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العراق يستقدم القائم باألعمال العراقي يف أنقرة إىل بغداد ..وتوضيح بشأن «االتفاقية األمنية» بني البلدين

الدفاع للربملان بشأن الرد عىل تركيا« :رهن اإلشارة»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

«سومو» ترجح ارتفاع
تصدير النفط عرب اخلليج لـ  3.35ماليني
ص3
برميل يومي ًا

العراق واجلزائر يناقشان
حرب روسيا وأوكرانيا وجهود عقد
ص2
القمة العربية املقبلة

نف�ى رئي�س مجلس الن�واب محم�د الحلبويس،
أمس الس�بت ،صحة ترصيح متداول منسوب إىل
وزير الدف�اع جمعة عناد ،ادعى أن «وزير الدفاع
قال إنه ليس للع�راق إمكانيات ملواجهة االعتداء
الرتكي».
وقال الحلبويس ،خالل الجلسة ،إن «وزير الدفاع
والقادة العس�كريني اس�تعرضوا الحدث ،وأكدوا
أنهم رهن إشارة القرار السيايس واطلعوا النواب
على أس�باب الح�ادث وتفاصيله وتحدث�وا عن
تعزيز ق�درات الجيش العراق�ي ،وال صحة ملا تم
تداوله يف بعض املواق�ع من ترصيحات ادعت أن
الوزير قال إن�ه ليس للع�راق إمكانيات ملواجهة
االعتداء الرتكي» .وتداولت بعض وس�ائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي أنباء تحدثت عن أن
«وزير الدفاع جمعة عناد قال خالل الجلسة التي
عق�دت اليوم يف مجل�س النواب لبح�ث تداعيات
القصف الرتكي :إنه ليس ل�دى العراق إمكانيات
للرد عىل االعت�داء الرتكي» .وقرر مجلس النواب
تشكيل لجنة مشتركة لتقيص الحقائق ميدانيا ً
حول القص�ف الرتكي األخري الذي طال محافظة
دهوك.وق�ال عضو لجنة األمن والدف�اع النيابية
مه�دي آم�ريل يف ترصي�ح صحف�ي إن «وزي�ري
الدف�اع والخارجية ورئي�س أركان الجيش وقائد
العمليات املشتركة أك�دوا عىل اتخ�اذ خطوتني
األوىل باتج�اه اإلج�راءات القانوني�ة م�ن خالل
تقديم الش�كاوى الدولي�ة والخطوة األخرى عدم
تواج�د الق�وات الرتكي�ة يف الع�راق وإن بقي�ت
سيكون هناك رد فعل آخر».

جانب من استعراض الحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لتأسيسه

التفاصيل ص2

الـقـاضـي زيـدان :الـقـضـاء مسـؤوليـة قبـل أن يكـون وظيـفـة

بـارزانـي يلتقـي الـكـاظـمـي :يـسـعـدنـي الـعـودة الـى بـغـداد

ص2

ص2

قائد القوات الربية :القطعات عىل احلدود تعزز دفاعاهتا
ملنع أي اخرتاق ومواجهته باستامتة
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
أكد قائد الق�وات الربية الفريق الركن
قاس�م املحم�دي ،أم�س الس�بتّ ،
أن
الق�وات العراقي�ة ق�ادرة على تأمني
الحدود ومنع أية حالة اخرتاق وحماية
األرايض العراقية .وقال املحمداوي ّ
إن
«الح�دود العراقي�ة مؤمن�ة بقطعات
قوي�ة وعىل جاهزي�ة عالي�ة» ،مبينا ً

ّ
أن «قواتن�ا تنتشر بجمي�ع األماك�ن
عىل الح�دود مدعمة بخطوط دفاعية
قوية ومنظمة ومس�ندة» .وأشار إىل،
أنه «س�تكون هن�اك إج�راءات كبرية
جدا ً ملنع اخرتاق الحدود والدفاع عنها
بشكل مستميت» ،مضيفا ً ّ
أن «القوات
املنترشة ضمن حدود إقليم كردستان
س�تعزز دفاعاته�ا» .وق ّدم�ت لجن�ة
االمن والدفاع النيابية ،أمس الس�بت،

 5توصي�ات من بينها إخ�راج القوات
الرتكية وح�زب العمال الكردس�تاني
م�ن األرايض العراقيّ�ة وتعزيز قدرات
الجي�ش العس�كرية .وعق�د مجل�س
النواب جلس�ته االس�تثنائية برئاسة
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس
بحض�ور وزي�ري الخارجي�ة ف�ؤاد
حسين والدفاع جمعة عن�اد ورئيس
اركان الجي�ش الفري�ق أول ركن عبد

االمير يارالل�ه ونائ�ب قائ�د عمليات
املشتركة الفريق أول ركن عبد األمري
الشمري.ووجه رئيس الربملان ،محمد
الحلبويس ،بـ»تشكيل لجنة مشرتكة
م�ن أعض�اء لجنت�ي األم�ن والدف�اع
والعالق�ات الخارجي�ة للتنس�يق مع
اللجن�ة املش�كلة م�ن قب�ل الحكومة
بشأن االعتداءات الرتكية».

التفاصيل ص2

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يكرم نخبة من منتسبي مقر الوكالة لتفانيهم باداء الواجب

«جدري القرود» جيرب منظمة الصحة عىل إعالن حالة الطوارئ عضـو فـي املـاليـة النيـابيـة عـن عـمـل اللجنـة« :غـيـر مـتـكـامـل»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت منظمة الصحة العاملية ،أمس السبت ،جدري القرود
«حالة طوارئ عاملية» ،مطلقة أعىل مستوى من التأهب ،يف
محاول�ة الحتواء تفيش املرض الذي أصاب حتى اآلن حوايل
 17ألف شخص يف  74بلدا.وقال املدير العام ملنظمة الصحة
العاملي�ة ،تيدروس أدهانوم غيربييس�وس« ،ق�ررت إعالن
حالة طوارئ صحية ذات بعد دويل» ملواجهة جدري القرود.
وأوضح أن «الخطر يف العالم معتدل نسبيا ،باستثناء أوروبا

املثنى :توزيع أكثر
من  200قطعة أرض عىل املوظفني
املتقاعدين
ص3

حي�ث يعتبر مرتفعا» ،مضيفا «نس�تطيع الس�يطرة عىل
مرض جدري القرود ووقف انتش�اره ،باستخدام الوسائل
املتاحة».وش�ددت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة عىل رضورة
«التعامل الدويل املنسق ،وإطالق التمويل ،وتضافر الجهود
العاملية للتعاون يف تبادل اللقاحات والعالج».ويهدف وصف
منظم�ة الصحة لجدري القردة بأنه «حالة طوارئ صحية
عام�ة ذات اهتمام دويل» إىل دق ناق�وس الخطر بأن هناك
حاج�ة إىل تعام�ل دويل منس�ق ويمكن أن يطل�ق التمويل
والجهود العاملية للتعاون يف تبادل اللقاحات والعالج.

رشطة البرصة تلقي القبض عىل سجني هرب من نافذة محام بمركز احتجاز

األمن الوطني يعلن القبض عىل  7ارهابيني يف حمافظتني وضبط نحو  100صاروخ

وزير الرتبية
يطمئن أهايل الطلبة بشأن امتحانات
السادس االعدادي
ص3

خـالل أسبـوع..
نفط البصـرة يسجـل أرباحـ ًا
سعرية كبيـرة
ص3

الرافدين حييص عدد
احلسابات املفتوحة إليداع
االموال باملرصف
ص3

ص2

ص2

ص2

ص2

الرافدين يطلق قروض جديدة ألصحاب املحال والورش
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين ع�ن منح  25مليون
دين�ار الصح�اب املح�ال وال�ورش وامله�ن
االخرى.
وذكر بيان للمرصف تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ،أن «املرصف ق�رر منح قروض
 25مليون دين�ار الصحاب املح�ال والورش
واملهن االخرى».
وأش�ار إىل أن «التقديم عىل قروض املشاريع
الصغرية الصح�اب املحال التجارية والورش
وامله�ن االخ�رى يك�ون ع�ن طري�ق فروع
املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات».
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نفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس،
أم�س الس�بت ،صح�ة ترصي�ح مت�داول
منس�وب إىل وزي�ر الدف�اع جمع�ة عن�اد،
ادعى أن «وزير الدفاع قال إنه ليس للعراق
إمكانيات ملواجهة االعتداء الرتكي».
وقال الحلبويس ،خالل الجلس�ة ،إن «وزير
الدف�اع والق�ادة العس�كريني اس�تعرضوا
الح�دث ،وأكدوا أنه�م رهن إش�ارة القرار
الس�يايس واطلع�وا الن�واب على أس�باب
الح�ادث وتفاصيل�ه وتحدث�وا ع�ن تعزيز
ق�درات الجي�ش العراق�ي ،وال صحة ملا تم
تداول�ه يف بع�ض املواق�ع م�ن ترصيحات
ادع�ت أن الوزي�ر ق�ال إن�ه لي�س للعراق
إمكانيات ملواجهة االعتداء الرتكي».
وتداول�ت بع�ض وس�ائل اإلعلام ومواقع
التواص�ل االجتماع�ي أنب�اء تحدث�ت عن
أن «وزي�ر الدف�اع جمعة عناد ق�ال خالل
الجلسة التي عقدت اليوم يف مجلس النواب
لبح�ث تداعيات القص�ف الرتكي :إنه ليس
لدى الع�راق إمكاني�ات للرد على االعتداء
الرتكي».
وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة مشرتكة
لتقصي الحقائ�ق ميداني�ا ً ح�ول القصف
الرتكي األخري الذي طال محافظة دهوك.
وقال عض�و لجنة األم�ن والدف�اع النيابية
مه�دي آم�ريل يف ترصي�ح صحف�ي إن «وزي�ري الدفاع
والخارجي�ة ورئي�س أركان الجي�ش وقائ�د العملي�ات
املشتركة أك�دوا على اتخ�اذ خطوتين األوىل باتج�اه
اإلجراءات القانونية من خالل تقديم الش�كاوى الدولية
والخط�وة األخرى عدم تواجد الق�وات الرتكية يف العراق
وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر».

وأش�ار إىل أن�ه «ت�م تش�كيل لجنة م�ن األم�ن والدفاع
النيابي�ة والعالقات الخارجية م�ع رئيس أركان الجيش
ووزارة الدف�اع والعملي�ات املشتركة لتقصي الحقائق
ميداني�ا ً ملوق�ع الحادث ومعرفة مص�در القنبلة من اين
كان بالتعاون مع السفارة الرتكية».
وبارش مجل�س النواب ببحث تداعي�ات القصف الرتكي
الذي اس�تهدف مصيفا ً سياحيا ً يف محافظة دهوك وراح

ضحيت�ه عدد م�ن املدنيني ،خالل جلس�ته االس�تثنائية
املنعقدة اليوم واملخصصة لهذا األمر.
بدورها ،أعلنت وزارة الخارجية توجيه شكوى إىل مجلس
األمن لعقد جلس�ة طارئة ح�ول االعت�داء الرتكي ،جاء
ذل�ك يف بيان مقتضب لوزارة الخارجية تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسني أكد أن العراق سيتخذ

االجراءات التي من شأنها تحمي سيادته.
ويأت�ي هذا بع�د قص�ف الق�وات الرتكية
ملصي�ف يف ده�وك ش�مال البلاد االربعاء
املايض ،اسفر عن سقوط شهداء وجرحى،
وسط استنكار شعبي ودويل لهذه الحادثة،
وهو احد االعت�داءات الرتكية املتكررة عىل
مناط�ق ش�مال العراق بذريعة اس�تهداف
حزب العمال الكردستاني.
م�ن جانب�ه ،أعل�ن الناط�ق باس�م وزارة
الخارجية أحمد الصحاف اس�تقدام القائم
باألعم�ال العراقي يف أنق�رة إىل بغداد ،عىل
خلفي�ة االعت�داءات الرتكي�ة املتكررة عىل
العراق.
وتس�ارعت وترية خط�وات الع�راق ،لردع
التدخل الرتكي وقصفه مناطق البالد ،بعد
موجة غضب ش�عبية ودولية ،من سقوط
ش�هداء وجرح�ى يف قصف ترك�ي ملصيف
سياحي يف دهوك.
ويف مؤتم�ر صحف�ي ،طالب ن�واب االطار
التنسيقي الحكومة الرتكية تعويض العراق
عن الخس�ائر التي تسببت بها اعتداءاتهم
على س�يادته ،يف الوقت ال�ذي طالبت فيه
الحكوم�ة العراقية تحمل مس�ؤوليتها يف
الدفاع عن سيادة العراق.
وكش�فت وزارة الخارجي�ة حقيقة وجود
اتفاقية مع تركيا للتوغل يف العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة احم�د
الصحاف ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه،
إن�ه ال وج�ود ألي اتفاقية أمنية وعس�كرية م�ع تركيا
تسمح لها بالتوغل يف العراق.
وأعل�ن الصحاف اس�تدعاء القائم باألعم�ال العراقي يف
أنق�رة إىل بغداد ،عىل خلفي�ة االعتـــــ�داءات الرتكية
املتكررة عىل العراق.

جملس األمن حيدد موعد جلسة طارئة بشأن القصف الرتكي عىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�دد مجل�س األمن ال�دويل ،أمس الس�بت،
موعدا ً لجلسة طارئة بشأن القصف الرتكي
على األرايض العراقي�ة .وذك�رت القن�اة

الرس�مية العراقي�ة أن «مجلس األمن الدويل
ح�دد الثالث�اء املقب�ل موع�دا ً لعقد جلس�ة
طارئة بش�أن االعتداء الرتك�ي عىل األرايض
العراقية» .وأكدت وزارة الخارجية ،يف وقت
سابق ،توجيه شكوى إىل مجلس األمن لعقد

جلس�ة طارئة ح�ول االعت�داء الرتكي ،الذي
أودى بحياة مدنيني عراقيني يف أحد املصايف
الس�ياحية بمحافظة دهوك .ونقلت وكالة
األنباء العراقية الرسمية عن املتحدث باسم
وزارة الخارجي�ة احم�د الصح�اف قوله إن

«وزارة الخارجية وجهت رس�الة شكوى إىل
مجلس األمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة
لبح�ث االعت�داء الرتك�ي» .ويف وقت الحق،
أعلن�ت الوزارة ،اس�تقدام القائ�م باألعمال
العراق�ي يف أنقرة إىل بغ�داد .وقال املتحدث

باس�م وزارة الخارجي�ة أحم�د إن «الوزارة
قررت اس�تقدام القائم باألعمال العراقي يف
أنقرة إىل بغ�داد» ،مؤكدا ً أن «ال�وزارة تجدد
إحاطة الرأي العام بع�دم وجود أي اتفاقية
أمنية وعسكرية مع تركيا».

