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البنك الدويل عن طالب العراق« :ال يفهمون ما يقرؤونه»!!
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير الكهرباء هيدد «العنارص
املتخاذلة» بـ «الرضب بيد من حديد»:
ص3
لن نسمح بأي استثناءات

الدفاع تـوجـه
بتسكيـن كافـة موظفيهـا املدنييـن
ص3
خالل مدة أقصاها شهر

اعت�ر البنك ال�دويل ،أمس الثالث�اء ،ان  % 90من
الطالب العراقيني ال يفهمون ما يقرأونه ،بس�بب
الرصاع الذي عاشه العراق وأوجه القصور فيه.
ووافق البنك عىل مرشوع جديد بقيمة  10ماليني
دوالر أمريك�ي لدعم االبتكارات من أجل التعلم يف
ثالث محافظات عراقي�ة ،وفقا لبيان صادر عنه
تلقت املس�تقبل العراقي اإلعالمية نس�خة منه.
وحسب البنك الدويل ان املرشوع الجديد يهدف إىل
تعزيز ممارس�ات التدريس ملعلمي اللغة العربية
والرياضيات ،وتحسني مهارات القراءة والكتابة
والحس�اب ل�دى ط�الب املرحل�ة االبتدائي�ة من
الفئ�ات األكث�ر احتياجا ً يف املحافظ�ات العراقية
التي تتأخر التنمية فيها عن املحافظات األخرى.
وصنف البن�ك رأس املال الب�رشي يف العراق بأنه
«يمث�ل  %15فق�ط م�ن إجم�ايل الث�روة ،وه�و
أح�د أدن�ى املع�دالت يف منطقة الرشق األوس�ط
وش�مال أفريقي�ا» .وعن س�بب ذلك لف�ت اىل ان
االس�باب «ترج�ع إىل حد كب�ري إىل ضعف نواتج
التعليم»«.ال�رصاع ال�ذي عاش�ه الع�راق وأوجه
القصور قادت�ا البلد إىل نظام تعليمي «يعجز عن
تقدي�م امله�ارات األساس�ية إىل الط�الب  -والتي
تش�كل أس�اس التعلم وتنمية امله�ارات» ،وفقا
للبي�ان .ووفق�ا ألحدث تقيي�م مله�ارات القراءة
للصف�وف األوىل وتقيي�م مه�ارات الرياضي�ات
للصفوف األوىل أن�ه «يظهر بحلول الصف الثالث
لم تك�ن الغالبية العظمى م�ن الطالب العراقيني
الذي�ن ت�م تقييمه�م قد اكتس�بوا بع�د املهارات
األساسية الكافية».

التفاصيل ص2

رئيس اجلمهورية لوفد أورويب :هناك حاجة لتشكيل حتالف دويل ملكافحة الفساد

القانونية الربملانية :اتفاق عىل تقديم قانوين التقاعد والضامن االجتامعي للتصويت

ص2

ص2

جملس الوزراء يتخـذ عـدة قـرارات ختـص امليـاه:
ختصيص  25مليار دينار لـ «معاجلة الشح»

بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س الثالث�اء ،الجلس�ة
االعتيادي�ة التاس�عة ع�رشة ملجل�س
الوزراء.
وجرت خالل الجلس�ة مناقش�ة األوضاع
العامة يف البالد ،وبحث امللفات االقتصادية
والخدمي�ة املختلفة ،واطل�ع املجلس عىل
إج�راءات تنفي�ذ الق�رارات والتوصي�ات
الحكومي�ة الخاص�ة بمواجه�ة األزم�ة
االقت�����صادية العاملية ،والتخ���فيف
من آثارها.

وزير اخلارجية السعودي :حققنا تقدم ًا باملحادثات مع إيران
بغداد  /المستقبل العراقي

قال وزي�ر الخارجية الس�عودي األمري فيصل ب�ن فرحان،
أم�س الثالثاء ،إن بالده حققت بع�ض التقدم يف املحادثات
مع إيران ،مضيفا ً «لكن ليس بش�كل كاف» .وأضاف وزير
الخارجية الس�عودي ،يف منتدى داف�وس العاملي ،أن «أيدينا
مم�دودة إلي�ران» .وانطلق الحوار ب�ني إيران والس�عودية
يف نيس�ان  2021يف بغ�داد ،بعدم�ا تكللت جه�ود الحكومة
العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفني عىل طاولة
واحدة .وكانت الجولة الخامسة من الحوار قد عقدت خالل
الشهر املايض يف بغداد .وشارك يف الجولة نائب أمني مجلس

كتلـة هـوائيـة
حـارة قــادمـة لـلـعـراق:
«ستعيد الصيف جمدد ًا»
ص3

وأكد الكاظمي أن التحديات واملسؤوليات
كب�رية ع�ىل الحكوم�ة ،ويج�ب ع�دم
االستسالم لها بل مواجهتها وتحويلها إىل
فرص نجاح.
ووجّ ه الكاظمي الوزراء وجميع املسؤولني
يف الدول�ة بمواصلة االس�تماع لش�كاوى
املواطن�ني ومتابعته�ا ،وإيج�اد الحل�ول
الرسيعة لها.
ّ
وب�ني أن روح التكام�ل والتع�اون ب�ني
ال�وزارات يجب أن تكون بأعىل مس�توى،
وشدد عىل رضورة عدم الوقوع باألخطاء
لضم�ان عب�ور املرحل�ة الصعب�ة الت�ي
يعيشها البلد حالياً.

ويف س�ياق الجلس�ة ق�دم وزي�ر املالي�ة
تقري�را ً مفصالً ع�ن الوض�ع االقتصادي
للع�راق وامل�ؤرشات اإليجابي�ة لتقاري�ر
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل بش�أن
خطوات الحكومة فيم�ا يخص االقتصاد
ال�ذي تضم�ن ع�دة فق�رات ،أهمه�ا م�ا
يتعل�ق بمؤرش الناتج املحيل ،واملس�اهمة
القطاعي�ة يف نمو النات�ج املحيل اإلجمايل
غري النفطي ،ومعدالت التضخم يف العراق
للع�ام امل�ايض والرب�ع األول م�ن الع�ام
الحايل.
وتط�رق التقري�ر أيضا إىل مؤرش أس�عار
الغ�ذاء العاملي�ة ،وأس�عار امل�واد الغذائية

املخت�ارة يف العال�م ويف العراق ،ومؤرشات
االقتص�اد الرقم�ي ،وأش�ار إىل املخ�زون
املايل املؤقت (موازين الحكومات) وامليزان
املايل وإجمايل احتياطات العملة األجنبية،
واملع�روض النق�دي والودائ�ع بالعمالت
األجنبي�ة يف قطاع البن�وك ومبيعات مزاد
ً
فض�ال عن التضخ�م االقتصادي
العمل�ة،
وإجم�ايل الدي�ن وتوقعات أس�عار النفط
الخام.
واس�تضاف املجل�س يف جلس�ته املكل�ف
ب�إدارة وزارة الكهرب�اء ،الذي قدم بدوره
عرضا ً عن واقع الكهرباء الحايل .

التفاصيل ص2

املالية الربملانية تقرر استضافة عيل عالوي :إلنضاج قانون الدعم الطارئ

األمن القومي اإليراني س�عيد إيرواني ورئيس االستخبارات
الس�عودي خالد الحميدان بحضور رئي�س الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي .وكان املتحدث باس�م وزارة الخارجية
اإليرانية س�عيد خطيب زادة قد أكد ،أواخر الش�هر املايض،
أن مباحثات الجولة الخامسة بني بالده والسعودية «كانت
إيجابي�ة وجادة وتس�ري إىل األم�ام» ،معربا ً ع�ن أمله يف أن
ترتقي إىل «مس�توى س�يايس عال» .وبعد خالف بني إيران
وكل م�ن الس�عودية والكويت أخريا ً حول حق�ل «الدرة» أو
«آرش» للغاز ،قال وزير الطاقة السعودي ،األمري عبد العزيز
بن سلمان ،األسبوع املايض ،إن «الكويت والسعودية تريدان
بحث موضوع حقل غاز الدرة كفريق واحد مع إيران».

القنصل البحريني يف النجف :فتوى املرجعية غريت املوازين واحلشد أهبرنا

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل متهمني بالتزوير واإلحتيـال و 228متسـوالً

املرور تصدر توجيه ًا
جديـد ًا بـخـصـوص مـواقـع
املرشوع الوطني
ص3

الكهرباء تصدر تطمين ًا
ألصحـاب العقـود املتبقيـن:
ستثبتون عىل املالك
ص2

منتخب العراق للتايكوندو
يشـارك فـي بطـولـة الشـارقـة
الدولية
ص7

ص2

ص2

ص2

الكهرباء تصدر تطمين ًا ألصحاب العقود املتبقني :ستثبتون عىل املالك
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

طمأنت وزارة الكهرباء ،أمس الثالثاء،
أصح�اب العقود ممن لم يت�م تثبيتهم
حتى اآلن عىل املالك الدائم يف تشكيالت
الوزارة.
وأك�دت ال�وزارة يف كت�اب حصل�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه انها
ماضي�ة يف تثبي�ت ه�ؤالء وإدراجه�م
كأولولي�ة يف م�روع قان�ون موازنة
 2022لغ�رض التثبي�ت الس�يما ممن
لدي�ه خدم�ة  5س�نوات {دائم�ة او
متقطعة}».
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البنك الدويل عن طالب العراق« :ال يفهمون ما يقرؤونه»!!
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعت�ر البنك ال�دويل ،أمس الثالث�اء ،ان  % 90من الطالب
العراقي�ن ال يفهمون ما يقرأونه ،بس�بب الرصاع الذي
عاشه العراق وأوجه القصور فيه.
وواف�ق البن�ك ع�ىل م�روع جدي�د بقيم�ة  10مالين
دوالر أمريك�ي لدع�م االبتكارات من أج�ل التعلم يف ثالث
محافظ�ات عراقي�ة ،وفق�ا لبي�ان ص�ادر عن�ه تلق�ت
املستقبل العراقي اإلعالمية نسخة منه.
وحس�ب البنك الدويل ان املروع الجديد يهدف إىل تعزيز
ممارس�ات التدريس ملعلمي اللغة العربية والرياضيات،
وتحس�ن مه�ارات الق�راءة والكتاب�ة والحس�اب لدى
ط�الب املرحل�ة االبتدائي�ة من الفئ�ات األكث�ر احتياجا ً
يف املحافظ�ات العراقي�ة الت�ي تتأخر التنمي�ة فيها عن
املحافظات األخرى.
وصن�ف البنك رأس امل�ال البري يف الع�راق بأنه «يمثل
 %15فقط م�ن إجمايل الثروة ،وهو أحد أدنى املعدالت يف
منطقة الرق األوسط وشمال أفريقيا».
وعن س�بب ذلك لفت اىل ان االسباب «ترجع إىل حد كبري
إىل ضعف نواتج التعليم».
«الرصاع الذي عاش�ه العراق وأوجه القصور قادتا البلد
إىل نظام تعليمي «يعجز عن تقديم املهارات األساسية إىل
الطالب  -والتي تش�كل أساس التعلم وتنمية املهارات»،
وفقا للبيان.
ووفقا ألح�دث تقييم مله�ارات الق�راءة للصفوف األوىل
وتقييم مهارات الرياضي�ات للصفوف األوىل أنه «يظهر
بحل�ول الص�ف الثالث ل�م تك�ن الغالبي�ة العظمى من
الط�الب العراقين الذين ت�م تقييمهم قد اكتس�بوا بعد
امله�ارات األساس�ية الكافي�ة» ،وفقا للبنك ال�دويل الذي
اكد ان «أكثر م�ن  %90من الطالب يعجزون عن فهم ما
يقومون بقراءته».
ول�م يتمك�ن «ما يق�رب من ثل�ث طالب الص�ف الثالث
من اإلجابة بش�كل صحيح عىل س�ؤال واح�د حول أحد
النص�وص املناس�بة ألعمارهم قرأوها لتوهم» ،حس�ب
البيان الذي أوضح انه «لم يتمكن  %41من طالب الصف
الثال�ث م�ن حل مس�ألة طرح حس�ابية واحدة بش�كل

صحيح».
وي�رى البنك الدويل انه جراء نوات�ج التعلم املتدنية «ترز
الحاجة املاس�ة إىل الرتكيز عىل الطالب من الفئات األكثر
احتياج�ا ً واملعرضن لخطر التخلف عن الركب والترسب
من نظام التعليم».
وزاد ت�رسب الط�الب من امل�دارس االبتدائي�ة يف املايض
القريب وفقا للبنك الدويل الذي اكد انه «لم يكمل التعليم
سوى نصف الطالب من الفئات األشد فقراً».
«وامل�روع الجديد موجه نحو الط�الب املنتمن للفئات
األشد فقرا ً ملنع املزيد من خسائر التعلم بينهم ولضمان
التعلم لجميع األطفال العراقين» ،حسب البيان.
وقال ساروج كومار جاه ،املدير اإلقليمي لدائرة املرق
بالبن�ك الدويل ان من ش�أن املروع الجديد أن «يس�اعد
الع�راق عىل تحس�ن نوات�ج تعلم الق�راءة والرياضيات
ألكثر من  300ألف طالب وطالبة وتحس�ن ممارس�ات
التدري�س ألكث�ر م�ن  4000مُ �درس ومُ درس�ة ملادت�ي

الرياضي�ات واللغة العربية يف محافظ�ات العراق الثالث
األشد فقراً».
يش�ار اىل ان املروع الجديد س�ينفيذ م�ن جانب وزارة
الرتبية العراقية بالتع�اون الوثيق مع وزارتي التخطيط
واملالية عىل مدى عامن.
وس�تظهر النتائ�ج يف إط�ار تنفي�ذ ه�ذا امل�روع ،إذ
«س�يتم االس�تفادة بها عىل نطاق وطني أوسع وتوجيه
اإلصالح�ات الالزم�ة لالرتقاء بمس�توى ج�ودة التعليم
ومالءمته يف العراق» ،وحسب البنك الدويل.
ويف  18اي�ار الج�اري ،اعلن�ت وزارة الرتبي�ة العراقي�ة
توقيعه�ا خط�ة عمل مش�رتكة مع منظمة اليونيس�ف
لتطوي�ر ج�ودة التعلي�م يف الع�راق للعام�ن – 2022
.2023
وذك�ر بيان صادر ع�ن الوزارة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه انها «اج�رت مراس�يم توقي�ع خطة عمل
مشرتكة ،مع منظمة االمم املتحدة للطفولة  -اليونيسف،

لتنفيذ مش�اريع تهدف اىل تحس�ن التعليم األس�ايس يف
العراق للعامن .»2023 – 2022
مراسيم التوقيع جرت بحضور وزير الرتبية ،عيل حميد
الدليم�ي ،ونائب ممثل اليونيس�ف بالع�راق كن ليگنز،
واعض�اء اللجن�ة التوجيهي�ة ،إذ مثل ال�وزارة بالتوقيع
الوكيل االداري للوزارة فالح القييس.
ورحب وزير الرتبية خالل املراس�يم ب�»دعم اليونيسف»
قائ�ال« :ندرك أنن�ا بحاج�ة اىل توفري مس�تويات عالية
الج�ودة ألطفالنا يف مجال التعلي�م» ،مضيفا ان «توقيع
االتفاقي�ة س�يعطي إش�ارة الب�دء للعم�ل ع�ىل تنفي�ذ
مجموعة من املش�اريع تش�مل دعم تطبيق نظام ادارة
املعلومات الرتبوية (.« )EMIS
وسيعطي توقيع االتفاقية اشارة البدء ايضا ل�»تحسن
ج�ودة التعلي�م ورعاي�ة االطف�ال واألن�اث للوصول اىل
التعلي�م املبكر باالضافة اىل دعم االس�رتاتيجية الوطنية
العراقي�ة يف التعلي�م ودعم م�روع تقيي�م االختبارات
الوطنية «.
من جانبه قال ممثل اليونس�يف كن ليگنز ان منظمته
«م�رسورة للعمل ي�دا بيد م�ع وزارة الرتبي�ة» ،مضيفا
«نحن سعداء جدا للرد عىل احتياجات وطلبات الحكومة
العراقي�ة وتوقيع خط�ة العمل ه�ذه لتفعيلها يف توفري
تعلي�م نظامي وغري نظامي وتعلي�م مبكر لالطفال من
عمر  18 – 3س�نة بما يف ذلك الحاالت االنسانية وتعزيز
االنظمة الرتبوية».
يذك�ر ان خط�ة العم�ل املوقعة ه�ي اس�تكماال لخطة
التعاون املشرتكة بن الحكومة العراقية املتمثلة بوزارة
التخطي�ط ومكت�ب منظمة االم�م املتح�دة للطفولة –
اليونيسف يف العراق.
وقامت وزارة الرتبية بخطوات «هامة وطويلة األمد من
أج�ل تحقيق نظ�ام تعليمي فعال ،لك�ن الطريق أمامنا
ما زال طوي�ال ومليئا بالتحديات» ،حس�ب البيان ،الذي
لف�ت اىل انه «وم�ع اإلرادة وااللتزام س�يتم تحقيق هذه
األهداف ،مع اليونيسف».
وسيتوفر الدعم الالزم لوزارة الرتبية العراقية مع رشكاء
التنمية الرئيس�ين لتمكينها من تحقيق أهدافها ،وفقا
للبيان.

