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وفد أمين رفيع تفقد «املنطقة الشمالية» ..وأصدر توجيهات للقوات األمنية وشدد من التحصينات

«القائد العام» عىل حدود سوريا :سننهي «داعش»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظة بغداد:
زيادة حصة املولدات لشهر شباط
ص3
بمقدار الضعف

احلكومة تتحرك لتشكيل
«الصندوق السيادي» :كان املفرتض
ص3
العمل به قبل  18عام ًا

يف زيارة هي االوىل لرئيس وزراء ،تفقد مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س األربع�اء ،املنطق�ة الحدودية
العراقي�ة الش�مالية املقابل�ة ملدين�ة الحس�كة
الس�ورية ،مؤكدا عدم القب�ول بغري القضاء عىل
داعش.
ووص�ل القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظم�ي إىل منطقة الرشيط الحدودي العراقي
الس�وري يف محافظ�ة نينوى الش�مالية املقابل
ملدينة الحس�كة الس�ورية يف اول زي�ارة لرئيس
وزراء عراقي من نوعه�ا يرافقه فيها وفد يضم
وزي�را الدف�اع جمع�ة عن�اد والداخلي�ة عثمان
الغانمي وعددا ً من القيادات العسكرية واألمنية.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلمة خ�ال زيارته ملنطقة
الرشيط الحدودي مع س�وريا البالغ طوله 600
كيلوم�را ،ان زيارته هذه تأتي لإلرشاف املبارش
عىل اإلجراءات واالحتياطات املعمول بها من قبل
أبطالنا يف القوات األمنية والعسكرية وحضورنا
له�ذا املكان تأكي�د عىل حض�ور الدول�ة القوي
وجاهزية قواتنا املس�لحة للتص ّدي ألي محاولة
تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره».
واش�ار اىل انه استمع إىل ايجاز امني عن الوضع
اطاع مبارش
عىل الحدود منوها بالقول «أنا عىل
ٍ
ومتابع�ة يوميّ�ة لتط�وّرات األح�داث املختلفة
ّ
وكل ثق�ة بقدرة وعزيمة القوات املس�لحة عىل
حماية الع�راق والعراقيني والتص�دي لحماقات
إرهابي�ي الخارج والداخل الس�اعني إىل تكريس
الفوىض وتقويض مؤسس�ات الدولة ملصالحهم
الشخصيّة ،لكن خاب فألهم».

التفاصيل ص2

الـخـارجـيـة تـحـدد مـوعـد انعقـاد مـؤمتـر حـوار األديـان فـي العـراق
عمليات البرصة تقبض عىل مطلوبني وتصادرة أسلحة وأعتدة بعمليات تفتيش بمنطقتني

ص2

ص2

اإلطار التنسيقي يلوح جمدد ًا بـ «املقاطعة»:
نرفض «النهج اإلقصائي»

بغداد  /المستقبل العراقي
لوح االطار التس�نيقي ،أمس األربعاء،
بمقاطعة العملية السياسية او الذهاب
اىل املعارض�ة فقد هدد بتعطيل انتخاب
رئيس الباد .وانتقد االطار التنس�يقي
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�ه م�ا اس�ماه «النه�ج االقصائي»
ملوح�ا بالذه�اب اىل خي�ار «املعارضة
او املقاطعة» للعملية السياس�ية .وقال
البيان ان قادة االطار التنسيقي ناقشوا
خ�ال اجتم�اع له�م «اخ�ر تط�ورات
العملية السياس�ية واالج�واء واملواقف

اهتامات جديدة بالكذب حتارص رئيس وزراء بريطانيا
بغداد  /المستقبل العراقي
يواجه رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون ،اتهامات
جديدة بالكذب ،وهذه املرة حول إعطاء الحكومة األولوية
إلجاء الحيوانات من ملجأ بأفغانستان خال جرس جوي
يف آب امل�ايض .وذك�رت قن�اة  ITV Newsالربيطاني�ة ،أن
رسالة بريد إلكروني كشفت أن جونسون تدخل شخصيا
أثناء عملية اإلجاء من كابل ملساعدة الحيوانات ،وهو أمر
أرص يف الس�ابق عىل أنه لم يحدث .وجاء يف رس�الة بالربيد
اإللكرون�ي تم إرس�الها إىل لجن�ة الش�ؤون الخارجية يف
مجلس العموم ،أن رئيس الوزراء «أذن» بإجاء «املوظفني

مالكات املوانئ
تعيـد عـوامتيـن بحـريتيـن
للعمل يف خور اخلفكة
ص3

واكد االطار انه ملت�زم بمرشوعه وهو
منهج املش�اركة يف ادارة املرحلة املقبلة
لخدم�ة البل�د ولي�س منه�ج االقصاء
الذي كب�د ش�عبنا وبلدنا ثمن�ا باهضا
يف زم�ن املقب�ور» .وأضاف اإلط�ار انه
«حري�ص عىل ان يجنب بلدنا مزيدا ً من
املش�اكل واالزمات والتوجه نحو خدمة
املواطن�ني واهمها االتف�اق عىل رئيس
وزراء ق�ادر ع�ىل عبور املرحلة حس�ب
الس�ياقات املعتمدة وتشكيل الحكومة
وف�ق االس�تحقاق االنتخاب�ي لكل من
يرغب باملش�اركة ويلتزم باملش�ركات
الوطنية» ،منوها بالق�ول «الزلنا نأمل

ان يستجيب الرشكاء ملرشوعنا حيث ان
التسويف يف ذلك سيدفع العراق فاتورته
خصوصا مع املخاطر والتحديات االمنية
واالقتصادي�ة واالداري�ة الت�ي تحي�ط
بالع�راق واملنطقة بارسه�ا» .واضاف
«ان اح�رام التنوع وحماية املكونات يف
عراقنا هو امر اس�ايس لنج�اح الوطن
وس�امة العاق�ة ب�ني ابنائ�ه ،وانه ال
يص�ح يف اي حال من االح�وال اضعاف
مك�ون لحس�اب مك�ون اخ�ر الن هذا
مدعاة ع�دم عدالة وظلم ي�ؤدي بالتايل
اىل مزيد من عدم االستقرار» .وأشار اىل
ان «التداول السلمي للسلطة والتعددية

السياسية يجب ان تكون هي الحاكمة
يف جمي�ع املراح�ل القادم�ة ونؤكد اننا
لس�نا ضد مبدأ االغلبي�ة الوطنية وهو
مطل�ب مح�رم وق�د دع�ت ل�ه الكثري
من الق�وى السياس�ية وال زالت ،ولكن
ه�ذه االكثري�ة ال يج�وز ان تكون عىل
حس�اب مك�ون واح�د» .وأعترباالطار
ان «اس�تمرار النه�ج االقصائ�ي يعني
دف�ع الكيانات التي حصلت عىل اكثرية
اصوات املواطنني يف االنتخابات االخرية
مجتمع�ة اىل الذه�اب اىل املعارض�ة او
املقاطعة».

التفاصيل ص2

حمكمة جنايات مكافحة الفساد تصدر حك ًام بسجن مدير اثار سامراء

والحيوانات» يف مؤسس�ة خريية س�ابقة ملش�اة البحرية
امللكي�ة من أفغانس�تان .وق�د اتهمت الحكوم�ة بإعطاء
األولوية للحيوانات عىل حساب الناس أثناء عملية اإلجاء
من قاع�دة فارثين�ج البحرية الس�ابقة ،الت�ي بقي فيها
مئات األش�خاص عالقني .وأرص جونس�ون يف آب ،2021
ع�ىل أنه لم يكن لديه «أي تأثري يف هذا املوضوع وأن ما يتم
تداوله غري صحيح» ،ومرة أخرى يف ديس�مرب قال إن هذه
املزاعم هي «محض هراء» .لكن األدلة الخطية التي قدمها
مس�ؤول يف وزارة الخارجية تظهر رس�الة بريد إلكروني
من وزير الدول�ة يف وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية
زاك غولدسميث تتعارض بشكل مبارش مع هذا االدعاء.

بعد مراقبة  10أيام ..اعتقال أحد قنايص داعش يف كركوك

«قسد» تعلن استعادة السيطرة عىل كامل «سجن داعش» يف احلسكة

السفري املرصي يزور نقابة
الصحفيني العراقيني ويشيد بدورها
الفـاعـل حمليـ ًا وعـربيـ ًا
ص8

حمافظ نينوى يعلن شمول
اكثر من  500شخـص برواتب
اإلعانة االجتامعية
ص2

برتوفيتش:
نتطلع إىل حتقيق نتيجـة
إجيابية أمام إيران
ص7

ص2

ص2

ص2

حمافظ نينوى يعلن شمول اكثر من  500شخص برواتب اإلعانة االجتامعية
نينوى  /مروان ناظم

العراقي

اعل�ن محافظ نينوى نجم الجبوري ،أمس
االربعاء ،عن شمول اكثر من  500شخص
برواتب اإلعانة االجتماعية يف املحافظة.
وذكر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان�ه بمتابع�ة مب�ارشة من
محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري ،ت�م
استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون
االجتماعية عىل ش�مول  518فردآ بقانون
اعان�ة الحماي�ة االجتماعية مم�ن قدموا
طلب�ات اىل قس�م تمك�ن امل�رأة يف دي�وان
املحافظة.
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وفد أمين رفيع تفقد «املنطقة الشمالية» ..وأصدر توجيهات للقوات األمنية وشدد من التحصينات

«القائد العام» عىل حدود سوريا :سننهي «داعش»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يف زي�ارة ه�ي االوىل لرئي�س وزراء ،تفق�د
مصطفى الكاظمي ،أمس األربعاء ،املنطقة
الحدودية العراقية الش�مالية املقابلة ملدينة
الحسكة السورية ،مؤكدا عدم القبول بغري
القضاء عىل داعش.
ووص�ل القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة
مصطف�ى الكاظم�ي إىل منطق�ة الرشيط
الح�دودي العراق�ي الس�وري يف محافظ�ة
نين�وى الش�مالية املقاب�ل ملدينة الحس�كة
الس�ورية يف اول زيارة لرئيس وزراء عراقي
م�ن نوعه�ا يرافقه فيه�ا وفد يض�م وزيرا
الدف�اع جمع�ة عن�اد والداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي وع�ددا ً م�ن القيادات العس�كرية
واألمنية.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلم�ة خ�ال زيارت�ه
ملنطق�ة الرشي�ط الح�دودي م�ع س�وريا
البال�غ طول�ه  600كيلوم�را ،ان زيارت�ه
هذه تأتي ل�إرشاف املبارش عىل اإلجراءات
واالحتياط�ات املعمول بها م�ن قبل أبطالنا
يف الق�وات األمني�ة والعس�كرية وحضورنا
له�ذا املكان تأكيد عىل حضور الدولة القوي
وجاهزي�ة قواتن�ا املس�لحة للتص� ّدي ألي
محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره».
واش�ار اىل انه اس�تمع إىل ايجاز امني ع�ن الوضع عىل
اط�اع مبارش ومتابعة
الح�دود منوها بالقول «أنا عىل
ٍ
يوميّ�ة لتط�وّرات األح�داث املختلفة ّ
وكل ثق�ة بقدرة
وعزيمة القوات املس�لحة عىل حماية العراق والعراقين
والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل الس�اعن
إىل تكري�س الف�وىض وتقوي�ض مؤسس�ات الدول�ة
ملصالحهم الشخصيّة ،لكن خاب فألهم».
وخاط�ب الكاظم�ي ارهابي�ي داع�ش قائ�ا «أق�ول
إلرهابيي داعش :ال تجربونا فقد حاولتم كثريا ً وفشلتم
وس�تحاولون كث�ريا ً وستفش�لون .تعلم�ون جيّ�دا ً أننا
ناحقك�م ،داخل العراق وخارجه ،وتعلمون جيّدا ً أن دم

العراقيّن بالنس�بة لن�ا غا ٍل ج ّداً ،وس�تدفعون ثمن كل
حماق ٍة ارتكبتموها».
وأضاف «أنتم مجموعة عصابات ال مكان لكم بيننا هذا
عراقي رشيف قبل أن يكون قرار الدولة
قرارنا وقرار كل
ٍّ
والحكومة واملؤسس�ة األمني�ة ولن نقب�ل ّإال بالقضاء
عليكم ،وحماية أرضنا وأعراضنا».
كما خاطب ابن�اء القوات االمنية قائا «إخوتي وأبنائي
يف الق�وات األمني�ة ..أنتم الي�وم أقوى مم�ا كنتم عليه
باألمس ،وغدا ً س�تكونون أقوى بإذن الل�ه ،أمن العراق
مسؤوليتكم ،وال تهاون إزاء هذه املسؤولية العظيمة...
دماؤك�م غالي�ة ،لذل�ك عليك�م االلت�زام بالتعليم�ات
والتوجيه�ات العس�كرية ،وتنفيذه�ا ع�ىل أت�م وج�ه
ممكن» .وأضاف ان «الباد تحفظ وتصان عندما تكون

ً
مصانة وممس�وكة ،وهي الي�وم بفضل جهود
الح�دود
ً
األبط�ال كذلك .لن ن ّدخر جهدا يف تأمن احتياجاتكم من
أجل تأدية املهام املوكلة إليكم عىل أكمل وجه».
ووجه الكاظمي القادة والضباط ،ومس�ؤويل القطعات
املختلفة بالتأكيد عىل «أن انضباط القوات وضمان سري
تنفيذ الخطط املرسومة مسؤوليتكم ،عليكم أن ّ
تكثفوا
من جهودكم وأن تعملوا عىل مدار الساعة ،هذه املنطقة
مهمة ج ّدا ً بالنسبة لنا وللعدو أيضاً ،وهذا يتطلب جهدا ً
مضاعفا ً وتعاونا ً وتكاماً فيما بينكم».
وق�ال «عليك�م أن تتحمل�وا كام�ل مس�ؤولياتكم ،ال
ّ
يهزنكم أي
تتهاون�وا فمعنوياتن�ا صلبة بفضلك�م ،وال
تهوي ٍل إعامي ..إمكاناتكم وقدراتكم وروحكم القتالية
عالي�ة بما يكفي للقض�اء عىل أي محاول�ة أو حماقة،

وهذا ما يجب أن يدرك�ه اإلرهابيّون ابتدا ًء
من هنا من الخ�ط الحدودي ،ويف كل بقع ٍة
من أرض العراق».
وجاءت زي�ارة الكاظمي هذه متزامنة مع
اج�راءات أمنية مش�ددة اتخذته�ا القوات
العراقية عىل الرشيط الحدودي مع س�وريا
اثر أحداث فرار س�جناء تنظيم داعش من
س�جن غويران يف مدينة الحسكة السورية
ال�ذي يضم ح�وايل  5االف عنرص واملخاوف
الت�ي اث�ريت من امكاني�ة تس�لل الهاربن
منهم اىل العراق لتنفيذ عمليات ارهابية.
إىل ذل�ك ،اعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمن�ي
الحكومي�ة إحباط محاولة تس�لل عنارص
ينتم�ون لتنظي�م داع�ش جن�وب مدين�ة
سنجار بمحافظة نينوى الشمالية.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ّ
إن «ق�وة س�نجار
التابع�ة لقي�ادة عملي�ات نين�وى يف هيئة
الحشد الشعبي احبطت فجر اليوم محاولة
تس�لل لعنارص عصابات داع�ش اإلرهابية
جنوبي قضاء سنجار».
واش�ارت اىل ان «القوة فتح�ت نريانها عىل
املجموع�ة اإلرهابي�ة الت�ي كان�ت تحاول
التس�لل اىل القضاء ما اجربه�ا عىل الفرار
ورشعت بماحقتها».
وكان�ت الحكوم�ة العراقي�ة ق�ررت خ�ال اجتماعه�ا
االسبوعي برئاسة الكاظمي بعد استضافتها لنائب قائد
العمليات املشركة الفريق أول ركن عبد األمري الشمري
وقائد قوات الحدود حيث جرى استعراض الوضع الحايل
للحدود والخطط األمنية الخاصة بتأمينها وتلبية كامل
متطلباته�ا بما يزيد م�ن قدرات القوات ع�ىل مواجهة
التحدي�ات األمني�ة ب�كل أش�كالها  ..ق�ررت تخصيص
مبلغ  10ماين دوالر إىل وزارة الداخلية /وكالة الوزارة
لش�ؤون االمن االتح�ادي /قيادة قوات ح�رس الحدود
لتعزي�ز األمن عىل الحدود والرشوع باملرحلة الثانية من
نصب الحواجز الكونكريتية فيها.

اإلطار التنسيقي يلوح جمدد ًا بـ «املقاطعة» :نرفض «النهج اإلقصائي»
بغداد  /المستقبل العراقي
لوح االطار التس�نيقي ،أم�س األربعاء،
بمقاطعة العملية السياسية او الذهاب
اىل املعارضة فقد ه�دد بتعطيل انتخاب
رئيس الباد.
وانتق�د االطار التنس�يقي يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ما اسماه
«النه�ج االقصائي» ملوح�ا بالذهاب اىل
خيار «املعارض�ة او املقاطعة» للعملية
السياسية.
وقال البي�ان ان قادة االطار التنس�يقي

بعد مراقبة  10أيام..
اعتقال أحد قنايص داعش
يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية اإلع�ام األمني ،أمس
األربع�اء ،اعتق�ال أح�د قن�ايص
داع�ش يف كركوك بعملي�ة نوعية
وبعد مراقبة استمرت أكثر من 10
أيام.
وقالت الخلية ،إنه «بعملية نوعية
ومراقبة استمرت ألكثر من  10أيام
وبمعلوم�ات غاية بالدق�ة ملفارز
شعبة االس�تخبارات العسكرية يف
الفرق�ة  14إحدى مفاصل مديرية
االستخبارات العس�كرية يف وزارة
الدفاع والتي تأكد لديها وجود أحد
االرهابي�ن من قن�ايص عصابات
داع�ش االرهاب�ي م�ن العامل�ن
ضمن ما تسمى بمفارز القنص يف
قاطع كركوك».
وأضاف�ت الخلية يف بي�ان تلقته /
موازين ني���وز ،/أنه «عىل ضوء
ذل�ك وبالتعاون مع ق�وة برية من
الفوج الثان�ي لواء املش�اة  96تم
اس�تدراج االره���اب�ي اىل كم�ن
نص�ب ل�ه يف منطق�ة الحل�وات
بقض�اء الحويج�ة بمحافظ�ة
كركوك والقاء القبض عليه ،وهو
م�ن املطلوب�ن لل���قض�اء وفق
املادة  4إرهاب».

