الخميس

العدد ( 7 )2645متوز 2022

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

السنة السادسة

العراقي

نوم على يقني خري من صالة
على شك

الداخلية تصدر
أمر ترقية املراتب ومنح
العالوة السنوية

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة
جيري القرعة اخلاصة بعوائل الشهداء
ص3
وجرحى احلشد

7

Thu

Issue No ( 2645 ) July

علي الدراجي

ص2

وفد «عالي املستوى» من البلدين سيحضر إىل بغداد ..و «قضايا ثقيلة» على طاولة املفاوضات

العراق يتجهز للقاء إيراين سعودي :اقرتبت التسوية؟
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يطالب
املالية بتثبيت «عقود أبناء العراق»
ص3
عىل املالك الدائم

حمافظ نينوى يكشف
خطط اإلعامر وتوزيعات مبالغ الدعم
ص3
الطارئ واألموال املجمدة

ُيج�ري رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي مع
أعض�اء محدودي�ن يف مكتب�ه ،إىل جان�ب وزي�ر
الخارجية فؤاد حس�ن ،تحضريات واس�عة للقاء
جديد بن مسؤولن سعودين وإيرانين قد يكون
األول من نوعه عىل مستوى التمثيل الذي ستشارك
ب�ه الدولتان.وقالت مصادر رفيع�ة إن اللقاء قد
يعقد يف األيام املقبلة يف حال حسم بعض التفاصيل
حول القضايا التي سيتم بحثها ،وهي عىل األغلب
مش�ركة بن البلدين ،فيما سيتم تجنب الخوض
يف قضايا مفصلية ،أبرزها امللف اليمني عىل األقل
يف املرحلة الحالية.يأتي ذلك بعد نحو أس�بوع من
زيارة أجراها رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي
إىل كل من جدة وطهران ،والتقى خاللها ويل العهد
الس�عودي محمد بن س�لمان ،والرئيس اإليراني
إبراهي�م رئييس ،حيث ضم الوفد عددا ً من أعضاء
مكتب الكاظمي ومس�ؤولن يف جهاز املخابرات،
ال�ذي ما زال عمليا تح�ت إرشاف الكاظمي.وقال
مسؤول يف مكتب الكاظمي إن اللقاء الذي يجري
التحضري له يف بغداد قد يكون عىل مستوى وزراء
من البلدي�ن أو وكالئهم ،حيث ي�رف الكاظمي
بنفس�ه عىل تهيئة امللفات التي س�يجري بحثها،
متوقعا أن يكون اللقاء خالل أيام.لكن مس�ؤوال
آخر يف مستشارية األمن القومي العراقي استبعد
تحق�ق اللق�اء خالل عطل�ة عيد األضح�ى ،دون
«تفاهم عىل صيغة البيان الختامي الذي سيصدر
عن�ه» ،مؤكدا أن «الجانبن لهما رغبة يف التهدئة،
لكنهما بحاجة إىل وس�يط وبشكل ال يظهر أن أيا
منها قدم تنازالت».

التفاصيل ص2

وزير النفط ينعي «باركيندو» :كان صديقا للعراق وحريصا عىل استقرار السوق العاملية بحضور حاشد

قريبا ..انعقاد اللجنة الوزارية العراقية اإليطالية املشرتكة يف بغداد

ص2

ص2

رئيس الوزراء والسفري األملاين يبحثان التعاون األمني
وإعامر املناطق املحررة
بغداد  /المستقبل العراقي
9بح�ث رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،أمس األربع�اء ،ملفي التعاون
األمني وإعادة إعمار املناطق املحررة ،مع
السفري األملاني لدى العراق مارتن ييغر.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س مجلس
ال�وزراء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي

نس�خة منه أن «الكاظمي اس�تقبل اليوم
الس�فري األملاني لدى العراق مارتن ييغر،
وج�رى خالل اللق�اء البح�ث يف العالقات
الثنائي�ة ب�ن البلدين الصديقن ،وس�بل
تطوي�ر التع�اون املش�رك بم�ا يصبّ يف
املصلح�ة املش�ركة ،فضالً ع�ن التعاون
األمني يف مجال مكافحة اإلرهاب ،وإعادة
إعمار املناطق املحررة ،ودعم مؤسس�ات

الدولة العراقية بالخربات وبناء القدرات».
وأضاف ،أن «اللقاء شهد التباحث يف تعزيز
الراك�ة بن الع�راق وأملاني�ا يف املجالن
االقتص�ادي واالس�تثماري ،والتب�ادل
الثقايف ،فضالً عن متابعة شؤون املواطنن
العراقين املبتعثن للعالج باملستش�فيات
واملراكز العالجية األملانية».
وأعرب الس�فري األملاني ،بحس�ب البيان،

ع�ن تقديره للجه�ود الحكومية العراقية
ّ
التغري
يف مج�ال اإلعم�ار ،ومعالجة آث�ار
املناخ�ي واالعتماد ع�ىل الطاقة املتجددة،
مثمن�ا ً ع�ىل وج�ه الخص�وص االهتمام
املبارش من رئي�س مجلس الوزراء إلتمام
مش�اريع رشكة سيمنز األملانية يف العراق
ضمن قطاع الطاقة والكهرباء.

التفاصيل ص2

اإلعالم األمني توسع تسهيالت عمل الصحفيني وتؤكد إلغاء كتاب عمليات بغداد

حكومة بريطانيا تغرق يف االستقاالت ..وجونسون :لن أستقيل بحضـور حـاشـد ..انعـقـاد مـؤمتـر الـعـراق فـي مـكـة املكـرمـة
بغداد  /المستقبل العراقي

ج� ّدد رئيس ال�وزراء الربيطاني بوريس جونس�ون ،أمس
األربعاء ،التأكيد عىل أنه ال يعتزم تقديم استقالته ،يف وقت
يواصل فيه عدد املستقيلن من الحكومة االرتفاع.
وحسب ما ذكرته قناة «سكاي نيوز» ،فإن عدد املستقيلن
من الحكومة ارتفع حتى اآلن إىل  ،35ما بن وزير ومسؤول.
ورغم موجة االس�تقاالت املتواصلة ،أكد جونس�ون ،أمام
لجنة برملانية ،أنه سيس�تمر يف منصبه ،مؤكدا أن «آخر ما

الصحة توضح خطتها
لـ «االستغنـاء تدرجييـ ًا» عـن
اإلخالء الطبي
ص3

تحتاجه بريطانيا هو إجراء انتخابات مبكرة».
وامتنع رئيس الوزراء الربيطاني عن التعليق عندما س�ئل
عن تقري�ر يفيد بأن عددا من ال�وزراء يعتزمون مطالبته
باالس�تقالة.وقالت تقارير إعالمية إن وفدا وزاريا يرأس�ه
وزي�ر النق�ل غران�ت ش�ابس س�يلتقي ،مس�اء األربعاء،
جونسون لحثه عىل االس�تقالة.وذكرت صحيفة «تايمز»
الربيطانية أن نديم الزهاوي ،الذي تم تعيينه وزيرا للمالية
يف وق�ت متأخ�ر من يوم الثالث�اء مع بدء انهي�ار حكومة
جونسون ،سيكون ضمن الوفد.

رشطة كربالء تلقي القبض عىل أجنبي اجلنسية رسق  135هاتفـ ًا
أمر ديواين من القائد العام برتقية ضباط هيئة املنافذ احلدودية

النائب الثاين لرئيس الربملان يزور
مقر وزارة التجارة ويبحث مع وزيرها
مجلة ملفات بينها األمن الغذائي
ص8

وزير التخطيط
عن املوظفني يف الدرجة اخلامسة نزوالً:
حتت خط الفقر
ص23

مصدر يف الشباب
يكشف سبب سوء أرضيـة
ملعب الزوراء
ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

الرافدين يطلق قروض جديدة بقيمة ( )٥٠مليون دينار :تسلم دفعة واحدة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن م�رف الرافدين ان قروض الرتمي�م وتأهيل او
بناء الدور الس�كنية للموظفني واملواطنني تصل اىل 50
مليون دينار.
واوض�ح املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت وكالة
{الفرات نيوز} نس�خة منه ،ان «مدة تسديد قرض 50
مليونا يصل اىل  10سنوات وبفائدة  5باملئة».
وأش�ار البي�ان اىل ،ان «من�ح الق�رض يك�ون بدفع�ة
واحدة لغرض الرتميم وتأهيل او بناء الدور الس�كنية»
داعي�ا زبائ�ن امل�رف اىل «مراجع�ة فروع�ه كافة يف
بغ�داد واملحافظات لالطالع ع�ى الضوابط والتعليمات
والتقديم عى القرض».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الخميس

العدد (7 )2645

متوز 2022

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

وفد «عالي املستوى» من البلدين سيحضر إىل بغداد ..و «قضايا ثقيلة» على طاولة املفاوضات

العراق يتجهز للقاء إيراين سعودي :اقرتبت التسوية؟
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ُيج�ري رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي مع
أعض�اء محدودي�ن يف مكتب�ه ،إىل جان�ب وزي�ر
الخارجية فؤاد حس�ني ،تحضريات واس�عة للقاء
جديد بني مس�ؤولني سعوديني وإيرانيني قد يكون
األول من نوعه عى مستوى التمثيل الذي ستشارك
به الدولتان.
وقال�ت مصادر رفيعة إن اللق�اء قد يعقد يف األيام
املقبل�ة يف ح�ال حس�م بع�ض التفاصي�ل ح�ول
القضاي�ا الت�ي س�يتم بحثه�ا ،وهي ع�ى األغلب
مش�رتكة بني البلدين ،فيما س�يتم تجنب الخوض
يف قضاي�ا مفصلية ،أبرزها امللف اليمني عى األقل
يف املرحلة الحالية.
يأت�ي ذلك بع�د نحو أس�بوع م�ن زي�ارة أجراها
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي إىل كل م�ن
جدة وطهران ،والتقى خاللها ويل العهد السعودي
محم�د ب�ن س�لمان ،والرئي�س اإليران�ي إبراهيم
رئييس ،حي�ث ضم الوفد عددا ً م�ن أعضاء مكتب
الكاظمي ومس�ؤولني يف جهاز املخابرات ،الذي ما
زال عمليا تحت إرشاف الكاظمي.
وقال مس�ؤول يف مكتب الكاظم�ي إن اللقاء الذي
يجري التحضري له يف بغداد قد يكون عى مستوى
وزراء م�ن البلدي�ن أو وكالئه�م ،حي�ث ي�رف
الكاظمي بنفسه عى تهيئة امللفات التي سيجري
بحثها ،متوقعا أن يكون اللقاء خالل أيام.
لكن مسؤوال آخر يف مستش�ارية األمن القومي العراقي
اس�تبعد تحقق اللق�اء خالل عطلة عي�د األضحى ،دون
«تفاهم عى صيغة البيان الختامي الذي سيصدر عنه»،
مؤكدا أن «الجانبني لهما رغبة يف التهدئة ،لكنهما بحاجة
إىل وسيط وبشكل ال يظهر أن أيا منها قدم تنازالت».
ورجح املس�ؤول ذاته أال يش�مل اللقاء طرح ملف اليمن
عى األغلب لوجود تصلّب إيراني وس�عودي يف املوضوع،
و»ق�د يتم تج�اوزه نهائيا يف هذه املرحل�ة عى األقل»،
كما رج�ح أن يجري الكاظمي أو وزي�ر الخارجية فؤاد
حس�ني زيارة إىل السعودية ضمن التحضريات املتواصلة

لتهيئة اللقاء ببغداد ،مش�ددا عى أن زيارة الكاظمي إىل
جدة وطهران كانت تنصب بش�كل رئيس عى الوساطة
العراقية بني إيران والسعودية.
م�ن جانبه ،ق�ال رئي�س لجن�ة العالق�ات الخارجية يف
الربملان عام�ر الفايز ،إن املعلومات املتوفرة لديه تش�ري
إىل أن األج�واء ب�ني اإليرانيني والس�عوديني مهيأة تماما
للجلوس إىل طاولة الحوار يف بغداد قريبا.
وأضاف الفاي�ز« ،هناك معلومات أيضا ع�ن أن التمثيل
السيايس سيكون مختلفا عن الحوارات السابقة ،وليس
مس�تبعدا أن يش�ارك في�ه وزراء خارجي�ة» ،مبين�ا أن
امللفات التي ستخضع للنقاش والحوار بني الطرفني هي

اس�تكمال ملا جرى الحديث عنه يف جوالت س�ابقة ،فيما
أكد أن السعودية «تريد أن ترتاجع الهجمات ضدها».
ولف�ت إىل أن الجه�ود الدبلوماس�ية العراقي�ة حقق�ت
نجاح�ا عى مس�توى الوس�اطات بني ال�دول ،وتحديدا
بني الس�عودية وإي�ران ،ال س�يما أن الخالف�ات بينهما
أثرت كثريا عى الداخل العراقي ،وأس�همت بتوترات عى
األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية.
وانطلق الحوار بني إيران والسعودية يف نيسان  ،2021يف
بغ�داد ،بعدما تكللت جهود الحكوم�ة العراقية بالنجاح
لجم�ع الطرف�ني ع�ى طاولة واح�دة .وعق�دت طهران
والرياض حتى اآلن خمس جوالت ،آخرها كانت يف شهر

نيسان املايض.
بدوره ،أش�ار املحلل السيايس إحس�ان الشمري
إىل أن «الزي�ارة األخرية الت�ي أجراها الكاظمي إىل
الس�عودية كانت إيذان�ا بالخط�وة القادمة التي
تتمثل يف اللقاء الس�عودي اإليراني عى مس�توى
رفي�ع ،وق�د يش�هد حض�ور وزي�ري الخارجية
للدولتني» ،معتربا أن «هذا اللقاء يش�ري إىل التقدم
الواضح يف السياس�ة العراقية ،والت�وازن الفاعل
ال�ذي م�ى عليه الع�راق ،الذي ب�ات يرتجم عى
أرض الواقع».
وأض�اف الش�مري «الج�والت الخم�س املاضي�ة
س�اهمت بتقري�ب وجه�ات النظ�ر ب�ني البلدين
رغم التعقيدات قب�ل االتفاق عى بعض املفاهيم،
ألن إي�ران متحمس�ة إلنهاء فص�ل الخالفات مع
الس�عودية ،وهي بحاجة بهذا الوقت إىل أن تظهر
أنها دول�ة ال تعمل ع�ى زعزعة االس�تقرار ،كما
أن ه�ذه اللق�اءات مهمة ج�دا ،خصوص�ا يف ما
يخص ارتداداتها اإليجابية ع�ى الداخل العراقي،
وما توفره من اس�تقرار للمنطقة بالكامل ،لكن
ً
طوي�ال باتفاقاتها مع
أعتقد أن إي�ران لن تصمد
السعودية».والشهر املايض ،أعرب وزير الخارجية
فؤاد حس�ني ،خ�الل اتص�ال هاتفي م�ع نظريه
اإليراني حس�ني أم�ري عب�د اللهيان ،ع�ن ارتياح
بالده للمحادثات الس�عودية اإليرانية التي تجري
يف بغ�داد ب�ني وقت وآخر عى مس�توى منخفض
من التمثيل ،مؤكدا استعداد بالده ملواصلة تسهيل
تل�ك املحادثات.ونقل بيان ل�وزارة الخارجية عن الوزير
«ارتياح�ه» للمحادثات الجارية بني طه�ران والرياض،
مؤكدا ً «عزم الحكومة العراقية عى مواصلة التسهيالت
إلجراء محادثات مبارشة بني وزيري خارجية البلدين يف
بغداد وعودة العالقات بينهما إىل حالتها الطبيعية».
وبحس�ب البيان ،فقد وص�ف وزير الخارجي�ة اإليراني
الجولة األخرية من املفاوضات مع السعودية التي جرت
يف بغداد ب�»اإليجابية» ،ورحب عبد اللهيان بتنفيذ نتائج
املفاوض�ات ب�ني الجانبني ،مش�يدا ً بالدور ال�ذي تلعبه
وزارة الخارجية العراقية يف هذا اإلطار.

رئيس الوزراء والسفري األملاين يبحثان التعاون األمني وإعامر املناطق املحررة
بغداد  /المستقبل العراقي
9بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،أمس األربع�اء ،ملف�ي التعاون
األمن�ي وإعادة إعمار املناط�ق املحررة ،مع
السفري األملاني لدى العراق مارتني ييغر.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
أن «الكاظمي استقبل اليوم السفري األملاني
لدى العراق مارتني ييغر ،وجرى خالل اللقاء
البح�ث يف العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن
الصديقني ،وس�بل تطوير التعاون املش�رتك

بم�ا يصبّ يف املصلحة املش�رتكة ،فضالً عن
التعاون األمني يف مج�ال مكافحة اإلرهاب،
وإع�ادة إعم�ار املناط�ق املح�ررة ،ودع�م
مؤسس�ات الدولة العراقية بالخربات وبناء
القدرات» .وأضاف ،أن «اللقاء شهد التباحث
يف تعزي�ز الراك�ة ب�ني الع�راق وأملاني�ا يف

املجالني االقتصادي واالس�تثماري ،والتبادل
الثقايف ،فضالً عن متابعة ش�ؤون املواطنني
العراقي�ني املبتعث�ني للعالج باملستش�فيات
واملراكز العالجية األملانية».
وأع�رب الس�فري األملان�ي ،بحس�ب البيان،
ع�ن تقدي�ره للجه�ود الحكومي�ة العراقية

ّ
التغ�ري
يف مج�ال اإلعم�ار ،ومعالج�ة آث�ار
املناخ�ي واالعتم�اد ع�ى الطاق�ة املتجددة،
مثمنا ً عى وجه الخصوص االهتمام املبارش
م�ن رئيس مجلس الوزراء إلتمام مش�اريع
رشكة سيمنز األملانية يف العراق ضمن قطاع
الطاقة والكهرباء.

