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خيوض مفاوضات مع فرنسا وأمريكا ..وأهداف متوسطة وبعيدة املدى حلماية األجواء

العراق بانتظار «الرادارات» :دفاعنا اجلوي سيتطور
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير الصنـاعـة
يفتتـح مصنعـ ًا للبرتوكيمياويات
ص3
فـي البصـرة

حمافظة بغداد
تتحدث عن مشاريعها ضمن قانون
ص2
الدعم الطارئ

أعلن العراق ،أمس األح�د ،أن منظومتي رادارات
أمريكية وفرنسية متطورة خاصة بالكشف بعيد
املدى ستصله قريبا ً من أجل السيطرة عىل أجواء
البالد.
وكش�ف وزير الدف�اع جمعة عن�اد ،خالل حفل
وضع الحجر األساس ملركز عمليات قيادة الدفاع
الج�وي ،إن «مرك�ز العملي�ات الرئيسي الجديد
لقيادة الدفاع الجوي س�يكون واحدا ً من رصوح
الجيش العراقي يف تقديم خدمات كبرية يف قيادة
عمليات الدفاع الجوي».
وأضاف أن «املركز سيرتبط باملنظومة الرادارية
الجدي�دة والتي ت�م التعاق�د عليها واس�تريادها
من رشكة تالس الفرنس�ية» ،موضح�ا ً يف كلمة
أن «ه�ذه املنظومة س�تعمل عىل الكش�ف العايل
ُ
وس�ت َ
نصب بأماكن
لأله�داف الجوي�ة املعادي�ة
مختلفة من البالد».
ولفت اىل ّ
أن «املركز سيعمل بالتزامن مع وصول
املنظوم�ة الرادارية األمريكي�ة الجديدة نوعTBS
 ،»..77مبين�ا ً أن «ه�ذه املنظوم�ة تعترب الحلقة
األوىل لتطوي�ر قيادة الدفاع الجوي والوصول بها
اىل أعىل مس�تويات الجاهزية واالستعداد القتايل
لتأمين الس�يطرة الجوية عىل األج�واء العراقية
كاف�ة كونه�ا خاص�ة بالكش�ف ال�راداري بعيد
املدى» من دون اإلشارة اىل كلفة املنظومتني.
وش�دد وزي�ر الدف�اع على أن وزارته تس�عى اىل
الحص�ول على منظوم�ة راداري�ة أخ�رى تعمل
عىل الكش�ف الواطئ واملتوسط الكتمال السيادة
الجوية عىل جميع أرجاء العراق.

التفاصيل ص2

العمل الربملانية تكشف عن زيادة بعدد املشمولني باحلامية االجتامعية

املالية توافـق عـلـى تعييـن املشمـوليـن بقانـون الفصـل السياسـي

ص2

ص2

األعرجي يدعو فريق التحقيق الدويل إىل إنجاز أدلة إدانة
«جمرمي داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا مستش�ار األم�ن القوم�ي ،قاس�م
األعرج�ي ،أم�س األح�د ،رئي�س فري�ق
التحقيق ال�دويل لجمع أدل�ة إدانة داعش
«اإلرهابي» كرس�تيان ريترش ،إىل رضورة
العمل بش�كل مستمر إلنجاز مهمة جمع
أدل�ة إدانة داعش وعدم إفالت «املجرمني»

قدم وزير الخارجية الرويس سيرغي الفروف ،أمس األحد،
تطمينات ملرص بخصوص إمدادات الحبوب الروسية خالل
زيارته للقاهرة وس�ط حالة من عدم اليقني بش�أن اتفاق
الستئناف صادرات الحبوب األوكرانية عرب البحر األسود.
واشترت مرص ،وهي واحدة من أكرب مستوردي القمح يف
العال�م ،العام امل�ايض نحو  80باملئة من تل�ك الواردات من
روس�يا وأوكرانيا .وتس�بب الغزو ال�رويس ألوكرانيا يف 24

املجلس االقتصادي يصدر
جردة بالتعامالت االقتصادية بني
العراق وتركيا
ص3

التفاصيل ص2

األمن الوطني يبث اعرتافات أحد منفذي جمزرة سبايكر« :قتلت  ١٢٠متطوع ًا»!

روسيا ملرص :ال تقلقوا بشأن القمح ..سيصلكم

بغداد  /المستقبل العراقي

من العقاب.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي ملستش�ار األمن
القومي ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه ّ
أن األعرجي «استقبل بمكتبه
رئيس فري�ق التحقيق ال�دويل لجمع أدلة
إدانة داعش اإلرهابي ،املستشار كرستيان
ريترش»ّ .
وأكد األعرجي ،خالل اللقاء ،عىل
«رضورة العم�ل بش�كل مس�تمر إلنجاز

مهمة جم�ع أدلة إدانة داع�ش اإلرهابي،
وعدم إفالت املجرمني من العقاب» ،مشريا ً
إىل ّ
أن «الع�راق ق�د طلب تع�اون املجتمع
ال�دويل ،لتحمل مس�ؤولياته يف محاس�بة
داع�ش اإلرهاب�ي ع�ن جرائ�م اإلب�ادة
الجماعية وجرائم ضد اإلنس�انية» .وبينّ
األعرج�ي ،أن «قرار مجل�س األمن الدويل
رقم ( )2379لس�نة  ،2017قد حدد مهام

الفري�ق الدويل ،ما يتطل�ب تعزيز التعاون
املشترك بين الع�راق وفري�ق التحقيق،
لتعزيز جهود املس�اءلة عن جرائم اإلبادة
الت�ي ارتكبها داع�ش اإلرهابي ،وإنصاف
الضحاي�ا وعوائله�م بع�دم إفلات هؤالء
اإلرهابيني من العقاب».

خالل أسبوع ..وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل  ١٨٩متورط ًا باملخدرات و 957متسوالً

فرباير /ش�باط يف تعطيل الش�حنات ورفع أس�عار السلع
العاملية بشكل حاد مما تسبب يف صدمة مالية ملرص.
وبسبب الحرب وجدت مرص نفسها أمام معضلة لتحقيق
التوازن بني عالقاتها القديمة مع روسيا وعالقاتها الوثيقة
بالقوى الغربية التي فرضت عقوبات عىل موسكو وسعت
إىل عزلها.وضغطت الس�فارات الغربية عىل مرص وجامعة
ال�دول العربية قبل زيارة الف�روف التي تضمنت محادثات
م�ع الرئي�س عب�د الفـــتاح الس�ييس وممثلين لجامعة
الدول العربية.