ناقشوا خال اجتماع لهم «اخر تطورات
العملي�ة السياس�ية واالج�واء واملواقف
واك�د االطار انه ملت�زم بمرشوعه وهو
منهج املش�اركة يف ادارة املرحلة املقبلة
لخدم�ة البل�د ولي�س منه�ج االقص�اء
ال�ذي كب�د ش�عبنا وبلدنا ثمن�ا باهضا
يف زم�ن املقب�ور» .وأض�اف اإلط�ار انه
«حريص عىل ان يجن�ب بلدنا مزيدا ً من
املش�اكل واالزمات والتوجه نحو خدمة
املواطن�ن واهمه�ا االتفاق ع�ىل رئيس
وزراء ق�ادر ع�ىل عبور املرحلة حس�ب
الس�ياقات املعتمدة وتش�كيل الحكومة

وف�ق االس�تحقاق االنتخاب�ي ل�كل من
يرغ�ب باملش�اركة ويلتزم باملش�ركات
الوطني�ة» ،منوها بالق�ول «الزلنا نأمل
ان يستجيب الرشكاء ملرشوعنا حيث ان
التسويف يف ذلك سيدفع العراق فاتورته
خصوصا مع املخاطر والتحديات االمنية
واالقتصادي�ة واالداري�ة الت�ي تحي�ط
بالعراق واملنطقة بارسها».
واض�اف «ان اح�رام التن�وع وحماي�ة
املكونات يف عراقنا هو امر اسايس لنجاح
الوطن وس�امة العاقة بن ابنائه ،وانه
ال يص�ح يف اي حال من االحوال اضعاف

مك�ون لحس�اب مك�ون اخ�ر الن ه�ذا
مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتايل اىل
مزيد من عدم االستقرار».
وأش�ار اىل ان «التداول السلمي للسلطة
والتعددي�ة السياس�ية يج�ب ان تكون
هي الحاكمة يف جمي�ع املراحل القادمة
ونؤك�د انن�ا لس�نا ض�د مب�دأ االغلبية
الوطني�ة وهو مطل�ب محرم وقد دعت
له الكثري من القوى السياسية وال زالت،
ولك�ن هذه االكثرية ال يج�وز ان تكون
عىل حساب مكون واحد» .وأعترباالطار
ان «اس�تمرار النه�ج االقصائ�ي يعن�ي

دفع الكيانات الت�ي حصلت عىل اكثرية
اصوات املواطن�ن يف االنتخابات االخرية
مجتمع�ة اىل الذه�اب اىل املعارض�ة او
املقاطعة» يف اشارة اىل قوى االطار الذي
يضم كاً من نوري املالكي رئيس ائتاف
دول�ة القانون ،وه�ادي العامري رئيس
تحالف الفت�ح ،وحيدر العب�ادي رئيس
ائت�اف الن�رص ،وعمار الحكي�م رئيس
تحالف ق�وى الدول�ة ،وفال�ح الفياض
رئي�س حركة عط�اء ،وهم�ام حمودي
رئي�س املجلس األعىل اإلس�امي ،فضا
عن شخصيات أخرى.

«قسد» تعلن استعادة السيطرة عىل كامل «سجن داعش» يف احلسكة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ،أمس األربعاء،
عن اس�تعادتها الس�يطرة بالكامل عىل سجن الصناعة
الذي يضم مس�لحي داعش يف مدينة الحسكة واستسام
جميع عنارص التنظيم املتواجدين فيه.
وذكرت قوات س�وريا الديمقراطي�ة يف بيان« :تم تتويج
حملة مطرقة الش�عوب العس�كرية واألمنية بالسيطرة

الكاملة عىل س�جن الصناعة بالحس�كة من قبل قواتنا
واستسام جميع عنارص داعش».
ونرشت «قسد» عىل صفحتها يف «فيسبوك» مقطع فيديو
تظهر دفعات جديدة من عنارص «داعش» استسلموا إىل
قواتها يف سجن الصناعة.
وش�هد حي غوي�ران الذي يق�ع فيه س�جن الصناعة يف
األيام األخرية اش�تباكات عنيفة بن «قسد» وقوى األمن
الداخل الكردية (األس�ايش) من جان�ب و»داعش» من

جان�ب آخر ،بع�د أن هاجم�ت خايا «داعش» الس�جن
وس�يطرت عليه ،ما يع�د أكرب عملية للتنظي�م منذ عام
.2019
واستقدمت «قسد» يف األيام األخرية تعزيزات إىل الحسكة
ملواجهة مس�لحي التنظيم الذين تحصنوا داخل السجن
ومحيطه ،وتسلل بعضهم إىل أحياء أخرى من املدينة.
ويضم س�جن الصناعة نحو  3.5ألف س�جن ويعد أكرب
سجن لعنارص التنظيم يف العالم.
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اخلارجية حتدد موعد انعقاد مؤمتر حوار
األديان يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن املتح�دث باس�م وزارة
الخارجية أحمد الصحاف ،أمس
األربع�اء ،موعد انعق�اد مؤتمر
حوار األديان يف العراق.
وق�ال الصح�اف يف بي�ان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،إن
«مؤتمر حوار األديان يف نسخته
الثالث�ة بن دواوي�ن األوقاف يف
العراق واملجلس البابوي يف دولة

ح�ارضة الفاتيكان س�يكون يف
الربع األخري من العام الحايل».
وأض�اف ،أن «املؤتمر س�يعتمد
عن�وان (الربي�ة الس�ليمة
لألجيال الصاعدة :طريق السام
والتنمية الشاملة)».
وأك�د املتح�دث باس�م وزارة
الخارجي�ة أحم�د الصحاف ،أن
الع�راق يس�تعد لعق�د املؤتم�ر
الثالث لح�وار األديان خال هذا
العام.

حقوق اإلنسان تتحدث عن «ارجتاف الفقراء»
من الربد يف اإلقليم

بغداد  /المستقبل العراقي
انتقدت رئيس�ة مفوضية حقوق اإلنس�ان يف أقليم كردستان ،منى
ياقو اس�تمرار معاناة الفقراء واملساكن يف فصل الشتاء» الفتة إىل
أن «ذلك يأتي رغم االرتفاع املستمر يف أسعار النفط».
وقال�ت ياق�و يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ،إن
«ارتج�اف الفقري واملس�كن ب�ردا ً يف بلد يملك ثاني أك�رب احتياطي
نفطي يف العالم ،أمر يثري االستغراب».
وأضاف�ت ،أن «هذه املعان�اة تاتي رغم االرتفاع الواضح يف أس�عار
النفط» ،مش�ددة عىل أن «راتب ذوي االحتياجات الخاصة يف العراق
ه�و  150الف دينار ،يف وقت وص����ل س�عر برميل النفط إىل 185
الف دينار».

القضاء حيكم باإلعدام شنق ًا
ضد عنرص يف التنظيم شارك باختطاف
 6منتسبني بتكريت
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات صاح
الدي�ن ،أم�س األربع�اء ،حكما
باإلعدام ش�نقا ضد «إرهابي»،
ملش�اركته يف اختطاف ستة من
منتس�بي األجه�زة األمني�ة يف
قض�اء تكريت بمحافظة صاح
الدين.
وق�ال املرك�ز اإلعام�ي ملجلس
القض�اء االع�ىل يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة

من�ه ،إن «املجرم اإلرهابي عمل
م�ع عصابات داع�ش اإلرهابية
وأقدم م�ع مجموعته اإلرهابية
بخط�ف س�تة مواطن�ن بع�د
مداهم�ة منازله�م كونه�م من
منتسبي االجهزة االمنية».
وأضاف أن « الحكم بحق املجرم
اإلرهاب�ي جاء اس�تنادا ألحكام
املادة الرابع�ة  1/وبداللة املادة
الثاني�ة 1 /و3و 8م�ن قان�ون
مكاف���ح�ة االره�اب رقم 13
لسنة .»2005

حمكمة جنايات مكافحة الفساد تصدر حك ًام
بسجن مدير اثار سامراء

عمليات البرصة تقبض عىل مطلوبني وتصادرة أسلحة وأعتدة بعمليات تفتيش بمنطقتني
البصرة  /صفاء الفريجي
بارشت قيادة عمليات البرصة ،أمس األربعاء،
فجر بعمليات تفتيش شملت مناطق الرميلة
الشمالية وأخرى مماثلة يف قضاء الدير وذلك

ملط�اردة املطلوبن وف�ق مذك�رات قضائية
ومص�ادرة الس�اح غ�ري املرخ�ص .وق�ال
قائد العملي�ات اللواء الركن ع�ل املاجدي يف
ترصيح صحفي إن القوات األمنية تمكنت يف
هذه العمليات من إلقاء القبض عىل عدد من

املطلوبن ومصادره أسلحة وأعتدة مختلفة
باإلضافة إيل حجز عدد من الدراجات النارية
والعج�ات الت�ي التحم�ل لوح�ات مروري�ة
وكذلك مواد مخدرة وأدوات تعاطي وذلك من
خال نصب الس�يطرات والدوريات املفاجئة

املنترشة يف مركز املحافظة وتوابعها .وأضاف
املاج�دي أن إدام�ة زخ�م عملي�ات التفتيش
واس�تمرار مطاردة املطلوبن للقضاء أعطى
الجانب اإليجابي يف الحد من انتش�ار الساح
وعدم استخدامه.

النزاهـة تعيد عقـار ًا بقرابـة  3مليارات دينار إىل ملكية الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة ،أم�س
األربع�اء ،ع�ن ُّ
عق�ار إىل
تمكنها م�ن إعادة
ٍ
ً
ملكيَّ�ة الدول�ة يف كرب�اء ،مُ بيّن�ة َّ
أن قيم�ة
ُ
دينار.
تصل إىل قرابة ثاثة مليارات
العقار
ٍ
واف�ادت دائ�رة تحقيق�ات الهيئ�ة يف بي�ان

تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�هَّ ،
بأن
جهود ماكات مكت�ب تحقيق كرباء أثمرت
ً
عق�ار إىل ملكيَّة الدولة ،مُ
ش�رية
عن إع�ادة
ٍ
إىل َّ
أن العق�ار ،ال�ذي تعو ُد ملكيَّت�ه إىل بلديَّة
موقع مُ تمي ٍّز يف مركز املدينة،
كرباء ،يقع يف
ٍ
وتبلغ مس�احته (680م ) وقيمته التقديريَّة
دينار.
( )2،720،000،000مليار
ٍ

وأضاف�ت الدائ�رة َّ
إن م�اكات املكتب قامت
بالبح�ث والتح�رّي ح�ول عائديَّ�ة العقار يف
مديريَّة التس�جيل العقاري الثانية يف كرباء
ً
ومُ ديريَّ�ة البلديَّة ،مُ
ش�رية إىل عدم وجود أيَّة
أول َّي�اتٍ تثب�ت عائديَّ�ته ،بالرغ�م من إجراء
املوقعي عليه بصحب�ة الخرباء من
الكش�ف
ِّ
مُ ديريَّات التس�جيل العقاري الثانية والبلديَّة

العمراني يف املُحافظة.
والتخطيط
ِّ
وأوضحت َّ
أن بعض األشخاص قاموا بإخفاء
َّ
الخاصة بالعقار يف دائرة التس�جيل
األوليَّات
أش�خاص
العقاري؛ بغية تحويل ملكيَّ�ته إىل
ٍ
ً
الفت�ة إىل َّ
أن�ه ت� َّم تس�ليم العق�ار
آخري�ن،
ٍّ
تس�ليم أص�ويل إىل مُ ديريَّة
بموج�ب محرض
ٍ
بلديَّة كرباء.

بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفس�اد املركزية ،أمس األربعاء،
حكما بالسجن املؤقت ملدة ست سنوات بحق مدير اثار سامراء.
وذك�ر بيان ملجلس القضاء القضاء االعىل تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «الحكم جاء بس�بب جريمة إحداث�ه رضرا ً عمديا ً
بأم�وال ومصال�ح الدول�ة به�دره للمال الع�ام يف م�رشوع تأهيل
وصيانة جامع امللوية الكبري يف سامراء عام .»2013
وأضاف ،إن « قرار املحكمة جاء استنادا إلحكام املادة  340وبداللة
املواد 47و48و 49م�ن ق�����انون الع���قوبات رقم  111لس�نة
 1969املعدل «.
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حمافظ البرصة خياطب التخطيط بخصوص
مستحقات مشاريع املحافظة
البصرة  /محمد الجابري

www.almustakbalpaper.net

حمافظة بغداد :زيادة حصة املولدات
لشهر شباط بمقدار الضعف
بغداد /طالب ضاحي /عادل احمد

أعل�ن محافظ البرصة أس�عد العيداني ،أم�س األربعاء ،عن
مخاطبة وزارة التخطيط بخصوص مس�تحقات مش�اريع
محافظ�ة البرصة.وقال العيداني يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه إن ذلك جاء «اشارة ملا جاء بكتاب وزارة
املالي�ة ذي الع�دد ( )133133يف تاري�خ ()27/12/2021
اس�تنادا ً اىل الفقرة( -2أ) والتي تخص ارسال ذرعات العمل
املنجزة للمشاريع االستثمارية».
وأوضح أن «املخاطبة تتعلق بإرس�ال ذرعات العمل املنجزة
للمشاريع االس�تثمارية اىل وزارة التخطيط لغرض رصفها
يف عام  ،»2022مش�را ً إىل «إرسال نسخة من ذرعة االعمال
املنجزة مختومة وموقعة من الجه�ات املختصة».وأضاف،
أن «ذرع�ة االعمال املنجزة تتعلق بتأهيل الش�وارع املتبقية
يف حي الحسن واملدرجة ضمن خطة املشاريع االستثمارية
باملرشوع (أعمال تأهيل وتطوير الشوارع يف مركز محافظة البرصة

 )9بالتبوي�ب ( ،»)395 ،2 ،9،2 ،3 ،1 ،47 ،3الفت�ا ً إىل «التأكي�د ع�ىل
وزارة املالية برصف تلك التخصيصات الخاصة باملشاريع».

اعلنت محافظة بغداد ،زيادة الحصة الوقودية
اىل اصحاب املولدات اىل مقدار الضعف يف شهر
شباط املقبل.
وقال مع�اون محافظ بغداد لش�ؤون الطاقة
املهندس قيس الكالبي ،إن�ه بمتابعة مبارشة
م�ن محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محم�د جابر
العطا ،وبالتنس�يق م�ع املس�ؤولن يف وزارة
النف�ط ،س�يتم تجهي�ز املول�دات الحكومي�ة
واالهلي�ة بحص�ة وقودي�ة «ملن يمتل�ك دفر
وق�ودي» تتمثل ب� ( 20ل�ر كاز لكل )kva 1
لش�هر ش�باط ،بعد ان كانت ( 10لر كاز لكل
 ،)kva 1تعويض�ا للضغ�ط الحاص�ل عليها،
نتيج�ة قلة تجهيز الطاق�ة الكهربائية ،خالل
االيام املاضية.

وثمن الكالب�ي ،جهود وزارة النف�ط ،املتمثلة
بوكيل الوزارة الس�يد حامد املوس�وي ،ومدير
عام التجهيز حس�ن طالب ،ومعاونه احسان

بغداد تدعو الرياض إىل إرسال وفد فني من أجل بدء مرشوع الربط الكهربائي
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت حكومة بغ�داد ،أم�س األربعاء ،حكوم�ة الرياض
فني من أجل بدء مرشوع الربط الكهربائي
إلرس�ال وفد ّ
املش�رك ب�ن جمهوري�ة الع�راق واململك�ة العربي�ة
السعودية.
وقال�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن «األم�ن العام ملجلس
الوزراء ،املنس�ق الوطني للمجلس التنسيقي (العراقي –
الس�عودي) ،حميد نعيم الغزي ،بحث م�ع وزير الطاقة
الس�عودي ،األم�ر عبد العزي�ز بن س�لمان ،يف العاصمة

الس�عودية الرياض ،ملف الطاقة والكهرباء املشرك بن
جمهورية العراق واململكة العربية السعودية».
وأضاف�ت ،أن قب�ل اللقاء «ج�رت مراس�م توقيع مذكرة
التفاهم الخاصة بالربط الكهربائي مع السعودية ،وآلية
تفعيلها وتقديم كافة التسهيالت من قبل وزارة الكهرباء
العراقية».
وأش�اد الجانب�ان ،ب�»النتائ�ج اإليجابي�ة املتحقق�ة يف
العالق�ات الثنائي�ة بن البلدي�ن ،ورغب�ة الحكومتن ،يف
تطويرها باملجاالت االقتصادية والتجارية».
وتابع�ت ،أن «الغ�زي أكد اهتمام رئي�س مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي بهذا امللف الحيوي ،وتوجيهه بتقديم

كافة التسهيالت للجانب السعودي ،والتشديد عىل أهمية
اإلرساع بمل�ف الربط الكهربائي ،الذي سيس�هم يف زيادة
الطاقة يف الع�راق ،ورضورة أخذ املوضوع بعن االهتمام
من قبل الجانب الس�عودي ،داعيا ً إىل إيجاد حلول رسيعة
لتحس�ن مس�توى إنتاج الطاقة يف العراق خالل موس�م
الصيف املقبل».
ودع�ا الغزي ،بحس�ب البيان «وزارة الطاقة الس�عودية،
إلرس�ال وفد فني إىل بغداد خالل األسبوع املقبل ،من أجل
وضع اللمس�ات النهائية آلليات الرشوع بمرشوع الربط
الكهربائي ،وعقد ورش عمل مع الجانب العراقي ،إضافة
إىل الوق�وف عىل تفاصي�ل التوقيتات الزمنية ومناقش�ة

مؤسسة الشهداء 119 :ألف عائلة شهيد يف بغداد لـم
أراض
يتسلموا أي قطع ٍ
بغداد /المستقبل العراقي
أكدت مؤسس�ة الش�هداء ،أمس األربعاء ،أن
 119ألف عائلة شهيد يف بغداد لم يتسلموا أي
قطع أراض .وذكرت املؤسس�ة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن «رئيس

املؤسسة عبد االله النائيل ،أجرى صباح اليوم
زيارة لدائ�رة عقارات الدول�ة التابعة لوزارة
املالي�ة ،وكان باس�تقباله مديره�ا رن�د رعد
راجي ،وخالل اللقاء بحث إجراءات تخصيص
قطع االرايض» .وذكر النائيل ،بحسب البيان،
أن «هذا امللف من أولويات مؤسس�ة الشهداء

لينال ذوي الشهداء كافة حقوقهم املرشوعة،
وأن هن�اك  119ألف عائلة ش�هيد يف بغداد لم
تستفد من قطعة األرايض» .ودعا إىل رضورة
تكاتف جميع مؤسسات الدولة ووقوفها مع
املؤسس�ة من أجل إنجاز ه�ذا امللف بالرسعة
املمكنة.