قائد القوات الربية :القطعات عىل احلدود تعزز دفاعاهتا ملنع أي اخرتاق ومواجهته باستامتة
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
أك�د قائد القوات الربية الفريق الركن قاس�م
املحم�دي ،أمس الس�بتّ ،
أن القوات العراقية
ق�ادرة عىل تأمين الح�دود ومنع أي�ة حالة
اختراق وحماي�ة األرايض العراقي�ة .وق�ال

إجرام بغداد:
اعتقال عدد ًا من املتهمني أحدهم
رسق  ٣٨مليون دينار
القت مفارز مديري�ة مكافحة إجرام
بغ�داد القب�ض على مته�م لقيام�ه
برسقة مبلغ م�ايل قدره ( )٣٨مليون
دين�ار عراقي من داخل رشكة وس�ط
العاصم�ة .وذك�رت املديري�ة يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
إن «عملية القبض تمت بعدما توفرت
معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة
إجرام بغداد الجديدة عن وجود حادث
رسق�ة ضمن قاطع املس�ؤولية ،ليتم
وعىل الفور تشكيل فريق عمل ملتابعة
الح�ادث» .واضاف�ت« :بع�د التحري
وجم�ع املعلوم�ات الت�ي أثم�رت عن
الوص�ول إىل املته�م والقب�ض علي�ه،
وعرض األوراق التحقيقية عىل أنظار
ق�ايض التحقي�ق وق�رر توقيفه وفق
أحكام املادة  ٤٤٤من قانون العقوبات
لين�ال ج�زاءه الع�ادل» .وتابعت ان
«مف�ارز املديري�ة الق�ت القبض عىل
ع�دد م�ن املتهمين بقضاي�ا جنائية
مختلف�ة خلال املمارس�ات األمني�ة
الت�ي أجرته�ا مف�ارز املديري�ة خالل
( )٢٤س�اعة املاضية يف جانبي الكرخ
والرصاف�ة من العاصم�ة بغداد حيث
تم اتخ�اذ كافة اإلج�راءات القانونية
بحقهم وتقديمه�م إىل القضاء لينالوا
جزاءهم العادل».

املحم�داوي ّ
إن «الح�دود العراقي�ة مؤمن�ة
بقطعات قوية وعلى جاهزية عالية» ،مبينا ً
ّ
أن «قواتنا تنترش بجميع األماكن عىل الحدود
مدعم�ة بخط�وط دفاعي�ة قوي�ة ومنظمة
ومس�ندة» .وأش�ار إىل ،أن�ه «س�تكون هناك
إج�راءات كبيرة ج�دا ً ملن�ع اختراق الحدود

والدف�اع عنه�ا بش�كل مس�تميت» ،مضيفا ً
ّ
أن «الق�وات املنتشرة ضم�ن ح�دود إقلي�م
كردستان س�تعزز دفاعاتها» .وق ّدمت لجنة
االم�ن والدف�اع النيابي�ة ،أم�س الس�بت5 ،
توصي�ات من بينه�ا إخراج الق�وات الرتكية
وح�زب العم�ال الكردس�تاني م�ن األرايض

العراقيّة وتعزيز قدرات الجيش العس�كرية.
وعقد مجل�س النواب جلس�ته االس�تثنائية
برئاس�ة رئي�س مجل�س الن�واب محم�د
الحلب�ويس بحض�ور وزي�ري الخارجية فؤاد
حسين والدف�اع جمعة عن�اد ورئيس اركان
الجيش الفري�ق أول ركن عبد االمير يارالله

ونائب قائد عمليات املشرتكة الفريق أول ركن
عب�د األمري الش�مري.ووجه رئي�س الربملان،
محمد الحلبويس ،بـ»تش�كيل لجنة مشرتكة
م�ن أعضاء لجنتي األم�ن والدفاع والعالقات
الخارجية للتنس�يق مع اللجنة املش�كلة من
قبل الحكومة بشأن االعتداءات الرتكية».

رشطة البرصة تلقي القبض عىل سجني هرب من نافذة محام بمركز احتجاز
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قيادة رشطة البصرة ،أمس الس�بت ،القبض عىل
سجني هارب بعد ساعات من هروبه وسط املحافظة.
وذك�ر بي�ان إلعلام الرشط�ة تلق�ت املس�تقبل العراقي

نس�خة منه ،انه «وبمتابعة شخصية من قبل قائد رشطة
محافظة البرصة واملنش�آت اللواء علي عدنان عبدالحميد
تمكن�ت مفارز قس�م مكافــــــحة االج�رام يف البرصة
م�ن القاء القبض عىل الس�جني الهارب م�ن مركز رشطة
املوفقــــية بعد ساعات من هروبه».

وأضاف «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحق الس�جني وفق
القانون».
ويف وق�ت س�ابق ،تمكــــــ�ن موق�وف يف أح�د مراك�ز
الرشطة وس�ط البصرة من الهروب عبر نافـــذة حمام
املركز صباح الجمعة.

األمن الوطني يعلن القبض عىل  7ارهابيني يف حمافظتني وضبط نحو  100صاروخ
ألق�ت مف�ارز جه�از االم�ن الوطن�ي ،أمس
الس�بت ،القب�ض على  7ارهابيين يف
محافظتني .وذكر بيان إلعالم الجهاز ،تلقت

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «مفارز
جـــــه�از األم�ن الوطن�ي تمكن�ت بع�د
اس�تحصال املوافق�ات القضائية م�ن إلقاء

القب�ض على خمس�ة إرهابــــيين ثالثة
منهم يف مناطق متفرقة من العاصمة بغداد،
آخرين أحدهما يف محافظة
إثنني
وإرهابيني
ِ
ِ
ِ
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القايض زيدان :القضاء مسؤولية قبل
أن يكون وظيفة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس مجلس القضاء األعىل
الق�ايض فائ�ق زي�دان ،أم�س
الس�بت ،أن منصب القضاء هو
مسؤولية قبل أن يكون وظيفة.
ج�اء ذلك خالل حض�وره حفل
تخرج طلبة الدورة  42يف املعهد
القضائ�ي وبحض�ور رئي�س
املحكمة االتحادي�ة العليا وعدد
م�ن القض�اة واعض�اء االدعاء
العام والكادر التدرييس يف املعهد
القضائ�ي ونقي�ب املحامين
ورئيس اتحاد الحقوقيني.
وقال زيدان خالل الحفل« :يجب
ان يك�ون القض�اة عند حس�ن
ظن الشعب الذي يحكم القضاء
باسمه وباذن منه».
واض�اف ان «من يضطلع بهذه
املس�ؤولية من الواجب عليه ان
يض�ع يف حس�اباته انه س�وف
يواجه تحدي�ات وصعاب كبرية
يف مقدمتها ع�دم قبول وقناعة
اح�د ط�ريف الدع�وى املعروضة
علي�ه بم�ا يص�در عن�ه ولع�ل
ماش�هدناه م�ن ترصيح�ات
خالل الفترة املاضي�ة وتحديدا ً
بع�د اعلان نتائ�ج االنتخابات
النيابي�ة االخيرة واىل االن ربما

يكون خري مصداق عىل ماتقدم
اذ رغ�م ان القض�اء ب�ذل جهدا
اس�تثنائيا ً يف حس�م الدع�اوى
املعروض�ة عليه وفق الدس�تور
والقان�ون وبحيادي�ة تام�ة اال
ان�ه تعرض للنقد الذي قد يكون
مقب�ول اذا كان يف اط�ار النق�د
املوضوع�ي البناء لكن لالس�ف
يف معظ�م االحيان ل�م يكن هذا
النقد موفق�ا ً اذ تضمن عبارات
جارحة واتهامات غري صحيحة
للمؤسس�ة القضائية ومع ذلك
تلق�ى القضاء ه�ذا االمر بصدر
رح�ب كعادت�ه وه�ذا ما نويص
ب�ه القض�اة دوم�ا ً اضاف�ة اىل
مايفرضه القانون من واجبات
على كل ق�ايض االلت�زام به�ا
ويف مقدمته�ا املحافظ�ة على
كرامة القضاء واالبتعاد عن كل
مايبعث الريبة يف االستقامة».

بارزاين يلتقي الكاظمي :يسعدين العودة اىل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس الس�بت ،رئيس حكومة
اقليم كردس�تان مرسور بارزاني الذي وصل قب�ل قليل اىل بغداد عىل رأس
وف�د حكوم�ي .وقال بارزاني يف تغريدة عىل حس�ابه يف تويرت« :يس�عدني
الع�ودة إىل بغداد ،إذ لدينا الكثري ملناقش�ته ،وخصوصا ً األمور التي تجمعنا
وتفرق بيننا».
واضاف« :لدينا برنامج عمل دس�توري لحل مش�اكلنا املستمرة عىل مدى
 17عام�اً ،وحلول تصب يف مصلحة الجانبني بما يخدم جميع أنحاء البالد،
وبضمنها إقليم كردستان».
ويف وقت س�ابق ذكر بي�ان لحكومة االقلي�م ،ان بارزاني س�يلتقي رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،باإلضافة إىل عدد من كبار املس�ؤولني
يف بغ�داد وتهدف الزيارة بحس�ب البيان إىل الرتكيز عىل الحل الدس�توري
بش�أن املش�اكل العالقة بين إقليم كردس�تان والحكوم�ة االتحادية ،ويف
مقدمتها ملف النفط والغاز.

عضو يف املالية النيابية عن عمل اللجنة:
«غري متكامل»
بغداد  /المستقبل العراقي
وصف عضو اللجنة املالية النيابية
جم�ال كوجر ،أمس الس�بت ،عمل
اللج�ان النيابي�ة حالي�ا ب�ـ {غري
املتكام�ل} .وقال كوج�ر إنه «حتى
االن اللجان لم تعمل عملها بش�كل
متكام�ل وج�دي ،لع�دم تش�كيل
الحكومة االمور االن تش�به العمل

بساق واحدة فقط».
واض�اف« :الن الحكوم�ة ترصيف
اعمال ستفرق االمور يف محاسبتها
ع�ن الحكومة كامل�ة الصالحية»،
مبينا أن «هذا يؤثر عىل عمل اللجان
النيابي�ة الت�ي ق�د تتغري بحس�ب
التوزيع الجديد للوزارات».
ولف�ت كوج�ر يف الخت�ام اىل وجود
«ترهل بعمل اللجان النيابية».

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة
يكرم نخبة من منتسبي مقر الوكالة لتفانيهم
باداء الواجب

صالح الدين واآلخر يف محافظة كركوك ،بعد
ورود املعلومات االستخبارية عن تحركاتهم
وأماكن وجودهم».

العراق واجلزائر يناقشان حرب روسيا وأوكرانيا وجهود عقد القمة العربية املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر الخارجي�ة فؤاد حسين ،أمس
الس�بت ،م�ع نظيره الجزائ�ري رمط�ان
لعمامرة العالق�ات الثنائيَّ�ة ،والقضايا ذات
االهتمام املُ َ
شرتك.
وذك�رت الخارجي�ة العراقية يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن
ّ
الجزائري
«الوزير حسين بحث مع نظيره
رمطان لعمام�رة امللفات الثنائيَّة بني العراق
والجزائر ،والقضاي�ا اإلقليميَّة والدوليَّة ذات
االهتمام املُ
َ
شترك ،خالل اس�تقباله يف مركز

الوزارة ببغداد» .وأكد حسني بحسب البيان،
«رغبة العراق يف تعزيز العالقات الثنائيَّة بني
البلدين» ،مُ وضحاًَّ :
أن «العراق يسعى لتدعيم
العالقات م�ع الجزائر بش�كل أكث�ر فاعليّة
سياسيّاً ،وثقافيّاً ،واقتصاديّاً».
وأض�اف أن «الع�راق يع ّد الجزائ�ر من الدول
املُحوريَّ�ة ،والب ّد من اس�تمرار التنس�يق بني
البلدي�ن يف املج�االت املُختلِف�ة وبم�ا يخ�دم
املصال�ح ،والقضاي�ا املُ
َ
شتركة» ،مُ َّ
ؤك�دا ً َّ
أن
«الع�راق والجزائ�ر دولت�ان نفطيتان وملف
الطاقة مهم للغاي�ة عامليّاً ،وتطرق الجانبان
ألبعاد وتأثريات الحرب الروس�يَّ ة–األوكرانيَّة

العاملي» .وأش�ار إىل أن
الغذائ�ي
على األمن
ّ
ّ
«تش�كيل مجموع�ة اإلتص�ال العربيَّ�ة جاء
مساعي
للتواصل مع روسيا وأوكرانيا ضمن
ّ
إيقاف الحرب» .وبحث وزير الخارجية أيضا
«ملف اجتم�اع القمة العربيَّ�ة املُزمع عقده
الثان�ي املُقب�ل» ،مبينا أن
يف بداي�ة ترشي�ن
ّ
«دور العراق س�يكون مُ هما ً يف اجتماع القمة
العربيَّة».
الرتك�ي يف دهوك
وتط�رق الوزي�ر «لالعتداء
ّ
وخطوات العراق الدبلوماسيَّة للرد عليه ،هذا
ّ
الجزائري
وبحث الجانب�ان مُ بادرة الرئي�س
لتفعيل حركة عدم االنحي�از ،إذ يؤي ُد العراق