وزير النفط ينعي «باركيندو» :كان صديق ًا للعراق وحريص ًا عىل استقرار السوق العاملية بحضور حاشد
بغداد  /المستقبل العراقي
نعى وزير النفط ،األمني العام السابق ملنظمة الدول
املصدرة للنف�ط {اوبك} محمد س�نويس باركيندو،
الذي وافاه االجل فجر اليوم.

رشطة كربالء تلقي القبض عىل
أجنبي اجلنسية رسق  13٥هاتف ًا
أعلن�ت قي�ادة رشط�ة كرب�الء ،أمس
األربعاء ،القبض عى لص من جنسية
أجنبية لقيامه برسق�ة أكثر من 130
هاتف�ا ً نق�االً {موباي�ل} .وذك�ر بيان
للرطة تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه «تمكن قس�م مكافح�ة اإلجرام
وأثن�اء تجوال إحدى املف�ارز الليلية يف
منطقة حي الحسني {ع} من مالحقة
ش�خص كونه يجلب الشك لوجوده يف
وقت متأخر من الليل وبحوزته حقيبة
س�فر كبرية وأثناء مالحظته للمفرزة
قام برمي الحقيب�ة والذ بالفرار وبعد
املطاردة تم إلق�اء القبض عليه وتبني
أن�ه من جنس�ية أجنبية».وأضاف انه
«وبع�د التعمق مع�ه بالتحقيق انهار
ً
رصاح�ة قيامه برسقة ()95
وأعرتف
جه�از موباي�ل من مجمع مع�د لبيع
اجهزة املوباي�ل يف محافظة بابل فيما
ضب�ط بحوزت�ه ( )40جه�از الزال�ت
تحت ترف�ه أما باق�ي األجهزة قام
ببيعها والترف بإموالها عى ملذاته
الشخصية».وأشار البيان اىل «تصديق
أق�وال املتهم قضائي�ا ً وجاءت مطابق
العرتافاته االبتدائية والقضائية وتمت
إحالته اىل القضاء لينال جزاءه العادل
وفق القانون».

وقال وزير النفط احس�ان عبد الجبار اسماعيل ،يف
برقية تعزيته »:اتقدم بخالص العزاء واملواس�اة اىل
وزراء دول منظم�ة {اوبك} واىل عائلة وذوي الراحل
واىل الشعب النيجريي».
وأضاف «لقد كان الراحل {باريكندو} صديقا للعراق

ومحبا ً لش�عبه  ،حريصا ً عى تعزي�ز دور {اوبك} يف
اس�تقرار االس�واق العاملية  ،ويف مواجهة التحديات
التي عصفت بقطاع النفط واالقتصاد العاملي».
واختتم عبد الجب�ار رقيته بالقول »:نبتهل اىل العيل
القدي�ر ان ينع�م عليه برحمته  ،ويس�كنه فس�يح

جنات�ه  ،وان يله�م اهل�ه وذوي�ه ومحبي�ه الصرب
والسلوان».
وت�ويف األمني العام الس�ابق ملنظمة ال�دول املصدرة
للنفط {اوبك} محمد س�نويس باركيندو فجر اليوم
عن عمر  63عاماً.

اإلعالم األمني توسع تسهيالت عمل الصحفيني وتؤكد إلغاء كتاب عمليات بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،أمس األربعاء ،إلغاء كتاب عمليات
بغداد للصحفيني ،فيما أش�ارت إىل أربع ورش لتس�هيل عمل
اإلعالميني .وق�ال رئيس الخلية اللواء س�عد معن يف تريح
صحفي إن «خلي�ة االعالم االمني ووزارة الداخلية جادتان يف
توفري املناخات املناسبة لعمل االعالميني والصحفيني».

وأش�ار إىل أن «كتاب تس�هيل املهمة انتف�ت الحاجة له فيما
يخص كتاب عمليات بغداد ،ورس�التنا اىل باقي التش�كيالت
االمنية بأن التغطيات االعالمية يف الش�ارع هو حق مكتسب
ومب�اح لإلعالميني وال يمك�ن ايقافهم» ،مبينا أن�ه «اذا كان
هناك اي استفسار من قبل الضابط واملنتسب يمكنه التحقق
من هويته االعالمية وبعدها يحق استمراره يف تغطيته».
وأضاف ،أن «كتاب تسهيل املهمة لزيارة دوائر وزارة الداخلية

وتشكيالتها مستمرون يف منحه لكل الصحفيني واالعالميني
واملؤسسات الصحفية وال توجد مشكلة يف ذلك».
وأش�ار إىل االتف�اق عى عق�د أربع ورش عمل مش�رتكة مع
الصحفيني وقيادة الرطة االتحادية ،وبعدها عمليات بغداد
وقي�ادة رشطة بغداد واملرور العام�ة إلقامة الورش بحضور
هيئ�ة االع�الم ومنظمة اليونس�كو لتحقيق العمل املش�رتك
والتنسيق بينهم».

النزاهة :احلكم عىل مسؤولني يف وزاريت الصحة والدفاع ملخالفة
واجبات الوظيفة واالختالس
أفادت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة بصدور
ِّ
بحق مس�ؤولني يف وزارتي
حكم
قراري
ٍ
الصحَّ ة والدفاع ،مُ ب ِّي ً
ن�ة قيامهما عمدا ً
اختالس ومُ
خالفات لواجبات
بارتكاب
ٍ
ٍ
الوظيفة العامَّ ة.
وأش�ارت دائرة التحقيق�ات يف النزاهة
إىل َّ
أن محكم�ة جن�ح الرصافة أصدرت
حكم�ا ً غيابي�ا ً بالحب�س الش�ديد ملُ َّدة
س�نتني بح�ق املُ ِّ
فت�ش الع�ام ل�وزارة
مُ
خالف�ات
الرتكاب�ه
الصحَّ �ة س�ابقاً؛
ٍ
ً
الفتة إىل قيام املُدان
لواجباته الوظيفة،
باالحتفاظ بأوليَّات وكتب ومس�تندات

تخ�ص مكت�ب املُ ِّ
ُّ
فت�ش الع�ام وع�دم
تسليمها بعد انتهاء فرتة عمله وإقالته
من منصبه.
وتابع�ت الدائ�رة َّ
إن محكم�ة جنايات
الكرخ  -الهيئة الثالثة حكمت حضوريا ً
س�نوات عى رئيس
بالس�جن ملُ َّدة ست
ٍ
لجنة الرواتب يف املُديريَّة العامة لشؤون
املحاربني يف وزارة الدف�اع ،مُ ب ِّي ً
نة قيام
املُدان باختالس رواتب مُ نتسبي املديريَّة
البال�غ مقداره�ا ()1,868,000,000
مليار دينار.
وأضاف�ت َّ
إن املحكمتني ،بعد اطالعهما

ع�ى األدل�ة املُ
َّ
تحصل�ة يف القضيَّت�ني،
وجدته�ا كافي�ة ومقنع�ة لإلدان�ة،
فأصدرت�ا ق�رار اإلدان�ة وف�ق أح�كام
املادت�ني ( )331من قان�ون العقوبات
بحق املُ َّته�م يف القضيَّة األوىل ،و()315
بحق املُ َّتهم يف القضيَّة الثانية.
م�ن الجدي�ر بالذك�ر َّ
أن النزاهة أعلنت
يف حزي�ران املايض ع�ن إصدار محكمة
جناي�ات الرصاف�ة املُ
َّ
ختص�ة بقضايا
النزاه�ة حكما ً غيابيا ً بالس�جن س�بع
سنوات عى املُ ِّ
فتش العام لوزارة ِّ
الصحَّ ة
ٍ
سابقاً؛ إللحاقه رضرا ً باملال العام.
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الداخلية تصدر أمر ترقية املراتب
ومنح العالوة السنوية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س
األربع�اء ،ع�ن ص�دور أم�ر ترقية
املراتب ومنح العالوة السنوية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
«حرص�ا ً م�ن ال�وزارة ع�ى تثبيت
حق�وق املنتس�بني وف�ق القوانني
والتعليم�ات ،أص�در الوكيل األقدم
ل�وزارة الداخلي�ة حس�ني العوادي
األم�ر اإلداري ذا الع�دد ()84350
يف ( )3/7/2022الخ�اص برتقي�ة
املرات�ب ومن�ح الع�الوة الس�نوية
ملنس�وبي املديري�ات يف الوكال�ة

اإلدارية واملالية».
وأضافت أنه «جاء يف األمر اإلداري:
 -1ترقي�ة املرات�ب البال�غ عددهم
( )1493منتس�با ً رتبة واحدة أعى
من رتبهم الحالية.
 -2من�ح املرات�ب البال�غ عدده�م
( )4447منتس�با ً العالوة السنوية
وفق استحقاقهم القانوني.
ُ -3ي َن َّف ُ
�ذ ه�ذا األم�ر اعتب�ارا ً م�ن
( )1/7/2022ألغ�راض الرات�ب
و( )14/7/2022ألغراض ال ِق َدم.
ولفت�ت إىل أن «الوكال�ة اإلداري�ة
واملاليّ�ة س�بّاقة يف إص�دار األوامر
اإلدارية يف ترقية منس�وبيها ومنح
العالوة السنوية لهم».

بحضور حاشد ..انعقاد مؤمتر العراق
يف مكة املكرمة
بغداد  /المستقبل العراقي
انعق�د مؤتم�ر الع�راق الس�نوي بحضور ش�خصيات دينية م�ن مختلف
الطوائف واملذاهب يف رحاب مكة املكرمة.
واقيم املؤتمر يف فندق {بكة} بحضور حاشد حيث أمتألت القاعة بالكامل،
وبحضور الشخصيات والوفود املدعوة من مسؤولني ومرشدين ومتعهدين
وحجاج من أبناء أتباع أهل البيت عليهم السالم ،وكذلك من وفود من أبناء
السنة والكرد.
وألق�ي يف املؤتمر كلم�ة رئيس تحالف ق�وى الدولة الوطنية الس�يد عمار
الحكيم قرأها نيابة عنه الشيخ حسني الخالدي.
كما ألقى رئيس هيأة الحج والعمرة الشيخ سامي املسعودي تلخصت عن
توجيهات عامة حول الحج.
وعن أبناء السنة ألقى الشيخ محمد النوري كلمة كانت حول أهمية ودور
أهل البيت عليهم الس�الم يف حياة املس�لمني وكذلك ألقى الشيخ نياز راغب
كلمة كمسؤول بعثة اقليم كردستان.
وح�ر املؤتم�ر وفد م�ن عوائ�ل الحش�د الش�عبي ،كما حظي بإش�ادة
املشاركني والحضور.

قريب ًا ..انعقاد اللجنة الوزارية العراقية
اإليطالية املشرتكة يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،أم�س
األربع�اء ،الس�فري اإليط�ايل ل�دى
الع�راق ماوريتس�يو كريكانت�ي،
فيم�ا أك�د ق�رب انعق�اد اللجن�ة
الوزاري�ة العراقي�ة اإليطالي�ة
املش�رتكة يف بغ�داد .وذك�ر بي�ان
ملكت�ب الكاظمي تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،أنه «جرى
خ�الل اللقاء اس�تعراض العالقات
الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن ومج�االت

تنميتها املختلفة ،فضالً عن البحث
يف س�بل تعزي�ز التع�اون املش�رتك
ب�ني الع�راق وإيطالي�ا يف مس�ار
آليات مكافح�ة اإلرهاب ،والتعاون
األمن�ي ،واالقتص�ادي ،والثق�ايف».
ورحّ �ب رئيس مجلس الوزراء وفق
البي�ان ،ب�»الرغب�ة اإليطالي�ة يف
تعزيز س�بل الراكة ب�ني البلدين،
وأش�ار س�يادته إىل ق�رب انعق�اد
اللجن�ة الوزارية العراقية اإليطالية
املشرتكة يف بغداد ،الذي يؤكد رغبة
البلدين يف توثي�ق التعاون والتبادل
املشرتك ،وتنسيق املواقف بينهما».

إصابة  7من موظفي إزالة األلغام يف تلكيف..
ويونامي :نطالب بتحقيق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت بعثة األمم املتحدة يف العراق {يونام�ي} إصابة  7موظفني بجروح
طفيفة بانفجار عبوة ناس�فة عى مركبة ّ
تقل فريقا ً إلزالة األلغام شمال
العراق .وذكر بيان للبعثة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه« ،انفجرت
عبوة ناس�فة تحت حافلة صغ�رية ّ
تقل فريقا ً عراقي�ا ً إلزالة األلغام يضم
نس�اء ورج�ال يعملون مع رشك�ة حلول التطه�ري الدولي�ة ( )GCSأثناء
التوج�ه ملوقع عملهم يف قضاء تلكيف ش�مال مدين�ة املوصل يف محافظة
نينوى» .وأضاف «تم نقل املصابني إىل املستش�فى وقد أفيد بأنهم يف حالة
مس�تقرة وجرى ابالغ الس�لطات العراقية بخصوص الحادث» .وناش�دت
األم�م املتح�دة يف العراق «الس�لطات أن تجري تحقيقا ً معمق�ا ً يف الحادث
وأن تضم�ن توفري األمن الكايف للعامل�ني يف مجال إزالة األلغام ،معربة عن
تمنياتها بالش�فاء العاجل للمصابني» .وكان�ت رشكة ( )GCSمن رشكاء
دائ�رة األم�م املتحدة لألعم�ال املتعلقة باأللغام عى مدى الس�نوات الثالث
املاضي�ة م�ن عملها يف إزالة األلغ�ام يف نينوى .وه�ذه العمليات رضورية
لتمك�ني الع�ودة اآلمنة والكريم�ة للنازح�ني وضمان س�المة املجتمعات
املحلي�ة .وتؤك�د األمم املتحدة بأن عمليات إزالة األلغام س�وف تس�تمر يف
نينوى مع تطبيق تدابري احرتازية إضافية للتخفيف من حدة املخاطر.

أمر ديواين من القائد العام برتقية ضباط
هيئة املنافذ احلدودية
أصدر القائد العام للقوات املس�لحة
مصطف�ى الكاظمي ،أمس األربعاء،
أم�را ً ديواني�ا ً برتقي�ة ضب�اط هيئة
املنافذ الحدودية .وقالت هيئة املنافذ
الحدودي�ة يف بيان تلقت «املس�تقبل

العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة مصطفى
الكاظمي أصدر الي�وم ،امرا ً ديوانيا ً
برتقية ضباط هيئة املنافذ الحدودية
لجدول  14تموز .»2022
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علق على تكرميه من قبل مكتب السيد الصدر وحتدث عن «األموال املخصصة» بقانون الدعم الطارئ

حمافظ البرصة جيري القرعة اخلاصة بعوائل الشهداء وجرحى احلشد
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أجرى رئيس لجنة السكن العليا يف
الب�رصة املحافظ اس�عد العيداني،
أم�س األربع�اء ،القرع�ة الخاصة
بعوائل الش�هداء وجرحى الحش�د
الشعبي ،كما اوضح مسؤول هيئة
الحشد الشعبي يف البرصة ابو يارس
الجعفري يف ترصيح صحفي.
م�ن جانب آخ�ر ،أج�رى محافظ
الب�رصة املهندس اس�عد العيداني
زيارة إىل ملعب امليناء األوملبي.
وأكد العيداني أنه «ال يمكن توقف
التخصيص�ات املالي�ة ونح�ن عى
أب�واب خليج�ي  ،»٢5مش�ريا ً إىل
أن «هن�اك تع�اون إيجابي ومثمر
ب�ني وزارة الش�باب والحكوم�ة
املحلية».

وشدد محافظ البرصة بالقول «أعددنا
خطة متكاملة ضمن األموال املخصصة

للبرصة بقانون الدعم الطارئ».
يف الغضون ،قال محافظ البرصة أسعد

العيدان�ي إن التكري�م الذي حصل
عليه من قبل مكتب السيد مقتدى
الصدر مهم جدا خال هذه الفرتة
وس�ط تخوف املواطن م�ن القادم
السيايس.
وأض�اف العيداني أن ه�ذا التكريم
يعد ش�هادة من السيد الصدر بأن
هناك من يعمل يف العراق.
هذا وق�د كرم مكتب زعي�م التيار
الص�دري الس�يد مقت�دى الص�در
 ٤محافظ�ني أثن�اء لقائ�ه بهم يف
الحنان�ة الس�بت  ٢تم�وز الجاري
وه�م كل م�ن نصي�ف الخطاب�ي
محاف�ظ كرب�اء وع�يل فرح�ان
محافظ األنب�ار وأس�عد العيداني
محاف�ظ الب�رصة وع�يل دواي
محافظ ميسان كأفضل محافظني
ملا قدموه من خدمات ملحافظاتهم.

www.almustakbalpaper.net

حمافظ بغداد يطالب املالية بتثبيت
«عقود أبناء العراق» عىل املالك الدائم
المستقبل العراقي /طالب ضاحي /عادل احمد
طالب محافظ بغداد محمد جابر العطا ،أمس األربعاء،
وزارة املالية بتثبيت «عقود أبناء
العراق» عى املاك الدائم.
وج�اء يف وثيق�ة للمحافظ حمل
موضوعها اس�م (تثبي�ت عقود
أبن�اء الع�راق) ،موجه�ة لوزارة
املالي�ة« ،نرف�ق لك�م ج��دوال
تفصيلي�ا باس�تحداث درج�ات
وظيفي�ة مم�ن لديه�م خدم�ة
عقدي�ة س�نتان فأكث�ر ،لتثبيت
العق�ود والبال�غ عدده�م ،٩01
املس�تمرين يف العم�ل بدي�وان
محافظ�ة بغ�داد ،م�ع ج�دول
تفصييل باحتساب الكلف للمومأ

حمافظ نينوى يكشف
خطط اإلعامر وتوزيعات مبالغ الدعم الطارئ
واألموال املجمدة

مدير عام رشكة آشور يزور مرشوع مقالع النجف
لالطالع عىل سري العمل

المستقبل العراقي /سلمان الشرع

زار املدي�ر الع�ام لرشكة اش�ور العامة للمقاوالت االنش�ائية
املهندس سيف سامي العسايف ،أمس األربعاء ،مرشوع مقالع
النجف يف محافظة النجف االرشف.