جملس الوزراء يتخذ عدة قرارات ختص املياه :ختصيص  25مليار دينار لـ «معاجلة الشح»
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،أمس الثالثاء ،الجلسة االعتيادية
التاسعة عرة ملجلس الوزراء.
وج�رت خ�الل الجلس�ة مناقش�ة األوضاع
العامة يف البالد ،وبح�ث امللفات االقتصادية
والخدمي�ة املختلف�ة ،واطل�ع املجل�س عىل
إج�راءات تنفي�ذ الق�رارات والتوصي�ات
الحكومي�ة الخاص�ة بمواجه�ة األزم�ة
االقتصادية العاملية ،والتخفيف من آثارها.
وأكد الكاظم�ي أن التحديات واملس�ؤوليات
كبرية عىل الحكومة ،ويجب عدم االستسالم
له�ا ب�ل مواجهته�ا وتحويله�ا إىل ف�رص
نجاح.
ووجّ ه الكاظمي الوزراء وجميع املس�ؤولن
يف الدول�ة بمواصل�ة االس�تماع لش�كاوى
املواطن�ن ومتابعته�ا ،وإيج�اد الحل�ول
الرسيعة لها.
ّ
وبن أن روح التكامل والتعاون بن الوزارات
يجب أن تكون بأعىل مس�توى ،وش�دد عىل
رضورة عدم الوقوع باألخطاء لضمان عبور
املرحلة الصعبة التي يعيشها البلد حالياً.
ويف س�ياق الجلس�ة قدم وزير املالية تقريرا ً

وكالة شؤون الرشطة تقبض
عىل متهمني بالتزوير
واإلحتيـال و 228متسـوالً
ألق�ت األجه�زة األمني�ة القبض عىل
متهم�ن بجرائم مختلفة مع عرات
املتسولن يف العاصمة بغداد.
وقالت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون
الرط�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ان�ه «تم القبض
ع�ىل متهم�ن أثن�ن بالتزوي�ر وآخر
بالنص�ب واإلحتي�ال ع�ىل املواطن�ن
والقبض ع�ىل متهم لقيام�ه باطالق
العي�ارات الناري�ة ع�ىل اح�د من�ازل
املواطنن بس�بب مش�كلة عش�ائرية
والقبض عىل  228متسوالً يف محافظة
بغداد».
ولف�ت اىل «القب�ض ع�ىل متهم�ن
وضبط بحوزتهم ع�ىل  200غرام من
مادة الكريس�تال املخدرة يف محافظة
ميسان».

ً
مفص�ال ع�ن الوض�ع االقتص�ادي للع�راق
وامل�ؤرشات اإليجابي�ة لتقاري�ر البنك الدويل
وصن�دوق النق�د ال�دويل بش�أن خط�وات
الحكومة فيما يخص االقتصاد الذي تضمن
ع�دة فقرات ،أهمها ما يتعلق بمؤرش الناتج
املحيل ،واملس�اهمة القطاعية يف نمو الناتج
املح�يل اإلجم�ايل غ�ري النفط�ي ،ومع�دالت
التضخم يف العراق للعام املايض والربع األول
من العام الحايل.
وتطرق التقرير أيضا إىل مؤرش أسعار الغذاء
العاملي�ة ،وأس�عار امل�واد الغذائي�ة املختارة
يف العال�م ويف الع�راق ،وم�ؤرشات االقتصاد
الرقم�ي ،وأش�ار إىل املخ�زون امل�ايل املؤقت
(موازين الحكومات) وامليزان املايل وإجمايل
احتياط�ات العمل�ة األجنبي�ة ،واملع�روض
النقدي والودائع بالعمالت األجنبية يف قطاع
البن�وك ومبيع�ات م�زاد العمل�ة ،فضالً عن
التضخم االقتصادي وإجمايل الدين وتوقعات
أسعار النفط الخام.
واستضاف املجلس يف جلسته املكلف بإدارة
وزارة الكهرب�اء ،ال�ذي قدم ب�دوره عرضا ً
ع�ن واق�ع الكهرب�اء الح�ايل واس�تعدادات
الوزارة الخاصة بتوف�ري الطاقة الكهربائية
للمواطن�ن وتج�اوز العقب�ات واملش�كالت

الت�ي تواجهه�ا .وج� ّدد رئي�س مجل�س
الوزراء توجيهاته الس�ابقة لوزارة الكهرباء
ومالكاته�ا الهندس�ية وكل العامل�ن فيها
برف�ع وت�رية العم�ل ،واس�تنفار الجه�ود
ملواجه�ة تحدي�ات موس�م الصي�ف ،وأك�د
س�يادته أن مجلس الوزراء قدم كل أش�كال
الدعم لل�وزارة لتأم�ن كام�ل احتياجاتها؛
من أج�ل ضم�ان توف�ري التي�ار الكهربائي
للمواطنن وتجاوز أي أزمة محتملة.
وبع�د أن ناق�ش مجل�س الوزراء ع�ددا ً من
القضاي�ا املتعلق�ة بمل�ف الكهرب�اء ،أصدر
اآلتي:
 إقرار توصي�ة اللجنة املركزي�ة للمراجعةواملصادق�ة عىل اإلحال�ة يف وزارة الكهرباء،
بش�أن الرب�ط الكهربائ�ي ب�ن جمهوري�ة
الع�راق وهيئ�ة الرب�ط الكهربائ�ي ل�دول
مجل�س التع�اون ل�دول الخلي�ج العربي�ة،
ق�در تعلق املوضوع بالصالحي�ة املالية ،بعد
توقيع التوصية آنفاً ،من املرف عىل وزارة
الكهرباء.
وش�هدت الجلس�ة اس�تعراض التقري�ر
الوبائي ،وإج�راءات وزارة الصحة؛ ملواجهة
جائح�ة كورونا ،والجه�ود املبذولة من قبل
الوزارة يف توفري املستلزمات الطبية الالزمة،

وجهودها يف تأمن اللقاحات وحث املواطنن
عىل أخذها.
وبع�د مناقش�ته املوضوع�ات املدرج�ة عىل
جدول األعمال ،أصدر مجلس الوزراء اآلتي:
أوالً /ت�ويل وزارة املالي�ة تموي�ل مبل�غ
( )3000000000دينار ،فقط ثالثة مليارات
دين�ار لراء آلي�ات تنظيف وس�د العجز يف
الخدم�ات ،ومبل�غ ( )2000000000دينار،
فق�ط مليارا دينار ألعمال التنظيف وتطوير
الواق�ع البيئي إىل محافظ�ة النجف األرشف
بم�ا ينس�جم وأهميته�ا ،وحج�م األعم�ال
الكب�رية يف املحافظة وعدد الزائرين املتنامي
سنوياً ،تنفيذا ً للفقرتن ( ،1و )2املذكورتن
يف كت�اب دي�وان الرقاب�ة املالي�ة اإلتح�ادي
املرقم بالع�دد ( )2443/15/1/1املؤرخ يف
 3ش�باط  ،2021املرافق رب�ط قرار مجلس
الوزراء ( 15لسنة .)2022
ثاني�اً /إقرار توصية اللجن�ة الوطنية العليا
للمياه وبحسب اآلتي:
 تمويل وزارة املالية مبلغ ()25000000000دينار ،فقط خمسة وعرون مليار دينار إىل
وزارة املوارد املائية عىل دفعتن خالل شهري
(حزي�ران ،وتم�وز)؛ لغ�رض االس�تمرار يف
معالجة الشحة املالية خالل املوسم الصيفي

القادم ،وتأمن املتطلبات الرضورية ألعمال
دوائر الوزارة املذكورة آنفا ً يف محافظة دياىل
موزعة كاآلتي:
 )7000000000( -1دين�ار ،فق�ط س�بعة
ملي�ارات دين�ار /الهيئ�ة العام�ة لتش�غيل
وصيانة حوض نهر دجلة ،تخصص ألعمال
نصب محط�ات الضخ وصيانته�ا ،وتأهيل
النواظ�م ورشاء الوق�ود وامل�واد االحتياطية
ومعالجة مشكلة ناحية سيد دخيل.
 )2000000000( -2دين�ار ،فق�ط ملي�ارا
دين�ار /الهيئ�ة العام�ة لتش�غيل وصيان�ة
ح�وض نه�ر الف�رات ،تخص�ص ألعم�ال
التطه�ريات وتبطن ج�داول الري ،لتخفيف
آثار الشحة املائية وإيصال املاء للجداول.
 )3500000000( -3دين�ار ،فق�ط ثالث�ة
ملي�ارات وخمس مئة ملي�ون دينار /دائرة
تنفي�ذ أعمال كري األنه�ر ،تخصص ألعمال
إزال�ة الش�حة ورفع الرتس�بات م�ن مقدم
السدات والسدود يف محافظة دياىل.
تنفيذا ً للفقرتن ( ،1و )2املذكورتن يف كتاب
دي�وان الرقابة املالية االتحادي املرقم بالعدد
()2443/15/1/1املؤرخ يف  3شباط ،2021
املرافق رب����ط ق�رار مجلس الوزراء (15
لسنة .)2022

رئيس اجلمهورية لوفد أورويب :هناك حاجة لتشكيل حتالف دويل ملكافحة الفساد
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س الجمهوري�ة الدكت�ور برهم صال�ح ،أمس
الثالثاء ،يف قرص السالم ببغداد ،وفد الرملان األوروبي برئاسة
رئيسة لجنة األمن والدفاع السيدة ناتايل لويزو والوفد املرافق
له�اّ .
وأك�د الرئيس بره�م صالح أهمي�ة العالق�ات الثنائية
املش�رتكة التي تجم�ع الع�راق واالتحاد األوروب�ي باعتباره
رشي�كا ً أساس�يا ً يف مختل�ف املج�االت ،وخصوص�ا ً يف مجال
مكافح�ة اإلرهاب والتطرف ومواجهة خاليا داعش إىل جانب

تطوير قدرات قوات األمن العراقية عر االستفادة من الخرات
األوروبي�ة يف ه�ذا الصدد .وأض�اف الرئي�س أن هناك حاجة
لتش�كيل تحال�ف دويل ملكافحة الفس�اد عىل غ�رار التحالف
الدويل ملكافحة اإلرهاب ،لكون الفساد هو االقتصاد السيايس
للعنف واإلره�اب ،ولن يتم القضاء عىل اإلرهاب والتطرف إال
بتجفيف منابع تمويله املستندة عىل أموال الفساد ،مشريا ً إىل
أن اإلرهاب والفساد متالزمان ومرتابطان ومتخادمان ويديم
أحدهما اآلخر .وأشار صالح إىل أن قوات األمن العراقية بكافة
تش�كيالتها تواصل بحزم عملياتها للقضاء عىل ما تبقى من

الخاليا اإلرهابية التي تهدد أمن العراق واملنطقة ،الفتا ً إىل أنه
ال يمكن أن نس�تخف بخطورة اإلرهاب ،ونؤكد رضورة إنهاء
الرصاعات واألزمات يف املنطقة والعالم وإرس�اء السالم ،ألن
استمرار الرصاعات ّ
يمثل متنفسا ً للمجاميع اإلرهابية.
من جانبها ،أكدت ناتايل لويزو ،التزام االتحاد األوروبي بدعم
أم�ن واس�تقرار الع�راق وتمكن قوات�ه األمني�ة يف مكافحة
ً
مش�يدة بالدور املهم الذي لعب�ه العراق يف مكافحة
اإلرهاب،
داع�ش إىل جان�ب جه�وده يف إرس�اء األم�ن واالس�تقرار يف
املنطقة.

القنصل البحريني يف النجف :فتوى املرجعية غريت املوازين واحلشد أهبرنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أشاد القنصل العام لقنصلية مملكة البحرين
يف النج�ف االرشف الس�فري عب�د اللطيف بن
جاسم السكران ،أمس الثالثاء ،بدور الحشد
الشعبي وتضحياته.

وذك�ر بي�ان العالم الحش�د الش�عبي تلقت
املستقبل العراقي نس�خة منه ،ان «القنصل
البحرين�ي زار مق�ر الل�واء الثاني بالحش�د
الش�عبي حي�ث التق�ى آم�ر الل�واء طاه�ر
الخاقاني الذي رحب بدوره بهذه الزيارة».
ونق�ل البيان ع�ن القنص�ل البحريني خالل

الزي�ارة الق�ول «انبه�رت بما قدمه الحش�د
الش�عبي من تضحيات يف سبيل وطنهم وما
صنع�وا من نرص س�يخلده التأري�خ كونهم
أصحاب رسالة وساروا بفتوى صانت األرض
والعرض».
واض�اف الس�كران ،ان «م�ا صنعه الحش�د

الشعبي يجب ان ينظر له العالم بأرسه كونه
دحر ق�وة ظالمية أباحت الحرمات وانتهكت
األعراض وال تمت لإلسالم بصلة».
وب�ن ،ان «املرجعي�ة الديني�ة العليا صاحبة
الفض�ل األكر بفتواها التأريخية التي غريت
موازين املعادلة».
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القانونية الربملانية :اتفاق عىل تقديم قانوين
التقاعد والضامن االجتامعي للتصويت
بغداد  /المستقبل العراقي
ْ
أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية
اإلس���راع بتقدي�م مش���اريع
القوان�ن املتأخ�رة من�ذ ال�دورات
الس��ابقة املس��توفية للش��روط
الدس���تورية والت�ي له�ا أهمي�ة
قصوى يف حي���اة املواطنن ،بغية
التصوي�ت عليه�ا من قب�ل أعضاء
املجلس.
وق�ال رئي�س اللجن���ة محم�د
عن���وز إن «لجنت�ه تس���عى
إىل اإلس���راع بتقدي�م القوان�ن
املتأخرة واملس���توفية للش��روط
الدس���تورية ،الس���يما تل�ك
الت�ي له�ا أهمية كبي���رة يف حياة
املواطن��ن ،مثل قان��ون التقاعد
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال
وتحس���ن الوص�ف الوظيف�ي
للم�الكات ،وكذل�ك القوان���ن
الت���ي تحم���ي الش���رائح
االجتماعي�ة الضعيف��ة وتعويض
املترضرين م�ن األعم��ال الحربية
واإلرهابي���ة ،إضاف�ة إىل قوان�ن
تتعلق باملوازنة مثل التعيينات وحل
مشكلة املحارضين».
وأض���اف أن «هن�اك نح��و 120
مش���روع قانون متأخ�را ل��دى
اللجن�ة القانوني�ة ،مقدم�ة م�ن
وزارات ولج�ان برملاني�ة مختص�ة
من الدورات الس���ابقة »،مبين��ا

أن «أحد أس���باب التأخي��ر يعود
إىل وب���اء كورون�ا ،فض���ال عن
التظاه���رات التي عم�ت الب��الد
يف وق�ت س���ابق  ،فيم�ا يتلخص
س���بب التأخري يف ع�دم البت بها
يف الوق�ت الح�ايل ،لع�دم تش�كيل
الحكومة حتى اآلن».
ولف��ت عنوز إل��ى أن «مجل��س
الن���واب أخ��ذ عل���ى عاتق��ه
املض���ي ب�دوره التش���ريعي
والرقاب���ي لح�ن تش���كيل
الحكوم���ة ،لك���ي ال يؤثر عدم
تش���كيلها يف تش���ريع القوانن
املهم�ة ،مفي�دا ب���أن اللجن�ة
املذك�ورة تعم���ل بمهني���ة
وجدي���ة لتقدي���م مش���اريع
القوان��ن املرتاكم�ة منذ الدورات
الس���ابقة إىل رئاس���ة املجلس،
بغي���ة عرضها عىل الن�واب ومن
ث���م التصويت عليها بعد أن تقرر
رئاس���ة الرمل���ان األولوي�ات
بالنسبة لهذه القوانن».
ويف س��ياق متصل كش��ف عنوز
عن اتفاق أعضاء اللجنة القانونية
عل���ى العم�ل بطريق�ة إنج��از
امله�ام وعدم تأخري أي مش���روع
قان�ون مس���توف للش���روط
القانوني�ة والدس���تورية ،عىل أن
يكون ألعض�اء املجلس الدور األول
واألخ�ري ف��ي قب�ول القان�ون أو
رفضه من خالل التصويت .

املالية الربملانية تقرر استضافة عيل عالوي:
إلنضاج قانون الدعم الطارئ
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث�ت اللجنة املالي�ة يف اجتماعها ،أمس الثالثاء ،إنض�اج مقرتح قانون
الدع�م الطارئ ،فيم�ا قررت اس�تضافة وزير املالية عيل عالوي ملناقش�ة
القانون .وذكرت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب يف بيان ،تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «اللجنة املالية برئاس�ة حسن الكعبي وحضور
اعضائها يوم الثالثاء ،عقدت اجتماعا بشأن مقرتح قانون الدعم الطارئ
لألمن الغذائي والتنمية ،بعد قراءته قراءة اوىل يف مجلس النواب ،وتش�كيل
لج�ان فرعي�ة ملتابعة عم�ل ال�وزارت والدوائ�ر التابعة له�ا ،فيما قررت
استضافة وزير املالية بهذا الشأن» .وبحثت اللجنة بحسب البيان «اكمال
نقاش�ات مقرتح القانون بعد القراءة االوىل يف املجلس وتحمل مسؤوليتها
القانونية واالنس�انية يف التخفيف عن اعب�اء ومعاناة املواطنن ،من حيث
البطاق�ة التمويني�ة ،والحماي�ة االجتماعية ،ودفع مس�تحقات الفالحن
واملزارعن للسنوات الس�ابقة ،وانشاء صندوق املشاريع الصغرية ،ورشاء
الطاقة وغريها ،بس�بب ارتفاع االس�عار العاملية وازم�ة الكهرباء ،تمهيدا
الحالته اىل القراءة الثانية» .واشار البيان اىل ان «مداخالت اعضاء اللجنة
تضمن�ت دراس�ة وضع خطة اس�رتاتيجية النض�اج القان�ون بما يضمن
الوصول اىل الخطوات التريعية االمثل ،اذ قررت اللجنة مخاطبة الحكومة
وطلب رأيها حول اجراءات اللجنة للبدء بتريع مقرتح القانون» .ولفت
البي�ان اىل ان «اللجن�ة اس�تعرضت تقريره�ا املُع�د للق�راءة الثانية خالل
الجلس�ة املقبلة ملجلس النواب حول القانون والرؤي�ة االصالحية لتعظيم
املوارد وتن�وع مصادر الدخل ،مؤكدة عزمها ع�ىل متابعة الخطط وتنفيذ
السياسات املالية بما يضمن حقوق املواطنن».