هذا الطرح بوصفه عضوا ً فيها».
بدوره َّ
ّ
الجزائري رمطان
أكد وزير الخارجيَّة
لعمام�رة« ،أهميَّ�ة التواص�ل م�ع الع�راق،
َّ
العربي يف
وإن الجزائ�ر تدعم تقويّ�ة املُوقف
ّ
التفاع�ل م�ع األح�داث والتحدي�ات الدوليَّة
وفرض هذا الوجود بش�كل فاعل» ،مبينا أن
«العالم مُ قبل عىل تغيريات هيكليَّة بعد أزمة
كورونا والحرب يف أوكرانيا».
كم�ا ش�دد على أهمي�ة «تعمي�ق العالقات
العراقيَّ�ة الجزائريَّة ويف مُ ختلِ�ف املجاالت»،
مُ ضيفا ً َّ
أنه «يحمل رس�الة قوة وتضامن من
ّ
الجزائري عبد املجيد تبون للعراق».
الرئيس

بغداد  /المستقبل العراقي
ك�رم وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة الفريق عم�اد محمد محمود
كالً من املفوض وس�ام محمد جاسم ،املفوض احمد فوزي مجيد ،العريف
معتز جاسم جاعد ،منسوبي مقر الوكالة ،وذلك لتفانيهم يف اداء الواجبات
املكلفني بها عىل اكمل وجه.
وأشاد الوكيل بحرص املنتسبني وكفاءتهم كونهم نموذج يحتذى به ،داعيا
اقرانه�م لب�ذل املزيد م�ن العطاء لتقدي�م افضل من خلال عملهم االمني
والرشطوي.
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حمافظ البرصة يعلن وصول «معمل األسفلت»
للمحافظة :يرسع اإلكساء والتبليط

«سومو» ترجح ارتفاع تصدير النفط عرب اخلليج
لـ  3.35مـاليـيـن برمـيـل يـومـيـ ًا

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت حكومة البرصة املحلية ،أمس الس�بت،
ع�ن وص�ول معمل لصناعة اإلس�فلت (ش�ط
العرب) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140طن.
وق�ال محاف�ظ البصرة أس�عد العيدان�ي يف
ترصيح صحفي إن هذا املعمل سيسهم إىل ح ٍد
بعيد بالترسيع يف العديد من مش�اريع اإلكساء
والتبليط والتي تشهدها عموم املحافظة.
مضيف�ا ً أن�ه يحت�وي على  8خزان�ات س�عة
الخ�زان الواح�د ( )80ط�ن إضاف�ة إىل وجود
منظمات إحماء.وأش�ار إىل أن هذا املصنع هو
األح�دث يف بلد املنش�أ (أملاني�ا) ويعمل بنظام
( )0T0MITIONوه�ذه الخاصي�ة يمكن من
خالله�ا نق�ل املعلوم�ات بص�ورة أرسع ع�ن
طريق نظام األس�كادا حيث سيتم تشغيله عن

بغداد  /المستقبل العراقي

بعد وكذلك ألغ�راض الصيانة من قبل الرشكة
املصنعة وس�يتم تجهيزه بالحادالت واملعدات
الالزم�ة .ون�وه العيدان�ي إىل أن ه�ذا املرشوع

هو ضمن مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021
وس�يتم إدخاله للخدم�ة الفعلية أوائل ش�هر
ترشين األول العام الجاري.

أنابي�ب يس�مى  SuMedال�ذي يعرب مصر ،أو إذا كانت
هناك س�فن صغيرة بما يكفي ،لتنتق�ل النفط مبارشة
عبر قناة الس�ويس إىل البحر األحمر .وش�حنات العراق
تقوم باألمر األخري.
وزادت أحجام اإلمدادات عرب األنابيب من حوايل 800000
برمي�ل يوميا يف الش�هر الس�ابق إىل أعىل مس�توى ،منذ
الزي�ادة القصرية خالل اإلنت�اج املجاني للجميع يف أبريل
.2020
وباإلضاف�ة إىل ه�ذه التدفق�ات ،تم ش�حن ح�وايل 1.2
ملي�ون برميل يومي�ا باتجاه القناة م�ن الخليج العربي
يف األس�ابيع الثالثة األوىل من ش�هر تموز ،معظمها من
العراق.
وق�د ي�ؤدي ذلك إىل رف�ع إجم�ايل التدفقات م�ن الرشق
األوس�ط إىل أوروب�ا إىل  2.2مليون برمي�ل يوميا ،بزيادة
تق�ارب  ٪90منذ يناير ،الش�هر األخري قب�ل بدء العملية
العسكرية الروسية يف أوكرانيا.
ويأتي هذا التحول مع زيادة أحجام النفط الخام الرويس
يف االتجاه املعاكس ،من املوانئ الروسية يف بحر البلطيق
والبحر األس�ود إىل املشرتين يف الهند والصني .هذا بالنظر

إىل وفرة الرباميل الرخيصة يف البلدين اآلس�يويني يف وقت
كانت فيه أسعار الوقود ترتفع.
وقال جيوفاني س�تونوفو ،محلل السلع يف UBS Group
 ،AGعن خام الرشق األوس�ط« :نشهد اآلن إعادة توجيه
بع�ض تل�ك الربامي�ل بعيدا عن آس�يا إىل أوروب�ا» .يأتي
ذل�ك مع قي�ام أوروبا بتقليص مشترياتها من الرباميل
الروس�ية وإرسال روس�يا نفطها بدال من ذلك إىل سوق
رئيسية ،إىل آسيا.
وتق�ول «بلومبرغ» إن�ه لي�س من املؤك�د م�ا إذا كانت
التدفق�ات م�ن الشرق األوس�ط إىل أوروبا مس�تدامة.
ففي نهاية ه�ذا العام ،من املقرر أن يدخل حظر االتحاد
األوروبي عىل النفط الخام الرويس حيز التنفيذ .ويتضمن
ج�زء من حزم�ة العقوبات حظ�را عىل تأمني ش�حنات
اإلمدادات الروسية ألي مشرتين.
وإذا أثر حظر التأمني عىل الصادرات اإلجمالية ،وهو أمر
تخش�اه وزارة الخزانة األمريكي�ة ،فقد يؤدي إىل تكثيف
املنافسة عىل اإلمدادات من الرشق األوسط مرة أخرى.
واس�تأجرت رشك�ة ناقالت النف�ط الس�عودية البحرية
هذا األس�بوع ناقلة عمالقة لنقل النفط الخام من البحر

البنك املركزي :العراق يرغب أن تكون فرنسا نقطة
انطالق قطاعه املرصيف نحو أوربا
بغداد /المستقبل العراقي
أعرب البنك املركزي العراقي ،أمس السبت،
عن رغبته بأن تكون فرنس�ا نقطة إنطالق
القطاع املرصيف للعراق نحو أوروبا.
ج�اء ذلك خالل لقاء محافظ البنك املركزي
العراق�ي مصطفى غال�ب مخيف ونظريه
الفرنسي فرانس�وا فيليروي دي غالو ،يف
باريس .
وأع�رب مخي�ف ع�ن رغبته تكون فرنس�ا
نقط�ة انطلاق القط�اع املصريف العراقي
نحو أوروب�ا ،مؤكدا ً أن ه�ذا القطاع يحرز

تقدما ً عىل مختلف املس�تويات ،كالخدمات
املرصفي�ة وبقي�ة امل�ؤرشات الت�ي تش�هد
ارتفاعا ً مستمرا ً .
وبح�ث مخيف ودي غال�و« ،ملف مكافحة
غس�ل األموال وتموي�ل اإلره�اب وتطوير
املوارد البرشية العامل�ة يف القطاع املرصيف
مع املؤسسات الدولية»
وأش�اد محافظ البن�ك املرك�زي الفرنيس،
بجه�ود الع�راق يف «تطوي�ر مكافح�ة
غس�ل األموال وتموي�ل اإلره�اب وتطوير
العالق�ات املرصفية بين البلدي�ن» ،مؤكدا ً
أن «القط�اع املرصيف الفرنسي منفتح عىل

خالل أسبوع ..نفط البرصة يسجل
أرباح ًا سعرية كبرية
البصرة  /المستقبل العراقي
اغلق�ت بورص�ات النف�ط العاملية عىل تذبذب يف أس�عارها خالل األس�بوع
املايض عند اإلغالق ،بالرغم من انخفاضها يف آخر جلسة لها يوم الجمعة.
واغل�ق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمق�دار  0.94س�نتا ً ليصل اىل
 96.35دوالراً ،إال أنه س�جل أرباحا ً اسبوعية كبرية بلغت  5.46دوالرات ،بما
يعادل .%6.01
واغل�ق خام برنت يف آخر جلس�ة عىل انخف�اض ايضا ً بمقدار  0.66س�نتا ً
ليص�ل اىل  103.20دوالرات ،اال انه س�جل مكاس�ب أس�بوعية بلغت 2.04
دوالران أو ما يعادل .% 2.02
وأغلق خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي عىل انخف�اض بمقدار 1.65
دوالر ليصل اىل  94.70دوالرا ً للربميل إال انه س�جل خس�ائر أسبوعية بلغت
 2.89دوالران أو ما يعادل . %2.96
وش�هد األس�بوع امل�ايض تذبذب�ا يف أس�عار النفط حي�ث توقع�ات الركود
االقتصادي يقابلها ش�حة اإلمدادات نتيجة الحظ�ر النفط الرويس من قبل
االتحاد االوربي.

الديوانية حتذير املتقدمني عىل «االلف
درجة وظيفية» من النفوس الضعيفة
ح�ذرت محافظ�ة الديواني�ة ،أمس
السبت ،املتقدمني عىل  1000درجة
وظيفية ضمن قانون األمن الغذائي
من النفوس الضعيفة.
وقال املحافظ زهري الشعالن يف بيان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
إن�ه «عىل املتقدمني ع�دم الخضوع
ألصح�اب النف�وس الضعيفة ممن
يعمل�ون يف دوائ�ر الدول�ة الذي�ن
يساومون املواطنني بتقايض مبالغ

رجح�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط
العراقي�ة (س�ومو) ،أمس الس�بت،
ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط عرب
الخليج إىل  3.35ماليني برميل يومياً،
بحلول شهر أيلول املقبل.
وق�ال نائ�ب املدي�ر الع�ام للرشكة،
عيل الش�طاري ،ملنصة S&P Global
 Commodity Insightsس�تاندرد آند
ب�ورز ،إن «ما يمك�ن تحقيقه حاليا
ه�و  3.3ماليين برمي�ل يومي�ا مع
االخ�ذ يف االعتبار ليس فق�ط القيود املفروضة
عىل الق�درة التصديري�ة ،ولكن ً
أيضا أنش�طة
ً
إع�ادة التأهيل التي قد تس�بب توقفا يف بعض
األحي�ان» ،الفتا اىل انه «قد يرتفع هذه الكمية

بالطبع ،لكنني متحفظ بعض اليشء حتى أرى
خطط تطوير مرافق التصدير تميض قدمً ا».
ويض�خ الع�راق «ثان�ي أكرب منت�ج للنفط» يف
(أوب�ك) مزي� ًدا م�ن الخام تماش� ًيا م�ع قرار
(أوب�ك )+بإلغ�اء تخفيض�ات اإلنت�اج يف 21

العراق يساعد أوربا يف التغلب عىل ما تعانيه بشأن الطاقة

أفادت وكال�ة «بلومربغ» ب�أن العراق والس�عودية زودا
أوروبا بالنفط الخام ،مما يساعد مصايف النفط يف القارة
عىل التغلب عىل النقص الذي تعاني منه.
وقال�ت الوكال�ة إن أكث�ر من ملي�ون برميل م�ن النفط
الخام وصل إىل أوروبا من الرشق األوس�ط بش�كل يومي
يف األسابيع الثالثة األوىل من شهر تموز ،عرب خط أنابيب
يعبر مرص ،ووفق�ا لبيانات تتبع الس�فن التي جمعتها
«بلومبرغ» تضاعف�ت األحجام تقريبا عم�ا كانت عليه
قبل عام.
وأثارت العملية العس�كرية الروس�ية يف أوكرانيا رد فعل
عنيف بني الرشكات األوروبي�ة ،حيث اختار العديد منها
التوق�ف ع�ن التعام�ل مع موس�كو .ومع ذل�ك ،فإن ما
تس�مى بـ»العقوبات الذاتية» طرحت سؤاال حول املكان
الذي سيجد األوربيون فيه اإلمدادات البديلة.
وتهيمن الش�حنات م�ن اململكة العربية الس�عودية عىل
التدفق�ات عبر األنابي�ب ،لك�ن الع�راق يزي�د أيضا من
عمليات التس�ليم .ويمكن للرشكات إما التس�ليم يف خط

الديوانية  /المستقبل العراقي
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مالية مقابل ضمان درجة وظيفية
من الدرجات آنفة الذكر».
وطمأن الش�عالن «ابن�اء الديوانية
كافة ب�أن تل�ك الدرجات س�تكون
ً
ع�دة وعددا ً
حرصا ألبن�اء الديوانية
وفق آلية عمل نزيهة وشفافة بعيدة
كل البعد عن املحسوبية واملنسوبية
والتوصيات الشخصية ،مع التأكيد
على دراس�ة طلب�ات املتقدمني من
قب�ل اللجنة املرشفة عليها وتحقيق
عنصري العدال�ة واإلنص�اف بين
املتقدمني».

نظريه العراقي ،الس�يما ما يتعلق بتسهيل
التحويالت والعالقات املرصفية».
عىل صعي�د آخ�ر ،التقى مخيف ع�ددا ً من
املص�ارف والشركات الفرنس�ية ،وحثه�ا
على «التع�اون م�ع املؤسس�ات العراقية
واالس�تثمار داخ�ل الع�راق» ،مؤك�دا ً أن
«القط�اع املرصيف العراقي ق�ادر عىل تلبية
متطلب�ات الرشكات الفرنس�ية وتس�هيل
مهامه�ا ،مع رغبة البن�ك املركزي العراقي
ب�أن تكون فرنس�ا نقطة انطلاق القطاع
املصريف نح�و أوروبا إلنش�اء ش�بكة من
العالقات املرصفية املتميزة».