وتضمنت الزيارة لقاء املدير العام بعدد من الشخصيات ،مدير
ناحية النور االستاذ اياد الزريف واملهندس املقيم االستاذ غسان
منصور عباس بداخل مقر الرشكة يف املحافظة.
واستطلع العسايف واقع املحافظة وسري العمل يف املرشوع.
وتأتي الزيارة ضمن برنامج الجوالت امليدانية ملختلف املشاريع
التي تعمل عليها رشكة اشور العامة للمقاوالت االنشائية.

وزير التخطيط عن املوظفني يف الدرجة اخلامسة نزوالً:
حتت خط الفقر
بغداد /المستقبل العراقي

أرش وزي�ر التخطيط خالد بتال النجم ،أمس
ً
خل�ا بنظ�ام الروات�ب يف القطاع
األربع�اء،
الحكومي بالباد ،وفيما أشار إىل أن املوظفني
يف الدرج�ة الخامس�ة ن�زوالً ه�م تحت خط
الفقر ،أكد الحاجة إىل قرار س�يايس ملعالجة
الفوارق بالرواتب.
وق�ال النج�م يف ترصي�ح لعدد من وس�ائل
اإلعام ،إن «مسح القوى العاملة رصد %17
من النس�اء يش�غلن املناصب االدارية وهي
نس�بة ليس�ت قليلة» ،الفت�ا ً إىل أن «نس�بة
النس�اء العاطات ع�ن العمل س�طحيا ً هي
عالي�ة لك�ن عن�د التفاصي�ل ليس�ت عالية
مقارن�ة بع�دد الباحث�ات عن العم�ل وعدد
النشطاء اقتصادياً».
ودع�ا الوزي�ر إىل «البحث عن كيفي�ة قراءة
الرقم والنسبة ال تقرأ بشكل مطلق» ،مشددا ً
ع�ى «رضورة تقلي�ل الف�وارق ب�ني ميزات
العمل الحكومي وميزات القطاع الخاص».

ولف�ت إىل «ع�دم وج�ود عدال�ة يف عائ�دات
وروات�ب القط�اع الحكوم�ي وه�ذه مثلبة
ع�ى نظ�ام الروات�ب يف الع�راق» ،موضح�ا ً
أن «املوظف�ني ذاته�م يعلم�ون يف ال�وزارات
بالدرج�ة واملؤه�ات نفس�ها إال أن رات�ب
ودخل أحدهما هو ضعف أو أكثر من ضعف
املوظف اآلخر».
وأك�د أن «املجل�س االقتص�ادي ناق�ش هذا
األم�ر ،إال أنه يحت�اج إىل قرار س�يايس ربما
لحكومة مس�تقرة يف ظل ظروف اجتماعية
مس�تقرة» ،مبين�اً ،أن�ه «ال توج�د يف نظام
الرواتب العراقية مساواة وعدالة ،وهذا ايضا ً
يؤرش خلاً يف نظام الرواتب».
وأش�ار إىل أن «بع�ض الروات�ب يف القط�اع
الخاص هي أعى بكثري من الدخل الحكومي
إذا م�ا قورنت باالمكاني�ات واملؤهات ،لكن
الثقاف�ة االجتماعي�ة الس�ائدة وع�دم فهم
قانون الضم�ان االجتماعي يدفع الناس بما
فيهم العاملون يف القطاع الخاص إىل البحث
عن وظيفة حكومية».

عدد اإلناث يف العراق تقرتب
من نسبة ذكوره« :الفارق ضئيل»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت إحصائية رسمية ،أمس األربعاء ،عن اقرتاب عدد نفوس األناث من
عدد الذكور يف العراق.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي« ،تقديراتنا لعدد
س�كان العراق يف نهاي�ة العام  ٢0٢1بلغت  ٤1مليون نس�مة بينهم %50.5
ذكور و %٤٩.5أناث».
وأض�اف «تم تحدي�د موعد أويل لتنفيذ التعداد الس�كاني يف الربع األخري من
الع�ام  ٢0٢3وت�م البدء بالعمل بصورة جدية وعى مس�توى عال برئاس�ة
وزير التخطيط الذي يرتأس الهيأة العليا للتعداد».
وتابع الهنداوي «تم تش�كيل مجموعة من ف�رق العمل وتم تخصيص 1٢0
مليار دينار للتعداد حيث يتطلب مراحل متعددة».

السياحة تنفي مطالبتها بحامية وفد
من القدس يزور «أور» يف العراق
بغداد /المستقبل العراقي
كتاب
نفت هيأة الس�ياحة صدور
ٍ
منس�وب إىل إحدى دوائرها
مزيف
ٍ
ٍ
ج�رى تداول�ه يف بع�ض مواق�ع
التواصل االجتماعي يدعي وجوب
توف�ري الحماي�ات األمني�ة لوف�د
س�ياحي ديني ق�ادم م�ن مدينة
القدس لزي�ارة مرقد نبي الله ذي
الكف�ل يف محافظ�ة
باب�ل ومرق�د العزي�ر
يف محافظة ميس�ان،
ومدينة أور اآلثارية يف
محافظة ذي قار.
وقال�ت الهي�أة يف
بيان تلقت املس�تقبل
ٍ
العراقي نس�خة منه،
ال صحة لص�دور مثل

ه�ذا الكت�اب ،والهي�أة ملتزم�ة
بقوان�ني وقرارات الدولة يف جميع
أعمالها.
وأض�اف البي�ان «تدع�و الهي�أة
املواق�ع اإللكرتوني�ة ،ووس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي إىل توخ�ي
الدق�ة ،واعتماد املوقع الرس�مي
للهي�أة واملصادر املوثوقة لديها يف
استقاء املعلومات واملواقف».

ونوه بأن «الجه�از املركزي لإلحصاء أجرى
دراس�ة ع�ر ش�عب إحصائي�ة يف املحافظة
واألقضية ع�ن خط الفق�ر للموظف ،والتي
أظه�رت أن املوظف�ني يف الدرجة الخامس�ة
ن�زوالً ه�م تحت خ�ط الفق�ر» ،مش�ريا ً إىل
«التوس�ع بالعين�ة ،إذ ت�م إدخ�ال مديريات
التخطي�ط يف املحافظ�ات ومرك�ز ال�وزارة
وكانت النتائج مش�ابهة».وبني ،أن «الشاب
خريج بكالوريوس يتعني بالدرجة الس�ابعة
لك�ن أغل�ب العامل�ني يف القط�اع الخ�اص
بالدرج�ة نفس�ها بمؤه�ات أق�ل يك�ون
راتبه�م أعى» ،مش�ريا ً إىل أن «دخ�ل العامل
يف القط�اع الحكوم�ي لي�س عالي�اً ،إال إن
البحث عن الضمان وراء اإلقبال عى القطاع
الحكومي».
وأكد ،أن «إحدى النقاط املهمة لتفعيل القطاع
الخاص ه�و قان�ون الضم�ان االجتماعي»،
مش�ريا ً إىل أن «صن�دوق التقاع�د يعاني من
ضغوطات كبرية العتماده عى نفس املنهاج
وسياسات التوظيف السابقة «.

الزراعة تكشف عن
إجراءاهتا «املشددة» للحد
من انتشار احلمى النزفية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزاراة الزراع�ة ،أمس االربع�اء ،ومن خال
دائ�رة البيط�رة اح�دى تش�كياتها ع�ن اتخاذها
اج�راءات وقائي�ة مش�ددة وذلك لق�رب حلول عيد
االضحى وموسم االضاحي بهدف حماية املواطنني
من االصاب�ات بمرض الحم�ى النزفي�ة والحد من
انتشارها.
وق�ال الناطق الرس�مي لل�وزارة حمي�د النايف ،يف
بي�ان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«دائرة البيطرة احدى تش�كيات الوزارة واملختصة
بمكافح�ة االف�ات واالم�راض التي تصي�ب الثروة
الحيواني�ة واس�تعدادا لق�رب حلول عي�د االضحى
وموس�م ذبح االضاح�ي من قب�ل املواطنني قامت
بع�دة اج�راءات وقائية للح�د من تزاي�د االصابات
بمرض الحم�ى النزفية ومن ه�ذه االجراءات منع
ذبح الحيوانات الحية اال يف اماكن خاصة ومرخصة
تحدد مس�بقا وتكون نظيفة وت�رش هذه االماكن
والحيوان�ات بمبيد مضاد للطفيلي�ات (مادة الدلتا
مثرين) قبل الذبح بمدة  1٤يوما عى االقل وهذا ما
نوهنا له سابقا وس�يتم التحقق من تنفيذه فضا
عن ان تزود بشهادة صحية بيطرية تؤيد ذلك».
واضاف ان «االجراءات االخرى التي ستنفذ استعداد
املوسم االضاحي هو منع حركة الحيوانات داخل او
خارج املحافظة اال اذا كانت تحمل ش�هادة صحية
بيطرية تؤكد عى رشها بمادة الدلتا مثرين وللفرتة
املحددة» ،مؤكدا عى «تشكيل فرق بيطرية تتواجد
يف اماك�ن بيع الحيوانات الحي�ة و املحددة من قبل
املحافظ�ات والواجب توفر ال�رشوط الصحية فيها
لغرض تدقيق الشهادات الحية للحيوانات».
وأه�اب باملواطن�ني «االلتزام باإلج�راءات الوقائية
ورشاء اللح�وم م�ن اماك�ن القصاب�ة املرخص�ة
رس�ميا» ،داعي�ا «املرب�ني كاف�ة واصح�اب بي�ع
الحيوانات اىل التعاون م�ع الفرق البيطرية وتنفيذ
ه�ذه االجراءات لغ�رض حماية انفس�هم وحماية
حيواناته�م م�ن خط�ر االصاب�ة بم�رض الحم�ى
النزفية».

اليهم وتأييد قس�م الحس�ابات بتوف�ري االعتماد املايل
من إجمايل املرصوف الفعيل لس�نة  ٢0٢1دون تجاوز
لسنة .»٢0٢٢

الكهرباء تعقد اجتامع ًا بشأن حتديات الصيف:
جتاوزنا الكثري من األزمات
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس وزير الكهرباء عادل كريم «اجتماعا ً
مهماً» عقد يف مقر الوزارة ملناقش�ة خطة
الوزارة الراهن�ة ومواكبة تحديات الصيف
وزي�ادة الطلب ع�ى االس�تهاك بحضور
الكادر املتقدم يف الوزارة .وقال كريم خال
االجتماع »:عى الجميع التحيل باملسؤولية
لعب�ور ذروة احم�ال الصي�ف ،وتجاوزن�ا
الكثري م�ن األزمات ونعمل ع�ى انهائها».
ووج�ه وزي�ر الكهرباء «ب�رورة إدخال
جميع املاكات الهندسية والفنية يف دورات
متطورة من شانها رفع الكفاءة واكتساب
الخ�رة لتايف األعط�ال ،ومعالجة أي خلل
ط�ارئ قد يح�دث نتيج�ة زي�ادة األحمال
واالرتفاع يف درجات الحرارة بغية املحافظة
عى اس�تقرار املحطات وانس�يابية عملها
بوثوقية وأمان».فيما اس�تعرض املديرون
العامون خ�ال االجتماع تداعي�ات العمل
بس�لبياته وإيجابيات�ه وع�رض الحل�ول
البديلة ،واستمع الوزير لرشح مفصل كان
يف مقدمت�ه حديث مدير ع�ام رشكة انتاج
كهرباء املنطق�ة الجنوبية موفق يوس�ف
السهاني الذي استعرض جاهزية املحطات
الجنوبية مؤكدا ً ما أن ترتفع إطاقات الغاز
س�وف يرتفع حمل املنظوم�ة ،فضاً عن
االستقرار النسبي لصالح محطات املنطقة
الجنوبي�ة يف موضوعة الغ�از الوطني.كما
تناول الس�هاني أعمال الصيانات وإكمال
الوحدة الرابعة يف محطة ذي قار املركبة و
 G.Eبغضون ايام س�تكون جاهزة للعمل
وأضاف ان هنال�ك طاقات توليدية جاهزة
س�تدخل الخدم�ة يف الرميل�ة تحدي�داً.ويف

س�ياق متصل اس�تعرض مدير عام إنتاج
الفرات األوس�ط محمد فضيل وحيد سبل
إنج�از الصيان�ات واملحط�ات تعم�ل االن
نتيج�ة فقدان الغاز عى النفط الخام وهو
تحديد لاحم�ال حيث بل�غ مجموع حمل
الفرات األوسط املفقود  ،850كذلك نخرس
قيمة كبرية من معطات الفناديوم بسبب
ع�دم مواصف�ة الوق�ود املش�غل ،مضيفا ً
ب�أن امل�اكات الهندس�ية والفني�ة تعم�ل
عى معالجة أنخف�اض الفولتيات باكمال
الصيان�ات لوح�دات التولي�د يف محط�ة
املس�يب.من جهته استهل مدير عام إنتاج
الوس�ط عيل أحمد حديث�ه بإنتاجنا جيد،
وتحديد احمال محطات الرش�يد والتاجي
والص�در الغازي�ة بس�بب نق�ص الغ�از،
فضاً عن مناقش�ة حاجة محطة واس�ط
لجاهزي�ة حقل األح�دب وتجهي�ز الوقود
لصال�ح املحط�ة وكذل�ك حج�م جاهزية
الخطوط الناقلة لترصيف األحمال.
واردف بحديث�ه التط�رق لجاهزية محطة
ع�كاز بع�د التنس�يق م�ع وزارة النف�ط
لتشغيلها ورفد املنظومة الوطنية بطاقات
جديدة.
وب�دوره لخ�ص مدير عام إنتاج الش�مال
املهندس وليد خالد حس�ن «حاجة محطة
املوص�ل الغازية والكي�ارة إىل خطوط غاز
إضافية ،ومناقشة األعمال الجارية للوحدة
التوليدية الثانية يف محطة كركوك الغازية
من قبل رشكة س�يمنز ،وأعم�ال الصيانة
لجاهزية الوحدة التوليدية الثالثة وبشكل
رسيع وبني ان الوحدة األوىل ملرشوع صاح
الدي�ن الحراري�ة بالعمل والوح�دة الثانية
ستصبح جاهزة للعمل يف الشهر املقبل».

إدارة الفلوجة تتقدم بطلبات لليابان..
وسفريها لدى العراق يعد بتلبيتها
االنبار  /المستقبل العراقي
قدم�ت الحكوم�ة املحلية لقض�اء الفلوج�ة بمحافظة االنب�ار  60كم غرب�ي العاصمة
العراقي�ة بغداد ،يوم األربعاء ،عددا ً من الطلبات لحكومة اليابان ،بش�أن تأهيل وتجهيز
مستش�فى النس�ائية واالطفال يف املدينة.جاء ذلك خال زيارة اجراها س�فري اليابان يف
العراق ،كوتارو س�وزوكي اىل قضاء الفلوجة ،واعدا ً بتلبية تلك الطلبات.وقال سوزوكي،
إنه «س�عيد بوجود مستش�فى لألطف�ال يف الفلوجة يعمل بأجهزة متط�ورة رغم مرور
سنوات قليلة عى تحريرها من داعش والكوارث التي سببها يف هذه املدينة».وأضاف «انا
االحظ ان املستش�فى بحاجة اىل تأهيل والعديد من املتطلبات االخرى ،التي س�نعمل عى
توفريه�ا يف حال موافقة اليابان عى ذلك».بدوره ،قال قائممقام قضاء الفلوجة جمعة
املحم�دي ،إن «زيارة الس�فري الياباني اىل الفلوجة ،جاءت به�دف االطاع عى الخدمات
الصحية التي تقدمها مستش�فى النس�ائية واالطفال يف املدينة ،والتي س�بق وان قدمت
الحكومة اليابانية منحة لتأهيل وتجهيز املستش�فى ،وذلك قبل حوايل تس�ع س�نوات».
وب�ني املحمدي خال حديث�ه ،أنه «بعد فرتة قص�رية من انجاز االعم�ال التي نفذت من
خ�ال منح�ة اليابان ،تعرضت املستش�فى اىل القص�ف والرسقة ،وذلك نتيجة س�يطرة
داعش عى املحافظة آنذاك» ،موضحا أن «مستش�فى النس�ائية واالطفال تعد من اقدم
املشايف يف املحافظة ،ونحن بحاجة ماسة اىل انشاء مستشفى جديدة ،وهدم هذه ،وذلك
نتيجة التضخم السكاني التي تشهده املدينة وضواحيها».من جهته بني مدير مستشفى
النس�ائية واالطف�ال يف الفلوجة ،عاوي العيس�اوي ،أن «زيارة الس�فري الياباني جاءت
لاط�اع عى واقع املستش�فى التي بذلت الياب�ان جهدا ً كبريا ً بتحويلها من مستش�فى
ع�ام اىل خاص بالنس�ائية واالطفال».وقال العيس�اوي ،إنه «وضحنا للس�فري الياباني،
بأن مرور تس�ع سنوات عى اعمار وتجهيز املستش�فى ،وتعرضها للقصف خال حرب
داعش ،فضاً عى زيادة التعداد السكاني ،جعلنا بحاجة ماسة للعديد من املتطلبات التي
من ش�أنها االرتقاء بالواقع الصحي».واشار إىل أن «السفري الياباني كان متفهما ً للغاية
للطلبات التي تم تقديمها بش�أن املستش�فى ،والتي سيتم العمل عى تقديمها من خال
الحكومة اليابانية قدر املستطاع».

