني
يف اوق�ات ال�دوام الرس�مي اثن�اء
التصوي�ت الع�ام س�يحرمهم من
التصوي�ت ولك�ن ل�ن يؤث�ر ع�ىل
النتائج».وكان�ت املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخاب�ات ق�د ق�ررت
اس�تبعاد عن�ارص هيئة «الحش�د
الشعبي» من املشاركة يف التصويت
الخ�اص بقوات األمن ،وش�مولهم
بالتصوي�ت الع�ام يف االنتخاب�ات
الربملانية املقبلة.
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التقى املبعوثة األممية ..وشدد على إجراء االقرتاع ببيئة آمنة  ١٠٠باملئة

حمافظ البرصة :األرايض استحقاق للجميع وستوزع بعد االنتخابات
البصرة  /صفاء الفريجي
وج�ه محاف�ظ البرصة اس�عد العيدان�ي ،أمس
األحد ،رس�الة صوتية اىل كل املستحقني لقطع
األرايض إليضاح موعد التسليم.
وقال العيداني ،يف رسالة صوتية وصل املستقبل
العراقي نسخة منها« ،اىل كل املستحقني لقطع
األرايض ال نري�د التوزي�ع االن حت�ى ال يقول�وا
دعاية انتخابية».
وش�دد العيدان�ي بالق�ول «وقط�ع األرايض
استحقاق الجميع حسب الضوابط».
من جان�ب آخر ،أك�د محافظ البرصة مرش�ح
تحال�ف تصميم اس�عد العيدان�ي ان املحافظة
مستعدة الجراء االنتخابات امنيا بنسبة .%١٠٠

شفافة ونزيهة.
ولفت�ت إىل أن بعث�ة االم�م املتح�دة تختلف عن
البعثات الس�ابقة ،وأن بعثة ع�ام  ٢٠١8كانت
مقترصة عىل جزء بس�يط من املساعدة األمنية
فقط ،وأن البعثة الحالية ستقدم مساعدة فنية
ضخمة.
وأش�ارت إىل أنه نتيجة للمس�اعدة الفنية التي
تقدمها بعثة االمم املتحدة ملفوضية االنتخابات
واملؤسسات املعنية ،س�تكون االنتخابات بالغة
االختاف ،مبدية تفاؤلها بالجانب الفني لعملية
االقرتاع.
وأضاف�ت ،أن «عدد املراقبني م�ن االمم املتحدة
يبلغ  8٠٠ش�خص بما فيهم االش�خاص الذين
يقدم�ون املس�اعدة» .مش�رية إىل وج�ود ع�دد

وقال ان امن الناخب اولوية بالنس�بة لحكومة
الب�رصة ،متوقعا بان ترس�م انتخابات ترشين
خارطة طريق جديدة للعراق.
بدوره�ا ،أك�دت املمثل�ة الخاصة لألم�ني العام
لألمم املتح�دة يف العراق ،جنني باس�خارات أن
 8٠٠مراقب تابع لألمم املتحدة سيش�اركون يف
مراقبة االنتخابات العراقية.
وقالت باسخارات يف مؤتمر صحفي مشرتك مع
محافظ البرصة أسعد العيداني ،إن «االنتخابات
الت�ي س�تجري يف الع�ارش من الش�هر الجاري
أخذت الحيز االكرب من املناقشات مع املسؤولني
يف الب�رصة» ،مبينة أن ه�ذه االنتخابات مهمة
للع�راق وه�ي خط�وة اوىل عىل طري�ق طويل،
مؤك�دة رضورة أن تج�ري االنتخابات بطريقة

فتح باب التقديم ملنتسبي هيئة احلشد الشعبي الكامل الدراسة اجلامعية االولية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت مديرية الرتبية والتعليم يف هيئة الحشد الشعبي،
أم�س األح�د ،ع�ن اع�ام منتس�بي الهيئة بفت�ح باب
التقدي�م الكم�ال دراس�تهم الجامعية االولي�ة (دبلوم
_ بكالوري�وس) للع�ام ال�درايس ( )٢٠٢٢-٢٠٢١يف
الجامعات واملعاه�د الحكومية وفق القانون رقم ()١٥
لسنة .٢٠١٦
وذكرت يف بيان ان رشوط التقديم تتضمن:
-١يحق لخريجي الدراس�ة االعدادية التقديم للدراسات

االولية املس�ائية ،ويتم قبول خريج�ي الفرعني العلمي
واالدبي يف الكليات املس�ائية (البكالوريوس) وخريجي
االف�رع املهنية يتم قبولهم يف الكليات ذات التخصصات
املنارضة وخريجي الدبلوم يت�م قبولهم ضمن الكليات
املنارضة .
 -٢ال يح�ق الح�د م�ن املنتس�بني التقدي�م إذا ل�م يكن
مرش�حا من قبل محل انتس�ابه بكتاب ترشيح رسمي
معنون اىل مديرية الرتبية والتعليم.
 -3يف حال قبول املنتس�ب يف إحدى الكلي�ات أو املعاهد
املسائية ال يحق له املطالبة بتفرغ كيل أو جزئي إلكمال

الدراسة.
 -4يكون اختيار الكليات أو املعاهد حسب درجة معدل
ومجموع املنتس�ب وفق اقرارات قس�م القبول املركزي
التابع لدائرة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة يف وزارة
التعليم العايل.
 -٥يدخل املنتسب يف منافسة عىل االختصاص املطلوب
م�ع افراد آخرين من باقي القوات األمنية فقط (الدفاع
 الداخلية -االمن الوطني  -جهاز االستخبارات -جهازمكافحة االرهاب).
 -٦يشمل املتقدم بتخفيض االجور الدراسية.

ايران تشكر جهود العراق يف مشاركة زوارها باألربعينية

بغداد /المستقبل العراقي

ق�درت الس�فارة اإليرانية يف بغ�داد ،جهود
الحكومة العراقية وجميع الذين ش�اركوا يف
اقامة مراسم أربعينية اإلمام الحسني (ع).
وقال�ت يف بي�ان ،ان «س�فارة الجمهوري�ة
اإلس�امية اإليراني�ة يف الع�راق تتقدم بإحر
التعازي بمناس�بة حلول ذکری رحیل النبي
االكرم (ص) وكذلك استشهاد االمام حسن
املجتب�ى (ع) وتعرُب عن مش�اعر االش�ادة
والتقدي�ر للحكوم�ة العراقی�ة والش�عب
العراق�ي الکریم ،واصحاب املواكب ،وخدمة
االم�ام الحس�ین (ع) وجمیع الذی�ن قدموا
املس�اعدات والتس�هيات الازم�ة لحضور

ال�زوار االيرانيني يف مراس�م اربعینیة االمام
الحس�ني (ع) لس�نة  ١443ه�.ق وس�جلوا
هذه امللحمة الرائعة».
وأضاف البيان :فمما الشك فیه ان اربعينیة
ه�ذا العام رافقتها بع�ض الصعوبات بفعل
القي�ود الناتج�ة ع�ن جائح�ة كورونا مما
اس�فر ع�ن اس�تضافة اع�داد مح�ددة من
الزوار االيرانيني؛ لك�ن يف الختام بفضل الله
سبحانه وتعالی وبربكة دماء سيد الشهداء
(ع) أدی االمر الی التواجد امللیونی لعش�اق
االمام الحسني (ع) من ابناء الشعب العراقي
وزوار البلدان االخرى يف كرباء املقدسة».
وأك�دت الس�فارة االيراني�ة انه�ا «اذ تج ّدد
الش�كر واالمتنان لکافة القائمین علی هذه

املراسم ،تأمل من خال التخطيط والظروف
القادم�ة ان تقام مراس�م اربعينی�ة االمام
الحسني(ع) يف الس�نة القادمة بعیدا ً ان اية
قيود وان یحالف التوفیق خدام زوار الحسني
(ع ) االعزاء الس�داء الخدمات الی عش�اقه
وموالی�ه وتتع�زز اوارص املحب�ة والتواصل
املبارك بني الحكومتني والشعبيني الكبريين
االيران�ي والعراقي اكث�ر من اي وقت مضی
تجس�يدا لش�عار {ح�ب الحس�ني يجمعنا}
علی ارض الواقع س�ائلین الب�اري عزوجل
اًن يمّ�ن ع�ىل الش�عبني االيران�ي والعراقي
بموفور الصحة والسامة وان تزول اعراض
وتداعیات جائحة الكورونا عنهما فی اقرب
فرصة ممکنة».

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي ،أمس األحد ،قرب إطاق
دليل الطالب واس�تمارة القبول املرك�زي .وقالت الوزارة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،إنها «تس�تعد إلطاق دلي�ل الطالب
واس�تمارة القب�ول املرك�زي يف الجامعات ضمن قنات�ي القبول العام
وذوي الش�هداء للعام ال�درايس  ٢٠٢١/٢٠٢٢يف غضون األيام القليلة
املقبلة فيما سيتم ش�مول الطلبة األوائل من خريجي الدراسة املهنية

بالتقديم اإللكرتوني لهذا العام».وأش�ارت إىل أنها «أطلقت اس�تمارة
التقدي�م اىل قن�اة قب�ول املوظف�ني املتميزين م�ن خريجي الدراس�ة
اإلعدادية وتبقى االس�تمارة متاحة أمام املش�مولني بالتقديم اىل غاية
الثاثاء املوافق  ،٢٦/١٠/٢٠٢١فيما فتحت أيضا استمارة التقديم اىل
قناة املوظفني املتميزين يف املاكات الطبية بوزارة الصحة من خريجي
املعاهد اىل غاية الثاثاء املواف�ق .»٢٦/١٠/٢٠٢١وبينت ،أنها أطلقت
أيض�ا ً «اس�تمارة التقدي�م اىل قناة املعلمني املجازين دراس�يا للس�نة
 ٢٠٢١/٢٠٢٢وتستمر اىل غاية الخميس املوافق .»٢١/١٠/٢٠٢١

املوانئ جتدد شهادة اجلودة وتعيد عوامة إىل خور عبد اهلل
وترسل مبعوثني للتدرب يف مرص
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل  /الرشك�ة العامة ملوانئ
الع�راق ع�ن من�ح مين�اء ام قرص الش�مايل
التجديد الس�نوي لش�هادة الجودة العاملية (
 ،)ISOجاء ذلك حسب توجيهات وزير النقل
الكابتن نارص حسني بندر الشبيل.
وق�ال مدير ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهندس
فرحان الفرطويس ان ميناء ام قرص الشمايل
منح التجديد الس�نوي لش�هادة الجودة بعد
تطبي�ق متطلب�ات ومعايري أنظم�ة الجودة
العاملي�ة ( ،)ISOمش�ريا إىل ان ه�ذا االم�ر
يحافظ عىل الس�معة العاملية التي يتمتع بها
امليناء.
واوض�ح املدي�ر الع�ام ان التجديد الس�نوي
لش�هادة الج�ودة العاملي�ة ملين�اء ام ق�رص
الش�مايل جاء بعد جهد متواصل من ماكات
املوان�ئ لارتقاء بالخدم�ات املقدمة للعماء
والس�فن التي تؤم موانئ العراق بهدف رضا
الزبون.
وناقشت املوانئ سبل االرتقاء باداء العاملني
يف املحطات يف ميناء ام قرص الشمايل واكدت
ع�ىل رضورة تطاب�ق االع�داد واالحج�ام يف
البضاع�ة تدوين�ا وميدانيا لتقلي�ل االرضار
وتعظيم اإليرادات.
وق�ال مدير ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهندس
فرحان الفرطويس حس�ب توجيه�ات وزير
النقل الكابتن نارص الشبيل ان ادارة ميناء ام
قرص الشمايل ناقش�ت مع مسؤويل التفريغ
والش�حن واملحطات يف امليناء س�بل االرتقاء
باعم�ال املناول�ة ودق�ة العمل يف احتس�اب
االع�داد وحج�م االوزان للبضاع�ة ال�واردة
ومتابعتها لحني تخريجها من امليناء.
واوض�ح املع�اون الفن�ي ملدير ع�ام املوانئ
رئيس مهندس�ني احمد جاسم االسدي نظرا
لوجود اهمية العمل يف موانئ ام قرص يتطلب
التاكي�د عىل االداء بش�كل دقيق بم�ا يتعلق
بعمل االرصفة والس�احات واعم�ال املناولة