التميمي ،اجتمعت لجن�ة األمر الوزاري 136
والتي يرأس�ها س�لمان غضبان حسن مدير
ع�ام الدائ�رة القانوني�ة ،وبعضوي�ة كل من
قاس�م عبد الرض�ا مدير عام دائ�رة البحوث
والدراسات األولية ،وآرام صباح عثمان مدير
ع�ام دائرة التنس�يق واملتابعة ب�ن الوزارات
والجه�ات الحكومي�ة ومعاونه زي�اد صباح،
ومري�م عبد الوهاب يوس�ف مدي�رة مديرية

تكنولوجيا املعلومات».
وأض�اف البي�ان ،أن «اللجن�ة ناقش�ت خالل
اجتماعه�ا إمكانية اعداد الج�داول الخاصة
بالتوظيف من خالل الكتب الواردة من وزارة
املالي�ة يف نهاي�ة ع�ام  2021ولش�هر كانون
الثاني لعام  2022لغرض تدقيقها وتصنيفها
وفق قوانن تشغيل الخريجن األوائل وتعين
حملة الشهادات العليا كال وفق تخصصه».

جملس اخلدمة االحتادي يناقش إعداد جداول للتوظيف

بغداد /المستقبل العراقي
ناقش مجلس الخدمة العامة االتحادي ،أمس
األربعاء ،إعداد جداول للتوظيف لغرض تعين
الخريجن األوائل وحملة الشهادات العليا.
وذكر بي�ان ملجلس الخدمة ،تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،أنه «بحض�ور رئيس
مجل�س الخدم�ة العام�ة االتح�ادي محمود

انخفاض طفيف يف مبيعات الدوالر
بمزاد البنك املركزي
بغداد  /المستقبل العراقي

انخفض�ت مبيع�ات ال�دوالر يف م�زاد البنك املركزي بش�كل طفي�ف ،أمس
األربع�اء ،لتص�ل اىل  222مليون دوالر .وذكرت وكالة ش�فق نيوز ،أن البنك
املركزي ش�هد اليوم خالل م�زاده لبيع ورشاء ال�دوالر االمريكي ،انخفاضا
يف مبيعاته من الدوالر بنس�بة  %0.45لتصل إىل  222مليونا و 33الفا و412
دوالرا ً أمريكيا ً غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر،
مقارنة بي�وم امس الثالثاء ،التي بلغت املبيعات في�ه  223مليونا و 85الفا
و 18دوالرا ً أمريكياً.واضاف�ت ان معظ�م مبيعات البن�ك التي ذهبت لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات والتي بلغت  150مليونا ً
و 3آالف و 412دوالراً ،فيم�ا ذهب املبلغ املتبق�ي البالغ  72مليونا ً و 30ألف
دوالر بشكل نقدي .وأش�ار مراسلنا ،ا ٕىل أن  28مرصفا قامت بتلبية طلبات
تعزي�ز االرصدة يف الخ�ارج 19 ،مرصفا لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل
و 254رشكة توسط.

حقوق اإلنسان تزود سجن احللة
اإلصالحي بألف كتاب
بغداد /المستقبل العراقي

زودت مفوضي�ة حق�وق االنس�ان
الس�جون اإلصالحي�ة يف محافظ�ة
باب�ل بأكث�ر م�ن أل�ف كت�اب م�ن
االختصاص�ات القانوني�ة والدينية
والثقافي�ة ،به�دف توعي�ة الن�زالء
وإع�ادة دمجه�م باملجتم�ع
بص�ورة صحيح�ة بع�د انقض�اء

م�دة محكوميته�م .وق�ال مدي�ر
إع�الم مفوضي�ة حق�وق االنس�ان
يف باب�ل عب�د الحس�ن الخفاج�ي،
إن «املفوضي�ة ب�ادرت بتزوي�د
س�جن الحلة اإلصالح�ي بأكثر من
أل�ف كت�اب تنوع�ت ما ب�ن الكتب
القانونية والدينية باإلضافة للكتب
الثقافية بهدف رفع املستوى الثقايف
والتوعوي للنزالء».

إدارة قضاء الزبري عن فرز
األرايض يف «طلحة» :العمل
يف مراحله النهائية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت اإلدارة املحلي�ة يف قض�اء الزبر عن اس�تمرار
العمل يف مسح وفرز قطع األرايض املخصصة للتوزيع
إىل الرشائح املشمولة من املوظفن واملواطنن يف إفراز
طلحة الجديد.
وقال قائم مقام القضاء عباس ماهر للمربد إن البلدية
تعم�ل يف املراح�ل النهائي�ة لف�رز  3400قطعة أرض
س�كنية يف مقاطعة طلحة وتشمل جميع القطاعات
وم�ن ضمنها القطاع ق�وى األمن الداخ�يل باإلضافة
إىل رشائح الش�هداء والجرح�ى وأصحاب االحتياجات
الخاصة.
وأض�اف أن األي�ام القادم�ة س�تنتهي م�ن أعماله�ا
وإحالته�ا للتس�جيل يف دائ�رة التس�جيل العق�اري
لتوزيعها عىل مستحقيها.
وأش�ار إىل أن هناك إفرازات جديدة سيتم الرشوع بها
الحقا باإلضافة إىل مرشوع س�كني س�تنفذه العتبة
الحسينية بإنشاء دور س�كنية لتوزيعها عىل العوائل
املتعففة.
من جهته أكد مدير بلدية القضاء عيل حس�ن للمربد
أن البلدي�ة رشع�ت بأعم�ال الفرز بعد إكم�ال أعمال
تسوية األرض املطلوبة للفرز بالكامل.
وق�ال إن كوادر البلدية أنج�زت حاليا  %80من أعمال
ف�رز قط�ع األرايض الس�كنية وإحالته�ا إىل دائ�رة
التس�جيل العقاري لغ�رض إكمال تنظيم مس�تندات
العقار.

املثنى تعلن الرشوع بإعداد خطة مشاريع 2022

بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية تخطيط املثن�ى ،أمس األربعاء،
أن املحافظ�ة تعم�ل حالي�ا ع�ىل إع�داد خطة
مش�اريعها  ،2022فيم�ا أش�ارت إىل أن وزارة

التخطيط أعطت للمحافظات صالحيات التعاقد
وإكم�ال املش�اريع التي تضمنته�ا خطة العام
املايض.وق�ال مدير عام املديري�ة قابل حمود يف
ترصيح صحفي إن املحافظة بصدد إعداد خطة
مش�اريعها بالتنس�يق مع الوح�دات اإلدارية.

وأض�اف أن الخط�ة س�تركز ع�ىل القطاعات
الخدمي�ة املهم�ة يف عم�وم املناط�ق فضال عن
تلبية متطلبات األقضي�ة والنواحي ليتم بعدها
إرس�الها ل�وزارة التخطيط إلقراره�ا وانتظار
املصادقة عليها من قبل مجلس النواب.

بنود املذكرة املوقعة بن الطرفن».
وأك�د البي�ان ،أن «الجانب�ن ناقش�ا مش�اريع تطوي�ر
حق�ل ع�كاز إلنت�اج الغ�از الطبيع�ي ون�راس ال�رشق
للبروكيمياوي�ات وإنش�اء محط�ة للطاقة الشمس�ية،
إضافة إىل مشاريع املدن الصناعية».
وع�ر وزي�ر الطاق�ة الس�عودي ،ع�ن «رغب�ة الحكومة
الس�عودية وجديتها يف تفعيل مذك�رات التفاهم املوقعة
بن البلدين ،والس�عي لزي�ادة حجم التب�ادالت التجارية
واالقتصادية ،مبديا ً اس�تعداد وزارة الطاقة ،للوقوف عىل
حل جزء من أزمة الكهرباء يف العراق خالل فصل الصيف
املقبل».

النقل تعمل العادة االعامق التصميمية
لالرصفة واملمرات املالحية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة النقل ممثلة بالرشكة العامة
ملوان�ئ الع�راق ع�ن إعادته�ا لالعم�اق
التصميمية لالرصفة واملمرات املالحية.
وق�ال مدير عام املوان�ئ الدكتور املهندس
فرح�ان الفرطويس إن اإلهتم�ام بالتنمية
االقتصادي�ة يدفعن�ا إىل االهتم�ام األكث�ر
باملم�رات البحري�ة وواجه�ات األرصف�ة
كونها تس�تقبل الس�فن وناقالت النفط ،
مش�را اىل توجيهات وزي�ر النقل الكابتن
نارص الش�بيل برضورة تحس�ن االعماق
ملياهن�ا س�عيا من�ا لج�ذب اكر الس�فن
والناق�الت البحرية.م�ن جانب�ه ،اوض�ح
مدير قس�م الحفر البحري الكابتن ضياء
هاشم  ،بنا ًء عىل توجيه املدير العام قامت
مالكات القسم بحفر املمرات واألرصفة اذ
ب�دأت الحفارة ذي قار بحفر ( 6000م) 3

يف خ�ور عبد الله ب�ن العوامة (  20و) 22
والحف�ار املعقل بدأت العم�ل بن العوامة
( 23و )24والعمل مس�تمر يف حوض نهر
مينائي ام قرص الشمايل والجنوبي .
ويف ذات الس�ياق تعم�ل الحف�ارة س�يف
الك�رار يف محي�ط خور الزب�ر لنقل كمية
الطن والعمل مس�تمر فيما يعمل الحفار
قاط�ع نارصية بتحس�ن اعم�اق ارصفة
ميناء ابو فلوس .
والجدير بالذكر ان املالكات يف قسم الحفر
انش�أت ح�وض نفاض س�احيل يف الجهه
الرشقي�ة م�ن مين�اء ام ق�رص الش�مايل
يستخدم لحفر وتوسعة نهر ام قرص رقم
(  ) 1كم�ا ان العم�ل مس�تمر عىل صيانة
الحفارات بالتنس�يق مع قس�م املس�افن
والصناع�ات البحري�ة الكم�ال تس�فن
الحف�ارة الب�رصة واعادته�ا للخدمة مع
اسطول املوانئ .

قسم تقنية املعلومات يف رشكة جتارة احلبوب
يقيم دوره لشبكة الكيبل الضوئي
بغداد /عامر عبدالعزيز

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن اقامة رشكة رسع�ة العراق لخدم�ات تقني�ه املعلومات دورة
تخصصي�ة ملهنديس تقنيه املعلوم�ات يف الرشكة العامة لتجارة الحبوب ،اكد ذلك مدير عام
الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس باس�م نعيم العكييل  .وقال العكييل «بالنظر لقرب
انتهاء رشكة رسعة العراق من نصب ش�بكة فاير يف كافة سايلوات مواقع بغداد  ،تقدمت
الرشكة باقامة دوره للمهندس�ن العاملن عىل ش�بكات الكيب�ل الضوئي لتدريب املالكات
العاملة يف املواقع مجانا لزيادة خرة العاملن يف املواقع  .وبن اىل ذلك تزامن مع تنفيذ نظام
اتمتة الس�ايلوات بنظام قوت الذي تم خالله ربط امليزان و املختر و الحاس�بة والتدقيق».
واضاف العكييل انه «وتنفيذا لتوجيه الدكتور عالء الجبوري وزير التجارة سيتم ربط وحدة
االستعالمات و السيطرة للمواقع لغرض توسع عمل الشبكة ويكون عملها شموليا».

احلكومة تتحرك لتشكيل «الصندوق السيادي»:
كان املفرتض العمل به قبل  18عام ًا
بغداد /المستقبل العراقي
اعتر مظهر محمد صالح مستشار رئيس
ال�وزراء ،أم�س األربع�اء ،أن الصنادي�ق
السيادية «ليست صعبة» ،وقال أيضا كان
من املفرض العم�ل بها قبل  18عاما ،أي
بعد س�قوط نظام الرئيس الس�ابق صدام
حسن.
وق�ال صال�ح ،يف ترصي�ح صحف�ي ،إن
«الصناديق السيادية التي تأخذ بها الدول
ليس�ت صعبة إلنش�ائها ،وه�ي جزء من
الفائض�ات املالية تأت�ي لحماية االقتصاد
الوطن�ي يف وقت األزمات او عند انخفاض
األس�عار وتس�مى صنادي�ق اس�تقرار»،
واصف�ا «مث�ل ه�ذا التوجه بأن�ه ايجابي
ومنطق�ي وصحيح ،وكان م�ن املفروض
باملوازنة األخذ به قبل  18عاما».
واضاف ان «هناك توجها يف الوقت الراهن
ل�دى الحكوم�ة العراقية إلنش�اء صندوق

استقرار او سيادي لحماية املوازنة العامة
واالقتصاد العراقي».
كم�ا أش�ار صال�ح إىل أن «الصنادي�ق
الس�يادية لها أس�ماء عدي�دة ومتنوعة»،
منبه�ا إىل أن «صندوق االجيال يكون متى
م�ا كانت هناك فوائض كبرة من األموال،
و عندم�ا ال تك�ون رغب�ات الجي�ل الحايل
ع�ىل حس�اب رغب�ات وطموح�ات الجيل
القادم ،فيتم توف�ر مبالغ معينة لهم من
األم�وال بالتايل يكون هن�اك حماية حالية
ومستقبلية لألجيال القادمة».
وصن�دوق الث�روة الس�يادية أوالصناديق
الس�يادية ه�و صن�دوق مملوك م�ن قبل
الدولة يتكون م�ن أصول مثل األرايض ،أو
األس�هم ،أو السندات أو أجهزة إستثمارية
أخرى ،ومن املمكن وصف هذه الصناديق
ككيان�ات تدي�ر فوائ�ض دول�ة م�ن أجل
االس�تثمار وتع�د بملي�ارات ال�دوالرات
تستثمرها الدول يف األسهم والسندات.

موىس غانم ،ومدير هيئة التوزيع محمد شر،
ملا قدموه جهود يف سبيل تعزيز الطاقة فيديو
العاصمة.

اجلامرك تعلن إطالق خدمة االستعالم
اإللكرتوين اجلمركي للعجالت
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك ع�ن أط�الق اول خدماته�ا
االلكرونية.
وذك�ر مدير ع�ام الهيئة ش�اكر محم�ود الزبيدي يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه «تم إطالق خدمة االس�تعالم
اإللكرون�ي الجمركي للعجالت ،عىل املوقع اإللكروني الرس�مي
للهيئ�ة» ،مبين�ا ً أن «ه�ذة الخدم�ة الجديدة س�تتيح للمواطنن
امكانية اإلس�تعالم عن إجراءات املعام�الت الجمركية للعجالت،
دون الحاجة اىل عناء مراجعة الهيئة».
وأض�اف ،أن «اط�الق ه�ذة الخدم�ة الجديد تأتي يف اط�ار توجه
الحكومة العراقية نحو تعزيز الحوكمة اإللكرونية وتقليل حاالت
الزخم عند مراجعة املواطنن للدوائر والهيئات الرسمية».
ولفت اىل أن «الخدمة الجديدة تنسجم مع معاير ونطاق منظمة
الجمارك العاملية .»2022

مالكات املوانئ تعيد عوامتني بحريتني
للعمل يف خور اخلفكة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعادت مالكات الرشكة العامة ملوانئ العراق بعملية نوعية تأهيل
عوامت�ن بحريتن للعمل يف خور الخفكة  ،بعد ان أجريت عليهما
عمليات اإلدامة والصيانة الكاملة .وقال مدير عام املوانئ املهندس
فرحان الفرطويس يف بيان للرشكة تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه ان «األقس�ام البحري�ة يف رشكتن�ا تبذل قص�ارى جهدها يف
إدامة وتطوير وصيانة القط�ع واملعدات ذلك من أجل زخم العمل
املينائي».من جانبه أوضح مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري
الكابت�ن رم�زي ايش�ا داود  ،اس�تطاعت مالكات ش�عبة التنوير
البح�ري من إعادة عوامة الداللة البحري�ة رقم (  ) 14للعمل بعد
تعرضها لرشخ واالس�تبدال الفوري للعوامة (  ) 2تس�تخدمان يف
إرشاد السفن والناقالت النفطية القادمة واملغادرة ملوانئنا .

هيئة االستثامر توقف ترويج معامالت البيع
بنسبة سداد تقل عن  %100ملرشوع بسامية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة الوطنية لالس�تثمار أمس األربع�اء ايقاف ترويج
معامالت البيع بنس�بة س�داد تق�ل عن  %100يف اط�ار اجراءات
الهيئة املتعلقة بالسيطرة عىل حاالت التالعب واملضاربة يف اسعار
الوحدات الس�كنية ملرشوع مدينة بس�ماية السكني يف العاصمة
بغداد ،أعلنت ذلك رئيسة الهيئة سهى داود نجار.
وأص�درت نج�ار تعليمات تتضم�ن عدم تروي�ج اي معاملة نقل
ملكية من و اىل البائع واملشري اال بعد سداد كامل املبلغ.
وقررت أيضا ان تكون عملية ترويج املعامالت بالطرق القانونية
والرسمية من قبل دوائر الهيئة املعنية حرصا و ابتداء من يوم غد
الخمي�س املوافق  - 27كانون الثاني  2022 -و س�يتم اهمال اي
معاملة بيع غر مستوفية للرشوط الواردة يف اعاله.

مرصف الرشيد يطلق حتذير ًا
بشأن منح السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر مرصف الرش�يد ،أمس األربع�اء ،من التعامل م�ع املكاتب
االهلي�ة يف منح الس�لف والقروض ويؤكد ع�ىل توقفها يف الوقت
الحايل.
وذك�ر امل�رصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أن «الس�لف والق�روض متوقف�ة يف الوق�ت الحايل لح�ن اطالق
التخصيص».
وح�ذر «املواطن�ن كافة من التعامل مع م�ن يدعي اعتماده من
قبل املرصف لرويج املعامالت».
وأض�اف أن «الجه�ة املخولة ه�ي فروع املرصف فقط بالنس�بة
للقروض اما الس�لف الش�خصية للموطنة رواتبهم تم ترويجها
الكرونيا».

www.almustakbalpaper.net
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. ﻓﻲ.ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
(" ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ،.ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ
:ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ

TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender:

1398 ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ

TENDER No. 1398

 ﺷﺭﺍء ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺑﺭﺍﺕ:ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ:ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TENDER NAME: Procurement of laboratory management system (LIMS)
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification

(ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻝ ﻣﺧﻭﻝ ﻟﻬﺎ
 ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ،ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
: ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻟﻠﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ.ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ
.ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

:ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall:

 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ( ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ/ ﻗﺩﻳﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
)ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ(؛
 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ،  ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ،  ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﻉ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛، ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ﻭﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

-

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺎﺏ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ )ﺧﻁﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ( ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻥﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ( ﻳﺅﻳﺩ ﺣﻖ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ؛

-

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﻟﺩﻳﻪ ﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﻩ ﻣﻊ ﻭﺍﻥ ﺳﻲ )ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ(؛ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻭﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻅﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺑﺭﺍﺕ )ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ(؛ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؛ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؛. ﺍﻻﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻥ-

-

-

submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent
issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders);
Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of
Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq;
submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (Noobjection/Non-prevention letter);
provide other Bidder’s documents in accordance with the Tender Documentation;
have 1C authorized partnership (optional);
have experience in software development, and LIMS software in particular (optional);
meet all the key requirements set out in the Scope of Work;
provide a Project Execution Plan that meets the all requirements of the Scope of Work.
Comply with the Operator’s security requirements.

 ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ، ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ
.ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.

 ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ/  ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ11:00 ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ
.2022  ﻣﺎﺭﺱ08 ،(3:00+

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) March
08, 2022.

. ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﻳﻥ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the
Operator accordingly.

. ﻳُﻘﺩﻡ ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ:ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ

Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.

 ﺣﺳﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ، ( ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ2) .( ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺃﻭﻻ1) :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
.( ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻅﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﺷﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﻡ3) .ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.

.ﺳﺗُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

 ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء،ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
.ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the
bid or justifying the grounds for such actions.

 ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ/.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

فقدان
 براق3835/142 فقد س�ند العقار املرق�م
جدي�ده باس�م محمود احمد عب�د الله من
يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������
إىل الرشي�ك جاس�م محمد حس�ون توجب
عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي
فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقه
عىل قيام رشيك سعاد موازي حمود بالبناء
ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقمه
ح�ي الن�داء خالل مده خمس�ه54662/3
ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هر خارج
الع�راق من تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�����������������������������������
إىل الرشيك محمد جواد طالب عبد الزهره
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف
لغرض اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم
 ح�ي الن�داء خالل ع�رشه ايام52616/3
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
رضا يارس هاشم
�����������������������������������
تنويه
وردة س�هون يف جري�دة املس�تقبل
العراق�ي املصادف يف يوم األح�د يف تاريخ
 الخط�اء يف3535  يف الع�دد2022/1/23
 وهو الصحيح رقم2020/8 رقم االضبارة
2021/1272 االضبارة
قضية تنويه
�����������������������������������
جمهورية العراق
وزارة املالية
املرصف الزراعي التعاوني
إنذار
صادر بمقتى املادة الثالثة من قانون
)56( تحصي�ل الدي�ون الحكومي�ة رق�م
1977
حجز االمول املنقوله و الغري منقوله
641 /الرقم
2021/10/28 /التاريخ
 فالح حسن عبد الساده/إىل املدين
)9308890( حيث انك لم تسدد املبلغ قدره
دين�ار ال�ذي اس�تحق علي�ك بتاري�خ
 لذا ندعوك بهذا إىل تس�ديده2016/1/14
خ�الل عرشة أيام م�ن تاري�خ تبليغك بهذا
 و إال سوف نتخذ قرار بحجز أمولك, اإلنذار
وفقا للمادة الخامسة من تحصيل, املنقولة
1977 ) لسنة56( الديون الحكومية رقم
املوظف املخول
محمد خرض طالب

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

Extension Announcements for Tender No: 034-SC-21-EBS
Provision of S2 Pilot Water Injection and S1 Water Disposal EPCC Project
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of S2 Pilot Water Injection and S1 Water Disposal EPCC Project
Tender No.: 034-SC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents
by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can
carry out the project of Provision of S2 Pilot Water Injection and S1 Water Disposal EPCC Project. And for
more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline
of submission. please email to Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
and Ms. Bao Xiaofang baoxiaofang@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 securities etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.
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 4:00 PM 2nd February 2022 based on the ITB documents. As
per clarification and this extension announcement, tender submission deadline extends to 4:00 PM 17th
February 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and
bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao
xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

2022/ت/2 : العدد
2022/1/24 التاريخ

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة

اعالن

 املدير املفوض لرشكة نبع االمان لتجارة/ اىل املدعى عليه
/ امل�واد االولية لصناع�ة املنظفات محدودة ملس�ؤولية
اضافة لوظيفته
 املدير العام لرشكة مصايف الجنوب اضافة/ اقام املدعي
 ض�دك يطلب2022/ت/2 لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة
فيه�ا الزامك بدفع ف�رق البدلني بموج�ب طلبية الرشاء
 واملحال�ة عىل رشكتك�م بموجب2014/210 املرقم�ة
 وتحميلك2015/6/2  امل�ؤرخ283 ق�رار االحالة املرقم
كافة الرس�وم واملصاري�ف القانونية واتع�اب املحاماة
ولكون مقر اقامتك مجهول محل االقامة حس�ب رشح
املبلغ القضائي الخاص برئاسة محكمة استئناف الكرخ
/244  وح�دة التبليغات القضائي�ة بالعدد/ االتحادي�ة
 علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة2022/1/18  يف2022/ت
تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني
للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق
 او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه2022/2/2
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

القايض
مصطفى شاكر عيل

5

اعالنات

العدد ( )2539الخميس  27كانون الثاني 2022

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة
اعالن مناقصة عامة /موازنة تشغيلية /فرق بدلني
اىل السادة املناقصني املحرتمني
م  /مناقصة رقم / 3م/م.هـ  .ث 2021/
(تاهيل فرن التخمري الكبري) اعالن للمرة الثانية
اىل السادة املناقصني املحرتمني

يرسالرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة احدى تش�كيالت وزارة النفط بدع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني و
ذوي الخربة واالختصاص الجراء الكشف املوقعي وتقديم عطاءاتهم الخاصة ب� ( تاهيل فرن التخمري الكبري وبعدد
محارق  36للخطني الغازي والديزل وتشغيله بكامل طاقته وبموجب املواصفات الفنية االصلية ) وبمواد من مناىشء
عاملية معتمدة ومقبولة من قبل الطرف االول وبفرتة ( )120يوم من تاريخ توقيع العقد وبموجب الوثائق القياسية
الخاصة ب�(وثيقة االشغال العامة ) مع مالحظة ما ياتي :
 � 1ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالقس�م التجاري  /ش�عبة
املناقصات موبايل (( )07827836150جميع ايام االس�بوع باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا
وحتى الساعة الثالثة عرصا ) او مراجعة مقر الرشكة
 � 2متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة
 � 3بامكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع
قيمة البيع للوثائق البالغة ( 250,000مائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط ) غري قابلة للرد
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط  /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة  /مجمع مصفى
الدورة لغاية يوم الغلق املوافق ( االحد) 2022/2/13
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف العنوان االتي  ( :اس�تعالمات  /الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة ) يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم
الغلق االحد املوافق 2022/2/13
 � 5تدعو الرشكة كافة املشاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل االستفسارات
يف الساعة ( )10صباحا من يوم (االثنني ) املوافق 2022/2/7
 � 6يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن
 � 7يتم رصف املستحقات املالية (حسب االلية الدفع املذكورة يف العقد)
 � 8مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها
 � 9بأم�كان جه�ة التعاق�د اضافة بيان�ات اخرى ملقدم العط�اء تتالئم مع طبيعة املناقصة ب�رشط ال تتعارض مع
الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
 � 10بأم�كان االط�الع عىل املواصفات الفنية املطلوبة ( القس�م الس�ادس من الوثائق القياس�ية ) من خالل املوقع
االلكرتوني للوزارة
 � 11الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
الربيد االلكرتوني لوزارة النفط
املدير العام
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq
رئيس جملس االدارة
املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq
الربيد االلكرتوني لنقطة تجارة العراق الدولية :
E-mail: info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq
الربيد االلكرتوني للرشكة:
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq
hesscooil@gmail.com
املوقع االلكرتوني للرشكة :
www.heesco.oil.gov.iq
اىل الرشيك  /كاظم كطن محمد اقتىض حضورك اىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اص�دار إجازة البن�اء للعقار املرقم
( )3 / 86949ح�ي امليالد خالل مدة عرشة أيام وبخالفه
س�يتم اصدار االج�ازة دون حض�ورك طال�ب االجازة /
نعمه محمد نعمه هادي .
����������������������������������������������
اعالن
اىل الرشكاء  /سوسن عبد الجبار علوان  /يوسف نشأت
كاظم
اقت�ىض حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي  /وذلك
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك الس�يد (عقيل
ع�ي حس�ن ) بالبناء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )1448 /2مقاطعة (/10ابو دش�ري) لغرض
تسليفه قرض االسكان .
وخ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخ�ل العراق
وش�هر خارج الع�راق من تاري�خ العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعرتاض مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي
����������������������������������������������
محكمة جنح ابي الخصيب
العدد/62 :ج2020/
التاريخ2022/1/25 :
إعالن
إىل املتهم  /مصطفى سالم خضري
حيث تبني إن�ك مجهول اإلقامة والعنوان وكونك مطلوب
أم�ام هذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة املرقمة /62
ج 2020/وفق احكام املادة ( )292من قانون العقوبات
رق�م  111لس�نة  1969فقد اقتىض تبليغ�ك بصحيفتني
محليت�ني وبالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم
املحاكمة املوافق  2022/3/7لتجيب عن التهمة املوجهة
اليك وبخالفه يجري محاكمتك غيابيا ً وفق القانون.
القايض  /فاضل حسني خضري
����������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( احمد حس�ني ع�ي ) الدع�وى ( اضافة
لق�ب ) وجعل�ه ( ن�داوي ) بدال م�ن ( ف�راغ ) فمن لديه
ح�ق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
����������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( عمار حس�ني ع�ي ) الدع�وى ( اضافة
لق�ب ) وجعل�ه ( ن�داوي ) بدال م�ن ( ف�راغ ) فمن لديه
ح�ق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

اعالن
ق�دم املواطن ( محمد ع�ي مصطفى ) الدعوى ( اضافة
لق�ب ) وجعل�ه ( ن�داوي ) بدال م�ن ( ف�راغ ) فمن لديه
ح�ق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
����������������������������������������������
اعالن
قدمت املواطنة ( بسعاد عبد العباس يوسف ) الدعوى (
لتبديل اس�م ) وجعله ( س�عاد ) بدال من ( بسعاد ) فمن
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
����������������������������������������������
أعالن
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدع�ي (زيدان هادي
عبد) الذي يطلب تبديل لقب من(املنتفكي) اىل (العايدي)
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة
اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1351 :ب2021/1
التاريخ 2022/1/26
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  /عقيل طالب عبد الحسني
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املؤرخ يف 2021/12/28
يف الدع�وى البدائية املرقم�ة /1351ب 2021/1بالزامك
بدفع مبلغ مقداره ثمانية وعرشون مليون دينار عراقي
املقب�وض م�ن قبل�ك بموجب مقاول�ة البي�ع الخارجية
حجز االحتياط�ي الواقعة عىل العق�ار املرقم 287/107
الكريشات يف الكوفة املؤرخ يف 2021/6/14
وملجهولية اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار واختياري�ة منطق�ة الكوف�ة حي الف�رات فقد
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني بق�رار الحكم
الغياب�ي ولك حق االع�رتاض واالس�تئناف التمييز خالل
مدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
احمد كاظم املوسوي

اعالن
اىل الرشيك  /عبد الرزاق مهاوش  /مصحب وسعد وخالد
وكريمه ابناء دحام مجيد  /حس�ني عيدان عبد الصاحب
 /رياض صالح مهدي  /بتول دحام مجيد )
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي يف بلد
والدجي�ل الكائ�ن يف قضاء بل�د  /مبنى القائ�م مقامية
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد (
صالح صائب عبد االمري ) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف
القطع�ة املرقمة (  ) 8مقاطعة  / 52قرية ش�يخ مجيد
لغرض تس�ليفه ق�رض االس�كان وخالل م�دة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال .
����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد  /426ب2021 /
التاريخ 2022 /1 /26
اعالن
بن�اء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع
العقار تسلسل  222/107محلة  1الكريشات يف النجف
عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور أعاله
واملبين�ه أوصاف�ه وقيمته املق�درة أدناه فع�ىل الراغبني
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل ثالث�ون يوما من
الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة البالغة بموجب
صك مص�دق المر هذه املحكم�ة ب�داءة الكوفة وصادر
من مرصف الرافدين فرع مس�لم ب�ن عقيل ع يف الكوفة
وس�تجري املزاي�دة واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من
الي�وم األخري من اإلعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي
جلب هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف
دار مفرزة بص�ورة غري رس�مية االوىل مكونه من صالة
واس�تقبال وغرفتني نوم وس�احة وس�ط ال�دار ومطبخ
وحم�ام وصحي�ات وان�ه مبني م�ن الش�يلمان ومبلط
بال�كايش وان درج�ة البن�اء متوس�طة والج�زء الثاني
يتك�ون من طابق�ني ومحل وان الطاب�ق االريض يتكون
من استقبال كبري وغرفة نوم ومطبخ وحمام وصحيات
وس�احة الدار مبلطة باملرمر ام�ا الطابق العلوي يتكون
م�ن غرفتني وحمام وصحي�ات وان الطابقني مبني من
الكونكريت وان درجة البناء جيدة
القيمة املقدرة
 381,137,500ثالثمائ�ة وواح�د وثمانون مليون ومائة
وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار عراقي

www.almustakbalpaper.net

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة
رشكة الفاو اهلندسية العامة

اعالن مزايدة علنية رقم ( )4لسنة 2022

تعلن رشكة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة
االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة الكائنة يف
بغ�داد /التاجيات  /مقابل معهد النفط العربي عن اجراء
مزايدة علنية لبيع مواد متفرقة يف (مخازن مقر الرشكة
وموقع  16وموقع االليه واالنتاجية ) وذلك يف يوم الثالثاء
املص�ادف  2022/3/1الس�اعة الع�ارشة صباح�ا وفقا
الح�كام قانون بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة املرق�م ()21
لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة
مق�ر الرشكة  /لجنة البيع املركزية مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية البالغة ( )9,150,000تس�عة ماليني
ومائة وخمسون الف دينار والتي تمثل ( )%20من القيمة
التخمينية وعىل ش�كل صك مصدق لحس�اب رشكة الفاو
الهندس�ية العامة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
االعالن والخدمة واملصاريف االخرى بنسبة ( )%2من قيمة
البيع عىل ان يتم تسديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع
خالل مدة ( )15يوم من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخالفه
تس�توىف اجور خزن مقداره�ا ( )%2/1دينار عن كل يوم
تاخري وملدة ( )30ثالثون يوم بعدها يصبح املشرتي ناكال
وتصادر التامينات
http: faoco.moch.gov.iq
E-mail: info@faoco.moch.gov.iq
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد/233 :ج 2022/
التاريخ 2022/1/26 :
اىل املتهمة الهاربة  /عقيل مندي عبود التميمي
اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة /233ج 2022/واملشتكي فيها
س�مري عبيد عبد الحسني وفق احكام املادة /1/456أ عقوبات
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق يف اضبارة
الدع�وى تقرر تبليغ�ك بموعد املحاكمة املواف�ق 2022/2/28
ويف حالة عدم حضورك ستجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد

�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /3311ب2021/
التاريخ 2022/1/25
اعالن
عطف�ا عىل ق�رار الحكم الص�ادر م�ن محكمة بداءة الس�ماوة
بالع�دد /3311ب 2021/بتاري�خ  2021/12/2املتضمن ازالة
شيوع الس�يارة املرقمة  10222أ مثنى نوع كيا اوبتيما صالون
مودي�ل  2014اج�ره اللون برتق�ايل مصف�ر واملوصوفه ادناه
باملزاي�دة العلنية ملدة عرشة ايام اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة الس�ماوة يف تمام
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را مس�تصحبني معه�م التامينات
القانوني�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة البالغ�ة ( 18,000,000
) ثماني�ة ع�رش مليون دين�ار بصك مصدق ان ل�م يكونوا من
الرشكاء م�ع تقديم البطاق�ة الوطنية او هوية االح�وال املدنية
وش�هادة الجنس�ية العراقية وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري
االحال�ة القطعية وفقا لالصول مع العلم ان الدفع نقدا والداللية
عىل املشرتي واذا صادف يوم االحالة عطلة رسمية فتكون اليوم
الذي يليه موعدا لذلك
القايض
االوصاف
الس�يارة املرقمة 10222أ مثنى كيا ن�وع اوبتيما صالون موديل
 2014اج�ره الل�ون برتق�ايل مصف�ر القيم�ة املق�درة البالغ�ة
 18,000,000ثمانية عرش مليون دينار

�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة 2018/2162 /
التاريخ 2022/1/26
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف االرشف العقار تسلس�ل
 43613/3الوفاء الواقع يف النجف االرشف العائد للمدين سهام
عبد االمري عجمي سلمان املحجوز لقاء طلب الدائن (ذو الفقار
ع�ي كش�كول ) البال�غ اثنان وخمس�ون ملي�ون دينار فعىل
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا
من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  /ح�ي الوف�اء مقاطعة  4جزي�رة النجف
43613/3
 � 2جنسه ونوعه  :دار ملك رصف
 � 3ح�دوده واوصاف�ه  3/43611 /و  3/43765و 3/43615
و 3/43614
 � 4مش�تمالته داري�ن االوىل غرف�ة نوم واح�دة وصالة ومطبخ
واس�تقبال ومكش�وفة وصحيات ام�ا الدار الثانية فهي ش�قة
يف الطابق العلوي س�احة امامية وصالة واس�تقبال وغرفة نوم
وصحيات
 � 5مساحته مساحة العقار الكلية 200م 2املباع 100م2
 � 6درجة العمران  /دون املتوسط
 � 7الشاغل  /حسن عي نعمه يف الدار االول واما الدار الثاني عبد
االمري عجمي سلمان
 � 8القيم�ة املق�درة  /مجم�وع مبل�غ الج�زء امل�راد بيع�ه هو
53000000