نينوى  /مروان ناظم
ق�دم محافظ نينوى نجم الجبوري ،أمس األربعاء ،تهنئة إىل آلمر
لواء  30يف الحشد الشعبي صباح سالم الشبكي بمناسبة تسنمه
املنصب الجديد.
وذكر إعام املحافظ يف تدوينة أن «املحافظ نجم الجبوري يتقدم
بالتهنئة للحاج صباح س�الم الشبكي بمناس�بة تسنمه منصبه
الجدي�د آم�را ً للواء  30يف الحش�د الش�عبي ومتمنيا ل�ه املوفقية
والسداد يف اداء مهامه».
وأكد الجبوري «استمرار العمل املشرتك وتوجيه الدوائر الخدمية
لرفع مس�توى االنجاز يف املشاريع مناطق بازوايا وبرطلة خدمة
الهاليها».

الصحة توضح خطتها لـ «االستغناء تدرجيي ًا»
عن اإلخالء الطبي

بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح�ت وزارة الصحة ،أمس األربعاء ،خطتها لاس�تغناء
تدريجي�ا ً عن اإلخاء الطبي ،وفيما أش�ارت إىل تركيزها عى
االس�تقدام الطبي وإجراء العمليات الجراحية داخل العراق،
أك�دت أن الكثري من النظم الصحي�ة يف العالم الغربي قائمة
عى الطبيب العراقي.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر ،إن «مجال الطب يف
تطور مستمر يكاد يكون بشكل يومي» ،مؤكدا ً أن «الطبيب
العراق�ي تأريخيا ً مش�هود ل�ه بالقدرة والكف�اءة واملتابعة،
والكث�ري م�ن النظ�م الصحية يف العال�م الغرب�ي قائمة عى
الطبيب العراقي الذي نجح يف كل مكان وزمان».
وأض�اف الب�در ،أن «موض�وع االس�تقدام الطب�ي هو جزء
م�ن مه�ام وزارة الصح�ة العراقي�ة والتي رك�زت عى هذا
الجان�ب أكث�ر من اإلخ�اء الطبي وذل�ك من أج�ل التواصل
م�ع آخر ما توصل إلي�ه الطب يف العالم من خال اس�تقدام
الف�رق املتخصصة وإجراء العملي�ات الجراحية واإلجراءات
الصحي�ة داخل العراق بمش�اركة الف�رق العراقي�ة الطبية
والتمريضية».
ولف�ت إىل أن «الفك�رة من ذلك ه�و تدريب الف�رق العراقية
واكتساب املهارات داخل الباد إضافة إىل أن التكلفة ستكون
أقل وأس�هل ع�ى املري�ض ومرافق�ه داخل الب�اد من دون
الحاجة إىل السفر».
ونب�ه ،بأنه «ال يوجد هناك مرض أو عملية مس�تعصية عى
الطبي�ب العراقي كونه مش�هودا ً ل ُه بالق�درة عى الرغم من
الظ�روف التي مرَّت يف الباد ال س�يما أن بع�ض املحافظات
مرت بظروف قاس�ية والتي حتما ً أث�رت عى تقديم مختلف
أنواع الخدمات ومنها الصحية».
وتابع ،أنه «يف الوقت الحايل تعمل وزارة الصحة عى االستغناء
ً
الفت�ا إىل أن «أي إجراء
بش�كل تدريجي عن اإلخاء الطبي»،
صحي معقد يكون داخل الباد من خال االس�تقدام الطبي
وتطوير ماكات الوزارة وقدراتها الصحية من ناحيتي الكم
والنوع ،وهذه هي الخطة التي تعمل عليها الوزارة».
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GAZPROM NEFT BADRA B.V.
EXTENSION ANNOUNCEMENT

ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ

TENDER No. 1496
TENDER NAME: Provision of workover services for Badra Oilfield, the Republic of Iraq
TENDER TYPE: Two-Phase Bidding (Tender). The First Phase.

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1496
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺻﻼﺡ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ،ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺭﺣﻠﺗﻳﻥ )ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻁﺎﺋﻳْﻥ(  ،ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) August 2, 2022.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ  11:00ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ
 02 ،(3:00+ﺃﻏﺳﻁﺱ .2022

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

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

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

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

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

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

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

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﺭﺽ ﻣﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ
ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ.
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍء

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

Extension Announcements for Tender No: 008-PC-22-EBS
Provision of S2 power plant maintenance materials
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of S2 power plant maintenance materials
Tender No.: 008-PC-22-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who
have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting
from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE or TWO contractor which has enough experience and ability to Provide EBS oilfield
power plant maintenance materials. For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email
to tanli@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
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
Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender
submission deadline 4:00 PM July 16th, 2022 based on the ITB documents. As per this extension announcement, proposals submission
deadline is extended to 4:00 PM (Iraqi time) July 26th, 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before
the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 10,000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not
later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

فقدان
فقدت البطاقة الوطنية مع بطاقة مكتب
معلوم�ات الكاظمي�ة يف تاري�خ / 7 / 6
 2022ج�وار االمام�ني الكاظم�ني ( ع )
باس�م املواطن فاضل صب�ار عبد – فمن
يعث�ر عليها اخب�ار الجه�ات املختصة او
االتصال ع�ى  07712174064وله االجر
والثواب .

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي
بالع�دد  2640يف 2022/6/30
والخاص�ة بالدع�وى املرقم�ة
 2022/480جناي�ات النج�ف ذك�ر
احكام املادة  422ثانيا خطا والصحيح
 442ثانيا لذا اقتى التنويه

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي
بالع�دد  2640يف 2022/6/30
والخاص�ة بالدع�وى املرقم�ة
 2022/481جناي�ات النج�ف ذك�ر
احكام املادة  433ثالثا خطا والصحيح
 443ثالثا لذا اقتى التنويه

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 2181/
التاريخ2022/7/6/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الك�وت العقار تسلس�ل
 89/2م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الكوت العائد للمدين
(صال�ح رشيف عب�د الس�اده) املحجوز لق�اء طلب
الدائن�ه (نضال خلف ع�وده ) البالغ ()50.000.000
خمسون مليون دينار فعى الراغب بالراء مراجعة
هذه املديرية خالل مدة(30يوما) تبدأ من اليوم التايل
للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية عرة من
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:كوت  /منطقة ام هليل  /طريق
ك�وت � بغداد بع�د البوابة من جهة اليس�ار خلف و
بعي�ده عن الش�ارع الع�ام و بعي�دة عن نه�ر دجلة
العقار املرقم  89/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :أرض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده و اوصافه :كما مثبت يف صورة قيد العقار
ارض خاليه من املشيدات وقت اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املس�احة 34 :س�هم م�ن اص�ل 858س�هم تع�ود
للمدين
 –-7الشاغل -:
-8القمي�ة املق�درة  62,500,000 :اثن�ان و س�تون
مليون و خمسمائة الف دينار عراقي ال غر
��������������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعى
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 2594 :ب2022/
التاريخ 2022/7/5:
املدعيه/رشا طالب كميجه
املدعي عليه/وسام عبد عباس
اع����������الن
اقام�ت املدعيه رش�ا طالب كميج�ه الدعوى املرقمة
اعاله تطلب دعوتك للمرافعة و الحكم بتس�ديد مبلغ
قدره ( )12,500,000اثنا عر مليون و خمس�مائة
ال�ف دينار عن دي�ن وملجهولية محل اقامتك حس�ب
اش�عار مختار منطقة العمارة و تميز و س�يد هاشم
و الزه�راء الثاني�ه (ع�يل كاظ�م لفت�ه التميمي) و
كت�اب مرك�ز رشطة ح�ي الخل�ود بالع�دد  7139يف
 2022/6/30ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بمضم�ون عريضة
الدعوى املرقمة /2594ب 2022/و نر بصحيفتني
محليت�ني ل�ذا اقت�ى حض�ورك يف ي�وم املرافع�ة
 2022/7/17و يف ح�ال ع�دم حض�ورك س�وف يتم
السر يف اجراءات الدعوى غيابيا بحقك
القايض
محمد حران الرساي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 2180/
التاريخ2022/7/6/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الك�وت العقار تسلس�ل
 86/2م 37ام هليل الواقع يف الكوت العائد للمدينني
(دحام منصور حس�ني /حس�نني خر الل�ه بطاط)
املحجوز لقاء طلب الدائن (نوال نوري محمد ) البالغ
( )50.000.000خمس�ون مليون دينار فعى الراغب
بال�راء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة(30يوما)
تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عى
املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:كوت  /منطقة ام هليل  /طريق
ك�وت � بغداد مقاب�ل البوابة من جهة اليس�ار خلف
محطة بانزي�ن الرواجح بعيده عن الش�ارع العام و
بعي�دة عن نهر دجل�ة العقار املرق�م  86/2م  37ام
هليل
-2جنسه ونوعه  :أرض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده و اوصافه :كما مثبت يف صورة قيد العقار
ارض خاليه من املشيدات وقت اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املس�احة 65534 :س�هم من اصل  776428سهم
تعود للمدينني منها  39321س�هم اىل املش�رتي دحام
منصور حس�ني و 26214س�هم اىل املشرتي حسنني
خر الله بطاط
 –-7الشاغل -:
-8القمي�ة املق�درة  62,500,000 :اثن�ان و س�تون
مليون و خمسمائة الف دينار عراقي ال غر
��������������������������������������������
))أعالن ((
تعل�ن عمادة الكلي�ة التقني�ة الهندس�ية النجف عن
اج�راء املزايدة العلنية وفق بيع وايج�ار أموال الدولة
رق�م  21لس�نة  2013املعدل وكاالت�ي  :تأجر مكتب
استنساخ ومساحته  36م 2لغرض االستنساخ وبيع
القرطاسية واملس�تلزمات الدراس�ية  .فعى الراغبني
باالش�رتاك مراجعة الوح�دة املالي�ة يف كليتنا لغرض
االط�الع عى الروط عل�ى ان يقدم كتاب يؤيد براءة
ذمته من الرضيبة وهوية االحوال املدنية او البطاق�ة
الوطني�ة وبطاق�ة الس�كن وكتاب ع��دم محكومية
وهوية غرفة التجارة وهوية الصحة الدولية ( النسخ
االصلية ) مع استنس�اخ ألرفاقها يف امللف الخاص به
وعى ان يدفع التأمينات القانونية البالغ�ة  ٪ 20م�ن
القيم�ة التقديري�ة  .علما ً ان موعد اج�راء املزايدة بعد
مرور  7ايام من الي�وم التايل لنر االعالن وس�تجري
املزاي�دة يف مبن�ى الكلي��ة التقنية الهندس�ية النجف
الس�اعة العارشة صباحا ً ويف حال�ة تك�ون املزايدة يف
ي�وم الجمعة او عطله يم�دد اىل الي�وم التايل ويتحمل
من ترس�و عل�ي�ه املزايدة اجور النر واالعالن .
عميد الكلية التقنية الهندسية النجف
ا.م.د حسنني غني حميد

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 2239/
التاريخ2022/7/6/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الك�وت مناصفة يف العقار
تسلس�ل  8/3م 37ام هليل الواق�ع يف الكوت العائد
للمدي�ن (ك�رار ج�واد حس�ن) املحجوز لق�اء طلب
الدائنني (ابابيل س�عد بش�ر  /هاش�م س�عد بش�ر
) البال�غ ( )20.000.000ع�رون ملي�ون دين�ار
فع�ى الراغب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة(30يوما) تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا
معه التأمين�ات القانونية عرة من املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:كوت  /منطقة ام هليل  /طريق
ك�وت � بغداد بع�د البوابة من جهة اليم�ني و بعيده
عن الشارع العام و بعيدة عن نهر دجلة العقار املرقم
 8/3م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :أرض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده و اوصافه :كما مثبت يف صورة قيد العقار
ارض خاليه من املشيدات وقت اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املس�احة 22000 :س�هم من اصل 868657سهم
تعود للمدين
 –-7الشاغل -:
-8القمية املقدرة  25,000,000 :خمس�ة و عرون
مليون دينار عراقي ال غر
��������������������������������������������
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 2423
التاريخ 2022 /7 /5
إىل املدعو عطيه عبد الحسني محسن
قدم طالب حجة الوفاة زينب عبد الحس�ني محس�ن
طلب�ا إىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حجة
وفاة بحق املدعو عطيه عبد الحس�ني محس�ن قررت
املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور
أمامه�ا خ�الل عرة أي�ام م�ن تاريخ ن�ر االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������������
اعالن
اىل الريكة  /انوار فاضل محمد عيل
اقت�ى حضورك اىل بلدية التاج�ي الجراء اجازة بناء
عى العقار املرقم 514
الريك
حسني احمد عبد

5

اعالنات

العدد ( )2645الخميس  7تموز 2022

حمافظة نينوى
قسم العقود

العدد 16277 :
التاريخ 2022/7/6 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم  / 2022/184ماء ( خطة االرصدة
املجمدة لعام ) 2021
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

(تاهيل وتوسيع مرشوع ماء تل زلط وجمارين داخل مرشوع ماء البوير  /محيدات)
( ضم�ن تخصيصات خطة االرصدة املجم�دة ملحافظة نينوى لعام ) 2021
وبكلفة تخمينية ( 11,799,265,000دينار ) (احد عرش مليار وس�بعمائة
وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة وستون الف دينار عراقي وبمدة
تنفيذ ( )460يوم
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم
العق�ود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا من تاريخ
نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم  )2022/7/27للحصول عىل
نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره  11,000,000دينار ( احد عرش
مليون دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق ومختوم
ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوان�ه ويودع يف صندوق
العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة
يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ الغلق يوم الخميس املوافق 2022/7/28
الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتم�ر ما قب�ل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح ي�وم الخميس
املوافق  2022/7/14لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة
العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|359
التاريخ2022/7/6/
أعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل س�هام
املدي�ن البالغ�ه 115س�هم يف العق�ار املرق�م  791/3م 38
الخاجي�ة الواق�ع يف الك�وت العائ�دة للمدين (عب�اس عبد
الحسني ش�اكر) املحجوز لقاء طلب الدائن (اسام أبراهيم)
البال�غ ( )20,000,000مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة (30يوم�ا ) تبدأ من اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:س�هام املدي�ن البالغه 115س�هم يف
العقار املرقم 791/3م 38الخاجية
-2جنسه ونوعه :
-3ح�دوده واوصافه  :عموم العقار يحت�وي عىل عدة دور
سكنية و االرض املباعه خاليه من املشيدات
-4مشتمالته -:
-5مساحتة 115 -:سهم من اصل  5دونم
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الرشكاء
 –8القيمة املقدرة  20,000,000 :عرشون مليون دينار
�������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|358
التاريخ2022/7/6/
أعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل س�هام
املدي�ن البالغ�ه 315س�هم يف العق�ار املرق�م  791/3م 38
الخاجي�ة الواق�ع يف الك�وت العائ�دة للمدين (عب�اس عبد
الحسني شاكر) املحجوز لقاء طلب الدائن (رافد فياض بدر)
البال�غ ( )20,000,000مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة (30يوم�ا ) تبدأ من اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:س�هام املدي�ن البالغه 315س�هم يف
العقار املرقم 791/3م 38الخاجية مقابل حي الخليج
-2جنسه ونوعه  :عموم العقار يحتوي عىل عدة دور سكنية
و االرض املباعه خاليه من املشيدات
-3حدوده واوصافه :
-4مشتمالته -:
-5مساحتة 315 -:سهم من اصل  5دونم
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الرشكاء
 –8القيمة املقدرة  40,000,000 :اربعون مليون دينار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد  / 151 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 7 / 3 :
م  /تبليغ املدعى عليه ( عجيل احمد مهدي )
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة  / 151ش
 2022 /واملقام�ة من قب�ل املدعية ( س�عاد عدنان دواي )
واملدع�ى علي�ه ( عجي�ل احمد مه�دي ) واملتضمن�ة دعوى
تفريق للرضر وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح
القائم بالتبليغ لذا تقرر اج�راء تبليغك بصحيفتني يوميتني
يف موعد املرافعة املصادف  2022 / 7 / 17الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او حضور م�ن ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
فائق مشعل صالح
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد  / 119 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 7 / 3 :
م  /تبليغ املدعى عليه ( خليل يوسف ابراهيم )
ملقتضي�ات حس�م الدعوى الرشعي�ة املرقم�ة  / 119ش /
 2022واملقام�ة من قب�ل املدعية ( روي�ده فرحان صالح )
واملدع�ى عليه ( خليل يوس�ف ابراهي�م ) واملتضمنة دعوى
تفريق للرضر بالنظر ملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ لذا تقرر اج�راء تبليغك بصحيفتني يوميتني
يف موعد املرافعة املصادف  2022 / 7 / 17الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او حضور م�ن ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
فائق مشعل صالح
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد  / 83 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 6 / 27 :
م  /قرار تبليغ مجهول الهوية
تشكلت محكمة االحوال الش�خصية يف الرطبة من قاضيها
الس�يد عبد املجيد صالح عبد الرزاق بتاريخ 2022 / 6 / 27
املاذون بالقضاء باس�م الش�عب واص�درت املحكمة قرارها
االتي :
املدعية  :ورده طارق جمعة
املدعى عليه  :وليد ربيع عاشور
ق�ررت املحكمة الحكم بتاييد حضانة املدعية ( ورده طارق
جمع�ه ) لالطفال ( مرام وليد ربيع تولد  2014وجنات وليد
ربي�ع تول�د  2015وس�مر وليد ربي�ع تول�د  ) 2017لغرض
مراجع�ة دائ�رة االح�وال املدني�ة يف الرطبة ومرك�ز تموين
ف�رع الرطبة وقس�م تربي�ة الرطبة وليس للمدعية الس�فر
باملحض�ون اال بموافق�ة املدعى عليه وتحمي�ل املدعى عليه
الرس�وم واملصاريف وصدر الحكم استنادا الحكام املواد 57
احوال ش�خصية  21و  22و  76اثبات و  156و  159و 161
و  166و  177و  203و  300مرافع�ات مدني�ة حكما غيابيا
قابال لالعراض والتمييز وافهم علنا يف . 2022 / 6 / 27
القايض
عبد املجيد صالح عبد الرزاق