وتطابق االع�داد واالحجام املثب�ت الكرتونيا
وورقي�ا وميداني�ا وذل�ك لتقلي�ل االرضار
وتعظي�م االرادات مؤكدا ان ماتم مناقش�ته
هو ح�ث العاملني يف املحط�ات عىل الحرص
والدقة يف عملهم.
كم�ا اعي�دت م�اكات وزارة النق�ل الرشكة
العام�ة ملوان�ئ الع�راق وبجهود اس�تثنائية
عوامة الداللة البحرية رقم ( )3٠اىل موقعها
األصيل يف قن�اة خور عبدالل�ه بعد ان وجدت
مقطوع�ة الساس�ل وزاحف�ة نح�و اتجاه
اخر.
وق�ال مدي�ر عام املوان�ئ ان رج�ال البحرية
الش�جعان يعملون جاهدين من أجل سامة
الس�فن وناق�ات النف�ط الت�ي ت�أم موانئ
الع�راق م�ن خال تأم�ني وصيان�ة عوامات
الداللة البحرية املنترشة يف مياهنا ،مشريا اىل
توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني
بندر الشبيل برضورة تأمني القنوات املاحية
كافة .
م�ن جانبه وجه مع�اون املدير الع�ام الفني
للرشكة رئيس املهندس�ني احمد جاسم نعيم
ماكات قسم الس�يطرة والتوجيه البحري -
يف شعبه التنوير البحري وبالتعاون مع قسم
االنقاذ وماحة ام قرص باس�رتجاع العوامة
رق�م (  ) 3٠الت�ي انجرف�ت خ�ارج القن�اة
اىل موقعه�ا بعد ان ت�م صيانتها واس�تبدال
مصباح االضاءة وبعض الساس�ل الضعيفة
 ،وه�ي تعم�ل االن بصورة صحيح�ة  ،علما
ان هذه العوامة هي عوامة اس�تدارة للسفن
الوافدة واملغ�ادرة يف قناة خور عبدالله وعدم
وجودها او انجرافها يؤثر عىل عملية االرشاد
كعامة للداللة البحرية .
م�ن جانب آخر ،ذكر مدير قس�م الس�يطرة
والتوجي�ه البح�ري الكابت�ن رم�زي ايش�ا
داود قامت م�اكات ش�عبة التنوير البحري
وبمس�اندة وتنس�يق عايل مع قس�م االتقاذ
البحري والش�ؤون البحرية بس�حب العوامة
املقطوع�ة رق�م ( )3٠يف قناة خ�ور عبدالله

يف الرياض ..مباحثات ثقافية بني وزير
الثقافة العراقي ونظريه الفلسطيني
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث وزي�ر الثقافة حس�ن ناظ�م ،أمس
األحد ،مع نظريه الفلسطيني سبل تعزيز
العاقات املشرتكة.
وقال�ت وزارة الثقاف�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�هّ ،
إن
«الوزير حس�ن ناظ�م بحث م�ع نظريه
الفلس�طيني عاط�ف أبو س�يف توس�يع
آف�اق التعاون الثق�ايف بني الع�راق ودولة
فلسطني».
َّ
ب�أن القيادة
وأع�رب ناظم عن «س�عادته
الفلس�طينية للثقاف�ة تنتم�ي إىل الش�عر
واألدب» ،مش�يدا ً ب�دور «املثقف�ني
الفلس�طينيني الذي�ن عاش�وا يف الع�راق،
وتأثروا وأثروا باملشهد الثقايف».
كم�ا تحدث عن «إص�دارات الوزارة ،وقدم
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التعليم تعلن قرب إطالق دليل الطالب واستامرة القبول املركزي
بغداد /المستقبل العراقي

 -7يك�ون ف�رق املع�دل  ٥درج�ات ع�ن الدراس�ة
الصباحية.
املستمسكات املطلوبة:
 -١كتاب ترش�يح م�ن اللواء او املديرية املنس�وب اليها
معنون إىل مديرية الرتبية والتعليم.
 -٢وثيقة الدراس�ة االعدادية (تحتوي الرقم االمتحاني
واملعدل واملجموع).
 -3املستمسكات الثبوتية.
 -4يكون التقديم عن طريق اقس�ام الرتبية والتعليم يف
االلوية واملديريات.

ورفعه�ا وتجهيزها بسلس�لة وثقالة جديدة
م�ع مصب�اح ان�ارة جدي�د واعادته�ا اىل
موقعها االصيل بواس�طة الساحبة السندباد
والبانط�ون رق�م ( )٦ ٢7والرافع�ة كات�و
العائدين اىل قسم االنقاذ البحري.
إىل ذل�ك ،افتت�ح وزي�ر النق�ل الكابتن نارص
حس�ني بندر الش�بيل الرصيف النفطي A١١
يف مين�اء خ�ور الزب�ري لتصدي�ر واس�ترياد
املنتوجات النفطية.
واك�د معايل الوزير ان ه�ذا املرشوع النفطي
يعد من اهم املشاريع وضمن املعايري الدولية
واالنظمة الحديثة وظروف السامة الجاذبة
لكل الناقات النفطية وضمن عقد التش�غيل
املش�رتك بني رشكتي نخيل الخصيب ورشكة
اليمامة بالتعاون م�ع الرشكة العامة ملوانئ
العراق.
يف الغض�ون ،ب�ارش مبعوث�و وزارة النق�ل-
الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق لدورتي إعداد
املدربني  TOTوش�ؤون األفراد موارد برشية؛
تدريبه�م يف االكاديمي�ة العربي�ة للتدري�ب
والتطوي�ر يف جمهوري�ة م�رص العربية بعد
وصولهم مساء يوم الجمعة ،جاء ذلك حسب
توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني
بندر الشبيل.
وش�دد مدي�ر ع�ام موان�ئ الع�راق الدكتور
املهن�دس فرح�ان الفرطويس عىل سياس�ة
اإلدارة العلي�ا للرشك�ة ب�رضورة العم�ل
الجاد م�ن أجل تطوي�ر امل�اكات العاملة يف
الرشكة بمختلف صنوفه�م اإلدارية والفنية
والهندس�ية .ولف�ت أن موان�ئ الع�راق لها
تعاون مميز مع االكاديمية العربية للتدريب
والتطوي�ر يف مرص .م�ن جانبه اش�اد مدير
قس�م املوارد البرشية ملوان�ئ العراق ورئيس
الوفد احمد خلف ثجيل بالتعاون والتنس�يق
بني موانئ العراق واالكاديمية املرصية مبينا ً
ان هذه الدورات س�تطور م�ن قابليات أداء
موظف�ي الرشكة وخصوص�ا يف إدارت عمل
األقسام والشعب .

ديوان الجواهري بطبعته الجديدة كهدية،
وأوعز بإعطاء الوفد الفلسطيني عددا ً من
االصدارات».
وبحس�ب البيان «وجه الوزير املدير العام
لدائ�رة الس�ينما وامل�رح أحم�د حس�ن
م�وىس بعم�ل مرحي يتناول ش�خصية
ج�ربا إبراهيم ج�ربا بعن�وان (البرئ األوىل)
عىل أن يعرض يف مهرجان املرح العربي
املؤمل عقده يف بغداد».
من جهته ،قال وزير الثقافة الفلسطيني،
ّ
إن «الع�راق ه�و الدول�ة الوحي�دة الت�ي
س�اهمت يف صن�دوق اعتم�اد الق�دس
ً
ً
دائمة للثقاف�ة العربي�ة ،مثمنا ً
عاصم�ة
دعم العراق لقضية الش�عب الفلسطيني،
وجرى االتف�اق عىل توحيد الرؤى بش�أن
االجتماع املرتقب لوزراء الثقافة العرب يف
ترشين الثاني املقبل».

املـوارد« :خارجون عن القـانون يعبثون
بناظم الكحالء وحيرمون البرصة من املياه
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة املوارد املائية ،أمس األحد ،اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة عملية «تخريب»
يف ناظم الكحاء.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «عددا ً من الخارجني عن
القانون قاموا بالهجوم والعبث بتشغيل ناظم الكحاء يف محافظة ميسان».
وأضاف البيان أن «وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني وجه باتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية بحق هؤالء املتجاوزين ،علما أن مثل هذا األجراء والعبث بهذه املنشآت الحيوية
سيحرم محافظة البرصة بالكامل من حصتها املائية».

القضاء يفتتح حمكمة جنح الكاظمية
بغداد /المستقبل العراقي

افتت�ح رئي�س اس�تئناف بغ�داد  -الك�رخ
االتحادية القايض خالد طه احمد املشهداني
اليوم الخميس املوافق  ٢٠٢١/9/3٠البناية
الجدي�دة ملحكم�ة جن�ح الكاظمية.وق�ال
مراس�ل املرك�ز االعام�ي ملجل�س القضاء
االعىل إن « الس�يد رئيس محكمة استئناف

بغ�داد الك�رخ االتحادي�ة افتت�ح البناي�ة
الجدي�دة ملحكمة جن�ح الكاظمية بحضور
عدد من السادة القضاة ومنتدب املحامني يف
املحكمة».فيم�ا أكد القايض خالد طه احمد
املشهداني عىل هامش هذه االفتتاحية بأن «
الهدف من انشاء املحاكم هو توفري خدمات
افضل للمواطنني ضم�ن الرقعة الجغرافية
وتخفيف الزخم عن باقي املحاكم».

نقاية الصحفيني متدد حتديث استامرة املكافآت
التشجيعية اىل اخلميس املقبل
بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت نقابة الصحفيني العراقيني عن تمديد تحديث اس�تمارة املكافآت التشجيعية اىل
يوم الخميس املقبل.وذكر مصدر من داخل النقابة انه «تم تمديد التسجيل التقديم عىل
منحة الصحفيني حتى الخميس املقبل املوافق .»7/١٠/٢٠٢١
واشار اىل «تاجيل التسجيل عىل االنتساب الجديد اىل اشعار اخر».
واض�اف املص�در «فروع املحافظات تس�تقبل الصحفي�ني لغرض التس�جيل اما املقر
الرئييس يستقبل صحفي بغداد فقط».وكانت نقابة الصحفيني العراقيني دعت يف وقت
سابق أعضاءها اىل مراجعة النقابة لتحديث استمارة املكافآت التشجيعية
ودعت النقابة بحسب وثيقة االعضاء املجددة هوياتهم لعام  ٢٠٢١اىل مراجعتها لغرض
اكمال استمارة املكافآت التشجيعية خال الفرتة من  9/١٥ولغاية  ٢٠٢١/١٠/١عىل
ان ترفق مع االس�تمارة نسخة مصورة من هوية النقابة املجددة.كما جاء يف الوثيقة،
انه بإمكان سحب االستمارة من موقع النقابة واكمالها وتسليمها اىل ادارة النقابة.

كبري م�ن املراقب�ني الدوليني من االم�م املتحدة
واالتحاد االوربي وجامعة الدول العربية ،فضا
عن مراقبني تابعني ملنظمات محلية ،وس�يتوىل
الجميع االرشاف عىل االنتخابات.
ومن املقرر إجراء االنتخابات الربملانية العراقية
يف العارش من ترشين أول املقبل ،وذلك بعد تأكيد
الحكوم�ة واملفوضية انهاء كاف�ة التحضريات
لعملية االقرتاع.
وأعلن�ت الق�وات العراقية دخول حال�ة اإلنذار
القصوى «ج» بالتزام�ن مع إكمال التحضريات
إلج�راء االنتخاب�ات ،فيما وجه رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي األجه�زة األمني�ة باتخاذ
كافة اإلج�راءات التي من ش�أنها الحفاظ عىل
نزاهة وشفافية االنتخابات.