فرقة العباس تدعو لتكثيف اجلهد
االستخباري يف تازة وقصبة البشري
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت فرق�ة العب�اس القتالي�ة،
أم�س الثالث�اء ،اىل تكثي�ف الجهد
االس�تخباري تج�اه الحواض�ن
االرهابية يف تازة وقصبة البشري.
وقال�ت الفرق�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقيل العراقي نس�خة منه إن
«قي�ادة فرق�ة العب�اس القتالي�ة
تتق�دم بخال�ص الع�زاء وبال�غ
املواس�اة إىل ذوي ومحب�ي كوكب�ة
الش�هداء املدنين العزل من ناحية
تازة خورماتو وقصبة بشري الذين

نالوا وس�ام الش�هادة أثر التعرض
اإلرهاب�ي عليه�م جن�وب غ�رب
كرك�وك -يو أن�س  -عندم�ا كانوا
يحصدون محاصيلهم الزراعية».
ودع�ت الفرق�ة بحس�ب البيان إىل
«تكثي�ف الجه�د االس�تخباري،
وردة الفع�ل امليداني الرسيع تجاه
الحواض�ن االرهابي�ة القريب�ة من
املنطقت�ن» ،مج�ددة «إلتزامه�ا
الكامل بدعم األمن يف تازة والبشري
وه�و م�ن ضم�ن االس�رتاتيجية
االمنية يف الفرقة وكذلك دعم حشد
الرتكمان».

اإلعالم األمني :ارتفاع عدد شهداء اهلجوم
االرهايب لـ «داعش» يف تازة
أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني ،أمس
الثالث�اء ،ع�ن ارتفاع عدد ش�هداء
الهجوم االرهابي لعصابات داعش
عىل مزارع�ن يف ناحية تازة جنوب
محافظة كركوك مساء األثنن.
وذكر بيان للخلية تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه «عمل إرهابي
يبن خسة ودناءة عصابات داعش
اإلرهابية التي أقدمت عىل استهداف

املزارع�ن األبرياء بواس�طة إطالق
ن�ار عليه�م مس�تغلن الظ�روف
املناخي�ة وتصاع�د الغب�ار يف قرية
س�امي الع�ايص التابع�ة ناحي�ة
ت�ازة بمحافظة كرك�وك ،مما ادى
اىل استش�هاد  ٦م�ن املواطن�ن
اثن�اء عملي�ة الحص�اد ملحص�ول
الحنطة وحرق حاصدة و 3عجالت
ومساحة من املزروعات».
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النائب األول ملحافظ البرصة يبحث مع وكالة «جايكا»
القرض الياباين وافتتاح مرشوع «املاء الكبري»
البصرة  /صفاء الفريجي
بح�ث النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رة املهن�دس محمد
طاهر التميمي ،أمس الثالث�اء ،مع ممثيل وكالة جايكا
يف العراق ،مشاريع القرض الياباني التي تنفذها الوكالة
يف املحافظة  ،ومن ابرزها مناقشة ملفي املاء والكهرباء
«.وأفاد املكتبه اإلعالم�ي للنائب االول للمحافظ يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان «النائب االول
للمحافظ البرة محمد التميمي بحث مع ممثل وكالة
مكت�ب جاي�كا يف العراق  ،كوت�ا كوريبا ي�ايش  ،ومدير
مكتب جايكا يف العراق  ،يونيدا جني  ،مش�اريع القرض
اليابان�ي التي تنفذ يف املحافظ�ة  ،وابرزها مرشوع ماء
الب�رة الكب�ري الذي س�يتم افتتاح�ه قريبا وس�تقام
افتتاحية بمناس�بة اكمال املرشوع  ،مبينا ان» املرشوع
بارش العمل به كضخ تجريبي بنسبة  6500مرت مكعب
 ،وتوقف العمل يف ضخ املياه بس�بب تكدسات االوساخ

التي حصلت باالنبوب  ،وتقوم الكوادر الفنية يف مديرية
م�اء الب�رة حالي�ا بمعالج�ة الخلل وصيان�ة االنبوب
لل�رشوع مجددا يف ضخ املياه اىل الس�كان  ،الفتا اىل ان»
العمل يجري وفق اتجاهني أولهما معالجة األمور الفنية
باملرشوع  ،والثاني اكمال الربط الداخيل لكافة الوحدات
تمهي�دا لض�خ املياه الصالح�ة لالس�تخدام البرشي اىل

املواطن�ني  ،الفتا انه بعد إتم�ام عملية الضخ التجريبي
للمياه س�تقام احتفالية الفتتاح امل�رشوع  ،مثنيا عىل
جهود الوكالة  ،واصفا مش�اريعها باملش�اريع الحيوية
واملهم�ة يف العراق وبالخصوص يف مجال مش�اريع املاء
والكهرباء».وأضاف البيان اىل استعراض ممثيل الوكالة
اليابانية املش�اريع التي ترشف عليها الوكالة يف البرة
 ،وه�ي م�رشوع مصف�ى الب�رة لتحوي�ل مخلفات
إنتاجه من النفط األسود اىل منتجات بيضاء  ،ومرشوع
تأهيل ميناءي خ�ور الزبري وام قر  ،ومرشوع تأهيل
رشكة األس�مدة يف خور الزبري الذي تم افتتاحه مؤخرا ،
ومرشوع تأهيل محط�ة كهرباء الهارثة «.ولفت البيان
اىل تأكي�د املهن�دس التميم�ي بدع�م الحكوم�ة املحلية
يف الب�رة لجه�ود الوكال�ة من خ�الل الدع�م  ،وكذلك
تأم�ني الحماية للم�رشوع  ،واملتابعة مع وزيرة االعمار
واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العام�ة  ،وم�ع وزارة
املالية بخصوص التمويل اإلضايف للمرشوع».
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وزير الكهرباء هيدد «العنارص املتخاذلة» بـ «الرضب
بيد من حديد» :لن نسمح بأي استثناءات
بغداد  /المستقبل العراقي
توعد وزي�ر الكهرباء ،ع�ادل كريم،
«الرب بيد من حديد» ملن وصفها
ب�»العن�ارص املتخاذلة».وذكر بيان
لل�وزارة ان كريم «اس�تقبل ،يف مقر
ال�وزارة يف العاصم�ة النائب�ة وحدة
الجمي�يل ،رفقة ع�د ٍد من الش�يوخ
والوجه�اء من س�كنة محلة ()804
يف منطقة الدورة ،يف زيارة تمحورت
حول اس�تثناء املنطقة املذكورة من
القط�ع املربمج مقابل التجهي�ز املقنن».
وق�د أجاب كريم عن دفوعات الوفد الزائر
ً
قائ�ال »:مبدأن�ا عدال�ة التوزي�ع وخدمة
املواطن�ني ،وانج�زت مالكاتن�ا ع�رشات
املش�اريع لفك االختناقات وتغيري سعات

املحوالت ،كما تابعنا بدقة زيادة س�اعات
التجهي�ز وحققن�ا تجهي�زا ً افض�ل م�ن
الصي�ف امل�ايض ،بزي�ادة بلغ�ت 3000
مي�گاواط حتى اآلن ونعمل ع�ىل الزيادة،
وكان لريتف�ع أكثر لوال ش�ح الغاز املورد
بسبب اعمال الصيانة التي أجراها الجانب

النزاهة عن عمليات نيسان :نفذنا « »54عملية ضبط يف بغداد واملحافظات

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة التحقيقات يف الهيئة عن مجمل عمليَّات
الضب�ط الت�ي َّ
نفذته�ا مُ ديريَّ�ات ومكات�ب التحقيق
ً
ُ
َّ
التابعة لها خالل ش�هر نيس�ان املن�رم ،مُ بيّنة أنها
َّ
ضب�ط يف بغ�داد واملُحافظ�ات،
نف�ذت ( )54عمليَّ�ة
ٍ
أسفرت عن ضبط ( )28مُ َّتهماً.
الدائ�رة أش�ارت يف بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،إىل َّ
أن «م�الكات مكتب تحقي�ق كربالء
َّ
عقار قيمته
نفذت ( )11عمليَّ�ة ،أبرزها عمليَّة طرح
ٍ
دينار كفرص ٍة استثمار َّي ٍة ،بالرغم
أكثر من  116مليار
ٍ

م�ن كون�ه مُ َّ
خصص�ا ً (منطق�ة خ�راء) ،ومن بني
العمليَّ�ات (َّ )8
نف�ذت يف مستش�فيات ودوائرالصحَّ ة
باملُحافظة».
وأضافت الدائ�رة ،يف محافظة دياىل ،اىل انه تمَّ» ضبط
دينار من مرف
قرض بمبلغ  6مليارات
عمليَّة منح
ٍ
ٍ
الرش�يد إىل إحدى رشكات املُقاالوت يف املُحافظة ،عىل
الرغم م�ن َّ
أن قيم�ة الضمانة العقاريَّ�ة البالغة 804
ماليني دينار فقط ،ال تس�اوي قيم�ة القرض» ،الفتةً
ٍ
إىل» ضبط ( )3م�ن مديري املدارس اإلعداديَّة واملهنيَّة
يف بعقوب�ة واملقداديَّة وبني س�عد؛ لقيامهم بالتعاون
مع مدير قس�م الرتبي�ة املهني يف مُ ديريَّ�ة تربية دياىل

أش�خاص بينهم
ومعاونت�ه اإلداريَّ�ة بتعيني خمس�ة
ٍ
شقيق وشقيقة مدير القسم املهني ومعاونته بصفة
محارضين ،وتسلُّمهم للرواتب رغم عدم حضورهم».
وأوضحت َّ
أن «فريق عم�ل مكتب تحقيق كركوك قام
بضب�ط مُ َّتهمني؛ لقيامهم باس�تغالل العقد املربم مع
عقارات عائد ٍة
مُ ديريَّة بلديَّة كركوك ،واالس�تيالء عىل
ٍ
مُ
ربم
د
عق
يف
د
فس�ا
للدولة ،فضالً عن كش�ف شبهات
ٍ
ٍ
ٍ
بني دائرة صحَّ ة املُحافظة وإحدى الرشكات والخاص
َّ
خاص� ٍة بكش�ف مع�ادن الجس�م،
بتجهي�ز أجه�ز ٍة
َّ
الخاص�ة
وش�بهات فس�ا ٍد يف املعام�الت الريبيَّ�ة
بعقارين يف الهيئة العامَّ ة للرائب  -كركوك األوىل».

استنفار حكومي لتنفيذ مرشوع حيوي من ثالثة حماور
خيص التصحر
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،أمس
الثالث�اء ،ع�ن خط�ة حكومي�ة م�ن ثالثة
مح�اور ملكافح�ة التصح�ر ،فيم�ا وجهت
الحكومة باس�تنفار املؤسس�ات الرس�مية
لتنفي�ذ م�رشوع حيوي لزراعة مس�احات
كبرية.
وقال املتحدث باس�م األمان�ة العامة حيدر
مجيد إن «مجلس الوزراء صادق عىل املبادرة
التي أطلقتها األمانة العامة ملجلس الوزراء

بالتنس�يق مع نقابتي األطباء واملهندس�ني
الزراعيني الخاص�ة بمكافحة التصحر عرب
م�رشوع واضح» ،مبين�ا ً أن «هناك توجيها ً
من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل
جلس�ة مجل�س ال�وزراء األخ�رية يتضمن
ال�رشوع يف عملية تثبيت الكثب�ان الرملية،
والتوجه نحو مكافحة التصحر».
وأض�اف مجيد أن «مجلس ال�وزراء صادق
كذل�ك ع�ىل رصف مبال�غ مالي�ة إىل دائ�رة
التصحر يف وزارة الزراعة ،حيث تعمل األمانة
العامة ملجل�س الوزراء أيض�ا عىل مرشوع

الرتبية حتدد موعد إعالن
نتائج املرحلة االبتدائية
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت وزارة الرتبية موعد إع�الن نتائج املرحل�ة االبتدائية للصفوف غري
املنتهي�ة بعد إكمال االمتحان�ات الوزارية ملرحلة الس�ادس االبتدائي الدور
األول .2022 �� 2021
وقال املتحدث الرسمي باس�م الوزارة حيدر فاروق يف تريح صحفي ،إن
«املدارس االبتدائية ستعلن نتائج املراحل غري املنتهية بعد إكمال االمتحانات
النهائي�ة الدور األول ملرحلة الس�ادس االبتدائي ،ويتم عقبها إعالن النتائج
للتالميذ».
وأض�اف أنه «من املؤمل أن ينتهي تالميذ املرحلة االبتدائية من امتحاناتهم
الوزارية النهائية األسبوع الحايل».
ويأت�ي هذا اإلجراء كون أغلب املدارس هي مراك�ز امتحانية لهذه املرحلة
وأن أغلب امل�الك�ات ف�ي امل���دارس ظهرت اسماؤهم كمراقبني.

الكامرك تضبط  11شاحنة
عند مداخل بغداد

بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك،
أمس الثالثاء ،عن ضبط 11شاحنة
مخالفة للضوابط االستريادية عند
مداخل العاصمة بغداد.
وذكر اع�الم الهيئ�ة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،عن
«تمكن قس�م التح�ري و مكافحة
التهريب يف مديري�ة كمرك املنطقة
الوس�طى بضب�ط (  ) 11ش�احنة

محمل�ة ( رافعة ش�وكية و مصعد
كهرب�اء و رول نايل�ون و بس�كت
و معاج�ني و م�واد متنوعة اخرى
) مخالف�ة لل�رشوط و الضواب�ط
االستريادية» .
و اش�ارت الهيئة بحسب البيان اىل
 ،ان «عملي�ة الضبط تمت بأس�ناد
رشط�ة و اس�تخبارات الكمارك»،
مؤك�دة ان�ه» ت�م اتخ�اذ كاف�ة
االج�راءات القانوني�ة الالزمة بحق
املخالفني».

معالجة حوض نهر الفرات وامللوحة».
وتابع أن «الش�ق اآلخر املهم من العمل هو
تحوي�ل مس�احات كبرية م�ن الصحراء إىل
مس�احات زراعي�ة» ،مش�ريا ً اىل أن «هناك
توجها يحظى برعاي�ة كبرية من الحكومة
واس�تنفار الجهات واملؤسس�ات الرسمية
له�ذا امل�رشوع الحي�وي امله�م الس�يما أن
الع�راق ش�هد خالل ه�ذه الس�نة موجات
من الغبار املتكررة ،التي ستس�تمر بس�بب
املنخفض�ات الجوي�ة القادم�ة من ش�مال
أفريقيا ودول املنطقة».

كتلة هوائية حارة
قادمة للعراق« :سـتـعيد
الصيف جمدد ًا»
بغداد  /المستقبل العراقي

تش�ري توقعات الطقس اىل قدوم كتلة هوائية حارة اىل
العراق .وقال املتنبئ الجوي ،صادق عطية يف منش�ور
عىل صفحته يف الفيسبوك »:هل انتهت موجات الغبار
االنتقالي�ة االقليمية ،بعد املوج�ة الغبارية التي أثرت
ي�وم أمس وصب�اح الي�وم» .وأضاف «تش�ري خرائط
الطقس اىل عدم وجود موجات غبارية اقليمية واسعة
لغاية األسبوع او الثلث األول من الشهر املقبل بسبب
س�يطرة كتل�ة هوائي�ة حارة ع�ىل االج�واء والتوجد
فوارق حرارية أفقية وربما غبار مثار داخيل» .وتوقع
عطي�ة ان «درجات الحرارة س�تبدأ باإلرتف�اع اعتبارا
من نهاية االس�بوع وتعود االجواء صيفية» .ونوه اىل
انه «وخالل نهاية الش�هر تبدأ رياح البوارح الشمالية
الغربي�ة بالهبوب مصحوبة بنش�اط يف الرسعة خالل
س�اعات النه�ار ،وهذا يس�بب إثارة للغب�ار املحيل يف
املناط�ق الصحراوي�ة كما هو معت�اد» .ولفت املتنبئ
الجوي اىل انه «وخالل األسبوع األول من الشهر املقبل
او نهايته ،تشري الخرائط إلندفاع كتلة باردة عليا من
أوروبا ُتسبب فوارق حرارية ،ونتوقع ان تثري موجات
الغبار ان ل�م تلق دعم رطوبي م�داري والوقت مازال
بعيد نسبيا».

الرشيد حيذر من التعامل
مع املكاتب الومهية ملنح
السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر مرف الرش�يد ،أمس الثالثاء ،كاف�ة الراغبني
بالتقدي�م ع�ىل الس�لف والق�روض م�ن التعامل مع
املكاتب والصفحات الوهمية التي تدعي منح الس�لف
والقروض بالتعاون مع املرف.وبني املكتب االعالمي
ان منح الس�لف من خالل تطبيق مرف الرش�يد اما
بالنس�بة للق�روض يتم من خالل مراجع�ة فروعه يف
بغ�داد واملحافظات واكد ان املرف حريص عىل عدم
ادخال وس�يط بينه وبني الزبون وغري مسؤول عن اي
تعامالت خارج ذلك.

تزوير يف املرف
ويف مُ حافظ�ة األنبار ،ت َّم ضبط حالة
ٍ
الزراع�ي  -ف�رع حديث�ةُ ،ر ِف َع�ت إش�ارة الحجز عىل
ضوئها عن عقار(ضمان) عن قرض ت َّم منحه إلحدى
املُقرتضات بمبلغ  800مليون دينار ،إضافة إىل ضبط
ش�احنتني يف مرك�ز قط�ع الكرم�ة مُ حمَّ ل�ة بس�ماد
تالع�ب يف قوائم الخط�ة الزراعيَّة
(اليوري�ا)؛ لوج�ود
ٍ
اإلضافيَّ�ة يف مُ ديريَّ�ة زراع�ة األنبار تمثل�ت بإضافة
مس�احات غري حقيق َّي ٍة عىل عق�ود املزارعني؛ لغرض
ٍ
أش�خاص
زي�ادة كميَّات األس�مدة املُج َّهزة ،وإضافة
ٍ
ضم�ن قوائ�م الخط�ة اإلضافيَّ�ة ،بالرغ�م م�ن عدم
امتالكهم عقودا ً زراعيَّ�ة.