العمليات املشرتكة تكشف خطة شهر حمرم احلرام :رشعنا مبكر ًا
االستخبارات تطيح بناقل معلومـات لـ «داعـش» يف نينـوى

أمانة جملس الوزراء تعلن
إنجاز تصاميم إنشاء  14جمرس ًا ونفق ًا
يف بغداد
ص3

الصحة تنرش رابط االستامرة
اإللكرتونية اخلاصة بالتدرج
الطبي
ص3

االوملبية العراقية تنسحب
من دورة ألعـاب التضـامن
االسالمي يف تركيا
ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

املالية توافق عىل تعيني املشمولني بقانون الفصل السيايس
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،أمس االحد ،عن موافقة وزارة
املالية عىل تعيني املشمولني بقانون الفصل السيايس.
وذك�رت األمان�ة ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أن
«دائرة شؤون املفصولني السياسيني يف األمانة العامة ملجلس الوزراء
أعلنت استحصال املوافقات األصولية الستحداث الدرجات الوظيفية
مل�ن صدرت بحقهم ق�رارات صحيحة ،الذين تم توزيعهم للس�نوات
( .»)2022 ،2021 ،2020واضاف�ت ان «املوافق�ة ،ج�اءت بناء عىل
املخاطبة التي أجرتها لجنة األمر الديواني ( 25لسنة  )2020يف دائرة
ش�ؤون املفصولني السياس�يني م�ع وزارة املالية».وطالب�ت الدائرة
«الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات كافة ،بإرسال
البيانات والقرارات الصادرة إىل وزارة املالية لغرض أخذ الالزم».
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العراق بانتظار «الرادارات» :دفاعنا اجلوي سيتطور
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعل�ن العراق ،أم�س األح�د ،أن منظومتي
رادارات أمريكية وفرنسية متطورة خاصة
بالكشف بعيد املدى ستصله قريبا ً من أجل
السيطرة عىل أجواء البالد.
وكش�ف وزير الدف�اع جمعة عن�اد ،خالل
حفل وضع الحجر األس�اس ملركز عمليات
قيادة الدفاع الج�وي ،إن «مركز العمليات
الرئيسي الجدي�د لقي�ادة الدف�اع الج�وي
سيكون واحدا ً من رصوح الجيش العراقي
يف تقدي�م خدمات كبرية يف قي�ادة عمليات
الدفاع الجوي».
وأض�اف أن «املرك�ز سيرتبط باملنظومة
الراداري�ة الجديدة والتي ت�م التعاقد عليها
واس�تريادها من رشكة تالس الفرنسية»،
موضحا ً يف كلمة أن «هذه املنظومة ستعمل
عىل الكشف العايل لألهداف الجوية املعادية
ُ
وست َ
نصب بأماكن مختلفة من البالد».
ّ
ولف�ت اىل أن «املرك�ز س�يعمل بالتزام�ن
مع وص�ول املنظومة الراداري�ة األمريكية
الجدي�دة ن�وع ،»..77 TBSمبينا ً أن «هذه
املنظوم�ة تعتبر الحلق�ة األوىل لتطوي�ر
قي�ادة الدفاع الجوي والوصول بها اىل أعىل
مس�تويات الجاهزي�ة واالس�تعداد القتايل
لتأمين الس�يطرة الجوي�ة على األج�واء
العراقي�ة كاف�ة كونه�ا خاصة بالكش�ف
ال�راداري بعيد املدى» من دون اإلش�ارة اىل
كلفة املنظومتني.
وش�دد وزير الدف�اع عىل أن وزارته تس�عى اىل الحصول
على منظومة رادارية أخرى تعمل عىل الكش�ف الواطئ
واملتوس�ط الكتمال الس�يادة الجوية على جميع أرجاء
العراق.
من جهته ،كشف قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن
السعدي عن قرب وصول رادارين اثنني للكشف العايل إىل
الع�راق ،مؤكدا ً أن افتتاح مرك�ز العمليات لقيادة الدفاع
الج�وي الجديد س�يكون انتقالة نوعي�ة باتجاه مراقبة
األجواء العراقية.
وأضاف أن «منظومة رادارات الكش�ف العايل قد وصلت
اىل الع�راق فعالً وس�يتم نرشها يف محافظت�ي الديوانية
الجنوبية واألنبار الغربية».
وأض�اف أن اثنني م�ن هذه املنظومات س�تصالن قريبا ً

س�توضعان يف محافظت�ي نين�وى الش�مالية والبرصة
الجنوبية ،مشريا ً اىل أن «منظومة أمريكية ستصل كذلك
وسيتم نرشها رشقاً».
وشدد بالقول «إننا نطمح بالحصول عىل رادات للكشف
الواطئ».
وكان موق�ع «ديفين�س ني�وز» األمريك�ي املتخص�ص
يف الش�ؤون العس�كرية ق�د أش�ار مؤخ�را ً اىل أن العراق
يسعى حاليا ً اىل اقتناء عدة أنظمة عسكرية من مصادر
مختلفة ،بما يف ذلك طائرات مقاتلة ومسيرة فرنس�ية
ومدفعية ودبابات روسية وقد بلغت املفاوضات الجارية
حولها مرحلة متقدمة.
وأوضح ممث�ل رشكة تاليس الفرنس�ية ايمانويل يونك
فوي أن «مرك�ز العمليات الرئييس الجديد لقيادة الدفاع
الج�وي يعد ج�زءاُ من امتداد نش�اطات رشك�ة تاليس

يف الع�راق والتزامها يف تطوير الق�درات العالية بحماية
األجواء العراقية «.
وأش�ار اىل أن «املشروع يتضم�ن املرحل�ة األوىل بتزويد
الع�راق بأربع�ة رادارات بعي�دة املدى من ط�راز جي أم
 403مع مركز للقيادة والعملي�ات لصالح قيادة الدفاع
الج�وي» ..وق�ال أن «املشروع يمث�ل ركنا ً اساس�يا ً يف
تعزي�ز س�يادة العراق على اجوائه من خلال حمايتها
م�ن اي تهديد».واض�اف أن�ه «يع�د رادار ج�ي ام 403
ه�و األحداث م�ن حيث التط�ور التكنولوج�ي ..مؤكداً،
أن «برنام�ج املرحلة األوىل يتضمن تزوي�د العراق بهذه
ً
ثانية عرب تجهيز
الرادارات والحقا ً س�وف يتبع مرحل�ة
ذات القي�ادة بعدد  14رادارا ً من طراز جي ام  200والتي
س�وف تشكل بمجموعها الركن االسايس لقدرات الدفاع
الج�وي العراق�ي يف املس�تقبل».وتابع ،أن «العقد يضم