رشكة النفط تبحث مع سونانغول
االنغولية تطوير حقل القيارة
بغداد  /المستقبل العراقي

عقدت رئاس�ة رشكة النفط الوطنية ،أمس االح�د ،اجتماعا ً مع
ادارة رشكة س�ونانغول االنغولية املش�غل الرئيس لحقل القيارة
النفطي يف محافظة نينوى .
وق�ال النائب الثاني لرئيس الرشكة واملدير التنفيذي حامد يونس
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «رئيس رشكة
النفط الوطنية احسان عبد الجبار اسماعيل ترأس اجتماعا ً مهما
ض�م الرئيس التنفيذي وادارة رشكة س�ونانغول االنغولية وادارة
رشك�ة نفط الش�مال ودائرة العقود والرتاخي�ص النفطية  ،عرب
الدائرة التلفزيونية ،وذلك لبحث خطط تطوير حقل القيارة».
واض�اف «كما بحث التعجيل بتنفيذ توجيهات الوزارة بخصوص
زيادة االنت�اج وترصيف النفط الخام  ،فضاً عن تحس�ني آليات
تحسني نوعيته وبما يحقق اعىل مردود اقتصادي».
واش�ار يون�س اىل «ح�رص ال�وزارة والنفط الوطنية ع�ىل تذليل
جميع املعوقات الفني�ة واملالية وغريها من اجل تحقيق االهداف
املخطط لها».

الصحة تعلن وصول أكثر من مليون
جرعة من لقاحات «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق األدوي�ة
واملس�تلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح املضاد
لفاي�روس كورونا املس�تجد من خال مرف�ق كوفاكس وبكمية
أكثر من مليون جرعة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«عدد الجرعات الواصلة بلغت مليونا ً و ١٥٥الف جرعة».
وبين�ت انه «تم توزيع اللقاح لكافة محافظات العراق وبما فيها
اقليم كردستان».

وزارة الرتبية حتدد موعد ًا أولي ًا
لبدء العام الدرايس اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
تس�تمر اجتماعات الجهات املعنية ببحث واقع الس�نة الدراسية
الجديدة للطلبة والتاميذ ،فيما توقعت الرتبية النيابية بان يكون
الدوام حضوريا.
وق�ال عضو لجن�ة الرتبية النيابي�ة رعد املكص�ويص يف ترصيج
للصحيفة الرس�مية تابعه إن «الع�ام الدرايس الجديد من املتوقع
ان يبدأ يف ال� ٢٠من الشهر الحايل».
واش�ار اىل «تكثيف االجتماعات مع هيئة ال�رأي يف وزارة الرتبية
لدراس�ة واقع الس�نة الدراس�ية للطلبة والتاميذ وال�دوام الذي
سيكون حضوريا بنسبة  % ١٠٠ولجميع املراحل الدراسية».
واوض�ح املكص�ويص أن «الق�رارات يف ما يخص الع�ام الدرايس
تؤخذ تبعا لتوصيات خلية االزمة الصحية» ،مشريا اىل ان «التعليم
الحض�وري ممك�ن ان يرافق�ه االلكرتوني ليكون متماش�يا مع
متغريات الوضع الوبائي للبلد مستقبا».

نفي بالتالعب بعقد ميناء الفاو أو املساس
باألعامق التي حددها املستشار اإليطايل
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة النقل ،أمس األحد ،أن األعماق التي حددها املستشار
االيطايل ل� «ميناء الفاو» لم يتم املساس بها.
وذك�ر املكت�ب االعامي لوزي�ر النقل يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن «الوزير نارص الش�بيل يصل البرصة
للقي�ام بجولة حول مش�اريع املوانئ العراقية لاطاع عىل س�ري
العمل فيها».
وأك�د الوزي�ر ،وفق البيان ،ع�ىل «االهتمام بمين�اء الفاو والربط
الس�ككي بين�ه وفي�ش خابور لتهيئ�ة طريق الحري�ر من خال
القناة الجافة العراقية».
فيم�ا نفى مدير عام موانئ العراق وجود أي «تغيري تغيري يف عقد
امليناء أو املساس باألعماق التي وضعها املستشار اإليطايل ،والكل
مدعو لاطاع عليها».
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن مساطحة ( )179والصادر يف 2021/9/30

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى ل قسم االماك ذي العدد ( )12888يف 2019/9/13
ولحصلول موافقة السليد املحافظ تعلن لجنة البيع وااليجار الثانيلة يف مديرية بلديات نينوى
علن تاجلري القطعة املرقملة ( 135/67م  62رشيعه الرساي ) وبمسلاحة ()488,32م 2عن
طريق املسلاطحة وملدة ( )12اثنا عرش سنة النشاء عمارة تجارية وفق املخططات والجدوى
االقتصادية املصادق عليها عىل ان يتضمن املرشوع انشلاء عمارة تجارية من طابقني يحتوي
كل طابق عىل صالة عرض ومخزن ومرافق صحية ودرج عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة
بداية كل سلنة وان يعاد تقدير بدل االيجار كل ( )5سنوات وليس للمستأجر الحق باالعراض
عىل قرار التقدير الجديد الذي سليعاد التقدير فيه كما ويلتزم املستاجر باقامة املشيدات خال
املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة
ويف حالة عدم التشييد خالها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو
قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر دون مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام القانون
( )21لسلنة ( )2013املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املرشوع وقت ما شاأت لاطاع
عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل
البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة
جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية
مللا كان عليهما عند االنتهاء من تشليدها فعىل املسلاطح اكمال هلذه النواقص ويف حالة عدم
اكماله هذه النواقص فتسلتكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة
ووفقلا لاحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملسلاطحة
مراجعلة مديرية بلدية تلعفر وخال مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف
مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ( )%100من القيمة املقدرة وستجري املزايدة
يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور نرش االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسلديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى
وابرام العقد خال مدة (ثاثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املسلتأجر
ناكا وفق احكام املادة (  )11فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة
( )2013املعلدل ويعاد االعان عن تأجري امللك وعىل حسلاب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة
املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم السلماح له بالدخول باملزايدة علما
ان كافة الرشوط املطلوبة باملسلاطحة سلتقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم
االربعاء املصادف  2021/11/3يف مديرية بلدية تلعفر الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا

www.almustakbalpaper.net

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن مساطحة ( )180والصادر يف 2021/9/30

بنلاءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى ل قسلم االملاك ذي العدد ( )12907يف 2019/9/13
ولحصول موافقة السيد املحافظ تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري
القطعة املرقمة ( 133/45م  74برئ الطري ) عن طريق املسلاطحة النشلاء مكاتب بيع الخرضاوات
والفواكه عليها وبمسلاحة ( )23709,28م 2وملدة ( )17سلبعة عرش سلنة وفق احكام قانون بيع
وايجلار املوال الدولة رقم ( )21لسلنة ( )2013املعدل عىل ان يتضمن املرشوع انشلاء مكاتب لبيع
الخرضاوات والفواكه مؤلف من ( )24مكتب بمسلاحة (  )153م 2و ( )14مكتب بمسلاحة ( 115ل
 )243م 2بارتفلاع ( 6ملر ) اضافة اىل محات لبيع الخضار والفواكه بعدد ( )28محل وبارتفاع ()4
مر وكذلك يتضمن مجموعة صحية عامة ومسجد القامة الصاة
عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل سنة وان يعاد تقدير بدل االيجار كل ( )5سنوات وليس
للمسلتأجر الحق باالعراض عىل قرار التقدير الجديد الذي سليعاد التقدير فيه كما ويلتزم املستاجر
باقامة املشليدات خال املدة املحددة يف عقد املسلاطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشلييد يعادل بدل
املسلاطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشلييد خالهلا يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املسلاطحة
الغيلا ويؤول ما هو قائم من مشليدات اىل مديرية بلدية تلعفر دون مقابل وتكون املسلاطحة وفقا
الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املرشوع وقت ما شاأت
لاطاع عىل واقع الحال عىل ان تكون املسلاطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من
قبل البلدية وسلتؤول كافة املشليدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة
جيلدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشليدها ويف حاللة وجود نواقص يف البناية ملا
كان عليهما عند االنتهاء من تشيدها فعىل املساطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه
النواقلص فتسلتكمل من تاميناته فان لم تكفلي فمن امواله املنقولة وغلري املنقولة ووفقا لاحكام
والقوانلني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملسلاطحة مراجعة مديرية بلدية
تلعفر وخال مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف مستصحبني معهم التامينات
القانونية البالغة ( )%100من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة
اجور نرش االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام
العقلد خال ملدة (ثاثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املسلتأجر ناكا وفق
احكام املادة (  )11فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسلنة ( )2013املعدل
ويعلاد االعلان عن تأجري امللك وعىل حسلاب الناكل وتحملله فرق البدلني وكافلة املصاريف االخرى
املرتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة
باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف  2021/11/3يف
مديرية بلدية تلعفر الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
Apago PDF Enhancer

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن مساطحة ( )181والصادر يف 2021/9/30

بنلاءا علىل ما جاء بكتاب مديريلة بلديات نينوى ل قسلم االماك ذي العلدد ( )12775يف 2021/9/12
ولحصلول موافقلة السليد املحافظ تعللن لجنة البيع وااليجلار الثانيلة يف مديرية بلديلات نينوى عن
تاجري:ل
 1ل القطعة املرقمة ( )62/189مقاطعة  76اكل وقرمز عن طريق املسلاطحة وملدة ( )4اربعة سلنوات
النشلاء معلرض سليارات وفق املخططات واللرشوط املصادق عليهلا عىل ان يتضمن املرشوع انشلاء
معرض لبيع السيارات بطابق واحد ويشمل صالة عرض مع مكتب ادارة للمعرض مع مجموعة صحية
متكاملة
 2ل الدكاكني املرقمة (4و5و )6م 557/1حسنكوي (مدة االيجار سنة واحدة)
 3ل ساحة تجميع وبيع الحبوب ل  1/553م  69قرمز دره ( مدة االيجار سنة واحدة )
 4ل ساحة تجميع وبيع الحبوب ل  133/44م  74برئ الطري( مدة االيجار سنة واحدة)
علىل ان يدفلع بدل االيجلار دفعة واحدة بداية كل سلنة وان يعلاد تقدير بدل االيجار كل ( )5سلنوات
بالنسلبة للفقرة االوىل وليس للمسلتأجر الحق باالعراض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير
فيه كما ويلتزم املستاجر باقامة املشيدات خال املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان
للتشلييد يعادل بدل املسلاطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشلييد خالها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب
عقلد املسلاطحة الغيا ويؤول ملا هو قائم من مشليدات اىل مديريلة بلدية تلعفلر دون مقابل وتكون
املساطحة وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املرشوع
وقت ما شلاأت لاطاع عىل واقع الحال عىل ان تكون املسلاطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف
مهندس من قبل البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء العقد بدون نواقص
وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية
مللا كان عليهما عند االنتهاء من تشليدها فعىل املسلاطح اكملال هذه النواقص ويف حاللة عدم اكماله
هذه النواقص فتسلتكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لاحكام
والقوانلني املرعية بذللك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملسلاطحة مراجعلة مديرية بلدية
تلعفلر وخلال مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف مسلتصحبني معهم التامينات
القانونية البالغة ( )%100من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة
اجور نرش االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسلديد باقي بدل االيجار والرسلوم االخرى وابرام
العقد خال مدة (ثاثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املستأجر ناكا وفق احكام
امللادة (  )11فقلرة ثانيلا من قانون بيع وايجار املوال الدولة املرقم ( )21لسلنة ( )2013املعدل ويعاد
االعلان عن تأجري امللك وعىل حسلاب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافلة املصاريف االخرى املرتبة عىل
ذلك ومصادرة اماناته وعدم السلماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملسلاطحة
سلتقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف  2021/11/3يف مديرية بلدية
تلعفر الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االماك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (سنة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لسلنة  2013فعىل من يرغب باالشلراك باملزايدة ممن تتوفر فيه اللرشوط املطلوبة مراجعة بلدية
الكوفة او اللجنة خال ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأسلتثناء املسلتأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخلول اىل املزايلدة يحق لهم دفع مبللغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسلاب
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وسلتجري املزايلدة يف اليلوم االخري من ملدة االعان البالغة ( ) 15يوما يف السلاعة (العارشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

