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القضاء للمخالفني يوم االقرتاع :بغـداد ترصـد لـ ذي قـار أكثـر
من ألف مليار دينار
عقابكم شديد

جناح «احملاكاة اخلامسة» لالنتخابات ..ورئيس الوزراء :سنواجه حبزم أي حماولة للتزوير حلل أزمة «طريق املوت»  .وتنفيذ مشاريع لتوسعة عشرين مدينة  .وحتويل احملافظة إىل «قبلة سياحية»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعتير الكاظمي ،أميس االثنين ،أن االنتخابات
املقبلية يف العراق فرصة تاريخية للتغيري ،مؤكدا ً
أنيه سيتتم مواجهية اي محاولة للتزويير فيها
بحزم ،بينما شيكل مجلس القضاء االعىل لجانا
لتشديد مالحقاته عىل املخالفن يف يوم االقرتاع.
وخيالل ارشاف الكاظميي عىل تطبييق املحاكاة
الخامسة واالخرية لعملية االنتخابات التي ُن ّفذت
يف املقير الرئييي للمفوضية العلييا لالنتخابات
قبل  5أليام من بدء االقرتاع العام يف عموم البالد
االحد املقبل ،اشيار اىل ان نجياح تنفيذ املحاكاة
الخامسية ّ
يدل عىل التحضريات واالسيتعدادات
الكاملية إلجراء انتخابات نزيهة وشيفافة ّ
تعر
عن تطلعات العراقين املستقبلية.
وأكد ّ
أن الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها
أمام الشعب العراقي وق ّدمت كل اإلجراءات التي
من شيأنها تسيهيل عمل مفوضية االنتخابات،
وتعزييز التجربية الديمقراطيية ،معتيرا ً ان
االنتخابيات املقبلة تع ّد فرصية تاريخية للتغيري
وتصحيح املسارات.
وشي ّدد الكاظميي عيىل التعاميل بحيزم مع أي
محاولة للتزوير وعدم السيماح بهيا وأكد أيضا ً

عىل املتابعة املسيتمرة للتجياوزات والخروقات
من قبل املرشحن واألحزاب حيث سيتم التعامل
معها قانونيا ً من قبل املفوضية.
واعلنيت املفوضيية العليا لالنتخابيات ان حوايل
الفي اعالمي اجنبي ومحيل سييغطون عمليات
االقيرتاع فيميا سييتابعها  800مراقبيا ً دولييا ً
و 46888مراقبيا ً محلييا ً و 207344وكيل حزب
سييايس بينميا سييغطيها  305اعالمييا ً دوليا ً
و 1498اعالميا ً محلياً.
واشيارت اىل ان مجليس املفوضن قرر أن يكون
نهايية الدوام الرسيمي ليوم الثالثياء آخر موعد
لتوزييع البطاقيات االنتخابيية وعيىل املكاتيب
االنتخابية كافة جيرد ورزم تعبئة املتبقي منها
وتسيليمها اىل مكتيب مفوضيية االنتخابيات
الوطنيي يف موعد أقصاه نهاية الدوام الرسيمي
ليوم االربعاء املقبل.
وكانيت موجة مين االحتجاجيات والتظاهرات
الشيعبية قيد انطلقيت يف العاصمية العراقيية
بغداد ومحافظات يف وسط وجنوب البالد اواخر
عيام  2019للمطالبة بمحاربة الفسياد وتوفري
الخدمات وفرص العمل أوقعت حوايل  600قتيال
مين املتظاهريين و 20الفا مين الجرحى بينهم
عنارص من قوات األمين وارغمت رئيس الوزراء

السابق عادل عبد املهدي عىل االستقالة وتشكيل
الكاظمي للحكومة يف الثامن من أيار عام 2020
والتي قيررت اجراء انتخابات مبكرة اسيتجابة
ملطالب املحتجن.
بدوره ،اعلن القضاء االعىل العراقي عن تشيديد
اجراءاتيه يف مالحقية املخالفن يف ييوم االقرتاع
االحد املقبل.
وقيال املركز االعالميي ملجلس القضياء يف بيان
تلقت املسيتقبل العراقي ان املجلس قرر تشكيل
لجان قضائية يف جميع املحاكم التي تقع ضمن
اختصاصهيا املكانيي املراكز االنتخابيية لتلقي
الشيكاوى واالخبيارات من قبل اللجيان االمنية
املشيكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سيالمة
االنتخابيات مين املخالفيات القانونيية التي قد
ترتكيب يف يوم االنتخابات يف العارش من الشيهر
الحايل.واضياف ان املجليس قرر ايضيا «توجيه
املحاكيم يف تشيديد االجيراءات القانونيية بحق
من يرتكب جريمية االعتداء عىل صور ودعايات
املرشيحن النتخابيات مجلس النيواب والتاكيد
عىل تنفيذ ما ورد يف اعمام سابق ملجلس القضاء
االعىل بهذا الخصوص».

التفاصيل ص2

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
أمس االثنن ،مؤتمر مشاريع صندوق إعمار ذي
قيار فيما اعلن ،عن مشياريع لتوسييع عرشين
مدينة يف املحافظة
وذكير رئيس مجلس اليوزراء يف كلمية له خالل
افتتاحيه مؤتمير مشياريع صنيدوق إعميار
محافظية ذي قيار« ،عزمنيا عىل إعيادة تطوير
محافظية ذي قيار عر تشيكيل مجليس إعمار
املحافظية ،لالرشاف عىل تنفيذ مشياريع بقيمة
الف وثالثمائة مليار دينار خصصت للمحافظة،
وأولينا ملف الكهرباء األهمية القصوى».
وتابع« ،هناك مشياريع لتوسيع عرشين مدينة
تابعية للمحافظية ضمن خطية لفيك االختناق
السيكاني يف مدن املحافظة،و تعهدنا بأن نميض
نحو املسيتقبل بما يليق بالعراق من شيماله اىل
جنوبيه ،لم نبيال بقرص عمير هيذه الحكومة،
وهمنيا الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل
ما أنجزناه».
واضياف «يف ذي قيار بيدأ الحيرف ،وهيي مهيد
الحضيارات ،وال يمكين أن تبقيى محافظاتنا يف
معاناة ال سييما أبناء ذي قار االعزاء عىل قلوبنا،

ويف أول زييارة ليذي قيار ،عقدنا جلسية طارئة
ملجلس الوزراء ،تشيكلت منهيا لجنة تتابع عمل
املشياريع أوال بأول ،ووجهت االجهزة الحكومية
بيرورة مضاعفة الجهيد ورفع وتيرية العمل
وانجاز املشاريع املتوقفة خالل فرتة قصرية».
وزاد بالقيول« :نجحيت اللجنية يف افتتاح جرس
النرص املتوقف منذ تسع سنوات ،وإعادة أكساء
ما يسيمى بي(طريق املوت) خالل اقل من شهر،
ووصليت اللجنية الحكومية اىل ما نسيبته %96
من املشياريع ،واالطالق التجريبيي ملرشوع ماء
االصالح-الجباييش ،الذي سييوفر ماء االسيالة
لنحو  230الف نسمة».
واشيار اىل انيه «أصدرنيا عيدة قيرارات بشيأن
مكافحة الفسياد والرشكات املتلكئة والوهمية،
وسحبنا اجازات االستثمار لكل الرشكات التي ال
تتجاوز نسبة انجازها  %35من العمل ،ما ساعد
عىل إنجاز  28مبنى مدرسييا ،والتحضري لتسلّم
 33مبنى مدرسييا آخر يف عموم املحافظة ،فيما
ّ
تمكنا من افتتاح املستشفى الرتكي املتوقف منذ
عرش سنوات ،وافتتاح جرس ذي قار الكونكريتي
املتوقف منذ سنتن».
وبن «وضعنا حجر االساس ملرشوع تطوير مطار
النارصية ،الذي سييجعل مين املحافظة محطة

وقبلية للسيياحة الدينيية التأريخيية ،وباركها
قداسة بابا الفاتيكان خالل زيارته لزقورة أور و
مقام النبي ابراهيم (ع) ،حيث شهدت املحافظة
افتتاح محطية كهرباء النارصية املركبة ،وكذلك
افتتياح املدينية الصناعية وفيها مئيات املصانع
وفق ما يخصصه صندوق اعمار املحافظة».
ولفيت اىل انيه «وجهنيا بيأن يتوىل االمين العام
ملجليس اليوزراء االرشاف عيىل التعليميات
الخاصية بالصندوق ،وإعيدا ِد الجيدول الخاص
باملشييروعات الحيويية ذات الييييييتمياس
املبارش بحياة املواطنين يف املحافظة ،واإلرشاف
واملتابعية والتمويل» ،مبينيآ انه»بدأ العمل فعليا
باالحالة املبيارشة ألكثر من  100مرشوع ضمن
قطاعيات الكهربياء والصحية والبنيى التحتية،
والطيرق والجسيور ،والشيباب والرياضية».
واختتيم حديثيه بالقيول إن «محافظية ذي قار
مقبلية عىل حملة اعمار كرى ،ألجل هدف واحد
هيو خدمية مواطييييييينيي ذي قيار وتلبيية
ّ
الحقة ،وأقول بيأن اإلعمار لن يتوقف
مطالبهيم
حتى تكون ذي قار يف املكانة التي تستييييحقها
والتي تليق بتاريخها».

التفاصيل ص2

املفوضية :ال متديد لتسليم البطاقات االنتخابية املتبقية
البرصة تكشف عن إجـراءاهتـا بشأن املشاريع
املخصصة ضمن القرض الصيني
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جملس القضاء يتخذ  ٤قرارات ختص اهليئات
والرتقية ومالبس منتسبيه

2

رئيس اجلمهورية عن املرجعية :كانت دوم ًا منترصة
حلقوق املكونات
بغداد  /المستقبل العراقي

قيال رئيس الجمهورية برهيم صالح ،أمس
االثنين ،ان املرجعيية العلييا كانيت دوميا
منتيرصة لحقيوق املكونات والدفياع عنهم
أكثر من أي طرف آخر
وقال مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقت املستقبل
العراقيي الكاظمي يفتتح مؤتمر مشياريع
صندوق إعمار ذي قار ويعلن عن مشياريع
لتوسيع عرشين مدينة يف املحافظة
نسيخة منيه ،ان «االخري اسيتقبل ،يف قرص
السالم ببغداد ،ممثلن عن املكونات واألطياف

ص2

العراقية من مختلف املدن واملناطق يف عموم
البيالد ،حيث جرى بحيث االنتخابات املقبلة
وأهميتها للمكونات العراقية».
واوضيح الرئييس صاليح إن»العيراق أمام
اسيتحقاق كبري بعيد أيام قليلة يتجسيد يف
االنتخابيات التي سيتكون نقطية تحول يف
البليد ورسيم مسيتقبله ،ويجيب أن تكون
منطلقا حقيقيا نحيو إصالح الوضع الحايل
بميا يضمن الحكم الرشييد ،و ُيقي ُّر الحقوق
والواجبيات للمواطنين ،ويفيرض سييادة
القانون ويحفظ سيادة البلد».
وأضاف ،أن»املشاركة الواسعة رضورة ملنع

بغداد  /المستقبل العراقي

املرتبصين ومن يحياول التالعيب بأصوات
العراقين» ،مشريا ً إىل أن»العملية االنتخابية
سيتخضع إلجراءات فنيية اسيتثنائية ملنع
التزوير وضمان صوت العراقين».
وأشيار إىل أن»التنوع الذي يزخير به العراق
من مختلف املكونات واألطياف عنرص إثراء
للوضيع االجتماعيي والسييايس والثقيايف،
وينبغيي أن يتحيول هيذا التنيوع إىل عنرص
قيوة ،وأن يتم تجاوز مصطليح األقليات إىل
مصطليح املكونيات عنيد توصييف التنوع
العراقي الكبري».

التفاصيل ص2

الكعبي :االنتخابات املقبلة نقطة حتول يف العملية الديمقراطية
العراق ولبنان:
توقيع مذكرات تفاهم لرفع
مستوى التبادل التجاري
ص3

اخلارجية اإليرانية :حمادثتنا مع السعودية متواصلة

ص2

أكيدت وزارة الخارجية اإليرانيية ،أمس االثنن،
أن املحادثيات مع اململكية العربية السيعودية،
متواصلة عىل أفضل وجه.
وقال املتحدث باسيم الوزارة سيعيد خطيب زاده،
إن املفاوضيات بن طهران والرياض مسيتمرة يف
بغداد وشملت قضايا إقليمية ،بحسب وكالة أنباء
«فيارس» .وذكر املسيؤول اإليرانيي يف ترصيحات

صحفيية أن أنيه ال توجيد رشوط مسيبقة يف هذا
الشيأن ،مشيريا إىل أن هناك محاوالت السيتئناف
العالقيات من خيالل االتفياق بن البلديين .وكان
األمري فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي،
قيد أكيد األحيد ،إجيراء الريياض محادثيات ميع
طهران خالل الشيهر املايض ،تزامنا مع اسيتمرار
املناقشيات الراميية إىل تخفييف التوتيرات يف ظل
حكيم الرئييس اإليراني املحافيظ إبراهيم رئيي.
وقال خيالل مؤتمر صحفي مشيرتك مع منسيق

السياسية الخارجية يف االتحاد األوروبي ،جوزيب
بورييل ،يف الرياض« :هيذه املناقشيات ال تزال يف
املرحلية االستكشيافية ونأمل أن تضع األسياس
ملعالجية القضايا بين الجانبن» ،حسيبما نقلت
وكالية «فرانيس بيرس» .وقيال وزيير الخارجية
السيعودي أن «الجولة الرابعة من املحادثات جرت
يف  21أيليول» .وانخرطت إييران واململكة العربية
السيعودية ،يف محادثيات عىل أعىل مسيتوى منذ
نيسان ،بعد قطع العالقات يف عام .2016

إقليــم كردستـــان يتسلــــم  200ملــيـــار دينـــارمــن بـغــداد
املنافذ تعلق عىل غلق احلدود يوم االقرتاع ..وتكشف عن يشء غريب
التخطيط والنقل
تـبحــثـان تـنـفـيــذ
قطار بغداد
ص3

ص2

ص2

فوز قاتل
لألوملبـي العراقـي
عىل فلسطني
ص7

املرصف العقاري حيدد آلية التقديم عىل قروض البناء :استامرة وكفيل

ص2

املالية تبارش بإطالق رواتب املتقاعدين لشهر ترشين األول
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنـت وزارة املالية ،أمـس االثنـــني ،عن املبارشة باطــــاق رواتب املـــتقاعدين
لشهر ترشين االول.
وقالـت الوزارة يف بيان تلقت املسـتقبل العراقـي انها «وجهت هيـأة التقاعد الوطنية
باطاق برفع رواتب املتقاعدين املدني والعسـكري لشـهر ترشين االول الجاري اعتبارا
من يوم غدا» .واضافت ان «عىل إدارات مرصيف الرشـيد والرافدين إسـتكمال إجراءات
دفع رواتب املتقاعدين املدني والعسـكري للشهر الحايل عرب بطاقات الدفع االلكرتوني
« .ونفت الوزارة «كافة االخبار املتداوله عرب وسائل اإلعام ومواقع التواصل االجتماعي
بشـان تاخر اطاق الرواتب وعدم توفر السيولة حيث ان التاخر تزامن مع عطله اليوم
الوطني لجمهورية العراق» .ودعت «كافة وسـائل االعام إىل توخي الدقة والحذر بنقل
االخبار واعتمادها من خال موقع الوزارة االلكرتوني وصفحاتها عىل موقعي التواصل
االجتماعي الفيسبوك وتويرت».
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جناح «احملاكاة اخلامسة» لالنتخابات ..ورئيس الوزراء :سنواجه حبزم أي حماولة للتزوير

القضاء للمخالفني يوم االقرتاع :عقابكم شديد

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعتـرب الكاظمي ،أمـس االثنني ،أن االنتخابـات املقبلة
يف العـراق فرصـة تاريخيـة للتغيري ،مؤكدا ً أنه سـتتم
مواجهـة اي محاولة للتزوير فيها بحزم ،بينما شـكل
مجلـس القضـاء االعىل لجانـا لتشـديد ماحقاته عىل
املخالفني يف يوم االقرتاع.
وخال ارشاف الكاظمي عىل تطبيق املحاكاة الخامسة
واالخرية لعملية االنتخابات التي ُن ّفذت يف املقر الرئييس
للمفوضيـة العليـا لانتخابـات قبـل  5أليـام من بدء
االقـرتاع العام يف عموم الباد االحد املقبل ،اشـار اىل ان
نجـاح تنفيذ املحاكاة الخامسـة ّ
يدل عـىل التحضريات
واالستعدادات الكاملة إلجراء انتخابات نزيهة وشفافة
ّ
تعرب عن تطلعات العراقيني املستقبلية.
وأكـد ّ
أن الحكومة أوفت بتعهداتهـا التي قطعتها أمام
الشـعب العراقي وق ّدمت كل اإلجراءات التي من شأنها
تسـهيل عمل مفوضيـة االنتخابات ،وتعزيـز التجربة
الديمقراطية ،معتـربا ً ان االنتخابات املقبلة تع ّد فرصة
تاريخية للتغيري وتصحيح املسارات.
وشـ ّدد الكاظمـي عىل التعامـل بحزم مـع أي محاولة
للتزويـر وعـدم السـماح بها وأكـد أيضا ً عـىل املتابعة
املسـتمرة للتجـاوزات والخروقات من قبل املرشـحني
واألحـزاب حيث سـيتم التعامل معهـا قانونيا ً من قبل
املفوضية.
واعلنـت املفوضيـة العليـا لانتخابات ان حـوايل الفي
اعامي اجنبي ومحيل سيغطون عمليات االقرتاع فيما
سـيتابعها  800مراقبـا ً دوليـا ً و 46888مراقبا ً محليا ً
و 207344وكيل حزب سـيايس بينما سـيغطيها 305
اعاميا ً دوليا ً و 1498اعاميا ً محلياً.

واشـارت اىل ان مجلس املفوضني قـرر أن يكون نهاية
الـدوام الرسـمي ليـوم الثاثـاء آخـر موعـد لتوزيـع
البطاقـات االنتخابيـة وعـىل املكاتـب االنتخابية كافة
جـرد ورزم تعبئـة املتبقـي منها وتسـليمها اىل مكتب
مفوضيـة االنتخابـات الوطني يف موعـد أقصاه نهاية
الدوام الرسمي ليوم االربعاء املقبل.
وكانت موجة من االحتجاجات والتظاهرات الشـعبية
قـد انطلقت يف العاصمـة العراقية بغـداد ومحافظات
يف وسـط وجنـوب الباد اواخـر عـام  2019للمطالبة

بمحاربـة الفسـاد وتوفـري الخدمـات وفـرص العمل
أوقعـت حـوايل  600قتيـا مـن املتظاهريـن و 20الفا
مـن الجرحى بينهـم عنارص من قـوات األمن وارغمت
رئيس الوزراء السـابق عادل عبد املهدي عىل االستقالة
وتشـكيل الكاظمي للحكومـة يف الثامن مـن أيار عام
 2020والتي قـررت اجراء انتخابات مبكرة اسـتجابة
ملطالب املحتجني.
بدوره ،اعلن القضاء االعىل العراقي عن تشديد اجراءاته
يف ماحقة املخالفني يف يوم االقرتاع االحد املقبل.