مرحل�ة مهمة ج�دا ً وه�ي تدري�ب كوادر
الدفاع الج�وي العراقي على صيانة هذه
الرادارات بشكل ذاتي ومستقل»...الفتا ً اىل
أن «رشكة تاليس ستنظم تدريبات مكثفة
لتغطية جميع مس�تويات العمل الخاصة
به�ذه املنظوم�ة الجدي�دة التي س�تمكن
وزارة الدفاع العراقية من امتالك مس�توى
عا ٍل جدا ً من االستقاللية».
وبني أن «الرشكة س�توفر قدرات متكاملة
لرص�د األج�واء العراقي�ة على الصعيدين
املدن�ي والعس�كري وكذل�ك توف�ر جميع
االمكانيات املتعلقة بالسلامة واألمن عىل
جميع األصع�دة» ،منوه�ا ً ب�أن «رادارات
ج�ي ام  403التكتيكي�ة ،تعرف بس�هولة
انتش�ارها وانه�ا أفضل ال�رادارات طويلة
املدى عىل مس�توى العالم بم�ا تقدمه من
حلول مهمة واساسية يف العمل».
ويأت�ي االعالن عن قرب وص�ول منظومة
ال�رادارات الفرنس�ية املتط�ورة اىل العراق
قريب�ا ً فيم�ا يج�ري مس�ؤوليه مباحثات
مع الس�لطات الفرنسية لرشاء  14مقاتلة
«راف�ال» املتط�ورة بقيم�ة  240ملي�ون
دوالر سيس�دد العراق ثمنها بشحنات من
النفط.
ويواصل سالح الجو العراقي حاليا ً الرتكيز
على اس�تهداف خالي�ا تنظي�م داع�ش يف
جميع أنح�اء البالد ولهذا فإن�ه يحتاج اىل
طائ�رات نفاث�ة لتعزي�ز قدرات�ه يف مجال
االستخبارات واملراقبة واالستطالع الجوي
كم�ا أن بغداد تريد الحصول عىل اس�طول متواضع من
طائرات «رافال» لتؤدي مهمات اعرتاضية.
وسبق لفرنسا أن باعت العراق أسطوالً كبريا ً من مقاتالت
«مرياج أف  1أس» خالل فرتة السبعينيات والثمانينيات
ث�م أعلنت يف عام  2011عن اس�تعدادها لبيع العراق 18
طائرة «مرياج أف  »1بعد تعديلها بصفقة قيمتها مليار
دوالر.
وتعترب «رافال» طائرة مقاتلة متعددة املهمات وهي أكثر
تطورا ً من «ميراج» التي حصل عليها العراق منذ عقود
وهي أيضا ً تتمتع بمجموعة من األسلحة واألنظمة التي
س�تجعلها فعالة ألداء مختلف املهمات يف ساحة املعركة
وهو السبب يف رغبة العراق رشاء الـ  14طائرة «رافال»
من أجل تعزيز سالحه الجوي.

األعرجي يدعو فريق التحقيق الدويل إىل إنجاز أدلة إدانة «جمرمي داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا مستش�ار األم�ن القوم�ي ،قاس�م
األعرجي ،أمس األحد ،رئيس فريق التحقيق
الدويل لجم�ع أدلة إدانة داع�ش «اإلرهابي»
كرس�تيان ريترش ،إىل رضورة العمل بشكل
مستمر إلنجاز مهمة جمع أدلة إدانة داعش
وعدم إفالت «املجرمني» من العقاب.

العمليات املشرتكة
تكشف خطة شهر حمرم احلرام:
رشعنا مبكر ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قي�ادة العملي�ات املشتركة،
ع�ن املب�ارشة بإعداد الخط�ة األمنية
الخاصة بش�هر مح�رم الحرام.وقال
املتحدث باسم العمليات اللواء تحسني
الخفاج�ي أن «القطعات العس�كرية
بارشت بإعداد خطتها الخاصة بشهر
مح�رم الحرام».وبين ان «الخط�ة
تتضمن تهيأة مراس�م الزي�ارة أمنياً،
حيث تم الب�دء باالس�تعدادات مبكرا
والعمل باتج�اه إعادة نرش القطعات
وتعزيزها».وتاب�ع الخفاج�ي «ت�م
اتخ�اذ إج�راءات مبك�رة واس�تباقية
لتأمينها أجواء الش�هر الحرام من أي
اعتداءات للدواعش».

وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي ملستش�ار األم�ن
القوم�ي ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ّ
أن األعرجي «اس�تقبل بمكتبه
رئي�س فري�ق التحقيق ال�دويل لجم�ع أدلة
إدانة داعش اإلرهابي ،املستش�ار كرستيان
ريتشر»ّ .
وأك�د األعرج�ي ،خلال اللق�اء،
عىل «رضورة العمل بش�كل مستمر إلنجاز
مهم�ة جم�ع أدلة إدان�ة داع�ش اإلرهابي،

وعدم إفالت املجرمني من العقاب» ،مشيرا ً
إىل ّ
أن «الع�راق ق�د طل�ب تع�اون املجتم�ع
ال�دويل ،لتحم�ل مس�ؤولياته يف محاس�بة
داعش اإلرهابي عن جرائم اإلبادة الجماعية
وجرائ�م ضد اإلنس�انية» .وبّي�نّ األعرجي،
أن «قرار مجلس األم�ن الدويل رقم ()2379
لس�نة  ،2017قد حدد مه�ام الفريق الدويل،
ما يتطلب تعزيز التعاون املشرتك بني العراق

وفريق التحقيق ،لتعزيز جهود املساءلة عن
جرائم اإلبادة التي ارتكبها داعش اإلرهابي،
وإنص�اف الضحاي�ا وعوائلهم بع�دم إفالت
هؤالء اإلرهابيني من العقاب».
من جانبه ،ق ّدم رئيس فريق التحقيق الدويل
ش�كره لـ»األعرجي ،لدعمه املس�تمر لعمل
الفريق» ،الفتا ً إىل ّ
أن «الفريق يعمل بتنسيق
كام�ل م�ع الحكوم�ة العراقية ،م�ن خالل

وزارة الخارجي�ة ومكت�ب رئي�س ال�وزراء
ومستش�ارية األم�ن القوم�ي وال�وزارات
األخرى ،إلنجاز املهمة».
وتابعّ ،
أن «الفريق أعد خطة عمل بالتنسيق
مع الحكومة العراقية ،إلنجاز املهام املكلف
بها ،وأنه مستمر بجهوده وحرصه عىل عدم
اإلفلات من العق�اب لكل مرتكب�ي الجرائم
ضد اإلنسانية».