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

الرشوط املطلوبة :
 1ل عىل املسلتاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السلكن او مضبطة تأييد سلكن  +شلهادة
الجنسية العراقية)
 2ل عىل املسلتأجر مراجعة البلدية خال مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسلديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 3ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
 4ل اسلتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السليد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شلهادة ممارسلة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االماك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك(القديم /الجديد)

المساحة

الموقع

1

حانوت

(28/)37+30(-52/)77+68

()3*6م

عمارة البلدية  /شارع السكة

2

حوانيت

80/102-73/94-59/78-58/75

()3*3م

عمارة البلدية  /شارع السكة

3

حانوت

85/107

()3*4,7م

عمارة البلدية  /شارع السكة

4

حانوت

(128/)8/99

96م2

شارع السكة /السراي

5

حانوت

(124/)7/99

()2,7*2,2م

شارع السكة

6

حانوت

150د134/

()2,5*5,4م

شارع السكة

7

حانوت

6أ153/

()8*3م

شارع السكة

8

حانوت

7أ154/

()4*3م

شارع السكة

9

شقة

102/1

()7*9م

شارع السكة

10

كشك

1أ375/

()4*3م189+م2

شارع الكورنيش

11

كشك

381/11

()4*3م168+م2

شارع الكورنيش

12

كشك

3أ399/

()4*3م

مجاور المسقف

5

اعالنات

العدد ( )2462االثنين  4تشرين االول 2021
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (سنة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية
الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدي�ة املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكت�اب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 15يوم يف الساعة (العارشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك
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  +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (حس�ب م�ا مؤرش ازاءها ) وفقا الح�كام قانون بيع
وايج�ار ام�وال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل م�ن يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف
املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني
للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن  %50من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد
املحاف�ظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن البالغة ( ) 15يوم يف
الس�اعة (العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة 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  +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم

ت

جنس الملك

رقم الملك(القديم /الجديد)

المساحة

الموقع

1

حوانيت

-773/4-772/6-769/12-768/14-767/16-766/18
777/25

()4*3م

حي ميسان  /على
القطعة 3/31409

1

2

حانوت

671/4-670/3

()4*3م

سوق حي المتنبي

2

قطعة صناعية

3

حوانيت

-586/13-584/11-583/10-606/33-590/17
-593/20-628/52-623/50-615/4242-605/32
625/53-620/47-596/23

()5*2,5م

سوق حي ميثم التمار
(رض)

3

قطع صناعية

ب10ق-3ب10ق-9ب10ق11

4

قطعة صناعية

ب10ق5

66م2

4

حوانيت

639/4-641/6-640/5-638/3-637/2-636/1

()4*3م

دور معمل السمنت

5

قطع صناعية

5

حوانيت

771/8-782/35-794/22

()4*3م

حي ميسان  /على
القطعة 3/31409

ب11ق-4ب11ق-5ب11ق-8ب11ق-9
ب11ق15

78م2

خلف ملعب الكوفة

6

قطعة صناعية

ب11ق7

77م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

6

حوانيت

714/17-713/16-716/19

()4*3م

حي ميسان  /على
القطعة 3/14265

7

قطعة صناعية

ب11ق17

72م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

8

قطعة صناعية

ب12ق10

78م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

7

حانوت

744/20

()4*3م

حي ميسان  /على
القطعة 3/31411

9

قطع صناعية

ب13ق-6ب13ق7

90م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات
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قطع صناعية

ب3ق-12ب3ق-14ب3ق-20ب3ق-22
ب3ق-21ب3ق19

90م2

خلف ملعب الكوفة

سنة واحدة

ب10ق7

77م2

خلف ملعب الكوفة
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اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجع�ة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوما تبدء
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املقدرة
بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن  %50من القيمة
املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 15يوما يف الس�اعة (الحادية
ع�رشة صباح�ا) يف ديوان (بلدي�ة الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

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

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم
االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
 � 5يقوم املتقدم عىل تاجري ساحة وقوف ومبيت السيارات الواردة يف الفقرة ( )3من االعالن بتسييج الساحة بسياج من
مع نصب كرفان من مع عمل بوابتني احداهما للدخول واخرى للخروج ()BRC
الس�ندويج بنل بابعاد ()3*3م مع وضع لوحة تعريفية مثبت عليها اس�م الساحة واس�م املستاجر ومبلغ الكراجية والذي ال
يزيد عن  2000دينار
 � 6عىل املتقدمني لتاجري ساحات وقوف ومبيت السيارات جلب املوافقة االمنية
 � 7يقوم املتقدم عىل تاجري الكش�ك الوارد يف الفقرة ( )8من االعالن بتس�ديد مبلغ تنفيذ الكش�ك والذي تم الحصول عليه من
البلدية
ت

جنس الملك

رقم الملك (الرقم
القديم /الرقم الجديد)

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

مخزن

بال 130/

529م2

سوق القصابين  /قرب عمارة
البلدية

سنة واحدة

2

واحة النخيل الستخدامها
كمشتل

بال 653/

-----

سنة واحدة

3

ساحة لوقوف ومبيت
السيارات

بال691/

()40*150م

قرب مسجد السهلة المعظم

سنة واحدة

4

ساحة لوقوف ومبيت
السيارات

بال724/

()45*69م

قرب بريد ميسان

سنة واحدة

5

ساحة لوقوف ومبيت
السيارات

بال1109/

1640م2

خلف مكافحة الكوفة

سنة واحدة

6

كشك

1144

()3*3م

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير

ثالث سنوات

7

ملعب خماسي

بال

()35*55م

حي كندة /قرب مستوصف كندة

ثالث سنوات

1221م2

ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (ثالث سنوات) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية
الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدي�ة املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكت�اب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 15يوم يف الساعة (العارشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

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  +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم
ت

1

جنس الملك
الطابق الثاني لعمارة البلدية المؤلف من :
_ غرف بابعاد ()9*3م عدد 17
_غرف بابعاد ( )6*3م عدد 2
_ غرف بابعاد ( )8*3م عدد 3
_ غرف بابعاد ( )9,7*3م عدد9
_ غرف بابعاد ( )5*6م عدد 1
_ غرفة كابينة الكهرباء بابعاد ( )6*3م عدد 1
_ صحيات بابعاد ( )6*3م عدد 2
_ حمامات بابعاد ( )6*3م عدد 2/
_ غرفة غسيل المالبس بابعاد ( )6*3م عدد 2

رقم الملك(الرقم
القديم /الرقم
الجديد)

بال

المساحة

849م2

الموقع

عمارة
البلدية
 /شارع
السكة

6

اعالنات

العدد ( )2462االثنين  4تشرين االول 2021

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /جامعة الكوفة
م (مرشوع االعامل التكميلية (عامدة كلية الفقه واجلزء الثاين من القاعات الدراسية)  /مناقصة رقم ( )1لسنة )2021

 � 1ي�رس (جامع�ة الكوفة ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل
(مرشوع االعمال التكميلية (عمادة كلية الفقه والجزء الثاني من القاعات الدراسية :يتكون املرشوع
من العمادة التي تحتوي عىل مكتب العميد والسكرتارية وغرف لالساتذه واملوظفني وجامع ومجموعة
صحية رئيسية وكافرتيا وجزء القاعات الدراسية يشمل القاعات الدراسية ومرسح ومكتبة الكرتونية
ومكتبة كتب وغرف اساتذة و غرف خدمة ومجاميع صحية)
 � 2ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية ( الصباح  ،املواطن  ،املستقبل)
 � 3ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (مس�ؤول
ش�عبة العق�ود الحكومي�ة ) ( )contracts@uokufe.edu.iq( )07801431876م�ن (ي�وم االحد اىل
الخميس ومن الساعة التاسعة اىل الثانية بعد الظهر)
 � 4متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة (هوية تصني�ف مقاولني الدرج�ة الرابعة ناف�ذة وذات قدرة مالية
تؤهلها لالشرتاك باملناقصة وعىل ان ال تكون من الرشكات الواردة يف القائمة السوداء او من الرشكات
املتلكئة)
 � 5بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل ( شعبة العقود
الحكومي�ة ) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغ�ة (  1,000,000مليون دينار عراقي ويتم دفعها يف
قسم الشؤون املالية  /رئاسة الجامعة غري قابلة للرد)
 � 6يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل  ( :رئاسة جامعة الكوفة  /شعبة العقود الحكومية  /صندوق
اس�تالم العطاءات ) يف املوعد اقصاه الس�اعة العارشة صباحا يوم االثنني املصادف ()2021/11/1
والعطاءات املتأخرة او التي ال تتضمن متطلبات التأهيل سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( رئاس�ة جامعة الكوفة  /ش�عبة
العق�ود الحكومية  /صندوق اس�تالم العطاءات ) يف الس�اعة العارشة صباحا ي�وم االثنني املصادف
( )2021/11/1كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف او س�فتجة
او ص�ك مص�دق) وبملغ ( 87,430,850س�بعة وثمانون مليون واربعمائة وثالث�ون الف وثمانمائة
وخمس�ون دينار عراق�ي) اي البالغ  %1من الكلف�ة التخمينية البالغ�ة ( )8,743,085,000ثمانية
مليار وسبعمائة وثالثة واربعون مليون وخمسة وثمانون الف دينار عراقي) نافذ ملدة  150يوم بعد
تاريخ غلق املناقصة
 � 7وس�يعقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفس�ارات واالس�ئلة يف الس�اعة العارشة صباحا يوم
(الثالث�اء) املص�ادف  2021/10/19يف محافظ�ة النجف /ش�ارع كوفة نجف /املوق�ع الدائم بناية
رئاسة الجامعة  /شعبة العقود الحكومية
 � 8عىل الراغبني برشاء العطاء تزويدنا بنسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة واخر قرار تعديل
صادر من دائرة تس�جيل الرشكات بتغري االس�م (عىل ان تكون ش�هادة التأس�يس وقرارات التعديل
الخاصة بالرشكة مصادقة اصوليا) وتزويدنا باس�م وعنوان املدير املفوض للرشكة واسماء وعناوين
املساهمني واملؤسسون للرشكة عند رشاء العطاء
 � 9علما ان صاحب الرشكة الفائز يتحمل اجور نرش االعالن

الرشكه العراقية للنقل الربي
املسامهة املختلطة

اعالن

تعل�ن الرشكة العراقية للنقل الربي املس�اهمة املختلطة عن
بيعها سيارات عدد  3باملزايدة العلنية يف مقر الرشكة الكائن
يف النهضة يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املصادف
 2021 /10 /12فع�ىل الراغب�ني باملزاي�دة الحضور إىل مقر
الرشك�ة وتقديم تأمينات قانونية بمبلغ قدره ()1000000
وعىل من ترس�و عليه املزايدة تحمل أج�ور االعالن والداللية
بنس�بة ( )%2من بدل املزايدة ورسوم تسجيل اللوحات لدى
دوائر املرور العامة ويف حالة عدم رس�و حصول البيع يكون
املوعد الالحق للبيع يوم االحد املصادف
 2021 /10 /17ويف نفس املكان والرشوط
السيارات
 -1نيسان سني موديل  2007عدد 2
 -2مسيوبييش بيكم دبل قمارة عاطلة موديل  1990عدد 1

جميد عبد احلميد العامري
املدير املفوض

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد (غانم لعيبي
عجي�ل) الذي يطلب تبديل لقب�ه من (الحلفي)
اىل (الزاميل) .فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب
وف�ق أح�كام امل�ادة  22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء رياض جندي الكعبي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة
العامة
��������������������������������������
اعالن
اىل الرشكاء  :حس�ني محس�ن بوهان  /عباس
محسن بوهان
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي
الكائن قرب مجمع النهضة وذلك اتثبيت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ( رعد سعد
خرض ) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة (  ) 631 / 1مقاطعة  10بوب الش�ام
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة  / 471 :ت 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 22 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الدجيل مرش�ة زراعي�ة الواقع
يف النباعي العائد للمدي�ن عماد عيل صالح املحجوز
لقاء طلب الدائن س�الم سلمان البالغ / 480 / 000
 9تس�عة ماليني واربعمائة وثمانون الف دينار فعىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
ع�رشة ايام تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل حسني عيل
املواصفات :
-1موقعه ورقمه  :النباعي .
-2جنسه ونوعه  :مرشة زراعية .
-3مش�تمالته  :موطور غطاس وانابيب سحب عدد
 8وانابي�ب ضخ عدد  10وابراج عدد (  ) 5وملحقات
 22انبوب مرتبطة بناقل الحركة وكري بوكس عدد 2
ونوزالت عدد  75وربطات عدد . 5
-4القيم�ة املق�درة  14 / 000 / 000 :أربع�ة عرش
مليون دينار .