التجارة جتهز الوكالء بـ « »4ماليني كيس طحني
وتدعو املواطنني اىل االستالم
بغداد  /عامر عبد العزيز
دع�ت وزارة التج�ارة املواطن�ني اىل مراجع�ة
وكالء الطح�ني لتس�لم حصصه�م بع�د
تجهيزهم بأكثر م�ن ( )4ماليني كيس .ونقل
بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،ع�ن مدير عام الرشك�ة العامة لتصنيع
الحب�وب أثري داود س�لمان قول�ه ،إن «عملية
إنتاج وتوزيع الطحني مس�تمرة وبانس�يابية
عالية» مش�ريا إىل «تجهيز الوكالء بكمية تزيد
عن  4مالي�ني كيس من م�ادة الطحني ضمن
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة وان التوزي�ع

مس�تمر دون انقطاع».وأك�د «توف�ر الخزين
ال�كايف من الحبوب ،وان تنس�يقا عاليا يجري
بني رشكتي تج�ارة الحبوب وتصنيع الحبوب
إلجراء املناقالت الالزمة من أجل توفري كميات
الحنطة بما يؤمن حاج�ة املحافظات والعمل
بوت�رية متصاع�دة إلنتاج وتوزي�ع الحصص
املقررة».وأك�د يف الوق�ت ذاته عىل «اس�تمرار
متابعة لجان الفروع الرقابية والنوعية لعملية
التوزيع يف معظم املحافظات لإلرشاف املبارش
عىل تجهيز الوكالء واملواطنني ولضمان ايصال
نوعي�ة جي�دة من الطح�ني وتك�ون مطابقة
للمواصفات القياسية املعتمدة».

صحة واسط تعلن مغادرة آخر مصاب باحلمى النزفية
المستقبل العراقي /الغانم

أعلنت مديرية الصحة يف واس�ط ،أمس الثالثاء ،عن مغادرة آخر مصاب بالحمى النزفية
يف املحافظة.وقال مدير عام صحة واسط جبار اليارسي إن «آخر مصاب بالحمى النزفية
غادر املستش�فى بعد تماثله للش�فاء التام» ،مؤكدا ً أن «املؤسس�ات الصحية يف واس�ط
هي�أت رده�ات خاصة باملستش�فيات يف املحافظة ملعالجة املصاب�ني بالحمى النزفية».
يذكر أن «محافظة واسط سجلت سبع حاالت مصابة بالحمى النزفية يف وقت سابق».

املنافذ تعلن إخالء مجيع املواد
الكيمياوية اخلطرة من مطار بغداد
بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،أمس الثالثاء،
إخالء جمي�ع املواد كيمياوي�ة الخطرة من
منفذ مطار بغ�داد الدويل.وذكر بيان للهيأة
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ان
«مديرية منفذ مطار بغ�داد الدويل ،بارشت
بإخالء جميع امل�واد (الكيمياوية الخطرة)
املرتوك�ة الت�ي تج�اوزت امل�دة القانوني�ة
املس�موحة ع�ىل بقائه�ا يف املخ�ازن دون
مراجع�ة أصحاب العالقة اس�تنادا اىل األمر
الديواني املرقم ( )18لسنة  2022بالتنسيق

والتع�اون م�ع لجن�ة رفيعة املس�توى من
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة .وأض�اف «تم
تش�كيل فريق عمل مش�رتك م�ن مديريتنا
وكافة الدوائرة العاملة يف منفذ املطار وبأمر
ق�ايض تحقي�ق محكم�ة البياع ت�م إخراج
امل�واد الخط�رة اىل مديرية كم�رك املنطقة
الوس�طى اما املواد املشعو فقد تم اخراجها
اىل مديري�ة النفاي�ات املش�عة بحراس�ة
كمركية معززة بحماية امنية وتم نقلها إىل
مكان مخصص بعيد عن املناطق الس�كنية
واملنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث
تؤثر عىل سالمة املطار والعاملني فيه».

الصناعـات الكهربائيـة واإللكرتونيـة جتهـز
الكهربـاء والصحـة بمنتجاهتـا
بغداد /المستقبل العراقي

جه��زت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات
الكهربائي�ة واإللكرتوني�ة إح�دى رشكات
وزارة الصناعة واملع�ادن وزارتي الكهرباء
والصح�ة بمُ نتجاته�ا.وق��ال مُ دي�ر ع�ام
الرشكة املُهندس سفي�ان ف�وزي شع�الن
يف تري�ح للمكتب اإلعالمي يف الوزارة َّ
بأن
الرشك�ة جه�زت الرشك�ة العام�ة لتوزيع
كهرب�اء بغ�داد ب�� (  ) 36مُ حول�ة توزيع
س�عة (  ) 250 KVAوالت�ي ُتمث�ل ال ُدفعة
األوىل م�ن العقد املُربم ب�ني الطرفني والذي

يق�ي بتجهي�ز (  ) 140مُ حول�ة س�عة (
 ) 250 KVAو (  ) 50مُ حول�ة س�عة (
 ) 400 KVAحي�ث س�بق ّ
وأن ت� َّم إج�راء
الفحوص�ات الالزم�ة للمُ ح�والت يف مُ خترب
املصنع املُختص بحض�ور لجنة من الجهة
ُ
للتأكد من س�المة املُنتج ودقة
املُس�تفيدة
املُواصفة قبل اإلست�الم .وعل�ى صعيد ذي
َّ
ب�أن الرشكة قامت
صلة ذك� َر املُدير العام
بتجهيز مُ ستشفى اإلمام عيل بكمية ( 800
) لرت من سائل األوكسجني الطبي وجهزت
مُ ستش�فى الهالل األحمر للوالدة ب� ( ) 51
أسطوانة من غاز األوكسجني الطب�ي .

االيراني ع�ىل خطوط الغ�از الناقلة
للعراق خالل االيام املاضية».
واض�اف «م�ا يهمن�ا ه�و خدم�ة
املواطن�ني  ،والعناوي�ن الوظيفي�ة
وج�دت لتقدي�م الخدم�ة ولي�س
لالمتي�ازات  ،لذل�ك س�نرب بي� ٍد
من حدي�د العن�ارص املتخاذلة وغري
الكف�وءة  ،وخط�ة ال�وزارة الحالية
ترتك�ز يف اح�دى مقوماته�ا ع�ىل
ازال�ة التج�اوزات ،ول�ن نس�مح
ب�أي إس�تثناءات ،ع�دا املش�اريع
الس�رتاتيجية  ،املياه  ،الصحة  ،والرف
الصحي».وأوع�ز وزير الكهرباء ملدير عام
توزيع كهرب�اء بغ�داد ،بمعالجة وتدعيم
شبكات التوزيع يف مناطق الدورة واملهدية
ً
مراعاة الهايل محلة (.)804
،

املرور تصدر توجيه ًا جديد ًا بخصوص
مواقع املرشوع الوطني
بغداد  /المستقبل العراقي

اص�درت مديري�ة امل�رور العامة ،أم�س الثالثاء ،توجيه�ا ً جديدا ً
ملواقع التسجيل (املرشوع الوطني).
وجاء يف البيان ،تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ،انه «وجهت
مديري�ة املرور العامة وبارشاف مبارش م�ن قبل اللواء الحقوقي
الل�واء ط�ارق اس�ماعيل الربيعي مواق�ع التس�جيل ( املرشوع
الوطني) ب�ان يقتر عمله�ا ليومي {االربع�اء والخميس} عىل
اس�تقبال املواطن�ني وتس�ليمهم الس�نويات املنج�زة واللوحات
املرورية وتثبيتها مع امللصقات».
وعللت س�بب ذل�ك اىل «توق�ف نظ�ام العمل للم�رشوع الوطني
لتس�جيل املركبات م�ن الرشك�ة االملانية الغ�راض الصيانة عىل
املنظومة وتحس�ينها ومعالجة املش�اكل والتوقف�ات التي طرأت
خالل الفرتة املاضية».

جتارة احلبوب :الظروف اجلوية
لـم متنهنا من تنفيذ الواجبات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التج�ارة بدء س�ايلو مخمور التاب�ع لفرع الرشكة
العامة لتجارة الحبوب يف نينوى اس�تالم اول كميات الحنطة من
الفالحني للموس�م التس�ويقي  ،2022أكد ذلك مدير عام الرشكة
العام�ة لتج�ارة الحب�وب محم�د حنون كري�م .وق�ال «انظمت
محافظ�ة نين�وى لخارط�ة املحافظ�ات الت�ي ب�ارش فالحوه�ا
بتس�ويق محص�ول الحنطة ملخ�ازن وزارة التج�ارة بعد ان فتح
سايلو مخمور أبوابه أمام الشاحنات التي كانت محملة بالحنطة
وتنتظر دخولها ملخازن التجارة».واضاف أن «مالكات الرشكة يف
املحافظ�ات كافة كانت م�ع موعد جديد بتس�جل موقف وطني
عندم�ا انترش العاملني يف الس�احات ومواقع العم�ل وهي تنظم
دخول الش�احنات املحملة بالحنطة وتس�جيلها وس�حب نماذج
لتحليله�ا وتوجيهه�ا اىل مواقع الخ�زن رغم العواص�ف الرمليه
الكثيفة» .حنون بني أن «مالكاتنا واصلت عملها يف بقية املحاور
املكلفني بها وواصلت تجهيز سايلو الرصافة والعطيفية ومخازن
كرسة وعطش برفد الس�لة الغذائية بالرز املحيل من خالل تجهيز
الوكالء بحصص جديدة من الرز».كما واصلت س�ايلوات الرشكة
بتجهي�ز املطاحن بالحصص املخصصة م�ن الخلطة املقررة من
الحنطة لتعزيز البطاقة التموينية بالطحني.

الدفاع توجه بتسكني كافة موظفيها
املدنيني خالل مدة أقصاها شهر
بغداد  /المستقبل العراقي

وجّ ه األمني العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل مطلك الحيدري،
املديرية العامة لألفراد باإلرساع بتس�كني كافة املوظفني املدنيني
خالل مدة أقصاها شهر ،من خالل التنسيق بني املديرية والدوائر
والوحدات ،لرفع التقارير املفصلة بش�أن منتس�بيهم ،إضافة اىل
احتياجاتهم م�ن الدرجات واالختصاصات.ويأت�ي هذا التوجيه،
للحف�اظ ع�ىل حق�وق املوظف�ني وتس�كني كل منه�م بحس�ب
اختصاصه ،لتحقيق االس�تفادة القصوى من قدراتهم وخرباتهم
ورفع وترية االنجازات يف العمل خدمة للصالح العام.

دعوة للمشمولني بحج  2022ملراجعة
املكاتب لتسديد كلفة الرحلة
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت الهيئة العليا للحج والعمرة املواطنني املش�مولني بالس�فر
ملوس�م حج هذا العام  2022الذين تم تس�ليم جوازاتهم مراجعة
مكاتب الهيئة لتسديد مبلغ كلفة الحج.
وحددت الهيأة مدة  6أيام للمراجعة ابتداء من يوم األربعاء.
كم�ا دعت هياة الحج املتعهدين الفائزي�ن بإدارة قوافل الحجاج
ملوس�م  2022مراجع�ة مكاتب الهيئة يف بغ�داد واملحافظات من
اجل بدء املبارشة باعمالهم التنظيمية مع الحجاج.
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اعالن مزايدة

تعلن الرشكة العامة للس�منت العراقية معاونية الس�منت الجنوبية معمل س�منت الكوفة  /احدى
تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملعادن عن اجراء مزاي�دة علنية اليجار العق�ارات املدرجه يف ادناه وملدة
ثالث سنوات استنادا اىل احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل وستجري
املزايدة يف مطعم املعمل الكائن يف محافظة النجف االرشف  /قضاء الكوفة يف تمام الساعة (العارشة
صباحا ) بتوقيت بغداد وتعترب املزايدة مفتوحة ملدة ( )30يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن فعىل
الراغب�ن باالش�راك باملزايدة جلب املستمس�كات الثبوتية وبراءة الذمة م�ن الرضيبة وصك مصدق
بالتامين�ات القانوني�ة البالغة ( )%20م�ن القيمة التقديرية المر معمل س�منت الكوفة ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة ( )%2من بدل االيجار وبما يغطي كافة مصاريف اجور نرش االعالن
واذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
التامينات
القانونية

اوصاف العقار وموقعه

مدة
االيجار

ت

رقم القطعة

1

فرن صمون بمساحة قدرها  100متر مربع يشتمل البناء
على ثالث غرف مع فرن ودرج وحمام ومرافق صحية
والفرن مشيد بالطابوق والخرسانة المسلحة واالرضية مبلطة
فرن صمون
بالكاشي الموزائيكي والحمام والمرافق مغلفة بالسيراميك
ويحتوي الفرن على منظومة لضخ النفط والفرن مؤسس
بالماء والكهرباء مع خزان للماء عدد  2/وخزان لنفط عدد 2/

720,000
سبعمائة
وعشرون الف
دينار

ثالث
سنوات

2

مكاتب باب
التعبئة

مكاتب عدد  20/مخصصة لبيع السمنت المجهز تحمل
االرقام من ( )1الى رقم ( )20مساحة المكتب الواحد (10م2
الى 15م )2مبني من الطابوق ومسقف بالخرسانة المسلحة
واالنهاءات من النوع الجيد المجهزة بباب وشباك حديدي تقع
خارج حدود المعمل ـ قرب باب التعبئة لمعمل سمنت الكوفة

648,000
ستمائة وثمانية
واربعون الف
دينار

ثالث
سنوات

3

حوانيت عدد
()2

حانوت مشيد من مادة البلوك ومسقف بمادة الجينكو
واالرضية خرسانة كونكريتية غير مسلحة والواجهه باب
حديد مساحة (36م)2

540,000
خمسمائة
واربعون الف
دينار

ثالث
سنوات

4

حوانيت عدد
()2

حانوت مشيد من مادة البلوك ومسقف بمادة الجينكو
واالرضية خرسانة كونكريتية غير مسلحة والواجهه باب
حديد مساحة (12و15م)2

360,000
ثالثمائة وستون
الف دينار

ثالث
سنوات

املدير العام
للرشكة العامة للسمنت العراقية
رئيس جملس االدارة
م  /اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

األربعاء 2022/5/25
(اخطار)
من  /محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة الثانية
اىل  /املتهم الهارب (ش.م جمال مجيد عيل)
الساكن  /مجهول اإلقامة
اقت�ىض حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل م�دة ( )30يوما ً
م�ن تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عىل
الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة ( )5ق.ع.د املعدل وبعكس�ه
س�وف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق بيحقك احكام
املادة ( )69ق.أ.د املتضمنة ما ييل :
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.
-2إعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليك
أينما وجدت.
-3الزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائك.
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
���������������������������������������������������
فقدان
فقدت اج�ازه للبن�اء املرقم�ه 1662يف  2/12/2021باس�م
لقاء جابر رش�يد و امري صباح مع�دل الخاصه بالعقار املرقم
 20355/3ح�ي الن�رص م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة
اإلصدار

فقدان
فقد الس�ند املرق�م  3 /30764ح�ي الجامعة باس�م املواطن
العراق�ي فالح حس�ن جبار م�ن يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة
اإلصدار
���������������������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/ 492:ش2022/
التاريخ2022/5/24 :
اىل املدعى عليه  /حسام جاسم حسن
نرش اعالن
قدم�ت املدعية (رغد س�عود صال�ح) الدع�وى املرقمة /492
ش 2022/ض�دك تطال�ب فيه�ا تأيي�د حضان�ة ألوالدها كل
م�ن (اس�الم تول�د  2009وزين العابدي�ن تول�د  2011وميار
تول�د )2013وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ املبل�غ القضائي واملص�دق م�ن قائممقامية قضاء
س�امراء علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتن
يوميت�ن محليت�ن بموعد املرافع�ة املواف�ق  2022/6/6ويف
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ً فستجري
املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...
القايض
كاظم متعب داود

PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

IQD 200000

تجهيز وتنصيب برج تبريد لوحدة االسفلت  /مصفى ذي قار
المبلغ التخميني للمناقصة ( $ )1,140,000مليون ومائة واربعون
الف دوالر امريكي

728 -2022-E
المرة االولى

1

فعىل الراغبن باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة  /محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش
ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014والصادرة من
وزارة التخطيط
 � 2يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي
( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق )
يف املوعد املحدد  2022/ 6/22الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل
م�ا بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االستعالمات الرئيسية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة � الشعيبة
� محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف  2022/6/22الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
 � 3مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله
 � 4تقديم كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية (ورقة بيانات مقدمي العطاءات) بما فيها معايري التاهيل املطلوبة ابتداء
م�ع العط�اء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حال عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يس�تبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي
مسؤولية بذلك
 � 5يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها
 � 6يجب مىلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية (استمارة تقديم العطاء واستمارة متطلبات التاهيل) وتقديم املقرح الفني ومىلء جداول االسعار وحسب
ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة
 � 7تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل عن ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار
العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 8تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته
عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره ( )22,800فقط اثنان وعرشون الف
وثمانمائة دوالر امريكي
 � 9ش�مول العم�ال العراقين العاملن لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك
وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
 � 10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 11جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 12لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات
 � 13لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 � 14لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
اقسامها
بكافة
القياسية
الوثيقة
تتطلبه
بما
االلتزام
العطاءات
 � 15عىل مقدمي
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
اعالن
اىل الرشيكة  ( /انيس�ه عبد عيل سلمان )
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان
العراقي ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكتك ( مها مس�ري
عي�دان ش�نن ) بالبن�اء ع�ىل حصته�ا
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة /17777
 3ح�ي الن�رص خ�الل مدة خمس�ة عرش
يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعراض مستقبالً .

اعالن
إىل الرشي�ك فائ�زه عبد امله�دي لفته
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار
املرق�م  43562/3ح�ي الوف�اء خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضورك
طالب االجازه
نهله جرب وريوص

اعالن
إىل الرشي�ك حس�ن بدي�وي جف�ات
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار
املرق�م  5200/3ح�ي العروب�ه خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضورك
طالب االجازه
حظيه كاظم سلمان

تنويه
تنوي�ه ن�رش يف جري�ده املس�تقبل
العراق�ي بالع�دد  2607يف  / 16ايار
 2022 /باالضباره  2022 / 1353يف
تاريخ  2022 / 5 / 11ذكر مبلغ املهر
املؤج�ل ع�رشه مالين دين�ار عراقي
حيث ان الصحيح هو عرشون مليون
دينار عراقي لذا قىض التنويه
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اعالنات

العدد ( )2614االربعاء  25آيار 2022

www.almustakbalpaper.net

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

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

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

)Public Tender Announcement for Tender No: 001-PC-22-EBS (Third Announcement

Public Tender Announcement for Tender No: 020-SC-22-EBS
Provision of Property Insurance Service
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Provision of Drinking Water Service for EBS 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

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong

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 Drinking Water Service for EBS Project

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 Property Insurance Service

)Tender No.: 001-PC-22-EBS (Third Announcement

Tender No.: 020-SC-22-EBS

Tender Information:

Tender Information:

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist companies who have the

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies

ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept,

date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.

starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned

Part One: Scope of work

below.