لـ «استخالص الدروس» ..مفوضية االنتخابات توافق عىل فتح صناديق االقرتاع
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،أمس األحد،
املوافقة عىل فتح صناديق االقرتاع.
وذكر بيان للمفوضية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
انه «انس�جاما ً مع مبدأ الشفافية يف أداء املهام ،ومن أجل
تس�جيل وتوثيق التجارب واس�تخالص الدروس املستقاة
منه�ا ،عملت مفوّضية االنتخاب�ات وبإرشاف مبارش من
رئي�س مجل�س املفوضني على إعداد تقري�ر مفصل منذ
تس�نم مجلس املفوضني الحايل ملهام عمله» ،مشريا ً اىل أن
«هذا التقرير يعد واحدا ً من الدراس�ات االنتخابية املهمة،
ّ
املؤسس�ة وإجراءاته�ا املتعلقة
يض� ّم خالص�ة أنش�طة
بالعملي�ة االنتخابي�ة الس�ابقة النتخاب مجل�س النواب
للعام  2021بجميع محاورها القانونية والفنية واإلدارية
واملالية».
ً
اهتمام�ا كبريا ً بدور املرأة يف
واوض�ح ،أن «املفوضية تويل
العملية االنتخابية ،وتعمل على االرتقاء بواقعها وتعزيز
مكانتها واس�تحقاقاتها القانونية» ،منوها بأن «مجلس

املفوضين وافق عىل خطة العمل نصف الس�نوية لفريق
تمكني امل�رأة الداعم لوحدة النوع االجتماعي يف املفوضية
الذي يعمل برئاس�ة عض�وة مجلس املفوضين ،إذ ترمي
الخط�ة إىل إعمام مفهوم نوع الجنس االجتماعي وتعزيز
املساواة بينهم يف جميع جوانب العمل االنتخابي بما فيها
السياسات والتخطيط».
ولف�ت البي�ان ،اىل أن «مراك�ز التس�جيل التابع�ة ملكاتب
املحافظ�ات االنتخابية واملنترشة يف عم�وم أرجاء العراق
تم�ارس عمله�ا بإجراء التس�جيل البايومتري للناخبني
غري املس�جلني وتوزيع البطاق�ات البايومرتية ،فضالً عن
تس�يري الفرق الجوال�ة يف املؤسس�ات والدوائر الحكومية
ويف مختل�ف أقضي�ة املحافظ�ات ونواحيه�ا ،إذ بلغ عدد
ً
ناخب�ا ،يف حني بلغ عدد
الناخبني املس�جلني ()180.939
البطاق�ات املوزعة ( )339.566بطاق�ة بايومرتية ،ويتم
العمل بحضور عدد من املراقبني املحليني ووكالء األحزاب
السياس�ية ،ويمكن للمهتمني يف الشأن االنتخابي اإلطالع
على املوق�ف العمليات�ي الرتاكم�ي لعمليت�ي التس�جيل
والتوزي�ع البايومرتيين م�ن خلال املوق�ع اإللكرتون�ي

الرسمي ملفوضية االنتخابات((.»www.ihec.iq
من جانب آخ�ر ،اكد البيان ،ان «مجل�س املفوضني وافق
عىل فت�ح صناديق االقتراع وجرد وف�رز محتوياتها من
امل�واد الحساس�ة وغير الحساس�ة ،وأيض�ا ً وض�ع آلية
إلتلاف أوراق االقرتاع املحفوظة الكرتونيا ً بالتنس�يق مع
وزارة الصناع�ة واملع�ادن /الرشك�ة العام�ة للصناعات
البرتوكيمياوية لالستفادة منها باعادة التدوير ،اذ ُ
شكلت
له�ذا الغرض لجنة إتالف فنية كلفت بتنس�يق العمل مع
الوزارة املعنية ،ومع مكاتب املحافظات االنتخابية لغرض
توحيد عمليات اإلتالف التتابعي».
واش�ار البي�ان إىل ان «مجل�س املفوضين الغ�ى مؤخرا ً
التصدي�ق على ( )30طلبا ً م�ن طلبات تس�جيل األحزاب
ملرور أكثر من س�نة عىل تقديم الطلب�ات من دون إكمال
املتطلب�ات الش�كلية منها إس�م وش�عار الح�زب أو عدد
أعض�اء الهيئة املؤسس�ة ،واملتطلب�ات املوضوعية ،منها
اس�تكمال إجراءات الهيئ�ة الوطنية للمس�اءلة والعدالة
أو االس�تحقاقات املالي�ة اس�تنادا ً إىل قان�ون األح�زاب
والتنظيمات السياسية رقم ( )36لسنة .»2015

االستخبارات تطيح بناقل معلومات لـ «داعش» يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
احكمت مفارز االس�تخبارات العكرسية،
أمس االح�د ،القبض على ارهابيني اثنني
يعملان على نق�ل املعلوم�ات لداع�ش
االرهابي عن القطعات االمنية.
وبحس�ب بيان خلية اإلعالم األمني ،تلقت

املستقبل العراقي نسخة منه ،انه «تاكيدا
ليقظته�ا ومتابعتها املس�تمرة لتحركات
العن�ارص االرهابي�ة وتقاط�ع املعلومات
بش�أنهم م�ع االجه�زة االمني�ة االخرى،
واس�تنادا اىل معلوم�ات دقيق�ة لش�عبة
استخبارات الفرقة  ١٦والتي اكدت وجود
محاول�ة الثنين م�ن العن�ارص االرهابية

للدخول اىل محافظة نينوى بقصد االخالل
باالمن املثايل للمحافظة».
واضاف�ت «عىل ضوء ذل�ك وبالتعاون مع
اس�تخبارات وقوة من لواء املش�اة الثالث
ت�م نصب كمين محكم لهما يف س�يطرة
الشهيد سبهان (مدخل محافظة نينوى)
واالطاحة بهما ،وهم�ا من العنارص التي