املدير العام

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2020/498 :
التاريخ 2022/1/26 :
اىل املنفذ عليه عادل محمد عبد مسلم
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل رشح مبل�غ تنفيذ
الكوفة ومختار حي ميسان رشيط  2حيدر الوي الحربي
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفي�ذ النج�ف االرشف خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر
ق�رار محكمة ب�داءة النجف بالع�دد /894ب 2019/1يف
 2019/12/9واملتضم�ن الزامك بتادية مائة وخمس�ون
الف دينار
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1846 :ب2021/
التاريخ 2022/1/25:
اعالن
اىل املدعى عليه  /عبد الحسني براك عبد
بتاري�خ  2021/11/15اق�ام املدع�ي زك�ي يحيى رحيم
ضدك الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /1846ب 2022/طلب
فيه�ا الزامك بمبلغ مقداره س�بعة مالي�ني دينار عراقي
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مختار واختيارية منطقة حي ميس�ان فقد قرر
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف  2022/2/6الس�اعة
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ور او من ين�وب عنك
قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
القانون
القايض
محمد كامل كرماشة
�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  /180ش2022 /4
التاريخ 2022 /1 /26
اعالن
املدعى عليه/مهدي جرب حميدي
أقام�ت املدعية هيفاء عبد الواد محس�ن الدعوى بالعدد
 /180ش 2022 /4ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع
الدع�وى وال�ذي تطل�ب فيه�ا املدعي�ة التفري�ق للهج�ر
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
وأش�عار مخت�ار ح�ي الرس�الة  /النج�ف صحيفت�ني
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور أم�ام هذه املحكمة يف
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2022/2/2
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارسال
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق األصول
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
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«حصار» هلامم اخلالدي ...الرواية والبندقية
أحمد مجدي همام
كتب غسان كنفاني ( ،)1972 – 1936يف
كتابه الشهري «األدب الفلسطيني املقاوم
تحت االحتلال « :»1968 1948لقد رأينا
باختصلار كيلف يرتبلط أدب املقاوملة
يف فلسلطني املحتللة بالبعلد االجتماعي
ويطلرح والءه للطبقلة الكادحة ،ورأينا
ثان ًيلا كيف يحافظ أدب املقاومة عىل هذا
االرتباط االجتماعي التقدمي يف ممارسته
لبعد آخر وهو االلتزام بالثورات التحررية
يف العاللم .ورأينلا ً
ثالثا كيلف يرتبط أدب
ً
ارتباطا عضوياً
املقاومة ببعده العربلي
ً
راسلخا .ولكننا قلنا إن هذه االرتباطات
الثاثلة ،تظل تدور حول محور أسلايس،
هو التصلدي الشلجاع للمعركة املبارشة
مع العدو».
ويبلدو أن االشلراطات الفنيلة التلي
فككها كنفاني ملن نماذج ألعمال كتاب
فلسلطينيني مختلفلني ،والتي جمعها يف
ً
سلابقا والصادرة يف
دراسته املشلار لها
 ،1968تكتملل يف غالبيتهلا ،لتنطبق عىل
روايلة «حصلار» للروائلي الفلسلطيني
الشلاب هملام الخاللدي ،والتلي تحمل
ً
عنوانلا فرع ًيلا «حيلاة قصلرية ..طريق
طويلل» وقد صلدرت يف يونيو  2021عن
دار تويا يف القاهرة.
أدب املقاومة والبعد االجتماعي
منلذ اإلهلداء يف بدايلة الرواية ،بلل ومنذ
مطالعة الغلاف الخارجي ،يدرك القارئ
أنله مقبل عىل روايلة «ملتزمة» باملعايري
التلي لخصهلا غسلان كنفاني علن أدب
املقاومة.

يتنلاول الخاللدي يف روايتله حصلار،
حكايلة الطفلل الفلسلطيني باسلل،
الذي ضاع من أهله أثناء هروب األهايل
قبيل اقتحام القوات اإلرسائيلية لقرية
كرتيا يف  17يوليو  ،1948وتاه وسلط
الجثلث واملصابلني والهاربلني ،قبلل
أن تلتقطله عائلة فلسلطينية أخرى،
هاربة بدورها من االجتياح اإلرسائييل
لقرية حتا القريبة.
التقط الشلاب الفلسلطيني سلليمان
جمعلة الطفلل التائله ،وأخلذه معه
إىل بنلي سلهيا التي لم تسلقط يف يد
االحتال اإلرسائييل يف تلك الفرة ،وقرر
سليمان تبني الطفل ،وأخفى حكايته
عن الجميع باستثناء بعض املقربني.
بهذه البداية الذكية ،اسلتهل الخالدي
روايته ،يف فصل بعنلوان «بروفة ليوم
ً
رابطا بني خسلارة األرض،
القياملة»،
وفقلدان األهل/الهويلة ،يف تطبيلق
عمليل وفني مللا أشلار لله كنفاني يف
كتابه عن االرتباط بني البعدين السيايس
واالجتماعي يف أدب املقاومة.
وهكذا ،مع أرسة جديدة ،سيعيش الطفل
باسل ،منتس ًبا إىل أبيه بالتبني ،الذي رمم
اللرخ االجتماعلي الذي أصاب باسلل،
ً
ملر ًزا ً
وملخصا
روحلا تضامنية كبلرية،
الوضلع الفلسلطيني ،أو زللزال نكبلة
 ،1948عىل الصعيد االجتماعي.
ويف هذا السياق ،لم يسقط همام الخالدي
هنلا يف فلخ الطوباوية ،وتفادى مسلألة
تقديم الشلخصية الفلسلطينية بشلكل
مائكي ،فاسلتعرض بعلض املضايقات
التلي تعلرض لهلا سلليمان جمعلة يف
وطنله الجديد ،حيث يعملد بعض التجار

ً
الجئا
يف السلوق للتحلرش به باعتبلاره
جلاء ليزاحمهم يف أرزاقهم .إال أن وجهاء
العوائل الفلسطينية يتدخلون لينهوا ذلك
االشتباك.
يف القسلم الثانلي ملن روايلة «حصار»،
املكونلة ملن أربعلة أقسلام ،يبلدأ البعد
االجتماعلي يف التجيل ،ويكون باسلل قد
كر وصار معلمًا يف إحدى املدارس التابعة
لألونروا .وبعد قصة عاطفية فاشللة ،لم
تكتمل بسلبب رفلض عائللة حبيبته له
نظرًا لكونه من «الاجئني» وكذلك بعد أن
يكتشف باسل أن صديقه الشيخ مأمون
لم يكن سوى ضابط إرسائييل متنكر ،بل
وسيصبح ذلك الضابط اإلرسائييل نفسه،
الحاكم العسكري للمنطقة ،يتحول باسل

بالتدريلج إىل العملل املسللح ،وينخلرط
ضمن خليلة صغرية للمقاوملة ،وهكذا،
تتسلبب الصدمة االجتماعيلة مجد ًدا ،يف
تأجيج «املقاوملة» يف روح بطل الرواية،
ويحلدث التماس مجلد ًدا بني السليايس
واالجتماعي.
صعود السلم التنظيمي
بمسلاعدة ملن نسليبه محملود ،ينضم
باسلل ملجموعة منضوية ضملن الخايا
املقاوملة ،وينفلذ أكثلر ملن عملية ضد
جنود االحتال ،هنا يبدأ البعد االجتماعي
ً
مؤقتا ،لحساب ملف
يف الخفوت والراجع
املقاوملة .إذ يرقى باسلل ،داخل الهيكل
التنظيملي ،ويصعلد السللم ،حتى يصل

إىل تلويل مهمة ضابط اتصلال قطاع غزة
لدى قيادة القطاع الغربي التابعة لحركة
«فتح» .هكذا تحول الفتى التائه إىل ترس
يف آلة الصمود واملقاومة.
غلري أن جيش االحتال اسلتهدفه ،هكذا
جلرت األملور يف «حصلار» كملا تجري
يف الواقع ،ليجد باسلل نفسله مطلار ًدا،
فيضطلر للفرار من قوات االحتال ،ويتم
تهريبه – بعد عرسله بيلوم واحد  -بأمر
ملن القيلادات الفلسلطينية ،إىل ملر،
بمسلاعدة املهربلني الذيلن يعملون بني
شلمال سليناء وقطلاع غلزة ،ومنها إىل
ليبيلا ،بمسلاعدة املهرب امللري املعلم
عبدو .وتبدأ مرحلة جديدة يف رحلة الفتى
التائه.
هنلا يأخذ ململح آخر ،ملن املامح التي
أشار إليها غسان كنفاني «أدب املقاومة»
يف التجيل ،إذ يبدأ البعد العربي يف الحضور،
ً
رشقلا وغر ًبلا ،فملرورًا بملر ،وملن
بعدهلا ليبيا ،ثلم لبنان ،يظهلر االرتباط
الفلسلطيني العربلي يف مللف «التصدي
الشلجاع للمعركة املبارشة ملع العدو»،
وربملا ليس هنلاك أفضل ملن الفصول
التلي عنونهلا الخاللدي بل «الخلروج إىل
مر» و»أيام يف ليبيا» و «رشق ..غرب..
رشق» للتدليل عىل هذا االمتداد وتشلابك
الجلذور أو كما قال كنفانلي« :االرتباط
ً
ً
راسخا».
ارتباطا عضو ًيا
بالبعد العربي
التخييل يف الحيز التاريخي
مجهود بحثي كبري وظفه همام الخالدي
يف حبك خيوط رواية «حصار» ،إذ يتضح
ذللك يف التفاصيلل الجغرافيلة الدقيقلة
التلي تلرز يف ثنايلا الحكايلة ،إىل جانب

حضور قوي لألغاني والقصائد الشعبية
الفلكلوريلة الفلسلطينية ،ال سليما تلك
املرتبطلة باملقاوملة واألعلراس وحتلى
أغانلي الصياديلن .إال أن أبلرز الجهلود
البحثيلة تظهر يف البعلد التاريخي ،حيث
احتاج الروائلي إىل معرفة دقيقة بالخط
الزمنلي للتاريلخ الفلسلطيني بلد ًءا من
 1948وحتلى لحظة النهايلة املتمثلة يف
معركة قلعة الشلقيف بالقرب من قرية
أرنلون يف لبنلان ،والتي خاضتهلا كتيبة
الجرمق يف  6يونيو .1982
ووسلط تللك الحقائلق ذات املرجعيلة
التاريخيلة ،اشلتغلت املخيللة علىل زرع
شلخصية باسلل ،يف قلب كتيبة الجرمق
الفدائيلة ،التلي توللت الدفاع علن قلعة
الشقيف يف املعركة الفاصلة ضد االحتال
اإلرسائيليل .فبلني شلهداء مثلل يعقوب
سلمور (راسلم) قائد الكتيبة ،والشهيد
اليمني عبد القلادر الكحاني ومجموعة
ملن املقاتللني املنتسلبني لحلزب العمال
الكردسلتاني .حقلن هملام الخاللدي
شلخصيته املتخيللة ،يف علروق الحقائق
التاريخية.
وبعيل ًدا علن االرتباط بني فعلل املقاومة
الثقلايف ملع حلركات التحلرر العامليلة،
املتجسلد يف حضور سلرية حزب العمال
الكردسلتاني ،فقلد أجلاد الروائلي دس
شلخصية باسلل ،يف ثنايلا الوقائلع
التاريخية واألسماء الحقيقية والشهداء
املوثقلة أسلماءهم يف املدونلة النضالية
الفلسطينية.
معركلة قلعة الشلقيف ،التلي خاضتها
كتيبة الجرمق ،والتي انتهت باستشلهاد
كل أفلراد الكتيبلة املتواجديلن يف القلعة

وتمكلن قلوات االحتلال اإلرسائييل من
السيطرة عىل القلعة ،كتبت لباسل ،الفتى
الذي ضلاع ملن أهلله يف  ،1948النهاية
التي كان يتمناها .إذ رحل عن الدنيا وهو
يقاوم العدو يف «معركة مبارشة» لتكتمل
بذللك كافة ماملح «أدب املقاومة» التي
أوردها كنفاني يف دراسته.
لغة موضوعية
كل تللك الخيبات واملرارات التي قاسلاها
بطل رواية «حصار» ،لم تستدرج الكاتب
الجلراح لغلة تجنلح لشلعرية مجانية
غلري موضوعيلة وال تناسلب الحدث ،بل
عىل العكس ،فقد علرض همام الخالدي
حكايتله بلغلة تقريرية هادئلة ومتزنة،
ولم ينجرف الستخدام مفردات أو تراكيب
مزخرفة دون الحاجة إىل ذلك.
ً
وإمعانا يف تقديم قصتله ،بعني محايدة،
دون انحيازات ،حرص الروائي عىل جعل
الحلوار يف الروايلة ،باللهجلات العامية،
متوخ ًيلا الحلذر يف منلح كل شلخصية
لهجلة تناسلب البيئلة الجغرافيلة التي
جلاءت منهلا .ويتضلح ذللك بجلاء يف
الفصول األخرية من الرواية ،حيث تتكلم
كل الشلخصيات الفلسلطينية ،حسلب
لهجلات مدنهلا وقراهلا ،وباملثلل ،فلإن
الشلخصيات املرية ،واللبنانية ،تنطق
بألسلنة مختلفة ومتسلقة ملع بلدانها
وثقافاتهلا .ويتجىل هلذا الحرص يف فرز
مسلتويات اللغلة واللهجلات املتشلعبة
عنها ،يف األحاديث التي جاءت عىل لسان
املهلرب امللري املعللم عبلدو ،وضابط
الجلوازات اللبنانلي خاللد ،وغريهما من
الشخصيات.

كل يشء سيكون عىل ما يرام
يغنلي بلوب ملاريل :ال تقلقلي ملن أي يشء ،ألن كل يشء
سليكون عىل ما يلرام .إال أن عقيل يذكرنلي طيلة الوقت أن
كل يشء زائل.
أجللس عىل رشفة تطل علىل واد أخرض ،وأفكر باألشلجار.
هلل تقلقها أفلكار عن عاصفة هوجاء يف الشلتاء أو حريق
محتملل يف الصيف؟ أم أنها تعيلش يف اللحظة با جهد ،من

دون الحاجة إىل تعاليم بوذا أو الفلسفة الرواقية.
هل تحسب سنني عمرها ،فتلتفت بقلق اىل ورقة رّ
تغري لونها
أو جذع آخذ بالتشقق؟
أطفلئ املوسليقى وأنصت اىل أوركسلرا العصافلري والزيز
بينما هواء خفيف يعزف عىل أوراق االشجار لحنا ً لم أسمعه
منذ وقت طويل.
الذباب والناموس يخررّبان املشلهد ،وصوت عقيل يقاطعني
حني إىل آخلر ،بينما أتأملل امتداد اللون
بفكلرة حزينة من
ٍ

األخرض يف الوادي.
أمللح أكلواز الصنوبلر وأفكر أنها با شلك ال تملي الوقت
بإطاق األحكام عىل نفسها ،وال تؤرقها أفكار النهار لياً .ال
ب رّد أنها ،وهي معلرّقة يف الهواء ،تستمتع اآلن بشعاع الشمس
وال تأبه باملايض أو املستقبل.
أجللس عىل رشفة معلقة يف الهواء وأفكر باملايض والحارض
آن معاً.
واملستقبل يف ٍ
أصلوات كاب بعيلدة تقتحم املشلهد .العصافري تزقزق من

دون ملل ،وال تشلكو من تعبٌ .
ديك بعي ٌد يصيح من وقتٍ اىل
ٍ
كل رّ
آخلرٌّ .
ينفذ دوره من دون تذمرّ ٍر .أتأمل الشلمس تضفي
رّ
تستحق العبادة.
عىل العالم ألوانه فأفكر أنها
ثواني
الذبابة تتجول عىل طرف فنجان القهوة مرتني .تقف
َ
ثلم تطري .أفكر أن بعلض أفكارنا كالذبلاب .علينا فقط أن
نراقبها مهما أطالت جولتها ،حتى نراها تحلرّق بعيداً .كثريا ً
ما نقع يف فخها ،فناحقها من حائط اىل حائط ،بينما علينا
فقط أن نتأملها تم رّر عر رشفتنا وتمي.