العدد12530 :
التاريخ2021 /9 /30 :

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

اعالن ألول مرة

رقم املناقصة(( )58-16-2021جتهيز ونصب معمل اوكسجني طبي اىل دائرة صحة واسط )
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا للوثائق القياسية ( وثيقة عقود التجهيز)
مدرج ضمن تبويب () 2-55-1-4-13-16-12

.1يرس ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملسجلة
يف وزارة التج�ارة  /دائ�رة تس�جيل ال�رشكات أو هوية غرفة التجارة ناف�ذة تجارة عامة صن�ف (ممتاز ) وكذل�ك رشكات القطاع العام
املتخصصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة رقم  2021/16/58للمرشوع اعاله وبكلفة تخمينية ( /6,238,080,000س�تة مليار ومائتان
و ثمانية وثالثون مليون وثمانون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ  240يوما .
 .2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح الجديد ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ( ديوان محافظة واسط  /قسم العقود ) خالل (
أوقات الدوام الرسمي ) وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
 .4يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد يف وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه عىل جميع املتطلبات املثبتة يف ( ورقة بيانات العطاء يف وثيقة
التجهيز املادة  1-11ح ) .
 .5متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة  -:كماهي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل) (السيولة
املالية بمبلغ  ( ) 3,119,040,000 /معدل ايراد سنوي مبلغ بمبلغ  ( )4,678,560,000 (:الخربة التخصصية بملغ )3,742,848,000
.6بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من تاري�خ نرش املناقصة بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة
واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000مائتا وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد.
 .7يتم تس�ليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واس�ط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) يف موعد أقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم
(االربع�اء ) املص�ادف  2021/ 10 / 20وه�و (تاريخ غلق املناقصة) ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /ش�ارع النس�يج  /بناية بلديات واسط /
الطابق األول قاعة االجتماعات ) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ( االربعاء ) املصادف .2021/ 10 / 20
.8كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو سفتجة أو صك مصدق ) معنون إىل محافظة واسط  /اإلدارة
العامة واملحلية(نفقات املش�اريع االس�تثمارية) بمبلغ (/124,761,600مائة واربعة وعرشون مليون وس�بعمائة وواحد وس�تون الف
وس�تمائة دينار عراقي ) ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي
ويحم�ل عنوان الربيد االلكرتون�ي للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو (أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مشاركة ) وان
يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة االلكرتونية وبخالفة يستبعد العطاء .
.9يت�م تس�ليم العطاء تحريريا م�ن قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اش�هر او
بصيغة شهادة تسجيل الرشكة (شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها ).
.10إن م�دة نف�اذ العطاء ( )90تس�عون يومأ من تاريخ غل�ق املناقصة ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم
العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع  CDيحتوي عىل جميع اوراق العطاء .
.11إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.12إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.13يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه ( وثيقة عقود التجهيز) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة
ذلك عند التقديم .
.14يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشا واملواصفات وفقا ملاهوا مثبت يف كشف
التجهيز بجميع متطلباته ورشوطه وعىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق جميع املستمسكات
املطلوبة .
.15يح�ق لجه�ة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وق�ت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يرتتب عن االعالن اعاله أي التزام
تعاقدي ويلغى يف حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك.

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 2457
يف  2021 /9 /23والخ�اص الدع�وى املرقم�ة
 2438يف  2021 /9 /21ذك�ر أن املحكم�ة ه�ي
محكمة األحوال الش�خصية يف النجف وهذا خطأ
والصحي�ح ه�و محكم�ة األحوال الش�خصية يف
الكوفة لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد /2968ب2021/
التاريخ 2021 /9 /30
اعالن
إىل املدع�ى عليهم  � 1 /معز الدين محمد حس�ن
مرتىض
 � 2صفاء الدين محمد حسن مرتىض
 � 3محي عبد الحميد هادي
 � 4محمد حسن شمس الدين محمد حسن
 � 5نادية شمس الدين محمد حسن
 � 6هالة شمس الدين محمد حسن
أقام املدعي محمد جاسم محمد الدعوى املرقمة
أع�اله والذي يطلب فيها تجدي�د القوة التنفيذية
للق�رار اعاله وملجهولية مح�ل إقامتك لذا تقرر
تبليغكم يف الوقت الح�ارض تقرر تبليغكم إعالنا
بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني للحض�ور أمام
محكمة بداءة كربالء يف موعد املرافعة /10 /17
 2021يف الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم
حضوركم أو ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا
القايض
حيدر محمد عيل الصالح
����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1753ب2021/3
التاريخ 2021/9/19
اىل  /املدعى عليه (احمد كريم عباس)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م /1753
ب 2021/3يف  2021/5/5واملتضم�ن الحك�م
بال�زام املدعى علي�ه احمد كريم عب�اس بتاديته
مبلغا مق�داره ثالثة ماليني دين�ار للمدعي ربيع
زه�ري جاس�م ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة
الكوفة واش�عار مختار الرباكية حميد عبد االمري
الح�داد ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن
عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق
الطع�ن القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2392 :ب2021/5
التاريخ 2021/9/30 :
اعالن
اىل املدعى عليه الثاني ( سعد نعيمة كاظم )
اقام املدعي ( الس�يد مدي�ر بلدية النجف االرشف
اضافة لوظيفته ) الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م (بابط�ال كافة قيود
العق�ار املرق�م  3/17699ح�ي الن�رص واع�ادة
تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي اع�اله ونظ�را
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي يف محكمة بداءة البياع عيل رحمن عيل
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2021/10/13وعند عدم حضورك او ارسال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

التوقيع
أ.د  .يارس لفتة حسون
رئيس جامعة الكوفة /اضافة لوظيفته
Apago PDF Enhancer
اعالن
قدم املواطن ( صدام حس�ني ع�يل ) الدعوى
لتبديل ( اس�مه ) وجعله ( يوس�ف ) بدال من
( ص�دام ) فمن لديه ح�ق االعرتاض عىل ذلك
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�������������������������������������
اىل ال�رشكاء  ( /احمد نعمان صالح ،محمود
نعمان صالح ،ياس�مني نعمان صالح ،اعيان
نعمان صالح)
اقت�ىض حضورك�م إىل صن�دوق االس�كان
العراق�ي فرع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبيت
اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم ( عباس
جاس�م محمد ) بالبناء عىل حصته املش�اعة
يف القطع�ة املرقم�ة  1595 / 13مقاطعة 18
علوة الفحل ولغرض تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك
باالعرتاض مستقبال
�������������������������������������
إىل الرشيك حسن عيل كاظم
توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النجف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافقه عىل قيام رشيك محمد كريم عيدان
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه
 59498/3حي النداء خالل مده خمسه عرش
يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك باالعرتاض مستقبال
�������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2021/2317 :
التاريخ 2021/9/30 :
اىل  /املنفذ عليه  /عادل ثامر كش�اط و غيث
ع�ادل ثامر و زي�د عادل ثامر و س�يف عادل
ثامر
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن جه�ة ذات
اختص�اص حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة
الجمهوري�ة املرق�م  14452و  14453و
 14454و  14455و مرفق ش�عارات املجلس
املحيل متضمن رشحالكم املدينني انك مجهول
مح�ل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه  ,واستنادا ً
للمادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل
خمس�ة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:
(دي�ن) حس�ب ق�رار محكم�ة ب�داءة ناحية
واس�ط يف الع�دد /65ب 2019/يف تاري�خ
2019/12/24
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
العدد 2020 /1834
التاريخ 2021 /9 /30
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف الس�يارة املرقمة
 66379دياىل نوع مرسيدس  320اللون رصايص
املودي�ل  1999والعائ�دة للمدي�ن ري�اض كاظم
ن�ارص لق�اء طل�ب الدائ�ن ص�ادق رحي�م كريم
واملدرج�ه أوصافها أدناه فمن ل�ه رغبة بالرشاء
الحض�ور يف تمام الس�اعة الرابعة عرصا يف اليوم
العارش من الي�وم التايل للنرش يف الصحف املحلية
يف مع�رض ان�وار الثقل�ني الواق�ع يف املع�ارض
القديمة مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
البالغة عرشة باملئة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية وهوية األح�وال املدنية هذا وإن الثمن
يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات
 � 1النوع مارسيدس 320
 � 2املوديل 1999
 � 3االطارات تالفه
 � 4البطارية تالفه
 � 5بدن السيارة تحت الوسط ويوجد األرضار
 � 6زجاج الس�يارة الجانب�ي والخلفي واألمامي
فيها فطور عامودية
 � 7دواخل السيارة تالفه والكشنات تالفه
 � 8القيم�ة املقدرة خمس�ة مالي�ني ومائة الف
دينار
����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /2203 :ش2021/3
التاريخ 2021/9/29 :
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  /حسني عبد عيل حمودي
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالع�دد /2203
ش 2021/3امل�ؤرخ  2021/9/12يف الدع�وى
املرقم�ة /2203ش 2021/3يق�يض بالحك�م
الغيابي بتايي�د حضانة االطفال كل من عيل تولد
 2007وس�جاد تولد  2011ويوس�ف تولد 2013
اىل والدته�م املدعية زمن خليل موىس وملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مختار واختيارية منطقة الكوفة  /شارع املعمل
فقد تقرر تبلغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار
الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض والتمييز خالل
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
سجاد محمد اسماعيل
����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /824ج2021 /
التاريخ 2021 /9 /30
إىل املتهم الهارب
معني عيل جياد علوان الجنابي
اعالن غيابي
حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة  /824ج2021 /
واملش�تكي فيها عقيل محمد مظل�وم وفق املادة
 457عقوبات وبداللة مواد االشرتاك 49/48/47
من�ه وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك تق�رر تبليغ�ك
للحض�ور أمام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة
املواف�ق  2021 /10 /31ويف حالة عدم حضورك
سوف تجري املحاكمة غيابيا ً وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021/1145 :
التاريخ 2021/9/22 :
اعالن
املنفذ عليه  /مصطفى حمادي احمد
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح
املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار املنطقة املؤرخ
 2021/9/20عيل حسني عيل انك مجهول محل
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من
قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوم تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
اوص�اف املح�رر  :ق�رار محكم�ة االح�وال
الش�خصية يف النجف املرقم /1627ش2020/5
يف  2020/12/31املتضم�ن الزام�ك بتادية نفقة
ماضية مبلغ قدره مائة وخمس�ة وسبعون الف
دين�ار عراقي ش�هريا ملدة س�نة س�ابقة القامة
الدع�وى ونفقة مس�تمرة بواقع مائة وخمس�ة
وس�بعون الف دين�ار عراق�ي من تاري�خ اقامة
الدع�وى يف  2020/2/26وللمس�تقبل للمدعي�ة
فاطم�ة مصطف�ى عب�د االمري ونفقة مس�تمرة
للطفل�ة زينب مبل�غ قدره مائة وخمس�ون الف
دين�ار عراقي ش�هريا اعتب�ارا من تاري�خ اقامة
الدعوى يف 2020//2/26
����������������������������������������
تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 2460
يف  2021/9/29االعالن الخاص يف مديرية تنفيذ
الكوفة تبليغ املدين براعم عيل س�طام بالصحف
ملجهولية محل االقامة باالحالة القطعية عن بيع
س�هامه يف العق�ار املرقم  3/47470ح�ي النداء
والبالغة  50س�هم والتي بيعت اىل املش�رتي نبيل
حي�در عبد الكاظ�م بمبلغ وقدره س�تة وثالثون
مليون ومائة الف دينار لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021/1146 :
التاريخ 2021/9/22 :
اعالن
املنفذ عليه  /مصطفى حمادي احمد
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن خالل رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار املنطق�ة امل�ؤرخ يف
 2021/9/20عيل حسني عيل انك مجهول محل
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من
قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوم تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
اوصاف املحرر  :قرار محكمة االحوال الشخصية
يف النج�ف املرق�م /1625ش 2020/7املتضم�ن
الزام�ك بتادي�ة اث�اث الزوجي�ة للدائن�ة فاطمة
مصطف�ى عب�د االم�ري وتحمي�ل كافة الرس�وم
واملصاريف واتعاب املحاماة
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االوملبي يستعد ملالقاة فلسطني يف افتتاح غرب آسيا