العدد 16270 :
التاريخ 2022/7/6 :

م /اعالن مناقصة عامة رقم  / 2022/6كهرباء اطراف ( اخلطة
التشغيلية لعام ( 2020دعم االستقرار) (للمرة الثانية )
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

( ايصال التيار الكهربائي اىل دوائر االحوال الشخصية )
( ضمن تخصيصات الخطة التشغيلية لعام  ( ) 2020دعم االستقرار تمويل
 55ملي�ار) وبكلفة تخميني�ة ( 429,975,500دينار ) (اربعمائة وتس�عة
وعرشون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف وخمسمائة دينار عراقي
وبمدة تنفيذ ( )60يوم
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم
العق�ود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا من تاريخ
نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم  )2022/7/27للحصول عىل
نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره  250الف دينار فقط ( مائتان
وخمسون الف دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق ومختوم
ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوان�ه ويودع يف صندوق
العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة
يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ الغلق يوم الخميس املوافق 2022/7/28
الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتم�ر ما قب�ل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح ي�وم الخميس
املوافق  2022/7/14لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة
العطاء
مع التقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد  / 81 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 6 / 27 :
م  /قرار تبليغ مجهول الهوية
تشكلت محكمة االحوال الش�خصية يف الرطبة من قاضيها
الس�يد عبد املجيد صالح عبد الرزاق بتاريخ 2022 / 6 / 27
املاذون بالقضاء باس�م الش�عب واص�درت املحكمة قرارها
االتي :
املدعية  :كوثر طارق جمعة
املدعى عليه  :حسام كريم كامل
قررت املحكمة الحك�م بتاييد حضانة املدعية ( كوثر طارق
جمع�ه ) للطفلني ( عمر حس�ام كامل تول�د  2015واحمد
حسام كامل تولد ) 2016
لغ�رض مراجعة دائ�رة االح�وال املدنية يف الرطب�ة ومركز
تموين ف�رع الرطبة وقس�م تربية الرطبة ولي�س للمدعية
الس�فر باملحضون اال بموافقة املدعى عليه وتحميل املدعى
عليه الرسوم واملصاريف وصدر الحكم استنادا الحكام املواد
 57اح�وال ش�خصية  21و  22و  76اثبات و  156و  159و
 161و  166و  177و  203و  300مرافع�ات مدني�ة حكم�ا
غيابي�ا قاب�ال لالع�راض والتمييز وافهم علن�ا يف / 6 / 27
. 2022
القايض
عبد املجيد صالح عبد الرزاق
�������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  /صفاء قاسم كريم
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي الجراء اج�ازة بناء عىل
العقار املرقم . 2759
الرشيك
سيف صالح هشام
�������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 1757
التاريخ 2022 /6 /1
إىل املدعوه نجاة مجهول حسن
ق�دم طالب حجة الوف�اة عيل رسور ص�ادق طلبا إىل هذه
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه نجاة
مجهول حس�ن ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية
فعلي�ك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 3241 /ش2022 / 1
التاريخ 2022 / 7 / 6 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( عباس رسول مهدي )
أصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة / 3241
ً
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض
ش 2022 / 1يف 2022 / 6 / 12
تايي�د حضانة الطف�ل محمد مهدي اىل املدعي�ة جنان جبار
كريم وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مخت�ار ح�ي الجه�اد  6النجف ق�ررت املحكمة
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني ولك
ح�ق االع�راض عىل الق�رار الغيابي خ�الل امل�دة القانونية
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
حميد جخم علوان

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/1692 :ج2022/1
التاريخ 2022/7/5 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل خالد محمد
حيث انكم مته�م يف الدعوى املرقم�ة (/1692ج)2022/1
والخاص�ة باملش�تكي (احمد حس�ن رشي�ف ) وفق احكام
امل�ادة /1/456أ م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة محل
اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه
قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواسطة جريدتني رسميتني
محليت�ني يف موعد املحاكم�ة املصادف ي�وم 2022/8/11
وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4086 /ش2022/3
التاريخ 2022/7/5
اعالن
املدعى عليه احمد ابراهيم عباس
اقامت املدعية يرسى احمد ابراهيم الدعوى بالعدد /4086
ش 2022/3والت�ي تطل�ب فيه�ا نفقة مس�تمرة للمدعية
اع�اله وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واش�عار مختار قضاء املش�خاب منطقة البدينية
ط�ر فرعون النجف عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعليك الحض�ور امام هذه
املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املوافق يوم 2022/7/26
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 1754
التاريخ 2022 /6 /2
إىل املدعوه شاهيه عباس
ق�دم طالب حج�ة الوفاة عيل مجهول حس�ن طلبا إىل هذه
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوه
ش�اهيه عب�اس عب�د الحس�ن ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف
الصح�ف املحلي�ة فعليك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام
م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون
القايض
اثري فاهم محسن
�������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 2446
التاريخ 2022 /7 /6
إىل املدعوه زهره مجهول حسن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة عيل مجهول حس�ن طلبا إىل هذه
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه زهره
مجهول حس�ن قررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية
فعلي�ك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /708 :ب2022/1
التاريخ 2022/7/6
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار املرقم (  3 /30235حي الجامعة ) يف النجف عليه
تعل�ن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار املذك�ور اعاله واملبينة
اوصاف�ة وقيمت�ه املق�درة ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بالرشاء
مراجع�ة هذه املحكمة خالل ثالثون يوم�ا من اليوم الثاني
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة
 %10م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك مص�دق المر هذه
املحكم�ة بداءة النجف وصادر من م�رف الرافدين  /رقم
( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية
ع�رش من الي�وم االخري من االع�الن يف ه�ذه املحكمة وعىل
املش�ري جلب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض
حربي طارق لفتة
االوصاف  3 /30235 :حي الجامعة يف انلجف عبارة عن دار
مفرزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية عىل شارع بعرض 10
م�ر ويطل عىل س�احة كل جزء يتكون من س�احة امامية
وصحي�ات خارجية واس�تقبال ومطبخ وصال�ة وصحيات
داخلي�ة ومكش�وفة وغرفت�ني ن�وم يف الطاب�ق االريض و
كل�دور وثالث غرف نوم وصحيات داخلية يف الطابق العلوي
مس�قف بالكونكريت مجه�ز باملاء والكهرب�اء الجزء االول
مبل�ط بالبورس�لني هزارت�ه من الس�رياميك غري مش�غول
لحظة الكشف ارضيته مترضرة الجزء الثاني مبلط باملرمر
هزارته مرمر سقف االستقبال فيه نقوش مغربية مشغول
من قبل املدع�ى عليه االول مقداد ثابت جاس�م وهو يرغب
بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجرة درجة عمران
العقار بجزئيه جيدة عدا ال�رضر املذكور وان القيمة الكلية
للعقار مبلغ  320,000,000فقط ثالثمائة وعرشون مليون
دينار عراقي
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /48 :ب2022/5
التاريخ 2022/7/6
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار املرق�م ( /131حويش) يف النج�ف عليه تعلن هذه
املحكم�ة ع�ن بيع العق�ار املذك�ور اعاله واملبين�ة اوصافة
وقيمت�ه املقدرة ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه
املحكم�ة خالل خمس�ة عرش يوم�ا من الي�وم الثاني لنرش
االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10
م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رف الرافدي�ن  /رقم ( )7يف
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
حربي طارش لفته
االوص�اف  :العقار املرقم  131حوي�ش يف النجف عبارة عن
مح�ل يقع يف س�وق الحويش بالقرب من مرق�د االمام عيل
عليه الس�الم ع�ىل طريق عام بعرض  3م�ر بواجهه  2مر
ون�زال  2مر بمس�احة اجمالية 4,40مر مربع مس�تخدم
كمخزن للكتب مبني بالطابوق مسقف بالشيلمان مستخدم
كمخزن لحفظ الكتب مشغول من قبل املدعو محمد حسني
وهو ال يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر
درج�ة عمران�ه وس�ط وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ
 36,000,000ستة وثالثون مليون دينار عراقي ال غريها
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احلروب الكالمية يف احلرب الروسية  -األوكرانية

أصبح م�ن الالفت إنزالق الح�روب الكالمية
يف الحرب الروس�ية -األوكرانية إىل مواجهات
من النوع الساخر ،بعد توايل استخدام الجسد
والجنس�انية يف إط�ار التندر ع�ى قادة هذه
الدول ،فمن تعليق الناطقة باس�م الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا ،عى صورة جمعت
الرئي�س الفرن�ي إيمانويل ماك�رون ،وهو

يعانق نظريه األوكراني فولوديمري زيلنسكي،
بكتابته�ا” اآلن فهمت ملاذا لدى بوتني طاولة
طويلة” ،يف تعليق يس�تبطن الوصف باملثلية
الجنس�ية ،إىل ترصيح�ات رئي�س ال�وزراء
الربيطان�ي بوريس جونس�ون ب�أن الرئيس
الرويس فالديمري بوتني لم يكن ليطلق الحرب
عى أوكرانيا “لو كان إمرأة” ،والسخرية من
تعريته لجسده ووسمه بالنموذج “للذكورة

الس�امة” ،يتبني أن الحروب الكالمية الدائرة
تتوخ�ى الح�ذر أكث�ر منه�ا التصعي�د ،مع
أن اش�تعال دائ�رة الح�رب ع�ى األرض أخذ
يف االزدي�اد والتعقيد.ه�ذا املش�هد العامل�ي
املتناقضُ ،يحيلن�ا إىل تناقض مناقض ،ففي
ذروة الح�رب الكالمية ب�ني الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد الس�وفياتي ،يف ظل أزمة
الصواريخ الكوبية عام  ، 1962اتخذ الرئيس

األمريكي جون كينيدي ق�رار قبوله لخطاب
الزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف املعتدل،
وتجاهله لخطابه املتش�دد لتس�وية األزمة،
بع�د أن تثبت لديه أن ش�خصية خروش�وف
اندفاعية وأنه ال يتورع عن املجازفة .والربغم
من تصاعد وترية الحروب الكالمية حينها لم
تحدث الح�رب ،حتى أن خطب خروتش�وف
املرس�لة إىل كيني�دي ح�رص فيه�ا عى عدم

كتاب الدعوة (االعالن)
املناقصة  :مناقصة عامة لرشاء ادوية
مVACC3/ 2022/ A /
عىل املوازنة اجلارية

 �1تدع�و (وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة (كيماديا) مقدمي العطاءات املؤهل�ني لتقديم العطاءات املختومة واملوقعة
للتعاقد (لتجهيز االدوية )
 � 2س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة
لجمي�ع مقدم�ي العط�اءات من ال�دول املؤهل�ة قانونيا كم�ا تم تحدي�ده يف وثيقة
املناقصة
يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتمني وم�ن ذوي االهلية القانونية الحص�ول عى معلومات
اضافية من (وزارة الصحة  /البيئة  /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
(كيماديا)  /قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة � الطابق الخامس مقر وزارة الصحة
الربيد االلكرتوني  dg@kimadia.iqواملوقع االلكرتوني لكيماديا www.kimadia.iq
واالطالع عى وثائق املناقصة عى العنوان ادناه من الساعة الثامنة والنصف صباحا
اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد
 � 3ع�ى مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذل�ك املتطلبات
القانوني�ة والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة وس�وف يعتمد» هامش
افضلية للس�لع الصيدالنية من املجهزي�ن  /املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية
يت�م تحديدها يف وثائق املناقصة (انظر الفقرة /30االفضلية املحلية من تعليمات اىل
مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورقة بيانات العطاء)
 � 4يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني رشاء املجموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة
(االنكليزية اوالعربية) عند تقديم اس�تمارة تحريرية عى العنوان ادناه وبعد تسديد
الرسم غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر
ب � مليون�ي دين�ار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عى مليون دوالر وبخالفه
فان العروض سوف تهمل
� طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار
اليه�ا يف تعليم�ات مقدمي العط�اء وعى مقدم العطاء الذي س�بق له االش�رتاك يف
املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء
 � 5تاري�خ اع�الن املناقص�ة  2022/7/7وس�يكون تاريخ انعق�اد املؤتمر الخاص
باالجاب�ة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقص�ة يوم  2022/7/21يتم تس�ليم
العطاءات عى العنوان ادناه عند او قبل
( 2022 /7/27لغاية نهاية الدوام الرس�مي س�وف يتم رف�ض العطاءات املتأخرة
سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور
ش�خصيا عى العنوان ادن�اه ويكون موعد فتح العطاءات الي�وم التايل من يوم غلق
املناقص�ة يف مقر كيمادي�ا وبصورة علنية ودعوة املناقص�ني للحضور يف يوم الفتح
العلني
يجب عى جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء (املبلغ بالدينار العراقي) بقيمة
 %1م�ن الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه
يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عى ش�كل خطاب ضمان
او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة
ط � تقدم التأمينات االولية من قبل مقدم العطاء او (اي من املساهمني يف الرشكة
او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج
املرفق يف مستندات العطاء  /القسم الرابع
ج � تعف�ى ال�رشكات العام�ة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن
التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم  2لسنة 2014
د � تص�در الكفالة بأمر الرشك�ة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة
وبموجب تخويل رسمي مصدق
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور (رسي وشخيص) يرسل اىل الرشكة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)
ز � ان تكون صادرة باللغتني (العربية واالنكليزية )
ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و علي�ه املناقصة عند نكوله عن توقيع
العق�د بع�د التبليغ بأم�ر االحالة وتتخ�ذ بحقه كاف�ة االج�راءات القانونية االخرى
املنص�وص عليها يف ه�ذه التعليمات ويتم مصادرة التأمين�ات االولية ملن تحال اليه
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة او
رفض التصحيح عى اخطائه الحسابية يف العطاء وانعكاسها عى قرار االحالة وتتخذ
بحقه االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
ط � تك�ون مدة نفاذي�ة التأمينات االولية س�ارية اىل ما بعد انته�اء نفاذية العطاء
املحدد يف وثائق املناقصة
 � 6العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغ�داد � ب�اب املعظ�م � وزارة الصحة /
البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية (كيماديا)  /الطابق
الس�ادس  /القس�م املايل لتقديم التأمينات االولية او لجنة اس�تالم وفتح العروض
لتقديم العطاءات
هاتف �  ، 4157667 :رقم هاتف النقال07705419074 :
هاتف البدالة 4158401,5,7,8 :
بدالة ذات اربعة خطوط
مالحظ�ة  ( /بامكان جهة التعاق�د اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة
ب�رشط ان ال تتع�ارض م�ع الترشيع�ات القانوني�ة املنظم�ة الج�راءات التعاقدات
الحكومية يف العراق)
التوقيع
جهة التعاقد ( :وزارة الصحة /البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املستلزمات
الطبية (كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني :عيل حسن البلداوي)
املنص�ب ( :مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة
(كيماديا)
جمهورية العراق
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 10 / 11
2018 /
تمام العقار العقار تسلسل  1017محلة املرشاق
جنس�ها ارض الدار مع بنائها باس�م ( حيدر نجف عيل
) تم�ام العق�ار مس�احتها و قدره�ا (  176م )2حائزا
ل�ه بصفة املالك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل
العقاري رقم (  ) 43لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب
فع�ى من يدعي بجود عالقة او حق�وق معينة عى هذا
العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل
مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض .
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن
إىل الرشيك ايمان رشيف حنتوش اقتض حضورك
إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بناء
للعقار املرق�م  56995/3حي النداء خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم
طالب االجازه عالء محمد عبيس
�����������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك محم�د ص�ادق محم�د تق�ي ابراهيم
اقت�ض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم  2902حي العلماء
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضورك اسم طالب االجازه حسني هاشم احمد
�����������������������������������������
فقدان
فق�دت مني هوية بائع غاز متجول باس�م يرسى
كريم س�واري الصادرة من رشكة توزيع املنتجات
النفطي�ة فرع املثن�ى من يعث�ر عليها تس�ليمها
لجهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1181ش2022/
التاريخ 2022/7/6
م  /اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدع�ى علي�ه /مصطف�ى عب�د الرحم�ن عبد
الحسن
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالع�دد /1181
ش 2022/امل�ؤرخ 2022/6/16يق�يض بالحكم
الغيابي ( الذي يقيض بتأييد حضانة املدعية سهى
كريم عبد الحس�ن عى أوالدها القارصين كل من
ك�رار و تب�ارك ) وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية
منطق�ة النج�ف ح�ي الس�الم املدعو ع�يل كاظم
الحس�ناوي فقد تق�رر تبلغك اعالن�ا بصحيفتني
يوميتني بق�رار الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض
والتميي�ز خ�الل املدة القانونية وبعكس�ة س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
املعاون القضائي
القايض

تدوي�ن التاري�خ ،ما تلقفه كيني�دي رسيعاً،
وق�ام بال�رد عى الخط�اب املعتدل ليفس�ح
بذلك الطريق لخروتشوف للرتاجع بدون فقد
ماء وجهه ،ومنع قي�ام الحرب.قالت العرب
سابقا ً “إن الحرب أوّلها كالم” ،لكن ليس كل
ح�رب كالمية قد تفيض إىل حرب عس�كرية،
وال تعني ش�دة الح�رب الكالمية أو رخاوتها
حجم املوق�ف الحقيقي عى األرض وتبعاته،