يغني بوب ماريل يف رأيس« :ال تقلقي من أي يشء ،ألن كل يشء
سليكون عىل ما يرام» .الكاب هلدأت .أجلس عىل الرفة،
ٌ
خفيف يعر والعصافري رّ
تغني والسلماء تصفو
بينما هلوا ٌء
رّ
تتنفس .أجلس بعيدا ً عن جفاف املدينة وضوضاء
واألشجار
الاطبيعلة .أنصت اىل صوت الكمال يف الكون ،بينما تتقلرّص
بدأب للوصول إىل دمي.
همومي مؤقتا ً إىل ناموس ٍة تسعى
ٍ
رّ
ً
مؤقتلا .لوهل ٍة ،أص رّدق
يكف عن تعذيبي
عقيل ال يهلدأ لكنه
بوب ماريل فيما يقول.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحرية
العدد  /380ش2021 /
التاريخ 2022 /1 /23
اىل املدعى عليها الثانية /رباب عنايه عيل
أقاملت املدعيلة امرية عيل اسلد الدعلوى املرقمة /380
ش 2021/املام محكمة االحوال الشلخصية يف الحرية
والتلي صلدر فيها قلرار الحكلم الغيابي ضلدك بتاريخ
 2021/12/12املتضملن الحكلم اثبلات نسلب املدعية
امرية عيل اسلد اىل املدعى عليهما عيل اسد محمد ورباب
عنايه عيل وملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم
بالتبليغ وأشعار مختار منطقة الحويش قررت املحكمة
تبليغك بواسلطة صحيفتني يوميتني ولك حق االعراض
عليله خال املدة القانونية وبعكسله سيكتسلب القرار
الدرجة القطعية
القايض
عيل خليل محمد
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد/34 :ج2022/
التاريخ 2022/1/18 :
اعان
اىل املتهم الهارب /امري محمد عيل جاسم كيماوي
حيث انلك متهلم يف الدعلوى املرقملة (/23ج)2022/
والخاصة باملشلتكي (جبلار عبد الرضا حسلني ) وفق
احلكام املادة /1/456أ من قانلون العقوبات ولصدور
املر القبلض والتحلري بحقلك بموجلب مذكلرة املر
القبلض والتحلري املرقملة /42امر قبلض  2021 /يف
 2021/12/2واشعار مختاري قضاء املشخاب املتضمن
بانلك ليس ملن سلكنه مناطقهم عليه قلررت املحكمة
تبليغك اعانا بواسلطة صحيفتني محليتني رسلميتني
بالحضلور املام هذه املحكملة صباح يلوم املحاكمة
املصلادف  2022/2/20الجراء محاكمتلك وفق احكام
املادة /1/456أ من قانون العقوبات وعند عدم حضورك
ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
صفاء ناجي املوىل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /6376ب2021 /5
التاريخ 2022 /1 /26
اىل املدعى عليه/قاسم احمد حسوني
أقامت املدعية فاضلة حميد نارص الدعوى اعاه تطلب
فيهلا ابطال قيد العقار املرقم  3/39852حي السلام يف
النجف املسجل باسلمك بالقيد /59مايس 2000/مجلد
 861ولثبلوت مجهوليلة محلل إقامتلك حسلب رشح
القائلم بالتبليلغ املبللغ القضائي وأشلعار مختار حي
الشهيد الصدر يف النجف لذا تقرر تبليغك اعانا بواسطة
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور أمام هذه املحكمة
يوم املرافعة املصادف 2022/2/9
السلاعة التاسلعة صباحلا او ملن ينلوب عنلك قانونا
وبعكسله سلوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق
األصول
القايض
حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /4844ب2021 /4
التاريخ 2022 /1 /26
اعان
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شليوع
العقلار املرقم ( 2/9957حي الحلوراء زينب ) يف النجف
عليله تعلن هذه املحكمة عن بيلع العقار املذكور اعاه
واملبينلة اوصافة وقيمتله املقدرة ادناه فعلىل الراغبني
باللراء مراجعة هذه املحكمة خلال ثاثون يوما من
اليلوم الثاني لنر االعان مسلتصحبا معله التامينات
القانونيلة البالغلة  %10ملن القيملة املقلدرة بموجب
صك مصلدق المر هلذه املحكمة بلداءة النجف وصادر
ملن ملرف الرافدين  /رقلم ( )7يف النجف وسلتجري
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم االخري
من االعلان يف هذه املحكمة وعىل املشلري جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوصلاف  :العقلار املرقم  2/9957حلي الحوراء زينب
يف النجلف عبارة عن عرصة فارغة تحتوي عىل اسلاس
بلوك ملساحة  100مر فقط املسلاحة االجمالية للعقار
 300مر مربع وغري مشلغولة من احد تقع عىل شلارع
بعلرض  12مر وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره
 330,000,000ثاثمائة وثاثون مليون دينار ال غريها
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد 2022/84
التاريخ 2022/1/24
اعان
اىل املتهملني الهاربلني  /احملد كاطع علكم الشلباوي
وحيدر كاطع علكم الشباوي
اقتىض حضوركما امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكما
حول التهمة املسندة اليكما وفق احكام املادة /1/406أ
من قانون العقوبات وبداللة مواد االشراك 49 ، 48 ، 47
منله وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغكما اعانا يف
محل اقامتكما ومركز مسللم بن عقيل وهذه املحكمة
بالحضور امامها صباح يوم 2022/7/25
الرئيس
احمد عبد االمري عطيه
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد 2022/83
التاريخ 2022/1/24
اعان
اىل املتهم الهارب  /صاح مهدي دهلة نعمة الرع
اقتلىض حضلور امام هلذه املحكمة الجلراء محاكمتك
حلول التهمة املسلندة اليك وفق احلكام املادة  340من
قانلون العقوبلات وبداللة مواد االشلراك 49 ، 48 ، 47
منله وملجهوليلة محلل اقامتلك تقلرر تبليغكاعانا يف
محل اقامتك وهيئة النزاهة االتحادية دائرة التحقيقات
مكتب تحقيق النجف االرشف وهذه املحكمة بالحضور
امامها صباح يوم 2022/7/24
الرئيس
احمد عبد االمري عطيه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد/20 :ج2022/
التاريخ 2022/1/5 :
اعان
اىل املتهم الهارب /انيس تحسني صال محمد الشكر
حيث انلك متهلم يف الدعلوى املرقملة (/20ج)2022/
والخاصة باملشلتكي (حازم سلالم عذاب ) وفق احكام
املادة  1/459من قانون العقوبات ولصدور امر القبض
والتحلري بحقلك بموجب مذكرة املر القبض والتحري
املرقمة /26امر قبض  2019 /يف  2019/7/2واشلعار
مختاري قضاء املشلخاب املتضمن بانك ليس من سكنه
مناطقهلم عليه قررت املحكمة تبليغك اعانا بواسلطة
صحيفتلني محليتلني رسلميتني بالحضلور امام هذه
املحكمة صبلاح يلوم املحاكمة املصلادف 2022/2/9
الجلراء محاكمتك وفق احكام امللادة  1/459من قانون
العقوبات وعند عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
صفاء ناجي املوىل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /29ب2018/
التاريخ 2022 / 1 / 26 /
اعان
اىل  /املدعى عليه
 1ل عباس كاظم غازي
 2ل عيل عبد مسلم يارس
بتاريلخ  2018/1/4اقلام املدعي (محملد رضا عباس
وجماعتله ) ضدك الدعوى البدائيلة املرقمة  / 29ب /
 2018ضلدك طللب الحكم فيها اعادة تسلجيل العقار
املرقلم  211/19مقاطعلة  18عللوة الفحلل وابطلال
كافة القيود التي اجريت عليه وتسلجيله باسلم املدعني
وملجهوليلة محل اقامتك حسلب رشح القائلم بالتبليغ
واشعار مختار واختيارية منطقة حي املعلمني يف الكوفة
املدعو عقيل رايض العامري فقد قرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضلور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة املصادف  2022/2/8السلاعة التاسعة صباحا
عند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فوسف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  /447ش2022 /1
التاريخ 2022 /1 /20
اعان
املدعى عليه/مشتاق عبد الحسن عيل
أقاملت املدعية بنني حمزة ملرزه الدعوى بالعدد /447
ش 2022 /1قلررت املحكمة تبليغلك بموضوع الدعوى
والذي تطلب فيها املدعية اعاه نفقة ماضية ومستمرة
لهلا ونفقة مسلتمرة للطفلة سلكينه وملجهولية محل
إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وأشعار مختار حي
الغديلر  /كربلاء صحيفتني محليتلني يوميتني وعليك
الحضلور أملام هذه املحكملة يف موعد املرافعلة القادم
املوافق يوم 2022/1/31
السلاعة التاسلعة صباحلا ويف حالة عدم حضلورك أو
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
حميد جخم علوان

اعان
يعللن اتحلاد نقابات العملال يف النجلف االرشف عن وجود
مزايلدة علنيلة لبيع املركبلات التابعة لاتحاد نوع شلريي
تيكلو العلدد  2الللون ابيلض موديلل  2013يلوم الثاثاء
 2022/2/1السلاعة الحادية علر صباحا يف مقر االتحاد
الكائلن يف حلي الغدير شلارع الكوفة نجف مجلاور فندق
النجف ساحة الصدرين مسلتصحبني معهم املستمسكات
الرسمية والتامينات القانونية البالغة  %20وعىل ان يتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور االعان والداللية %2
اتحاد نقابات العمال يف النجف االرشف

فقدان
فقلدت مني هويلة موظف يف الركة العاملة لتجارة املواد
االنشلائية فرع املثنى باسم  /هاتف نشاوي مايع الصادرة
من وزارة التجلارة الركة العامة لتجارة املواد االنشلائية
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

سمر عبد الجابر

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعان
اىل املتهم الغائب ( /الرطي نواف سالم عبد الرحمن خلف
االسماعييل )
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات
العنوان  /البرة  /حي الحسني م 4/قرب سوق حسن
بما انك متهم وفق املادة  34من ق ع د رقم  14لسنة 2008
لتسلببك يف حصول االرضاربالعجلة الحكومية التي بذمتك
واملرقملة  1141نوع كيلا صالون علام  2014وعدم دفع
مبلغ التضمني املرتب بذمتك لحد االن
وملجهوليلة محلل اقامتلك اقتلىض تبليغلك بواسلطة هذا
االعلان علىل ان تحرض املام محكمة قوى االملن الداخيل
االوىل  /املنطقة الخامسلة البرة خال مدة ثاثون يوما
ملن تاريلخ تعليق هذا االعان يف محلل اقامتك وتجيب عن
التهملة املوجله ضلدك وعند علدم حضورك سلوف تجري
محاكمتلك غيابيا اسلتنادا الحكام امللواد ( 65و  68و )69
من قانون اصول املحاكملات الجزائية لقوى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش1228 /
التاريخ 2022/1/26
اعان
بنلاء علىل الدعوة املقاملة من قبلل املواطن قلدم املواطن
(عليل عباس جنجلول) طلبا لغرض تسلجيل لقبه وجعله
(الكرعلاوي) بدل من ( فراغ) فمن لديله اعراض مراجعة
هذه املديريلة خال مده اقصاها (عرة ايام ) وبعكسله
سلوف تنظر هلذه املديرية يف الدعلوى وفق احلكام املادة
( )24من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش271 /
التاريخ 2022/1/9
اعان
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املسلتدعي (حسلن عباس
كاظلم) طلبا لغلرض تبديل لقبه وجعله ( الزريف ) بدل من
( اللرزيف) فمن لديله اعراض مراجعة هلذه املديرية خال
مده اقصاها (خمسلة عر يوم) وبعكسله سلوف تنظر
هلذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقلة الوطنية رقم  3لسلنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 2021/529
التاريخ 2021/9/19
قرار حكم غيابي
تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
بتاريخ  2021/9/19برئاسة العميد الحقوقي عباس نارص
غريب وعضوية كل من العميد الحقوقي عادل مطر جلود
والعميد الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي
واصدرت قرارها االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب
:
القضية املرقمة 2021/529
اسم املشتكي الحق العام
اسلم املجلرم الغائلب  /الرطلي هيثم عيل سللمان داود
البنة
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات
املادة القانونية / 32من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 1ل تعديلل ملادة االحالة من املادة  / 32اوال وثانيا من ق ع
د رقم  14لسلنة  2008املعدل اىل املادة  35اوال وثانيا من ق
ع د رقم  14لسنة  2008كون الفعل وقع قبل صدور تعديل
قانلون قوى االمن الداخيل وعملا احكام املادة  31من ق أد
رقم  17لسنة 2008
 2ل الحكم عىل املجرم الرطي هيثم عيل سلمان داود البنة
بالسلجن ملدة سبع سلنوات وفق احكام املادة /35اوال من
ق ع د رقم  14لسلنة  2008الختاسه البندقية الحكومية
املرقملة  NS35390نلوع كاشلنكوف نصلف اخمص مع
مخلزن عتاد علدد  2اثنلان و  60اطاقه ملن نوعه يف عام
2011
 3ل تضمينلة مبللغ مقلداره  5,500,000خمسلة مايني
وخمسلمائة اللف دينلار علن قيملة البندقيلة الحكومية
املوصوفلة اعاه وملحقاتها وحسلب االسلعار السلائده
وقت الحادث اسلتنادا للفقرة ثانيا من املادة  35من ق ع د
رقم  14لسنة  2008تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 4ل اعتبلار جريمته اللوارده اعاه مخلة بالرف اسلتناا
للمادة /21أ –  6ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 5ل طلرده ملن الخدمة وتنحيه علن الوظيفة نهائيا عما
باحكام املادة /41اوال /أ من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 6ل اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه
اينملا وجلد لتنفيذ الحكم الصلادر بحقه واللزام املواطنني
باالخبارعن محل اختفائه اسلتنادا الحكام املادة / 69ثانيا
وثالثا من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 7ل حجلز امواله املنقوللة والغري منقولة اسلتنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 8ل تنزيلل البندقية الحكومية املرقملة اعاه وملحقاتها
املوصوفة اعاه من الذمة بعد دفع مبلغ التضمني واكتساب
قرار الحكم الدرجة القطعية
 9ل تعميلم اوصلاف البندقيلة الحكوميلة املوصوفة اعاه
وفق القانون
 10ل تحديلد اتعلاب محاملاة للمحامي املنتدب ( حسلني
عبلد االمري جابلر ) البالغلة (  )25,000خمسلة وعرون
الف دينار عراقي ترف له من خزينة الدولة بعد اكتسلاب
الحكم الدرجة القطعية
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة /60
سادسلا ملن ق أ د رقلم  17لسلنة  2008قابلا لاعراض
والتمييز اسلتنادا الحلكام امللادة /71اوال وثانيا من نفس
القانون وافهم بتاريخ 2021/9/19
العميد الحقوقي
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الشباب تعلن موعد إفتتاح نصب
األسطورة أمحد رايض

بشار رسن :علينا الرتكيز واالبتعاد عن األخطاء

برتوفيتش :نتطلع إىل حتقيق نتيجة إجيابية أمام إيران
المستقبل العراقي /متابعة
طالبَ
ُ
الوطني ،زيليكو
مدرب املنتخب
ّ
بيرتوفيت�ش ،العبي�ه بالرتكي�ز يف
املُ
منتخب إيران
واجه�ة املُرتقب ِة أم�ام
ِ
ِ
اليوم الخميس ضمن الجول ِة السابع ِة
م�ن منافس�اتِ املجموع� ِة اآلس�يو ّي ِة
األوىل املؤهل ِة ملونديال قطر .2022
َ
املؤتمر الصحفي
وقال (بيرتوفيتش) يف
ِ
َ
ُ
العراقي
الذي يسبق مواجهة املنتخبني
ّ
ٌ
صعبة ،خاصة
واإليران�ي ،إن »:املباراة
َ
تحقيق نتيج� ٍة إيجابي ٍة أمام
إننا نريد
مُ
تص�در املجموع� ِة يف ملعب�ه وأم�ام
ِ
جمهوره».
َ
وأض�اف «بالرغ�م م�ن معاناتن�ا من
غياب أربعة العبني مهمني ،لكننا ندعو
ِ
وتحقيق نتيج ٍة جيدة».
الرتكيز
إىل
ِ
ِ
واوض�ح يف املُ
ؤتمر الصحفي «ال ندري ما إذا كان عدد
ِ

َ
نتائج
ننتظ�ر
الالعب�ني الغائبني س�رتفع أم ال ،ألننا
ُ
فحوصات ال� PCRالتي أجريناها األربعاء».

الرشطة هيزم مصايف
اجلنوب ودي ًا

ُ
الع�ب املنتخب
م�ن جانب آخ�ر اك�د
الوطني (بش�ار رس�ن) ،ب�إن العبينا
بتحقيق الف�وز يف مواجه ِة
مطالب�ون
ِ
الخمي�س ،كونه�ا مب�اراة مهم�ة
ملنتخبنا.
وق�ال رس�ن ،يف املؤتم�ر الصحف�ي،
ان�ه »:رغم الغيابات لك�ن عىل العبينا
أن يكون�وا يف يومه�م ويرك�زوا أكث�ر
املواجه�ة ،وأن ال يك�رروا
يف دقائ�ق
ِ
األخطا َء التي وقعوا فيها».
واش�ار اىل ان�ه «علين�ا ان ُنقات�ل يف
مواجه ِة إيران لك�ي ُنثبت للجميع ان
العراقي ق�اد ٌر عىل العود ِة اىل
املنتخب
ّ
أجواء املنافسة».
َ
«الصعب تعويض
وواصل رس�ن ،من
ِ
ثالث ِة اىل أربع ِة العبني بس�بب اإلصابة،
لكن علينا أن نكون ايجابيني يف دقائق
اللقا ِء املُرتقب».

المستقبل العراقي /متابعة
أبدى ليفرب�ول اهتماما مفاجئا بضم األرجنتيني باولو
ديب�اال نج�م يوفنتوس ،لدع�م خط�ه الهجومي ،خالل
املرحل�ة املقبل�ة .وأك�دت بع�ض التقاري�ر الصحفي�ة
أن ديب�اال نفس�ه منفت�ح ع�ىل االنتق�ال إىل فري�ق
ال�»مرسيسايد» ،علمًا بأن عقده مع يوفنتوس ينتهي
بنهاية هذا املوسم .وتمتع ليفربول بهدوء الفت يف فرتة
االنتق�االت الش�توية الحالي�ة ،عىل الرغم من خس�ارة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

بغداد /المستقبل العراقي

افتت�ح وكي�ل وزارة التج�ارة للش�وون
االداري�ة س�تار الجابري بطولة ش�هداء
وزارة التجارة بكرة القدم لفرق الخمايس
نياب�ة ع�ن الدكتور عالء احم�د الجبوري
وزير التجارة .
والق�ى وكيل ال�وزارة كلمة نق�ل خاللها
تحي�ات معايل وزي�ر التجارة ال�ذي منعه
الحض�ور الرتباط�ة بواج�ب يف مجل�س
ال�وزاء رحب بالحضور واثنى عىل مبادرة
الرشك�ة العام�ة لتجارة الحب�وب باقامة
ه�ذه البطوله التي حملت اس�م ش�هداء
قدموا دمائهم م�ن اجل املواطنني وطالب
الجاب�ري النه�وض بالرياض�ه لتك�ون

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،األربعاء ،ع�ن رس غياب
ج�رارد بيكيه ،مدافع برش�لونة ،عن العش�اء مع ليونيل
مييس ،أسطورة الفريق السابق.
وتواج�د مي�يس يف برش�لونة ،أول أم�س اإلثن�ني ،وتناول
العش�اء مع الثنائي س�رجيو بوس�كيتس وجوردي ألبا،
فضال عن املدرب تش�ايف ،وأدى غياب بيكيه إلثارة الجدل،
خاصة وأن املعروف أنه كان من أصدقاء مييس.
وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و» اإلس�بانية،
ف�إن بيكيه لم يع�د جز ًءا م�ن دائرة مي�يس املقربة داخل
برشلونة.
وأضافت الصحيفة ،أن العالقة تدهورت بني مييس وبيكيه
بعدما رحل الربغوث األرجنتيني إىل صفوف باريس س�ان
جرمان ،يف الصيف املايض.
وأشارت الصحيفة ،إىل أن بيكيه رفض تخفيض راتبه قبل
رحي�ل مييس ،وكان س�ب ًبا يف مواجهة برش�لونة لصعوبة
كبرة يف الهبوط بالحد األدنى للرواتب وتجديد عقد ليو.
وختم�ت الصحيفة ،بأن مييس ش�عر بالخيانة من جانب
بيكي�ه ،ألن املدافع وافق عىل تخفيض راتبه يف برش�لونة،
بعد أن رحل ليو لصفوف باريس سان جرمان ،رغم رغبة
األرجنتيني يف البقاء مع برشلونة.