تق�وم بتزويد عصابات داع�ش االرهابية
بمعلومات عن قطعاتنا االمنية واملتعاونني
معها».
واكدت الخلية «هما من املطلوبني للقضاء
بموج�ب مذكرة قبض وف�ق احكام املادة
٤إرهاب ،وجرى تس�ليمهما لجهة الطلب
اصوليا».
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الكاظمي يستقبل ساكو ويوجه بمتابعة
وتسهيل عدة ملفات واحتياجات
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظمي ،ان�س األحد،
الكاردين�ال لويس س�اكو بطريرك
الكنيس�ة الكلدانية الكاثوليكية يف
العراق والعالم.
وذك�ر بيان ملكت�ب الكاظمي تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي ،الي�وم األحد،
غبط�ة بطريرك الكل�دان يف العراق
والعال�م الكاردين�ال لويس رفائيل
ساكو والوفد املرافق له».
وأضاف البيان« ،جدد رئيس مجلس

ال�وزراء خلال اللق�اء التأكيد عىل
أن التعاي�ش املجتمعي بني أطياف
الش�عب العراقي هو عماد الس�لم
األهلي ،وأس�اس املواطن�ة ّ
البناءة
الداعمة ألمن العراقيني ،ورفاههم،
واستقرار أوضاعهم املعاشية».
وتاب�ع الكاظم�ي وفق البي�ان ،أن
«الطي�ف املس�يحي العراق�ي يمثل
اإلرث الحضاري واالمتداد التأريخي
لس�كان بالد الرافدين ،وأن التآخي
الراسخ بني أبناء العراق هو الهدف،
والغاية واملرتكز لجميع العراقيني،
وأن التن�وّع ه�و ث�روة اجتماعية
تزي�د م�ن ق�وة ش�عبنا يف مختلف
املجاالت».

العمل الربملانية تكشف عن زيادة بعدد
املشمولني باحلامية االجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي
اوضح�ت لجنة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،أم�س األح�د ،ان
الخطط الخاصة برشيحة الرعاية
لن تتضمن زي�ادة بالرواتب الفتة
إىل ان�ه تم زيادة الرواتب يف الدورة
النيابية السابقة
وادىل حسين ع�رب عض�و لجنة
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة

يف حدي�ث صحف�ي ان «الخط�ط
الخاص�ة برشيح�ة الرعاي�ة
االجتماعي�ة ،ل�ن تتضم�ن زيادة
بالروات�ب الن�ه بالفعل ت�م زيادة
الروات�ب يف ال�دورة النيابي�ة
الس�ابقة»،موضحا ً ان�ه» م�ن
الخطط هو زيادة اعداد املشمولني
بالرعاي�ة االجتماعي�ة فضال عن
وج�ود تفاصيل مهم�ة لم تكتمل
داخل اللجنة».

األمن الوطني يبث اعرتافات أحد منفذي
جمزرة سبايكر« :قتلت  ١٢٠متطوع ًا»!
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ث جهاز األم�ن الوطن�ي ،أمس األح�د ،اعرتاف�ات أحد منف�ذي مجزرة
سبايكر.
وبحس�ب فيدي�و نشره الجهاز ،فق�د أكد املته�م مش�اركته بقتل «120
متطوعا» خالل مجزرة معسكر سبايكر.
وبني أنه «تكفل بمهمة نقل الطالب من املعس�كرات إىل القصور الرئاسية
عىل شكل وجبات ،فضال عن مشاركته بقتلهم» ،مشريا إىل أنه «كان يرتدي
الزي (القندهاري) بنفسجي اللون خالل تنفيذ القتل».

القبض على متهمني برتويج عملة مزيفة يف بغداد

خالل أسبوع ..وكالة شؤون الرشطة تقبض
عىل  ١٨٩متورط ًا باملخدرات و 957متسوالً
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلي�ة االعلام االمن�ي،
أم�س االح�د ،حصيل�ة الواجب�ات
االمني�ة والخدمي�ة واالنس�انية
لوكال�ة ال�وزارة لش�ؤون الرشطة
وتوابعه�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات
للفترة م�ن  2022/7/15ولغاية
23/7/2022
وأظه�ر ج�دول نرشت�ه الوكال�ة
إلق�اء القب�ض على  ١٨٩متورطا ً
باملخدرات ،و 957متسوالً.
م�ن جان�ب آخ�ر ،اعلن�ت وزارة
الداخلية ع�ن القبض عىل متهمني
اثنين لقيامهم�ا برتوي�ج عمل�ة
مزيف�ة من فئ�ة  ٢٥أل�ف دينار يف
بغداد
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
«بع�د أن تواف�رت معلوم�ات لدى

مف�ارز مديري�ة مكافح�ة اج�رام
بغ�داد /مكت�ب الغزالي�ة ملكافحة
اإلج�رام ،عن وج�ود رج�ل وامرأة
يقوم�ان برتوي�ج عمل�ة مزيف�ة
م�ن فئ�ة ( )٢٥ألف دين�ار عراقي
يف األس�واق واملحلات التجاري�ة يف
منطق�ة الغزالية ببغ�داد وألهمية
املوض�وع تم تش�كيل فري�ق عمل
باالشرتاك مع جهاز األمن الوطني،
وبعد التح�ري وجمع املعلومات تم
التوص�ل إىل املتهمني ،ونصب كمني
محك�م والقب�ض عليهم�ا بالجرم
املشهود».
واض�اف البي�ان ،ان�ه» ت�م تدوين
أقوالهم�ا باإلعتراف ابتدائي�ا
وقضائيا وتم عرضهما أمام أنظار
ق�ايض التحقيق ،وق�رر توقيفهما
وف�ق أح�كام املادة  ٥٢م�ن قانون
البن�ك املرك�زي لين�اال جزاءهم�ا
العادل».

املالية تعلق عىل األخبار املتداولة بشأن
توحيد رواتب موظفي الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة املالي�ة ،امس االح�د ،صح�ة الترصيحات املنس�وبة اىل وكيل
الوزارة طيف س�امي بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب موظفي
الدولة.
واكدت الوزارة يف بيان ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «مايتم
تداول�ه عىل مواقع التواصل به�ذا الخصوص غري صحيح حيث اكد املكتب
االعالم�ي لل�وزارة ب�أن دائ�رة املوازنة التمتل�ك اي صفحة رس�مية تحت
هذا املس�مى او باس�م طيف س�امي» .ودعت الوزارة كافة وسائل االعالم
ومواق�ع التواصل اىل «التحيل باقىص درجات املهنية الصحفية واملصداقية
االعالمي�ة عند ت�داول االخب�ار واملعلوم�ات ،واعتمادها من خلال موقع
الوزارة االلكرتوني وصفحاتها عىل موقعي التواصل االجتماعي الفيسبوك
وتويرت».