إيران تعتزم إنشاء حمطة توليد
للكهرباء يف العراق« :يتجاوز
بأضعاف الربنامج السعودي»
بغداد  /المستقبل العراقي
تعت�زم الشركات املعرفي�ة اإليرانية ،إنش�اء محطة
كهربائي�ة لتوي�د  3642ميغ�اواط م�ن الطاق�ة يف
العراق.
وذك�رت وكال�ة «ف�ارس» ش�به الرس�مية اإليراني�ة
يف تقري�ر ب�أن إنتاج ه�ذا الع�دد  7أضع�اف برنامج
الس�عودية لتزوي�د الع�راق بالكهرباء خلال األعوام
الـ 3املقبلة.وأش�ار التقري�ر إىل أن الرشكات املعرفية
اإليرانية حتى اآلن قامت بتوظيف الرس�اميل يف بعض
دول العالم منها روس�يا وسوريا والعراق ودول اخرى
النش�اء محطات انت�اج الطاق�ة الكهربائية.وأضاف
أن هذه الشركات االيرانية قام�ت يف العراق بإفتتاح
عدة وح�دات إلنتاج الطاق�ة الكهربائية تحمل اس�م
«الصدر والحيدرية النجف والرميلة» اضافة اىل اكمال
هذه املش�اريع.ونوه تقري�ر الوكال�ة إىل ان التعاون
بين إي�ران والعراق يف مج�ال الكهرباء ل�م يقترص يف
انش�اء محطات انتاج الطاقة الكهربائية فحسب ،بل
ان الجانب االيراني يش�ارك يف مجال صيانة املحطات
العراقية أيض�ا.وكان وزير الطاق�ة اإليراني عيل أكرب
محرابي�ان ق�د أعل�ن توقيع بلاده على أول اتفاقية
طويل�ة األمد مع الع�راق يف مج�ال الكهرباء.ويعاني
الع�راق م�ن أزمة نق�ص كهرب�اء مزمنة من�ذ عقود
جراء الحص�ار والح�روب املتتالية .ويحتج الس�كان
منذ س�نوات طويلة على االنقطاع املتك�رر للكهرباء
وخاصة يف فصل الصي�ف ،إذا تصل درجات الحرارات
أحيانا ً إىل  50مئوية.ويجري العراق مباحثات مع دول
خليجية وعىل رأس�ها الس�عودية الس�ترياد الكهرباء
منها عرب ربط منظمتها مع منظومة الخليج ،بعد أن
كان يعتمد عىل إيران لوحدها خالل السنوات املاضية
عرب استرياد  1200ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية
محطات الطاقة الكهربائية املحلية.كما يعتزم العراق
اس�ترياد الكهرباء م�ن األردن وتركيا ،يف مس�عى من
بغداد لس�د النق�ص لحني بناء محط�ات طاقة تكون
قادرة عىل تلبية االستهالك املحيل.

األبي�ض املتوس�ط إىل روت�ردام ،وهو عقد ن�ادر لرشكة
الناقالت يف اململكة يؤكد التحول يف التدفقات.
ويعد التعديل يف امل�كان الذي تتحرك فيه الرباميل بمثابة
تذكري أيضا بالتحديات اللوجس�تية التي قد تظهر عندما
يفط�م املشترون أنفس�هم عن النف�ط الخ�ام الرويس.
ويتعني عىل الش�حنات اإلبحار ملسافات أطول ،مما يعزز
توظيف أسطول ناقالت النفط يف العالم.
وارتفع�ت األرب�اح املعياري�ة للناقلات العمالق�ة الت�ي
يمكن أن تحم�ل مليوني برميل من النفط الخام إىل أعىل
مستوياتها منذ أبريل من هذا األسبوع ،رغم أنها ال تزال
ضعيفة نسبيا باملعايري التاريخية.
وقال الرس بارستاد ،الرئيس التنفيذي لرشكة Frontline
 ،Management ASإن ش�هية أوروب�ا لخ�ام الشرق
األوس�ط تعزز ما يس�مى باألميال ،وهو مقياس للطلب
يضاعف كمية البضائع يف املسافة التي يتم شحنها بها.
وأوضح بارس�تاد الذي يدير رشك�ة إدارة لواحد من أكرب
مالكي الناقالت يف العالم« :لقد تضاعفت واردات االتحاد
األوروب�ي من األميال عىل األق�ل ..وأميال طن من النفط
الرويس تضاعفت ثالث مرات إن لم يكن أكثر».

املثنى :توزيع أكثر من  200قطعة
أرض عىل املوظفني املتقاعدين
المثنى  /المستقبل العراقي
وزع�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف املثنى ،أمس
السبت ،أكثر من  200قطعة أرض سكنية
عىل رشائح املوظفني املتقاعدين للعاملني
املايض والحايل إضاف�ة لرشيحة املوظفني

املعاقني بنسبة عجز .%50وذكر مستشار
املحاف�ظ كريم س�عد أن ه�ذا التوزيع تم
بالتنسيق مع الدوائر البلدية.مشريا إىل أن
الحكومة املحلية تعمل عىل شمول املوظف
املقب�ل عىل التقاعد بقط�ع األرايض كنوع
من التكريم عىل أداء الوظيفة العامة.

الرتفاع درجات احلرارة

واسط تقلص دوام الدوائر احلكومية
ساعة واحدة ملدة شهر

يوليو /تموز.
وأوضح الشطاري ،أن «سومو تتوقع
أن تبلغ صادرات البرصة الثقيلة نحو
 1.1ملي�ون برميل يومي�ا يف يوليو/
تم�وز والبرصة املتوس�طة نحو 2.2
مليونا برميل يوميا».
وصدر الع�راق  1.120مليون برميل
يومي�ا م�ن نف�ط البصرة الثقيل يف
حزيران و 2.146مليونا برميل يوميا
م�ن البرصة املتوس�ط وبل�غ إجمايل
ص�ادرات الجن�وب النفط�ي 3.266
ماليين برمي�ل يوميا بحس�ب أرقام
سومو.ويتم تصدير كال الدرجتني من املحطات
الجنوبي�ة للعراق على الخليج العرب�ي ،والتي
كانت قيد التوس�ع لعدة أشهر ولكنها واجهت
العديد من التأخريات.

وزير الرتبية يطمئن أهايل الطلبة بشأن
امتحانات السادس االعدادي
بغداد  /المستقبل العراقي
طمئن وزي�ر الرتبية علي الدليم�ي ،أمس الس�بت ،أه�ايل طلبة
السادس االعدادي بخصوص تصحيح االوراق االمتحانية.
جاء ذلك خالل تفقد الوزير ،عددا ً من املراكز االمتحانية للدراسة
االعدادية ضمن تربية بغداد الكرخ األوىل.
وذك�رت الرتبية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
«الدليم�ي اطل�ع عىل سير اإلج�راءات الصحية املتبع�ة لضمان
سلامة املمتحنني يف تلك املراكز ،كما اجاب عىل تس�اؤالت اولياء
االم�ور مطمئنا ً إياه�م بان اللجان التصحيحي�ة ولجان الفحص
والتدقي�ق تمتل�ك من االمان�ة والحرص ما يبعث على التأكد من
الحفاظ عىل مجهود الطلبة الدرايس دون غبن الحد».
وش�دد الدليمي خلال الزيارة على «توفري الخدمات االساس�ية
إلنجاح العملي�ة االمتحانية ،داعيا ً بالوقت ذاته الطلبة للدراس�ة
واالجتهاد إلكمال مسيرة العلم للوصول إىل اعىل مراتب النجاح،
ومتمنيا ً لهم دوام التفوق من اجل رفع اسم العراق عالياً».

ذي قار :إنجاز  10باملئة من مرشوع ملعب
اإلدارة املحلية يف النارصية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت إدارة صندوق إعمار محافظة ذي قار عن إنجاز ما نسبته
 %10من مرشوع ملعب اإلدارة املحلية يف مدينة النارصية بس�عة
 17ألف متفرج بعد شهر واحد من مبارشة الرشكة املنفذة فيه.
وق�ال رئيس الصندوق رزاق حسين الركابي إن هذا املرشوع من
أهم املش�اريع ضمن خطة عام  2021بعد إنهاء جميع املش�اكل
التي اعرتضت عملية التنفيذ ومنها مشاكل عشائرية وإن العمل
مستمر حاليا وبوترية عالية.
مشريا إىل أن األعمال الحالية تتضمن إكمال األسس والتي تتضمن
دق  400ركي�زة عىل أن تب�دأ بعدها أعمال الص�ب للرشيط األول
لألسس فيما يتم التجهيز من أعمال التسليح للرشيط الثاني عىل
أمل وصول املواد االس�تريادية األخرى خالل األيام املقبلة من اجل
إكمال بقية األعمال.
مبينا أن الرشكة وعدت بإكمال املرشوع خالل فرتة  500يوم من
خالل ترسي�ع األعمال علم�ا أن الوقت املحدد ملشروع هي 700
يوم.

الرافدين حييص عدد احلسابات
املفتوحة إليداع االموال باملرصف

واسط  /الغانم

قررت حكومة واسط ،أمس السبت ،تقليص ساعات الدوام الرسمي يف املؤسسات الحكومية
س�اعة واحدة ،اعتبارا من الـ  24من شهر تموز الجاري وملدة شهر .وقال املحافظ محمد
املياحي يف وثيقة رس�مية تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منها إن هذا اإلجراء يأتي نظرا
الرتفاع درجات الحرارة ،فيما تم استثناء املؤسسات الخدمية من القرار.

كركوك ترشع باخلطة الصيفية 250 :الف
دونم ذرة صفراء وخرضوات
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة كرك�وك ،أمس الس�بت ،الشروع بتنفيذ الخط�ة الزراعي�ة الصيفية
للموس�م الح�ايل ،بواقع  250الف دون�م ذرة صفراء وخرضوات ،معتم�دة مناصفة بني
اآلبار واملش�اريع بنس�بة  %50لكل منهما.وقال مدير زراعة كركوك زهري عيل يف ترصيح
صحفي ،إن «الخطة الزراعية انتهت ورس�مت كامالً ،وبدأوا بمرحلة التنفيذ» .واضاف،
ان «الخطة الزراعية يف املوس�م الصيفي شملت  230الف دونم للذرة الصفراء ،و 20ألف
دونم للخرضوات ،كما تم بدء تسليم األسمدة للفالحني».
واش�ار عيل اىل أنه «س�يتم االلتزام بخطة زراعية جديدة يف املوس�م املقبل من قبل وزارة
الزراع�ة وامل�وارد املائي�ة» ،مبين�ا ان «اعتم�اد الخطة الزراعي�ة الحالية كان منقس�ما ً
بالنصف بني اآلبار واملش�اريع بنس�بة  %50لكل منهما» .ولفت اىل «تخصيص  100ألف
دونم للمشاريع اإلروائية ،إىل جانب  130ألف دونم لآلبار املائية» .وكانت وزارتي الزراعة
وامل�وارد املائي�ة يف العراق ،قررتا تخفيض املس�احة املق�ررة للزراعة ،وذلك بس�بب قلة
اإليرادات املائية القادمة من تركيا وإيران ،فيما حذرت وزارة الزراعة من أن ش�ح املياه
بات يهدد بانهيار أمن العراقيني الغذائي.

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مرصف الرافدين ،أمس السبت ،عدد الحسابات املفتوحة
للقطاع�ات كاف�ة يف فروع�ه ببغ�داد واملحافظ�ات خالل ش�هر
حزيران املايض.
واشار املرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إىل ان
عدد الحسابات بلغ  6530حسابا ً بالدينار والدوالر.
ً
وذكر البيان ان «عدد حس�ابات التوفري بلغ  4718حس�ابا وبلغ
عدد حسابات الجاري لقطاع االفراد  1474حساباً».
واض�اف البي�ان ان «ع�دد حس�ابات الودائ�ع الثابت�ة بلغ 387
حس�اباً» ،مشريا اىل ان «عدد حسابات الجاري للقطاع الحكومي
بلغ  49حس�ابا جاريا حكوميا للتموي�ل املركزي والذاتي يف حني
بلغ حسابات القطاع التعاوني حسابني اثني».
ولف�ت اىل ان «املصرف مس�تمر يف تقدي�م خدمات�ه وذلك بفتح
الحس�ابات القط�اع التعاون�ي  2حس�اب» ،مؤك�دا ً ان املرصف
«مس�تمر يف تقدي�م خدماته وذل�ك بفتح الحس�ابات للمواطنني
الراغبني يف اي�داع اموالهم يف املرصف والحصول عىل الفوائد وفق
رشوط وضوابط وضعت وبامكان زبائن املرصف زيارة فروعه يف
بغداد واملحافظات لالطالع عليها».
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اعالنات

العدد ( )2651االحد  24تموز 2022

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

www.almustakbalpaper.net

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف بلدية تلكيف

العدد 556 :
التاريخ 2022/7/17 :

اعالن رقم ()42

اعالن اول ( )11والصادر يف 2022/7/21

تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة ()2013
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل
(  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية
البالغ�ة ( )%20م�ن القيم�ة املق�درة لكامل مدة االيج�ار مع الترصيح االمني للمشترك
باملزاي�دة وتج�ري املزاي�دة يف مقرمديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف يف حي املثنى الس�اعة
الع�ارشة صباح�ا لليوم االخير من مدة االعلان ويف حالة مصادفة الي�وم املحدد لالعالن
عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة
اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
 1ـ كشك رقم ( )4املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )1/1م حوش الخان الواقع يف
مدخل النبي جرجيس وبمساحة ( )16,64م 2وملدة ثالث سنوات
 2ـ كشك رقم ( )6املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )1/1م حوش الخان الواقع يف
مدخل النبي جرجيس وبمساحة ( )17,16م 2وملدة ثالث سنوات
 3ـ (س�احة وقوف س�يارات) املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة ( )8/2546م 20
وادي حجر الشمالية والتي تقع يف حي املنصور مقابل مخازن معمل النسيج وبمساحة
( )2583م 2وملدة سنة واحدة
 4ـ الفرن الحجري املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )11/89س�ابقا بعد االفراز
اصبحت ( )11/755م 19تل الرمان يف منطقة تل الرمان عىل الشارع العام قرب مدرسة
ام الكتاب وبمساحة ( )100م 2وملدة ثالث سنوات
 5ـ (س�احة غ�از حي الوحدة ) املش�يدة على جزء من القطعة املرقم�ة ( )85/3م 39
نينوى الجنوبية الواقعة عىل الش�ارع العام الرئييس املؤدي اىل مستش�فى السالم مجاور
محطة تعبئة الشهامة وبمساحة ( )1500م 2وملدة سنة واحدة

تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلكيف
وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية
بلدية تلكيف وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم
االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال
ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة
وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم (الثالثاء)
املصادف  2022/8/23يف مديرية بلدية تلكيف الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان
املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة املدينة القديمة
وحدة املشاريع

العدد 2829 :
التاريخ 2022/7/6 :

م  /تبليغ

اىل اصح�اب العقارات االيلة للس�قوط واملدرجه تفاصيلها ادناه واس�تنادا اىل امل�ادة ( )59من نظام الطرق
واالبنية رقم ( )44لسنة ( )1935املعدل تقرر تسري لكم هذا االنذار برضورة رفع الخطورة فورا وخالل مدة
اقصاها ( )3ايام من تاريخ نرش التبليغ وبخالفه سوف يتم رفع الخطورة من قبل مدير بلدية املوصل وعىل
نفقتكم الخاصة وذلك للمحافظة عىل ارواح املارة وخدمة للمصلحة العامة ...
مع التقدير

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
مدير بلدية املوصل

ت

رقم العقار

المقاطعة

العائدية

1

3
(ــــــ)

باب الطوب

فاضل عبد القادر الحافظ

شيخ ابو العال

عالء الدين وصالح الدين اوالد حسن علي
وشركائه

باب البيض تحتاني

محمد عبد المنعم محمد

باب الطوب

احسان عبد الرحمن عزيز

شيخ عمر

توفيق عبد الوهاب اوالد محمد نجيب وشركائه

6

504

باب الجديد

ابراهيم حامد حمودي

7

208

8

4
(ــــــ)

باب البيض
تحتاني

صالح محمود صالح وشركائه

31
4
(ــــــ)
2

شيخ ابو العال

بغوص وشركائه اوالد يوسف

شيخ ابو العال

حسين يونس فتحي وشركائه

10

62

سرجخانة

حكمت عبد هللا وفراس حكمت

11

4
(ــــــ)

شيخ ابو العال

مجيد عبد الجيد عبد المجيد

12

34

سرجخانة

سنابل عاصم ناظم

13

110

سرجخانة

سعد هللا ووعد هللا غانم محمد وشركائه

14

503

باب جديد

فاضل طاهر قاسم الصابونجي

2
3
4
5

9

28
4
(ــــــ)
3
229
(ــــــ)
2
3
(ــــــ)
26
409
(ــــــ)
1

25

ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

الدكاكين المرقمة (49و)53

/1707تلكيف

2

الدكاكين المرقمة (  55و 58و  59و  64و)65

 16/1016تلكيف

3

الدكاكين المرقمة ( 66و68و69و70و)80

 27/1016تلكيف

4

الدكان المرقم ()91

 3/1019تلكيف

5

الدكاكين المرقمة (92و93و96و97و98و99و108و115و117و)118

 3/1519تلكيف

6

الدكان المرقم ()156

 1/1519تلكيف

7

ساحة لبيع المواد االنشائية

 3/142/2سوق الغزل

8

الكشك المرقم ()18

 1100تلكيف

9

ساحة وقوف السيارات

 1597تلكيف

10

ساحة وقوف السيارات

 265/1و  266م 5مركة تليلة

11

ساحة وقوف السيارات

 1681تلكيف

12

ساحة وقوف السيارات

 1108/10تلكيف

13

دكان رقم ( )161تلكيف

 101/1م  8تلكيف

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة تنظيم املدن

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد 21456 :
التاريخ 2022/7/18 :

اعالن تنظيم

نظمت مديرية التخطيط العمراني  /نينوى بكتابهم
بالع�دد ( )2177يف  2022/6/26واملتضمن االعالن
عن تنظيم املرقم ( )111/2022والخاص بمفرزات
القط�ع املرقم�ة ( )24م  42قوينج�ق الرحماني�ة
واستنادا اىل املادة ( 45ب) من قانون ادارة البلديات
املرق�م ( )165لس�نة  1964املع�دل تعل�ن الكيفية
وعلى ذوي العالقة تقديم مالديه�م من اعرتاضات
خالل ( 30يوم) ثالثون يوما من تاريخ نرش االعالن
وبخالف�ه س�وف يكتس�ب الدرجة القطعي�ة  ..مع
التقدير

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
مدير بلدية املوصل

فقدان
فقد الوصل املرقم  516600الصادر من مديرية
بلدي�ة بل�د – ع�ن دخ�ول مزاي�دة على متنزه
ومس�بح بلد الكبري عىل القطعة املرقمة 13 / 5
م 5باس�م  /س�امي مهدي صالح – فمن يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشكاء  /دنيا نعمان امان ونور الدين سعد
فرج وعيل يحيى عيل .
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي
 /وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة على قيام
الرشيك السيد ( احس�ان حافظ راشد ) بالبناء
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة (/ 11
 )4070مقاطعة (/9كويرش) لغرض تسليفه
قرض االس�كان . .وخالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من
تاريخ العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبيدية
العدد/279 :ب2022/
التاريخ 2022/7/17:
اىل /دار النرش و االعالن
املدعي عليه /أنور محمد جاسم
م/تبليغ
بن�اء عىل الدع�وى الرشعيه املقام�ه و املرقمة
اعاله ضدك من قبل زوجتك املدعيه (موه ثابت
كاظ�م) و التي تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق
القضائي و ملجهولية مح�ل اقامتك و ارتحالك
اىل جه�ه مجهول�ة لذا تق�رر تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور يف موعد
املرافعة املصادف يف يوم  2022/7/28و يف حال
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف
تج�ري االجراءت بحقك غيابيا وفق القانون 0
مع التقدير
القايض
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1726/
التاريخ2022/6/14/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت س�هام
املدي�ن يف العق�ار تسلس�ل  74/2م 37ام
هلي�ل الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدي�ن
(عقيل إبراهيم حسن ) املحجوز لقاء طلب
الدائنه (اساور س�عد عبد الرحمن ) البالغ
( )10.000.000عرشه مليون دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية
خلال مدة(30يوم�ا) تبدأ من الي�وم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:كوت  /ام هليل العقار
املرقم  74/2م  37ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه  :أرض زراعي�ة تس�قى
بالواسطة مملوكه للدوله
-3ح�دوده و اوصاف�ه :س�هام املدي�ن يف
العق�ار خ�ايل م�ن املش�يدات وق�ت اجراء
الكش�ف و عموم العقار يحت�وي عىل عدة
دور سكنية متناثره تعود للرشكاء
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املس�احة  250 :س�هم م�ن اص�ل
1000سهم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمي�ة املق�درة  5,000,000 :خمس�ة
مليون دينار عن بيع 250سهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1064ب2022/
التاريخ 2022/7/20
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه (عم�اد عبد الحسين )
بتاري�خ  2022/7/20اقام املدعي حسين
مهن�د عب�د علي ض�دك الدع�وى البدائية
املرقم�ة /1064ب 2022/طلب فيها املبلغ
قرضة الحسنة ومقداره  7500000سبعة
ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي دعوى
دينه وملجهولية محل اقامتك حسب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية
منطقة العباسية الخدية املدعو حيدر عبد
الكاظم الش�باني فقد تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتين للحضور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة
املواف�ق  2022/7/28الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�الك من
ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة رشوعة
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
احمد كاظم املوسوي
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اعالنات

العدد ( )2651االحد  24تموز 2022

العدد 1061:
التاريخ2022/7/21 :
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

 /E-mail:GC.thiqar@yahoo.comايميل قسم العقود احلكومية
املناقصة رقم ( )58لسنة 2022
خطة تنمية االقاليم 2021

اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
اعالن

تعلن محافظة ذي قار ( العقود الحكومية ) عن مناقصة مرشوع (انشاء منظومة املراقبة والعمل االستخباري ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام
 2021واس�تنادا لتعليم�ات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضواب�ط امللحقة بها وتعليمات
تنفي�ذ املوازن�ة العام�ة االتحادية لعام  2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد
الوطنية
( املدى ـ الدستور ـ املستقبل العراقي )
وس�يتم العم�ل عند فحص وتقيي�م العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدم�ي العطاءات كافة من الدول
املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة )
وبام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب
الدف�ع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يت�م عقد املؤتمر الخ�اص باالجابات عىل
استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم الخميس املصادف  2022/7/28يف بناية مديرية امن ذي قار فعىل الراغبني
م�ن الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص
مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ( وكما مؤرش ازاءه )
غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية :
 1ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ـ املتطلب�ات الفني�ة  :والخربة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1وبمبلغ ال يقل عن ( )237,000,000مائتان وس�بعة وثالثون مليون
دينار عراقي وللسنوات ال ( )10السابقة تم انجازه بنجاح وجودة كاملة
ب ـ الكوادر الفنية
العدد

1
2

مهندي كهرباء

3

مساح

1

مهندس مدني

2

مهندس كهرباء

1

3

مهندس ميكانيك

1

ج ـ املتطلبات املالية :
اوال  /املوارد املالية ( السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ( )158,000,000مائة وثمانية
وخمسون مليون دينار عراقي
أ ـ املتطلبات القانونية :
اوال  :االهلية وتش�مل ( جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء ـ ال يوجد تضارب باملصالح  ,لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء  ,الرشكات
اململوكة للدولة ( ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل )  ,غري مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات )
ثاني�ا  :عدم ممانعة (نس�خة اصلية  +نس�خة مصورة ) ونافذة صادرة م�ن الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل دي�وان محافظة ذي قار وهوية
تحاسب رضيبي
ثالثا  :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية
العراقية
رابعا  :هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول
ادناه
خامسا  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 2ـ كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ( التأمينات االولية ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة
ص�ادرة م�ن مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار  /قس�م
العقود الحكومية ) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ( الرشكة او املقاول )
الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل
ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحس�ابات
النهائية
 3ـ يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عن�د تلبيتها ملعايري التاهيل
املح�دده فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
 4ـ تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 5ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 6ـ تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة
 7ـ يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن
توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب
 8ـ يف حال�ة اشتراك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد
مش�اركة مص�ادق علي�ه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اط�راف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل
او االنس�حاب يف رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز  14يوما من تاريخ
توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال
 9ـ املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع
 10ـ تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذل�ك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثلا لرب العمل بعقد
املقاولة
 11ـ املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية
 12ـ تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها
 13ـ تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4 /يف 2017/8/3
 14ـملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل
 15ـ ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم االربعاء املصادف  2022/8/3اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ـ قس�م
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد ـ فرع ذي قار  ( 535مبنى هيئة االعمار سابقا) عىل ان تكون
االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب
وتك�ون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذك�ر العنوان الكامل للرشكة ورق�م الهاتف والربيد االليكرتوني ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب
التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق
الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار الجديدة يف ش�ارع
االمام عيل (ع) وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات
داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني
 16ـ عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ بدون
املطالبة باي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات
 17ـ تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم
ت

سعر الكشف
المصادق

مدة
العمل

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

1

790,175,000

90
يوم

انشاء منظومة المراقبة
والعمل االستخباري

مديرية امن
ذي قار

الناصرية

%1من قيمة
الكشف التخميني

تعل�ن محافظ�ة ذي قار ( العقود الحكومية ) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية ملرشوع هدم واعادة بناء مدرس�ة ابتدائية س�عة ( )9ايلة
للس�قوط وانش�اء مدرس�ة ابتدائية س�عة ( )12يف ناحية س�يد دخيل) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2021واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021
ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية
( العدالة ـ البينة الجديدة ـ املستقبل العراقي )
وس�يتم العم�ل عند فحص وتقيي�م العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدم�ي العطاءات كافة من الدول
املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة )
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع
س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات
املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة ( )12ظهرا من يوم االربعاء املصادف  2022/7/27يف املديرية العامة لرتبية محافظة ذي قار فعىل الراغبني
م�ن الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص
مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ( وكما مؤرش ازاءه )
غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية :
 1ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ـ الكوادر الفنية
مهندس مدني

1

الموقع

اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
اعالن

ت

ت

التصنيف
على االقل
شركة تجهيز
غرفة تجارة

العدد

ب ـ املتطلبات املالية :
اوال  /امل�وارد املالي�ة ( الس�يولة النقدي�ة ) من خالل تقديم ما يثب�ت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ( )000,000,55خمس�ة
وخمسون مليون دينار عراقي
ج ـ املتطلبات القانونية :
اوال  :االهلية وتش�مل ( جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء ـ ال يوجد تضارب باملصالح  ,لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء  ,الرشكات
اململوكة للدولة ( ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل )  ,غري مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات )
ثاني�ا  :ل�م تظهر عقود غري منفذة خالل ال ( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ل�م يصدربحق الرشكة مقدم�ة العطاء قرار يمنع
املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال ( )5سنوات السابقة
ثالثا  :عدم ممانعة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قارونسخة من
الهوية الرضيبية للرشكة
رابعا  :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية
العراقية
خامس�ا  :هوي�ة تس�جل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما مطلوب يف
الجدول ادناه
سادسا  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 2ـ كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ( التأمينات االولية ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة
ص�ادرة م�ن مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار  /قس�م
العقود الحكومية ) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ( الرشكة او املقاول )
الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل
ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحس�ابات
النهائية
 3ـ يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عن�د تلبيتها ملعايري التاهيل
املح�دده فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
 4ـ تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 5ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 6ـ تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة
 7ـ يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن
توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب
 8ـ يف حال�ة اشتراك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
 9ـ املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع
 10ـ تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذل�ك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثلا لرب العمل بعقد
املقاولة
 11ـ املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية
 12ـ تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها
 13ـ تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4 /يف 2017/8/3
 14ـملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل
 15ـ ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم الخميس املصادف  2022/8/4اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ـ قس�م
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد ـ فرع ذي قار  ( 535مبنى هيئة االعمار سابقا) عىل ان تكون
االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب
وتك�ون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذك�ر العنوان الكامل للرشكة ورق�م الهاتف والربيد االليكرتوني ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب
التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق
الربي�د االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل دي�وان محافظة ذي قار مبنى املحافظة
القديم�ة وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم ال�ذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل
ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني
 16ـ تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة
ت
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م -تنويه و متديد اعالن
احلقا بكتبنا املرقمة  17785و  17786يف 2022-6-27