وقـال املركـز االعامي ملجلـس القضاء يف بيـان تلقت
املستقبل العراقي ان املجلس قرر تشكيل لجان قضائية
يف جميع املحاكم التي تقـع ضمن اختصاصها املكاني
املراكز االنتخابية لتلقي الشـكاوى واالخبارات من قبل
اللجان االمنية املشـكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية
سـامة االنتخابـات مـن املخالفات القانونيـة التي قد
ترتكب يف يوم االنتخابات يف العارش من الشهر الحايل.
واضاف ان املجلس قرر ايضا «توجيه املحاكم يف تشديد
االجـراءات القانونية بحق من يرتكـب جريمة االعتداء
عىل صور ودعايات املرشحني النتخابات مجلس النواب
والتاكيـد عـىل تنفيـذ مـا ورد يف اعمام سـابق ملجلس
القضاء االعىل بهذا الخصوص».
وتقول مفوضيـة االنتخابات انها رصـدت ارتفاع عدد
املخالفات االنتخابية منذ بدء دعاية املرشـحني ولغاية
اآلن اىل حـوايل  200مخالفة .واوضحت املتحدثة باسـم
املفوضية جمانة الغاي يف ترصيح صحايف ان «تــلــك
املـخـالـفــات رصــــدت مـن قـبــل املـواطـنـني
واملـرشــحـني والـلـجـان الـرئـيـسـة والفرعية يف
املكتب الوطني ومكاتب املحافظات االنتخابية.
واشـارت اىل ان «اآلثار املرتتبة عىل املخالفة االنتخابية
تـرتاوح بني الغرامة و الحبـس أو كليهما وقد تصل اىل
إلغاء املـصـادقـة عـلـى الـتـرشـيـح.
يشـار اىل ان  5323مرشـحا ً يتنافسـون لخـوض
االنتخابـات املقبلة فيما كان إجمايل عدد املرشـحني يف
انتخابـات عـام  2018السـابقة  6982مرشـحا بينما
يجـري االقـرتاع يف ( )8273مركزا وبواقـع ()55041
محطة اقرتاع ضمـن  83دائرة انتخابية يف عموم الباد
 ..فيما يبلغ عدد الناخبني الذين يحق لهم التصويت 23
مليون و 986الفا و 741مواطنا .

حلل أزمة «طريق املوت» ..وتنفيذ مشاريع لتوسعة عشرين مدينة ..وحتويل احملافظة إىل «قبلة سياحية»

بغداد ترصد لـ ذي قار أكثر من ألف مليار دينار

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
افتتـح رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى
الكاظمـي ،أمـس االثنني ،مؤتمر مشـاريع
صنـدوق إعمـار ذي قـار فيمـا اعلـن ،عن
مشـاريع لتوسـيع عرشيـن مدينـة يف
املحافظة
وذكر رئيس مجلس الوزراء يف كلمة له خال
افتتاحـه مؤتمر مشـاريع صنـدوق إعمار
محافظة ذي قار« ،عزمنا عىل إعادة تطوير
محافظة ذي قار عرب تشكيل مجلس إعمار
املحافظـة ،لارشاف عـىل تنفيذ مشـاريع
بقيمة الف وثاثمائة مليار دينار خصصت
للمحافظة ،وأولينا ملـف الكهرباء األهمية
القصوى».

الكعبي:
االنتخابات املقبلة نقطة حتول
يف العملية الديمقراطية
اكد النائـب االول لرئيس مجلس النواب
حسـن الكعبـي ،أمـس االثنـني ،ان
االنتخابات املقبلة نقطة تحول يف العملية
الديمقراطية داخل العراق.وذكر مكتبه
االعامي يف بيان تلقته املستقبل العراقي
نسخة منه ان «الكعبي ،استقبل السفري
الـرويس ببغـداد ايلبووس كوتراشـيف
والوفـد املرافق له ،وجـرى خال اللقاء
بحـث العديد من امللفـات ذات االهتمام
املشرتك ومنها ملف االنتخابات النيابية
املقبلة».وقال الكعبي ،خـال اللقاء ان
«االنتخابـات املقبلـة تعد األهـم كونها
تأتي وسـط تحديات كبرية بكونها اول
انتخابـات مبكـرة والبـد ان تأتي ملبية
لطمـوح الجماهـري يف عمـوم البـاد ،
وهنـا باتـت نقطـة تحـول يف العمليـة
الديمقراطيـة داخـل العراق».وعرب عن
«ترحيبـه بالبعثـات كافـة والجهـات
واملنظمـات الدوليـة والدبلوماسـية
واألممية التي سـتقوم بمهمـة مراقبة
االنتخابات» ،مبينا ان «هذه املشـاركة
سـتضيف الكثري للعملية الديمقراطية
وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة
وفـق طمـوح الجماهري ،منوهـا اىل ان
االنتخابـات املقبلـة قـد تكـون خطوة
أوىل ملرحلـة واضـــــحة املعالم تتمثل
بمعالجـة املشـكات التي تواجـه البلد
يف مختلـف القطاعـات سـيما األمنيـة
واالقتصادية».

وتابـع« ،هناك مشـاريع لتوسـيع عرشين
مدينـة تابعة للمحافظة ضمـن خطة لفك
االختنـاق السـكاني يف مـدن املحافظـة،و
تعهدنا بأن نميض نحو املسـتقبل بما يليق
بالعـراق مـن شـماله اىل جنوبـه ،لـم نبال
بقرص عمر هذه الحكومـة ،وهمنا الوحيد
هـو التهيئـة لحكومـة مقبلـة تكمـل مـا
أنجزناه».
واضـاف «يف ذي قار بـدأ الحرف ،وهي مهد
الحضـارات ،وال يمكن أن تبقى محافظاتنا
يف معاناة ال سـيما أبناء ذي قار االعزاء عىل
قلوبنا ،ويف أول زيارة لذي قار ،عقدنا جلسة
طارئة ملجلس الوزراء ،تشـكلت منها لجنة
تتابـع عمل املشـاريع أوال بـأول ،ووجهت
االجهـزة الحكوميـة بـرورة مضاعفـة

الجهد ورفع وترية العمل وانجاز املشـاريع
املتوقفة خال فرتة قصرية».
وزاد بالقول« :نجحت اللجنة يف افتتاح جرس
النرص املتوقف منذ تسـع سـنوات ،وإعادة
أكسـاء ما يسـمى بـ(طريق املـوت) خال
اقل من شـهر ،ووصلت اللجنـة الحكومية
اىل ما نسـبته  %96من املشـاريع ،واالطاق
التجريبي ملرشوع مـاء االصاح-الجبايش،
الذي سـيوفر ماء االسـالة لنحـو  230الف
نسمة».
واشـار اىل انه «أصدرنا عدة قرارات بشـأن
مكافحـة الفسـاد والـرشكات املتلكئـة
والوهمية ،وسـحبنا اجازات االستثمار لكل
الـرشكات التي ال تتجـاوز نسـبة انجازها
 %35مـن العمل ،ما سـاعد عـىل إنجاز 28

مبنى مدرسـيا ،والتحضري لتسلّم  33مبنى
مدرسيا آخر يف عموم املحافظة ،فيما ّ
تمكنا
مـن افتتـاح املستشـفى الرتكـي املتوقـف
منـذ عرش سـنوات ،وافتتاح جـرس ذي قار
الكونكريتي املتوقف منذ سنتني».
وبني «وضعنا حجر االساس ملرشوع تطوير
مطار النارصية ،الذي سيجعل من املحافظة
محطة وقبلة للسـياحة الدينية التأريخية،
وباركها قداسة بابا الفاتيكان خال زيارته
لزقـورة أور و مقـام النبـي ابراهيـم (ع)،
حيـث شـهدت املحافظـة افتتـاح محطـة
كهربـاء النارصيـة املركبة ،وكذلـك افتتاح
املدينة الصناعية وفيها مئات املصانع وفق
ما يخصصه صندوق اعمار املحافظة».
ولفـت اىل انه «وجهنا بأن يتوىل االمني العام

ملجلـس الـوزراء االرشاف عـىل التعليمـات
الخاصة بالصندوق ،وإعدا ِد الجدول الخاص
باملشـروعات الحيوية ذات التماس املبارش
بحيـاة املواطنـني يف املحافظـة ،واإلرشاف
واملتابعـة والتمويل» ،مبينـآ انه»بدأ العمل
فعليـا باالحالـة املبـارشة ألكثـر مـن 100
مـرشوع ضمن قطاعات الكهرباء والصحة
والبنـى التحتيـة ،والطـرق والجسـور،
والشباب والرياضة».
واختتم حديثه بالقول إن «محافظة ذي قار
مقبلة عىل حملة اعمـار كربى ،ألجل هدف
واحد هـو خدمـة مواطني ذي قـار وتلبية
ّ
الحقـة ،وأقـول بـأن اإلعمار لن
مطالبهـم
يتوقـف حتى تكون ذي قـار يف املكانة التي
تستحقها والتي تليق بتاريخها».

رئيس اجلمهورية عن املرجعية :كانت دوم ًا منترصة حلقوق املكونات

بغداد  /المستقبل العراقي

قـال رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح ،أمس االثنـني ،ان
املرجعيـة العليـا كانـت دوما منتـرصة لحقـوق املكونات
والدفاع عنهم أكثر من أي طرف آخر
وقـال مكتبـه اإلعامـي يف بيان تلقـت املسـتقبل العراقي
الكاظمـي يفتتح مؤتمر مشـاريع صندوق إعمـار ذي قار
ويعلن عن مشاريع لتوسيع عرشين مدينة يف املحافظة
نسـخة منه ،ان «االخري اسـتقبل ،يف قرص السـام ببغداد،
ممثلني عـن املكونات واألطياف العراقيـة من مختلف املدن
واملناطق يف عموم الباد ،حيث جرى بحث االنتخابات املقبلة
وأهميتها للمكونات العراقية».
واوضح الرئيس صالح إن»العراق أمام اسـتحقاق كبري بعد
أيام قليلة يتجسـد يف االنتخابات التي ستكون نقطة تحول
يف البلد ورسـم مسـتقبله ،ويجب أن تكون منطلقا حقيقيا
نحو إصاح الوضع الحايل بما يضمن الحكم الرشـيد ،و ُيق ُّر

الحقـوق والواجبـات للمواطنني ،ويفرض سـيادة القانون
ويحفظ سيادة البلد».
وأضاف ،أن»املشاركة الواسعة رضورة ملنع املرتبصني ومن
يحاول التاعب بأصوات العراقيني» ،مشـريا ً إىل أن»العملية
االنتخابية سـتخضع إلجراءات فنية استثنائية ملنع التزوير
وضمان صوت العراقيني».
وأشـار إىل أن»التنـوع الـذي يزخر بـه العراق مـن مختلف
املكونـات واألطيـاف عنـرص إثـراء للوضـع االجتماعـي
والسيايس والثقايف ،وينبغي أن يتحول هذا التنوع إىل عنرص
قوة ،وأن يتم تجاوز مصطلح األقليات إىل مصطلح املكونات
عند توصيف التنوع العراقي الكبري».
وأكـد رئيس الجمهورية أن»املشـاركة الواسـعة للمكونات
العراقيـة رضورة مـن أجل حضور فاعـل وفعيل يف مجلس
النواب املقبل لتثبيت حقـوق املكونات» ،الفتا ً إىل أن»النظام
االنتخابي ُيضمن حضـورا ً حقيقيا ً للمكونات رغم أنه ليس
ما نطمـح له ،إىل جانـب محاوالت لاسـتحواذ عىل املقاعد

املخصصـة للمكونـات» ،مشـددا ً عـىل «أهميـة املشـاركة
الواسـعة للعراقيني يف االنتخابات وخصوصـا من املكونات
للتصويت ملن يرونه مناسبا وممثا حقيقيا عنهم».
وأوضـح أن»االسـتحقاق املهـم الـذي ينتظـر البلـد بعـد
االنتخابـات إىل جانـب تشـكيل الحكومـة ،هو اسـتحقاق
ّ
معنية بشـكل كبري
مراجعة الدسـتور ،واملكونات العراقية
يف ذلك ،وحضوركم يف الربملان املقبل ويف اللجان الدسـتورية
املختصة سيكون مهما».
ولفت الرئيـس برهم صالح إىل أن»الدولـة تعمل عىل وجود
تمثيـل للمكونات يف جميـع مفاصلها الحكومية» ،مشـريا ً
إىل أن»املؤسسـة الدينيـة يف البلد وتحديـدا املرجعية الدينية
العليـا يف النجـف كانـت دوما منتـرصة لحقـوق املكونات
والدفـاع عنهـم أكثر من أي طرف آخر» ،الفتـا إىل أن»زيارة
البابا فرنسـيس للعراق كانت فـــرصـة لتأكـــيد التنوع
العراقي ،وفرح بهذه الزيارة املسـلمني وباقي املكونات كما
فرح بها املسيحيني».

املنافذ تعلق عىل غلق احلدود يوم االقرتاع ..وتكشف عن يشء غريب
بغداد  /المستقبل العراقي
علقـت هيـأة املنافذ الحدوديـة ،حول غلق
الحـدود يف يـوم االقرتاع.وقـال مصـدر يف
الهيأة انه «حتى االن لم تصلنا اي توجيهات
بشان اغاق املنافذ استعداد ليوم االقرتاع».
واضـاف «كمـا لـم تردنـا توجيهـات ايضا
بموعد وتحديد تصويت املنتسبني يف االقرتاع
الخاص او العام».
ومن املقرر ان تبدأ عملية التصويت الخاص
للقوات االمنية يوم الجمعة املقبلة املصادف
الــ 10مـن ترشيـن االول 2021؛ ثـم يليـه

التصويت العام يوم السبت  11ترشين االول
الذي يشـارك فيه جميع الناخبني يف العراق.
وتجـري الحكومـة العراقيـة ،اسـتعدادات
مكثفـة إلنجاح الحـدث االنتخابي املرتقب،
يف العـارش من ترشيـن األول املقبل وسـط
اهتمام عربـي ،ودويل ،عرب مئـات املراقبني
الذيـن يمثلـون منظماتهـم ودولهم.ودعـا
رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة،
مصطفـى الكاظمـي ،القـوات األمنيـة اىل
تفعيـل الجهديـن األمنـي واالسـتخباري،
ومنع التأثري من قبل أي جهة عىل الناخبني.
واعلـن الكاظمي ،رفضه اسـتغال القوات

األمنيـة مـن أي طـرف سـيايس ،وسـتتم
املحاسـبة بشـدة عىل أي شـكل من أشكال
االسـتغال ،وعىل القوات االلتزام بالحيادية
الكاملـة ،ويمنع منعا ً باتا ً غلق الطرق يف أي
دائـرة انتخابية ،بقصد التأثري عىل الناخبني
لصالح أي طرف سـيايس باالصافة اىل منع
قيام الضباط بممارسة أي تأثري عىل الجنود
واملراتـب عند إدالئهم بأصواتهم ،لصالح أي
طرف سـيايس ..وشـدد عـىل التعـاون مع
املفوضية العليا املسـتقلة لانتخابات ومع
املرشفني الدوليني ،وتسـهيل مهامهم ،وانه
كل التجاوزات سيتم تسجيلها ،وسرتفع إىل

مفوضيـة االنتخابات للتعامل معها قانونيا ً
مهمـا كان مصدرهـا .واعلنـت املفوضيـة
العليـا املسـتقلة لانتخابـات جاهزيتهـا
الجـراء االنتخابات الترشيعية يف  10ترشين
االول املقبـل .مـن جانبهـا ابلغـت قيـادة
العمليات املشـرتكة ،السبت ،القوات االمنية
بمنع اسـتخدام الساح من قبل اي شخص
كان سواء كان مرشح او غري مرشح ،فيما
لفتت إىل انه سـيتعرض لعقوبـة االعتقال.
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد ،عن تشديد
االجـراءات االمنية حول املراكـز االنتخابية
ومخازن املفوضية.
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املفوضية :ال متديد لتسليم البطاقات
االنتخابية املتبقية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مفوضيـة االنتخابات ،أمس
االثنـني ،عـدم تمديد موعد تسـليم
بطاقـات الناخبني املتبقيـة لديها.
وقالـت مسـاعدة املتحدثـة باسـم
املفوضية نرباس أبو سودة ان «آخر

موعد لتسليم البطاقات سيكون يف
نهاية الدوام الرسمي لغد الثاثاء».
وأكدت انه «ولغاية اآلن ال يوجد قرار
لتمديد هـذا املوعد» .وأشـارت أبو
سـودة اىل ان «البطاقات االنتخابية
املتبقيـة لـدى مكاتـب املفوضيـة
قرابة املليونني بطاقة».