لك�ن املؤكد أن�ه يف ِظل أي رصاعُ ،تس�تخدم
الس�جاالت الكالمية إلف�راغ االحتق�ان تارة
وللتصعي�د يف س�بيل التف�اوض يف أخ�رى،
وإلع�الن الح�رب بش�كل مبارش عن�د اتخاذ
القرار .وكثريا ً ما ُيصار إىل اس�تخدام كلمات
بعينها ،أو صياغة مصطلحات تنشأ باندالع
الرصاع وتس�تمر مع�ه ،لتح�دد مراحله ،أو
أش�كاله ،أو خطورت�ه ،وغالب�ا ً م�ا تتضمن

فقدان وصل قبض
فق�د مني وصل القبض رقم الوص�ل  0581960يف /5 /19
 2021بأس�م كرار نجاح صالح بمبل�غ  2250000مليونني
ومائتان وخمس�ون ال�ف دينار الصادرة م�ن مديرية بلدية
الكوت فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/2547 :
التاريخ 2022/7/5 :
اعالن
اىل املنفذ عليه وحيدة كاظم عبد الله
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي
و مخت�ار الجديدة  3رس�ول الش�افعي ان�ك مجهول محل
االقام�ة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوص�اف املحرر قرار محكمة ب�داءة النجف بالعدد /3838
ب 2019/3يف  2019/9/16املتضم�ن تادي�ة عرشة ماليني
للدائنة فاطمة عيل حسني
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /413 :ب2022/
التاريخ 2022/7/6:
اعالن
بناء عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار
تسلسل ( 13/1167محلة  18علوة الفحل يف النجف عليه
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذك�ور اعاله واملبينه
اوصاف�ه وقيمت�ه املق�دره ادن�اه فع�ى الراغب�ني بالرشاء
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما من اليوم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة
 %10م�ن القيمة املق�درة البالغة بموجب صك مصدق المر
ه�ذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين
 /فرع مس�لم ب�ن عقيل (ع) يف الكوفة وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن
يف قاعة املحكمة وعى املش�رتي جلب هوي�ة االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوص�اف  :عب�ارة عن عرصة فارغة تق�ع يف قضاء الكوفة
ح�ي كنده وه�ي غري مش�غولة وتبلغ مس�احتها  2اولك و
 87,50م
القيم�ة التقديرية  278,500,000مئتان وس�بعة وثمانون
مليون وخمسمائة الف دينار
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3033ب2022/2
التاريخ 2022/7/6
اىل  /املدعى عليه (صبيح جاسم محمد عبد الله )
اقام املدعيان عقيل مسلم مهدي ووليد جاسم عبد الدعوى
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلبان فيه�ا الحكم بابطال
القي�د املض�اف واملس�جل بالع�دد /117ك 2002/1مجلد
 968والخاص بالعقار املرقم  3/70184حي امليالد واعتبار
قيد املدعني اعاله املس�جل بالقيد /40ت 2013/1مجلد 91
ثابت الحك�م ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار النداء 5/ستار جبري الشبيل
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف يف ي�وم 2022/8/11
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/1272
التاريخ 2022 /7 /5
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام العقار تسلسل 2/7467
الواقع يف حي االنصار كريم ابراهيم ِ /ش�كرية مطري حمزة
املحجوز لقاء طلب الدائن محمود عبد مس�لم روكان البالغ
اربع�ون ملي�ون دينار فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل والداللية
عى املشرتي
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
املواصفات
 � 1موقعه ورقمه  2/ 7467حي االنصار
 � 2جنسه ونوعه دار
 � 3حدوده واوصافه بلدية النجف االرشف
 � 4مش�تمالته املش�تمل االول يحتوي عى س�احة امامية
وغرف�ة واس�تقبال ومطي�خ وصحي�ات مش�رتكة ومرافق
س�قف االستقبال معمول نقش مغربي الجدران من البورك
ومطلية بالصبغ البنتاليت االرضيات من الكايش السرياميك
ويحت�وي ع�ى درج ي�ؤدي اىل س�طح الدار والس�قوف من
الشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء
املش�تمل الثاني يحتوي عى ممر طويل يؤدي كليدور صغري
ومطبخ وحمام ومرافق ويحتوي عى غرفة ارضية وس�لم
من الحديد يؤدي اىل غرفة ثانية واىل السطح جميع االرضيات
من الكايش السرياميك والجدران من البورك ومطليه بالصبغ
البنتاليت والس�قوف من الشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء
وان درجة العمران دون الوسط رديئة
 � 5مس�احته  120مرت مربع واملراد بيعها اربعون س�هم اىل
املدين كريم واربعون سهم اىل املدينة شكرية
 � 6درجة العمران رديئة
 � 7الش�اغل  � 1غي�داء ابراهيم خليل  � 2نوال فاضل عبد
يرغبن بالبقاء بصفة مستاجر بعد البيع
 � 8القيمة املقدرة اثنان وسبعون مليون وسهام املدينني كل
منها كريم وش�كرية هي ثمانية واربعون مليون س�هم كل
واحد منهم هو اربعة وعرشون مليون دينارا

تحديدا ً وتنميطا ً لصورة العدو ،والغرض من
الحرب الذي تس�وق له الجهات الفاعلة عى
أنه غاية ،ال بد منه�ا أو دفاع رشيف مقدس
يف وجه الرش األكرب ورموزه .وقد يتم اختيار
الحرب الكالمية وفق س�رتاتيجيات هجومية
أو سرتاتيجيات دفاعية ،لكن يف كال النهجني
تكون خط�ة املواجه�ة مُ حكم�ة وممنهجة
ومرسومة بدقة.

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /العري�ف ع�يل فاضل عبد الزه�رة زوير
العيداني )
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان  /البرصة  /املرشاق قرب السوق
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة / 34اوال وثانيا من ق ع د رقم 14
لس�نة  2008الهمال�ك مما تس�بب بحص�ول ارضار بالعجلة
الحكومي�ة املرقمة  1663نوع فورد بي�ك اب عام  2015ولم
تقوم بدفع مبلغ التضمني لحد االن
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن
ع�ى ان تح�ر ام�ام محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل /
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ
تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه
ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و  68و  )69م�ن قان�ون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة
�������������������������������������������������
فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من نقابة االطباء العراقيني فرع نقابة
اطب�اء النج�ف باس�م الطبيبة غف�ران بيان عبد ع�يل تاريخ
الفق�دان يف  2022/6/25م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجهة
االصدار
�������������������������������������������������
اعالن
اع�الن اىل الرشيك  /احمد اش�هاب احم�د اقتىض حضورك اىل
صندوق االس�كان العراق�ي  /وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه
ع�ى قيام الرشيك الس�يد ( لؤي عبد الجبار س�لمان ) بالبناء
عى حصته املشاعه يف القطعه املرقمه  3/12697/مقاطعه
/18/العامريه لغرض تس�ليفه قرض االسكان  .وخالل مده
اقصاها خمس�ه عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق
من تاريخ العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
وزاره االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي
�������������������������������������������������
بس�م الله الرحمن الرح���يم
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/917 :ش2022/
التاريخ2022/07/06:
اىل املدعى عليه ( /ادريس حسني علوان مصلح)
م /نرش اعالن
قدمت املدعي�ة (تحرير مجيد حمود) الدع�وى املرقمة /917
ش 2022/ضدك تطالب التفري�ق للرر النتمائك للمجاميع
اإلرهابي�ة (داعش) وملجهولي�ة محل اقامتك عليه واس�تنادا
ألحكام امل�ادة  1/21مرافعات مدنية ق�ررت املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني ب�رورة حضورك
موعد املرافعة املوافق  2022/7/27وبعكس�ه س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلناً.
مع التقدير
القايض
كاظم متعب داود
�������������������������������������������������
بس�م الله الرحمن الرح���يم
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/915 :ش2022/
التاريخ2022/07/06:
اىل املدعى عليه ( /عالء حسني علوان مصلح)
م /نرش اعالن
قدم�ت املدعية (ب�راء مجيد حم�ود) الدع�وى املرقمة /915
ش 2022/ضدك تطالب التفري�ق للرر النتمائك للمجاميع
اإلرهابي�ة (داعش) وملجهولي�ة محل اقامتك عليه واس�تنادا
ألحكام امل�ادة  1/21مرافعات مدنية ق�ررت املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني ب�رورة حضورك
موعد املرافعة املوافق  2022/7/27وبعكس�ه س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلناً.
مع التقدير
القايض
كاظم متعب داود
�������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة 2021 2017 / 238 /
التاريخ 2022 /7 / 3 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل  1 / 21املشخاب
و  682 / 24م  3الدبيني�ة الواق�ع يف الدبيني�ة العائد للمدين
عالوي حس�ن ع�يل املحجوز لقاء طل�ب الدائن عم�اد جدوع
بص�ام البالغ ( 70000000س�بعون مليون دين�ار عراقي )
فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مده ثالثني
يوم�ا ً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
املواصفات �:
 -1موقعه ورقمه  -:نهر الفرات حي القدس
 -2جنسه ونوعه  -:ارض زراعية تسقى سيحا ً
 -3حدوده و اوصافه  -:يقع عى نهر الس�ورينه خلف شارع
ام عروه يبعد عن شارع مشخاب قادسية مائة مرت تقريبا ً
 -4مشتمالته  -:دارين مشيد عليها بناء جيد
 -5مساحته  5 -:اولك و  60مرت
 -6درجة العمران  -:جيدة
 -7الشاغل  -:شفيق الدين محمد
 -8القيم�ة املق�درة  81326000 -:واح�د وثمان�ون مليون
وثالثمائة وستة وعرشون الف دينار

 7رياضة
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مصدر يف الشباب يكشف سبب سوء أرضية
ملعب الزوراء

مصدر ريايض :ضامنات حكومية لتأمني
األموال للتعاقد مع مدرب أجنبي

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف مصدر ري�ايض مطلع ،ان وزير الش�باب
والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال تلقى
ضمانات خالل اجتماعه األخري مع رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي بتأمن األم�وال للتعاقد مع
مدرب أجنبي للمنتخب الوطني.
وذكر املصدر يف ترصيح صحفي ان درجال «تلقى
ضمان�ات حكومي�ة تتعل�ق بتأم�ن األم����وال
ب�أرسع فرص�ة ممكن�ة من أج�ل إتم�ام عملية
التعاق�د مع م��درب أجنبي ،إضافة إل�ى التعاقد
مع مدير فني جديد يتوىل مهمة رس�م سياس�ات
عم�ل االتحاد للس�نوات املقبلة خلف�ا لإلنكليزي
ج�ون ويتل».وأكد عىل أن «اتحاد الكرة س�يكثف
اجتماعات�ه م�ع لجنت�ه الفني�ة بعد عطل�ة عيد
األضحى املبارك بغية االس�تقرار عىل اس�م معن
يقود أس�ود الرافدين ،السيما أن اللجنة قد دونت
يف مفكرتها ع�ددا من األسماء التي أبدت رغبتها

ب�اإلرشاف ع�ىل تدري�ب املنتخ�ب والحض�ور إىل
العاصم�ة بغداد أو أي مكان آخ�ر يختاره اتحاد
اللعبة».يش�ار إل�ى أن املنتخب الوطني لم يخض

أسطورة برشلونة يقرر
الرحيل يف الصيف املقبل

أي تجمع أو مباراة تجريبية منذ انتهاء التصفيات
اآلسيوية الحاس�مة املؤهلة إل�ى نهائيات ك�أس
العالم قطر .2022

يوفنتوس يرفض عرض
بايرن ميونخ

المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن نادي الصناع�ة العراقي ،األربع�اء ،تمديد
عقد مدربه صادق حنون وجهازه الفني املساعد
للع�ام الثالث تواليا ،بعد النتائ�ج االيجابية التي
تحققت يف الدوري املمتاز للموسم املنقيض.
وق�ال الن�ادي يف بيانه «ق�ررت الهيئ�ة اإلدارية

المستقبل العراقي /متابعة

م�ع رحيل الرصبي لوكا يوفيتش إىل نادي
فيورنتين�ا اإليط�ايل ،بع�د ثالثة مواس�م
غ�ري ناجح�ة مع ري�ال مدري�د ،تضمنت
إعارة ملدة س�تة أشهر ،سيبدأ املدير الفني
اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي ،ف�رتة اإلعداد
للموس�م الجدي�د ي�وم الجمع�ة املقبل 8
يوليو/تم�وز بمهم�ة رئيس�ية تتمثل يف
إيجاد بديل للفرنيس كريم بنزيما.
وس�يكون ع�ىل أنش�يلوتي االختي�ار بن
ه�ؤالء الالعب�ن :ماريان�و دي�از وبورخا
مايورال وخوانمي التاسا؛ وهي الخيارات
التي سيتعن عليه التعامل معها حيث لم
ي�ربم النادي ،يف الوق�ت الحايل ،أي صفقة
هجومي�ة.وأدى ع�دم ق�دوم الفرن�يس
كيلي�ان مبابي إىل ريال مدريد ،والذي كان

المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقري�ر صحفي ،األربع�اء ،أن يوفنتوس رفض عرضا
م�ن بايرن ميونخ ،لبيع املدافع ماتياس دي ليخت ،مقابل
الحصول عىل خدمات بنجامن بافارد.
وارتبط اس�م دي ليخت بمغادرة يوفنتوس هذا الصيف ،يف
ظل إرصار تشيليس وبايرن ميونخ عىل ضمه.
وبحسب قناة «س�كاي أملانيا» ،فقد عرض بايرن ميونخ،
ظه�ريه بافارد عىل يوفنتوس ،يف محاولة لخفض الس�عر
الذي طلب�ه يوفنتوس لبيع دي ليخ�ت ،والذي يرتاوح بن
 90إىل  100مليون يورو.
وأوض�ح التقري�ر أن بايرن ميونخ ،ليس لدي�ه النية لدفع
أكث�ر من  60مليون يورو نقدا ،ولذلك عرض بافارد كجزء
من قيمة الصفقة.
وأش�ار إىل أن باي�رن ميون�خ ق�رر التخلص م�ن بافارد،
وأخربه أنه بإمكانه البحث عن فريق جديد.
ويتبق�ى عام�ان يف عقد دي ليخت م�ع يوفنتوس ،برشط
جزائي قيمته  120مليون يورو.
وكانت تقارير س�ابقة ق�د أوضحت أن الالع�ب الهولندي
تقدم بطلب للرحيل عن السيدة العجوز.

أك�د خوان البورتا رئيس برش�لونة ،أن�ه ال توجد أي نية
للن�ادي لبيع العب خط الوس�ط الهولن�دي فرينكي دي
يونج ،خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وق�ال البورتا ،خالل املؤتمر التقديم�ي لإليفواري فرانك
كي�يس« :فرينك�ي دي يونج العب يف برش�لونة ،وال نريد

بيعه ،ونحن نعل�م أن لديه عروض ،لكن يف الوقت الحايل
لن نبيعه».
وأردف« :اإلدارة الفني�ة تعمل ع�ىل تلبية طلبات املدرب،
ول�ن أقول ك�م عدد الصفقات التي س�نقوم به�ا ،لكننا
نلتزم بتعزيز الفريق».
فيما أكد رئيس برش�لونة أن النادي الكتالوني لم يحسم
بعد مسألة استمرار الجناح الفرنيس عثمان ديمبيل ،بعد

هوميلز يرفع راية التحدي
أمام زمالئه اجلدد

المستقبل العراقي /متابعة

اللعب بانتظام بالتشكيلة األساسية.
وأج�اب «كالهما العب�ان كبريان ،س�واء
ع�ىل الصعي�د الري�ايض أو عىل املس�توى
الش�خيص ،وأن�ا أتطل�ع حق�ا للتناف�س
معهما ،لنش�جع بعضنا عىل تحقيق أكرب
األه�داف املمكنة».وأت�م «الجميع أصبح
اآلن يعل�م أن هن�اك  4العبن فق�ط بيننا
س�يلعبون يف التشكيلة األساس�ية ،وهذا
م�ا س�يؤدي الرتف�اع مس�توانا جميع�ا،
للحصول عىل مكان يف التشكيل».

لشباب والرياضة اال ان لكل فريق يستضيف
املب�اراة تك�ون ل�ه نس�بة م�ن إيراداته�ا

وفق�ا لنظ�ام معم�ول ب�ه وزارة الش�باب
والرياضة».

المستقبل العراقي /متابعة

لن�ادي الصناع�ة خ�الل اجتماعها االس�تثنائي
تجديد عقد مدرب الفريق صادق حنون وجهازه
املساعد للموسم الثالث عىل التوايل» .
واضاف النادي «يأتي تجديد عقد املدرب من أجل
املحافظة عىل االس�تقرار الفني للفريق ونتيجة
للنجاح الذي حققه يف الدوري املمتاز».
وكان الصناع�ة أنه�ى املوس�م املنته�ي باملركز

يعقد عليه النادي األبيض اآلمال يف تدعيم
الخ�ط األمامي حتى تغ�ري كل يشء عقب
إعالن املهاجم الش�اب ع�ن تجديد عقده
مع باريس سان جريمان ،إىل تغيري خطط
مجل�س إدارة الن�ادي امللك�ي ،نظرا لعدم
القدرة عىل تعزي�ز الخط األمامي بالعبن
من العيار الثقيل.وانضم الفرنيس أوريلن
تش�واميني واألملان�ي أنطوني�و روديج�ر
إىل صف�وف امللك�ي لتدعيم خط الوس�ط
والدفاع ،عىل الت�وايل ،يف الوقت الذي رحل
فيه يوفيتش عن الفريق وما زال مستقبل
اإلس�باني ماركو أسينس�يو ،الذي ينتهي
عق�ده يف  30يونيو/حزي�ران  ،2023يف
اله�واء.وإزاء ه�ذا املوق�ف ،ويف ظل عدم
وجود اسم قادر عىل إقناع مجلس اإلدارة
وأنشيلوتي يف الوقت الحايل ،سيكون أمام
امل�درب اإليط�ايل وجه�ان جدي�دان تحت

ترصف�ه ،باإلضاف�ة إىل ماريان�و ،ليختار
من بينهم بديال لبنزيما.القائد األول.وبعد
رحيل مارس�يلو ،س�يكون بنزيما القائد
األول للفري�ق األبيض يف عام هو املرش�ح

ثالثي ريال مدريد يتعرض للعنرصية

اس�تنكر الربازييل إيدير ميليتاو ،مداف�ع ريال مدريد ،ما
تع�رض له من إهان�ات عنرصية ،عرب مواق�ع التواصل،
بس�بب ص�ورة م�ع مواطني�ه فينيس�يوس جوني�ور
ورودريجو جويس.