منتخبنا الوطني يصل الدوحة
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

َ
وصل منتخبنا الوطني ،مس�اء األحد،
إىل العاصمة القطري�ة الدوحة ،وذلك
ملالق�اة منتخ�ب لبنان ي�وم الخميس
املقبل عىل س�تاد خليفة الدويل ضمن
مباري�ات الجولة الثالث�ة للمجموعة
األوىل للتصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة
ملونديال قطر .2022
ُ
رحل�ة منتخ�ب العراق
واس�تغرقت
ساعتني عرب طائرة خاصة للخطوط
الجوي�ة العراقيّ�ة ،بينما اتخ�ذ الوفد
من فن�دق العزيزي�ة يف الدوحة مقرا ً
إلقامته.
وأج�رى منتخ�ب الع�راق مس�حات
كورونا ،وس�يخضع لنظ�ام الفقاعة
لح�ني معرف�ة نتائ�ج املس�حات ،عىل أن
يخ�وض املنتخ�ب أوىل وحدات�ه التدريبية
يوم غ ٍد االثنني عىل ملعب العربي.
واس�تدعى الهولندي ديك أدفوكات مدرب
منتخب العراق ،العب الرشطة كرار عامر

يس�تعد منتخبن�ا االوملب�ي ملالق�اة
فلس�طني يف اوىل مباريات�ه ضم�ن
بطول�ة غ�رب اس�يا لك�رة الق�دم
(تح�ت  23عام�ا) ،الت�ي تضيفها
مدين�ة الدم�ام الس�عودية ،وتقام
الي�وم االثنني يف ملعب االمري محمد
بن فهد.
ويخوض منتخبنا اليوم اخر وحدة
تدريبي�ة قب�ل الدخ�ول يف غم�ار
املسابقة بتواجد  23العبا اختارهم
امل�درب التش�يكي مريوس�الف
س�وكوب يف قائمته الرسمية وهم
نديم نادر (فالكينربي الس�ويدي)
وحس�ن أحم�د (الطلب�ة) وعم�اد
عيىس (زاخو) ،وأحمد حسن مكنزي
ومنتظ�ر محمد ج�رب وأحمد رستيب
(ال�زوراء) ،وزي�د تحس�ني ووكاع
رمضان (الطلبة) ومنتظر عبد األمري
وحس�ن رائد (القوة الجوية) ،وعمار

بدال من سعد ناطق الذي يعاني من إصابة
ابعدته عن الفريق.
فيم�ا س�يغيب ع�ن الالع�ب مهن�د عيل
(ميم�ي) لتعرض�ه ي�وم أم�س لإلصابة
مع فريق�ه يف الدوري اليونان�ي ،وبالتايل
سيغيب عن مواجهتي لبنان واإلمارات.

إنريكي يستدعي نجم
توتنهام ملنتخب إسبانيا

يش�ار إىل أن االتحاد العراقي لكرة القدم،
ق�رر أمس تأجيل مباريات الجولة الرابعة
من الدوري ،لح�ني االنتهاء من مواجهتي
أسود الرافدين مع لبنان واإلمارات ،ضمن
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة إىل كأس
العالم .2022

إرجاء منافسات دوري
الكرة املمتاز

المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن أمل جديد لربشلونة
قد يغري األوضاع داخل الفريق الكتالوني خالل املرحلة
املقبلة.
ويمر برش�لونة بف�رة حرجة ع�ىل الصعيدين املحيل
والقاري ،ففي بطولة الليجا لم يحقق س�وى انتصارا

المستقبل العراقي /متابعة

سقط باريس سان جريمان أمام مضيفه
ري�ن بهدف�ني دون رد ،األح�د ،ضم�ن
منافس�ات الجولة التاس�عة م�ن الدوري
الفرنيس.سجل هديف املباراة جايتان البورد
وفالفيان تايت يف الدقيقتني  45و.46
رف�ع أصح�اب األرض رصيده�م إىل 12
نقط�ة ،ليقف�زوا للمركز الس�ابع ،بينما
تجمد رصيد سان جريمان عند  24نقطة،
لتتوقف سلسلة االنتصارات املتتالية.
تكت�ل فري�ق ري�ن بكثاف�ة عددي�ة أمام
مرم�اه ،إال أن نجوم بي إس جي اخرقوا
منطق�ة الج�زاء أكث�ر من م�رة ،وهددوا
املرمى بف�رص خط�رية لنيم�ار ومبابي
ودي ماري�ا ،كما تص�دت العارضة لركلة
ح�رة س�ددها مي�يس ،بخ�الف تس�ديدة

المستقبل العراقي /متابعة

الجزاء.كم�ا س�جل كيليان هدف�ا ،ألغاه
حك�م الفيدي�و املس�اعد بداعي التس�لل،
بينما سدد مييس ركلة حرة بجوار القائم.
ووس�ط النش�اط البارييس ،ته�دد مرمى
جيانلويجي دوناروما بتسديدتني لراوري
وكمال الدين سليمانا.
قبل ربع س�اعة من انتهاء الوقت األصيل،

يرفع إس�بانيول رصي�ده للنقطة  9يف املرك�ز الثاني عرش،
بينم�ا تجمد رصي�د ريال مدري�د عند  17نقط�ة يف صدارة
الرتيب.ب�دأت املب�اراة بتهدي�د من ريال مدري�د ،حيث مرر
الش�اب فينيس�يوس جونيور ك�رة بالعكب داخ�ل املنطقة
لكري�م بنزيما ،الذي س�دد من ملس�ة واحدة لك�ن بني يدي
دييجو لوبيز حارس إس�بانيول يف الدقيق�ة .4وجاء أول رد
من إس�بانيول يف الدقيقة  ،9بتسديدة من إمباربا من خارج

مانشسرت يونايتد يضع موعد ًا
هنائي ًا حلسم مصري بوجبا

أبدى ماوريسيو بوكيتينو ،مدرب باريس سان جريمان ضيقه
الش�ديد لخس�ارة فريقه أمام ري�ن ( ،)2-0األحد ،يف الجولة
التاس�عة من الدوري الفرنيس .ق�ال بوكيتينو يف ترصيحات
أبرزته�ا ش�بكة  RMCم�ن املؤتم�ر الصحفي عق�ب اللقاء

المستقبل العراقي /متابعة

يذكر أن العديد من التقارير زعمت مؤخرًا
أن مين�و راي�وال ،وكي�ل بوجب�ا ،ع�رض
خدمات الالعب الفرنيس عىل ريال مدريد.
ويع�د باري�س س�ان جريم�ان ً
أيضا من
الف�رق التي س�تكون مهتم�ة بالحصول
ع�ىل خدم�ات بوجب�ا يف الصي�ف ،بعد أن
ح�اول النادي الفرن�يس ضمه يف املريكاتو
الصيفي األخري.

منطقة الجزاء ،تصدى لها كورتوا وحولها إىل الركنية.وتكرر
الس�يناريو مع ريال مدريد مجد ًدا ،حيث مرر فينيس�يوس
جوني�ور كرة بالكع�ب لبنزيما داخل املنطقة ،والذي س�دد
بني أحضان الح�ارس دييجو لوبي�ز يف الدقيقة .14وعكس
املتوق�ع ،نج�ح راؤول دي توماس يف تس�جيل هدف التقدم
إلس�بانيول يف الدقيق�ة  ،17حي�ث تلق�ى ك�رة عرضية من
الطرف األيمن من زميله إمباربا داخل املنطقة وسدد أسفل

«نعم أنا غاضب نس�بيا ،ألنه ال أحد يحب الخس�ارة ،خاصة
الطريقة التي خرسنا بها دون التقليل من املنافس» .وأضاف
املدرب األرجنتيني «نش�عر باإلحباط وخيبة األمل قليالً ألننا
لم نس�تغل الفرص التي أتيحت لنا» .وأشار ماوريسيو «من
املفارقات بعض اليشء أن يكون مستوى الفريق جيدا جدا يف
الشوط األول ،خاصة آخر  25دقيقة ثم نجد أنفسنا متأخرين

يس�ار الحارس كورتوا.وأرس�ل بنزيما تسديدة من خارج
املنطقة يف الدقيقة  ،20سيطر عليها بسهولة دييجو لوبيز
حارس إسبانيول.ومرر إمباربا العب إسبانيول كرة لزميله
راؤول دي توماس ،الذي س�دد ك�رة بعيدة عن مرمى ريال
مدريد يف الدقيقة .39وانتهى الشوط األول بتقدم إسبانيول
بهدف دون رد.ومع بداية الشوط الثاني ،نجح أليكس فيدال
يف تسجيل الهدف الثاني إلسبانيول يف الدقيقة .60

كني يسرتجع ذكرى كارثية عمرها  6أعوام
المستقبل العراقي /متابعة
س�جل اإلنجليزي هاري كني ،نجم وقائد توتنهام ،رقمًا سلب ًيا
جدي ًدا ،عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام أس�تون فيال ،األحد،
ضم�ن مباريات الجولة الس�ابعة لبطولة ال�دوري االنجليزي
املمتاز.وحق�ق توتنهام فو ًزا صع ًبا عىل حس�اب أس�تون فيال

بهدف�ني مقابل هدف وحيد ،س�جلهما بي�ري إيميل هويبريج
وماتيو تارجيت (بالخطأ يف مرماه).وبحسب شبكة «أوبتا»
لإلحصائي�ات ،فق�د واصل ك�ني الغياب عن التس�جيل مع
توتنهام هذا املوس�م يف الربيمريليج ،للمبارة السادسة عىل
الت�وايل ،وهو رقم ل�م يتحقق له منذ عام موس�م -2015
.2016

فان دايك :مييس أفضل من رونالدو..
وهاالند يشبه فاردي
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يفضل الهولندي فريجيل ف�ان دايك ،مدافع
ليفربول ،النج�م األرجنتين�ي ليونيل مييس
عىل منافسه الربتغايل كريستيانو رونالدو.
وقال فان دايك ،يف ترصيحات لشبكة «سكاي
س�بورتس»« :أود الق�ول إن مي�يس ال يزال

أجرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب
س�ان جريم�ان ث�الث تبدي�الت
لتنشيط الصفوف.
لكن نزول فينالدوم وأندير هرييرا
وماوروي إي�كاردي مكان فرياتي
وإدريسا جايي ونيمار ،لم يسمن
أو يغن�ي من جوع.ب�ل كاد الطني
يزي�د بلة ع�ىل الضي�ف البارييس،
حيث احتس�ب حكم املباراة ركلة
ج�زاء ضد أرشف حكيم�ي ،إال أن
تقنية الفيديو أقرت بعدم صحتها،
لتبقى النتيجة عىل حالها.احتسب الحكم
س�ت دقائ�ق وقت ب�دل ضائع ،لك�ن بدا
عىل نجوم باريس س�ان جريمان اإلرهاق
الش�ديد ،وعدم القدرة عىل مجاراة العبي
رين ،لينتهي اللقاء بفوز ثمني ومس�تحق
لرجال املدرب برونو جينيسيو.