خدمات املرصي محمد صالح والس�نغايل ساديو ماني
ملش�اركتهما يف كأس األمم األفريقي�ة .ووفقا ملا ذكره
موق�ع «توتو مركات�و» ،فإن إدارة ليفرب�ول تواصلت
م�ع ديب�اال بخص�وص انتق�ال محتمل ،لك�ن ذلك من
املرج�ح أال يحدث حت�ى الصيف املقب�ل ،عندما ينتهي
ً
عرضا
عقد ديباال م�ع يوفنتوس ،رغم أن األخر يتوقع
ً
ملموس�ا من ليفربول يف األس�ابيع املقبلة.ومن املتوقع
عقد محادثات مع مسؤويل يوفنتوس يف فرباير /شباط
املقبل ،لكن مس�تقبل الالعب قد يكون قد تقرر بالفعل

بحلول ذلك الوقت .وأش�ار املوقع إىل أن وصول دوسان
فالهوفيتش الوشيك إىل يوفنتوس ،قد يؤدي إىل انفصال
ب�ني البيانكونري وديب�اال البالغ من العمر  28س�نة.
ً
متاحا بس�عر مخفض قبل
من املحتمل أن يكون ديباال
إغالق نافذة الشتاء ،وإال فسيواجه يوفنتوس خسارته
ً
مجانا يف نهاية املوس�م ،ومع عدم وجود نية لدى ديباال
لتوقيع عقد جديد ،قد يضطر يوفنتوس إىل بيع خدماته
هذا األس�بوع .وسجل ديباال ً 11
هدفا وقدم  4تمريرات
أخرى خالل  23مباراة مع يوفنتوس هذا املوسم.

متنفس ملنتسبي الوزارة املعطاء.
وكان مدي�ر عام الرشكة املهندس باس�م
نعي�م العكي�يل الق�ى كلم�ه ب�ارك فيه�ا
املشاركة و التي تعزز مكانه الرياضه بني
الجميع.
ع�زف النش�يد الوطن�ي وق�ف بعده�ا
الحضور لق�راءة س�ورة الفاتحه وقوفا
و اي�ه من الذكر الحكي�م  .واذن الجابري
لب�دء البطوله ب�ني فريقي رشك�ة تجارة
الحب�وب و دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ه .
حر مباراة االفتتاح عدد من املس�وولني
يف ال�وزارة و مع�اون مدي�ر ع�ام تجارة
الحب�وب حي�در ن�وري م�رشف فري�ق
تجارة الحب�وب و معاون مدير عام دائرة
التخطي�ط واملتابع�ة الدكت�ور مصطفى

نزار و جمهور م�ن رشكات الوزارة.بعد
ذل�ك ج�رت مب�اراة االفتتاح ب�ني فريقي
تجارة الحبوب و دائرة التخطيط واملتابعة
وانتهت بفوز تجارة الحبوب بثالث اهداف
مقابل هدف .
الش�وط االول كان متكاىفء بني الفريقني
وكان لح�راس املرم�ى دورا يف انتهائ�ه
بالتعادل بدون اهداف و الذي شهد توازن
يف الهجمات لم تس�فر اي منها عىل هدف
 .يف الش�وط الثاني شهد سيطرة واضحه
لفري�ق تج�ارة الحب�وب تكلل بتس�جيل
الالعب اس�امة رعد اول اه�داف البطولة
 ،اعقب�ه بدقائق تس�جيل اله�دف الثاني
الالع�ب عم�ر و ال�ذي حرر فري�ق دائرة
التخطي�ط واخ�ذ بالضغ�ط ع�ىل تجارة

النادي .واحتفل املدرب األملاني برور عام كامل عىل تواجده
يف «س�تامفورد بريدج» وهو الذي حصل عىل جائزة أفضل
مدرب يف األسبوع املايض ،خالل حفل توزيع جوائز األفضل
الخاص�ة باالتحاد الدويل لكرة الق�دم .ومع ذلك ،فإن األمور
ع�ىل أرض امللع�ب هذا املوس�م لم تكن وردي�ة تمامً ا ،حيث
كان الف�وز عىل توتنهام يوم األح�د هو الثاني فقط للفريق
م�ن أصل آخ�ر ثمانية يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از .وأثار

وأوضح�ت الصحيفة أن الحزمة بأكملها
س�تكلف نيوكاس�ل أكثر م�ن  15مليون
جنيه إسرتليني.
وأضاف�ت الصحيف�ة ،أن إدارة يونايت�د
م�رصة ع�ىل مطالبه�ا ،ع�ىل اعتب�ار أن
لينج�ارد الع�ب دويل يمتل�ك الخربة ،كما
أن مقدار الخس�ارة املالية لنيوكاس�ل يف
حال الهبوط إىل دوري «تشامبيونشيب»،
سيبلغ  10أضعاف املبلغ املطلوب للتخيل
عن الالعب.
ورف�ض يونايت�د بالفع�ل عروض�ا من
توتنهام ووس�ت هام ،ألنهما ينافس�ان
الفري�ق ع�ىل املرك�ز الرابع يف ال�دوري،
ولدي�ه اآلن  6أيام إلحي�اء املحادثات مع
نيوكاسل أو إيجاد خيار بديل.
وأع�رب إيفرت�ون ً
أيض�ا ع�ن اهتمامه،
لك�ن خالفات س�ابقة بني عائل�ة جليزر
املالكة ليونايتد ،وفرهاد موش�ري مالك
إيفرتون ،قد يحول دون التوصل التفاق.

الحب�وب وش�ن اكث�ر من هجم�ه خطرة
اس�فرت احده�ا برب�ه يف العارض�ة و
اخرى ردها الحارس خالد حبيب و اخرى
بج�وار القائ�م حتى حان تس�جيل هدف
تقليص الفارق و ح�اول فريق التخطيط
ادراك التعادل ومن هجمه عكس�ية سجل
فريق تجارة الحبوب الهدف الثالث قبل ان
تلفض املباراة انفاسها االخره بدقيقتان
 .لتنته�ي املب�اراة بف�وز فري�ق تج�ارة
الحبوب بثالثيه .
ويف خت�ام املب�اره اخت�ر الع�ب دائ�رة
التخطيط عيل عبدالحميد ...
وخ�الل املب�اراة اعلن مدير ع�ام الرشكة
بق�دم مكافئ�ه لالع�ب الذي يس�جل اول
اهداف البطولة .

دليل جديد عىل رغبة آرسنال يف رحيل أوباميانج

المستقبل العراقي /متابعة

اس�تبعد نادي آرس�نال ،مهاجمه الجابوني بير إيمريك
أوباميان�ج ،م�ن قائمة الفري�ق املغ�ادرة إىل دبي إلجراء
معسكر تدريبي خالل العطلة الحالية ،يف إشارة جديدة إىل
ً
ووفقا لصحيفة
رغبة النادي يف التخيل عن قائده السابق.

«تيليجراف» ،طلب آرسنال من أوباميانج ،التدرب وحده
يف لن�دن ،رغ�م أن قائم�ة الفريق املغ�ادرة إىل دبي ،تضم
الع�ب الفريق الس�ابق جاك ويلش�ر ال�ذي يرتبط بعفد
م�ع النادي اللندن�ي حاليا .ويتطلع آرس�نال إىل التخلص
م�ن أوباميانج ال�ذي يتقاىض  350ألف جنيه إس�رتليني
يف األس�بوع ،قبل نهاية فرتة االنتقاالت الشتوية.وذكرت

الصحيف�ة أن الالعب ال يبدو متحمس�ا لفكرة االنضمام
إىل النرص الس�عودي الذي أبدى اهتمام�ه بخدماته ،وقد
يضطر آرس�نال إىل قب�ول عروض أوروبي�ة تغطي جزءا
قليال من راتب أوباميانج املرتفع .وأسقط مدرب آرسنال
ميكيل أرتيتا ،أوباميانج من حس�اباته ،جرده من شارة
القيادة.

بسبب توخيل ..اإلحباط يسيطر عىل مهامجي تشيليس

مطالب مانشسرت يونايتد
هتدد رغبة لينجارد

تب�دو صفق�ة انتق�ال العب مانشس�رت
يونايت�د جي�يس لينج�ارد إىل نيوكاس�ل
يونايت�د ،مه�ددة باالنهي�ار ،بعد فش�ل
الناديني يف االتفاق عىل الرشوط.
ون�ال لينج�ارد الضوء األخ�ر لقضاء
األشهر الخمس�ة املتبقية من عقده مع
يونايتد عىل س�بيل اإلعارة يف نيوكاس�ل،
بعد محادثات مع امل�درب رالف رانجنيك
يوم الثالثاء.
لك�ن صحيفة «دييل ميل» ،أكدت إحجام
نيوكاس�ل ع�ن دف�ع مطال�ب يونايت�د،
املتمثلة يف رس�وم مقابل صفقة اإلعارة،
إىل جانب مكافأة كبرة إذا تمكن الفريق
من البق�اء يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز
بنهاي�ة املوس�م ،وكذل�ك أج�ر لينج�ارد
األس�بوعي ال�ذي يبل�غ  100أل�ف جنيه
إسرتليني.

بارشت فورا يف تكثيف العمل وتوفر جميع متطلبات اكمال النصب
واالس�تعداد الفتتاحه باملناسبة التي نس�عى ان تكون جماهرية
حافلة بحضور الوزير درجال ورموز الرياضة العراقية».

عىل قاعة القاهرة املغلقة ..وكيل الوزارة ستار اجلابري يفتتح بطولة شهداء وزارة التجارة

تبدو مش�اكل تش�يليس الحالية أكثر عمقا مما هو ظاهر،
خصوصا تلك املتعلقة بعالقة املدرب األملاني توماس توخيل
بالعبيه .ووفقا ملا ذكرته صحيفة «دييل ميل ،فإن تش�يليس
لدي�ه عدد من املهاجمني غر الراضني عن معاملتهمم تحت
قيادة توخي�ل ،حيث يفكر البعض بجدية يف مس�تقبله مع

المستقبل العراقي /متابعة

وج�ه وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان درج�ال
ب�رورة اتمام العم�ل بنصب نجم الك�رة الراحل
احم�د رايض ام�ام ملعب الش�عب ال�دويل بما يليق
بمكانته وفق اجمل صورة قبيل افتتاحه الرسمي.
وذكر مدير عام دائرة ش�ؤون االقاليم واملحافظات
طال�ب جابر املوس�وي ،ان «توجيه وزير الش�باب
والرياضة جس�د ح�رص الوزارة وس�عيها الظهار
رموزنا الرياضي�ة الكبرة واب�راز دورها يف جميع
املناسبات» .وأشار املوسوي اىل ان «العمل سيشمل
انارة املوقع وتش�جره بم�ا يوازي رمزي�ة املكان
واعت�زاز الجماهر الرياضي�ة بالنجم الراحل احمد
رايض ع�ىل ان يكون االفتتاح يف االيام املقبلة ضمن
مناس�بة الي�وم الوطن�ي للش�باب الذي س�يفتتح
في�ه النصب بحلته الجديدة التي تحاك�ي بصمة واضحة يف تاريخ
ك�رة القدم العراقية» .وأكد ان»دائرة ش�ؤون االقاليم واملحافظات

ليفربول يظهر اهتامم ًا مفاجئ ًا بديباال

مييس يتهم بيكيه
باخليانة

تغل�ب الرشطة عىل مس�تضيفه مصايف الجن�وب (،)1-3
األربع�اء ،يف أوىل مباريات�ه الودي�ة ضمن املعس�كر املقام
حاليا يف مدينة البرصة ( جنوب العراق) اس�تعدادا ملرحلة
اإلياب من الدوري العراقي املمتاز.
وس�جل أه�داف الرشط�ة كل من محمد مزه�ر «هدفني»
وأضاف بس�ام شاكر الهدف الثالث ملتصدر ترتيب الدوري
املحيل بعد نهاية جولة الذهاب.
وأقيم�ت املب�اراة يف امللع�ب الردي�ف يف مدين�ة الب�رصة
الرياضي�ة ،وزج فيها الجه�از التدريبي للرشطة بعدد من
الالعبني الشباب إىل جانب عنارص الخربة أمثال وليد سالم
وفيصل جاسم وكرار عامر ومحمد مزهر.
وع�ىل صعيد متص�ل ،أعلن نادي الرشطة ،يف وقت س�ابق
ُ
الفحوص�ات الطبيّة التي أجراها قائد الفريق عالء عبد
أن
الزهرة يف مستشفى اسبيتار يف العاصم ِة القطرية الدوحة
أثبت�ت إصابت� ِه يف وت�ر أخيل لقدم�ه اليمنى ،وتس�تدعي
خضوع ُه لعالج يستمر من  8 – 6أسابيع.
وكان عب�د الزه�رة قد تعرض إىل إصاب�ة يف مبارا ِة الفريق
أم�ام أمان�ة بغ�داد ،وتحام�ل عىل آالم�ه لخ�وض مباراة
ُ
اإلصاب�ة بعد ذلك وتم نقله
الزوراء قبل أن تس�تفحل لديه
إىل الدوحة لتلقي الفحوصات الطبية.

المستقبل العراقي /متابعة

االس�تجواب العلن�ي لتكتي�كات توخي�ل من قب�ل املهاجم
روميل�و لوكاك�و خالل مقابل�ة مع قناة «س�كاي إيطاليا»
الش�هر املايض ،بعض املش�اكل التي أدت الس�تبعاد الالعب
البلجيك�ي ملب�اراة واح�دة .لكن موق�ع «ذا أثليتيك» ،أش�ار
األربع�اء ،إىل أن لوكاكو ليس املهاجم الوحيد الذي ال يش�عر
بالرضا عن الحياة تحت قيادة املدرب الحايل .وأش�ار املوقع،
إىل أن موقف توخيل تجاه مهاجميه ،ولومه لهم باس�تمرار

خ�الل املباريات ،ق�د أدى لتعكر املزاج الع�ام بني الالعبني،
وأضاف أن توخيل يعجز عن إخفاء إحباطاته من مجموعة
من الالعبني الذين باتوا يفكرون يف السعي نحو ترك الفريق
يف القري�ب العاج�ل .ونق�ل املوقع عن أحد مص�ادره داخل
الن�ادي ،تأثر ثقة املهاجمني من انتقادات توخيل لهم ،األمر
ال�ذي تس�بب يف ع�دم اعتمادهم ع�ىل حدس�هم الخاص يف
مواجهة املرمى.

فرينانديز يودع مارسيال بكلامت مؤثرة
المستقبل العراقي /متابعة
أشاد برونو فرنانديز ،نجم مانشسرت يونايتد
بعالقت�ه «الخاص�ة» م�ع أنتوني مارس�يال،
بعدما غادر الثاني النادي متوجها إىل إشبيلية
عىل سبيل اإلعارة.
وانتق�ل مارس�يال ( 26عامً �ا) إىل إش�بيلية
حتى نهاية املوس�م ،بحثا عن مشاركات أكثر
انتظام�ا ،بعد أن لعب دورًا ثانو ًيا هذا املوس�م

بس�بب اإلصاب�ات وانخف�اض مس�تواه مع
مانشسرت يونايتد.
وس�جل املهاجم الفرنيس ً
هدفا واح ًدا فقط يف
 11مباراة ولعب  7دقائق فقط منذ توىل رالف
رانجني�ك تدري�ب الفري�ق خلف�ا ألويل جونار
سولسكاير.
لك�ن لديه فرصة إلع�ادة إحياء مس�رته مع
إش�بيلية ،الذي يس�عى للفوز بأول لقب له يف
الدوري اإلس�باني منذ العام  1946حيث يقف

وراء املتصدر ريال مدريد بفارق  4نقاط.
وكتب فرنانديز عرب حسابه عىل «إنستجرام»:
«صديق�ي ..تواصلن�ا داخل امللع�ب وخارجه
كان دائمً�ا ممي ًزا ،أتمنى لك كل التوفيق لبقية
املوسم .انطلق وتألق يا صديقي مارسيال».
ويمتلك إشبيلية أفضل سجل دفاعي يف دوري
الدرجة األوىل اإلس�باني ،لكنهم عانوا يف امليض
هدف�ا مقارنة ب� ً 47
قدمً ا بتس�جيل ً 34
هدفا
لريال مدريد.

دي ليخت يدفع فاتورة تعاقد يوفنتوس مع فالهوفيتش

المستقبل العراقي /متابعة

يخط�ط نادي يوفنتوس للتخلص م�ن مدافعه ماتياس
دي ليخ�ت ،،عق�ب حس�مه لصفقة الرصبي دوس�ان
فالهوفيتش ،مهاجم فيورنتينا.
وزعم�ت العدي�د من التقاري�ر أن صفق�ة فالهوفيتش
حسمت مقابل  75مليون يورو شاملة املتغرات.

ً
ووفقا ملوقع «كالتشيو مركاتو» اإليطايل ،فإن اقتصاد
يوفنت�وس لن يتحمل أموال ه�ذه الصفقة دون التخيل
ع�ن أحد الالعب�ني البارزين يف الس�يدة العج�وز بنهاية
املوسم الحايل.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن ماتياس دي ليخت قد يكون
االس�م األبرز للرحيل ،خاص�ة أن عقده ينتهي يف صيف
 ،2024ولديه رشط جزائي يسمح له بالرحيل يف الصيف

املقب�ل نظر  125ملي�ون يورو.وأوض�ح أن يوفنتوس
يراقب العديد من الصفق�ات الدفاعية املجانية وأبرزها
أنطوني�و روديجر وأندرياس كريستنس�ن (تش�يليس)
وأليس�يو روماني�ويل (ميالن) ونيكوالس س�ويل (بايرن
ميون�خ) ،لذا لن يع�ارض اليويف التخيل ع�ن دي ليخت.
وذكر املوقع اإليطايل أن تش�يليس يتصدر سباق التعاقد
مع دي ليخت خالل الصيف املقبل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2539الخميس  27كانون الثاني 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

يوسف السعدي

عبد الخالق الفالح

رسائل االول من رجب

اهلوية الوطنية ومكمالهتا اإلنسانية

مناس�بة االول من رجب ،تبعث رس�ائل قوية وصادقة،
وه�ي أن لغة العقل اقوى من لغة الس�اح ،وان جمهور
الحكم�ة مثقف�ون وواعون ،ب�كل خطط م�ن يريد من
اإلطاحة بس�يادة الوطن ..العراق بع�زم رجاله االوفياء
سيد ،ولن يسمح الحد ان يتدخل بشؤنه الداخلية ،ويجب
تعاون الجميع بقدر مصلحة الوطن والشعب.
ال يمكن ان تحل االزمات اال عن طريق الحوار ولغة القوة
والس�اح ال يمكن ان تأتي بالثمار ،وأن الشعب العراقي
مثقف ومنضبط وواعي لكل خطط املؤامرة.
تحديات ومخاط َر وأحداثا ً جس�اماً،
إن ما ش�هدناه من
ٍ
ً
ً
وداخلي�ة فاق�ت وال ت�زال تف�وق امكاني�ات
خارجي�ة
وطاقات دول عديدة مجتمعة ،ولكننا وجهناها كش�عب
وأم�ة ودول ٍة ،بصرب وتضحيات وصم�ود كبري ،وهذا كلُّه
يحسب للشعب األبي الذي لم يتنازل عن حريته وأحامه
َ
طرف َ
�ة عني ،و خ�رج من االختب�ارات الخطرية
ووطن�ه
بنجاح وهمَّ ة وعزيمة أكرب.
أن اإلرادة حقيقي�ة وقراءة واعي�ة للمتغريات واملعادالت
الداخلي�ة والخارجية ،سياس�يا ً واجتماعياً ،لنتمكن من
تغيريها وتكييفها بما يتناس�ب م�ع متطلبات الحارض
واملس�تقبل ،ورضورة بل�ورة عق�د اجتماعي وس�يايس
جديد يفيض اىل تغيري ُ
األطر السياسية التقليدية الحالية
وتطويرها.
الرتكي�ز عىل عملية بناء الدولة واألمة ،كالهوية الوطنية
الجامعة ،وازالة الرتاكمات واملخاوف االجتماعية وحفظ
س�يادة الب�اد ومصالحه�ا ،وتوس�يع دائرة املش�اركة
السياس�ية وإع�ادة الثقة ب�ني املواطن ودولت�ه ،تنظيم
ح�دو ٍد وأطر واضح� ٍة تفصل بني الف�وىض وبني التعدد،
ب�ني التنافس والتخاص�م ،بني االخت�اف والخاف ،بني
الدولة والادولة ،بني املسموح والا مسموح.
آن األوان ان نتف�ق ع�ىل بن�اء دول ٍة واح�دة وأمة واحدة
ومصالح موحدة علي�ا ،وهوي ٍة وطني ٍة جامعة ،نقوى يف
ظلها جميعا وننعم باالس�تقرار واالزدهار واالحرتامَّ ،
إن
عراق�ا ً قويا ً ومس�تقرا ً وآمنا ً هو مكس�ب لنا ولرشكائنا
بعيدا عن التوت�رات والنزاعات والرصاع�ات ،يف اوجهها
املختلف�ة ،يك�ون ضحيته�ا املواط�ن والبل�د واملصلحة
العام�ة ،عرب تحقيق حوارات ج�ادة وحقيقية تفيض اىل
استقرار العراق وتحقيق االزدهار.