3

محليات

العدد ( )2652االثنين  25تموز 2022

www.almustakbalpaper.net

وزير الصناعة يفتتح مصنع ًا للبرتوكيمياويات
احلايل
العام
لنهاية
مؤمنة
الغذائية
السلة
مفردات
التجارة:
وزير
يف البرصة
أكد تسديد مستحقات الفالحني

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التجارة عالء الجبوري ،أم�س األحد ،الكميات
َّ
املس�وقة من الحنطة لعام  ،2022مؤك�دا ً تأمني مفردات
السلة الغذائية من الحنطة حتى نهاية العام الحايل.
وق�ال الجب�وري يف مؤتمر صحف�ي ،إن «األع�وام األخرية
الس�يما الع�ام  2020كانت كمي�ات الحنطة املتس�لَّمة 5
ماليين و 100ألف طن» ،مبينا ً أن «حاجة العراق س�نويا ً
م�ن الحنط�ة تبل�غ  4ماليين و 500ألف ط�ن بواقع 10
حصص توزع يف السنة».
وأض�اف ،أن «االنتاج املحلي لهذا الع�ام  2022وصل يوم
أمس مليونني و 102ألف طن من الحنطة ،وهذه الكميات
ّ
املتس�لمة إذا ما قارناها م�ع التوقعات ،فهي كانت أفضل
بكثري ،نتيجة املتغريات».
وأك�د ،أن «م�ؤرش عملي�ة النجاح لهذا املوس�م التس�ويقي
كان بس�بب االس�تعداد الحكوم�ي املبك�ر لعملية اس�ترياد
هذه امل�ادة» ،مبيناً ،أن «الوزارة وضعت خطة إستراتيجية

السترياد الحنطة يف قانون األمن الغذائي الذي خصص مبالغ
السترياد مادة الحنطة».وأشار إىل ،أن «مستحقات الفالحني
هذه السنة اختلفت عن الس�نوات املاضية ،حيث تم تسديد
كافة املبال�غ» ،منوها ً بأن «املبالغ س�ددت إىل اآلن ما يقرب
م�ن  70باملئ�ة ،منها  7محافظ�ات اىل  8محافظات َّ
صفرت

بش�كل كامل».وتابع ،أن «بع�ض املحافظات األخرى كان
تسويق املحصول بشكل متأخر ،ومازالت عمليات التسلُّم
تج�ري ،وهناك تنس�يق كبري م�ع وزارة املالية لدفع هذه
املس�تحقات بش�كل متتايل» .وعبرَّ عن «ش�كره للرشكة
العامة لتجارة الحبوب ،التي كانت لها جهود استثنائية إذ
واظب منتسبوها عىل الدوام حتى خالل أيام العيد والعطل
لتسلّم محصول الحنطة».
وأكد أن «محصول الحنطة لم يواجه هذه الس�نة مشاكل
كبرية ،كما يف الس�نوات السابقة ،نتيجة تغيري املواصفات
ُّ
التس�لم التي تمَّ�ت يف تجارة الحبوب ،التي كان
يف عمليات
لها دور كبري يف تذليل الصعوبات».
وأكد ،أن «مخازن وزارة التجارة تحتوي عىل كميات تكفي
َّ
الس�لة الغذائية بش�كل كامل حتى نهاية
لتأمني مفردات
ً
ه�ذا العام».واختتم قائلا ،إن «ال�وزارة رشعت خالل هذه
األيام بالتعاقد عىل مادة الحنطة والسلة الغذائية» ،مبينا ً أن
«إقرار مجل�س النواب قانون األمن الغذائي انعكس بش�كل
كبري عىل تأمني الخزين».

البصرة  /المستقبل العراقي
وصل وزير الصناعة واملعادن منهل الخباز،
أم�س األح�د ،اىل البرصة ،وافتت�ح مصنعا ً
إلنتاج سماد الداب ،والبرتوكيمياويات.
وذكر بيان لوزارة الصناعة تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه أن «الخب�از وصل اىل
مطار البرصة برفق�ة ممثل وزارة الزراعة
مدي�ر ع�ام التجهي�زات الزراعي�ة طال�ب
الكعب�ي ومدي�ري الشركات الصناعي�ة
العامة».واوض�ح ،أن «الوزير افتتح معمل
س�ماد ال�داب للقط�اع الزراع�ي ومعم�ل
البرتوكيمياوي�ات النت�اج حبيب�ات البويل
اثيلني واطئ الكثافة» ،مبيناً ،أن «االفتتاح
ت� ّم بحض�ور البارون�ة الربيطاني�ة ايم�ا
نكلسن».

املياه اجلوفية تنجـــــز « »177بئر ًا مائي ًا خالل شهر حزيران لعام 2022
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
تس�تمر الهيأة العامة للمياه الجوفية يف س�عيها لتوفري
املي�اه يف جمي�ع محافظات بلدنا العزي�ز بهدف معالجة
الشحة املائية ومن اجل سد االحتياجات اآلنية للمواطنني
س�واء كانت ألغ�راض الرشب او االس�تخدامات اليومية
املتع�ددة وكذلك لألغراض الصناعية باإلضافة اىل س�قي
ً
وخاصة يف
املزروع�ات به�دف زي�ادة الرقع�ة الخضراء
املناط�ق البعيدة ع�ن املياه الس�طحية كما أك�د املصدر
اإلعالم�ي يف الهيئ�ة حيث بلغ ع�دد االب�ار املنجزة خالل
ش�هر حزيران لع�ام  2022يف عم�وم املحافظات ()177
بئر متضمن�ة آبار النف�ع العام وآب�ار الش�حة املائية يف
املحافظ�ات باإلضافة اىل فحص ( )101برئ ونصب ()55
طاقم ضخ وصيانة ( )9طاقم ضخ .
وقد جاءت حصيلة هذه االبار بجهود متواصلة من خالل
الف�روع املوزعة عىل اغل�ب محافظتنا س�عيا من الهيأة
يف الوص�ول اىل اعلى النس�ب م�ن االنتاج م�ن حيث عدد