جملس القضاء يتخذ  ٤قرارات ختص اهليئات
والرتقية ومالبس منتسبيه
عقـد مجلس القضاء االعىل جلسـته الخامسـة
عرش املنعقدة يف الساعة الثامنة من صباح أمس
االثنني برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية
القايض الدكتور فائق زيدان وتم خاله ماييل:
 -1ناقـش املجلس موضـوع انتخابات مجلس
النـواب العراقـي وقـرر املجلس تشـكيل هيئات
قضائيـة يف كافـة املناطـق االسـتئنافية يف يوم
االقـرتاع املوافق  2021-10-10للنظر يف الجرائم
واملخالفـات التـي ترتكب اثنـاء العمليـة االنتخابية والتاكيد عىل تشـديد
االجراءات القانونية لحماية صور ودعايات املرشحني لانتخابات .
 -2اقـر املجلـس ترقية عدد من السـادة القضاة ومنح عـدد من املناصب
القضائيـة التـي يسـتوجب منحهـا اقرار التشـكيات يف بعض رئاسـات
االسـتئناف االتحادية وفق املقرتح املقدم من رئاسـة االستئناف كذلك تم
اقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة واعضاء االدعاء العام بنا ًء عىل
مقتضيات املصلحة العامة .
 -3ناقـش املجلـس موضـوع القاء السـادة القضاة محـارضات يف مادة
(املحكمـة االفرتاضيـة) يف كليـات القانـون وقرر تشـكيل لجنـة الختيار
السادة القضاة املرشحني لها .
 -4أكد املجلس عىل االعمام السـابق بخصوص ارتداء املابس الائقة من
قبل منتسبي مجلس القضاء االعىل وأكد عىل رضورة املحافظة عىل املظهر
الائق للموظف بما ينسجم مع مكانة القضاء يف املجتمع https://www..
./68920.hjc.iq/view

املرصف العقاري حيدد آلية التقديم
عىل قروض البناء :استامرة وكفيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلـن املـرصف العقـاري ،أمـس
االثنـني ،تقديـم قـروض بقيمـة
 500مليار دينـار يف الفرتة القليلة
املاضيـة ،فيمـا أعلن آليـة التقديم
عـىل القـروض .وقـال مديـر عام
املـرصف العقـاري عبـد املحسـن
علـوان إن «املـرصف يعمـل حاليا ً
عىل قروض مبـادرة البنك املركزي
العراقـي (قروض الرشاء) لوحدات
سـكنية مـن املجمعات السـكنية
االسـتثمارية أو خـارج املجمعات
السكنية» ،مبينا ًأن «قروض البناء
وإضافـة بناء يعمـل بها (صندوق
اإلسـكان) ،ويف حالـة تطلـب منـا
أن نعمـل بهـا فاملـرصف لـه بـاع
طويل بها» .وأشـار إىل أن «الهدف
األسـاس من عمل املرصف تسهيل
مهمـة بنـاء الوحـدات السـكنية
للمواطنـني» ،مؤكـدا ً أن «مجموع
املبالغ التي قدمهـا املرصف ضمن
مبـادرة البنـك املركـزي بلـغ 500
مليـار وبلغ عدد املسـتفيدين منها
 12554مواطنا».
وأضاف أن «مبـادرة البنك املركزي
تشـمل قروض رشاء وحدة سكنية
ضمـن املجمعـات االسـتثمارية
السـكنية وقـرض رشاء وحـدة
سكنية خارج املجمعات السكنية»،
موضحا ً أن «املرصف يقدم قروض
رشاء وحدة سـكنية بشكل مبارش
بـدون البنـاء رشط أن ال تقـل
مسـاحة العقـار عـن  100مـرت».
وتابـع علوان أن «أعـداد املعامات
التـي تنتظـر اإلنجـاز يف املـرصف

بلغـت  14127معاملـة بالنسـبة
للمجمعـات السـكنية ،وبلغـت
 83789بالنسبة لخارج املجمعات
أي الوحـدات السـكنية» ،مبينا ً أن
«أعـداد املعامات املنجـزة من قبل
املـرصف بلغـت  1619للمجمعات
السـكنية وبلغت  10935بالنسـبة
للوحـدات السـكنية ،وأن أعـداد
املتقدمني لرشاء الوحدات السكنية
العمودية بلغت .»14127
وأكـد ،أن «السـقف الزمني ملبادرة
السكن يعتمد عىل املبلغ املقدم من
البنك املركزي العراقي كونه صاحب
املبـادرة» .وبـني أنـه «ال توجد أية
صعوبـة يف التقديم عـىل القروض،
اذ أن هنـاك رابطا ً الكرتونيا يرشـد
املتقـدم إىل االسـتمارة االلكرتونية
أو مـن خـال الكتابـة عـىل موقع
املـرصف العقـاري العراقـي الذي
يتضمـن االسـتمارة االلكرتونيـة
وفيهـا املعلومات املطلوبة من أجل
التقديم عىل القرض وبعدها سيتم
منـح (الكود الخاص) باملتقدم بعد
نجاح املعلومات التـي تم ملؤها يف
االستمارة ،وبعد فرتة قصرية يأتي
للمتقدم إشـعار بمراجعة املرصف
الكمال املعلومات املتبقية ،ويطالب
بسـند (عقـار  )25عـىل أن ال تقل
مسـاحته عـن  100مـرت ،وفتـح
بيان يف دائرة التسـجيل العقاري»،
موضحـا ً «أمـا بخصـوص الكفيل
فهو رشط أسـاس مـن أجل قبول
املعاملـة إذا كان املقرتض كاسـبا ً
(غـري موظـف) ،إضافـة إىل حجز
العقار وذلك من أجل املحافظة عىل
املال العام وعدم هدره».

إقليم كردستان يتسلم  200مليار دينار
من بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة املالية يف اقليم كوردسـتان ،أمس االثنني ،عن تسـلمها 200
مليار دينار عراقي من الحكومة االتحادية يف بغداد.
وقالت يف بيان مقتضب ،تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة منه ،إنه يف اطار
االتفاق املوجود بني حكومة اقليم كوردسـتان والحكومة االتحادية وصل
اليوم ،اىل االقليم مبلغ  200مليار دينار عراقي.وبحسـب بيان وزارة املالية
الكردسـتانية ،فأن «االتفاق املـربم بني بغداد واربيل ينص عىل أن ترسـل
الحكومة االتحادية مبلغا ً قدره  200مليار دينار لغاية نهاية العام الجاري
كسـلفة لحني االنتهاء مـن تدقيـق واردات االقليم من قبل لجنـة الرقابة
االتحادية».
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التخطيط والنقل تبحثان تنفيذ
قطار بغداد

البرصة تكشف عن إجراءاهتا بشأن املشاريع
املخصصة ضمن القرض الصيني

بغداد  /المستقبل العراقي

البصرة  /صفاء الفريجي
أعلن�ت حكومة الب�رصة املحلية ع�ن إجراءاتها
بش�أن املش�اريع املخصص�ة ضم�ن الق�رض
الصين�ي ،فيم�ا ح�ددت رشطا للبدء بمش�اريع
اس�راتيجية جدي�دة يف القطاع�ات كافة.وقال
مع�اون محاف�ظ الب�رصة لش�ؤون األقضي�ة
والنواحي ،عرب الجزائ�ري إن «نصيب األقضية
والنواح�ي بم�ا فيه�ا قض�اء القرن�ة واملناطق
القريبة من املش�اريع االس�راتيجية والخدمية
كبري ،وأكثر من مركز املحافظة ،كونها مشمولة
(بمش�اريع املناف�ع االجتماعي�ة إضاف�ة اىل
شمولها بمشاريع التنمية)» ،مبينا أن «مشاريع
املنافع االجتماعية تش�مل املناط�ق القريبة من
الحق�ول النفطي�ة وكذلك القريبة من مش�اريع
الراخي�ص وايضا قريبة من رشكات الراخيص
األجنبي�ة ،ولذلك فإن تأثري الحقول النفطية عىل
البن�ى التحتية كبري ويش�مل كل البن�ى التحتية
الخاص�ة بالوح�دات اإلدارية».وأض�اف« :فيما
يخ�ص مش�اريع الجان�ب الرب�وي يف األقضية
والنواح�ي والذي يش�مل كاف�ة األقضية إضافة
اىل قض�اء القرن�ة فله�ذا الجانب حص�ة كبرية
مخصصة م�ن الجان�ب الصين�ي اي من ضمن
امل�رشوع الصين�ي» ،مش�ريا اىل أن «األرايض

واملع�دات اإلدارية خصصت لذلك ،وهناك متابعة
مستمرة من قبل مديرية تربية محافظة البرصة
يف تهيئ�ة األرايض واملبارشة بالعمل بها للنهوض
بالواقع الربوي يف األقضية والنواحي وجميعها
تقع ضمن امل�رشوع الصيني» .وأك�د الجزائري
أن «موازن�ة  2020جاءت فقط ألغ�راض البنى
التحتي�ة املتوقفة س�ابقا يف األقضية والنواحي،
حيث اقترصت عىل تكملة جميع مشاريع البنى
التحتي�ة املتوقفة واآلن قد بدأت تس�تكمل كافة
مش�اريع الوحدات اإلدارية م�ن موازنة ،»2020
الفت�ا اىل أن «األموال تأت�ي تباعا للمحافظة عىل

تكمل�ة املش�اريع املتوقف�ة من�ذ ع�ام .»2019
وتابع« :فيما يخص املشاريع الخدمية املوجودة
يف الوحدات اإلدارية فلنا حملة واس�عة عليها وال
يوج�د اي تأخري او تقص�ري» ،موضحا« :ننتظر
موازنة  2021للبدء بمش�اريع جديدة ومشاريع
اس�راتيجية ولكاف�ة القطاع�ات يف األقضي�ة
والنواحي واملناطق القريبة منها دون استثناء».
وأكد أن�ه «ال يوجد حاليا اي نق�ص بالخدمات،
كذلك ال تعاني األقضي�ة والنواحي حاليا من اي
اهمال بل تمت تكملة املشاريع املتوقفة واملتلكئة
سيما وأن األموال املخصصة تأتي تباعا».

بحث�ت وزارتا النق�ل والتخطيط ،أمس االثنني،
مرشوع القطار املعلق يف العاصمة بغداد.
وذكرت وزارة التخطيط يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه« ،بحضور وزيري التخطيط
خال�د بتال النج�م ،والنقل نارص حس�ني بندر
الش�بي ،عقدت الوزارتان ،اجتماعا مش�ركا،
بمش�اركة وكيي الوزارت�ني واملديرين العامني
للرشكات التابعة لوزارة النقل ومدير عام دائرة
تخطيط القطاعات يف وزارة التخطيط».
واض�اف البي�ان ،انه «ج�رى خ�الل االجتماع،
مناقش�ة واقع الرشكات العامة التابعة لوزارة
النقل ،واملش�اريع املس�تمرة التي تنفذها هذه
الرشكات.
واك�د ،وزي�ر التخطي�ط ،ان «عم�ل الرشكات
العام�ة س�واء تلك التابع�ة ل�وزارة النقل او يف
باق�ي ال�وزارات ،ينبغي ان يك�ون مجديا ،وان
تس�هم ه�ذه ال�رشكات يف دعم النات�ج املحي
االجم�ايل ،من خ�الل تحقي�ق اي�رادات مالية،
تتناس�ب وحجم امله�ام التي تؤديها» ،مش�ريا
اىل ان «املش�اريع التي تنفذه�ا هذه الرشكات
يج�ب ان يتم تمويله�ا من االرب�اح املتحققة،
وبالت�ايل ،ل�ن يت�م تخصي�ص اي تخصيصات

مالي�ة لهذه الرشكات ضم�ن املوازنات العامة
للسنوات املقبلة» .اىل ذلك جرى خالل االجتماع
مناقش�ة مش�اريع الرشك�ة العام�ة للس�كك
الحدي�د العراقي�ة ،وم�ن بينها م�رشوع قطار
بغ�داد املعل�ق ،واهمي�ة ادراج�ه ضم�ن خطة
العام الحايل ،بعد اس�تكمال متطلبات االدراج.

العراق ولبنان :توقيع مذكرات تفاهم لرفع مستوى التبادل التجاري
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت غرف�ة تج�ارة بغ�داد ،أم�س االثنني ،ع�ن توقيع
مذكرات تفاهم لرفع مس�توى التبادل التجاري ،فيما اكد
وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكجيان العمل عىل خلق
تعاون اقتصادي وصناع�ي وتجاري وزراعي يخدم لبنان
والعراق.وذك�ر بي�ان لغرفة تجارة بغداد تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ان «اعمال مؤتم�ر االعمار العراقي
اللبنان�ي ،انطلقت يف العاصم�ة اللبنانية بريوت ،بحضور
وزير الصناعة اللبناني وس�فري العراق يف بريوت وس�فري
لبن�ان يف بغ�داد ومدير عام�ة الرشكة العام�ة للمعارض
والخدم�ات التجاري�ة يف وزارة التج�ارة العراقية ورئيس
غرفة التجارة والصناع�ة والزراعة يف جبل لبنان وبريوت
ونائ�ب رئيس غرف�ة تجارة بغداد بحض�ور عدد كبري من
الرشكات العراقية واللبنانية يف مختلف املجاالت».واضاف
ان «املؤتمر يهدف لتنظيم املعارض واملؤتمرات االقتصادية
والصناعي�ة بني غرفة تجارة بغ�داد وبريوت ،ويعمل عىل
تعزي�ز ال�دور االقتص�ادي بني الع�راق ولبنان وتنش�يط

دور القط�اع الخ�اص ب�ني البلدين
ليشمل القطاع التجاري والصناعي
والصحي وقطاع السياحي والبيئي
والزراعي والطاقة املتجددة».
وقال وزير الصناعة اللبناني جورج
بوش�كجيان بحس�ب البي�ان ،ان
«املؤتمر يعد انطالقا ملش�وار طويل
للتجارة والصناعة وتطوير املجاالت
املتنوع�ة بني لبن�ان والعراق» ،الف
وس�وف نعم�ل ع�ىل متابع�ة كل
صغ�رية وكب�رية ته�دف اىل خل�ق
تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري
وزراعي يخدم البلدين».من جانبه،
بني س�فري الع�راق يف لبن�ان حيدر
ش�ياع الرباك ،ان «ه�ذا املؤتمر اول باكورة نش�اطي بعد
تسلم مهام عمله بادارة سفارة العراق يف بريوت وسيعمل
عىل تش�جيع ومتابعة التعاون التجارين واالقتصادي بني
القطاع الخاص العراقي واللبناني وتسهيل مهام االعمال

واملجال�س املش�ركة الت�ي ته�دف اىل تعزي�ز العم�ل بني
البلدين يف اكثر من مجال».فيما قال س�فري لبنان يف بغداد
ع�ي الحبح�اب ان «الهدف م�ن املؤتمر ،جم�ع الرشكات
من العراق ولبنان من اجل توقع التفاهمات التي تس�اعد
ع�ىل تطوير العمل التج�اري والصناعي ب�ني البلدين وان

الرتبية تعلن مضيها بفتح مراكز جديدة ملحو االمية
يف السجون
بغداد /المستقبل العراقي

تخص الجانب التعليمي والتأهيي للمسجونني ،فضالً عن زيادة تفعيل
مجلس رعاية القارصين وإيالء االهتمام الكبري بمراكز سجون األحداث
واع يبني مستقبل العراق الجديد بعيدا ً عن الجريمة» .
لخلق جي ٍل ٍ

الزراعة حتدد مساحة اخلطة اإلروائية :رصدنا  250مليار
دينار لتوزيعها بني الفالحني
أعلنت وزارة الزراعة ،أمس االثنني ،ش�مول
 6مالي�ني دون�م ضم�ن الخط�ة اإلروائي�ة،
ً
مبين�ة أن هناك  26مليون دونم من األرايض

الصالح�ة للزراعة لم يس�تغل منه�ا غري 6
ّ
ش�ح املياه ،مؤكدة أن العراق
دوانم بس�بب
م�ازال يعتمد عىل الطرائق االروائية القديمة
منذ خمسينيات القرن املايض ،فيما أشارت
إىل أن�ه ت�م رص�د  250مليار دين�ار ضمن
صن�دوق االق�راض لتوزي�ع مس�تحقات
الفالحني واملزارعني.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الزراعة حميد
الناي�ف إن «الخطة الزراع�ة يف العام املايض
كان�ت تقوم ع�ىل أكثر م�ن  14مليون دونم
ومن بيها  9ماليني دونم يف مجال املحاصيل
السراتيجية من الشعري والحنطة والخضار
 ،إذ وص�ل االنت�اج إىل  5مالي�ني طن حبوب
و 400الف طن بذور».
ّ
«ش�ح االمط�ار يف العام املايض
وأض�اف أن
َّ
أثر يف الخطة الزراعية سلبا ً وبخاصة انتاج
الحنط�ة ،إذ وص�ل االنت�اج لث�الث مالي�ني
ونصف املليون طن فقط» ،مبينا ً أن «املناطق
الديمية لم تزرع بسبب ّ
شح املياه».
وأش�ار إىل أنه «تم اعداد خطة زراعية خالل
الع�ام الح�ايل تعتمد ع�ىل املناط�ق الديمية
واالرتوازية والبحريات واالنهار ،لكن الخطة

أربيل :حتويل ناحية عينكاوة
إىل قضاء
أربيل  /المستقبل العراقي

أك�د وزير الربية عي الدليمي ،أمس االثنني ،ميض وزارته بفتح مراكز
جديدة ملحو األمية يف الس�جون لنرش ثقافة العل�م واملعرفة وللحد من
آث�ار الجريم�ة يف املجتمع.وذكر بيان ل�وزارة الربية تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه أن «وزير الربية عي حميد الدليمي أستقبل وزير
العدل القايض س�االر عبد الس�تار محمد ،وبحث الجانبان مبدأ تعزيز
فكرة الحياة بعيدا ً عن االرهاب يف نفوس املحكومني داخل الس�جون».
واكد الدليمي «أهمية زيادة التواصل يف دعم اللجان املشركة خاصة يف
موضوع إعادة التأهيل الرب�وي والفكري والنفيس للمحكومني داخل
السجون عن طريق التعاون مع الوزارات والجهات ذات العالقة» ،الفتا ً
إىل أن «ال�وزارة ماضي�ة يف فتح مراكز جديدة ملحو األمية يف الس�جون
لن�رش ثقافة العل�م واملعرفة للحد م�ن آثار الجريم�ة يف املجتمع».من
جانبه ،أعرب وزير العدل القايض ساالر عبد الستار محمد عن «شكره
لوزي�ر الربية إلتاح�ة هذه الفرصة ملناقش�ة امللفات املش�ركة التي

بغداد  /المستقبل العراقي

العمل جاري مع جميع املؤسس�ات
الحكومي�ة العراقي�ة ومؤسس�ات
القطاع الخاص من اجل تسهيل عمل
ال�رشكات وايجاد الطرق التي تنمي
وتقوي جميع االعمال بني البلدين».
كم�ا اوض�ح مديرعام املع�ارض يف
وزارة التج�ارة العراقية رسمد طه،
ان «ال�وزارة تعمل عىل توس�يع افق
التع�اون التج�اري والصناع�ي بني
مختل�ف ال�دول وان مؤتم�ر الي�وم
يع�زز دور الع�راق ع�ىل مس�توى
العربي وتعزي�ز العمل التجاري بني
لبنان والعراق».بدوره ،اضاف نائب
رئيس غرفة بغداد رعد كاظم بريج،
ان «جرى اليوم توأمة وتوقيع مذكرات تفاهم تعزز العمل
التج�اري بني غرف�ة تجارة بغداد ولبن�ان من اجل تنظيم
العمل التجاري املش�رك ورفع مس�توى التبادل التجاري
بني البلدين».