EBS Petroleum Company Limited is to seek One contractor who has enough experience and ability to Provide Provision of Drinking Water

Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide EBS oilfield

Service for EBS Project. Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the

Property Insurance Service, which covers Physical Damage, Operator’s Extra Expense, Third Party Liability, Environmental

Quantity

Damage Insurance, Cash Accident Insurance, Vehicle Insurance, and Transportation Insurance.
Note: For more details, please refer to ITB document.

Description

UOM

following:
Item

20,000.00

Box

Drinking bottle water,(330ml*20Bottle)/Box Brand: Pearl

1

64,700.00

Box

Drinking bottle water,(1L*12Bottle)/Box Brand: Pearl

2

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:

tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.

panyoujun@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, etc.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).

B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).

Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with

2. Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:

Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.

1)Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company

2)Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

3. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company

Part Three:

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the

Part Three:

tender submission deadline 16:00 PM, 15th June 2022 based on the ITB documents.

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp

deadline 14:00 PM, 9th Jun 2022 based on the ITB documents.

before the deadline mentioned above.

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the

Bidders Proposals shall consist of:

deadline mentioned above.

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).

Bidders Proposals shall consist of:

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).

compiled).

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.

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

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance

strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information

with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the

should be clearly mentioned on the envelope.

envelope.

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before

Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.

the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.

Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .

Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

متديد موعد غلق

تعل�ن رشك�ة مص�ايف الجنوب ( رشك�ة عامة) ع�ن تمدي�د موعد غلق
املناقصة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

IQD
300.000

محطة كهرباء الدهون
الرئيسية (ضغط متوسط
(3.3KV
المبلغ التخميني للمناقصة
()4,037,000$مليون
دوالر امريكي

704/2022/E
المرة االولى

ITEM

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

تنويه

تم تمديد تاريخ غلق املناقصة املثبته يف ادناه لذا اقتى التنويه ...

اسم ورقم المناقصة
1

نود التنويه بانه تم تمديد موعد الغلق للطلبية اعاله لغاية يوم االربعاء
املوافق  2022/6/1الس�اعة الثانية عرشة ظهرا بدال من 2022/5/11
ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد
العطلة لذا اقتى التنويه
مع التقدير

المناقصة العامة المحلية المرقمة
( )2021/212تصميم وتجهيز
وتنفيذ
منظومة )(EPC
ازالة االمالح من النفط الخام
عدد 3/في مصفى ذي قار

حسام حسني ويل
مدي عام رشكة مصايف اجلنوب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2782 /ش2022/1
التاريخ 2022/5/24
اعالن
املدعى عليه زيد عباس كريدي
اقام�ت املدعي�ة زين�ب رسور رزاق الدع�وى بالعدد
/2782ش 2022/1قررت املحكمة تبليغك بموضوع
الدع�وى والتي تطلب فيها اث�اث زوجية وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مختار حي الس�الم النج�ف يف صحيفتني محليتني
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة القادم املواف�ق يوم  2022/6/2الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /3108 /ش2022/1
التاريخ 2022/5/24
اعالن
املدعى عليه زيد عباس كريدي
اقام�ت املدعي�ة زين�ب رسور رزاق الدع�وى بالعدد
/3108ش 2022/1قررت املحكمة تبليغك بموضوع
الدعوى والتي تطلب فيها التفريق للهجر وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مختار حي الس�الم النج�ف يف صحيفتني محليتني
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة القادم املواف�ق يوم  2022/6/2الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /48 :ب2022/5
التاريخ 2022/5/22
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
بازال�ة ش�يوع العقار املرق�م ( /131حويش)
يف النج�ف علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع
العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته
املق�درة ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة خالل ثالث�ون يوما م�ن اليوم
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة
بموجب صك مص�دق المر هذه املحكمة بداءة
النجف وصادر من مرصف الرافدين  /رقم ()7
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة
الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه
املحكم�ة وع�ىل املش�ري جلب هوي�ة االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوصاف  :العقار املرقم  131حويش يف النجف
عبارة عن محل يقع يف س�وق الحويش بالقرب
م�ن مرقد االم�ام عيل عليه الس�الم عىل طريق
عام بعرض  3م�ر بواجهه  2مر ونزال  2مر
بمس�احة اجمالي�ة 4,40مر مربع مس�تخدم
كمخ�زن للكت�ب مبن�ي بالطاب�وق مس�قف
بالش�يلمان مس�تخدم كمخزن لحف�ظ الكتب
مش�غول م�ن قبل املدع�و محمد حس�ني وهو
ال يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع بصفة
مس�تاجر درج�ة عمران�ه وس�ط وان القيمة
الكلية للعقار مبلغ  36,000,000ستة وثالثون
مليون دينار عراقي ال غريها

العدد خ14822/184/6
املوافق  2022/5/22م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /3241 /ش2022/1
التاريخ 2022/5/24
اعالن
املدعى عليه عباس رسول مهدي
اقام�ت املدعي�ة جنان جب�ار كريم الدع�وى بالعدد
/3241ش 2022/1ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك
بموض�وع الدعوى والتي تطلب فيه�ا تاييد حضانة
الطف�ل محم�د مه�دي وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي
الش�هيد حي الجهاد النجف يف صحيفتني محليتني
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة القادم املواف�ق يوم  2022/6/2الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /3419 /ش2022/2
التاريخ 2022/5/24
اعالن
املدعى عليه يوسف عبد الزهرة عذاب
اقامت املدعية زهرة محمود عبد الله الدعوى بالعدد
/3419ش 2022/2والت�ي ق�ررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى والت�ي تطلب فيها نفقة ماضية
ومس�تمرة للمدعي�ة ونفقة مس�تمرة لالطفال كل
من رقية وزينة وامري وياس�مني وفاطمة وس�جاد
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي الن�رص النج�ف يف
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور امام
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم
 2022/5/29الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

تاريخ الغلق
الحالي

تاريخ الغلق
الجديد

2022/6/22 2022/5/29

حسام حسني ويل
مديرعام رشكة مصايف اجلنوب
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2924 /ش2022/2
التاريخ 2022/5/24
اعالن
املدعى عليه احمد ابراهيم عباس
اقام�ت املدعية حنان كريم خل�ف الدعوى بالعدد
/2924ش 2022/2والت�ي تطلب فيه�ا التفريق
للهج�ر وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار قضاء املش�خاب
منطق�ة البديني�ة طرب فرعون س�عد ع�يل هادي
العب�ودي النج�ف عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
القادم املوافق يوم  2022/6/6الس�اعة التاسعة
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 1598 /
التاريخ 2022 / 5 / 22 /
م  /اعالن
قدم طالب حجة الوفاة ( عبد الستار جبار ) طلبا ً
اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة
بح�ق املدعو (طيف عبد الس�تار) قررت املحكمة
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
مع فائق التقدير.
القايض
اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /846 :ب2022/5
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة
ش�يوع العق�ار املرق�م (  2/4926ح�ي االنصار
) يف النج�ف علي�ه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع
العق�ار املذكور اع�اله واملبينة اوصاف�ة وقيمته
املق�درة ادن�اه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة
ه�ذه املحكمة خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك
مص�دق المر هذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر
م�ن م�رصف الرافدي�ن  /رق�م ( )7يف النج�ف
وس�تجري املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية
عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة
وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة
الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العقار املرق�م  2/4926حي االنصار
يف النج�ف عبارة عن دار تقع عىل ش�ارعني ركن
الش�ارع االول  15مر والثاني بعرض  8مر وهي
بطابق�ني بواجهه  7مر ونزال  15مر بمس�احة
اجمالي�ة  105م�ر مربع الطاب�ق االول يحتوي
عىل اس�تقبال وهول وكلدور ومطبخ ومجموعة
صحي�ة وغرف�ة ن�وم بالطاب�ق االريض وغرف�ة
ن�وم يف الطاب�ق العلوي مبني بالطابوق مس�قف
بالش�يلمان مجهز باملاء والكهرب�اء يحتوي عىل
س�قوف ثانوية يف معظم اجزاءه مبلط بالكايش
مجهز باملاء والكهرباء العقار غري مشغول لحظة
الكش�ف درجة عمرانه وس�ط وان القيمة الكلية
للعق�ار مبل�غ  100,125,000مائة مليون ومائة
وخمسة وعرشون الف دينارعراقي ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2195 :ب2022/1
التاريخ 2022/5/22
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من هذه
املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم
(  3/53602م 4جزيرة النجف حي
الن�داء ) يف النجف علي�ه تعلن هذه
املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املذكور
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ة وقيمت�ه
املقدرة ادناه فعىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل
ثالث�ون يوما من الي�وم الثاني لنرش
االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة
املق�درة بموجب ص�ك مصدق المر
هذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر
م�ن مرصف الرافدي�ن  /رقم ( )7يف
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري
م�ن االع�الن يف ه�ذه املحكمة وعىل
املش�ري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العقار املرقم 3/53602
م 4جزيرة النجف حي النداء يف النجف
عبارة عن دار تقع عىل شارع بعرض
 10م�ر بالقرب من الش�ارع النازل
من عمود  68ش�ارع  30بواجهه 10
مر ونزال  20مر مس�احة اجمالية
 200م�ر س�ياجه االمام�ي وضع
عليه محجر م�ع بيكابوند ويحتوي
ع�ىل ك�راج واس�تقبال  8×5وصالة
وس�طية  8×3ومطب�خ  7×4وغرفة
ن�وم  5×5وصحي�ات داخلي�ة 4×2
يف الطاب�ق االريض وغرف�ة نوم 5×5
يف الطاب�ق العل�وي مبل�ط بالكايش
مسقف بالكونكريت جدرانه مطليه
بالطالء هزارته س�رياميك الصحيات
واملطب�خ جدرانه�ا من الس�رياميك
ال�دار بالكامل تحتوي عىل س�قوف
ثانوية درج�ة مبني بالبل�وك درجة
عمران الدار جيدة جدا مش�غولة من
قبل املدعى عليها زينب عبد الس�ادة
حاتم وهي ترغ�ب بالبقاء يف العقار
بع�د البي�ع بصف�ة مس�تاجرة وان
القيمة املقدرة للعقار 68,800,000
ثماني�ة وس�تون ملي�ون وثمانمائة
الف دينار فقط ال غريها
������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1953ب2022 /3
التاريخ 2022 /5 /24
اعالن
اىل املدعى عليها زينب محمد حسني
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة
اإلسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة
اعاله ضدك CHF
وال�ذي يطل�ب فيها الحك�م بالزامك
واملدع�ى عليها االخ�رى بتاديتك له
بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينكما
مبلغ�ا ً ق�دره  $1200ع�ن القرض
امل�ؤرخ  2021 /1 /28ونظرا لثبوت
مجهولي�ة مح�ل إقامتكما حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة
ب�داءة النارصي�ة واش�عار مخت�ار
منطق�ة حي الزه�راء نعم�ه عوده
حس�ني ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املص�ادف 2022 /5 /31
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم
حضورك أو ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
عيل عبد الهادي الشمري
������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1652ب2022 /5
التاريخ 2022 /5 /24
اعالن
اىل املدعى عليهما احسان اليج خلف
ونهله محمد عماره
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة
اإلسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة
اعاله ضدكما
والذي يطل�ب فيها الحكم بالزامكما
بتاديتكم�ا له بالتكاف�ل والتضامن
بينكم�ا مبلغ�ا ً ق�دره  $1000ع�ن
القرض املؤرخ  2019 /7 /22ونظرا
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتكم�ا
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف
محكمة بداءة مدينة الصدر واشعار
مرك�ز رشط�ة الحبيبي�ة واش�عار
مخت�ار محل�ة  572ع�يل حس�ني
غان�م ل�ذا تق�رر تبليغكم�ا إعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املص�ادف 2022 /5 /31
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم
حضوركم�ا أو ارس�ال م�ن ين�وب
عنكما قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكما غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  /حسني سلمان حسون
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي
لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء
للقطعة  13993 / 1سبع البور .
الرشيك
زهراء عيل تركان
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1655ب2022 /5
التاريخ 2022 /5 /24
اعالن
اىل املدعى عليه نشات عدنان ابراهيم
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك CHF
وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بالزامك واملدع�ى عليه االخر
بتاديتك ل�ه بالتكافل والتضامن فيما بينكما مبلغا ً قدره
 $500ع�ن القرض امل�ؤرخ  2019 /1 /24ونظرا لثبوت
مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ واش�عار مختار ناحية
املنصور حي الغزالية ل�ذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف /5 /31
 2022الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك أو
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1655ب2022 /5
التاريخ 2022 /5 /24
اعالن
اىل املدعى عليها سدى هادي حسني
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك CHF
وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بالزامك واملدع�ى عليه االخر
بتاديتك ل�ه بالتكافل والتضامن فيما بينكما مبلغا ً قدره
 $500ع�ن القرض امل�ؤرخ  2019 /1 /24ونظرا لثبوت
مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ واش�عار مختار ناحية
املنص�ور حي االس�كان مخت�ار محل�ة  625احمد جوتي
حيدر لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بموعد املرافعة  2022 /5 /31الس�اعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك أو ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
حسني ابراهيم وايل

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1968ب2022/5
التاريخ 2022/5/24
اعالن
اىل  /املدعى عليه (احمد عياد خضري)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي
يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن
مبلغ�ا مق�داره  3800دوالر امريكي ع�ن قرض مؤرخ
ي�وم  2020/7/2ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة النارصية لذا
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف  2022/5/29الساعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1925ب2022/5
التاريخ 2022/5/24
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل عبد الحسني اسماعيل)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي
يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن
مبلغ�ا مق�داره  1200دوالر امريكي ع�ن قرض مؤرخ
ي�وم  2021/4/6ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة بداءة كربالء واش�عار
مختار حي العسكري قطاع  13م 2عبد الواحد عبد العزيز
عب�د الحميد لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتني بموعد املرافعة املصادف  2022/5/30الس�اعة
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عن�ك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا وفق
االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1314 :ب2022/5
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العقار املرقم (  2/11356حي االسكان ) يف النجف عليه
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة
اوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة ادن�اه فعىل الراغب�ني بالرشاء
مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة
 %10م�ن القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق المر هذه
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين  /رقم
( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية
ع�رش من اليوم االخري من االع�الن يف هذه املحكمة وعىل
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العق�ار املرق�م 2/ 11356ح�ي االس�كان يف
النج�ف عبارة ع�ن بناية تقع عىل ش�ارع بعرض  15مرت
بث�الث طوابق االريض وطابقني بواجه�ه  9مرت ونزال 18
مرت مس�احتها االجمالية  162م�رت مربع الطابق االريض
يتك�ون من مح�ل بالواجهة بمس�احة  7×3مرت س�ويت
صال�ة وغرفة م�ع صحي�ات وصحيات خارجي�ة وغرفة
بصحيات داخل الغرفة اما الطابق االول والثاني العلويان
كل واحد يتكون من سويتان كل سويت يتكون من صالة
وغرفة مع صحيات داخلها باالضافة اىل صحيات خارجية
ب�كل طابق البناية بالكامل مس�قفه بالس�قوف الثانوية
جدران�ه مغلف�ه بالغ�الف البالس�تكي البناي�ة بالكام�ل
مبلط�ة بالبورس�لني ه�زاره الج�دران س�رياميك بكامل
البناية وطالء يف بعض االجزاء بالنس�بة للجدران مسقفه
بالكونكري�ت مبني بالطاب�وق مجهزة بامل�اء والكهرباء
العقار غري مش�غول لحظة الكش�ف درجة عمرانه جيدة
ج�دا وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ 644,400,000
س�تمائة واربع�ة واربعون ملي�ون واربعمائ�ة الف دينار
عراقي ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /508 :ج2022/
التاريخ 2022/5/16
اىل املته�م اله�ارب  /صاح�ب محم�ود حس�ني اب�و
النواعري
اعالن غيابي
حي�ث انك مته�م بالدع�وى الجزائية املرقم�ة (/508
ج )2022/وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد ت�م اجراء
املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وتم الحك�م عليك م�ن قبل
ه�ذه املحكمة غيابيا وحس�ب قرار الحك�م بالعقوبة
املرق�م /508ج 2022/يف  2022/3/24واملتضم�ن
الحبس البس�يط مدة سنة اس�تنادا الحكام املادة 457
من العقوبات حكما غيابي�ا قابال لالعرتاض والتمييز
وصدر اس�تنادا الحكام املواد  245و /182أ من قانون
اصول املحاكمات االصولي�ة الجزائية وملجهولية محل
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالق�رار املذك�ور يف صحيفتني
محليتني وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد
���������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1 / 5395 :
املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة  :الزه�راء  3جزيرة
النجف
الجنس :دار مفرزه منه محل كبري
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  400 :م2
املشتمالت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مق�دار البي�ع  1000000000 :دين�ارا ً ملي�ار دينارا ً
عراقي فقط ال غري
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف الثانية
يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د
للراهن (عبد الحس�ني محمد ع�يل الطائي) لقاء طلب
الدائ�ن املرتهن ( م�رصف املنصور لالس�تثمار) البالغ
(  ) 972922000تس�عمائة واثن�ان وس�بعون مليون
وتس�عمائة واثنان وعرشون الف دين�ارا ً فعىل الراغب
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ()15
يوم�ا ً اعتبارا ً م�ن اليوم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا ً مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة
مرصفي�ة ال تقل ع�ن  %10من القيمة املق�درة للمبيع
البالغ�ة ( )1000000000ملي�ار دين�ارا ً وان املزاي�دة
ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7660 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقب موكله (هادي حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7661 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقبه وجعله (الغزايل ) بدال من (العبودي) الوارد
يف قي�ده لعام  1957فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7652 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقب موكله (رياض حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7654 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبدي�ل لقب موكله (نوفل حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7655 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقب موكله (راشد حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7656 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبدي�ل لقب موكله (عيل حات�م النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7657 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقب موكله (حسني حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7658 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواط�ن (حام�د حاتم الني�يل) الذي
يروم تبديل لقب موكله (محسن حاتم النييل) وجعله
(الغ�زايل ) ب�دال م�ن (العب�ودي) الوارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رق�م  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7659 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقب موكله (قاسم حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