االب�ار املنفذة التي يتم انجازها بعد الكش�ف عىل املناطق
املخت�ارة جيولوجي�ا من خالل ك�وادر متخصصة عاملة
يف الف�روع وب�إرشاف مبارش من قبل مدي�ر الفرع.حيث
ت�م حفر ( )4آبار يف العاصمة بغداد خالل ش�هر حزيران
كما تم فحص ( )4آب�ار يف مناطق متعددة من املحافظة
بجهود فرقتي حفر ( )112 - 111وذلك لتنش�يط الوضع
املائ�ي يف املحافظة وس�د االحتياجات االني�ة للمواطنني
من املياه واس�تغالل املي�اه الجوفي�ة بطريقة صحيحة
لألغ�راض الزراعية باإلضاف�ة اىل االس�تخدامات املنزلية
املختلفة ومنها برئ وزارة الش�باب والرياضة بعمق ()25
م وبرئ قرية الب�و عامر بعمق ()24م باإلضافة اىل نصب
طاقم ضخ واحد.
وكذلك س�اهمت الهي�أة وبص�ورة مب�ارشة يف الحد من
ظاهرة ش�حة املي�اه التي تعان�ي منها محافظ�ة دياىل
نتيجة قلة الواردات املائية باإلضافة اىل الظروف املناخية
املتمثلة بارتفاع درجات الحرارة والتي كان لها دور فعال
يف زيادته�ا وتفاقمه�ا وذلك للمس�اهمة يف تقليل معاناة

املواطنين يف املحافظ�ة حي�ث كان لهذه الش�حة املائية
تأثير كبير على حياته�م اليومية.حيث انج�زت الهيأة
( )84برئ خالل ش�هر حزيران من خلال جهود العاملني
يف ف�رق الحف�ر ( )73و ( )74و( )51و( )78وبأعم�اق
مختلفة ترتاوح بني ( )84 -20م لدعم محطات االس�الة
يف املحافظة واس�تخدام املياه لألغراض اليومية املختلفة
وكذلك توفير املياه لدعم بس�اتني محافظة دياىل ضمن
خطة حفر ( )100برئ يف بساتني املحافظة وايضا ً فحص
( )51برئ.وتواص�ل الهي�أة تكثيف جهوده�ا يف محافظة
نينوى لتوفري املياه يف املناطق البعيدة عن املياه السطحية
واس�تخدامه ألغ�راض الشرب واالس�تخدامات اليومية
املختلفة باإلضافة اىل س�قي املزروعات وارواء الحيوانات
حي�ث تكللت هذه الجه�ود بإنجاز ( )9آبار خالل ش�هر
حزي�ران لعام  2022بأعماق ترتواح ما بني (150ـ )300
م بجه�ود العاملني يف فرق الحف�ر العاملة يف الفرع منها
برئ مستشفى ربيعة بعمق ()200م و برئ اصفوك بعمق
()266م باإلضافة اىل فحص ( )7آبار يف املحافظة .

أمانة جملس الوزراء تعلن إنجاز تصاميم إنشاء  14جمرس ًا
ونفق ًا يف بغداد

بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن األمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء حميد
نعي�م الغزي ،أمس األح�د ،االنتهاء من إنجاز
ً
ونفقا
التصاميم الخاصة بإنشاء  14مجرسًا
يف مناط�ق متفرق�ة م�ن بغداد.وذك�ر بي�ان
لألمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ان الغزي أكد
خالل ترؤس�ه اجتماع اللجن�ة العليا ملعالجة
االختناق�ات املروري�ة يف العاصم�ة بغداد ان
«رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
وج�ه برضورة إيالء هذا امللف أهمية قصوى،
مل�ا له من انعكاس�ات إيجابي�ة ملعالجة أزمة

االختناقات املرورية التي تش�هدها العاصمة
بغ�داد ،والعم�ل بجدي�ة إلنج�از املرشوعات
املدرج�ة ضم�ن ه�ذه املل�ف» .وأض�اف ،أن
«اللجنة وقفت عىل معالجة األس�باب ووضع
الحلول املالئم�ة ،من خالل ع�دد املرشوعات
التي بارشت بها الجهات القطاعية ،واالنتهاء
م�ن مرحل�ة إع�داد التصامي�م ملرشوع�ات
أخرى».وأشار الغزي ،إىل «االنتهاء من إنجاز
التصامي�م الخاص�ة بإنش�اء ( )14مجسرا ً
ونفق�ا ً يف مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصم�ة،
موجه�ا ً بعرضه�ا على رشك�ة استش�ارية
رصين�ة إلبداء املالحظ�ات النهائية ،وإضافة

اهليئة :وصول مجيع احلجاج
إىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الهيئ�ة العليا للح�ج والعمرة ،أمس األح�د ،اكتمال وص�ول جميع
الحج�اج العراقيين اىل البلاد ،فيما اش�ارت اىل أن الع�راق األول بني الدول
االسالمية يف تقديم الخدمات املثالية للحجاج.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن « آخر رحلة
جوي�ة للحجاج العراقيني وصلت اىل أرض الوطن تقل عىل متنها  260حاجا ً
قادمة من مطار امللك عبدالعزيز يف جدة اىل مطار أربيل».
وأضافت ،أن «وصول جميع الحجاج البالغ عددهم  15ألف و  252حاجا ً عن
طريق منفذ جديدة عرعر الحدودي الربي وعرب املطارات العراقية الخمس�ة
(بغداد ،البرصة ،النجف األرشف ،السليمانية ،أربيل) ،اكتملت».
وأك�دت ،أن «آلي�ة تفوي�ج الحجاج م�ن الديار املقدس�ة اىل العراق س�ارت
بانس�يابية عالية وف�ق التوقيتات والجداول التي وضعته�ا الهيئة من دون
حدوث معوقات».
وأش�ارت اىل أن «السلطات الس�عودية قيّمت بعثة الحج العراقية األوىل من
بين دول العالم اإلسلامي من حي�ث تقديم الخدمات املثالي�ة للحجاج هذا
العام وحصلت عىل درع التميز من وزارة الحج السعودية».

الرافدين يطلق وجبة من سلف
املوظفني واملنتسبني
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين ،أمس األحد،
اطلاق وجب�ة جدي�دة م�ن س�لف
املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع
والداخيل
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه انه «تم اطلاق وجبة
جديدة من سلف املوظفني والعقود
ومنتس�بي الدف�اع والداخلي�ة التي
تب�دا من  ٥مليون وحتى  ٥٠مليون

بالنس�بة للموظفني واملنتس�بني و
س�لف العقود تبل�غ  ٥و  ١٠مليون
وذلك بعد اس�تكمال كافة اجراءات
املن�ح وف�ق الضواب�ط والتعليمات
حيث يكون التقديم عىل السلف عن
طريق ف�روع املصرف املنترشة يف
بغداد واملحافظات «.
واض�اف ان» الف�روع مازال�ت
مس�تمرة يف اس�تقبال طلب�ات
معاملات الرتوي�ج ع�ن الس�لف
للموظفين ومنتس�بي الق�وات
االمنية».