االروائية تشمل فقط  6ماليني دونم ،وباقي
الخط�ة يعتم�د ع�ىل االمطار وه�ي بحدود
تصل ل� 9ماليني دونم».
وب�ني أن «هنالك انحس�ارا ً بزراعة االرايض،
أضاف�ة إىل وجود قانون يمن�ع اي فالح من
الزراع�ة خ�ارج الخطة املوضوع�ة من قبل
الوزارة».
ولفت إىل أن «املساحات التي اقرت يف الخطة
الزراعية ق�د تم حجز حصته�ا املائية ،ولن
يحص�ل عىل اي حقوق يف ح�ال ت َّم أي خرق
ملزروعاته».
وذك�ر أن «هن�اك  26ملي�ون دونم صالحة
للزراع�ة ،ول�م ي�زرع منها س�وى  6ماليني
بسبب ّ
شح املياه» .
وأكم�ل أن «دول العال�م اتجه�ت نح�و
اس�اليب الري الحديثة ،ومنها تغليف األنهر
بالخرس�انات واالنابيب املغلفة ،ملنع التبخر
وعدم ترب املياه لالرض ومنع امللوحة».
ونوه بأن «ط�رق األرواء يف الع�راق مازالت
قديم�ة م�ن خمس�ينيات الق�رن امل�ايض،
وتن�در وج�ود مش�اريع تس�تخدم الط�رق
الحديث�ة ،إذ أن ط�رق التنقيط والرش فقط
يف البي�وت البالس�تيكية» ،مبين�ا ً أن «طرق
ال�ري باملرش�ات موج�ودة ،لك�ن ال يوج�د
معمل يف العراق لصناعة املرش�ات ،ويصعب
استريادها من الخارج ،بسبب قلة االموال».
وأوضح أن «وزارة التجارة عملت عىل رشاء 3

ماليني ونصف املليون طن من أجل تموينيه،
وكذلك أش�رت الرز م�ن وزارة الزراعة ،اما
بالنس�بة ملحصويل الش�عري والذرة الصفراء
فترصفها تحت يد الوزارة».
وأش�ار إىل أن «وزارة امل�وارد املائي�ة تحف�ر
اآلبار ضمن الس�ياقات املطلوب�ة ،وبعضها
تحتوي ع�ىل مياه صالحة لل�ري ،والبعض
االخر مياه ملحية» ،موضحا ً أن «محافظات
املثن�ى والنج�ف وكرب�الء أعتم�دت يف ارواء
بعض املش�اريع ع�ىل اآلب�ار االرتوازية ،وال
يمكن االعتماد ال�كي عىل اآلبار النها خزين
لالجيال املقبلة « .وشدد النايف ،عىل «أهمية
أن يحصل العراق عىل مستحقاته املائية من
الجانب الركي ،لتتم عملية الزراعة».
وب�ني أن «وزارة الزراع�ة م�ن ال�وزارات
املهم�ة ،إذ تمث�ل  %60من الش�عب العراقي
وهو املجتمع الريف�ي ،ويف حال نهوض هذا
القطاع سينهض االقتصاد العراقي والتجارة
والصناعة وتتعظم االيرادات».
واش�اراىل أن «املب�ادرة الزراعي�ة تحول�ت
لصناديق اق�راض ،ومازال املرصف الزراعي
ال�ذي ه�و تح�ت ت�رصف وزارة املالي�ة لم
يس�رد املبالغ منها ،إذ ت�م رصد  250مليار
دين�ار ضمن صن�دوق االق�راض ،ونأمل ان
يكون هذا املبلغ تح�ت امرة الوزارة يف العام
 2022ويت�م توزيع املس�تحقات للمزارعني
والفالحني».

أعل�ن رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
م�رور بارزاني ،أم�س االثن�ني ،تحويل
ناحي�ة عين�كاوة يف محافظ�ة أربي�ل إىل
قضاء.
وق�ال بارزان�ي ،يف كلم�ة ل�دى زيارته إىل
ناحية عينكاوة ،إن «بلدة عينكاوة تحولت
اىل مرك�ز مه�م للتعايش والس�لم ومكانا
آمن�ا إليواء النازحني م�ن مختلف املناطق
العراقية» ،مشريا إىل أن «بلدة عينكاوة من
املناطق التي تشهد تطورا ملحوظا».
وأض�اف «س�يتم تكلي�ف وزارة الداخلية
ومحافظة أربيل ومجلس املحافظة بهدف
تحويل ناحي�ة عين�كاوة إىل قضاء بهدف
توسيع الخدمات لس�كانها» ،مشددا عىل

«رضورة تقدي�م خدم�ات افض�ل ملنطقة
عينكاوة وعموم اقليم كردستان».
يذك�ر أن حكومة اقليم كردس�تان قررت،
خ�الل الف�رة املاضي�ة ،تحوي�ل قض�اء
زاخ�و بمحافظ�ة دهوك وقضاء س�وران
بمحافظ�ة اريي�ل اىل ادارتني مس�تقلتني،
وتحوي�ل ناحي�ة باتيف�ا التابع�ة لقضاء
زاخ�و اىل مرك�ز قضاء وتحوي�ل عدد من
املجمعات السكنية اىل مراكز للنواحي.
وتق�ع ناحية عين�كاوة يف محافظة أربيل
بإقلي�م كردس�تان ،ويبلغ س�كانها أكثر
من  30ألف نسمة وذات أغلبية مسيحية،
وتعت�رب مرك�زا رئيس�يا للمس�حيني يف
إقليم كردس�تان ،ويوجد فيه�ا العديد من
مقرات القنصليات والهيئات الدبلوماسية
الرشكات العاملة يف اإلقليم.

النزاهة تضبط حاالت تالعب
واختالسات يف تقاعد ورعاية األنبار
بغداد /المستقبل العراقي

تالع�ب يف معام�الت ضحاي�ا اإلرهاب،
ضبط�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة حاالت
ٍ
واختالسات يف املبالغ ال�ماليَّة ال�مُ ست�ر َّدة من مُ ستفيدي عقود وزارة الربية.
ٍ
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،بحسب بيان لها تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه ،ان «عمليَّ�ت�ي الضبط اللتني ُن ِّفذت�ا بموجب مُ َّ
ذكرتني قضائيَّتني ،أش�ارت إىل
ّ
َّ
معامالت خاص ٍة
معلومات من مُ ديريَّة ش�هداء مُ حافظة األنبار تفيد بوجود
تلقيها
ٍ
ٍ
بضحاي�ا العمليَّ�ات اإلرهابيَّة َّ
ت�م إنجازها من قب�ل هيئة التقاع�د الوطنيَّة  -فرع
املحافظة خالفا ً للقانون والتعليمات ،وأن هذه املعامالت غري أصوليَّ�ة».
وتابع�ت الدائ�رة ،إنها»بنا ًء ع�ىل املعلومات ال�واردة إليها ،ألفت فريق�ا ً من مكتب
تحقي�ق األنبار انتقل إىل هيئ�ة التقاعد الوطنيَّة  -ف�رع املحافظة ،حيث َّ
تمكن من
َّ
خاص ٍة بضحايا اإلرهاب غري أصول َّي ٍة (مُ زوَّرة) مع أوليَّاتها،
معامالت
ضب�ط خمس
ٍ
مُ بي ً
ً
خالف�ا للقان�ون والتعليم�اتَّ ،
وأن القرارات
ّن�ة أن تل�ك املعامالت ت� َّم إنجازها
ُ
أش�خاص آخرين غري املذكورين يف املعامالت التي
املُرافقة معها (مُ زوَّرة) وتعود إىل
ٍ
ت َّم ضبطها».
وأضاف�تَّ ،
َّ
الخاص بمتابع�ة دوائر وزارة العمل والش�ؤون
إن»فري�ق عمل املكت�ب
االجتماعيَّ�ة يف املحافظة ،ولدى قيامه بتدقيق ومطابقة ال�مبالغ ال�مُ س�ت�ر َّدة من
املُس��تفي�دين من دائ��رة ال�رعاي�ة االج�تماعيَّ�ة في�ها ممَّ ن ظهرت أس�ماؤهم
ضمن العقود يف وزارة الربية  -املديريَّة العامَّ ة لربية مُ حافظة األنبار ،كش�ف عن
نقص يف املبالغ املُسر َّدة بعد مطابقتها مع الصكوك».
وجود
ٍ
وبيَّ�ن�ت َّ
ضب�ط بالعمليَّت�ني ،وعرضهما ع�ىل قايض
أن�ه «ت� َّم تنظي�م مح�ري
ٍ
محكمة التحقيق املُ
َّ
ختصة بقضاي�ا النزاهة يف األنبار؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة
املُناسبة».
وكان�ت الهيئة قد أعلنت يف الس�ادس والعرشين من آب املايض عن ضبط مس�ؤول
معامالت وهم َّي ٍة
قسم ضحايا اإلرهاب يف مالحظيَّة تقاعد الفلوجة؛ لقيامه برويج
ٍ
ومُ زوَّرةٍ ،ورصف روات�ب تق��اع�ديَّة ألصحاب تلك املعام��الت.

كما ناق�ش االجتماع ،م�رشوع رشاء عدد من
طائ�رات البوينغ لتطوير عمل رشكة الخطوط
الجوي�ة العراقي�ة .وكان املرش�ح ع�ن تحالف
قوى الدولة الوطنية جاس�م البخاتي أش�ار اىل
ان مش�كلة عدم تنفيذ القط�ار املعلق عائد اىل
الخالف بني وزارة النقل ومحافظة بغداد.

أمانة بغداد تعتزم تأهيل  9أنفاق
وإنشاء أخرى جديدة :هذه التكلفة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت أمانة بغداد ،أمس االثنني ،أنها تعتزم تأهيل تس�عة انفاق
يف العاصمة ،بكلفة عرشة مليارات دينار ،معلنة اتمامها دراسات
إلنشاء اخرى جديدة.
وقال معاون مدير عام دائرة املش�اريع والش�ؤون الفنية التابعة
لألمان�ة عباس فاضل ابراهيم ل�جريدة «الصباح» ،وتابعه موقع
 ،IQ NEWSإن «االمان�ة تعت�زم املبارشة قريب�ا بتأهيل وصيانة
تس�عة انف�اق يف العاصمة ،بكلفة كلية تص�ل اىل عرشة مليارات
دين�ار ،بعد اجراء التحديثات الفنية عىل دراس�اتها االستش�ارية
التي كانت قد اعدت منذ العام  ،»2017مبينا ان «االنفاق التسعة
املش�مولة بامل�رشوع هي :الك�رادة ،وملع�ب الش�عب ،واملقاتل،
وميس�لون ،والرس�تمية ،والنداء ،والطالبي�ة ،والعامرية ،وبغداد
الجديدة ،وسيجري تنفيذها من خالل املوازنة التشغيلية».
واضاف ابراهيم انه «تم يف السياق ذاته االنتهاء من اعداد دراسات
إلنش�اء انفاق اخرى جديدة ،اعدتها دائرة التصاميم يف االمانة او
املكاتب االستش�ارية الحكومية ،منها نف�ق تقاطع احمد عرابي
القريب من جر الطابقني ،والذي ستجري املبارشة به بعد اتخاذ
القرارات الالزمة لتنفيذه ،ووفقا لدراسات مرورية حديثة».

النجف االرشف تعطل الدوام االربعاء املقبل
بذكرى وفاة الرسول «ص»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن محافظ النج�ف االرشف لؤي اليارسي ،أم�س االثنني ،عن
تعطيل الدوام الرس�مي يوم االربعاء املقبل يف املحافظة بمناسبة
ذكرى وفاة الرسول {ص}
وذك�ر مكتب�ه يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«األخري أعلن ع�ن عطلة محلية يف املحافظة لي�وم االربعاء فقط
بمناس�بة ذكرى ش�هادة الرس�ول االكرم عليه وع�ىل اله افضل
الصالة والسالم ولغرض تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين
للمحافظة املقدسة وابناء النجف».

الغنام يعلن فتح جرس الـ 18بني طريقي
الدويل والقديم يف األنبار

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائد عمليات األنبار الفريق الركن نارص الغنام ،أمس االثنني،
عن فتح جر ال� 18بني طريقي الدويل والقديم يف املحافظة.
وق�ال الغن�ام ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«قيادة عمليات االنبار تس�تمر بفتح الجس�ور ورفع السيطرات
ضمن قاطع املس�ؤولية ،وقامت الي�وم بفتح جر ال� 18الرابط
بني الطريق الدويل الريع والطريق القديم».
وأض�اف أن «ذلك جاء من أجل تس�هيل حرك�ة املواطنني ومرور
العجالت».
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اعالنات

العدد ( )2463الثالثاء  5تشرين االول 2021

ديوان حمافظ البرصة
القسم :العقود احلكومية
شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

م/تنويــه

الحاقـاً بكتابنــــــا ذي العـــدد 3989
يف 2021/9/16والخاصـة بإعــــالن اول
للمناقصـة /2بلديـة  2021/مشـــروع
((تنظيف شعبتي العشار والخليج العربي)
نودانننوهاىل تمديدموعدغلقاملناقصة اعاله
ليكون يوم الثالثاء املصادف 2021/10/19
بدال من يوم االربعاء . 2021/10/6
املهندس
حممد طاهر التميمي
النائب االول ملحافظ البرصة

كلية احللة اجلامعة االهلية

اعالن مناقصة

العدد 1800/
التاريخ 2021/9/22

تعلـن (كلية الحلة الجامعة االهليـة ) عن اجراء املناقصة العامـة الخاصة بتجهيز (كرايس
دراسـية متحركة عالية الجودة مع مسـاند خشـبية تحتوي عى قواعد حديـد لتثبيتها عى
االرض تركية املنشأ ) فعى الراغبن باالشراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولن املصنفن
مـن ذوي الخـرة واالختصـاص تقديم ما لديهـم خالل اوقات الدوام الرسـمي اىل الشـعبة
الهندسـية يف كلية الحلة الجامعة خالل الخمسة عرش يوما التالية لتاريخ اخر نرش لالعالن
يف صحيفة واسـعة االنتشار داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء
وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف مستصحبن معهم البيانات االتية :
 1ـ التامينـات االوليـة والبالغـة  100/3من املبلغ التنافيس بشـكل خطـاب ضمان او صك
مصـدق او مبلـغ يودع يف خزينة الكلية ويكون نافذة لغايـة  ..يوم من تاريخ فتح العطاءات
املشار اليه الحقا
 2ـ شهادة تاسيس الرشكة
 3ـ شهادة تسجيل وتصنيف املقاولن
 4ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
علما ان مبلغ رشاء مسـتندات املناقصة البالغ ( )25000الف دينار غري قابل للرد وان اخر
موعد لبيعها سيكون ذات موعد غلق املناقصة املحدد بعد عرشة ايام من تاريخ االعالن عنها
وسـيتم فتح العطاءات بشكل علني يف السـاعة الثانية عرشة من اليوم الخامس عرش التايل
لتاريخ غلق املناقصة واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف
يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور
النرش واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

أ  .د عقيل جميد كاظم السعدي
العميد

فقدان هويه
فقـدت منـي الهويه بأسـم( :مـازن كاظم شـغيدل)
الصـادره مـن رشكـة توزيـع املنتجـات النفطيـة /
فـرع واسـط رقـم الهويـه ( )17431تاريـخ االصدار
 2018/12/13فمن
يعثر عليها تسليمها اىل الجهة الصادرة منها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/ 1919/
التاريخ 2021/ 9/ 30/
مذكرة االخبار بالتنفيذ
لألموال الغري املنقولة
اىل املدين :املدير املفوض لرشكة الغرق للمقاوالت العامة
و االستشارات الهندسية املحدودة اضافة لوظيفته
عنوانه :كوت  /حي الحكيم  /شارع امليناء
نخركـم بأنـه حجـز االمـوال الغـري املنقولـة القطعة
املرقمة 1/11م  28الريميلة و الدبية
لقـاء طلـب الدائنـن (احمـد خضـري كصيور/وقاص
خضـري كصيـور) البالـغ ( )24,000,000أربعـة و
عرشون مليون دينـار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور
خـالل مدة ثالثة ايام مـن اليوم التـايل لتاريخ تبليغكم
بهـذا االخبار و اال فـان االمول املحجـوزة بموجب هذا
القرار ستباع وفقا للقانون و ذالك استنادا للمادة ()69
من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة الديوانية
العدد  / 1734 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 26 :
املدعي  /سجاد ياس خضري
املدعى عليه  /بتول ناظم محمد
اصـدرت هذه املحكمة قرارها املرقـم  / 1734ب  2021 /يف / 7 / 29
 2021واملتضمن ازالة شـيوع العقار املرقم  240 / 53م 3تقية – عليه
قررت هـذه املحكمة نرش هذا االعالن يف صحيفتـن يوميتن محليتن
فعـى من يرغب بالرشاء مراجعة قلم هذه املحكمة خالل  30يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معـه التامينات القانونية البالغة 10
 %مـن القيمة املقدرة للعقار والبالغة خمسـة وثالثون مليون دينار ان
لم يكن رشيكا فيه ولديه سـهام تقابل مبلـغ التامينات بصك مصدقة
مستصحبا معه شـهادة الجنسية العراقية وسـتجري املزايدة الساعة
الثانيـة عـرش من ظهـر اليوم االخري لالعـالن ويتحمل املشـري اجور
االعالن .
القايض
حسام خليل عبد الرضا
نائب رئيس محكمة استئناف القادسية االتحادية
االوصـاف  :قطعة ارض خالية مـن البناء تقع ضمن افرازات الطيارين
مساحتها  300م. 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان اجازة بناء
فقـدت مني اجازة البناء املرقمـة بالوصل ( )498877يف 2020/1/26
والصادرة من مديرية بلدية بلد والخاصة بالسـادة  /كرار عيدان سعد
وعالء عبد الرسول محمد فمن يعثر عليها تسليها ملصدرها او االتصال
عى رقم الهاتف  07810014884مع الشكر والتقدير.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 743 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 30 :
اعالن
اىل املدعى عليه – قيس عبد اللطيف جاسم  /مجهول
محل االقامة
للدعـوى املقامة من قبل املدعية مليـاء فوزي محمد
املرقمـة  / 743ش  2021 /والتـي تطلب فيها تاييد
حضانتهـا الطفالها القارصيـن كل من مالك – تولد
 2009وهـدى – تولـد  2010واحمـد – تولـد 2013
وملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك
بصحيفتـن محليتن يوميتن لغرض حضورك بيوم
املرافعـة املصـادف  2021 / 10 / 17ويف حالة عدم
حضـورك او حضـور من ينـوب عنك قانونا سـوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض
عبد الرحمن حميد جاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد1994/
التاريخ2021/9/12/
م /نرش فقدان
قدمت املدعوة (نراس طالل حسن مرسبت الحيايل)
طلبـا اىل هـذه املحكمـة السـتصدار حجـة حجـر
وقيمومة عى شـقيقها املفقود (معن طالل حسـن
مرسبت الحيايل /اسـم االم /فضيلة فاضل ياسن/
تولد  / 1988يسكن بلد /باب الخان /اسم املختار/
حسـن زيد عبد االمري) والـذي فقد يف طريق بغداد/
قضـاء بلد /بتاريـخ  2006/10/20فعـى من لديه
معلومـات عنه االتصال بذويـه او بهذه املحكمة او
باي مركز للرشطة .
القايض
مكي حسن سعيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخطار
من محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة الثانية
اىل/املتهم الهارب (ش.م وحيد حسن عباس خضري
السامرائي)
الساكن /مجهول االقامة
اقتـىض حضـورك أمـام هـذه املحكمة خـالل مدة
( )۳۰يومـا مـن تاريخ نرشه اذا كنـت داخل العراق
او خارجـه لإلجابة عى الجريمة املسـندة اليك وفق
املواد ( 5و  )۳۲ق.ع.د املعدل وبعكسـه سـوف تتخذ
اإلجـراءات القانونيـة ضـدك وتطبق بحقـك احكام
املادة ( )69ق.أ.د املتضمنة ماييل:۔
 .1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .
 .2اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض
عليك أينما وجدت
 .3الزام املواطنن باألخبار عن محل اختفائك.
 .4حجز أموالك املنقولة والغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي
حسـن حسـن احمد رئيـس محكمـة قـوى األمن
الداخيل
املنطقة الثانية
2021/8/29

www.almustakbalpaper.net

العدد  :خ23144/184/6
التاريخ 2021/9/29

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب ( رشكة عامة )
هيئة املواد  /قسم العقود واملشرتيات