www.almustakbalpaper.net
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة /43 /ت2022/
التاريخ 2022/5/24 /
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ غم�اس العقار تسلس�ل 1286
الغ�رب الواقع يف غم�اس العائد للمدي�ن محمد رياض
فليح املحجوز لقاء طلب الدائن ازهار ش�اكر ابو عبيد
البال�غ (  23400000دين�ار ) فع�ىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ من
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  1286 :الغرب يف غماس
 � 2جنسه ونوعه  :ارض الدار مع بناء
 � 3حدوده واوصافه :
 / 4مش�تمالته غرف�ة وصال�ة وحم�ام ومطب�خ
وصحيات
 � 5مساحته 117 :م
 � 6درجة العمران  :متوسط
 � 7الشاغل  :مستاجر
 � 8القيمة املقدرة  :ثالثون مليون دينار
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
املديرية العامة للسفر والجنسية
مديرية شؤون االحوال املدنية
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي رسمي هربود
راش�د رشيف ال�ذي يطل�ب تبديل لقب م�ن الخفاجي
اىل الكعبي فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة  22من قانون
االحوال املدنية رقم  3لعام 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
املديرية العامة للسفر والجنسية
مديرية شؤون االحوال املدنية
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي حسني هربود
راش�د رشيف ال�ذي يطل�ب تبديل لقب م�ن الخفاجي
اىل الكعبي فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة  22من قانون
االحوال املدنية رقم  3لعام 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
املديرية العامة للسفر والجنسية
مديرية شؤون االحوال املدنية
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي جواد هربود
راش�د رشيف ال�ذي يطل�ب تبديل لقب م�ن الخفاجي
اىل الكعبي فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة  22من قانون
االحوال املدنية رقم  3لعام 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
���������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء
العدد 2021/2902:
التاريخ 2022/5/22
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ كرب�الء بامل�زاد العلني الس�يارة
املحج�وزة املرقم�ة 47977أ كرب�الء خص�ويص نوع
توس�ان اللون احم�ر مودي�ل  2014والعائ�دة للمالك
املدي�ن املتويف حيدر هادي ابراهي�م لقاء طلب الدائن (
رب�اب عبد الله عباس ) واملدون�ة اوصافها ادناه فمن
له رغبة بال�رشاء الحضور يف تمام الس�اعة (الرابعة)
عرصا يف اليوم العارش من اليوم التايل للنرش يف الصحف
املحلي�ة يف معرض والية الحس�ني الواق�ع يف كربالء �
منطقة رسيع حي املعلمني مستصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة عرشة باملائ�ة من القيم�ة املقررة
وشهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان الثمن
يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي
املواصفات :
� الن�وع توس�ان الرق�م 47977أ  /كرب�الء خصويص
اللون احمر
� املوديل 2014
� البدن الخارجي جيد ويوجد رضبة صغرية يف الدعامية
الخلفية ويوجد شخط يف باب السائق
� السيارة ذات بانوروما
� ال يوجد كامرات او حساسات
� اليوجد باتري يف السيارة
� القيم�ة املق�درة  17020000س�بعة ع�رش ملي�ون
وعرشون الف دينار
املنفذ العدل
رسول كريم املسلماوي
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش7653 /
التاريخ 2022/5/24
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حامد حاتم النييل) الذي يروم
تبديل لقب موكله (نعمه حاتم النييل) وجعله (الغزايل
) ب�دال من (العبودي) ال�وارد يف قيده لعام  1957فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الجدول الغربي
العدد /215ب2022/
التاريخ 2022 /5 /19
اىل املدعى عليه  /كشة حسون
تبليغ بالحضور
اقام املدعي حميد مهدي هاش�م الدعوى املرقمة /25
ب 2022/امام محكمة ب�داءة الجدول الغربي ويطلب
فيها الحكم بازالة شيوع حق الترصف يف العقار املرقم
 246مقاطع�ة  16الدخاني�ة وملجهولي�ة محل اقامتك
قرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني رسميتني بالحضور
يف موعد املرافعة املوافق  2022/5/30الساعة التاسعة
صباح�ا امام هذه املحكمة او ارس�ال من ينوب عنكم
قانونا وبخالفه س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا
وعلنا
القايض
محمد عادل عبد الكريم
���������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد /889 :ب2021/
التاريخ 2022/5/15
املدعون  � 1 /مي فخري بلور  � 2ضحى فخري بلور
 � 3سوسن فخري بلور
املدع�ى عليه�م  � 1 /ف�ردوس محمد رض�ا  � 2كوثر
فخ�ري بل�ور  � 3س�ندس فخ�ري بل�ور  � 4ش�مس
االصي�ل فخ�ري بلور  � 5زينب فخ�ري بلور  � 6قيس
فخري بلور
بن�اءا عىل الق�رار الصادر عن ه�ذه املحكمة بالدعوى
املرقم�ة اعاله واملكتس�ب الدرجة القطعي�ة لذا تعلن
هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم  128/17مقاطعة
 19عب�د عونيات بيعا باملزاي�دة العلنية فعىل الراغبني
بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة خالل ثالثني يوما تبدا
م�ن اليوم الثاني للنرش يف صحيفتني يوميتني محليتني
مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة %10
م�ن القيم�ة املقدرة للعق�ار والبالغ�ة 360,000,000
ثالثمائة وس�تون ملي�ون دينار وس�تجري املزايدة يف
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را م�ن اليوم الثالث�ني واذا
صادف عطلة رسمية فس�تجري املزايدة يف اليوم الذي
يليه وان رسم التسجيل عىل املشرتي
القايض
قاسم نايف زغري
اوص�اف العق�ار  :عرصة مس�احتها  520م 2مش�يد
عليه�ا علوة مس�قفة بالكونكريت املس�لح مطله عىل
شارع اربعني يف قضاء الهندية
���������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواطن ( مهدي عبيد عي�ى ) الدعوى لتبديل (
اللق�ب ) وجعله ( املحمداوي ) بدال م�ن ( العطواني )
فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواطن ( فالح حس�ن جبري ) الدع�وى لتبديل (
اللق�ب ) وجعله ( املحمداوي ) بدال من ( الس�ويعدي )
فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( عالء س�لمان محمد ) الدعوى لتبديل (
اسم ابنه ) وجعله ( عبد الله ) بدال من ( عبد الرحمن )
فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( رعد مصطفى محمود ) الدعوى لتبديل
( اللق�ب ) وجعله ( القييس ) بدال من ( العيى ) فمن
لدي�ه ح�ق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������
فقدان
فق�دت من�ي االج�ازة الص�ادرة م�ن وزارة التجارة –
الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب واملرقمة  6340افران
صمون التحرير باس�م  /حيدر جمعه حس�ني – فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1653ب2022/5
التاريخ 2022/5/24
اعالن
اىل  /املدعى عليه (محمد جبار خضري )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بتاديتك ل�ه واملدعى عليه االخ�ر بالتكافل والتضامن
مبلغ�ا مقداره  1400دوالر امريكي عن قرض مؤرخ
يوم  2020/3/9ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة اس�تئناف بغداد
الك�رخ واش�عار مخت�ار محل�ة الكاظمية ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد
املرافعة  2022/5/31الس�اعة التاسعة صباحا وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل

 7رياضة
العدد ( )2614االربعاء  25آيار 2022

احتاد الكرة يسلم حكام الصاالت والشاطئية
الشارة الدولية

االتح�اد اآلس�يوي مؤخ�را ً للدولي�ن
(هاوكار ساالر وحسن محمد) لقياد ِة
مب�اراة َ
التصفي�ات الت�ي احتضنته�ا
ُ
العاصم�ة املاليزية كواالملب�ور ،فضالً

المستقبل العراقي /متابعة

َ
حفل
نظ� َم اتحا ُد كرة القدم ،يف مقره،
لح�كام كر ِة
تس�ليم الش�ارات الدوليّة
ِ
الق�دم والش�اطئية والص�االت لع�ام
 ،2022بحضور ُعضو االتحاد ،مُ رشف
لجنة كرة الصاالت والشاطئيّة (يحيى
زغر) ورئيس قس�م الحكام يف اللجنة
(حس�نن عبد اإلله) وأعضاء القس�م
(عيل فاروق واغر مزاحم) .
وأش�ا َد زغ�ر بحس�ب بي�ان االتح�اد
العراق�ي لك�رة القدم ،تلق�ت {الفرات
ب�»الح�كام
نين�وز} نس�خة من�ه،
ِ
الدولين وبالجهو ِد التي بذلوها واألداء
ُ
قدم�وه يف منافس�اتِ دوري ك�رة
املُمي�ز ال�ذي
الصاالت ودوري الش�اطئية ،حيث كانوا مميزين
من خ�الل إدارتهم ملبارياتِ ال�دوري املُمتاز لكر ِة
الص�االت والش�اطئيّة ملوس�م ،2022/2021

مما أدى ذلك التميز إىل اس�تمراري ِة اس�تحقاقهم
للشار ِة الدوليّة».
َ
وأضاف ،إن «البطوالت اآلسيويّة والعربيّة شهدت
ً
ً
للحكام العراقين ،وحققت خاللها
حضورا الفتا
ِ
ُ
ُ
تكليف
الصفارة العراقيّة إنجازاتٍ جديدة ،أبرزها

تكليف الحكم الدويل (أكرم مهدي)
عن
ِ
يف قي�اد ِة مُ باريات بطول ِة كأس العرب
للكر ِة الشاطئيّة التي أقيمت يف اململك ِة
العربية السعوديّة مؤخراً».
ُ
رئي�س لجن�ة ك�رة الص�االت
وهن�أ
والش�اطئيّة (ع�يل عب�د الحس�ن)
ُ
حققوه
الح�كا َم الدولين ع�ى كل ما
م�ن نجاح�اتٍ  ،وطالبه�م بمواصل� ِة
العمل لتحقي�ق تطلعاتهم خالل العام
ُ
قائم�ة الح�كام الذين
الحايل.وضم�ت
حصل�وا عى الش�ار ِة الدولي�ة كالً م�ن (هاوكار
س�االر  -حسن محمد  -عمرو احمد  -محمد عبد
الله) والحكام الجدد (رافد عالوي وراوند فتاح)،
والشاطئيّة الحكم الدويل (أكرم مهدي).

ناشئة العراق يف املجموعة إدارة اجلوية ترفض إستقالة رئيس
النادي وأمني الرس يعدل عن قراره
الثالثة بتصفيات آسيا

المستقبل العراقي /متابعة

يشارك يف البطولة ب 4العبن ،هم محمد جاسم
يف وزن ف�وق  80كج�م ،ووع�د عم�ران يف وزن
 ،80وحس�ن عباس ،وحس�ن يارس يف وزن 58

كجم».وخت�م« :الوفد العراق�ي يتألف من حيدر
كري�م رئيس�ا ،وثائ�ر خض�ر س�بهان مدربا،
وبالسم باقر خلف إداريا».

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف ديفيد أالب�ا ،مدافع ري�ال مدريد ،ع�ن موقفه
من خ�وض مواجه�ة ليفربول ،بنهائ�ي دوري أبطال
أوروب�ا ،بالعاصمة الفرنس�ية باريس ،يوم  28مايو/
أيار الجاري.
وقال أالبا ،خ�الل ترصيحات نقلتها صحيفة «موندو
ديبورتيف�و» اإلس�بانية« :أش�عر أنن�ي يف حالة جيدة
للغاي�ة ،وكان لدي الوقت الكايف للتع�ايف ،وعملت بجد

هذه األيام ألكون مستعدا ،وأحب اللعب لريال مدريد،
ونحن فريق قوي».
وأض�اف أنه وفقا لذلك س�يتمكن م�ن خوض نهائي
دوري األبطال أمام ليفربول.
وزاد« :لقد أظهرنا قوتنا هذا املوس�م وخاصة بنزيما،
ويسعدني أن أكون هنا وأن أساعد هذا الفريق الرائع».
وتاب�ع« :اخ�ر  3مباريات عى ملعبنا ب�دوري األبطال
كان�ت مجنونة للغاية ،والربنابيو م�كان مميز ،وكان
األمر مثرا ،ويسعدنا أن نكون يف النهائي».

كما تحدث زميله إدواردو كامافينجا« :أنا س�عيد جدا
باملوس�م ،ولدينا مباراة رائعة يوم الس�بت املقبل ضد
ليفربول ،ونأمل أن نفوز».
وأوض�ح« :ح�ن وقع�ت لري�ال مدري�د كان من أجل
لعب ه�ذه املباري�ات ،وأنا محظ�وظ للغاي�ة باللعب
هنا وأس�تمتع كثرا» .وأتم الفرنيس الش�اب« :أشكر
الجماهر ألنها كانت معنا وساعدتنا ،وحن يدفع بي
امل�درب يكون ذلك من أجل مس�اعدة الفريق ،وأحاول
تقديم أفضل ما لدي».

أنشيلويت «يراوغ» ..هكذا علق مدرب ريال مدريد عىل قرار مبايب
المستقبل العراقي /متابعة

أكد اإليطايل كارلو أنش�يلوتي املدير الفني
لريال مدريد اإلس�باني ،أنه «يحرتم» قرار
كيلي�ان مبابي البق�اء مع باريس س�ان
جرمان الفرنيس ،مش�ددا ع�ى أن العبيه
يركزون بش�كل كامل ع�ى نهائي دوري
أبطال أوروبا
وكان ريال مدريد قد سعى جاهدا للتعاقد
مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحايل،
غر أن الدويل الفرن�يس رفض االنتقال إىل
إس�بانيا يف اللحظة األخرة ،واختار تمديد
عقده لثالث سنوات مع النادي البارييس.
وس�ئل أنش�يلوتي ،الثالثاء ،عم�ا إذا كان
الضجي�ج حي�ال مباب�ي ق�د يؤث�ر ع�ى
العبيه ،إذ يتطلع ريال مدريد إىل الفوز عى

المستقبل العراقي /متابعة
عق�د اليوم الثالث�اء ،اجتماعا اس�تثنائيا العض�اء االدارة
ناقشت فيه استقالة رئيس الهيئة االدارية للنادي ،الفريق
الطيار شهاب جاهد وعضو االدارة عيل زغر.
وجاء قرار اإلدارة بعد عدول أمن رس الهيئة االدارية لنادي
الق�وة الجوية الري�ايض الل�واء الركن محمد ص�وب الله
محمد عن قرار االستقالة.
ورفضت الهيئ�ة االدارية خالل االجتماع اس�تقالة رئيس
الهيئ�ة االدارية للن�ادي  ،الفري�ق الطيار ش�هاب جاهد،
وعض�و االدارة عيل زغر حيث أكد اعض�اء االدارة كل من
اللواء الركن محمد صوب الله محمد وماجد عيل الساعدي
وموفق الزهري وهيثم كاظم ورشا طالب ،أنهم يرفضون
االس�تقالة كون الفريق االول يحتاج للتكاتف والوقوف إىل
جانب�ه الس�يما أن هناك مب�اراة تنتظر الصق�ور يف غاية
االهمية امام الزوراء يف دور ثمن النهائي من بطولة كاس
العراق ،تعول عليها ادارة النادي وجمهور العريق من اجل
الفوز والذهاب بعيدا للتتوي�ج باللقب إلضافته اىل خزائن
النادي.