العدد19499 :
التاريخ2022-7-21 :

ملقتضي�ات املصلح�ة العامة ولضمان إحالة املش�اريع لرشكات رصينة و لوق�وع تصحيح يف مبلغ مرشوع تنفي�ذ املرحلة الثانية
م�ن تطوير كورنيي�ش الجامعة يف مدينة الكوت ولوقوع تعديل عىل الفقرة (أوال – ط) من ضوابط رقم  3امللحقة بتعليمات تنفيذ
العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة تقرر ما يأتي :
-1يكون مبلغ الكش�ف التخميني للمرشوع أعاله ه�و ( )2,578,950,000ومبلغ التامينات األولية املطلوبة هو () ٧٧,٣٦٨,٥٠٠
والتصنيف املطلوب للرشكات هو (سادسة انشائي ) .
-2تضاف اىل رشوط إعالنات املشاريع املشار اليها يف كتبنا أعاله املتلطبات التالية :
.1عىل مقدم العطاء تقديم نسخ إضافية طبق األصل عدد ( )2من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون
جميع النسخ مختومة بختم حي من الرشكة وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستبعد العطاء .
.2تقديم كش�ف مرصيف اصيل ومرس�ل بكتاب رس�مي من املرصف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة للفرتة التي تس�بق غلق
املناقص�ة وبالتايل اليعتمد الكش�ف املرصيف الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فق�ط إيداع مبلغ معني دون وجود أي
حركة للتدفق املايل للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الس�يولة املالية للمرشوع املعلن جميع املش�اريع املحالة س�ابقا ملقدم العطاء
(قيد اإلنجاز ) .
.3عىل مقدم العطاء تقديم جدوال يتضمن جميع املشاريع املحاله له سابقا (قيد اإلنجاز ) .
.4عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة .
.3لوقوع التنويه أعاله تقرر تمديد رشاء و استالم وغلق املناقصات املشار اليه يف الفقرة  7يف كتبنا املشار اليها انفا ليوم الخميس
املصادف  2022-8-4بنفس الوقت املشار اليه يف الفقرة أعاله .
الدكتور
لذا اقتىض التنويه مع التقدير

حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

العدد 1059:
التاريخ2022/7/21 :
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

 /E-mail:GC.thiqar@yahoo.comايميل قسم العقود احلكومية
املناقصة رقم ()60
خطة تنمية االقاليم 2022

الكوادر الفنية

الكوادر الفنية

التأمينات
المطلوبة /بالدينار

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة 2022/2160 :
التاريخ 2022/7/6 :
اىل  /املنفذ عليها (/سندس عيل ثامر)
لقد تحقق لهذة املديرية جهة ذات اختصاص انك مجهول
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت اومختار
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه  ,واس�تنادا ً للم�ادة ( )27من
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ س�دة الكوت خالل ( )15يوما ً تب�دأ من اليوم التايل
للنشر ملبارشة املعاملات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:
قرار حكم الصادر من محكمة االحوال الش�خصية بالعدد
/50ش 2022/املشاهدة اطفال للدائن عيل مكي مطرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك العراق�ي رج�اء عب�د الكاظم عيسى يتطلب
حض�ورك اىل مديرية بلدية الكوفة الصدار اجازة بناء عىل
العق�ار املرقم  380/13م 18علوة الفحل بناء عىل الطلب
املق�دم م�ن قبل املواطن ن�داء جليل ابراهي�م رشيككم يف
العقار اعاله

التأمينات المطلوبة/
بالدينار
%1من قيمة الكشف
التخميني

التصنيف
على االقل
انشائية /
ثامنة

سعر العطاء
بالدينار
100,000
الف دينار

الدكتور
حممد هادي حسني
حمافظ ذي قار
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2022/82 :
التاريخ 2022/7/21 :
اىل  /املنفذ عليه (/احمد حسني عبد عيل)
لقد تحقق لهذة املديرية جهة ذات اختصاص حسب
كت�اب مركز الخلود بالع�دد  2022/7774يف تاريخ
 2022/7/20و اشعار مختار منطقة الخاجية حي
الصدري�ن (عزيز صكبان عبد العابدي) انك مجهول
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه  ,واس�تنادا ً للمادة ()27
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوت خالل ( )15يوما ً تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
كريم إبراهيم عنكود
اوصاف املحرر:
قرار حك�م الصادر من محكمة بداءة الكوت بالعدد
/1634ب 2022/يف تاريخ ( 2022/5/17دين)

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4955 /ش2022/7
التاريخ 2022/7/19
اعالن
املدعى عليه  /سيف الدين جاسم اكنيو
اقامت املدعية س�فانة ط�ي عبد املهدي الدع�وى بالعدد
/4955ش 2022/7والت�ي تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضي�ة
ومس�تمرة للمدعي�ة اعلاه ونفقة مس�تمرة للطفل ادم
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مختارحي الريموك النجف عليه قررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتين وعليك
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة القادم
املواف�ق ي�وم  2022/8/2الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
اثري فاهم محسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني اجازة البن�اء املرقم�ة  488يف 2021/7/24
الص�ادر من مديري�ة بلدية الس�ماوة باس�م  /مجيد ابو
الهيل جبري من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

6

اعالنات

العدد ( )2651االحد  24تموز 2022

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 103
التاريخ 2022/7/20

اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لتأجري تل�ك االمالك والعائده اىل
بلدية (الحرية ) وملدة (سنة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب
باالشتراك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الحري�ة او اللجنة خالل ( )30يوم تبدء من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل اوصاف العقار والقيمة التقديرية علما ان التامينات القانونية
لالشتراك يف املزاي�دة ه�ي بما ال يقل عن  %20من القيم�ة املقدرة تدفع بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة
اس�تنادا اىل م�ا ج�اء بالقانون انفا وس�تجري املزايدة يف اليوم التاليالنته�اء مدة االعالن البالغة ( ) 30يوم يف الس�اعة
(العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

احلقوقي
فائز حممد رايض العاريض
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ على املس�تاجر جل�ب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة ( 30يوما) من تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار
والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

كشك

1/2

7,5م2

الحرية

2

حانوت

8/5

13م2

الحرية

3

كشك

12/2

8م2

الحرية

4

حانوت

13

9م2

الحرية

5

حانوت

9/3

()3×5م

الحرية

6

حانوت

2/5

57,8م2

الحرية

7

حانوت

3/5

14م2

الحرية

8

حانوت

19/1

9,2م2

الحرية

9

كشك

10/2

6,25م2

الحرية

10

حانوت

18/3

19,5م2

الحرية

11

حانوت

7/5

16م2

الحرية

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

العدد  /خ20457/184/6
املوافق 2022/7/21
املناقصة العامة املحلية 2021/251
جتهيز ونصب وتشغيل اجهزة البوابات االلكرتونية
اعادة اعالن للمرة الثانية عىل املوازنة التشغيلية

1ـ يسر رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشتراك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رس�مية
صادره ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الرشكة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم املناقصة
 2ـ تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة ( 150,000دينار) فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي)
فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة عىل ان ال يقل راسمال الرشكة عن ( )2اثنان مليار دينار عراقي
 3ـ الكلفة التخمينية تبلغ ( )726,000,000دينار فقط سبعمائة وستة وعرشون مليون دينار عراقي
 4ـ التامينات االولية املطلوبة هي ( )14,520,000دينار فقط اربعة عرش مليون وخمسمائة وعرشون الف دينار عراقي ال غري صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف
الجنوب ونافذ لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري
 5ـ ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة
ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتناwww.src.gov.iq
عىل الربيد االلكرتوني التايل contracts@src.gov.iq :
 6ـ يت�م تس�ليم العط�اءات يف مقر رشكة مص�ايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجن�ة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم
الغلق املصادف  2022/9/7ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وس�يتم رفض
العطاءات املتاخرة
 7ـ سيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم  2022/8/31يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة
 8ـ اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة
 9ـ يتم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة (ضمن الجزء الرابع حرصا ) وحسب ما موضح يف الوثيقة
وتقديم الجزء الخامس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني
الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص ( )CDللوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة
والتامينات االولية
 10ـ يف ح�ال ع�دم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء الجزء الرابع منها فس�يتم اس�تبعاد عطاءه مم�ا يقتيض مراعاة ذلك عند
التقديم
 11ـ املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاسيس  ،قرار التاس�يس  ،هوية تصنيف املقاولني النافذة  ,الهوية الرضيبية واستخدام
الرق�م الرضيب�ي  ،تاييد س�كن مص�دق خاص بعنوان الرشكة  ،تاييد حج�ب البطاقة التموينية عن املدير املف�وض للرشكة او املكتب  ،كتاب عدم ممانع�ة من الهياة العامة
للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب  ،براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
 12ـ يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني (العام والخاص) تزويد رشكتنا برقم الحساب املرصيف للرشكة ( )IBANواسم املرصف والفرع الذي تم فتح الحساب فيه لغرض
اجراء التحويل املايل اليه
 13ـ يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
 14ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
 15ـ سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة  /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس
اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 16ـ رضورة تقديم الرشكات ش�هادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ ( HSEالسلامة والصحة والبيئة) او ادخالهم بدورات السلامة والتي تقام يف مقر رشكتنا
مقابل كلفة ( )50,000خمسون الف دينار عراقي للشخص الواحد) وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل الرشكة
 17ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 18ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تسديد رسم عديل بمبلغ ( )10,000عرشة االف دينار ورسم طابع بنسبة ( )0,003من قيمة العقد ورسم
هنديس بنسبة ( )0,0005من قيمة العقد قبل توقيع العقد
 19ـ سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
 20ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /2182ش2022/
التاريخ 2022/7/21
اعالن
اىل  /املدعى عليه (امري سعد عبود )
اقام�ة املدعية نور محمد مكي الدعوى املرقمة اعلاه امام هذه املحكمة تطلب فيها
تصدي�ق الطالق الخلع�ي وملجهولية محل اقامت�ك قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
يف صحيفتين محليتين يوميتني للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق
 2022/8/8الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 4477 :
التاريخ 2021/12/13
اعالن
اىل املدعوه  /اديبه عبد املجيد صالح
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة ً(صالح عبد املهدي محمود) طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو (اديبه عبد املجيد صال�ح ) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

www.almustakbalpaper.net

(( اعالن مزايدة علنية ))

تعلن رئاسة جامعة الكوفة /شعبة العقود الحكومية عن اجراء املزايدة العلنية
لتاجير االم�وال املبينه يف ادناه فعىل الراغبني يف االشتراك باملزاي�دة املذكورة
مراجعة ديوان الجامعة  /الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق
كوف�ة ـ نجف لالطالع على التفاصيل والعقار املعلن عن�ه موقعيا وخالل مدة
خمس�ة عشر يوما ابت�داء من الي�وم التايل لنشر االعالن اذ س�تجري املزايدة
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من الي�وم االخري للم�دة اعاله بدي�وان الجامعة
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %25من القيمة املقدرة وبصك
مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة  /صندوق التعليم العايل وكتاب براءة
ذم�ة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن ع�دم املمانعة يف الدخول باملزايدات
لنفس س�نة املزايدة وكت�اب يتضمن الرقم الرضيبي للمزاي�د اضافة اىل بطاقة
الس�كن وهوية االحوال املدني�ة او البطاقة الوطنية املوح�دة عىل ان يتم جلب
كت�اب عدم املحكومية للمتق�دم للمزايدة وان يقوم املس�تاجر بايداع تامينات
مقداره�ا  %10م�ن قيمة عق�د االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بع�د انتهاء مدة
العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره
باملاجور وال يجوز اشرتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة ( )4من قانون
بي�ع وايجار ام�وال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املشار
اوال /النادي الطالبي كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
القيمة التقديرية السنوية  8000000 / :ثمانية ماليني دينار
اعالن
اىل الرشي�ك ( كاظم محمد شلال ) اقتضى حضورك اىل مقر
بلدي�ة الحيدري�ة لغرض اص�دار إج�ازة البناء للعق�ار املرقم
( )116 / 1364مقاطع�ة  6خ�ان الحماد يف الحيدرية خالل
مدة عرشة أيام وبخالفه س�يتم اصدار االجازة دون حضورك
طالب االجازة  ( /فرج عاشور صايف ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1727/
التاريخ2022/6/14/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام املدين يف العقار تسلسل
 74/2م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الك�وت العائد للمدين (عقيل
إبراهيم حس�ن ) املحجوز لقاء طلب الدائنه (س�ندس حسان
حطحوط ) البالغ ( )10.000.000عرشه مليون دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه املديرية خلال مدة(30يوما)
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت  /ام هليل العق�ار املرقم  74/2م
 37ام هليل
-2جنس�ه ونوعه  :أرض زراعية تس�قى بالواس�طة مملوكه
للدوله
-3ح�دوده و اوصاف�ه :س�هام املدي�ن يف العق�ار خ�ايل من
املشيدات وقت اجراء الكشف و عموم العقار يحتوي عىل عدة
دور سكنية متناثره تعود للرشكاء
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة  250 :سهم من اصل 1000سهم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمية املقدرة  5,000,000 :خمس�ة مليون دينار عن بيع
250سهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1724/
التاريخ2022/6/14/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام املدين يف العقار تسلسل
 74/2م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الك�وت العائد للمدين (عقيل
إبراهيم حسن ) املحجوز لقاء طلب الدائن (سعد عبد الرحمان
عبد الرضا ) البالغ ( )10.000.000عرشه مليون دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه املديرية خلال مدة(30يوما)
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت  /ام هليل العق�ار املرقم  74/2م
 37ام هليل
-2جنس�ه ونوعه  :أرض زراعية تس�قى بالواس�طة مملوكه
للدوله
-3حدوده و اوصافه :سهام املدين العقار خايل من املشيدات
وق�ت اجراء الكش�ف و عموم العق�ار يحتوي على عدة دور
سكنية متناثره تعود للرشكاء
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة  250 :سهم من اصل 1000سهم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمية املقدرة  5,000,000 :خمس�ة مليون دينار عن بيع
250سهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /254ب2022/
التاريخ 2022/7/19
اىل املدعى عليه كريم عبد االمري حسن
تبليغ
بتاري�خ  2022/6/29اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرقم
/254ب 2022/واملتضم�ن الحكم بتاديت�ك للمدعي مرتىض
ش�نني صاحب مبل�غ مقداره ثماني�ة االف دوالر امريكي عن
قيمة وصل االمانة املس�تحق االداء يف  2021/10/1وبال،ظر
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار
مخت�ار املنطق�ة ل�ذا اقتضى تبليغ�ك بصحيفتني رس�ميتني
محليتني ولك حق االعرتاض على الحكم الغيابي خالل عرشة
ايام من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه تنتهي الفرتة املحددة
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل حميد الحيدري