تنويه

ورد سـهوا يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية
للمناقصـة ادنـاه ( فقـرة السـيولة النقدية ) (
 )55,199,000خمسـة وخمسـون مليون ومائة
وتسعة وتسعون الف دينارعراقي بينما الصحيح
هو ( )1,655,993,000مليار وستمائة وخمسة
وخمسون مليون وتسعمائة وثالثة وتسعون الف
دينار عراقي لذا اقتىض التنويه
اسم ورقم المناقصة

تاريخ الغلق الحالي

المناقصة العامة المحلية
 2021/229استبدال سواتر
الخزانات بجدران كونكريتية في
مصفى البصرة

2021/10/13

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
العدد 13011 :
التاريخ 2021/9/13 :

حمافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة
قسم االرايض واملساحة
سكرتارية جلنة املزايدات العلنية

اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قسـم االرايض واملسـاحة عن توفر
املسـاحات املدرجـة اوصافها ادنـاه لغرض تاجريها باملزايـدة العلنية
وفقا الحكام القانون  21لسـنة  2013للتعاقد حسـب قانون  35لسنة
 1983فعـى الراغبـن باالشـراك باملزايـدة تقديـم طلباتهـم اىل هذه
املديرية مسـتصحبن معهم التامينات االولية البلغة ( )%20من القيمة
املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء الفرة
املنصوص عليها يف الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة ثالثون
يوما) تبدا من اليـوم التايل لنرش االعالن ويف مقر مركز مديرية الزراعة
حـرا ويف تمـام السـاعة العارشة صباحـا ويتحمل من ترسـو عليه
املزايدة اجور االعالن
مواصفات االرض :
ت

1

المساحة
/دونم

1,000
دونم

القطعة

جزء
من 1

مواصفات االرض

السعر
للدونم

وهي ارض صحراوية ال تتوفر
لها الحصة المائية وحسب ما جاء
بكتاب مديرية الموارد المائية في
النجف االشرف المرقم  4307في
 2020/11/10والمساحة غير مستغلة
وال يوجد فيها مغروسات ومنشأت ثابتة
في الوقت الحاضر
والمساحة مسترة

1250
دينار

المقاطعة

/5جزيرة
النجف

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

حمافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة
قسم االرايض واملساحة
سكرتارية جلنة املزايدات العلنية

العدد 12933 :
التاريخ 2021/9/12 :

اعالن

تعلـن مديريـة زراعـة النجف االرشف قسـم االرايض واملسـاحة عن توفر
املسـاحات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تاجريهـا باملزايدة العلنية وفقا
الحكام القانون  21لسنة  2013للتعاقد حسب قانون  35لسنة  1983فعى
الراغبن باالشـراك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبن
معهـم التامينات االولية البلغـة ( )%20من القيمة املقـدرة للدونم الواحد
وسـوف تجـري املزايدة (املنـاداة) بعد انتهـاء الفرة املنصـوص عليها يف
الفقرة (خامسـا) من القانون اعـاله (البالغة ثالثون يوما) تبدا من اليوم
التايل لنرش االعالن ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرا ويف تمام السـاعة
العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
مواصفات االرض :
ت

1

المساحة
/دونم

1000
دونم

القطعة

جزء
من 1

المقاطعة

/5جزيرة
النجف
الشمالية

مواصفات االرض

السعر
للدونم

وهي ارض صحراوية
ال تتوفر لها الحصة
المائية وحسب كتاب
مديرية الموارد المائية
علما ان المساحة غير
مستغلة في الوقت
الحاضر

1000
دينار

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد/1343:ش 2021/
التاريخ2021/9/23 :
اعالن
اىل املدعى عيل /مصعب حقي اسماعيل
قدمت املدعية (ساره جمال احمد) الدعوى الرشعية املرقمة /1343ش ۲۰۲۱ /ضدك
تطلب تأييد حضانة اطفالها لها وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ
وتأييـد إشـعار املختـار واملصدق مـن قائممقاميـة قائمقامية قضاء سـامراء قررت
املحكمة تبليغك بواسـطة صحيفتن محليتن يوميتن للحضور بموعد املرافعة املوافق
 2021/10/24وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
كاظم متعب داود

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سامراء
رقم الضبارة 2016/362:
التاريخ 2021/ 9 / 29 :
اعالن
تبيـع مديريـة تنفيـذ سـامراء العقـار
تسلسـل  6/1080الواقـع يف سـامراء
 /الرشقيـة العائـد للمديـن (عبداملنعـم
طه ياسـن) املحجوز لقـاء طلب الدائن
(عبدالباسط ابراهيم عبد القهار) البالغ
( )431,070,500دينـار فعـى الراغـب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة
ثالثن يومـا تبدا من اليـوم التايل للنرش
مسـتصحبا معـه التأمينـات القانونية
عـرشة مـن املائـة مـن القيمـة املقدرة
وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم
التسجيل والداللية عى املشري.
املواصفات:
 -1موقعـه ورقمـه  /سـامراء رشقيـة
6/1080
 -2جنسـه ونوعـه  /عمـارة تجاريـة
مكونـة مـن محـالت تجاريـة وعيادات
طبية وغرف فندقية
 -3حـدوده واوصافـه  /العمـارة ركن
تقع عى شـارع عرضه  12مر وشارع
فرعي عرضه 8مر
 -4مشـتمالته  /عبـارة عـن عمـارة
تجاريـة مبنية بمـادة الطابـوق ومونة
االسمنت والخرسانة املسلحة مؤلفة من
( )5خمسـة طوابـق ورسداب والطابق
االريض مؤلـف من محـالت تجارية عدد
( )19تسعة عرش محل تجاري والطابق
االول من العمارة مؤلف من ( )5خمسة
اجنحة سـكنية و ( )12اثنى عرش غرفة
فندقية مع ( )3ثالث مجموعات صحية
امـا الطابق الثانـي اىل الخامس فمؤلف
مـن ( )6سـتة اجنحة فندقيـة و ()16
سـتة عـرش غرفـة فندقيـة ( )12اثنى
عرش مجموعة صحية وصالة بمسـاحة
(80مـر) يف كل طابـق وان العمـارة
مجهـزة باملـاء والكهربـاء واملجـاري
الـرف الصحـي والعمـارة مجهـزة
بمصعديـن كهربائيـن والعمارة مبلطة
بمـادة الـكايش املوزائيـك وان ابـواب
العمارة خشـب صـاج وابـواب العمارة
(كبنك) والعمارة تقع عى شارع عرضه
(12مر) و شارع فرعي عرضه (8مر)
 -5مساحته 670,93 /م2
 -6درجة العمران  /جيدة \
 -7الشـاغل  /قيـادة قـوات الرشطـة
االتحادية يف سامراء
 -8القيمـة املقـدرة )409,549,375( /
اربعمائـة وتسـعة مالين وخمسـمائة
وتسعة واربعون الف وثالثمائة وخمسة
وسبعون دينار.
املنفذ العدل
عبد الحكيم حمود علوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسـة محكمة اسـتئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمـة األحـوال الشـخصية يف
االسحاقي
العدد/163 /ش2021/
التاريخ2021/9/26/
اىل /املدعى عليه (احمد عبد جاسم)
للدعـوى املقامة من قبـل املدعية (نهاد
سـعيد حريز) واملدعى عليه (احمد عبد
جاسـم) واملرقمـة /163ش2021/
فقـد أصـدرت هـذه املحكمـة بتاريـخ
 2021/9/23حكمـا ً يقـي بالتفريق
للـرر بينـك وبـن املدعية فقـد تقرر
تبليغـك بصحيفتـن يوميتـن محليتن
وبعكسـه سـوف يكتسـب قرار الحكم
الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
فائق مشعل صالح

اعالنات

www.almustakbalpaper.net
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
2021/10800:العدد
2021/9/27: التاريخ
نرش اعالن
)قدم املس�تدعي (حسني محي جدوع
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه
اصدار حجر وقيموم�ة لولده املفقود
(مهن�د حس�ني مح�ي) وال�ذي فق�د
 عليه واس�تنادا2014/8/16 بتاري�خ
لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت
املحكم�ة نرشه بصحيفت�ني محليتني
.لغرض التثبت من حياة املفقود
م������������ع
...الت��ق��������دي�������ر
القايض
كاظم متعب داود
�������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
2021/ش/1667 /العدد
2021/9/30/التاريخ
 حارث سعيد ياسني/اىل املدعى عليه
أقام�ت زوجت�ك املدعية (بي�داء كريم
صال�ح ) الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة
 والت�ي تطل�ب فيها۲۰۲۱/ش/1667
تأيي�د الحضان�ة لألطف�ال (عثمان و
ن�ور) وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح مرك�ز رشط�ة املتوكل وإش�عار
 س�امراء/مخت�ار منطق�ة الش�هداء
وش�هادة الش�اهدين واملص�دق م�ن
قبل قائمقامية قضاء س�امراء قررت
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور بموع�د
 ويف2021/10/7 املرافع�ة املواف�ق
حالة عدم حض�ورك أو من ينوب عنك
قانونا فس�تجري املرافعة بحقك غيابا
. وعلنا وفق القانون
القايض
كاظم متعب داود
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئ�اة محكم�ة اس�تئناف كرب�الء
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
2021/ش/1670 العدد
2021/9/23 التاريخ
اعالن
 صب�اح ع�ادي ضبع/ املدع�ى علي�ه
مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة نب�أ حام�د ابراهي�م
/1760 الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة
 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي2021/ش
موضوعه�ا تايي�د حضان�ة والرتحالك
اىل جه�ة مجهول�ة حس�ب اش�عار
مخت�ار منطقت�ك تقرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني
وااسعتي االنتشار للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق
 الس�اعة التاس�عة2021/10/14
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عبد الرحيم عبد الحسن رباط
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
2021/5ب/2378 العدد
2021/9/30 التاريخ
اىل املدع�ى علي�ه (محس�ن حمي�د
)محسن
اق�ام املدع�ون ( س�يف محم�د رزاق
وجماعت�ه ) الدعوى البدائي�ة املرقمة
اع�اله والت�ي يطلب�ون فيه�ا الحك�م
ب�� (بابط�ال كاف�ة القي�ود الالحق�ة
لقي�د م�ورث املدع�ني اع�اله املرحوم
محم�د رزاق والخاص�ة بالعقار املرقم
 واعتب�ار قيد مورث املدعني3/51431
اع ه ثاب�ت الحكم ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
 ج3 القضائي واشعار مختار الجديدة
عادل عبد الحسني الظاملي عليه قررت
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة
 وعند2021/10/17 املص�ادف يف يوم
عدم حضور او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
2020/4ب/170 : العدد
2021/9/29 : التاريخ
اعالن
اىل الش�خص الثال�ث ( ثاب�ت ج�ر
)كاظم
اقام املدعي ( السيد مدير بلدية النجف
االرشف اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب
فيه�ا الحك�م (بابط�ال كاف�ة قي�ود
 حي النرص3/21514 العق�ار املرق�م
واعادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي
مدي�ر بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته
وق�د ق�ررت املحكمة ادخالك ش�خصا
ثال�ث اىل جانب املدعى عليه�م ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي و حسب اشعار مختار
 حميد حس�ن1/ حي الش�هيد الصدر
البصي�ي عليه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف
 وعن�د ع�دم2021/10/20 يف ي�وم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

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

Public Tender Announcement for Tender No: 016-PC-21-EBS
Provision of Casing for EBS Oilfield
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under
the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Casing for EBS Oilfield
Tender No.: 016-PC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender
documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to
carry out the Project Provision of Casing for EBS Oilfield. The country of origin of Casing must be Western
Europe, USA, Canada, Japan and any company which obtained exemption from the origin restriction by
Ministry of Oil.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please
email to Miss baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following
documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related
company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent
one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be
accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately on or before the tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB
documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be
read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can
be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number
and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project,
please inform the C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering
before the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement
above.

2018/390 العدد
2021/8/24 التاريخ

اعالن

3  ـ صحن ستاليت عدد57
 ـ منظم غاز58
 ـ ساعة جدارية59
 ـ مجموعة سكراب وخشب60

املنفذ العدل
امحد حسن داخل

 ـ بوفية عدد21
 ـ ترمز رصاصي22
 ـ درزن استكاين23
24 ـ ماعون فرفوري عدد24
2  ـ بلم فرفوري عدد25
2  ـ صينية ستيل عدد26
 ـ صينية حمراء نايلون27
 ـ البوم صور28
 ـ جنطة سوداء29
2  ـ اقراص سيدي عدد30
1  ـ منظف سيارة عدد31
2  ـ ثريا حجم صغير عدد32
 ـ محفظة جيب جوزية33
 ـ قمجي نركيلة34
 ـ قنينة صفراء35
 ـ جنطة تحتوي على صور36
 ـ مجموعة مالبس رجالية واطفال37
مستعملة
 ـ دوشك قطن ابو نفرين38
 ـ دوشك اسفنج39
5  ـ صورة جدارية عدد40

 ـ كاونتر طابقين1
2  ـ مجموعة اواني فرفوري عدد2
 ـ هاون بدون يده3
 ـ مثرامة لحم صغيرة4
 ـ جنطة صغيرة سوداء5
 ـ مروحة سقفية6
 ـ ترمز ماء ازرق7
 ـ درج حديدي قديم8
 ـ دبة ماء ازرق9
 ـ تنور غاز10
 ـ معجانة كبيرة11
 ـ طباخ اربع عيون تالف12
2  ـ سبح عدد13
 ـ مرأة صغيرة14
 ـ صورة قديمة15
 ـ خالط كهربائي16
 ـ صوبة كهربائية17
2  ـ صوبة نفطية عدد18
2  ـ صورة عدد19
 ـ ميزان صغير20

)197(  كوفة الرشادية يف العقار املرقم/  � مكان املزايدة2
 � زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن3
) تسع مائة واثنني وخمسون الف دينار عراقي952,000(  � القيمة املقدرة للمواد4

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
2021/ب/100 : العدد
2021/9/26 التاريخ
اعالن
77 تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املرقم
 الح�رية باملزاي�دة العلني�ة فع�ىل44 مقاطع�ة
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة
يف الي�وم الثالثون من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
 من القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور%10
االعالن
القايض
عباس عيل هادي
: االوصاف
العق�ار عب�ارة ع�ن ارض زراعي�ة مزروع�ة
بمحص�ول الش�لب للموس�م الزراع�ي الح�ايل
 اولك تق�ع عىل طريق12  دون�م و4 مس�احتها
ع�ام مبلط يربط بني ناحية الحرية والحس�انية
وعىل طر الش�اهرية وتس�قى منه بالواس�طة
وهي قريبة عىل مركز املدينة ومراكز التس�ويق
وتربته�ا ذو جودة عالي�ة وان القيمة التقديرية
 مائ�ة واثنا عرش مليون112,000,000 للعقار
دينار عراقي

5

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

Public Tender Announcement for Tender No: 015-PC-21-EBS
Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under
the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield
Tender No.: 015-PC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender
documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to
carry out the Project Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield. The country of origin must be
Western Europe, America, Canada or Japan.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please
email to Miss baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following
documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related
company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent
one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be
accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately on or before the tender submission deadline 04:00 PM，7th Nov 2021 based on the ITB
documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be
read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can
be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number
and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project,
please inform the C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering
before the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com &cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement
above.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

بن�اءا عىل طلب الدائن احمد حس�ني جواد تبيع مديري�ة تنفيذ الكوفة املواد املدرج�ة ادناه للمدين فالح
حس�ن محمد فعىل الراغب بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكورين ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا
 من القيمة املقدرة وهوية االحوال%10 من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة
املدنية ويتحمل املشرتي اجور املناداة
املواصفات
)  رشادية197(  الكوفة الراشدية يف العقار املرقم/  � املواد املزايدة1
املواد
20  ـ مخدة عدد41
 ـ مروحة سقفية42
 ـ سبلت دنكا كنتوري43
 ـ سكة بردة44
2  ـ ثريات سقفية عدد45
32  ـ شاشة بالزما حجم46
 ـ تلفزيون مع ميز مع ستاليت47
 ـ ثالجة صغيرة48
 ـ بدي ثالجة عاطل49
 ـ قاصة حجم صغير مقفلة50
5  ـ صورة جدارية عدد51
 ـ حصير نايلون52
3  ـ زولية خفيفة عدد53
 ـ كيزر الطحان54
 ـ لشة بايسكل55
 ـ بدي تلفزيون56

2021  تشرين االول5 ) الثالثاء2463( العدد

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcement for Tender No: 013-PC-20-EBS (3rd Round)
Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield
Tender No.: 013-PC-20-EBS (3rd Round)
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the THIRD time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures
mentioned below.
Part One: Scope of work
To seek ONE contractor to provide tubing for EBS oilfield, Origin of manufacturing and raw materials should be USA, Canada,
Japan or Western Europe. Estimated quantity and brief description as below:
Tubing
S.NO
Size
Grade
Weight (ppf)
Connection
1

3 1/2"