هن�اك أندية مس�تمرة يف دفع مثل هذه األرق�ام املدوية ،فإن
النظام س�يظل دائما غر مستدام ،مسرتش�دا فقط بمنطق
أولئك الذين لديه�م املزيد من املال ،خاصة للرشكات اململوكة
م�ن قبل دول وليس من قبل رواد أعمال عادين».ورضب دي
سرفو مثال باملسار الذي يسلكه ميالن بطل الكالتشيو ،قائال
«نموذج ميالن نمو صحي ومنطقي ،مع اس�تثمارات محددة
ومخط�ط لها .لحس�ن الحظ ،املزيد من املديري�ن التنفيذين

برشلونة يرهن مستقبل ديباي
بصفقتني

كش�ف تقرير صحفي إسباني ،الثالثاء،
عن موقف برش�لونة من بقاء مهاجمه
الهولندي ممفيس ديباي.
وينته�ي تعاق�د ديب�اي ( 28عاما) مع
برش�لونة ،بنهاية املوس�م املقب�ل ،علما
بأنه وقع ملوس�من فقط عند انضمامه
م�ن صف�وف أوملبي�ك لي�ون ،يف صفقة
انتقال حر.
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلس�بانية ،ف�إن برش�لونة يره�ن
مس�تقبل ديب�اي م�ع الفري�ق ،بموقف
النادي من التعاقد م�ع البولندي روبرت
ليفاندوفس�كي مهاجم باي�رن ميونخ،
باإلضاف�ة إىل جن�اح جدي�د ،واألولوي�ة
للربازييل رافينيا ،نجم ليدز يونايتد.
وس�رحل ديب�اي ع�ن برش�لونة ،حال
تعاقد البارسا مع ليفاندوفسكي وجناح

أعلن�ت اللجنة الباراملبي�ة العراقية،
الثالث�اء ،أن منتخ�ب التايكون�دو
للمعاق�ن ،س�يبدأ غ�دا األربع�اء،
مشاركته يف بطولة الشارقة الدولية،
الت�ي تس�تمر حتى  27من الش�هر
الجاري.وق�ال هش�ام الس�لمان،
مدي�ر إعالم الباراملبي�ة العراقية ،يف
ترصي�ح« :بعث�ة املنتخ�ب توجهت
الي�وم إىل الش�ارقة للمش�اركة يف
البطول�ة الدولية ،الت�ي تعد محطة
مهمة لتأه�ل للبط�والت العاملية».
وأض�اف« :منافس�ات البطول�ة
انطلق�ت الي�وم يف مدينة الش�ارقة
اإلماراتية بمش�اركة واسعة ،وأوىل
نزاالت العراق ستكون غدا األربعاء ،أمال بتحقيق
النتائج اإليجابية يف البطولة».وأوضح« :العراق

ليفربول ،الس�بت ،والظفر باللقب الرابع
عرش من املسابقة القارية العريقة.
وق�ال املدرب اإليط�ايل يف مؤتمر صحفي:
«من الواضح تماما بالنس�بة لنا ما يجب
أن نفك�ر فيه .لم نتح�دث أبدا عن العبن
م�ن أندي�ة أخرى .نح�ن نح�رتم الجميع
ونحرتم الق�رارات التي يتخذونها ونحرتم
األندية األخرى».
وأض�اف« :علين�ا القي�ام بواجبن�ا ،ومن
الواضح تماما ما يجب أن نفكر فيه ،وهو
النهائي».
وكان أنشيلوتي مرتددا يف مناقشة مسألة
مبابي ،وعندما ُس�ئل عما إذا كان يش�عر
بخيب�ة أم�ل ش�خصيا م�ن ق�رار الالعب
الفرن�يس ،ق�ال« :أتفهم أن�ه يتعن عليك
القي�ام بواجب�ك ،لكنن�ي ال أتح�دث أب�دا

المستقبل العراقي /متابعة

ع�ن العب�ن ال ينتم�ون إىل مدري�د ،ول�ن
أق�وم بذل�ك».وكان ري�ال مدري�د حس�م
الف�وز بلق�ب الدوري اإلس�باني الش�هر
امل�ايض ،قبل  4مراحل م�ن النهاية ،بينما
خ�ر ليفربول الرصاع ع�ى لقب الدوري
اإلنجليزي املمتاز لصالح مانشسرت سيتي

ألونسو عىل أعتاب برشلونة

بات اإلس�باني ماركوس ألونس�و ،ظهر تش�يليس ،عى
أعت�اب االنتق�ال إىل صف�وف برش�لونة خ�الل املركاتو
الصيفي املقبل.وينتهي عقد ألونس�و مع البلوز يف صيف

 ،2023لكن�ه يس�عى للرحيل ع�ن تش�يليس يف املركاتو
الصيف�ي املقبل.وكتب فابريزي�و رومانو ،خبر انتقاالت
الالعبن واملدربن يف أوروبا ،عى حسابه بموقع التواصل
االجتماعي «تويرت»« :سيسمح تشيليس ملاركوس ألونسو
بالرحي�ل هذا الصيف».وأضاف رومانو« :ألونس�و قريب

املدير التنفيذي لرابطة الكالتشيو :عقد مبايب رش مطلق

أكد لويجي دي سرفو ،املدير التنفيذي لرابطة الدوري اإليطايل،
أن عقد كيليان مبابي الجديد مع باريس س�ان جرمان ،رش
مطلق.ورصح دي س�رفو إلذاع�ة « Rai Gr Parlamentoما
حدث يف باريس بخصوص عقد مبابي الجديد ليس جيدا ،إنه
رش مطلق .يج�ب االنتباه لهذه األمور».وأض�اف «إذا كانت

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أالبا يعلن موقفه من هنائي دوري األبطال

المستقبل العراقي /متابعة
ُ
قرعة تصفيات آس�يا دون  17عاما ً التي أقيمت
أس�فرت
وقوع
عن
كواالملبور
املاليزي�ة
ة
العاصم
يف
الثالث�اء
الي�وم
ِ
ِ
جانب املنتخب
إىل
الثالث�ة
ة
املجموع
يف
للناش�ئن
منتخبنا
ِ
ِ
املضي�ف عمان وقط�ر ولبنان والبحرين والتي س�تقام يف
شهر أكتوبر /ترشين األول
َ
ملنتخب الناش�ئن ،محمد عيل كريم
وقال املدرب املُس�اعد
ِ
يف بي�ان تلق�ت {الف�رات ني�وز} نس�خة من�ه ،إن» قرعة
ً
متوازنة ،وإن حظ�وظ منتخبنا يف التأه ِل
التصفي�ات تع ُّد
ٌ
ُ
َ
منهاج التحضر بش�ك ٍل يتوافق مع
جيدة يف ح�ا ِل أكملنا
مهمتنا».
َ
َّ
ودخل
وب�ن ،إن «الفريق ضم عددا ً م�ن املواهب الجديدة،
َ
مرحلة التحضر لبطول ِة غرب آس�يا التي س�تقامُ الشهر
بحاج�ة إىل عد ٍد م�ن املُباريات
املُقب�ل يف األردن ،والفري�ق
ٍ
معس�كر تدريبي ليك�ون بجاهزي ٍة
التجريبي�ة ،فضالً عن
ٍ
كامل ٍة لخوض منافس�اتِ غرب آسيا التي ستكون بمثابة
محط ٍة تحضر ّي ٍة مهمة للتصفياتِ اآلسيوية».
واختت� َم املدرب املُس�اعد حديثه بالق�ول ،إن» املنتخب بدأ
ُ
يحق�ق االنس�جا َم من خالل الوح�داتِ التدريبيّ�ة املكثف ِة
تثم�ر الجهود عن والد ِة
واملح�ارضات النظريّة ،ونأمل أن
َ
ً
ً
حقيقية للمنتخبات الوطنية».
قاعدة
منتخب يكون
ٍ

منتخب العراق للتايكوندو يشارك
يف بطولة الشارقة الدولية

جديد ،خالل املركاتو املقبل.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن�ه يف حال�ة
ترحيب برشلونة برحيل ديباي ،فلن تقل
مطالبه املالية عن  20مليون يورو.
أما يف حالة عدم بيعه ،فلن يرفض املدرب
تشايف هرنانديز استمراره ،خاصة وأنه
قدم مس�تويات جي�دة يف النصف الثاني
من املوسم.
وكان ديب�اي أمل�ح الس�تمراره م�ع
برشلونة عرب حسابه عى «تويرت» حيث
قال« :أود أن أش�كر مش�جعي برشلونة
عى كل دعمه�م ،كان�ت النتائج مخيبة
لالم�ال هذا الوس�م ،لكنهم اس�تمروا يف
مس�اعدتنا ،وس�يزيد ذلك ثقتنا باملوسم
املقبل».
وأض�اف« :ل�م يكن موس�مي األول كما
كن�ت أتخي�ل ،يجب أن نس�تمر يف العمل
والتحس�ن للوص�ول إىل أهدافن�ا الع�ام
املقبل».

املؤهلن يدخلون عالم كرة القدم».كما تطرق املدير التنفيذي
لرابطة الكالتش�يو إىل قضية القرصنة يف إيطاليا ،وكيف أنها
تمن�ع الدوري اإليطايل من النم�و والتنافس مع الربيمرليج.
ون�وه «يجب علين�ا أن نقوم بدورن�ا ،عندما نس�مع الناس
يتحدث�ون ع�ن القرصن�ة والطرق غ�ر القانونية ملش�اهدة
املباري�ات ،نحتاج إىل مطالبتهم بالتوقف».وش�دد «القرصنة
تح�رم كرة القدم اإليطالية من أكثر من  300مليونا يف العام،

وهي موارد كانت س�تخصص ألنديتنا ،يجب أن ينتهي
هذا التاريخ الحزين لإليطالي�ن ،الذين يتصورون أنهم
دائما أكث�ر ذكاء من غرهم».وأتم «يجب أن نتحس�ن
أم�ام الخ�ارج ،ألن الجمي�ع يري�د البطول�ة األوىل يف
القائمة ،وهي الدوري اإلنجليزي املمتاز ،الذي قرر قبل
 20عام�ا العمل معا يف املالعب ويف منتج الكرة بش�كل
عام .األمر يستغرق وقتا ،وال توجد طرق مخترصة».

ريال مدريد يدرس قطع طريق ليفاندوفسكي نحو برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
يبدو أن األيام املقبلة ستشهد حربا مشتعلة يف
سوق االنتقاالت ،بن برش�لونة وغريمه ريال
مدريد ،للظفر بصفقة كربى هذا الصيف.
الن�ادي الكتالوني دخل مؤخ�را يف مفاوضات
مع البولندي روبرت ليفاندوفس�كي ،مهاجم
باي�رن ميون�خ ،ال�ذي طل�ب الرحيل بش�كل

رسمي بنهاية املوسم.وبحسب قناة «كواترو»
اإلس�بانية ،ف�إن ريال مدريد يفك�ر يف توجيه
أنظاره نحو أفضل العب يف العالم ،بعد فش�له
يف التعاقد م�ع كيليان مبابي الذي جدد عقده
مع سان جرمان مؤخرا.
ويبح�ث الريال عن تعوي�ض إخفاقه يف جلب
مهاج�م باري�س س�ان جرم�ان إىل ملع�ب
س�انتياجو برنابيو هذا الصي�ف ،عرب التعاقد

مع أحد األسماء الكبرة يف عالم كرة
القدم.
وم�ن املحتم�ل دخ�ول الري�ال
ع�ى خ�ط املفاوض�ات م�ع
ليفاندوفس�كي ،أم�ال يف إنج�از
الصفقة الت�ي حاول إبرامها مرارا
قبل س�نوات عدي�دة ،حس�بما أكد
ليفاندوفسكي بنفسه.

الوتارو :فخور بارتداء قميص إنرت ميالن
المستقبل العراقي /متابعة
تأس�ف األرجنتيني الوتارو مارتينيز ،مهاج�م إنرت ميالن ،عى
خسارة لقب الدوري اإليطايل هذا املوسم لصالح ميالن.
ونافس إنرت ع�ى االحتفاظ بلقب الدوري اإليطايل هذا املوس�م
حتى الجولة األخرة ،قبل تتويج ميالن بفارق نقطتن.
وكت�ب الوت�ارو ع�رب حس�ابه الرس�مي ع�ى موق�ع التواصل
إنستجرام «لقد انتهى املوس�م ،لقد فزنا ببطولتن وهما كأس

إيطاليا والسوبر املحيل».
وتابع «فخور بارتداء هذا القميص والدفاع
عنه ،شكرا لجميع زمالئي والجهاز الفني».
ونوه «ش�كرا لك�م جميعا أيه�ا الجماهر عى
الحب والدعم للفريق اإليطايل».
وأنه�ى إنرت ،ال�دوري اإليط�ايل ،يف املركز الثان�ي برصيد 84
نقط�ة ،بفارق نقطتن ع�ن البطل مي�الن ،بعد خوض 38
مباراة.

يف الجولة األخرة ،السبت.
وكان ليفرب�ول يس�عى إىل رباعي�ة غ�ر
مس�بوقة يف إنجل�رتا م�ع ف�وزه ب�كأس
رابطة األندي�ة اإلنجليزية وكأس إنجلرتا،
وبلوغ�ه نهائ�ي دوري األبط�ال ،غ�ر أن
أحالمه انتهت بخسارة الدوري املحيل.
وتعرض النادي اإلنجليزي لنكسة إصابات
ع�دة ،إذ يرج�ح غي�اب اإلس�باني تياغو
ألكانت�ارا والربازييل فابيني�و عن النهائي
األوروبي.
كما أن النج�م املرصي محمد صالح الذي
تع�رض إلصاب�ة يف الفخ�ذ ،والهولن�دي
وفرجيل فان دايك الذي يعاني من مشكلة
يف الركبة ،كانا ع�ى مقاعد االحتياط ضد
ولفرهامبتون ،األح�د ،رغم دخول صالح
بديال يف الشوط الثاني.

من االتفاق عى الرشوط الشخصية لعقده مع برشلونة،
خاص�ة أن املفاوض�ات بن الطرفن جارية منذ ش�هر».
واختتم« :س�تكون الرس�وم النقطة الوحي�دة التي يجب
مناقش�تها يف الصفقة ،حيث ال يخطط برشلونة لتقديم
عرض كبر ،ألن عقد الالعب ينتهي يف املوسم املقبل».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2614االربعاء  25أيار 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

هناء عبيد

عبد الخالق الفالح

صادقوا القطط

ّ
م�ا أجمل تل�ك ّ
معهن أمت�ع األوقات؛ ليخرتق
الصديقات الالت�ي نقيض
س�همًا م�ن البهج�ة قلوبن�ا ،فيجعلنا يف س�عادة قد تعج�ز القواميس
ع�ن احت�واء مفرداتها .تح ّدثت وصديقتي عن أه�م ّ
الندوات الّتي تقوم
ّ
بتقديمها ،وأه ّم ّ
يس�تحقون االحتف�اء بكتبهم وأعمالهم
الكتاب الّذين
ّ
الثقافيّ�ة القيّمة ،فأخذتنا تلك ّ
النقاش�ات إىل عالم آخر ،وانتش�لتنا من
ّ
ّ
ّ
دائرة فوىض الحياة التي أحاطها طابع النفاق والكذب والفساد والدمار،
وكث�ر من املفردات القاتمة الّتي قد ال تتس�ع ّ
الصفحة لها وملا يدور يف
عاملنا من بش�اعة وقباحة .ورغم ّ
أن خاليا عقولنا قد انتعشت بالتقاط
ذرّات نقيّ�ة من الهواء املنعش من خالل تل�ك األحاديث ّ
الثقافيّة؛ ّإال أنناّ
ابتعدن�ا عنها ً
ً
أحيانا ّ
أن هناك أمورًا بس�يطة قد
قليال ،إذ ال ب ّد أن نعرتف
ّ
تب�دو تافهة للبعض ،تأخذن�ا إىل عالم آخر من البهج�ة ،فاألوقات التي
نقضيها يف االس�تماع إىل نرشات األخب�ار ورصاعات البرشيّة والكراهية
والحقد ،كفيلة بأن تخلع ّ
كل ثقتنا بهذا الكون بل وكفيلة بزرع أشواك يف
ً
قلوبنا من ّ
الصعب اقتالعها .قبل أيّام قالئل مثال ،فجعنا باغتيال أيقونة
الصحافة العربيّة ش�رين أبو عاقلةّ ،
ّ
الص�وت الّذي لم يرهبه الرّصاص
وال االحتالل املدجّ ج ّ
بكل أنواع األسلحة ،ذلك ّ
الصوت الذي أوصل معاناة
األرسى ،وحزن األمّ هات ّ
الثكاىل ،ونضال املقاومة ،واستنجاد األقىص إىل
أقايص البالد ،ذاك ّ
الصوت الّذي صدح عال ًيا ليكون أقوى وس�يلة إليصال
ّ
ّ
قضيّ�ة إنس�انيّة تخ�� عنها الكث�رون يف وقت هي بأم�س الحاجة إىل
االلتفات إليها ومنارصتها .تتواىل األحزان علينا ،ويضيق صدرنا ،وتتأ ّزم
ّ
وتوتر،
أوقاتنا ،وق�د ترتاكم الضغوطات علينا لتضعن�ا يف اكتئاب وقلق
لكن ّ
فنحاول التقاط أنفاسنا لنواصل مس�رة الحياةّ ،
الضباب يحيطنا
من ّ
كل صوب والقتامة تغلب ع� ألوان حياتنا ،فنجرب أن نبحث عن رئة
كي نلتقط أنفاس�نا من خاللها .املضحك يف األمر أنني وصديقتي حوّلنا
بوصل�ة حوارنا إىل اتجاه مغاير وذلك حينما س�ألتني عن آخر كتاباتي
ّ
خاصة يف ّ
ّ
وبكل صدق:
ظل هذه األح�داث الكئيبة .أجبته�ا
وقراءات�ي،
أخج�ل ي�ا صديقتي أن أخربك بأنني انش�غلت عنهما بح�دث مه ّم أعاد
يل توازني ،س�ألتني وما هو هذا الحدث الجل�ل؟ قلت :القططَ ،
ض ِح َك ْت
عال ًي�ا! كررت عبارتي :نعم؛ القطط يا عزيزتيّ ،
قطتان أعادتا يل توازني
ّ
ّ
وحس�نتا من مزاجي؛ الجميل يف املوضوع أن صديقتي تف ّهمت
النفيسّ ،
لقط ٍة قامت بما فعلته يل ّ
األمر تمامً ا ،فهي صديقة ّ
قطتاي.
تبادلنا الحديث عن ّ
الس�عادة القططيّة وقمنا بإرسال صور الحسناوات
ً
الفاتنات لبعضنا البعض وقلبانا يخفقان فرحا.
أيّها ّ
الس�ادة الكرام ،إن افتقدت�م وفاء البرش ،وتراكمت عليكم مصاعب
الحياة ،ووقفتم عاجزين أمام قضايانا الشائكة املحزنة ،وشعرتم باملوت
يط�رق أبواب قلوبكم ،ال ترتددوا يف مصادق�ة القطط ،ففي مصادقتهم
انتعاشة ،وسعادة ،ودعوة متجددة إىل استمراريّة الحياة.