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1725/
التاريخ2022/6/14/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام املدين يف العقار تسلسل
 74/2م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الك�وت العائد للمدين (عقيل
إبراهيم حس�ن ) املحجوز لقاء طلب الدائنه (نورس سعد عبد
الرحم�ن ) البالغ ( )10.000.000عشره مليون دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه املديرية خلال مدة(30يوما)
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت  /ام هليل العق�ار املرقم  74/2م
 37ام هليل
-2جنس�ه ونوعه  :أرض زراعية تس�قى بالواس�طة مملوكه
للدوله
-3ح�دوده و اوصاف�ه :س�هام املدي�ن يف العق�ار خ�ايل من
املشيدات وقت اجراء الكشف و عموم العقار يحتوي عىل عدة
دور سكنية متناثره تعود للرشكاء
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة  250 :سهم من اصل 1000سهم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمية املقدرة  5,000,000 :خمس�ة مليون دينار عن بيع
250سهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد  /1303ج2022 /
التاريخ 2022 /7 /20
اىل املتهم الهارب ضياء عائد نعمة
يسكن السماوة وحاليا مجهول إالقامة
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة على هذه
املحكم�ة بموجب قرار االحالة املرق�م  381يف 2022 /5 /12
وفق أحكام املادة  446من قانون العقوبات وبالنظر ملجهولية
محل إقامتك وحس�ب إش�عار مختار املحل�ة املرفق بالدعوى
تقرر تبليغك نرشا بصحيفتين محليتني بالدعوى املقامة من
قبل املشتكي عالء محمد ياسني وتعني يوم 2022 /8/29
موع�دا ً للمحاكم�ة ويف حالة ع�دم حضورك س�تجري بحقك
املحاكمة غيابيا وفقا لألصول
القايض
عمار احمد الكاتب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد  /1280ج2022 /
التاريخ 2022 /7 /20
اىل املتهم الهارب ضياء عائد نعمة
يسكن السماوة وحاليا مجهول إالقامة
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة على هذه
املحكم�ة بموجب قرار االحالة املرق�م  379يف 2022 /5 /12
وفق أحكام املادة  446من قانون العقوبات وبالنظر ملجهولية
محل إقامتك وحس�ب إش�عار مختار املحل�ة املرفق بالدعوى
تقرر تبليغك نرشا بصحيفتين محليتني بالدعوى املقامة من
قبل املشتكي عباس نجم عبد وتعني يوم 2022 /8/29
موع�دا ً للمحاكم�ة ويف حالة ع�دم حضورك س�تجري بحقك
املحاكمة غيابيا وفقا لألصول
القايض
عمار احمد الكاتب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد  /1099ج2022 /
التاريخ 2022 /7 /20
اىل املتهم الهارب مقداد هادي علوان
يسكن السماوة حي الصدر وحاليا مجهول إالقامة
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة على هذه
املحكم�ة بموجب قرار االحالة املرق�م  294يف 2022 /4 /10
وفق أحكام املادة  459من قانون العقوبات وبالنظر ملجهولية
محل إقامتك وحس�ب إش�عار مختار املحل�ة املرفق بالدعوى
تقرر تبليغك نرشا بصحيفتين محليتني بالدعوى املقامة من
قبل املشتكي حيدر مطلك دوحي وتعني يوم 2022 /8/28
موع�دا ً للمحاكم�ة ويف حالة ع�دم حضورك س�تجري بحقك
املحاكمة غيابيا وفقا لألصول
القايض
عمار احمد الكاتب
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  3 :تظلم /ش2022 /5
التاريخ 2021/7/21
اعالن
اىل  /املتظلم عليه  /غيث مرتىض نعيم
اقامت املتظلمة بتول صالح نصار تظلم بالعدد 3تظلم
/ش 2022/5ام�ام ه�ذه املحكمة والت�ي تطلب فيها
استصدار حجة اذن باس�تصدار جواد سفر للقارصين
اي�ات وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار حي الجزي�رة  /النجف قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع التظلم وبموعد الجلس�ة
اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتين وعليك
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد الجلس�ة القادم
املوافق يوم  2022/7/28الس�اعة التاسعة صباحا ويف
حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
سوف تجري الجلسة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1441ب2022/1
التاريخ 2022/7/21
اعالن
اىل املدعى عليه فاضل عباس كاظم
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /1441ب2021/1
يف  2022/5/31واملتضم�ن الحكم بالزام املدعى عليه
فاضل عباس كاظم بتاديته مبلغ مقداره عرشون الف
دوالر امريكي اي ما يعادل مبلغا قدره تسعة وعرشون
مليون ومائتا الف دينار للمدعية اخالص ش�اكر عزيز
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر حسين
ريسان السالمي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ولك حق الطعن
على الق�رار املذكور خلال امل�دة املق�ررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن (سالر هادي جهاد عاجل) طلبا اىل هذه
املديرية يطلب فيه تبديل اسمه وجعله( سالم) بدال من
(سلار) وعمال باحكام املادة (  )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016املعدل تق�رر نرش الطلب
باح�دى الصحف املحلي�ة فمن لديه اعتراض مراجعة
ه�ذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام م�ن تاريخ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2022/252 :
التاريخ 2022/4/26
 1ـالرتبة مفوض
 2ـ اس�م املدان الرباعي واللقب علي موىس مكاح بدر
العيايش
 3ـ الوح�دة  :مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف
واملنشات
 4ـ رقم القضية 2022/252 :
 5ـ املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 6ـ خالصة الحكم
 1ـ تعديل مادة االحالة من املادة  5اىل املادة /5اوال من
ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املعدل بداللة املادة  31من
ق أ د رقم  17لسنة 2008
 2ـ الحب�س الش�ديد بحق املدان املف�وض عيل موىس
مكاح بدر العيايش ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة
/5اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008استنادا الحكام
املواد /61اوال و /69اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرتة من  2018/7/4ولحد االن
 3ـ ط�رده من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل كعقوبة
تبعية اس�تنادا الحكام املادة /38ثانيا من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة
2008
 4ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام
املواطنين باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام
املادة /69ثانيا وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 5ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 6ـ احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة
مجي�د البالغة  25,000خمس�ة وعشرون الف دينار
عراق�ي تصرف لها م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
قرار صدر باالتف�اق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا
بتاريخ 2022/4/26
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9217 /
التاريخ 2022/6/16
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (قاس�م صالح مهدي ) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9185 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بناء على طلب املواطن (عقيل علي ابراهيم) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9187 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (باس�م حس�ن علي) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9184 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (مهدي عيل مه�دي) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9179 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (رزاق حسين علي ) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9178 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (يوس�ف حس�ن عيل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8925 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء على طل�ب املواطن (مهن�د عبد خلي�ل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8933 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (عبد الزهرة عبد خليل) ووكيلة
املحام�ي محمد عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8922 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (ناج�ي عبد خلي�ل) ووكيلة
املحام�ي محمد عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9174 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (ماج�د ويل ابراهيم) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9181 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء على طلب املواطن (حيدر حس�ن علي) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8928 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (ابراهيم عب�د هليل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك وجدان كريم عبد عيل توجب عليك الحضور
إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشي�كك عايد حميد مهدي
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 18647/3
حي النرص خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعلن غرفه صناعه النجف عن حاجتها إىل تقديم سيف
خرائ�ط لبناء مقر الغرفه من مكتب استش�اري مجاز
خلال  15يوم وتقدي�م العروض من تأري�خ االعالن يف
الجريده الرسميه

www.almustakbalpaper.net
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9183 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء على طل�ب املواطن (عيل حسين علي) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8929 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (مهدي ابراهيم خليل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9180 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (احمد حس�ن علي) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8921 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (خلي�ل عبد خلي�ل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9218 /
التاريخ 2022/6/16
اعالن
بن�اء على طلب املواط�ن (محم�د عيل م�وىس خليل)
ووكيل�ة املحامي محمد عباس عبد ال�ذي يروم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8926 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء على طل�ب املواط�ن (صاح�ب ابراهي�م خليل)
ووكيل�ة املحامي محم�د عباس عبد حمي�د الذي يروم
تبدي�ل لقبه وجعل�ه (الفضيل ) بدال من (الحس�اوي)
فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8923 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (صاحب عب�د خليل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8922 /
التاريخ 2022/6/13
اعالن
بن�اء على طل�ب املواطن (ج�واد عبد خلي�ل) ووكيلة
املحام�ي محم�د عباس عب�د حميد الذي ي�روم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الفضيل ) ب�دال من (الحس�اوي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9182 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (حسين عيل ابراهيم) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9177 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (عمار حس�ن علي ) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9186 /
التاريخ 2022/6/15
اعالن
بن�اء على طلب املواط�ن (هادي عيل احم�د ) ووكيلة
املحام�ي محم�د عب�اس عبد ال�ذي ي�روم تبديل لقبه
وجعل�ه (الفضلي ) بدال م�ن (الحس�اوي) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك عيل احمد جاس�م اقتض حض�ورك إىل مقر
بلدي�ة الكوفه لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 15943/3ح�ي ميس�ان خلال عرشه اي�ام وبخالفه
س�تتم اإلج�راءات دون حضورك اس�م طال�ب االجازه
بيداء عزيز عبد الحسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك عيل احمد جاس�م توج�ب عليك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت
اق�رارك باملوافق�ه عىل قيام رشي�كك بي�داء عزيز عبد
الحسني بالبناء عىل حصتها املشاعه يف القطعه املرقمه
 15943/3حي ميس�ان خالل مده خمس�ه عرش يوما
داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2651االحد  24تموز 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

عبودي جواد حسن

فاطمة عدنان

العراق وسياسة قطع املياه

اآلثار اجلانبية ملقالب االعالم

السياس�ة لعب عىل االوتار الحساس�ة ،تنقض ال�دول برباثنها عىل
املغان�م الواقعة يف حصونها ،باحث�ة عن مصالحها ،حتى وان كانت
تلك املغانم ليس�ت مل�كا ً له�ا ،ومصالحها تودي بالضرر لجارتها
املحاذي�ة له�ا ،رغم الود ورغ�م العالقات التي توص�ف بالجيدة ،إال
ان ذل�ك لن يمنع من تصدر املصالح عىل حس�اب ه�ذه االعتبارات
الحيوي�ة واملهم�ة ،لتضع على طاولتها أراش�يف التص�در والبقاء
لألقوى!
فم�ن املعروف منذ القدم إن منابع العراق تقع خارج حدوده ،وهذا
يس�تدعي الكثير والكثري م�ن القلق إذا م�ا قلت نس�بة االمطار يف
مواسمها ،فبالتايل نستعد لصيف جاف يبّخر ما ا ُدخر من مياه!
نتط�رق لبع�ض التفاصيل املهمة وه�ي خريطة جغرافية ألس�س
املنابع الرئيسية:
حي�ث إن مصادر العراق االساس�ية للمي�اه هما :نه�ر دجلة الذي
ينبع من (جنوب رشق االناضول) تركيا ،ثم يعرب الحدود الس�ورية
الرتكي�ة ،مارا ً ب�األرايض الس�ورية ووص�والً اىل ارض الع�راق ،اما
املص�در الثان�ي وهو نهر الف�رات الذي ينبع من جب�ال طوروس يف
تركي�ا ،ثم يجري النهر داخل االرايض الرتكية بعد ان تجتمع فروعه
املتعددة ،س�ائرا ً باتجاه االرايض الس�ورية ،ليدخل بعدها اىل العراق
حيث املوقع هناك.
يمتلك كل نهر مجموعة من السدود:
الس�دود التي انش�أت عىل نهر دجل�ة وروافده هي اثنا عرش س�دا ً
موزعة يف محافظات (الس�ليمانية ،دهوك ،دي�اىل ،نينوى ،كركوك،
صالح الدين ،واسط).
اما الس�دود عىل نهر الفرات هي سبع س�دود موزعة يف محافظات
(االنب�ار ،بابل ،الديوانية) قس�م منها يمأل بمياه االمطار ،وقس�م
بالرواف�د التي ترفد النهرين باملياه ،وهنا تكمن املش�كلة بني قطع
مي�اه النهري�ن وبني انخفاض تس�اقط االمطار اىل مع�دل ال يصل
ل�ـ !%30فم�ن جه�ة الجانب الرتك�ي اضاف�ة لقطع نه�ري دجلة
والفرات انش�أ س�دا ً من اكرب الس�دود يف العالم ،وهو سد إليسو من
اصل  22س�د انش�أت عىل النهرين من ضمن مرشوع جنوب رشق
االناضول ،حيث تم انش�ائه عىل نهر دجلة وبس�عة تخزين تبلغ 11
ملي�ار مرت مكع�ب ،وباإلضافة ايضا ً اىل قطع اح�د روافد نهر دجلة
وهو الزاب الكبري ،الذي ينبع من بحرية وان يف تركيا.
ام�ا من الجانب االيران�ي ،فيأتي الرضر عىل الع�راق بتقليل جريان
رواف�د نهر دجلة التي تنبع من جبال زاكروس يف ايران ،وهي الزاب
الصغري ونهر دياىل ،وايضا ً يتضمن قطع ملنسوب نهر الكارون الذي
يصب يف شط العرب ،بسبب انشاء السدود عليها.