N80

10.2

VAM TOP

Length (m)
9.3-9.8(R2)

m
7,000

The detailed information should strictly comply with the ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Bao xiaofnag
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address) .
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the
tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted
strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P
Dept. not less than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and 5. The winner companies of
the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
2021 /  ب/ 951 / رقم الدعوى
2021 / 10 / 4 / التاريخ
اعالن
)  املدعى عليه ( جمال هاشم جاسم/ اىل
 اق�ام املدع�ي ( زه�ري2021/6/2 بتاري�خ
جب�ار عبد الحس�ني ) ضد الدع�وى البدائية
 طل�ب الحك�م فيها2021/ب/951 املرقم�ة
بال�زام اعادة الحال اىل ما كان عليه قبل ابرام
 و ملجهولية محل2020/6/5 العقد املؤرخ يف
إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مختار واختيارية منطقة الكوفة حي ميسان
املدعو هادي عواد الغراب�ي فقد تقرر تبليغك
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق
 الساعة التاسعة صباحا وعند2021/10/14
عدم حضورك او ارسالك من ينوب عنك قانونا
او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
مؤيد رياح غازي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
2021/ش/172 /العدد
2021/9/30/التاريخ
 تبل�غ املدع�ى علي�ه (عب�د الواح�د عجم�ي/م
)حماد
( ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
) أملقامه من قبل املدعية (حنان۲۰۲۱/ش/۱۷۲
سعد عبيد) عىل املدعى عليه (عبد الواحد عجمي
حم�اد ) واملتضمن�ة تأيي�د حضانته�ا للطفل�ة
(شيماء ) وبالنظر ملجهوليه محل اقامت املدعى
عليه (عبد الواحد عجمي حماد) وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ واملؤيد م�ن قبل مختار املنطقه
ل�ذا تقرر اج�راء تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني
عامت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف
 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف2021/10/13
ح�ال عدم حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك
قانونيا سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا وفق
القانون
القايض
فائق مشعل صالح

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
2018/ش/ 93:الع�دد
2021/9/26 :التاريخ
 كاظم صالح محمد/ اىل املدعى عليه
نرش اعالن
أصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف سامراء
 يف الدع�وى2018/7/18 قراره�ا امل�ؤرخ يف
 واملقامة من قبل املدعية۲۰۱۸/ش/۹۳ املرقمة
(وج�دان إس�ماعيل خال�د) واملتضم�ن تثبي�ت
زواجها الخارجي من املدعى عليه (كاظم صالح
محم�د) وتثبي�ت نس�ب األطفال كل م�ن (قمر
وبش�ري واثري) ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ و اش�عار املختار
املصدق م�ن قب�ل قائممقامية قضاء س�امراء
فقد قررت املحكمة بتبليغك بواسطة صحيفتني
يوميت�ني محليتني وعن�د عدم حض�ورك وعدم
االع�رتاض والتميي�ز عىل ق�رار الحك�م املذكور
خالل ش�هر من نرش االعالن فان القرار يكتسب
.الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
كاظم متعب داود

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
2021/تسجيل مجدد/2العدد
2021/9/16 التاريخ
اعالن
قرار تثبيت عقار مجددا
بن�اء عىل صدور ق�رار تثبي�ت العائدي�ة (تمام
) الغرب�ي يف الس�ماوة439( العق�ار) تسلس�ل
الق�ايض بتثبيت امللكية باس�م حس�ن حس�ني
ع�يل بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ
 الص�ادر من لجن�ة تثبيت امللكية2021/9/12
 من قانون التسجيل49 واستنادا اىل احكام املادة
 املعدل نعلن هذا1971  لس�نة43 العق�اري رقم
القرار مد ة ثالث�ني يوما وعىل من لديه اعرتاض
ع�ىل الق�رار املذك�ور الطع�ن فيه لدى رئاس�ة
محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش
هذا االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار
من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار
لديها خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه الدائرة
بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت امللكية
قايض محكمة البداءة يف السماوة
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اعالنات

العدد ( )2463الثالثاء  5تشرين االول 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد 73 :
التاريخ 2021/10/4

اعالن

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف عن
اج�راء املزايدة العلنية اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائده اىل بلدية (القادس�ية)
وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعى من يرغب االشراك
باملزاي�دة مراجع�ة بلدية القادس�ية او لجنة البي�ع وااليجار الثالثة خال ف�رة ( )15يوم
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية من القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا
للقانون وس�تجري املزاي�دة يف صباح يوم التايل النتهاء فرة االعان الس�اعة  11صباحا يف
دي�وان محافظة النج�ف االرشف وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم
الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور
االعان يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط:
 � 1تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من البلدي�ة اعاه مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 � 2تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة
املصاريف خال ( )30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة
وتعليماته وبخافه يعترب ناكا بالتزاماته
 � 3ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية
بعد انتهاء العقد
 � 4لاط�اع عى الرشوط والتعليم�ات مراجعة البلدية املذكورة خال فرة االعان والبالغة
 30يوم
 � 5للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط تضم�ن املصلح�ة العامة وخماي�ة املال الع�ام وقبل اعان
املزايدة
ت نوع الملك

رقم
الملك

محطة
 1تعبئة وقود
مشيدة

117

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة حمافظة واسط واملنشات
مكتب قائد رشطة املحافظة
(شعبة العقود)

مساحة الملك
 2400متر

بدل االيجار
السنوي
26000000
ستة وعشرون
مليون دينار

العدد  :مناقصة رقم ( )1لسنة 29519 / 2021
التاريخ  4ترشين االول 2021 /

اعالن
مناقصة رقم ( )1لسنة 2021

تعلن مديرية رشطة محافظة واسط واملنشات � شعبة العقود عن دعوتها لرشكات القطاع
الع�ام والخاص واملختلط ومن ذوي االختصاص لتقديم عطاءاتها الخاصة ملرشوع (بناء
مقر مديرية رشطة واس�ط واملنشات وفقا للمواصفات وجداول الكميات والرشوط التي
يمكن الحصول عليها من قسم االشغال الهندسية الواقع يف منطقة حي الجهاد يف الكوت
واملمول من املوازنة االس�تثمارية لل�وزارة وبكلفة تخمينية قدره�ا ()7,330,731,500
س�بعة مليار وثاثمائة وثاثون مليون وسبعمائة وواحد وثاثون الف وخمسمائة دينار
عراقي ال غر لقاء مبلغ قدره ( )250,000مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي غر قابل
للرد واملديرية غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة 90
ي�وم من تاريخ غل�ق املناقصة ويقدم املناقص تامينات اولية مقدارها ( )%2وعى ش�كل
خط�اب ضمان او صك مصدق غر مرشوط صادر م�ن مرف عراقي معتمد معنون اىل
مديرية رشطة محافظة واس�ط واملنشات ونافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان وان اخر يوم الستام العطاءات يكون
يوم (االحد) املوافق  2021/10/17ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيعترب اليوم
ال�ذي يليه ي�وم الغلق عى ان تكون جميع اوراق العطاءات مرقمة ومفهرس�ة ومختومة
بختم مقدمي العطاءات
اللواء احلقوقي
امحد صالح محود
قائد رشطة حمافظة واسط واملنشات
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرة
العدد /218 :ش2021/
التاريخ 2021/9/21
اىل املدعى عليه  /محمد سالم مهدي
تبليغ
اقام�ت زوجتك املدعية ( انع�ام صالح مهدي)الدعوى
املرقمة /218ش 2021/ض�دك امام محكمة االحوال
الش�خصية يف الحرة مدعية بانك زوجه�ا الداخل بها
رشعا ولعدم تسديدك النفقة املراكمة الكثر من سنتني
بالرغ�م م�ن امهالك امل�دة القانونية من قب�ل مديرية
تنفيذ املناذرة باالضبارة التنفيذية املرقمة 2016/11
وقد طلبت دعوت�ك للمرافعة والحك�م بالتفريق لعدم
االنف�اق ولتع�ذر تبليغك الرتحالك�م اىل جهة مجهولة
الرتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة حس�ب اش�عار مختار
املنطقة علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعانا بواس�طة
صحيفني محليتني رس�ميتني واسعتي االنتشار وعني
يوم  2021/10/21الس�اعة التاسعة صباحا موعدا
للمرافعة وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
احكام القانون
القايض
وسام عيل رصاخ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد /1616 :ج2021/
التاريخ 2021/9/27 :
اىل املتهم الهارب  /فاهم سعد جياد
تبليغ بالقرار
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا يف الدع�وى بالعدد (
/1616ج )2021/وبتاري�خ  2021/9/27وال�ذي
يقيض بحبسك حبسا بسيطا ملدة (سنة واحدة ) وفق
اح�كام املادة  466م�ن قانون العقوب�ات وملجهولية
مح�ل اقامتك فقد تقرر تبليغك بالحكم الصادر بحقك
بصحيفت�ني محليت�ني ولك ح�ق االع�راض والتمييز
خ�ال امل�دة القانونية البالغة ثاثة اش�هر وبعكس�ه
يعترب الحك�م الغيابي الص�ادر بحق�ك بمنزلة الحكم
الوجاهي
القايض
حيدر شاكر حميد
��������������������������������������������
فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من الجامعة االس�امية
املرحلة الرابعة قس�م تربي�ة انكليزي باس�م ( زهراء
مال�ح رخي�ص) م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجه�ة
االصدار

مدة االيجار المالحظات

www.almustakbalpaper.net

دائرة الكاتب العدول
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي

اعالن

العدد 27000 :
السجل 135
التاريخ 2021/78/29

اىل /املدير املفوض لرشكة مش�ارق بغداد للمقاوالت والتجارة العامة
محدودة املسؤولية  /اضافة لوظيفته
قدم الس�يد  /مدير ع�ام رشكة مص�ايف الجنوب /اضاف�ة لوظيفته
وكيل�ه الحقوق�ي احمد كاظم حمي�د االنذار املرق�م  23733واملؤرخ
 2021/8/24وال�ذي يتضم�ن س�بق وان ت�م التعاقد م�ع رشكتكم
بموجب العقد املرق�م ( )5322يف  2019/5/20وذلك لتجهيز ونصب
وتش�غيل ENVIROMENTAL POLLUTION INSTRUMENT
بمبل�غ اجمايل قدره ( ) $908,241تس�عمائة وثمانية االف ومائتان
وواح�د واربع�ون ال�ف دينار وبف�رة تجهيز ( )90ي�وم من تاريخ
تفعيل االعتماد وفرة تنصيب  30يوم اال ان رشكتكم لم تس�لم دائرة
موكيل امر تس�ليم الش�حنة الثالثة مل�واد العقد اع�اه ليتم اخراجها
من املطار لكون مس�تندات الش�حن وردت باس�م امل�رف العراقي
للتج�ارة  CONSIGNEEورشك�ة مص�ايف الجن�وب  NOTIFYع�ى
الرغم من مخاطبتكم بموجب كتابي دائرة موكيل بالعددين  2042يف
 2021/6/28و  1930يف  2021/6/21عليه نس�ر اليكم هذا االنذار
طالبني في�ه تنفيذ كافة التزاماتكم التعاقدية الواردة يف اعاه وخال
فرة  15خمس�ة عرش يوما من تاريخ التبليغ باالنذار وبخافه سيتم
اتخاذ كافة االجراءات القانونية واملالية بحقكم ومن ضمنها مراجعة
املحاكم املختصة للمطالبة بفسخ العقد او التنفيذ العيني وتحميلكم
كاف�ة االرضار املادية الناجمة عن ذلك ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع
ورقتي التبلغ بواسطة مركز رشطة املنطقة اتضح انك مجهول محل
االقامة وحس�ب رشح املجل�س البلدي لتل�ك املنطقة تق�رر تبليغكم
بواس�طة الصحف اليومية اس�تنادا للفقرة  1والفقرة  2من املادة 23
من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1996املعدل

الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

سنة واحدة

م  /اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكة عامة) عن اعان املناقصة التالية :
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/2013 /
التاريخ 2021/10/4
اعان
اس�تنادا للمادة  71من قانون التنفيذ وبناءا عى
طلب الدائن وميض قي�س ابراهيم تبيع مديرية
تنفي�ذ النجف س�هام املدين يف امل�دارس املذكورة
يف الج�دول ادن�اه والعائدة للمدي�ن هيثم نعمة
عباس فعى الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان
واملكان املذك�ور ادناه خال عرشة اي�ام اعتبارا
من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة  %10عرشة باملئة من
القيم�ة املقدرة بصك مصدق م�ع بطاقة االحوال
املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشري اجور
التسجيل والداللية
املنفذ العدل
املواصفات /
.1املواد
ت

اسم المادة

العدد

السعر

1

سهام في مدارس
المنار االهلية
االبتدائية بنات

25
سهم

2000000
مليونين
دينار

 . 2القيم�ة املق�درة لاس�هم املذك�ورة اع�اه
( 75000000خمسة وسبعون مليون دينار )
 .3مكان املزايدة مديرية تربية النجف
 .4زم�ان املزايدة الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا يف
اليوم االخر لاعان
 .5تق�دم التأمين�ات القانونية البالغ�ة  %10من
القيمة املقدرة بصك مصدق
ين�رش يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني واس�عة
االنتشار
املنفذ العدل
نصر حسن عبد زيد الكابي
����������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد /1624 :ج2021/
التاريخ 2021/9/21 :
اىل املتهم الهارب  /تحسني صحن كاظم
تبليغ بالقرار
اصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى بالعدد (
/1624ج )2021/وبتاريخ  2021/9/21والذي
يقيض بحبسك حبسا بسيطا ملدة (سنة واحدة )
وفق احكام املادة /1/ 456أ من قانون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك بالحكم
الص�ادر بحق�ك بصحيفت�ني محليت�ني ولك حق
االعراض والتمييز خال امل�دة القانونية البالغة
ثاث�ة اش�هر وبعكس�ه يعت�رب الحك�م الغياب�ي
الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
حيدر شاكر حميد

PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

150,000
IQD

Class level Gauges for Niigata Units
المبلغ التخميني للمناقصة ( $)110000مائة وعشرة االف
دوالر امريكي

670-2021- E
المرة االولى

1-

فع�ى الراغبني باالش�راك باملناقصة الحض�ور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البرة
للحصول عى وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغر قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1س�يتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 � 2يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم
الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االستعامات الرئيسية
 /رشك�ة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة � الش�عيبة � محافظ�ة البرة  /جمهورية الع�راق ) يف املوعد املحدد
 2021/ 11/14الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق
عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف
العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االستعامات الرئيسية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة
عامة � الش�عيبة � محافظة البرة  /جمهورية العراق يف  2021/11/14الس�اعة الواحدة بعد الظهر حسب
توقيت مدينة البرة املحيل او اليوم الذي يليه .
 � 3مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاه
 � 4تقدي�م كاف�ة الوثائ�ق املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية (ورق�ة بيانات مقدمي
العطاءات ) بما فيها معاير التاهيل املطلوبة ابتداءا مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العاقة
ويف حال توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يستبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 � 5يج�ب عى مقدم العط�اء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياس�ية املرفقة بكافة
اقسامها
 � 6يج�ب مىء القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية (اس�تمارة تقديم العطاء واس�تمارة متطلبات التاهيل)
وتقديم املقرح الفني ومىء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة
 � 7تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن ( )90يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري
املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 8تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل
رقم واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرف
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي و بمبلغ قدره ( )2,200 $الفان ومائتان دوالر امريكي فقط
 � 9ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقانون التقاعد
والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
 � 10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان
 � 11جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 12لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسباب
مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات
 � 13لاطاع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 � 14لاستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 � 15عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

 7رياضة
العدد ( )2463الثالثاء  5تشرين االول 2021

إعالن نتائج قرعة املرحلة الثانية لكأس العراق

فوز قاتل لألوملبي العراقي عىل فلسطني
المستقبل العراقي /متابعة
تغليب منتخيب العيراق األوملبيي عيى نظيره
الفلسيطيني ،بهيدف دون رد ،يف افتتاح بطولة
غرب آسييا تحت  23عامً ا ،التيي تقام حال ًيا يف
السعودية.
هدف اللقاء الوحييد حمل توقيع الالعب البديل
حسن عبد الكريم يف الدقيقة .81
وفرض املنتخب العراقي سييطرته عى املباراة،
وكان الطيرف األفضيل مين حيث االسيتحواذ
واملحاوالت.
وردت العارضة ،تصويبة من منتظر عبد األمر
يف الدقيقة  ،43فيميا رد حارس العراق ،فرصة
خطرة لبدر موىس.
وحياول املنتخيب العراقي عرب التسيديدات من
خارج منطقية الجيزاء ،ومرت تسيديدة وكاع
رمضان فوق العارضة.
وواصل املنتخب العراقي سييطرته يف الشيوط
الثاني ،وكاد حسن عبد الكريم أن يهز الشباك،
لكن الكرة علت العارضة.
وأبعيد محميد الباقر ،عرضية بشيار شيوبكي

المستقبل العراقي /متابعة

العيب فلسيطني ،كما تأليق الحيارس العراقي
حسن أحمد يف إبعاد فرصة خطرة للفدائي.
ويف الدقيقة  ،81أرسيل أحميد مكنزي ،عرضية
وصليت إىل حسين عبيد الكريم ،اليذي وضعها
برأسه داخل الشباك بنجاح.
وكاد منتخيب فلسيطني أن ييدرك التعادل عن

طرييق تسيديدة حسيني أميني ،لكين الحارس
حسن أحمد تصدى لها.
واختيارت اللجنية املنظمية للبطولية ،حارس
مرمى املنتخب العراقي ،حسين أحمد ،األفضل
يف مبياراة االمس.وتصيدى حسين أحميد لي 3
فرص خطرة من جانب الفدائي.