نهاية عقده رسميا مع البلوجرانا.
ورصح البورتا «ال يوجد موعد محدد ألننا حاليا يف وضع
غري معل�وم ،نحن نعمل عىل تدعي�م الفريق ،هو لم يعد
العبا يف برش�لونة ،لكنن�ا قدمنا عرض�ا رياضيا ووكالء
الالع�ب ردوا ،ل�م يصل�وا للمس�توى الذي نري�د لكنهم
يريدون مواصلة الحديث».
وشدد «إذا أراد ديمبيل االستمرار فعليه بقبول عرضنا ،ال

ون�رشت صحيف�ة «آس» اإلس�بانية ،ص�ورة للثالث�ي
الربازييل ،تشري من خاللها إىل نجاح ريال مدريد يف تجديد
عق�ود الالعب�ن الثالثة ،وهو ما كان ل�ه العديد من ردود
األفع�ال ،اإليجابي�ة منها ،والس�لبية الت�ي حملت الكثري
م�ن العنرصي�ة ،متمثل�ة يف رم�وز تعبريي�ة للقردة.من
جانبه ،علق ميليتاو عىل الواقعة ،من خالل حس�ابه عىل

أحد ينتظر أن يتعجل برشلونة يف سوق االنتقاالت».
ول�م يفقد برش�لونة بعد األمل يف محاول�ة إقناع ديمبيل
( 25عام�ا) باالس�تمرار ،خاص�ة م�ع مواجه�ة اإلدارة
صعوب�ات يف التعاق�د م�ع جن�اح ن�ادي لي�دز يونايتد،
الربازييل رافينيا.
وكان ديمبيل قد انضم لصفوف البارس�ا يف صيف
 2017قادما من بوروسيا دورتموند األملاني.

والد يوفيتش يعلن رحيله إىل فيورنتينا
المستقبل العراقي /متابعة
أكد والد املهاجم الرصبي لوكا يوفيتش ،نبأ رحيله من صفوف ريال
مدري�د إىل فيورنتينا ،بعد ثالثة مواس�م قضاه�ا يف صفوف النادي
امللك�ي.ورصح ميالن يوفيتش والد الالع�ب لصحيفة (اوبجكتيف)
املحلية« :إنه�ا خطوة صحيحة .إنها فرصة لك�ي يرى الجميع من
عىل صواب ومن عىل خطأ».واليزال رحيل يوفيتش ( 24عاما) ينتظر

التوقيع الرس�مي بن ريال مدريد وفيورنتينا ،الذي سينتقل إىل
صفوفه حال إتمام الصفقة ملدة موسمن.وبحسب الصحيفة
الرصبية ،فإن يوفيتش س�ريحل عن ريال مدريد مجانا برشط
أن يحص�ل النادي اإلس�باني عىل نصف قيم�ة أي صفقة بيع
مستقبلية.ولم يقدم يوفيتش الكثري للريال خالل مواسمه الثالثة
رغم أن صفقة انتقاله للفريق بلغت وقتها  63مليون يورو ،حيث
سجل ثالثة أهداف فقط.

رس تأخر حسم مستقبل معجزة دورمتوند
المستقبل العراقي /متابعة
لم يحسم نادي بوروسيا دورتموند مصري مهاجمه
الش�اب يوس�وفا موكوك�و حت�ى اآلن ،رغم قرب
انتهاء عقده يف صيف .2023
صاح�ب ال� 17عاما يعد أحد أبرز املواهب الش�ابة
يف أملانيا ،نظرا لس�جله التهديف�ي الخارق يف فئات
الناش�ئن قب�ل أن يصب�ح أصغ�ر الع�ب يف تاريخ

الس�ادس ع�رش برصيد  41نقط�ة ،ليتمكن من
البقاء بالدوري املمتاز للموسم املقبل.
وعىل صعيد الصفقات ،لم تكش�ف إدارة النادي
ع�ن تعاق�دات الحالي�ة ،حي�ث تس�عى إلكمال
الصفق�ات املحلي�ة املطلوب�ة م�ن قب�ل الجهاز
الفن�ي ،والعمل يف األيام املقبل�ة عىل إنجاز ملف
املحرتفن.

بديل بنزيام ..صداع يف رأس أنشيلويت

البورتا :لن نبيع دي يونج ..وهذا موقف ديمبيل

المستقبل العراقي /متابعة

أع�رب مات�س هوميلز ،مدافع بوروس�يا
دورتمون�د ،ع�ن اس�تعداده للدخ�ول يف
منافس�ة رشس�ة م�ع زمالئ�ه الج�دد يف
املوس�م املقبل ،لحجز مكان له يف تشكيلة
فريقه األساسية.
وأبرزت شبكة «سكاي» ترصيحات املدافع
األملان�ي ،الذي أكد جاهزيته لخوض غمار
املوس�م الجدي�د بأفض�ل حال�ة مزاجية،
نظ�را لحصوله عىل أط�ول عطلة صيفية
من�ذ بداية مس�ريته االحرتافي�ة ،عىل حد
قوله.وأشار هوميلز إىل عودته من العطلة
بحالة بدنية ومعنوية عالية جدا ،مضيفا
«من املهم للغاية بدء املوس�م بشكل الئق،
هذا هو الهدف الكبري».
ُ
وسئل هوميلز عن رأيه يف تعاقد ناديه مع
ثنائي الدفاع األملاني نيكالس سويل ونيكو
ش�لوتريبيك ،م�ا ق�د يؤثر ع�ىل فرصه يف

مص�در يف وزارة الش�باب والرياضة،
عن سبب س�وء أرضية ملعب الزوراء
رغم إفتتاحه منذ بضعة أشهر.
وذك�ر املصدر لوكال�ة {الفرات نيوز}
»:هنال�ك بع�ض املالحظ�ات الت�ي
ش�خصتها الدائ�رة الهندس�ية يف
الوزارة قبل استالم امللعب من الرشكة
االيراني�ة ،وتبقت بعض املس�تحقات
املالي�ة للرشك�ة بذمة ال�وزارة حتى
إع�ادة تعديل تل�ك املالحظ�ات وهي
تتعلق بطريقة الس�قي ورش أرضية
امللعب فضال عن نقاط أخرى».
وب�ن ان «الرشك�ة تطال�ب
بمس�تحقاتها املالية لتبارش بإكمال
العمل املتبقي».
وتاب�ع املصدر ان «امللعب تح�ت ادارة وزارة

الصناعة يمدد عقد مدربه للموسم الثالث

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،األربعاء ،ع�ن مصري نجم
برش�لونة ،عق�ب انته�اء عقده مع البارس�ا ،م�ع انقضاء
املوس�م املقبل.وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ،فإن القائد سريجيو بوسكيتس ،يدرس االكتفاء
بما قدمه لربش�لونة ع�ىل مدار الس�نوات املاضية ،والرحيل
يف الصي�ف املقبل ،من أجل تجرب�ة مغامرة اللعب يف الدوري
األمريكي.وس�يخوض بوس�كيتس موس�مه  15عىل التوايل
مع برش�لونة ،منذ أن تم تصعيده للفريق األول عام .2008
وأضاف�ت الصحيفة ،أن هناك العديد م�ن األندية األمريكية
الت�ي حاول�ت ضم بوس�كيتس ه�ذا الصيف ،لك�ن الالعب
رفضه�ا جمي ًع�ا ،وق�رر إكمال عق�ده مع برش�لونة حتى
النهاية.ويعترب إنرت ميامي اململوك للنجم اإلنجليزي الشهري
دافي�د بيكهام ،أكث�ر األندية رغبة يف ضم بوس�كيتس ،لكن
الالعب ربما يلحق بالفريق يف املوس�م املقبل ،رفقة صديقه
األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم باريس سان جريمان.ويعلم
برشلونة جي ًدا ،أن هذا املوسم هو األخري يف عقد بوسكيتس،
لكن ال توجد أي نية يف تقديم عق ٍد جديد له ،عىل افرتاض أنه
هذا املوس�م س�يعتمد عىل ذكائه التكتيكي ،أكثر من لياقته
البدنية.وختم�ت الصحيفة ،بأن س�بب آخر يع�ود إىل رغبة
بوسكيتس يف االستمرار مع برشلونة هذا املوسم ،هو رغبته
يف خوض مونديال قطر وهو يف أفضل حاالته ،وهو ما يمكن
أن يحصل عليه من خالل البارسا تحت قيادة تشايف.

المستقبل العراقي /متابعة

دورتموند.
من جانبها ،كشفت شبكة «سكاي سبورت أملانيا»
رس تأخر أس�ود الفيس�تيفال يف حس�م مس�تقبل
املهاجم الكامريوني األصل حتى اآلن.
وأشارت إىل عدم وضع الطرفن ملوعد نهائي محدد
لحس�م تجديد التعاقد ،فضال عن عدم مناقشتهما
للتفاصيل املالية حتى اآلن.
ويب�دو أن الالع�ب امللق�ب ب�»معج�زة دورتموند»

يفض�ل االنتظ�ار ملعرفة وضعه يف املوس�م
الجديد تح�ت قيادة امل�درب األملاني إيدين
تريزيتش ،لحسم موقفه النهائي.
وانض�م موكوكو هذا األس�بوع لتدريبات
دورتمون�د ،الذي ب�دأ التحضري للموس�م
املقب�ل ( ،)2023-2022قب�ل خوض أول
مواجهة ودية هذا الصيف ،الثالثاء املقبل،
ضد فريق لونن.

األوفر حظا في�ه للفوز بالك�رة الذهبية،
بعد أن س�جل  44هدفا وق�دم  15تمريرة
حاسمة يف  46مباراة املوسم املايض؛ وهو
موسم غاب فيه عن ست مباريات فقط.

«تويرت» ،وكتب« :هذه األمور ال تيسء إلينا فحس�ب ،بل
تيسء إىل جميع الشباب السود ،والرياضين املستقبلين،
الذي�ن لديهم أح�الم مثل أحالمن�ا» ،كما دون هاش�تاج
« »StopRacism#أوقف�وا العنرصية.وس�اهم الرباع�ي
الربازييل بقوة يف قي�ادة ريال مدريد لتحقيق لقبي الليجا
و د و ر ي أبطال أوروبا يف املوسم املنقيض.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2645الخميس  7تموز 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

ابراهيم المحجوب

غسان مصطفى الشامي

بايدن يف الرشق االوسط

املستوطنون يف األقصى!

تهتم ش�عوب العالم اليوم بزيارة رؤساء الدول الكربى اىل دولهم من اجل
الحص�ول عىل منحة مالية تقدمها تلك الدول او معونة اجتماعية لدولهم
املحتاجة ..اليوم نحن ننتظر زيارة الرئيس االمريكي جو بايدن اىل منطقة
الرشق االوس�ط التي اعل�ن عن موعدها بحس�ب بيان�ات البيت االبيض
يف منتصف ش�هر تموز الحايل والتي س�يبدأها بالتأكي�د اىل ابنتهم املدللة
ارسائي�ل ثم اىل الضف�ة الغربية ليغطي عىل صورة امري�كا الديمقراطية
يف العالم.
بعدها س�وف يتوجه اىل الحليف والصديق القديم للواليات املتحدة اململكة
العربية الس�عودية رغم وجود خالفات بينهم تخص النظام الديمقراطي
وملف�ات حق�وق االنس�ان والش�فافية وما راف�ق ملف مقت�ل االعالمي
خاشقجي وعند وصوله العاصمة السعودية الرياض وحسب ما متفق يف
برنامج الزيارة فانه سيكون هناك اجتماع بملوك وأمراء مجلس التعاون
ل�دول الخلي�ج العربية .واعتقد ما س�يتناوله معهم ه�و موضوع النفط
فقط ألنه س�يطلب من هذه الدول زيادة منتوجها النفطي لس�د النقص
الحاص�ل يف الطل�ب ع�ىل البرتول واملحافظة عىل اس�تقراره يف االس�واق
العاملية والس�يطرة عىل صعود االس�عار خاصة بعد ان اعلن عن النقص
الكبري يف املخزون االس�رتاتيجي االمريكي وهذا ليس بجديد عىل سياس�ة
الوالي�ات املتحدة األمريكية تج�اه دول الخليج العربي .فالواليات املتحدة
األمريكية دوما تش�عر املواطن الخليجي بانها الس�ند ل�ه وإنها الحماية
الدولي�ة لدولهم من اي عدوان يتعرضون له وكأنها تقول لهم اننا رشكاء
يف ثرواتكم الطبيعية وبما ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشعرون
دوما بخط�ورة املوقف وال تربطهم بعالقات متينة مع دول الجوار فلذلك
يعتربون ان الواليات املتحدة األمريكية ملجأهم اآلمن من كل يشء فاغلب
تسليح جيوشهم واسلحته وعدته العسكرية من الواليات املتحدة اضافة
اىل رشكات النف�ط االمريكي�ة العمالق�ة والتي لها الباع االك�رب يف النفط
والغاز الخليجي..فضالً عن ذلك وحسب ما موجود عىل جدول الزيارة فان
الرئيس االمريكي س�وف يلتقي بقادة دول م�ر واألردن والعراق وبهذا
سوف تعترب السعودية املحطة األهم بالزيارة وهنا يتسأل املواطن العربي
عن فوائد تلك الزيارة فالواليات املتحدة س�وف تأخذ بصورة غري مبارشة
املال من دول مجلس التعاون الخليجي لتقوم بمنحه ملر واالردن والذي
سيكون طلب املساعدات وبصورة ملحة لقادة تلك الدول لبلدانهم يف بداية
اللقاء بينهم وبني الرئيس األمريكي ،فالرئيس املري الس�يد عبدالفتاح
الس�ييس داخ�ل يف معركة اعمار كب�رية وهو بحاجة ماس�ة اىل املصاري
من اجل النهوض بش�عبه املري اىل مط�اف دول العالم املتقدم وهذا ما
نش�اهده يف وسائل االعالم من حمالت اعمار متعددة الجوانب… اما امللك
االردني فهو يرى ان الشعب االردني يعيش حياته اليومية مع موجة غالء
والبد من املساعدة للتخفيف عن كاهل املواطن االردني..

تواصل الجماعات الصهيونية وقطعان املستوطنني تنفيذ اقتحامات لباحات
املس�جد األقىص املب�ارك ،وتقوم بإقام�ة (الصلوات) التلمودية يف س�احاته
وباحات�ه ضمن أوقات مح�ددة من اليوم؛ حيث تتواصل ه�ذه االقتحامات
يوميا وتحت حراسة مشددة من سلطات االحتالل ،وهي باألساس تستهدف
تثبيت وتكريس واقع التقسيم الزماني واملكاني للمسجد االقىص ،وتستهدف
مواصلة التخريب والتهويد البري والديني لألقىص ،لينش�أ جيال مقدسيا
يرتب�ى ع�ىل رؤية ومش�اهدة قطع�ان املس�توطنني وهم يدنس�ون باحات
املس�جد األقىص وبصورة يومية؛ يف املقابل تقوم السلطات الصهيونية بمنع
املرابطني واملرابطات من املكوث يف املسجد األقىص وتشدد عىل املقدسني منع
الوصول لألقىص للصالة يف باحاته والدفاع عنه من جرائم املستوطنني.
إن االحت�الل الصهيون�ي وضمن سياس�اته الخطرية والخبيث�ة بعيدة املدى
يقوم باس�تغالل ما تس�مى الطقوس التواراتية حتى ذرائ�ع حرية العبادة
(للمس�توطنني) ،وتعمل دعم اس�تمراريتها بهدف تثبي�ت واقعا جديدا عىل
املسجد األقىص يتمثل بفرض التقسيم الزماني واملكاني ،وعىل مدى سنوات
يصبح واقعا يجب عىل الفلسطينيني واملقدسني التعامل معه واالعرتاف به.
وحس�ب املراكز البحثية املقدسية فإن طقوس املستوطنني التوراتية كثرية
منها (مب�اركات الزواج وبرك�ة الكهنة ،والنفخ بالب�وق ،وتقديم القرابني،
والصل�وات التلمودي�ة ،وغريها من عب�ادات تكهنية زائف�ة وال أصل لها يف
الرشائ�ع الس�ماوية)؛ حي�ث أصبح�ت اقتحامات املس�توطنني أم�را ثابتا،
وواقعا ش�به يومي منه�ا الصل�وات العلنية والصامتة ومب�اركات الزفاف
للمس�توطنني واحتف�االت البل�وغ ،وغريها الت�ي تأتي ضم�ن املخططات
الخطرية والخبيثة ملا تس�مى «جماعات الهيكل» التي تعترب املسجد األقىص
«مكانا يهوديا مقدسا وهيكال قائما» حتى لو كانت أبنيته إسالمية بحسب
الباحثني واملختصني يف الدراسات املقدسية .ويشدد كاتب املقال عىل أن هذه
الجماعات تسعى عرب طقوسها التلمودية إىل تزييف وتحريف هوية املسجد
األقىص اإلسالمية من كونه مكانا مقدسا إسالميا خالصا إىل اعتباره موقعا
مش�رتكا ضم�ن «التقس�يم الزماني واملكاني» للمس�جد األقىص .وحس�ب
املصادر البحثية املقدسية نلخص لكم أبرز الطقوس التوراتية التي تقام يف
باحات املس�جد األقىص منها صالة الصباح (ش�حاريت) وهي قراءة فردية
أو جماعية مع أجزاء منتقاه مما تسمى «أدعية الربكات» ،وأصبحت تؤدى
عىل نحو شبه يومي داخل املسجد األقىص علنا ،وصالة بعد الظهر (منحاه)
وهي تؤدى أحيانا يف اقتحام ما بعد الظهر ،وما تسمى صالة (املنيان) وهي
ّ
يفضل اليهود أداءها جماعة وحتى يتسنى ذلك هناك نصاب للجماعة
صالة
يدع�ى «املني�ان» ،وه�و  10ذكور يه�ود بالغ�ني ،ومنها طق�وس (نعنوع)
وهي عب�ارة عن حركات اهت�زاز وتمايل يؤديها املس�توطنون ويظهرونها
خ�الل صلواتهم يف األقىص ،ه�ذا إضافة إىل مباركات الزفاف للمس�توطنني
إذ يعمد العروس�ان إىل اقتحام األقىص قبيل زفافهما ،والصالة فيه بمباركة
أح�د الحاخامات ،ثم التقاط الصور التذكارية والرقص عند باب السلس�لة،
باإلضاف�ة إىل رفع العلم الصهيوني يف باحات األقىص والنفخ بالبوق وتقديم
القرابني وغريها الكثري من الطقوس الصهيونية التي ال يتسع املقال لذكرها
بل ذكرنا بعض منها.