من مس�تجدات االعالم الرتفيهي -ان صح التعبري -هو خلق مواقف
يعان�ي فيها بطل املوقف (قد يكون عابر س�بيل) من خوف او قلق
او غريه�ا من العواطف املختلقة (س�لبية او ايجابية) واحيانا هذه
املواقف تقف�ده صوابه ويقوم بافعال تضح�ك املتلقي (الجمهور)
واحيان�ا اخرى تؤدي اىل حدوث ما ال يحمد عقباه ابس�طها التفوه
باملحرم�ات او اقس�اها انتحار او اطالق نار او اش�تباك او س�كتة
قلبية او غريها .والغاية من هذا كله ترفيه املتلقي عىل حساب بطل
املوقف الذي هو عادة االنس�ان الع�ادي () The man of the street
او من املش�اهري (  )A celebrityسواء اكان فنانا او رياضيا او غري
ذلك.
وعبر الزمن ش�هد االعلام الرتفيهي تط�ورات كبرية وب�رز العديد
م�ن رواده الكبار وس�اهموا يف اس�عاد الجمهور بط�رق مختلفة.
فف�ي الق�رن املايض كان االعلام الرتفيهي ال يخرج اىل الش�ارع بل
كان يقتصر عىل ممثلين حقيقني وكان بصيغتين :مرئي فقط (
( Visualكما هو الحال يف اعمال ش�اريل شابلن يف امريكا وبني هيل
يف بريطاني�ا ول�و ان االخري مصحوب باملوس�يقا الرسيع�ة الوقع.
والصيغ�ة الثاني�ة املرئ�ي – املس�موع (  )Audio-visualمن امثال
اعمال الثنائي الربيطاني (ذي تو رونيز) عىل سبيل املثال ال الحرص.
كم�ا ب�رز يف الق�رن املايض ايض�ا كوميدي�ون فكاهي�ون يقدمون
عروضهم كل لوحده عىل خش�بة املسرح او قاعة العرض .يقودنا
هذا التسلسل الزمني اىل زمن املقالب حيث يتم ارشاك غري املمثلني يف
تقديم العرض وايهامهم بمواقف املقصود منها اضحاك الجمهور.
يف ه�ذه الحالة يرسق من بطل املوقف وقت من يومه فيه يصبح يف
ذروة اشتداد عواطفه حزنا او فرحا او غريها من العواطف الوهمية
املختلقة تجعله يف موقف ال يحس�د عليه اب�دا ويحري يف تدبري امره
ويك�ون ذلك موازي�ا مع ترصف مدي�ر املوقف (االعالم�ي) ترصفا
يتسم بالجدية بشكل متقن يجعل بطل املوقف يصدق ما يجري وال
يس�اوره ادنى ش�ك يف صدق املوقف وجديته .وقد يساعد هذا املدير
(االعالمي) بعض املشاركني املتعاونني يف جعل هذا املوقف جديا.
بعدها تس�وق هذه املواقف بشكل منتج اعالمي كما رشحنها التي
تص�ور يف اغلب االحيان لحظات تعاس�ة مريرة مر بها بطل املوقف
لكنها تثري ضحك املتلقي من عموم الجمهور وتفك ارس بطل املوقف
يف النهاية وتفرج عن محنته .لكن احيانا تثري استهجانا واستنكارا
وان لم نقل ادانة من جمهور املتلقني املثقفني الحساس هذه الفئة
االخيرة بوضاع�ة العم�ل وتجاوزه عىل انس�انية امل�رء .ويف بعض
االحيان املؤس�فة جدا تؤدي اىل فق�دان ارواح وتيتيم اطفال وترمل
ازواج الشيئاء تافهة.

كـاريكـاتـير

بالصور ..االستعراض العسكري للحشد الشعبي بحضور القائد العام للقوات املسلحة

انطل�ق من�ذ س�اعات الصب�اح االوىل لهذا اليوم الس�بت،
االستعراض العسكري للحشد الش�عبي بمناسبة الذكرى

الثمانة لتأسيسه وسط حضور رسمي.
وذكر املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء ،يف بيان مقتضب،

الصحة العاملية بصدد اختاذ قرار مرتقب
بشأن هذا املرض

م�ن املنتظ�ر أن تعلن منظم�ة الصحة العاملية م�ا إذا كان يتوجب أم ال عىل
املنظمة إطالق أعىل مستوى من التأهب لديها يف مواجهة تفيش مرض جدري
القرود.ويعقد رئيس املنظمة غيربييس�وس مؤتمرا صحافيا افرتاضيا ،وفق
م�ا قالت املنظمة.يأتي ذلك يف وقتٍ ُس ّ�جلت أكثر من  15300إصابة بجدري
القرود يف  72دولة ،وفقا ألرقام املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية
منها (يس دي يس) حتى تاريخ  20تموز.
ويف أول اجتماع ُعقد يف  23حزيران ،أوصت غالبية الخرباء بأال تعلن منظمة
الصح�ة حال ط�وارئ صحية قد تثير قلقا دولي�ا .وترج�ع إىل املدير العام
ملنظمة الصحة العاملية مس�ؤولية احتم�ال إعالن حال طوارئ صحية عامة
تثير قلقا دوليا ،وهو أعىل مس�توى من التنبيه ل�دى منظمة الصحة ،ويتم
ذلك بناء عىل توصيات لجنة الطوارئ .وقد اجتمع فريق الخرباء الخميس يف
جنيف .ودرست لجنة الطوارئ املؤرشات الوبائية لتحديد أفضل السبل لكبح
الوض�ع الصحي اآلخذ يف التفاقم .وقال مدي�ر املنظمة خالل مؤتمر صحايف
األربعاء «أيا تكن توصية اللجنة ،س�تواصل منظمة الصحة العاملية بذل كل
ما يف وسعها لوقف جدري القردة وإنقاذ األرواح».

العراقـي

بغداد  /خاص

إن «القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي
حرض االستعراض العسكري للحش�د الشعبي ،بمشاركة

ع�دد من صنوف قواتنا األمنية» .وش�هـــد االس�تعراض
ايضاً ،حضور عدد من املس�ؤولني والقــــادة ،حيــــث

سوق االوراق املالية يصدر تقريره نصف السنوي لعام 2022

اصدر س�وق الع�راق للاوراق املالي�ة التقري�ر نصف
الس�نوي وتضمن معلومات وبيانات التداول باالسهم
والس�ندات واهم اخبار الرشكات املس�اهمة وانشطة
السوق املختلفة وقرارات هيأة األوراق املالية ومجلس
محافظي سوق العراق لألوراق املالية .املدير التنفيذي
للسوق طه احمد عبد السالم قال :ان مؤرشات التداول
للنصف االول للعام  ،2022ارش ان سوق العراق لألوراق
املالية نظم ( )119جلس�ة للتعامل باس�هم الرشكات
املس�اهمة .بمعدل خمس جلس�ات تداول أس�بوعيا –
عدا ايام العطل – األعياد واملناس�بات الرسمية ويومي
الجمعة والس�بت من كل أس�بوع.رشكات مس�اهمة
 :واض�اف ان التقرير بين تداول أس�هم ( )79رشكة
مساهمة عراقية من أصل ( )103رشكة مسجلة ،وبلغ
ع�دد االس�هم املتداولة ( )357مليار س�هم ،كما بلغت
قيمة االس�هم املتداول�ة ( )371مليار دين�ار ،والعقود
والصفقات املنفذة بلغت ( )68396عقد ،واقفل مؤرش
اس�عار االس�هم املتداولة  ISX60عىل ( )574نقطة يف
اخر جلسة من النصف االول من عام  ،وعىل 569.200
نقط�ة يف اخر جلس�ة من ع�ام  ، 2021وبذل�ك ارتفع
املؤرش بنس�بة  % 0.87بني الفرتتني.تداوالت االجانب:
واش�ار اىل ان ت�داوالت االجان�ب املشترات بلغت اكثر
من  12مليار س�هم وعدد األس�هم املباعة اكثر من 11
مليار س�هم ،فيما بلغت قيمة األس�هم املشرتات اكثر
م�ن  21ملي�ار دينار وقيمة األس�هم املباع�ة اكثر من
 18ملي�ار دينار ،وتركز ت�داول األجانب بيعا ورشاء يف

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

اس�هم مرصف بغ�داد ،املرصف االهيل الع�راق ،رشكة
اس�يا س�يل لالتصاالت ،بغ�داد للمرشوب�ات الغازية،
مصرف املوصل ،فندق بابل.بيئ�ة االعمال :ولفت عبد
السالم اىل ان سوق العراق لألوراق املالية ينظم مهامه
اس�تنادا اىل األه�داف املبين�ة يف القان�ون ومتطلب�ات
التطوي�ر وخل�ق بيئة االعم�ال واالس�تثمار من خالل
ج�ذب املس�تثمرين واملس�اهمني يف اس�هم الرشكات
املس�اهمة للتداول باس�هم هذه الشركات املدرجة يف
الس�وق .لذلك يمارس الس�وق األنش�طة االتية والتي
اهمها تنظيم جلس�ات تداول األسهم يوميا باستخدام
النظ�م االلكرتوني�ة – وف�ق التوقيتات املبين�ة يف هذا
التقري�ر يف املبح�ث األول ،وتنظي�م الت�داول م�ن قبل
رشكات الوساطة املرخصة من خالل محطات التداول
االلكرتوني يف السوق –  – Trading Galleryوكذلك من
خلال مقرات هذه الرشكات  On-Lineمن الش�بكات
الرصين�ة ،وتحليل وتدقيق التداوالت اليومية من خالل

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مراقبة األسعار السائدة والعقود املتتالية – باستخدام
األنظم�ة االلكرتوني�ة وكذل�ك منع ت�داوالت املطلعني
 Insidersبش�كل مبارش وكذلك غير املبارش .ومراقبة
نسب التملك والقيود القانونية .وفقا لفرتات اإلفصاح
املق�دم .واتخ�اذ اإلج�راءات اإلداري�ة والقانونية بحق
املخالفين ،وكذل�ك انتقال ملكية األس�هم والس�ندات
م�ن البائ�ع اىل املشتري وانتقال األموال من املشتري
اىل البائ�ع باعتم�اد الي�ات العمل املصريف يف املصارف
ويف بن�ك املقاص�ة .وقريب�ا م�ن خلال أنش�طة البنك
الضامن.األس�هم والس�ندات :ونبه اىل ان سوق العراق
لألوراق املالية يستخدم االنظمة االلكرتونية من رشكة
 NASDAQ Technologyيف تداول األس�هم والس�ندات
وااليداع املركزي لألوراق املركزي (القيود الرقمية) بعد
تحويل ما نسبته  %76من الشهادات الورقية اىل ارصدة
حسابات سهمية  Dematerializationاسوة باألسواق
املالي�ة العربية منذ ع�ام  2009ويتم التداول من خالل
محطات رشكات الوساطة وعددها  39رشكة وساطة
منتشرة يف بغ�داد وفرعين لرشك�ة وس�اطة خ�ارج
بغداد – باس�تخدام ش�بكة مغلقة م�ن مقراتها .وتتم
التس�ويات الس�همية يف نف�س اليوم من خلال مركز
االي�داع الكرتوني�ا ويتم تحديث س�جل املس�اهمني يف
نفيس الي�وم الكرتونيا يف نظام املس�اهمني للرشكات
املتداول�ة وتس�جيل قي�ود األرصدة يف بن�ك املقاصة يف
نف�س الي�وم أيضا  0+Tيطبق س�وق الع�راق لألوراق
املالية وعنارص السوق من رشكات مساهمة ورشكات
وساطة ومستثمرين ومساهمني التعليمات والقواعد
الصادرة من هيأة األوراق املالية املنشورة.
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07709670606

ش�اركت فيـــ�ه كل مفـــاص�ل وألوي�ة الحش�د ،الذي
استعـــرض اجهــزة وآليــات متطــورة خاللــه.

بميزة طال انتظارها ..فيسبوك يبرش
مليارات املستخدمني

أعلنت فيسبوك أخبارا سارة ملليارات من مستخدميها الذين طالت معاناتهم
مع الخدمة املقدمة عرب تطبيقات الهواتف.
فقد قررت الرشكة ترقية التطبيق لتسهيل العثور عىل أحدث املنشورات من
األصدق�اء والعائلة عرب إجراء تغيريات كبرية يف التطبيق عىل هواتف أندرويد
وآيفون ،وفق صحيفة «دييل إكسربس» الربيطانية.
وقالت الرشكة يف بيان إن أي ش�خص يستخدم الشبكة االجتماعية بانتظام
س�يدرك جي ًدا أن فيس�بوك تقرر حاليا ما تريد عرض�ه لك يف تطبيق «موجز
األخبار» عرب خوارزمية مدمجة.
وتعد هذه امليزة واحدة من أكثر امليزات املطلوبة ألنها ستضمن عدم تفويت
املستخدمني ملنشورات األصدقاء ،وفق بيان الرشكة.
وأوضح�ت أنه�ا بدأت يف طرح التحدي�ث لبعض املس�تخدمني اليوم الجمعة
على الرغم من أنه يبدو أن معظمهم لن يرى عالم�ة التبويب الجديدة حتى
األسبوع املقبل.
كم�ا نوهت بأن ه�ذا الرشيط يوج�د يف الجزء الس�فيل م�ن التطبيق ،وعىل
أندروي�د يف الجزء العلوي ،وأنه من املتوقع أن يتم طرح هذه التحديثات عىل
مستوى العالم خالل األسبوع املقبل.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