أجرت لجنة املسيابقات يف االتحاد العراقي لكرة
القيدم ،قرعة املرحلية الثانية مين بطولة كأس
العراق ،يف مقير االتحاد بحضيور رئيس اللجنة
حيدر عويف وبقية األعضاء.
وأبلغيت لجنية املسيابقات األندية املشياركة يف
القرعة ،برضورة تقديم كشوفاتها
الرسمية قبل انطالق الدور املقبل،
يف السابع من الشيهر الحايل كحد
ُ
سيتمنع األندية
أقيى ،وبخالفه
من خيوض مباريات بطولة كأس
العراق.
وأسيفرت القرعية ،التيي أُجريت
بحضيور ممثيي األنديية ،عين
املواجهات اآلتية ألندية بغداد:
حيفيا يلتقيي امليرور والحشيد
الشيعبي يواجيه الدفياع املدنيي
والصليخ يالقي الحسيني والحدود
يالعيب الصناعيات الكهربائيية،
فيميا سييكون فرييق الجنسيية

العدد 37049 :
التاريخ 2021/10/4

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بالنظر لعدم تقدم راغب
تعلين لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسية عن ايجار (العقيارات ) املدرجة اوصافها ادناه
وذلك بعد مرور (  )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعى الراغبني باالشرتاك
باملزاييدة الحضيور يف ديوان البلدية يف تمام السياعة العارشة صباحا مسيتصحبني معهيم وصل التامينات
القانونيية البالغية  %30من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونسيخة من هوية االحيوال املدنية وبطاقة
السكن عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة %2
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي يي العطلة وال
يجيوز الدخول باملزاييدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسيمي قانوني وفقا لقانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة  2013املعدل عى ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار
مع املصاريف وخالل  30يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم
تقدييم كفالة عقارية ضامنة عيى ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعيى الراغبني مراجعة البلدية
لالطالع عى رشوط املزايدة
ت

رقم العقار وموقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

معرض لبيع الكاشي ـ فريحة والمرقم
40/1/-189-188-187-186

3000م2

 5000000خمسة مليون دينارسنويا

سنة واحدة

2

حانوت حي االمام علي والمرقم 109

12م2

 3750000ثالثة مليون وسبعمائة وخمسون
الف دينار سنويا

سنة واحدة

3

مخزن في الحي الصناعي والمرقم
 61/6814/3جزيرة

310م2

 2600000مليونان وستمائة الف دينارسنويا

ثالث
سنوات

4

مخزن في الحي الصناعي والمرقم
103

38م2

 3375000ثالثة مليون وثالثمائة وخمسة
وسبعون الف دينارسنويا

ثالث
سنوات

5

مخزن في الحي الصناعي والمرقم
127

75م2

 1075000مليون وخمسة وسبعون الف
دينارسنويا

ثالث
سنوات

6

مخزن في الحي الصناعي والمرقم
129

75م2

 3825000ثالثة مليون وثمانمائة وخمسة
وعشرون الف دينارسنويا

ثالث
سنوات

7

مخزن في الحي الصناعي والمرقم
235

75م2

 1425000مليون واربعمائة وخمسة وعشرون
الف دينار سنويا

ثالث
سنوات

املهندس
نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
مدير بلدية كربالء املقدسة
اعالن
اىل الرشكاء /ميسون هاشم اسماعيل وساهرة هاشم أسماعيل
وافتخار هاشم اسماعيل وامال هاشم اسماعيل وعذراء هاشم
اسيماعيل وزهراء هاشيم اسيماعيل وزينب هاشيم اسماعيل
ودنيا هاشم اسيماعيل وأمر حميد محمد حميد ومحمد حميد
محميد حميد وعي حميد محمد حميد ونورا حميد محمد حميد
وميروه حميد محمد حميد وصفاء حميد محمد حميد وفاطمه
حميد محمد حميد
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل املتهيم الغائيب ( /امليالزم رضغيام عبيود موييرد خماميه
الخفاجي)
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان  /محافظة البرصة القبلة حي الحكيم
بما انك متهم وفق املادة  32اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسنة
 2008الختالسك املسدس الحكومي املرقم  GKH711نوع كلوك
مع ملحقاته وهي مخزن مسيدس عدد  2اثنان وعتاد مسيدس
عيدد  30ثالثيون اطالقيه وميرود تنظيف مسيدس مع فرشية
تنظيف املسيدس عيدد  1واحد وعدة امالء املخيزن ماليه عدد 1
واحد وحافظة مسدس عدد  1واحد يف عام 2008
وملجهوليية محل اقامتيك اقتىض تبليغك بواسيطة هذا االعالن
عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل  /املنطقة
الخامسية البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا
االعيالن يف محل اقامتك وتجيب عين التهمة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا اسيتنادا الحكام
امليواد ( 65و  68و  )69مين قانون اصيول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخي رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قيدم املواطن ( زغر حاتم جرب) طلبيا اىل هذه املديرية يطلب
فيه تبديل اللقب له والشيقائه كل من خضر  /هادي  /عباس
 /حسيني وجعليه ( الشينابره ) بيدال من (الشينايره) وعمال
باحكام امليادة (  )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسينة
 2016املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة خمسة عرش يوما من
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
اىل الرشيك  /ازهار جابر عبد الحسني
اقتىض حضيورك اىل مديرية بلدية املناذرة قسيم اجازات البناء
لغرض اصدار اجيازة بناء للعقار املرقيم  603/92املناذرة رقم
املقاطعة  51اسم املقاطعة اللهيبات خالل مده اقصاها عرشة
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سوف يتم اصدار االجازة
طالب االجازة
سعد عنون يوهان
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
اىل الرشيك  /امر نعمه حمزة
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك باملوافقة
عى صيدور اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم  3/54701حي
النيداء مناصفة ميع الرشيك غسيان عليوي عبد ميدة اقصاها
عيرشة ايام وبعكسيه سيوف تصيدر االجيازة وفقيا للضوابط
الالزمة

اىل املتهم الغائب ( /الرشطي حسن عبد عيىس محمد )
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان  /محافظة البرصة
بميا انيك متهم وفق امليادة  34من ق ع د رقم  14لسينة 2008
لتسيببك يف حصول االرضار يف العجلية الحكومية املرقمة 416
نوع الندكروز مونيكا
وملجهوليية محل اقامتيك اقتىض تبليغك بواسيطة هذا االعالن
عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل  /املنطقة
الخامسية البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا
االعيالن يف محل اقامتك وتجيب عين التهمة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا اسيتنادا الحكام
امليواد ( 65و  68و  )69مين قانون اصيول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخي رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اقتىض حضوركم اىل صندوق االسيكان الكائين يف النجف وذلك
لتثبييت اقراركيم باملوافقية عيى قييام رشيككم عالء هاشيم
اسيماعيل بالبنياء عيى حصتيه املشياعة يف القطعية املرقمية
 369/3835املقاطعة حي املعلمني حدود بلدية النجف ولغرض
تسيليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما
داخل العراق وشيهر واحد خيارج العراق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سف يسقط حقكم يف االعرتاض مستقبال

واملصايف بوضع االنتظار.
أما قرعة املجموعة الجنوبية والفرات األوسيط،
فسيواجه خاللها الشطرة فريق مدينة الشهداء،
بينميا سييلعب النارصية أمام كربيالء ،ويلتقي
الدير من محافظية البرصة فريق البحري ،فيما
يواجه السماوة فريق عفك ،فيما سيكون سوق
الشيوخ باالنتظار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2021/7/16لتسيجيل
تميام االرض والبناء العقار تسلسيل ( )1071محلة (املشيخاب ) حي
الثورة الرساي جنسيها دار باسم رسول جبار محاسن باعتباره حائزا
لهيا بصفية املالك للمدة القانونيية ولغرض تثبيت امللكيية املذكورة لها
تمهييدا للتسيجيل وفق القانيون ( )43لسينة  1971قررنيا اعالن هذا
الطليب فعى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية او شيخصية
عيى هذا العقار تقديم ما لديه من طلبات او دفوع او اعرتاضات خالل
ميدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنيرش االعالن وكذلك الحضور
يف موقع العقار يف السياعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف السياعة العارشة صباحا من
اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشيف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5715ش2021/3
التاريخ 2021/10/4
اعالن
اىل املدعى عليه  /مهدي محمد عي انتضاري
اقاميت املدعيية (زهيراء محميد جتيان ) الدعيوى بالعيدد /5715
ش 2021/3اميام هذه املحكمة والتي تطلب فيها تصديق طالق خلعي
وملجهولية محل اقامتك وحسيب رشح القائم بالتبليغ واشيعار مختار
منطقة الشقق السكنية يف حي العدالة /النجف قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسيطة صحيفتني محليتني
يوميتيني وعليك الحضور اميام هذه املحكمة يف موعيد املرافعة القادم
املوافيق ييوم  2021/10/24السياعة التاسيعة صباحيا ويف حالة عم
حضورك او ارسيال من ينوب عنك قانونا سيوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /810ش2021/1
التاريخ 2021/9/30
اعالن
اىل املدعى عليه  /فالح حسن جاسم
اقامت املدعية (سعاد صاحب جبار) الدعوى املرقمة /810ش2021/1
اميام هذه املحكمة تطلب فيها تبليغا بالحكم الغيابي وملجهولية محل
اقامتيك فقيد قرر تبليغيك اعالنا بصحيفتيني محليتيني يوميتني بقرار
الحكيم املرقم /810ش 2021/1الصيادر يف  2021/9/12من محكمة
االحوال الشخصية يف الكوفة
القايض
سجاد محمد اسماعيل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل الرشيك  /حسن خزعل جابر
اقتيىض حضيورك اىل صندوق االسيكان الكائن يف النجيف وذلك لتثبيت
اقيرارك باملوافقة عيى قيام رشيكك زينب هاشيم عبياس بالبناء عى
حصته املشياعة يف القطعة املرقمة  1/1079املقاطعة  / 3حي الزهراء
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمسية عرش يوما داخل العراق وشيهر واحد خيارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل الرشيك  /حيدر عي كاظم جعفر
اقتيىض حضيورك اىل صندوق االسيكان الكائن يف النجيف وذلك لتثبيت
اقيرارك باملوافقة عيى قيام رشيكك حييدر هادي عبد الزهيرة بالبناء
عيى حصته املشياعة يف القطعة املرقمية  3/75355املقاطعة  / 4حي
السالم حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة
اقصاها خمسية عرش يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
اىل الرشكاء  /حاكيم كاظم عبد نور وزيد كاظم عبد نور ورايض كاظم
عبد نور
اقتيىض حضوركم اىل صندوق االسيكان الكائين يف النجف وذلك لتثبيت
اقراركيم باملوافقية عى قيام رشيككم امل كشييش كليول بالبناء عى
حصته املشياعة يف القطعة املرقمة  51/311املقاطعة  / 17املشيخاب
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمسية عرش يوما داخل العراق وشيهر واحد خيارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
اىل الرشكاء  /محمد مهدي حسن وفوزية مصطفى عي وبرشى محمد
حسن
اقتيىض حضيورك اىل صندوق االسيكان الكائن يف النجيف وذلك لتثبيت
اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك عي مهدي حسن بالبناء عى حصته
املشياعة يف القطعة املرقمية  369/3835املقاطعة حي املعلمني حدود
بلديية النجف ولغرض تسيليفه قرض االسيكان وخالل ميدة اقصاها
خمسية عرش يوما داخل العراق وشيهر واحد خيارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
اىل املتهم الغائب ( /ر.ع احسان هادي تومان عزيز)
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة النجف واملنشات
العنوان  /النجف االرشف  /نجف العمارة  /محلة  /201ز / 28د 10
بميا انك متهم وفيق احكام املادة  /5/من قانيون عقوبات قوى االمن
الداخي رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهوليية محيل اقامتك اقتىض تبليغك بواسيطة هيذا االعالن عى ان
تحيرض امام محكمة قوى االمن الداخيي  /املنطقة الرابعة خالل مدة
اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك
وتجييب عيى التهمة املوجيه ضدك وعنيد عدم حضورك سيوف تجري
محاكمتيك غيابيا اسيتنادا الحيكام امليواد ( 65و  68و  )69من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي
اللواء الحقوقي
سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي
املنطقة الرابعة

ويواجيه ميسيان فريق بابيل ،ويلتقيي مصايف
الجنيوب نظره املعقيل ،وفريق العيراق يالعب
الكوفة والشامية يالقي الصادق ،بينما سيكون
فريق املثنى باالنتظار.
وأسيفرت قرعية املجموعة الشيمالية والغربية
عين لقاء يجمع دهوك مع الرشقاط ،والعلم مع
الرميادي ،بينما يلعب بابان مع املصى ،ويواجه
بلديية املوصيل نظيره فرييق
الصوفية.ويلتقي مصايف الشيمال
فريق البيشمركة ،وفريق األمواج
املوصيي مع نفط الشيمال ،بينما
يواجه الرياض فريق عنه ،ويالقي
الدجيل نظره غاز الشيمال ،فيما
يلعب شيهربان مع دياىل ،ويواجه
أعايل الفرات فريق الحويجة.
ُيشيار إىل أن مبارييات الجولية
الثانيية من بطولية كأس العراق،
سيتنطلق يف السيابع من الشيهر
الحيايل ،حيث سييتأهل  12فريقا
للمرحلية الثانيية ،ملواجهية فرق
الدوري املمتاز.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/804 /
التاريخ 2021/10/4
اعالن
تبييع مديريية تنفيذ النجيف العقيار تسلسيل  2/8275الواقع يف
االنصار العائد للمدين حيدر كاظم شهيد املحجوز لقاء طلب الدائن
(فؤاد كاظم شيهيد ) البالغ سيتة عرش مليون وثمانمائة وخمسة
وتسيعون الف فعى الراغب بالرشاء مراجعية هذه املديرية خالل
مدة خمسية عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه
التامينيات القانونيية البالغة عرشة مين املائة مين القيمة املقدرة
وشيهادة الجنسيية العراقيية وان رسيم التسيجيل والداللية عى
املشرتي
املنفذ العدل
نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 1ي موقعه ورقمه  2/8275 /حي االنصار
 2ي جنسه ونوعه  :دار
 3ي حدوده واوصافه  /بلدية النجف
 4ي مشيتمالته العقيار يقع ركن شيارعني مقابل شيارع االنصار
الرئييس وشارع فرعي ويتالف من ساحة امامية وكلدور واستقبال
وصالة صغرة وغرفة ومطبخ وحمام ومكشيوفة وثم سلم يؤدي
اىل سيطح العقار يحتوي غرفة وان السيطح قسيم مبلط بالفريش
املتهاليك واالرضيية كايش متهاليك القديم والجدران مين الطابوق
والسقف من الطابوق والشيلمان ويحتوي عى ماء
 5ي مساحته 1,35مرت
 6ي درجة العمران  /متهالك
 7ي الشاغل  /اليوجد
 8ي القيمية املقيدرة  /مائية وتسيعة عيرش ملييون وسيبعمائة
وخمسون الف دينار
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 2021/388
التاريخ 2021/6/28
قرار حكم غيابي
تشكلت محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة بتاريخ
 2021/6/28برئاسية العمييد الدكتور الحقوقيي عمار ماهر عبد
الحسين وعضوية كل من العميد الحقوقيي عباس نارص غريب و
العميد الحقوقي عادل مطرش جلود
واصدرت قرارها االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :
القضية املرقمة 2021/388
اسم املشتكي الحق العام
اسم املجرم الغائب  /الرشطي رائد حميد حنظل حاجم الكعبي
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
املادة القانونية / 32اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 1ي تعديل مادة االحالة من املادة  / 32اوال وثانيا من ق ع د رقم 14
لسنة  2008املعدل اىل املادة  35اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسنة
 2008كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخي
وعمال احكام املادة  31من ق أد رقم  17لسنة 2008
 2ي الحكيم عى املجيرم الرشطي رائد حميد حنظيل حاجم الكعبي
بالسجن ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة /35اوال من ق ع د رقم
 14لسنة  2008الختالسه املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم
نيوع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن مسيدس عيدد  3ثالثة وعلبة
 GMG724مسدس عدد  1واحد ومرود تنظيف عدد  1واحد وفرشة
تنظيف عدد  1واحد ومالية مخزن عدد واحد  1واطالقات مسيدس
عيدد  30ثالثيون اطالقه عيام  2005عمال باحكام امليادة :61اوال
وبداللة املادة /69اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 3ي تضمينة مبلغ مقداره  1,780,000مليون وسبعمائة وثمانون
اليف دينار عين قيمة املسيدس املرقم اعياله وملحقاته وحسيب
االسيعار السائده وقت الحادث اسيتنادا للفقرة ثانيا من املادة 35
من ق ع د وحسيب االسيعار السيائدة وقت الحادث تسيتوىف منه
بالطرق التنفيذية
 4ي طيرده من الخدمة وتنحيته عين الوظيفة نهائيا عمال باحكام
املادة /41اوال /أ من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 5ي اعتبيار جريمتيه الوارده اعياله مخلة بالرشف اسيتناا للمادة
/21أ –  6ق ع
 6ي اعطياء املوظفني العموميني صالحية القياء القبض عليه اينما
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل
اختفائه اسيتنادا الحكام املادة / 69ثانييا وثالثا من من ق أ د رقم
 17لسنة2008
 7ي حجز امواله املنقولة والغر منقولة اسيتنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 8ي تعميم اوصاف املسدس املشار اليه اعاله وفق القانون
 9ي تنزيل املسيدس املرقم اعاله مين الذمة بعد دفع مبلغ التضمني
واكتساب الحكم الدرجة القطعية
 9ي تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( خلف حمدان شاهني
) البالغة (  )25,000خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة  /60سادسا
مين ق أ د رقيم  17لسينة  2008قابال لالعرتاض والتمييز اسيتنادا
الحيكام امليادة /71اوال وثانييا من نفيس القانون وافهيم بتاريخ
2021/6/28
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اعالن
اىل الرشيكة  /ماجده رزاق عبيد
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت
اقيرارك باملوافقة عى قيام رشيكك ظافر عبياس عبيد بالبناء عى
حصته املشياعة يف القطعية املرقمية  3/21163املقاطعة  /4حي
النرص حدود بلدية النجف ولغرض تسيليفه قرض االسكان وخالل
مدة اقصاها خمسية عيرش يوما داخل العراق وشيهر واحد خارج
العيراق مين تارييخ نرش االعالن وبعكسيه سيف يسيقط حقك يف
االعرتاض مستقبال

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2463الثالثاء  5تشرين االول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سالم محمد العبودي

يوسف السعدي

الدول وحسن الظن

الظ�ن َحد َ
حس�ن َ
الغب�اء ،وال تيسء الظن حد الوسوس�ة،
«ال ُت ِ
وليكن حس�ن ظنك ثقة ،وس�وء ظنك وقاية» محمد الرطيان _
أديب وصحفي سعودي.
صحيح أن ُحس�ن الظن جيد ،ولكن ع�ى أن يكون بمكانه ،وال
ُيمنح ألي كان ،مالم يقرتن بالس�ؤال واالستفادة من التجربة،
وسوء الظن قبيح ولكن ،يحتاجه الشخص كي يقي السوء.
فق�رة هام�ة قالته�ا املرجعي�ة العلي�ا ،بوصاياه�ا للمواط�ن
العراق�ي ،حول االنتخاب�ات الربملانية ،فقال�ت «وعى الناخبني
الكرام ،أن يأخذوا ال ِع َرب والدروس ،من التجارب املاضية ،ويعوا
قيمة أصواتهم ودورها املهم ،يف رسم مستقبل البلد ،فيستغلوا
هذه الفرص�ة املهمة ،إلحداث تغيري حقيق�ي ،يف إدارة الدولة،
وإبعاد األيادي الفاسدة وغري الكفوءة ،عن مفاصلها الرئيسة،
وهو أم�ر ممكن ،إن تكات�ف الواعون وش�اركوا يف التصويت،
بصورة فاعلة وأحس�نوا االختيار ،وبخالف ذلك فسوف تتكرر،
إخفاق�ات املجال�س النيابية الس�ابقة ،والحكوم�ات املنبثقة
عنها ،والت حني مندم».
املرجعي�ة العليا يف بيانها ،بينت بوض�وح نتائج اإلحباط ،فهو
فش�ل أداء حكومي ،نات�ج عن اختيار خاطئ ،م�ن قبل برملان
بن�ي ع�ى محاصص�ة سياس�ية ،تغط�ي كل كتلة عن فس�اد
األخرى ،مهيبة باملواطن حس�ن االختيار ،بالبحث والتمحيص،
أما من يرفعون الشعارات الرباقة ،ممن شكلوا تلك الحكومات
الواهية ،فقد صعقتهم املرجعية بوصاياها ،فأساليبهم بكسب
األص�وات ،أصبحت مفضوحة من رشاء الذم�م ،بمبالغ مالية،
وص�والً لنصب مح�والت كهرب�اء ،وأعمال مقرنص ش�وارع،
ورح�الت م�دارس وغريه�ا ،تل�ك األعم�ال البعي�دة ع�ن عمل
الربملان.
“إذا امل�رء ل�م يمدح�ه حس�ن فعاله***فمادحه يه�ذي وإن
كان مفصح�ا” /عب�د الله ب�ن املقفع_ مُ فكر ف�اريس (-142
106هج�ري ،بي�ت الش�عر هذا ينطب�ق عى من ب�اع ضمريه،
ل�ريوج للفاس�دين مع علمه بهم ،مس�تغالً حاج�ة املواطن يف
بعض األحي�ان ،وقلة وعي آخرين ،وعدم معرفتهم للمرش�ح،
الذي لبس لباس املس�تقل ،الذي قىض أعواما ً كسيايس ،ينتظر
فرصة التسلق ،والتي رآها سانحة يف االنتخابات.
وصلن�ا لنهاية هذا املق�ال ،ولكن يجب علينا التذكري ،فحس�ن
الظ�ن واجب ،ع�ى أال يصل ح�د الغب�اء ،فيتم انتخ�اب نفس
الفاش�لني ،وترك من تسول له نفسه ،ركوب موجة االنتخابات
دون حياء.