كـاريكـاتـير

مدير عام إدارة املوارد البرشية يف الداخلية
جيري مقابالت للمنتسبني واملواطنني لالستامع اىل طلباهتم ويطلق الربنامج املوحد
الـ( )HRMSيف معظم تشكيالت ومفاصل الوزارة

املستقبل العراقي  /احمد املال
بن�ا ًء ع�ىل توجيه�ات وكي�ل
الوزارة االقدم الس�يد حس�ني
الع�وادي ،اس�تقبل مدير عام
ادارة امل�وارد البرشي�ة الل�واء
الحقوق�ي حس�ني س�بهان
الس�اعدي ،مجموع�ة م�ن
املنتس�بني واملواطن�ني وذوي
الشهداء والجرحى ممن لديهم
اج�راءات يف املديري�ة عىل حد
س�واء ،للوقوف عىل طلباتهم
واحتياجاتهم ضمن السياقات
القانوني�ة.
والضواب�ط
واس�تجاب س�يادته لها وفق
القانون والصالحيات املخولة له ،موجها ً
مدراء املديريات بتذليل العقبات أمامهم
ومتابعة مواضيعهم وانجازها بالرسعة

املمكن�ة ضم�ن الضواب�ط القانوني�ة.
فيما اطلق قس�م تكنولوجيا املعلومات
يف املديري�ة الربنام�ج املوح�د الدارة
امل�وارد البرشية ال��( )HRMSملفاصل

السفري الصيني يلتقي الشيخ الكربالئي
ويكشف ما دار بينهام

وتش�كيالت الوزارة ،والذي تم
إدخال العامل�ني عليه يف وقت
سابق بدورات مفادها كيفية
العم�ل بموجبه وآلي�ة ادخال
البيانات.ويأت�ي إنش�اء ه�ذا
الربنام�ج من اص�ل مجموعة
برام�ج انش�أتها املديري�ة
مؤخرا ً ضم�ن تطوير االعمال
الكرتوني�ا ،تماش�يا ً
ً
االداري�ة
مع الحداثة العاملية ومن اجل
راحة منتسبي الوزارة وحفظ
حقوقه�م ،كم�ا وج�ه املدير
العام اللواء الحقوقي حس�ني
س�بهان الس�اعدي ب�االرساع
يف ادخ�ال العامل�ني عىل النظ�ام لبقية
املديري�ات والدوائ�ر يف ال�وزارة بدورات
مكثفة خالل املدة املقبلة.

النائب الثاين لرئيس الربملان يزور مقر وزارة التجارة ويبحث مع وزيرها مجلة ملفات بينها األمن الغذائي
زار النائ�ب الثاني لرئيس مجلس النواب ش�اخوان عبد
الل�ه ،اليوم األربعاء ،وزارة التج�ارة وبحث مع وزيرها
الدكت�ور عالء الجبوري جملة ملف�ات من بينها تنفيذ
قان�ون الدعم الطارئ لألمن الغذائ�ي والتنمية.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان نقال ع�ن الناطق الرس�مي لل�وزارة،
ان»وزي�ر التجارة الدكت�ور عالء الجبوري اس�تقبل يف
مكتب�ه الي�وم االربع�اء ،النائب الثان�ي لرئيس مجلس
النواب الس�يد ش�اخوان عبدالله وبحث مع�ه عدد من
ملفات».واضافت ،ان»النائب الثاني بحث اربعة محاور
منه�ا قان�ون األم�ن الغذائي ،حي�ث أكد دع�م مجلس
الن�واب بدع�م القان�ون وارصاره عىل تنفي�ذه ،كونه
يلبي حاجة الن�اس بموضوع املواد الغذائية وملواجهة
ازم�ة ارتفاع االس�عار واالزم�ة التي خلقتها الحرب الروس�ية
االوكرانية ،خاصة ان املنطقة تعاني من مشاكل دولية تتطلب
ان يك�ون العراق بعيدا عنها».وأكد النائ�ب الثاني ،أهمية دفع
مس�تحقات املزارعني والفالحني املس�وقني ملحص�ول الحنطة
وباق�ي املحاصيل ،مبينا ان»القانون سيس�هم بش�كل كبري يف
تجاوز املش�كالت التي حدثت يف السنوات املاضية وان استقرار
دفع املستحقات له تاثريات مجتمعية وعىل االقتصاد والجانب
الس�يايس».ودعا النائ�ب الثاني اىل»تقديم مس�اعدة للنازحني
املتواجدي�ن يف املخيم�ات باقلي�م كردس�تان واملحافظ�ات»،
موضح�ا ان»االم�ر يتطلب من الوزارة ايجاد وس�ائل دعم لهم
من خ�الل تقديم العدي�د م�ن املبادرات».وأكد ،ع�ىل ان يكون

الرقيب عىل االموال الت�ي تم تخصيصها بقانون األمن الغذائي
ه�و اجه�زة وزارة التجارة ،وق�ال ان»عملي�ة الرقابة من قبل
ال�وزارات س�تكون افض�ل وبتفصي�ل اك�رب ،رغ�م ان مجلس
النواب يمتلك صالحية الرقابة عىل جميع الوزارات التنفيذية».
ولفت اىل»أهمية الرقابة حتى تحقق املبالغ املوجودة بالقانون
اهدافه�ا بتوفري الس�لة الغذائي�ة ودفع مس�تحقات الفالحني
وتأمني خزين اس�رتاتيجي للعراق من الحنطة».من جانبه قال
وزير التجارة ،ان»الوضع الغذائي مؤمن للستة االشهر املقبلة،
م�ن حيث توف�ر الخزين االس�رتاتيجي مل�ادة الحنط�ة وتوفر
االموال ل�رشاء مفردات الس�لة الغذائي�ة» ،مؤك�دا ان»العراق
س�يكون مؤمنا م�ن كل املش�اكل االقتصادية الت�ي تحصل يف
املنطقة والعالم خالل هذه الفرتة ،نتيجة قانون الدعم الطارئ

موانئ العراق :نسب اإلنجاز يف مرشوع الفاو الكبري فاق املخطط هلا يف كل املشاريع
قدمت رشكة داي�و الكورية ،رشحاً مفصالً إلدارة الرشكة
العامة ملوانئ العراق عن سري األعمال يف ميناء الفاو الكبري.
وقال املدير العام الرشك�ة ،فرحان الفرطويس يف بيان إنه

«بحث وناقش مع رشكة دايو خطوات العمل يف املش�اريع
املنفذة يف مين�اء الفاو الكبري» ،مؤكداً ،أن «نس�ب اإلنجاز
فيها ش�هدت تقدم�اً واضح�اً ويفوق املخط�ط لها يف كل

املش�اريع».وأضاف املدير الع�ام أن «الرشكة قدمت عرضاً
وافياً ع�ن األعمال يف محط�ة الحاوي������ات واالرصفة
والنفق املغمور وحفر القناة املالحية والطريق الرسيع».

الذي مثل قفزة نوعية يف الخدمات التي تقدمها الوزارة
ووفر االستقرار املايل».ولفت الوزير اىل»دفع ما مقداره
تريلي�ون و 700ملي�ار دين�ار مس�تحقات للفالح�ني
واملزارعني ع�ن محصول الحنطة املس�وق».واكد وزير
التج�ارة ،بحس�ب البي�ان ،ع�ىل «أهمية التع�اون بني
الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية وبما يسهم يف تطوير
االداء الحكومي الذي سينعكس بدوره عىل عمل مختلف
القطاع�ات وهذا يصب يف خدمة املواطنني».وأش�ار إىل
«اس�تنفار كافة الجهود والطاق�ات يف الوزارة من اجل
ايص�ال املواد الغذائي�ة اىل املواطن�ني ومتابعة والوكالء
بش�كل يومي من خالل اللج�ان الرقابي�ة وحثهم عىل
التواص�ل مع املواطن�ني واالرساع بتجهيزهم بمفردات
الس�لة الغذائية والطحني وهذا اسهم يف استقرار اسعار سوق
املواد الغذائية يف كافة املحافظات علماً ان هناك ارتفاع عاملي يف
اسعار الحنطة واملواد الغذائية».وأضاف ،أنه «بعد اقرار قانون
االم�ن الغذائي وتوف�ري املبالغ املالية ليس هناك اي مش�كلة يف
تأمني االمن الغذائي مس�تقبالً».وأكد ،أن «وزارته تس�عي مع
الجه�ات ذات العالقة لحل ملف مس�تحقات الفالحني لالعوام
املاضي�ة وبالتعاون والتس�يق مع االقليم لحس�م ه�ذا امللف».
وأض�اف البيان ،أن «الجانبني ناقش�ا عددا ً م�ن امللفات أهمها
املوسم التسويقي واستالم محصول الحنطة لهذا العام وتأمني
مس�تحقات الفالح�ني واملس�وقني كذلك تأمني األم�ن الغذائي
وجهد الوزارة يف تطوير العمل بكافة قطاعاتها».

هتنئة

سرية املرحوم رجل األعامل جوزيف حنا الشيخ

كش�ف السفري الصيني يف العراق {تس�وي وي} ،تفاصيل اللقاء الذي جرى
بينه وب�ني وكيل املرجعية الدينية العليا الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي قبل
ظه�ر اليوم داخل الصحن الرشيف ملرقد االمام الحس�ني عليه الس�الم اثناء
زياته ملدينة كربالء املقدسة.
وقال السفري الصيني عقب اللقاء »:لقد تبادلت مع الشيخ الكربالئي وجهات
النظ�ر حول كيفية تنمية العالقات والتعاون فيما بيننا الطالق صوتنا حول
تحقيق الوحدة والتضامن بني البلدين».
وأض�اف ،ان�ه «من خالل اللقاء ش�عرت بأن الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي
ش�خصية حكيمة جدا وتعلمت منه كث�ريا وهذه زيارتي االوىل ملدينة كربالء
حي�ث وجدت جه�ودا ً مبذول�ة وهائلة م�ن قبل العتب�ة الحس�ينية لخدمة
العراقيني».

العراقـي

املرحوم رجل األعمال جوزيف حنا الشيخ ,من
مواليد عام  1930العمارة  /ميس�ان  /العراق
 ,ينتمي اىل عائلة نزحت من املوصل اىل العمارة
ومنه�ا لتس�تقر يف البرة حي�ث كان عملهم
يف التج�ارة عرب ش�ط الع�رب ،ومن�ه اىل اغلب
موانىء العالم .
*  -غ�ادر جوزي�ف حنا الش�يخ البرة عام
 1968م�ع أف�راد عائلت�ه وق�رر ع�دم العودة
اليها إال بمرشوع يلي�ق بالبرة وتوزعوا بني
دول�ة االمارات العربي�ة والبحرين ولندن وهم
م�ن قاموا ببناء اكرب س�وق تج�اري بالبرة
يف حين�ه ،املع�روف ب�� (س�وق حنا الش�يخ)
وعاد اىل البرة بعد س�قوط النظام يف نيسان
ع�ام  2003وهو يحم�ل بني يدي�ه مرشوعها
التاريخي ( ميناء الفاو الكبري ) بتمويل وادارة
رشكة حنا الش�يخ القابضة وتصميم رشكة (
هالك�رو الربيطانية ) الذي كان يتضمن أدناه
:
 .1م�رشوع برج رجال األعم�ال  ،املتكون من
 75طابق .
 .2م�رشوع واحة العراق (م�رشوع زراعي يف
التنومة).

 .3م�رشوع (( )New Basraع�ىل غرار مدينة
خال�د يف الش�ارقة ) بني ش�ط البرة وقضاء
الزبري.
 .4م�رشوع لصي�د وتعبئة وتغلي�ف وتصدير
األسماك يف الفاو.
.5م�رشوعمدين�ةالب�رةاإلعالمي�ة.
*  -ق�ام جوزي�ف حن�ا الش�يخ بتوزيع ملف
امل�رشوع ع�ىل ثالثة جه�ات وه�ي ( الرشكة
العام�ة ملوانئ الع�راق ولجنة اعم�ار البرة
برئاس�ة الدكت�ور صال�ح نج�م القرن�اوي
واملجل�س االستش�اري  )2005 – 2003وق�د
حصل�ت املوافق�ة ع�ىل امل�رشوع م�ن جميع
الجه�ات وعرض املرشوع ع�ىل مجلس الحكم
وكان يف حينه برئاسة املرحوم جالل الطالباني
الرئيس الدوري ملجلس الحكم  ،وقد أمر وقتها
بهامش رس�مي معنون إىل وزير النقل إلجراء
الالزم ولكن لم يتخذ أي إجراء ,عرض املرشوع
فيما بعد عىل حكوم�ة أياد عالوي وتم ترحيل
املرشوع إىل حكوم�ة ابراهيم الجعفري ومنها
إىل حكوم�ة ن�وري املالك�ي بدورتيه�ا حي�ث
أعطي�ت الرضب�ة القاضي�ة للم�رشوع وعدة
مش�اريع أخ�رى كان م�ن املؤم�ل تنفيذها يف

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

البرة .
*  -أيه�ا الب�ري الغي�ور ال تس�تغرب مل�ا
واجه مرشوعك املينائي من تعطيل وتس�ويف
ومماطلة ،خاصة اذا ما عرفت ان دولة كافرة
ق�د تقدم�ت للع�راق املؤم�ن بمق�رتح لتنفيذ
م�رشوع لتحلي�ة مي�اه البحر ،بقص�د تأمني
مي�اه ال�رشب لعم�وم اه�ايل الب�رة ،ولكن
املرشوع م�ازال قيد املماطلة والتس�ويف منذ
أكث�ر م�ن أربعة س�نوات وظل رج�ل األعمال
البري يواصل محاوالت�ه ومطالباته بتنفيذ
ه�ذا امليناء حتى عام  2017عندما تغري اس�م
رشكته اىل (حنا الش�يخ القابضة) لكن الدولة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

العراقي�ة ولي�س وزارة النق�ل رفض�ت منحه
الضمان�ات الس�يادية التي ال يمك�ن تجاهلها
عند التعاقد عىل تنفيذ املش�اريع االسرتاتيجية
العمالق�ة  - * ,إنتقل رج�ل األعمال البري
جوزيف حنا الشيخ اىل األخدار السماوية يوم
االح�د املواف�ق  3/5/2020ع�ن عمر تجاوز
التس�عني عاما تاركاً وراءه احالم�ا لم تتحق
ومش�اريع واعدة لم تر النور وس�يظل اس�مه
عالمة فارقة يف تاريخ جنوب العراق ويف تاريخ
الخليج العربي ,أيها الرج�ل الطيب إنتقلت اىل
ً
حرقة عىل
دار اآلخ�رة والنار تس�تعر يف داخلك
مدينتك الب�رة الفيحاء ،وما لحق بها نتيجة
السياس�ات الخاطئ�ة واإلس�تهداف املتعم�د
لها.لق�د كس�ب محبة العراقي�ني عىل اختالف
توجهاته�م  ,م�ا يبعث عىل الفخ�ر واالفتخار
ان�ه ل�م يتن�ازل ع�ن جنس�يته العراقي�ة ولم
يتنكر ملس�قط راس�ه (العم�ارة) ولم يتخلف
ع�ن دع�م الف�رق الرياضية يف الب�رة خالل
حقبة الخمسينات والس�تينيات .وظل سوقه
(سوق حنا الش�يخ) عامرًا مزدهرًا يف البرة
حتى يومنا هذا (.الراحة األبدية أعطيه يا رب
ونورك الدائم فليرشق عليه )

07801969233
07901463050
07709670606

اتق�دم باس�مى اي�ات التهان�ي والتربيكات
اىل االس�تاذ سيف سامي العس�اف مدير عام
رشكه اش�ور للمقاوالت بمناسبه حلول عيد
االضحى املبارك س�ائلني الب�اري عز وجل ان
يوفق�ه يف مه�ام عمل�ه ويديم علي�ه الصحة
والسالمة والتوفيق عيد سعيد وكل عام بالف
ً
خدمة
خ�ري والتق�دم واالزده�ار يف عملك�م
للصالح العام.
المستشار االعالمي
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