التيه السيايس واملنعطف اخلطري
ال تهمن�ا الترصيح�ات املتوالية وال تغرينا الش�عارات الكبرة ح�ول اإلصالحات
وانتص�ارات رفع املعنويات وتش�جيعها وتوظفها فضائيات التهريج الس�يايس
الت�ي اصبحت أكثر بؤس�ا مما كان�ت عليه يف الس�ابق وأن الحدي�ث عن إصالح
املس�رة السياس�ية املس�دودة االفق واملتعثرة أصال يف ظل املعطيات الحالية هي
من حس�ابات الدف�ع باتجاه تضيع الوقت رغم أن الجماهر الش�عبية تش�تاق
الس�رتاتيجية وطنية تجس�د القواس�م املش�رتكة التي يتم ع� أساس�ها إصالح
النظام السيايس بمختلف تكويناته.
ان املدقق واملتابع واملراقب ملختلف القوى السياسية العاملة يف الساحة السياسية
العراقية ،دون الحاجة اىل مسميات ،سيالحظ حالة من التخبط والتيه السيايس
ينتاب هذه القوى ،تيه مرجعه بوصول خياراتها املعلنة لطريق مس�دود س�واء
كان خي�ار التف�اوض والتس�وية الس�لمية لدى ه�ؤالء ،تيه يغذيه تي�ه مواز له
واىل ع�دم الق�درة ملنع اآلخرين م�ن الوصاي�ة والتأثر يف القرار الس�يايس والبلد
يعاني اس�تقطابات حادة ورصاعات حزبية «سياس�ية» اس�ترشت وانقسامات
اجتماعية اش�تدت خطورتها يوما بعد آخر ،والبالد تعيش أس�وأ مقاضاتها منذ
أش�هر عدة وما تعنيه من احتكار مقيت للس�لطة طيلة عقدين من الزمن بلغت،
والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة ترتسخ يف يوميات العراقيني بال أفق للحل وال
عقالنية وتفكر هادئ باملصر املرتبك الذي يعيش�ه البلد والقلق الذي يوس�وس
لجماه�ره .الخالف�ات واملحاور ليس�ت بعيدة عن م�أزق الحال�ة الداخلية ،هذا
التي�ه الس�يايس الذي يذكرنا بتيه ملا بعد ع�ام  1991يف زمن البعث املجرم ،ولكن
بشكل أكثر مأساوية وإحباط حيث تيه مرحلة ما بعد  2003كان نتيجة صدمة
هزيم�ة الديمقراطية الحقيقي�ة التي أضاعت البوصلة وقبل أن يخترب الش�عب
العراق�ي خياراته وممكناته ،التي�ه الحايل هو أكثر خطورة ألنه يأتي بعد تجارب
سياسية مريرة توزعت ع� مجمل األيديولوجيات :الوطنية والقومية واليسارية
واإلسالمية التي خاضت التجربة وهي تعتاش ع� فشلها.
التي�ه الس�يايس الراه�ن الذي يعاني من�ه النظام الس�يايس العراق�ي لم تنضج
احزابه وقواه السياس�ية يف ادارة حوار معمق لبناء وبلورة هوية الدولة وتحديد
مواصفاته�ا وخصوصياتها ومش�رتكاتها م�ن القريب والبعي�د وهو ليس خلال
ظرفيا وعابرا ،بل خلل بنيوي قبل أن يكون وظيفيا ،س�واء تعلق األمر بكل حزب
وحركة ع� حدة أو من خالل ما تم تس�ميته بامل�رشوع الوطني القائل والفاعل
لتشكيل الدولة العراقية املستقلة واملنقوصة االرادة فعالً والتي تهيم ع� وجهها
منذ  19عام ولم تستقر أوضاعها يف ظل حكومات تحاول بني فرتة وأخرى وضع
االمور يف زوايا مظلمة لحرش ش�عبنا فيها من باب تضييع الوقت ولكي ينش�غل
املس�ؤولون املتناوبون ع� ادارة الحكومات والس�لطة لصال�ح منافعهم ،هذا ال
يعني باملجمل ان الغالبية س�يئة بل فيها عنارص تملك النوايا والحس الس�يايس
ولديها الرغبة الجدية يف االصالح السيايس وليسوا من أصحاب األجندات الخاصة
وتحرص ع�� بلوغه ونقدر الح�ركات املخلصة ولكن تقيدها قوة الس�لطويني،
«القوى السياس�ية املمس�كة بزمامها واملتطاحنة ع� بن�اء عيانها الفارغ ع�
إنقاض ش�عب تحول غالبيته إىل س�جني بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،وهي
ل�م ولن تري�د ان تعرتف ولو ملرة واح�دة أنها تعيش عرص وزم�ن «التيه» وليس
بمقدوره�ا تحقيق هدف واحد مم�ا طرحته عرب خطابتها املتك�ررة ومناهجها
املتأرجح ورؤيتها الضيقة ولم تدرك بعد أن العراق ع� مشارف «االنهيار» ويمر
بمنعطف تاريخي خطر  ،وكل منهم يلهث وراء املكاس�ب ،تناحرات ،سياس�ية
ومس�اع منحرفة ،ورصاع ع� النفوذ واالس�تقواء ،دون مراعاة مصالح
متلونة،
ٍ
الشعب والوطن الذي يكون يف مأمن ما لم تبن دولته بهوية جامعة ،يعتز بها كل
عراقي ويدافع عنها ،متناس�ني حب الخر والوحدة واأللفة والتصالح والتسامح
وكل القيم واملعاني املتعالية لخدمة ش�عبهم.

كـاريكـاتـير

تعرض البنى التحتية ملرشوع الكابل الضوئي ألعامل ختربيبة ..واالتصاالت تتوعد
املخربني بأقصى العقوبات وفق القانون
بغداد  /املستقبل العراقي
يف حادث�ة التم�ت ل�روح املواطن�ة وحب
الوطن بصلة ،تعرضت وللمرة الثانية خالل
اقل من شهر واحد ،البنى التحتية التابعة
للرشك�ة العامة لالتص�االت واملعلوماتية،
التي يتم من خاللها تقديم خدمات الكابل
الضوئ�ي ( )FTTHيف منطق�ة ش�ارع
فلس�طني ،ألعمال تخريبة قام�ت بها ُثلة
ضال�ة التريد له�ذا الوطن وش�عبه الخر
والتقدم ،بل تريد عرقلة االعمال التي تقوم
به�ا وزارة االتص�االت متمثل�ة بالرشك�ة
العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية،وإيقاف
عجل�ة التق�دم ،وتأخ�ر تقدي�م خدمات
نوعي�ة تلب�ي طم�وح املواطن�ني ،وترف�د
خزينة الدولة باملوارد املالية.
وس�وف يتم العمل بالتنسيق مع االجهزة
االمنية للحفاظ ع� البنى التحتية التابعة
للرشك�ة العامة لالتص�االت واملعلوماتية،
ومنع كل من تسول له نفسه القيام بأعمال
التخري�ب م�ن خالل إلق�اء القب�ض عليهم،

لينال�وا جزاءهم الع�ادل .ونؤكد بأن الرشكة
العامة لالتصاالت واملعلوماتية ستتخذ كافة
االج�راءات القانونية لضمان محاس�بة من

إزالة  206حصوات من كلية رجل مخسيني

أزال األطب�اء  20٦حص�وات ع�� األق�ل من كلية رج�ل يبلغ م�ن العمر 5٦
عاماً ،يف س�اعة واحدة فقط ،يف والية تيالنجانا جنوب الهند ،وفقا ً لصحيفة
«إندبندنت» .وبحسب ما ورد ،كان الرجل من مدينة حيدر آباد يعاني من آالم
شديدة يف الجانب األيرس من الفخذ ملدة ستة أشهرُ .
وذكر أن الحرارة املتزايدة
أدت إىل تفاقم آالم الرجل .قام األطباء يف مستشفى «أوير غالن إيغلز» العاملي
باملدين�ة بإزالة الحىص من كلية الرجل ،من خ�الل تنظر البطن أو «جراحة
ثقب املفتاح»  -وهو إجراء يسمح للجراح بالوصول إىل داخل البطن والحوض
دون الحاجة إىل إحداث ش�قوق كبرة يف الجلد .كان املريض يستخدم األدوية
املوصوفة محلياً ،التي توفر له الراحة ع� املدى القصر .قال األطباء إن األلم
اس�تمر يف التأثر ع�� روتينه اليومي .وحصوات الك� تحدث عندما تش�كل
الفضالت يف الدم بلورات ترتاكم وتصبح كتالً ش�بيهة بالحجارة.قال الدكتور
بوال نافني كومار ،استش�اري املس�الك البولية يف املستشفى« :كشفت بعض
الفحوص�ات األولية واملس�ح باملوجات ف�وق الصوتية عن وج�ود العديد من
الحص�وات الكلوية اليرسى (حصوات الك� ع�� الجانب األيرس) ،وتم إعادة
تأكي�د ذلك من خالل التصوير املقطعي املحوس�ب» .وتابع« :بعد استش�ارة
املريض وتهيئته ،أُجريت له عملية جراحية استمرت ملدة ساعة ،تمت خاللها
إزالة جميع الحىص ،التي بلغ عددها .»20٦

العراقـي

قاموا بهذه االعم�ال التخريبية ،حيث إن
هذا الفعل ينطوي تحت احكام املادة 3٦1
من قان�ون العقوبات العراقي النافذ رقم
 111لس�نة  ،19٦9والذي تص�ل عقوبته
حتى السجن ملدة التزيد عن سبع سنوات،
ً
حفاظ�ا ع� املال
ليكونوا ع�ربة لغرهم،
الع�ام .تجدر االش�ارة إىل الكابالت الناقلة
للس�عات الضوئي�ة قد تعرض�ت يف وقت
سابق خالل هذا الش�هر ألعمال تخريبية
مماثل�ة يف منطق�ة البي�اع ،ضم�ن نفس
امل�رشوع ،وهو االمر الذي أحدث اس�تياء
كبر من املواطنني يف تلك املنطقة ،كونهم
ملسوا الفرق الكبر يف جودة الخدمات التي
يقدمها هذا املرشوع.
يذك�ر ان رشكتن�ا تعم�ل ع�� مواكب�ة
التط�ور العلم�ي والتكنلوج�ي لضم�ان
تقدي�م خدم�ات متطورة وبج�ودة عالية
اىل املواطن�ني واملؤسس�ات الحكومي�ة،
من خ�الل تطوير البنى التحتي�ة ،وتنفيذ
املش�اريع التي تحقق طفرة نوعية يف نوعية
وجودة الخدمات.

حقن أول مريض برشي بفريوس ثوري قاتل للرسطان
حق�ن علم�اء أول مريض برشي
ب�� «ف�روس قات�ل للرسط�ان»
ثبت أنه يقلص األورام الصلبة يف
الحيوانات.
ُ
وع ّدل الفروس ،املعروف باس�م
 ،Vaxiniaوراثي�ا إلصابة الخاليا
الرسطانية وقتله�ا ،مع الحفاظ
ع� الخاليا السليمة.
وأظه�رت االختب�ارات الت�ي
أجريت ع� الحيوان�ات أنه قادر
ع�� تقليل حج�م أورام رسطان
القولون والرئ�ة والثدي واملبيض
والبنكرياس ،يف حني أن العالجات
املناعي�ة األخرى كان�ت فعالة يف
بعض أنواع الرسطان.
ويف املقاب�ل ،يمك�ن ل�� Vaxinia
تنش�يط جه�از املناعة ل�دى املري�ض وزيادة
مس�توى بروتني يسمى  PD-L1يف األورام ،ما
يجعل العالج املناعي أكثر فعالية ضد الرسطان.
ويعد ( ،Vaxiniaاالس�م الكامل hNIS-CF33
 ،)VAXINIAنوعا من «فروس�ات األورام» -
وهو ف�روس موجود يف الطبيعة ُع ّ
�دل وراثيا
ع� وجه التحديد ملكافحة الرسطان.

ويتم تطويره بواس�طة ،Imugene Limited
وهي رشكة متخصص�ة يف العالجات الجديدة
التي تنشط جهاز املناعة ضد الرسطان.
وقال دانينغ يل م.د ،الباحث الرئييس واألس�تاذ
املس�اعد يف قس�م األورام الطبي�ة وبح�وث
امل�داواة بمدينة األم�ل« :أظهر بحثنا الس�ابق
أن فروس�ات األورام يمك�ن أن تحف�ز جهاز
املناع�ة ع�� االس�تجابة للرسط�ان وقتل�ه،

علامء بيئة :تلوث اهلواء يقتل  9ماليني شخص سنوي ًا
أف�اد فريق م�ن العلم�اء ،يوم األربع�اء ،بأن
زي�ادة تل�وث اله�واء يف األماك�ن املفتوح�ة
والتسمم بالرصاص ،مسؤوالن عن وفاة نحو
 9ماليني شخص سنويا منذ  ،2015األمر الذي
يق�وض التق�دم املتواضع يف مواجه�ة التلوث
ح�ول العالم.ووفق�ا لتحليل العلم�اء لبيانات
معدالت الوفاة العاملية ومستويات التلوث فإن
«تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوس�ع
الحرضي ساهم بزيادة نسبتها  %7يف الوفيات
املرتبط�ة بالتلوث ب�ني  2015و.»2019وذكر
ريتش�ارد فولر( ،مشارك يف الدراسة) ورئيس
جمعي�ة «بيور إيرث» العاملي�ة« :ع� النقيض
من تغر املن�اخ واملالريا ومرض نقص املناعة

املكتس�ب ،فإنن�ا ال نرك�ز كث�را ع�� تل�وث
البيئة».وأظهرت تقديرات يف نس�خة س�ابقة
من الدراس�ة ُن�رشت ع�ام  2017أن حصيلة
الوفي�ات بس�بب التلوث بلغت نح�و  9ماليني

سنويا ،أو وفاة من كل  ٦ع� مستوى العالم،
كم�ا زادت التكاليف التي يتكبده�ا االقتصاد
العاملي إىل  4.٦تريليون س�نويا.ويف الدراس�ة
الحديثة التي نرشتها دورية «النست بالنتاري
هيلث» ع�� اإلنرتنت ،حل�ل الباحثون بيانات
 2019من دراس�ة تجريها جامعة واش�نطن
ت�درس التع�رض للتل�وث وتحس�ب مخاطر
الوف�اة الناتجة عنه.وتركز الدراس�ة الحديثة
خصيص�ا ع�� مس�ببات التل�وث ،وفصل�ت
امللوث�ات التقليدي�ة مثل التدخ�ني يف األماكن
املغلقة أو الرصف الصحي عن امللوثات األكثر
حداث�ة مث�ل تل�وث اله�واء بس�بب الصناعة
والكيماويات السامة.

ساعة ذكية جديدة تكتسح األسواق العاملية
ظهرت يف األس�واق العاملية مؤخرا ساعة Poco
 Watchالجدي�دة الت�ي يتوق�ع له�ا أن تحق�ق
مبيعات تنافس س�اعات آب�ل وهواوي الذكية.
وتأت�ي الس�اعة الجديدة بهي�كل مصنوع من
البالس�تيك املقاوم للصدمات ،ومجهز بحماية
ضد املاء وفق معيارية ( ،)5ATMويزن الهيكل
دون الح�زام نح�و  31غ فق�ط ،أم�ا أبع�اده
فج�اءت ( )10/34.4/39ملم.وجه�زت هذه
الساعة بشاش�ة  AMOLEDمستطيلة الشكل

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

بمقاس  1.٦بوصة ،دقة عرضها ()3٦0/320
بكس�ل ،ومع�دل س�طوعها  301ش�معة/م
تقريبا.وتعم�ل هذه الس�اعة بنظام تش�غيل
 ،Proprietary OSويمكنه�ا االقرتان الس�لكيا
مع مختلف أنواع الهوات�ف واألجهزة املحمولة
ع�رب تقني�ات  ،5.0 Bluetoothكم�ا جه�زت
بمكربات صوت لعرض املوسيقى.وزودت هذه
الساعة بحساسات لقياس معدالت نبض القلب
ومعدالت األكس�جة يف الدم ،وأنظمة ،A-GPS

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

و  ،GLONASSو ،GALILEOو BDSلتحدي�د
املواق�ع ع�رب األقم�ار الصناعي�ة ،وتطبيقات
ملراقب�ة معدالت النش�اط البدني للمس�تخدم،
فضال عن بوصلة إلكرتونية وتطبيقات للمنبه
ومراقبة معدالت الن�وم.وزودت أيضا ببطارية
بسعة  225مييل أمبر تكفيها لتعمل عدة أيام
يف وضع ترش�يد استهالك الطاقة ،كما طرحت
بألوان أساس�ية هي األسود واألزرق والعاجي،
وبسعر  79يورو تقريبا.
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وكذل�ك تحفي�ز الجه�از املناعي
ليكون أكثر اس�تجابة للعالجات
املناعي�ة األخ�رى ،بم�ا يف ذل�ك
مثبطات نق�اط التفتيش .وحان
الوق�ت اآلن لتعزي�ز ق�وة العالج
املناع�ي ،ونعتق�د أن -CF33
 hNISلدي�ه القدرة ع� تحس�ني
النتائ�ج ملرضانا يف معركتهم مع
الرسطان».
وتهدف املرحلة األوىل من التجربة
الرسيرية إىل تجنيد  100مريض
بالرسطان مصابني بأورام صلبة
منت�رشة أو متقدم�ة ع�رب م�ا
يق�رب من  10مواقع تجريبية يف
الواليات املتحدة وأسرتاليا.
وس�يبدأ امل�رىض بتلق�ي جرع�ة
منخفضة من  ،Vaxiniaإما عن طريق الحقن
مبارشة يف األورام أو عن طريق الوريد.
وبمج�رد إثب�ات س�المة  ،Vaxinaس�يتلقى
بعض املش�اركني أيض�ا دواء عالجي�ا مناعيا
يسمى  ،pembrolizumabوالذي يحسن قدرة
الجهاز املناع�ي ع� محاربة الخاليا املس�ببة
للرسطان.

ميزة جديدة من «تيك توك» انتظرها
صناع املحتوى طوي ًال

يعتزم تطبيق «تيك توك» إطالق اش�رتاكات مدفوعة ع� البث التدفقي الخاص
بصن�اع املحت�وى ،وه�ي طريقة من ش�أنها أن تجع�ل الرشك�ة ونجومها أقل
اعتمادا ع� عائدات اإلعالنات.
ّ
لصناع
وس�تخضع امليزة الجديدة لالختبار اعتبارا من يوم الخميس ،وس�تتيح
املحتوى أن «يدرّوا إيرادات ش�هرية متوقعة» ويكيّفوا بثهم املبارش بأس�لوبهم
الش�خيص.ونرش التطبي�ق كذل�ك ع�ددا كب�را من مقاط�ع الفيدي�و الخاصة
بمنش�ئي محتوى يشيدون بامتيازات يحصل عليها معجبيهم يف حال اشرتكوا،
ومن بينها اس�تخدام رموز تعبرية مخصصة ومرتبطة بعاملهم خالل املحادثة
أثناء البث التدفقي.وتعترب هذه امليزة مشابهة لصيغة اعتمدتها منصة تويتش
املتخصصة يف البث التدفقي أللعاب الفيديو وساهمت يف نجاحها.وفيما ستتاح
للجميع مش�اهدة فيديو البث التدفقي ،إال أن املش�رتكني فقط سيتمكنون من
اس�تخدام عدد من الرموز التعبرية املوجودة يف نافذة الدردش�ة حيث يكتبون
تعليقاتهم.
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