الشباب قادة التغيري

يف بلد مثل العراق ،حيث نس�بة الشباب فيه تمثل أكثر
م�ن  ٪٧0من املجتمع ممن هم دون  ٣٥س�نة ،وأكثر
من  ٪٩0ممن هم دون  ٥0سنة ،مما يجعله يف صدارة
الشعوب الشبابية..
يمت�از الش�باب العراق�ي بالفاعلي�ة وال�ذكاء العايل،
ونحتاج إىل استثمار الطاقات ،عرب التوجيه والتخطيط
السليم لإلمكانات لخدمة العراق ومرشوعه.
إن فق�دان العقول هي الخس�ارة الك�ربى ،وال تقارن
بأي خس�ارة أخرى ،فهن�اك دول بنته�ا العقول التي
أحسنت توفري األموال ،يجب العمل عى تمكني الشباب
وأال يك�ن ش�عارا عاطفيا ،إنم�ا أولوية اس�رتاتيجية
مستندة ملعطيات ،وما زالوا لم يحصلوا عى فرصتهم
وينتظرون الكثري ..أن تمكني الشباب يحتاج إىل الثقة
بالنف�س ،وأخ�ذ املب�ادرة والعمل الجماع�ي ،والوعي
السيايس وتحديد البوصلة.
العراق اليوم بني خيار الدولة والالدولة ويجب أن نختار
ونميز بينهما ..فالدولة تتحدث باملش�اريع ،والالدولة
تتحدث عن األش�خاص ،واألوىل تمثل كامل الجغرافية
العراقية ،والثانية تتحدث عن مناطق معينة..
الدول�ة تتح�دث بالقان�ون والالدول�ة تحتك�م للقوة
والس�الح ،والدولة توحد الصف�وف ،والالدولة تصنف
الن�اس أصناف�ا مختلف�ة ،وأن منه�ج الدول�ة منهج
االعتدال وسواه منهج الالدولة.
يمثل الوعي الس�يايس مدخال ،لبناء املرشوع الوطني
الحقيق�ي ،فيج�ب عى الش�باب تفكي�ك الخطابات،
وع�دم ال�رشوع يف إطالق األح�كام املس�بقة ،وعليهم
التمت�ع بالعمق يف ق�راءة الخطاب�ات ،والحصانة من
األفكار املنحرفة الدخيلة ،والحصافة يف ابدأ الرأي.
عى الش�باب الحذر من أن يكونوا بنادق ،ملش�اريع ال
تص�ب يف مصلحة الع�راق ،من خالل اس�تغالل أعداء
العراق ،للمطالب الش�عبية الشبابية املحقة ،لتحقيق
اه�داف خبيث�ة ،ته�دف اىل تحق���يق أجن�دات هدم
املجتمع العراقي ،والع�����مل عى عدم تقدم وأزدها
العراق.
يجب االنطالق من املصلحة العراقية يف كل التحركات،
ومس�اندة كل م�ن يعمل من اجل تحقي�ق هذا الهدف
وهو سيادة الدولة والقانون.

كـاريكـاتـير

دراسة :السمنة تزيد من أعداد الوفيات بكورونا
تؤك�د دراس�ة أمريكي�ة وج�ود
رواب�ط ب�ني الس�منة والوفي�ات
جراء جائحة كورونا.
وأع�د الدراس�ة باحث�ون م�ن
جامعتي تكساس وويسكونسن
وش�ملت م�ا يق�رب م�ن ٥.٥
ملي�ارات بال�غ م�ن  1٥4دول�ة
حول العالم ،باس�تخدام تقنيات
متطورة للتحليالت اإلحصائية.
ويؤك�د حمي�د ب�الدي ،الباح�ث
الرئيس يف الدراس�ة أن “النتيجة
الرئيس�ة من التحلي�ل هي وجود
عالق�ة إيجابي�ة ذات دالل�ة
إحصائي�ة ب�ني وفي�ات (كوفيد
–  )1٩ونس�بة زي�ادة الوزن لدى
الس�كان البالغ�ني يف  1٥4دولة،
وهذا االرتباط ينطبق عى البلدان
الت�ي تنتم�ي إىل مجموع�ات دخل
مختلفة ،وال يتأثر بمتوس�ط عمر السكان أو
نسبة كبار السن أو نسبة اإلناث”.
ويضيف“ :عندما تكون نسبة األشخاص الذين
يعانون من زيادة الوزن يف السكان البالغني يف
بلد م�ا أعى بنقط�ة مئوية واحدة من نس�بة

زي�ادة ال�وزن يف الس�كان البالغ�ني يف الدول�ة
الثانية ،فبنا ًء عى هذه الدراس�ة سيكون من
املعق�ول التنبؤ ب�أن معدل وفي�ات «كوفيد –
 »1٩س�يكون  ٣.٥نقطة مئوية أعى يف الدولة
األوىل مما س�تكون عليه يف الثانية” ،مؤكدا أن
“من غ�ري املرجح أن يموت الف�رد العادي من

عالج لفقدان حاسة الشم املرتبط بكورونا

تبحث دراسة جديدة فيما إذا كان فيتامني (أ) يمكن أن يساعد يف عالج أولئك
الذين فقدوا حاسة الشم بعد اإلصابة بفريوس كورونا.
ونقل�ت وكالة األنباء الربيطاني�ة بي إيه ميديا عن جامعة إيس�ت أنجليا يف
إنجلرتا القول يف بيان إن تجربة أبوللو التي تستمر  12أسبوعا ً سوف تسعى
لعالج األش�خاص الذين عانوا من فقدان حاس�ة الش�م أو ح�دوث تغري بها
نتيجة للعدوى الفريوسية عرب استخدام قطرات أنف تحتوي عى الفيتامني.
وقال�ت الجامعة إن بحثا ً م�ن أملانيا أظهر الفوائد املحتمل�ة للفيتامني ،وإن
فريقها «س�وف يستكش�ف كيف يعم�ل هذا الع�الج للمس�اعدة يف إصالح
أنسجة األنف املترضرة من الفريوسات».
ويأمل الباحثون يف أن الدراس�ة «يمكن أن تس�اعد يوما ً ما يف تحس�ني حياة
املاليني حول العالم الذين يعانون من فقدان حاس�ة الش�م ،من خالل إعادة
حاس�تهم الخامس�ة» .ويأتي ذلك بعد أن نصحت دراس�ة أجرتها مجموعة
دولية من خرباء معنيني بحاسة الشم ،والتي ُنرشت يف مجلة «املنتدى الدويل
للحساسية وأمراض األنف» يف أبريل ،بعدم استخدام املنشطات لعالج فقدان
الرائحة واقرتحت بدالً من ذلك «التدريب عى الشم».

العراقـي

علامء يكتشفون مفاجأة داخل أمعاء اإلنسان!

(كوفي�د –  )1٩يف بل�د به نس�بة
منخفض�ة نس�بيا ً م�ن زي�ادة
الوزن بني الس�كان البالغني ،مع
تس�اوي جميع العوامل األخرى،
ما قد يكون عليه يف بلد به نسبة
عالية نسبيا ً من زيادة الوزن بني
البالغني”.
ويؤك�د مؤلف�و الدراس�ة ،أن
“ال�وزن الزائ�د للجس�م مرتبط
بكث�ري م�ن األم�راض املصاحبة
الت�ي يمك�ن أن تؤدي إىل مس�ار
ش�ديد الخطورة والوفاة الناتجة
عن (كوفي�د – )1٩؛ حيث يمكن
الضطراب�ات التمثيل الغذائي ،أن
تؤه�ل األف�راد إىل نتيجة (كوفيد
–  )1٩أكث�ر انتش�اراً ،ونظرا ً ألن
ال�وزن الزائ�د للجس�م يمكن أن
ي�ؤدي إىل حجم أكرب وم�دة أطول
للعدوى ،فقد يؤدي أيضا ً إىل مس�توى أعى من
التع�رض ل�(كوفيد –  .”)1٩ولفتوا اىل أنه “يف
املتوس�ط  ،كانت جائح�ة «كوفيد –  »1٩أكثر
فتكا ً بالس�كان البالغني املقيمني يف أجزاء من
العالم ،تتميز بزيادة وزن الجسم”.

توص�ل باحث�ون يف جامع�ة والي�ة
ميشيغن األمريكية إىل اكتشاف مفاجئ
حول الجهاز العصبي املعوي يف األمعاء
البرشية ميلء بالحقائق املدهشة ،إذ أن
العلماء يكش�فون عن حقيق�ة مثرية،
وهي أن األمع�اء تعترب «الدماغ الثاني»
يف جسم اإلنس�ان ،ويمكن أن يساعد يف
عالج القولون.
ً
حديثا يف
وبحس�ب الدراس�ة املنش�ورة
دورية «بان�س» فإن الجه�از العصبي
املعوي مس�تقل بش�كل ملح�وظ ،كما
يمك�ن لألمع�اء القي�ام بالعدي�د م�ن
واجباته�ا املعت�ادة حت�ى ل�و انفصلت
بطريقة ما عن الجهاز العصبي املركزي.
ويش�ري العلم�اء إىل أن ع�دد خالي�ا الجه�از
العصب�ي املتخصص�ة ،أي الخالي�ا العصبي�ة
والدبقي�ة ،املوج�ودة يف أمعاء اإلنس�ان يماثل
تقري ًبا العدد املوجود يف دماغ القطة.
ويقول بريان غولربانس�ن ،أس�تاذ مؤسس�ة
جامع�ة والية ميش�يغن يف قس�م علم وظائف
األعض�اء بكلي�ة العل�وم الطبيعي�ة« :معظم
الن�اس ال يعرف�ون أن ه�ذا الع�دد الكبري من
الخاليا العصبية يتواجد يف أمعائهم».

ويضيف غولربانس�ن« :هذا االكتش�اف يعترب
بمثاب�ة الدم�اغ الثان�ي يف أمعائن�ا ،حيث يعد
ش�بكة واس�عة من الخاليا العصبية والدبقية
التي تبطن أمعائنا».
ُ
ً
شيوعا،
وتعد الخاليا العصبية أكثر أنواع الخاليا
وتشتهر بتوصيل اإلشارات الكهربائية للجهاز
العصب�ي ،عى جانب آخر ،فإن الخاليا الدبقية
ليس�ت نش�طة كهربائ ًيا ،مما جعل األمر أكثر
صعوبة بالنسبة للباحثني لفك رموز ما تفعله
هذه الخاليا.
يف الس�ابق كان�ت إحدى النظريات األساس�ية

خبري يتوقع ظهور فريوس جديد ويقرتح مجلة من التدابري
ق�ال رئي�س املرك�ز الصيني
ملكافح�ة األم�راض والوقاية
منه�ا ،غ�او ف�و ،إن العال�م
س�يواجه بالتأكي�د ظه�ور
ف�ريوس جديد يف املس�تقبل،
ودع�ا املجتم�ع ال�دويل إىل
االلت�زام بجمل�ة م�ن املبادئ
ملواجهته.
وق�ال رئيس املرك�ز الصيني
ملكافح�ة األم�راض والوقاية
منه�ا ،يف كلم�ة ألقاه�ا يف
«املنت�دى ال�����دويل للعلوم
والتكنولوجيا يف املجتمع» ،إن
«العال�م ال يواج�ه فقط وباء
كورونا ،بل يواجه أيضا عددا
من املش�كالت األخ�رى ،مثل
املغالط�ات اإلعالمي�ة ،عندم�ا
يكون هناك خلط بني املع����لومة والتضليل،
وه�ذا يث�ري الع����ديد من الش�ائع����ات

واملشكالت التي ي���جب حلها».
وأكد جاو فو أن العالم س�يواجه بالتأكيد يف
املس�تقبل ما يس�مى «بفريوس  ،»Xالذي ال

ت�زال خصائصه غري معروفة
ألي شخص ويمكن أن تحدث
يف أي مكان ويف أي وقت.
وأضاف أنه من أجل مستقبل
البرشية ،من الرضوري العمل
معا لحل مثل هذه املشكالت،
واق�رتح يف ه�ذا الص�دد مبدأ
«العنارص األربعة»« :التعاون،
وامل�����نافس�ة ،والتواصل،
والتنسيق».
وأك�د أن تب�ادل املعلوم�ات
عن�ر أس�ايس لح�ل مث�ل
هذه املش�كالت ،مشريا إىل أن
التب�ادل املفت�وح للمعلومات
م�ن جان�ب الص�ني ،س�مح
للعلماء يف جميع أنحاء العالم
بالب����دء يف ت������طوي�ر
لقاحات ضد ف�ريوس كورونا يف وقت قصري
بعد ظهور وباء كورونا.

متساح يصطاد طائرة دون طيار
تربص تمس�اح يف إحدى البحريات ش�مايل أسرتاليا،
بطائرة دون طيار كانت تقوم بتصويره وتمكن من
إسقاطها يف حركة مفاجئة.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وبحس�ب “ب�ي ب�ي يس” قفز تمس�اح م�ن املاء يف
حديقة للحياة الربية يف مدينة داروين وغرس أسنانه
يف طائرة دون طيار تحلق عى ارتفاع منخفض.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وقع الح�ادث خالل قي�ام هيئة اإلذاعة االس�رتالية
بتصوير فيلم وثائقي بمناس�بة مرور  ٥0عاما عى
حظر صيد التماسيح.
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تتبن�ى م�ا مف�اده أن الخالي�ا الدبقية
توفر دعمًا سلب ًيا للخاليا العصبية.
أظهر غولربانس�ن وفريق�ه أن الخاليا
ً
نش�اطا يف
الدبقي�ة تلع�ب دورًا أكث�ر
الجه�از العصب�ي املع�وي؛ إذ تعم�ل
الخاليا الدبقية بطريق�ة دقيقة للغاية
للتأث�ري ع�ى اإلش�ارات الت�ي تحملها
الدوائر العصبية.
ويقول العلماء إن هذا االكتشاف يمكن
أن يس�اعد يف تمهي�د الطريق لعالجات
جدي�دة ألمراض األمعاء التي تصيب ما
يصل إىل  1٥باملئة من س�كان الواليات
املتحدة.
كما يمكن أن تش�ارك الخالي�ا الدبقية ً
أيضا يف
العدي�د من الح�االت الصحية األخ�رى ،بما يف
ذلك اضطرابات حركية األمعاء ،مثل :اإلمساك
واضطراب نادر ُيعرف باس�م االنسداد املعوي
الزائف املزمن.
ويش�دد غولربانس�ن عى أنهم ل�م يصلوا بعد
إىل مرحل�ة تقديم عالجات لهذه املش�اكل ،إال
أنه�م أصبحوا أكثر قدرة عى فحصها وفهمها
بشكل كامل ،ما يمكنهم من العمل عى تقديم
العالجات املناسبة.

دراسة تطمئن من تلقي لقاحي كورونا
واإلنفلونزا يف الوقت نفسه

كش�فت دراس�ة بريطاني�ة ،عدم وج�ود أي رضر يف تلقي لق�اح الوقاية من
كوفي�د 1٩-ولق�اح اإلنفلونزا يف نف�س التوقيت .وأظهرت الدراس�ة أن اآلثار
الجانبي�ة املبل�غ عنها ع�ادة ما كانت خفيف�ة إىل معتدل�ة يف االختبارات التي
أجريت بثالثة لقاحات مضادة لإلنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات كوفيد1٩-
س�واء من انتاج فايزر أو أسرتازينيكا ،بحسب رويرتز .وقالت كبرية الباحثني
راجي�كا الزاروس «هذه خطوة إيجابية حقا ق�د تعني تقليص املواعيد للذين
يحتاج�ون إىل اللقاحني» .وأضافت «تم تقديم نتائج هذه الدراس�ة إىل اللجنة
املش�رتكة للتطعيم والتحصني للنظر فيها وستس�اعد صانعي السياس�ات يف
التخطيط ملس�تقبل برامج التطعيم املهمة هذه» .وأجريت الدراسة عى 6٧٩
متطوع�ا يف  12موقع�ا عرب إنجلرتا وويل�ز .ومن املقرر ن�رش النتائج الكاملة
يف مجلة النس�يت .وتس�تعد عدد من الدول الس�يما دول نصف الكرة الشمايل
األخرى لش�تاء صعب حيث من املحتمل أن تزيد حاالت اإلصابة باإلنفلونزا يف
ظل تخفيف قيود كوفيد 1٩-وتخفيف إجراءات التباعد االجتماعي.
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