بوكيتينو :نشعر باإلحباط وخيبة األمل

ريال مدريد يواصل التخبط ويسقط بثنائية أمام إسبانيول

ً
ثمينا عىل ريال مدريد بنتيجة
حقق فريق إسبانيول انتصارًا
( ،)2-1مس�اء األح�د ،يف إطار منافس�ات الجول�ة الثامنة
من الليجا.وس�جل األهداف إلس�بانيول راؤولدي توماس يف
الدقيق�ة  ،17وأليك�س في�دال يف الدقيقة  ،60بينما س�جل
كريم بنزيم�ا لريال مدري�د يف الدقيقة .71وبه�ذا االنتصار

الربيطانية ،فإن مالكي مانشسر يونايتد
وضعوا أعياد امليالد موع ًدا نهائ ًيا لحس�م
مصري بوجبا داخل النادي اإلنجليزي.
وأش�ارت إىل أن عائل�ة جلي�زرز ترغب يف
اإلبق�اء ع�ىل بوجبا ،وترى أن اس�تمراره
يدعم فرص مانشسر يونايتد يف املنافسة
بالربيمريليج ودوري أبطال أوروبا.

أخرى إلدريس�ا جاي�ي بجوار
القائ�م .ل�م يكت�ف أصح�اب
األرض بالدفاع فقط بل هددوا
مرم�ى دوناروم�ا بأكث�ر من
محاولة للمزع�ج كمال الدين
س�ليمان وجايتان البورد .ويف
الدقيق�ة األخرية من الش�وط
األول ،س�جل الب�ورد اله�دف
األول مس�تغال س�وء التغطية
والتمرك�ز م�ن الظهري األيرس
نون�و مينديز.بعد ث�وان قليلة
من انطالقة الش�وط الثاني ،تلقى الفريق
الباري�يس طعنة قوية بهدف ثان س�جله
فالفي�ان تاي�ت بع�د تمريرة م�ن البورد.
انتفض بي إس جي لتضييق الفارق ،إال أن
محاوالته كان�ت جميعها بثالث محاوالت
فردية ملبابي من تسديدات خارج منطقة
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ق�ر َر االتح�ا ُد املرك�زي لكرة الق�دم ،بالتنس�يق مع لجنة
املس�ابقات ،إرجا َء مباري�ات الجولة الرابع�ة من الدوري
املمتاز لحني االنتهاء من خوض منتخبنا الوطني مباراتيه
املقبلتني مع لبنان واإلمارات يومي الس�ابع والثاني عرش
من الشهر الحايل
يف التصفيات اآلسيوية الحاسمة املؤهلة اىل نهائيات كأس
العالم يف قطر  ،2022فضال عن مش�اركة املنتخب األوملبي
يف بطولة غرب آسيا
الت�ي س�تحتضنها الس�عودية بدءا م�ن يوم غ�د االثنني،
وانخ�راط منتخب الش�باب يف معس�كر تدريب�ي خارجي
تحتضنه تونس ،حيث س�يكون ذلك القرار استثنا ًء لهذه
الجول�ة فقط ،وسيس�تمر إجراء مباريات ال�دوري بدون
مش�اركة العب�ي املنتخبات الوطني�ة يف الج�والت املقبلة
استنادا ً لقرارات لجنة املسابقات بهذا الشأن للحفاظ عىل
النسق العام لبطولة الدوري وتوقيتاتها.

وض�ع ن�ادي مانشس�ر يونايتد
موع� ًدا نهائ ًي�ا لحس�م مص�ري
الفرنيس بول بوجبا ،العب وس�ط
الشياطني الحمر.
وينتهي عقد بوجبا مع مانشسر
يونايت�د يف الصي�ف املقبل ،وتزعم
العدي�د م�ن التقاري�ر أن الالع�ب
الفرن�يس يفك�ر يف الرحي�ل ع�ن
الشياطن الحمر.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «ص�ن»

وحي�دا يف آخ�ر  4مباري�ات ،يف ح�ني تلق�ى هزيمتني
متتاليت�ني بدوري األبطال.وبحس�ب صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن برش�لونة سيستفيد من
ف�رة التوقف ال�دويل ،لي�س فقط عىل صعي�د تجاوز
تل�ك الكبوات نفس� ًيا وذهن ًيا ،ولك�ن أيضا عىل صعيد
اإلصابات وعودة العديد من الالعبني الغائبني لإلصابة.
وأوضح�ت الصحيف�ة ،أن الخرب الس�ار الوحيد يف ظل

تل�ك النتائج املخيب�ة ،يتمثل يف ع�ودة جميع الالعبني
املصاب�ني عقب ف�رة التوق�ف الدويل ،مثل س�ريجيو
أجوي�رو وجوردي ألب�ا وبيدري وعثم�ان ديمبيل ،مع
اكتمال جاهزية أنسو فاتي.
وأشارت الصحيفة ،إىل أن عودة تلك العنارص وتحدي ًدا
الهجومية ،ستزيد من قوة برشلونة ،وستعطي الفريق
داف ًعا جدي ًدا.

باريس ينهار أمام رين يف وجود الرباعي املدمر

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

الرض�ا ورض�ا فاضل (أمان�ة بغداد)
وحسني عمار (نفط البرصة) وزيدان
إقبال (مانشس�ر يونايت�د االنكليزي
تحت  23عاماً).
وتعد بطولة غرب اسيا أفضل مرحلة
إعداد لفريقنا قبل خوضه التصفيات

أمل جديد ينبعث لربشلونة يف توقيت حرج

المستقبل العراقي /متابعة
انضم براي�ان جيل مهاجم توتنهام هوتس�بري لتش�كيلة
منتخ�ب إس�بانيا ال�ذي يس�تعد لنهائي�ات دوري األم�م
األوروبي�ة بديال ملارك�وس يورنتي العب وس�ط أتليتيكو
مدريد الذي خرج من املنتخب بسبب اإلصابة.
وقال أتليتيكو مدريد األح�د إن يورينتي تعرض إلصابة يف
الفخذ خالل فوز فريقه ( )0-2الليلة املاضية عىل برشلونة
يف دوري الدرجة األوىل اإلسباني.
وبه�ذا أصب�ح يورينت�ي ثاني الع�ب يخرج من تش�كيلة
امل�درب لويس إنريك�ي بعد بي�دري العب برش�لونة الذي
تعرض إلصاب�ة مماثلة وح�ل العب س�يلتا فيجو برايس
منديز بديال له.
وس�تلتقي إس�بانيا يف قب�ل نهائي دوري األم�م األوروبية
األربعاء املقبل مع إيطاليا صاحبة الضيافة.
ويف مب�اراة قب�ل النهائ�ي األخ�رى س�تلتقي بلجيكا مع
فرنس�ا ،بينما تقام مب�اراة تحديد املرك�ز الثالث واملباراة
النهائية األحد املقبل.

غال�ب وص�ادق زام�ل (الرشط�ة)
وعب�اس ي�اس (املين�اء) ومصطفى
وليد وحس�ن عب�د الكري�م (الكرخ)،
وعيل محس�ن (النفط) وعباس بديع
ونهاد محمد (نفط ميس�ان) ومحمد
الباقر كري�م (الديوانية) ،ومؤمل عبد

املؤهلة لنهائيات كأس القارة تحت
 23عاماً ،ويس�عى املالك التدريبي
اىل ارشاك اغل�ب عنارصه ،من اجل
اح�داث عام�ل االنس�جام م�ا بني
الالعب�ني ،والوصول اىل الجاهزيتني
الفنية والبدنية ،فضال عن الطموح
املرشوع باملنافسة عىل اللقب.
ويش�ارك يف املس�ابقة التي تنطلق
غ�دا وتس�تمر حت�ى الثان�ي عرش
م�ن الش�هر الح�ايل 11 ،فريق�ا،
اذ يتناف�س منتخبن�ا ضم�ن
املجموع�ة الثاني�ة الت�ي تض�م
لبنان وفلس�طني واالمارات ،بينما
يتواج�د يف املجموع�ة االوىل االردن
واليمن وعم�ان والكويت  ،وتألفت
املجموع�ة الثالث�ة من الس�عودية
والبحرين وسوريا.
ويتأه�ل متص�در كل مجموع�ة من
املجموع�ات الث�الث لل�دور نص�ف
النهائي اىل جان�ب افضل فريق يحتل
املرتبة الثانية .

أفضل العب كرة قدم يف العالم ،لقد حقق هو
وكريس�تيانو رونالدو أرقاما غري متوقعة يف
الس�نني املاضية ،وهو أم�ر ال يصدق ً
حقا».
وأضاف« :لكني سأختار مييس ،لقد أمضينا
ليلة صعبة يف برشلونة يف عام .»2019
وتابع« :هاالند ً
أيضا مهاجم مميز ،إنه قوي
ورسيع ،لديه كل الصفات التي تجعل األمور

صعب�ة للغاي�ة ع�ىل أي مدافع».
وأكم�ل« :ش�عرت بذل�ك ألول مرة
عندم�ا كان يف س�الزبورج ،حي�ث
س�جل يف ملعب آنفيل�د ..كان رسي ًعا
ً
ومبارشا ،ويشبه إىل حد ما الطريقة
ج ًدا
الت�ي يلعب بها جيمي ف�اردي ..لكن هاالند
أقوى ً
قليال».

يف النتيجة بهدف» .واستطرد «إنه أمر يشعرنا باملرارة وخيبة
األم�ل والغضب قليال كما قلت ،ولكن لس�ت غاضبا بمفردي
ب�ل أعضاء الجه�از الفني والالعبني والجماه�ري والجميع».
وخت�م ماوريس�يو بوكيتينو ترصيحاته يف هذا الش�أن «لقد
كانت مواجهة خاصة ،وكنا نعلم أن رين سيلعب بالكثري من
الطاقة والرغبة والحماس».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2462االثنين  4تشرين االول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سما حسن

سعدية مفرح

الصرب الذي ليس له حدود

قراءة يف جغرافيات الوجوه

اش�تهى األسري الفلسطيني ،الفا ّر أياما معدودة ،محمد العارضة ،أن
ي�أكل من ثمار الباد .تعرف�ون طبعا وقع كلمة الب�اد عىل قلوبكم،
حتى املغرتب يشعر بوقعها أكثر .ولذلك ،تح ّدث أجدادنا عن جذورهم
الت�ي نزحوا منه�ا بعد نكب�ة الع�ام  1948بقولهم «الب�اد» ،وكنت
أحس�بها ،لصغر س�ني ،بادا غريبة أو باد األقزام أو حتى العمالقة،
حت�ى عرفت أنه�ا األماكن األقرب إىل القلب .وهكذا اش�تهى األس�ري
الفا ّر ثمار الباد ،وليس�ت أي ثمار .تح ّدث ع�ن ثمار الصرب ،وهنا يف
فلس�طني نس�ميه رْ
صربا ،ويف الكتب ويف بعض الباد يطلق عليه اسم
«التني الشوكي» الذي لم أكن أشعر برغب ٍة يف تناوله من فوق العربات
يف م�ر ،حيث يباع بكث�رة يف الصيف ،ولم أجد حنين�ا ،وال خطوات
تس�ابقني نحوه ،ع�ىل العكس من الثمار املحاطة بالش�وك واملعلقة
بني ضلوع األلم يف أحراش الباد.
عندما تح ّدث األس�ري محمد العارضة عن فرحته بالتهام ثمار الصرب
م�ن مرج بن�ي عامر خصوصا ،رسح�ت يف األيام الخ�وايل ،تلك األيام
الت�ي كنت فيها طفلة ،أخرج مع عائلتي إىل الحدود الرشقية ملدينتي،
لزي�ارة أصدقاء قرويني هناك .وهناك كان اللق�اء املحبّب مع أضاع
الص�رب وثم�اره ،وكنت أتأمل ،بفض�ول ورغبة ،يف تجرب� ٍة لم تحدث
بالطبع ،طريق�ة قطفهم لثمار الصرب من بني الضلوع بكل دقة؛ فا
تخدش أيديهم ،فهناك عصا خش�بية ثبتت بأحد أطرافها أس�طوانة
م�ن املعدن الحا ّد األط�راف واملفتوح من الجانب�ني ،بحيث يتم قطع
الثمرة عن الضلع الش�ائك بأحد األطراف الحا ّدة ،وتبقى الثمرة أيضا
بحذر من بني الضلوع ،فا
داخل تجويف األس�طوانة ،ويتم س�حبها
ٍ
تق�ع ،وتفقد حيث تغ�وص الحي�ات واألفاعي ،وقد ح�دث أن أطلّت
أفع�ى ضخمة ،فتلقفته�ا ابنة صديقنا القروي به�ذه اآللة البدائية،
ورضبتها فوق رأسها عدة رضبات ،حتى خمدت حركتها ،واستأنفت
عمله�ا املمتع يف قطف ثمار الصرب وجمعه ،حتى إذا ما جمعت كمية
منه افرتشنا األرض ،وبدأت مهارة تقشريه .وعليك أن تتناول الثمرة
من وس�ط القرشة ،فتنتزعها بحرص ،وترميها يف فمك مرّة واحدة أو
مرّتني عىل األكثر.
مهارة تقش�ري ثمار الص�رب ال يمكن أن يمتلكها أح�د مثلما امتلكها
ً
أسئلة با أجوبة ،منها رسوال
ج ّدي ألمي ،وكانت أيام طفولتي تشهد
ج ّدي الش�امي الواسع املثقوب الذي لم أحل لغز ثقبه إال حني كربت،
ووعي�ت الف�رق بني الصف�ة الترشيحي�ة للذكر واألنثى .أما الس�ؤال
بمذاق ال يقاوم؟
الثان�ي فهو ملاذا تمتاز حبّات الصرب يف مجلس ج ّدي
ٍ
وأظ�ل يف حال�ة نهم ،حتى ينبهني ج ّدي إىل أن اإلكثار منه قد يس�بّ ب
اإلمساك املؤلم ،والسؤال الذي لم أعرف إجابته إال أخريا ،وهو ملاذا بعد
تناول عدة حبّات من الصرب ال تدري سبب فقدك شهيتك للطعام؟