معرف�ة أنواع الهوي�ات والفهم الواعي لها وإنس�انية اإلنس�ان التي ال
تتحقق إال يف بيئة إنس�انية حقيقية وهي من املفاهيم املهمة التي يجب
ان يس�عى لها اإلنس�ان الواعي الدراكها ،ومثل ه�ذه البيئة ال تكون إال
عندما تكون منظمة بش�كل اجتماعي متكام�ل ،فتكون بذلك مجتمعا ً
ودول�ة ووطن وتعك�س الهوية الوطنية روح االنتم�اء لدى أبناء الوطن
الواح�د وهي التي عليها يرتفع ش�أن األمة وتزده�ر ،ومن دون الهوية
الوطنية تفقد األمة معنى اس�تقرارها ،ما لم يمتلك جميع أبناء الوطن
الواحد الحقوق نفسها ،وهذه الحقوق ما هي إال تجسيد ملعاني الهوية
الوطني�ة ،وهي ما ق�د تميز املواطن ع�ن غريه من األف�راد ،ومن هذه
الحق�وق حق التعليم وحق العاج ،وحق التعبري عن الرأي بحرية ،وحق
ملكية األرايض واملمتلكات ،وحق العمل ،وحق البناء ،وحق العيش بعزة
وكرامة عىل أرض املواطن .الهوية هي أحد أشكال القومية الوطنية التي
يختار الفرد طواعية أن يعيش�ها .وهي ال تنفصل عن مصلحة اإلنسان
اإلنس�انية وهويته اإلنس�انية التي اضحت اليوم رضورة حياتية ،هناك
م�ن يع�رف الهوية و ُيطلق العنان لنفس�ه ولعقله ،وهن�اك من يلجأ إىل
دي�ن من األديان كي يحقق له الت�وازن النفيس ،وهناك من ُيغلّب جانب
العلم للوصول إىل إجابات عن هذه األس�ئلة ،وهكذا لكل إنسان طريقته
يف البح�ث عن إجابات ألس�ئلة ُت ّ
ش�كل هويته ،وبقدر حصول اإلنس�ان
عىل إجاب�ات مُ قنعة وكافية يكون اس�تقرار هويت�ه ،وبقدر بعده عن
اإلجابة املريحة واملنطقية تحدث له حالة من التش�تت ،التي ُتس�بب له
االضطرابات النفسية ُ
وتوصله إىل ما ُيعرف بأزمة الهوية
و ق�د يكون الس�بيل الواض�ح للتفاع�ل االجتماعي الس�ليم والتعايش
السلمي وأيضا ً لإلصاح اإلنساني والشك أن الهوية ” اسم نسبة إىل هو،
وم�ن معانيها يف اللغ�ة العربية البرئ بعيدة ُ
القعر ،وهوية اإلنس�ان هي
حقيقت�ه وأوصافه التي تميّزه عن غريه من األفراد” وتعد من بني أهم
األعم�دة االجتماعية التي يتميز بها اإلنس�ان عىل م�ر التاريخ ،وحينما
نتح�دث ع�ن مصطل�ح الهوية نعط�ي االنطباع من�ذ الوهل�ة األوىل ،أو
يتب�ادر إىل ذهن الجميع أننا بصدد معالجة ظاهرة اجتماعية قد ترتبط
بأش�كال التمييز بني عرق شمايل أو جنوبي أو من ناحية أخرى تقاطب
مصطلحي البيض والس�ود .بحكم الحركات االجتماعية والثقافية وما
تف�رزه خنادق الرصاع الطبق�ي التي تحرم وتحلل ب�ني هوية وأخرى،
وتطالب بتأصيل هوية معينة ،أو إسقاط غريها من جانب آخر ،والهوية
اليوم اصبحت من القضايا االساسية يف تكوين وحياة اإلنسان ،ويمكننا
القول إن ُج َّل نش�اط اإلنسان يدور بني الهوية واملصلحة ،وهما فعليا ً ال
حي ،لكن
ينفصان ،فاملصلحة عمليا ً ترتبط برضورات اإلنس�ان ككائن ّ
وفق رشطه اإلنساني ،والهوية هي الصورة التي يتخذها اإلنسان ببعده
اإلنساني وصفته اإلنسانية ،اللذين يميزانه عن كل الكائنات األخرى.

كـاريكـاتـير

تثمين ًا وعرفان ًا لرشحية املتقاعدين واجلرحى مديرية ادارة املوارد البرشية
تقيم حف ًال تكري ً
ام هلم

املستقبل العراقي  /احمد املوايل
برعاية وكي�ل الوزارة االقدم حس�ني العوادي
وتحت شعار ( الرشطة العراقية مائة عام من
العطاء لخدمة ش�عبنا الكريم) اقامة مديرية
ادارة امل�وارد البرشية املتمثل�ة بمديرها العام
اللواء الحقوقي حسني سبهان الساعدي حفل
تكريم ملجموعة من متقاعدي وجرحى الوزارة
املحال�ني اىل التقاعد لعام  2021من ( الضباط
واملرات�ب) وبحض�ور مدي�ر صندوق ش�هداء
الرشطة الل�واء ثائر ف�اروق والل�واء الدكتور

سعد معن مدير دائرة العاقات واالعام ومدير
مديري�ة الش�هداء والجرحى زامل الس�اعدي
ومع�اون املدير الع�ام اللواء املهن�دس عصام
حسني ومجموعة من ضباط وزارة الداخلية،
وذلك تثمينا ً ملس�ريتهم وجهودهم وتضحايهم
الت�ي قدموه�ا حي�ث ش�كرهم بكلمت�ه التي
ً
اح�رتام لكم
وتقدي�ر و
قائ�ا ،تحي�ة
القاه�ا
ِ
ِ
ومل�ا بذلتموه من جه�ود يف مراح� ِل َعطائكم
سنوات مِ ْن ُعم ِْر ُك ْم تميّزت
الوظيفي الذي أخذ
ٍ
ّ
بالتضحية و ُن ْكرَان ّ
ات يف سبيل أداء األمانة،
الذ ِ
ِ

عوامل تتنبأ بإصابة املرضى بكوفيد
طويل األمد

كشفت دراس�ة جديدة عن العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل اإلصابة بأعراض
طويل�ة األم�د لفريوس كورون�ا وتمت�د إىل عدة أس�ابيع أو أش�هر  .وحددت
الدراس�ة ،الت�ي ُن�رشت يف مجل�ة « »Cellوأجري�ت عىل  200ش�خصا أصيب
بف�ريوس كورونا 4 ،عوامل لإلصاب�ة بأعراض طويلة األمد ،أولها :مس�توى
الحم�ض النووي الريب�ي لفريوس كورون�ا يف الدم عند اإلصاب�ة أو ما يعرف
ب»الحمل الفريويس» ،بحسب صحيفة نيويورك تايمز .أما العامل الثاني هو
وجود بعض األجس�ام املضادة الذاتية التي يفرزها الجسم ملهاجمة الفريوس
ولكنها تهاجم خايا الجسم عن الخطأ كما تفعل يف حاالت مثل الذئبة والتهاب
املفاص�ل الروماتويدي .العامل الثالث هو إعادة تنش�يط فريوس «Epstein-
 ،»Barrوه�و فريوس يصيب معظ�م الناس عندما يكونون صغ�ارًا لكنه مع
الوقت يصبح يف حالة س�بات .وأفادت الدراس�ة أن العامل الرابع هو اإلصابة
بمرض الس�كري من النوع  ،2عىل الرغم من أن الباحثني وخرباء آخرين قالوا
إنه يف الدراسات التي شملت أعدا ًدا أكرب من املرىض ،يتضح أن مرض السكري
ليس من األسباب املنترشة التي تزيد من األعراض طويلة األمد.

العراقـي

موك�دا ً عىل ان الوزارة تبق�ى متصلة بأبناءها
وان انته�ت خدمتهم فانها حملت بني اركانها
وجودهم وخطواتهم وس�نوات عملهم ،وايضا ً
قام الس�اعدي بتكري�م املتقاعدين والجرحى
ب�درع االبداع ش�اكرا ً له�م نيابتا ً ع�ن املراجع
العليا دورهم الكبري الذي قدموه للوزارة.
وم�ن جانبهم اثنى الحارضون من املتقاعدين
عىل هذه الخطوة التي تعترب االوىل من نوعها يف
الوزارة ش�اكرين تثمني هذا الجهد ومسريتهم
الرشطوية.

«البوكر» للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة للمرشحني جلائزة 2022
كش�فت الجائزة العاملية للرواي�ة العربية
«البوك�ر» ،ع�ن القائمة الطويل�ة املكونة
من  16رواية متنافس�ة عىل الجائزة للعام
.2022
ونرشت املنصة اإللكرتونية للجائزة جميع
الرواي�ات الت�ي وق�ع اختياره�ا للقائمة
الطويل�ة له�ذا الع�ام باللغ�ة العربي�ة،
الصادرة يف الفرتة ما بني  1حزيران 2020
و 30حزي�ران  .2021واخت�ريت القائم�ة
الطويل�ة من قبل لجن�ة التحكيم ،من بني
 122مشاركة.
وتتناف�س الرواي�ات ال�� 16ع�ىل الجائزة
البال�غ قدره�ا  50أل�ف دوالر .ويش�ار إىل
أن املؤلف�ني املدرجني ضم�ن القائمة الطويلة
ينح�درون م�ن  9بل�دان ،وت�رتاوح أعمارهم
بني  30و 65عاما .وتغط�ي روايات هذا العام
مجموعة واس�عة من املوضوع�ات ،من كفاح
الفنانني من أج�ل البقاء أثناء مواجهة الحرب
واضطه�اد الدول�ة ،إىل العاق�ة ب�ني ال�رشق
والغرب ،والحرية ،واألمومة ،واألدوار الجندرية
(األدوار االجتماعية بناء عىل الجنس).
واختريت القائمة الطويلة من قبل لجنة مكونة
من خمس�ة حكام برئاس�ة الروائ�ي التونيس

واألكاديم�ي والفائز الس�ابق يف «البوكر» عن
رواية «الطلياني» ،األس�تاذ ش�كري املبخوت.
كما تضم لجنة التحكيم أيضا الطبيب والشاعر
واملرتج�م الليب�ي آش�ور التويب�ي ،والكاتب�ة
اللبناني�ة وعض�و مجل�س إدارة القل�م الدويل
إيم�ان حميدان ،والش�اعرة والناقدة الكويتية
س�عدية مف�رح ،واألكاديمي�ة واملرتجم�ة
البلغارية بيان ريحانوفا ،وهي أس�تاذة األدب
العرب�ي الحدي�ث واملع�ارص بجامع�ة صوفيا
وأمين�ة عام�ة للرابط�ة األوروبية لدراس�ات
األدب العربي الحديث.

السفري املرصي يزور نقابة الصحفيني العراقيني ويشيد بدورها

وتتضم�ن قائم�ة املرش�حني له�ذا العام
أسماء س�بق ترش�يحها من قبل الجائزة
الدولي�ة للرواي�ة العربية ،وهم ع�ز الدين
شكري فش�ري (املدرج يف القائمة الطويلة
يف ع�ام  2009ع�ن رواية «غرف�ة العناية
ّ
املركزة» وللقائمة القصرية عام  2012عن
رواية «عناق عند جرس بروكلني») ،وحجي
جابر (املرشح للقائمة الطويلة عام 2017
ع�ن رواي�ة «رغوة س�وداء») .كم�ا ظهر
ضمن قائمة  ،2022كاتبان شاركا يف ندوة
الجائزة س�ابقا (ورشة للكتابة اإلبداعية)
وهما طارق إمام وريم الكمايل.
ويش�ار إىل أن الجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة
العربية تعد من أه�م الجوائز األدبية املرموقة
يف العالم العربي ،حيث تهدف إىل مكافأة التميز
يف األدب العربي املعارص.
وتأسس�ت الجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة العربية
عام  2007وترعاها «مؤسسة جائزة البوكر»
ىف لن�دن ،وتموله�ا دائ�رة الثقافة والس�ياحة
يف أبوظب�يُ .
وتمن�ح الجائزة يف مج�ال الرواية
حرصا ،ويقع ترشيح قائمة طويلة يستخلص
منها قائم�ة نهائية قصرية من س�ت روايات
لتتنافس عىل الجائزة.

صنع أرسع كمبيوتر يف العالـم

الفاعل حمليـ ًا وعربيـ ًا

اس�تمع اىل رشح مفصل عن طبيعة
عمل النقابة وفروعها يف املحافظات
وتواصلها م�ع النقابات واالتحادات
الصحفي�ة العربي�ة ك�ون نقي�ب
الصحفي�ني العراقيني ي�رأس حاليآ
االتح�اد العام للصحفي�ني العرب».
وتاب�ع البي�ان« ،كم�ا عرب الس�فري
امل�رصي ع�ن س�عادته ملا تش�هده
النقابة من تطور وذلك أثناء تجواله
يف أروق�ة النقاب�ة ومبناه�ا املتميز
واطاع�ه عىل س�ري العم�ل اإلداري
واملهني فيها».

أشاد سفري جمهورية مرص العربية
ولي�د إس�ماعيل ،بال�دور الفاع�ل
واملتميز الذي تحتله نقابة الصحفيني
العراقي�ني محليا وعربيا وما تقدمه
م�ن جهود بارزة ل�أرسة الصحفية
وتفاعله�ا املتواص�ل م�ع وس�ائل
اإلع�ام يف نق�ل الحقائ�ق إىل ال�رأي
الع�ام .وذك�رت نقاب�ة الصحفيني
العراقي�ني يف بي�ان ورد للس�ومرية
ني�وز ،إن «نقي�ب الصحفيني مؤيد
الام�ي اس�تقبل يف مق�ر النقاب�ة
سفري جمهورية مرص العربية الذي

الفرتة األخطر ..تعرف عىل مدة حضانة أوميكرون لدى املصاب

م�ع اكتش�اف الخصائ�ص الخاص�ة باملتح�ور
أوميك�رون ،بدأن�ا نكتش�ف أن�ه مختل�ف ع�ن
املتحورات األخ�رى مثل دلتا ،من ناحية األعراض
ورسعة االنتش�ار والتأثري عىل جس�م اإلنس�ان.
وأظه�رت األبح�اث مؤخ�را اختاف�ا جدي�دا بني
املتحوري�ن ،وه�و ف�رتة «حضان�ة الف�ريوس»،
وه�ي املدة الزمنية بني تعرض�ك للفريوس ووقت

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ب�دء ظه�ور األع�راض .وج�دت دراس�ة صغرية
أجرتها مراكز السيطرة عىل األمراض أن حضانة
أوميك�رون تب�دو أق�رص بح�وايل ي�وم واحد من
حضان�ة دلتا.أما م�ع دلتا ،كان وق�ت الحضانة
ع�ادة ح�وايل  4أيام ،أم�ا مع أوميك�رون ،تقرص
الف�رتة إىل  3أي�ام ،وفق�ا ملوقع «فوك�س نيوز».
ف�رتة حضان�ة الفريوس ه�ي أح�د العوامل التي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يمكن أن تس�اهم يف رسعة انتشاره ،حيث تعني
فرتة الحضانة القصرية أن فرتة تعرض الشخص
للف�ريوس وقابليت�ه عىل نقل�ه لآلخرين ،رسيعة
جدا.وكتب�ت كلية الطب بجامع�ة هارفارد« :مع
أوميك�رون ،يحدث معظم انتق�ال العدوى خال
ي�وم إىل يومني قبل ظهور األع�راض ،ويف غضون
يومني إىل  3أيام بعد ذلك».
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قالت ميتا الرشكة املالكة ملوقع التواصل االجتماعي الش�هري فيس�بوك إنها
تصن�ع جه�از كمبيوتر خارقا تعتقد أن�ه س�يكون األرسع يف العالم بنهاية
العمل فيه يف منتصف العام الجاري.
وأك�دت الرشك�ة يف مدون�ة أن الكمبيوت�ر الخارق س�يفيد الرشكة يف مجال
ال�ذكاء االصطناعي من خ�ال بناء نماذج بوس�عها التعلم م�ن تريليونات
األمثل�ة والتعام�ل مع مئ�ات اللغات وتحلي�ل النصوص والص�ور ومقاطع
الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا.
وقالت الرشكة «لن يس�اعد ذلك فقط عىل تأمني مس�تخدمي خدماتنا اليوم
فحس�ب ،بل يف املس�تقبل أيضا ،ألننا نبني من أجل العالم االفرتايض الكامل
(ميتافريس)».
ويش�ري مصطلح ميتاف�ريس أو العالم االف�رتايض الكام�ل إىل فكرة تمكني
الن�اس م�ن الدخول إىل بيئ�ة افرتاضية ع�رب أجهزة مختلف�ة ،ومن خالها
يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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