أي رسّ وراء الوج�ه البرشي ليكون دلييل األول نحو املعرفة والغوص
يف األعماق ومحاولة تفكيك البناء اإلنس�اني كله؟ أي رسٍّ يقودنا إليه
الوجه ،فنكتشف يف النهاية أنه قد تحوّل إىل الرس نفسه ،وإىل الوجهة
نفس�ها والوس�يلة؟ الوجوه اإلنس�انية املختلفة املتنوع�ة الجميلة،
واألق�ل جماال يف مقاييس�نا املعت�ادة ،الحميمة الس�عيدة والحزينة،
الطفل�ة الطافح�ة بالنض�ارة واملرهقة بتجاعي�د الزم�ن ،الظاهرة
والغائب�ة وراء الحج�ب ..الوج�وه وحس�ب يف الطري�ق إليها ،وهي
الطريق إىل بؤرة البرش.
م�ا زل�ت أحتف�ظ بدهش�تي يف مراقبة جغرافي�ة الوجوه ح�ويل .ما
زلت أعت�رب الوجه هو الهوية األوىل للمرء .أح�اول من خال التفرّس
في�ه التعرّف إىل صاحبه مبارشة .اس�تخدمت هن�ا لفظة التفرّس يف
وصف طريقتي بمراقبة الوجه أو مشاهدته ،عىل الرغم من قسوتها
الظاه�رة لتبيان ما أريد التعبري عنه بلطاف�ة .ال أدري بالضبط كيف
ج�اءت هذه الكلم�ة من بيئ ٍة لغوي ٍة قاس�ي ٍة لتص�ف عاقتنا مع ما
حولنا وأمامنا من وجوه تحديدا ،ومع هذا تبدو ّ
معرب ًة جدا لطريقتها
يف التعبري عن العاقة.
أتف�رّس الوج�وه ح�ويل ،إذن ،ألنف�ذ من خاله�ا إىل عمق إنس�اني
مفرتض .ومع هذا ،ال أجدني أحفظ مامح هذه الوجوه بعد غيابها
عن�ي .ربما ألنني ال أحاول االحتفاظ يف ذاكرتي بتلك املامح ،وال أبذل
أي مجه�و ٍد عىل هذا الصعيد .وهو ما يحرجن�ي دائما مع من أعرف
وم�ن ال أعرف من الن�اس .تقابلن�ي إحداهن فتبادرني بس�ام حا ّر
وتحي�ات كثرية ،قبل أن تكتش�ف أنني ال أعرفه�ا ،وعندها تبدأ لعبة
األخبار املقيتة بالنسبة يل.
ٌ
صحيح أن
كي�ف ال أعرفه�ا وهي ق�د عملت معي س�نوات طويل�ة؟
مامحها تغريت بفعل الزمن الذي فرّق بيننا كما تغريت مامحي ،لكن
ليس إىل الدرجة التي تجعلني أنس�اها ..لم أنسها ،وبمجرّد أن عرفت
اس�مها حتى تدفقت املعلوم�ات واملواقف والذكري�ات ،وانطباعاتي
املتع ّددة املستم ّدة من معرفتي بها طوال الوقت الذي جمعنا يف العمل.
ومع هذا ،غاب وجهها عنها ،فغابت معلوماتي عنها ..ال تبدو العاقة
ً
منطقية بني الغيابني ،ولكن هذا ما يحدث فعا.

كـاريكـاتـير

الهتمامه بذوي شهداء وزارة الداخلية

مدير عام ادارة املوارد البرشية يزور رئيس مؤسسة الشهداء

املستقبل العراقي  /احمد املوايل
زار مدي�ر ع�ام إدارة امل�وارد البرشي�ة اللواء
الحقوقي حس�ني س�بهان الس�اعدي رئيس
مؤسس�ة الش�هداء األس�تاذ عب�د االل�ه
النائيل،وذلك لفتح ناف�ذة تعاون بني املديرية
واملؤسسة لتس�هيل وتبسيط االجراءات امام
ذوي الش�هداء وخصوص�ا ً ش�هداء ال�وزارة
 .وذل�ك تخلي�دا ً من�ه لدماءه�م وجهوده�م
ومس�ريتهم وتضحياته�م يف خدم�ة الوطن.

يف الوجه ،تبدو يل مس�احة اإلنس�ان واضحة با لبس وال جهد .ومن
خال مناطق األحاسيس والتعبري واملشاعر فيها ،أستطيع أن أتواصل
حتى قبل إعمال تلك املش�اعر فعليا .ففي العينني ،والفم واألنف وما
بينها من برشة ،كثري مما يدلّنا عىل ماهية هذا الكائن البرشي أمامك،
قبل النظر والنطق واالبتس�امة والشم .كل يشء يبدو واضحا أمامك،
إن كنت ممن يس�تطيع قراءة الوجوه للكش�ف عم�ا وراءها .وأزعم
أنني أفعل ذلك ،وأستمر يف التدرّب الذاتي التلقائي عليه.

حيث تباحثا بعدة مواضيع اهمها اس�تخدام
نظام صحة الص�دور االلكرتوني يف إجراءات
تمدي�د ف�رتات الخدمة للمش�مولني باالحالة
اىل التقاعد الوجوبي من ذوي الش�هداء .ومن
جانب�ه رح�ب النائ�يل بقدوم س�يادته وفتح
اوارص التعاون ومد جسور الثقة والعمل بني
املؤسس�ة وباقي مفاصل الوزارة .مؤكدا عىل
اس�تعداد املوسس�ة لتقديم كافة التسهيات
ً
خدمة للصالح العام.

يهددون باالعتصام املفتوح ..

وزارة التعليـم
PDFامـام ابـواب
الشيعي والسني
اليوم  ..تظاهرات لطلبة الوقفني
Apago
Enhancer
للمطالبة باالرساع لتحديد املقاصة العلمية وتوسعة القبوالت بتوسعة قبوالهتم
بغداد /املستقبل العراقي
أعلنت تنسيقية طلبة وطالبات خريجي الوقفني يف
العراق ( الش�يعي والسني ) عن تظاهرات سلمية
حاش�دة امام اب�واب مبن�ی وزارة الت������عليم
العايل والبحث العلمي  ،اليوم االثنني املصادف / 4
 ،2021 / 10لحسم موضوع اللجنة ال�����وزارية
املش�كلة ب�����موجب االمر الوزاري  ٣٦90يف 17
 2020 / 11 /واملش�رتكة من وزارة التعليم العايل
ووزارة الرتبي�ة لدراس�ة املناه�ج الت�ي تدرس يف
املدارس الديني�ة التابعة للوقفني وتحديد املقاصة

العلمية لتشمل توس�عة القبوالت يف كلية اإلعام،
والعل�وم السياس�ية ،والرتبي�ة البدني�ة وباق�ي
االختصاص�ات والس�ماح له�م بأاللتح�اق م�ع
اقرانهم الذين قبلوا يف الكليات املذكورة للس�نوات
املاضية ،وقال�وا الطلبة يف تريحات صحفية أنه
يف حال واجهتهم وزارة التعليم بالرفض س�تكون
له�م تظاه�رات عارمة واعتص�ام مفت�وح امام
ابواب وزارة التعليم العايل ،مطالبني كافة الجهات
املس�ؤولة بالنظ�ر االب�وي لح�ل ق�����ضيته�م
وشمولهم بالكليات املذكورة .

نقابة الصحفيني العراقيني فرع البرصة تؤكد باهنا حارضة يف مجيع امليادين
وخاصة يف املواضيع املتعلقة بالصحفيني و االعالميني

منذ الحظة االوىل الت�ي حدثت بني الزماء يف أذاعة
املربد اجرى االستاذ صادق العيل رئيس فرع نقابة
الصحفي�ني العراقي�ني يف البرة ح�وارا بناءا مع
كافة االطراف من اجل اعادة االمور اىل نصابها
و اىل م�ا كانت عليه خدمة ملدين�ة البرة و اهلها
وتعزيز النشاط االعام الحقيقي يف املحافظة .
و اج�رى العيل « اتصاالت مع مس�ؤلني واعامني
كب�ار وقد ادى ه�ذا التحرك اىل تنقي�ة االجواء بني
الجمي�ع بالش�كل الذي يعي�د اىل هذه املؤسس�ة
املحرتمة اىل وضعها الطبيعي يف العمل االعامي .

وتأك�د النقابة مرة اخ�رى بانها حارضة يف جميع
امليادين وخاصة يف املواضيع املتعلقة بالصحفيني
و االعاميني حلحلة اي اشكال قد يحدث .
تمنياتنا للجميع التوفيق يف اعمالهم وبهذا نتقدم
بالش�كر والتقدي�ر للس�يد املحافظ والس�يد قائد
الرشط�ة والزمي�ل االعام�ي عمار الس�عد وكافة
من ش�ارك متمنني للجميع املوفقية يف عملهم كما
تشكر النقابة الزميل ضياء البزوني وكافة الزماء
يف اذاعة املربد لاس�تجابة وتهدئة االجواء و اعادة
عمل املؤسسة لخدمة املجتمع البري.

ألول مرة يف العراق ..العتبة احلسينية تعلن
حدثـ ًا خيص الدراسات العليا

أعلن رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية املقدسة،
ستار الس�اع���دي ،إن مؤسس�ات الهيأة ستم��نح ش�هادة الدكتوراه يف
طب الحش�ود من خال الدراس�ات العليا للبورد العربي ،وسيكون مقرها يف
مدينة كرباء املقدسة.
وقال الس�اعدي يف بيان ،إن�ه «تعلمون أن زيارة أربعينية اإلمام الح��س�ني
(عليه السام) تصنف ضمن أعىل ثاث تجمعات برشية يف العالم ،وبالنتيجة
فإن طب الحش�ود أصبح حاجة ملحة ،علما ان هذه الدراس�ة تم إقرارها يف
الدراسات العليا للبورد العربي ملنح شهادة الدكتوراه وهو تخصص موجود
يف جميع دول العالم ،وس�يكون مقر هذه الدراسة يف مدينة كرباء املقدسة
يف هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية».
واض�اف «نحن اس�تخدمنا ه�ذا العالم وخ�ال زيارة االربع�ني ،يف منتصف
الحش�ود ،فحوصات للكش�ف عن فريوس (كورونا) ،من خال ثاث مفارز
طبي�ة متنقلة بعربات تم اس�تريادها تضم بداخلها مخت�ربات مهيئة لهذه
الفحوصات املختربية وال�����عاجية للمصابني بالفريوس ،لذا فنحن فعلنا
املقدمات لطب الحشود وسنستكملها خال األعوام املقبلة بإذن الله».
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