ملس�ات فني�ة وحضارية عليه�ا قبل الرشوع
بعملية اإلحالة والتنفي�ذ ،إضافة إىل الوصول
ملراحل متقدم�ة يف إنه�اء التعارضات ضمن
خط سير مرشوع القطار املعلق ،بالتنس�يق
بني وزارتي النقل والكهرباء وأمانة بغداد».
ولف�ت األمين العام ملجل�س ال�وزراء ،إىل أن
نس�بة اإلنجاز يف مشروع طري�ق (الدورة -
اليوس�فية) بلغ�ت ( )%80وس�يتم افتتاحه
خالل فرتة شهرين ،فضالً عن تقدم يف مراحل
العمل ضمن مرشوع تطوير مداخل العاصمة
الخمسة ،حيث ستسهم كل هذه املرشوعات
يف فك االختناقات املرورية.

النجف توافق عىل نقل
موقع الطمر وإحالة معمل
تدوير النفايات لالستثامر
النجف األشرف  /المستقبل العراقي
ح�ذرت بلدية محافظة النج�ف األرشف ،أمس األحد،
من مخاطر الطمر الصحي يف املحافظة ،فيما أشارت
إىل اس�تكمال اإلج�راءات كاف�ة لنق�ل موق�ع الطمر
الصحي اىل منطقة بحر النجف ،فيما أكدت االستعداد
إلعالن معمل تدوير النفايات كفرصة استثمارية.
وقال مدير إعالم البلدية املهندس بش�ار الس�وداني يف
ترصيح صحفي إن «بلدي�ة محافظة النجف حصلت
على املوافقات كافة لنقل موق�ع الطمر الصحي من
املوقع الحايل قرب عمود  110باتجاه محافظة كربالء
اىل املوقع الجديد يف منطقة بحر النجف ،الذي يبعد عن
مركز املحافظة أكثر من  30كم ».
وأض�اف ،أن» نق�ل الطمر الصحي يحت�اج اىل موازنة
ومبالغ مالية لنقل النفايات اىل املوقع الجديد» ،مبيناً،
أن «آلي�ات نقل النفايات ه�ي آليات قديمة وغري قادر
عىل نقل النفايات اىل تلك املسافات».
وتابع ،أن «ك�وادر بلدية محافظة النجف تقوم يوميا ً
برف�ع أكث�ر من أل�ف ومئة طن م�ن النفاي�ات ويتم
نقلها اىل أماك�ن الطمر الصحي».وع�ن معمل تدوير
النفايات ،أوضح السوداني ،أن «بلدية النجف والدوائر
ذات العالقة أنهت املوافقات الرسمية كافة عىل إدراج
وإنش�اء معمل تدوي�ر النفايات كفرصة اس�تثمارية
وه�و حاليا ً يف طور اإلعالن يف هيئة االس�تثمار».وبني
الس�وداني ،أن «املنحة التي ق َّدمها مجلس الوزراء اىل
بلدية النجف والبالغة خمسة مليار دينار تم تقسيمها
اىل ثالث�ة مليار لشراء آليات وملياري�ن اىل دعم ملف
التنظيف�ات يف املحافظة» ،الفتا إىل أن «البلدية وصلت
ملراح�ل متقدمة يف تقديم الكش�وفات م�ن اجل رشاء
االلي�ات «.وأش�ار اىل أن «أه�ايل محافظ�ة النج�ف
يش�كون من املش�اكل الصحية التي تس�ببها مواقع
الطمر الصح�ي بالقرب من مناطق س�كناهم ،حيث
تت�م عملية ح�رق مواقع الطمر الصح�ي ،وهذا يرض
بصحة األهايل بس�بب أعمدة الدخان املتصاعدة منها
ً
فضلا عن االم�راض التي تخلفها كم�رض الرسطان
وكذلك األمراض التنفسية».

ام�ا يف محافظة كربلاء املقدس�ة فقد ب�ارشت الكوادر
الفني�ة والهندس�ية العامل�ة يف الف�رع بانج�از ( )7آبار
باإلضافة اىل فحص ( )8آبار يف املحافظة منها برئ حديقة
الجنائ�ن  /بلدية عني تمر بعمق ()90م وكذلك انجاز برئ
حديقة حي رمضان دور الحجر بعمق ()18م لالستفادة
من املياه الجوفية لالستخدامات اليومية املختلفة وكذلك
سقي املزروعات والتش�جري يف املناطق البعيدة عن املياه
الس�طحية.وتأكيــــدا ً من الهيأة عىل مواجهة الظروف
املناخي�ة الحرج�ة التي تعان�ي منها العديد م�ن املناطق
البعي�دة عن املياه الس�طحية يف محافظاتنا ممـــا دعا
الهي�أة اىل تكثي�ف جهودها حيث تمكنت م�ن انجاز ()3
آب�ار يف محافظ�ة واس�ط خالل ش�هر حزي�ران كما تم
فح�ص ( )3آبار منها برئ قرية الش�هابي القديمة بعمق
()60م وبجهود فرقة حفر ( )50وذلك لتنش�يط الوضع
املائ�ي يف املحافظة وس�د االحتياجات االني�ة للمواطنني
من املياه واس�تغالل املي�اه الجوفي�ة بطريقة صحيحة
لالستخدامات الزراعية واالستعماالت املنزلية املختلفة.

املجلس االقتصادي يصدر جردة بالتعامالت
االقتصادية بني العراق وتركيا

حمافظة بغداد تتحدث عن مشاريعها
ضمن قانون الدعم الطارئ
بغداد  /طالب ضاحي  /عادل احمد
أعلن�ت محافظة بغداد ،أم�س األحد ،حج�م تخصيصاتها املالية
من قانون الدعم الطارئ لتمويل املشاريع يف مختلف القطاعات،
مؤك�دة أن تأخر إق�رار املوازنة س�بب عجزا ً يف تمويل املش�اريع
املستمرة.
وقال مدي�ر التخطيط العام يف املحافظة عبد الرحيم كريم عويد،
إن «جميع املش�اريع س�تمول ضمن برنامج الدعم الطارئ التي
تشمل مجاالت البلديات واملاء واملجاري والشؤون البلدية والرتبية
والصحة والرياضة والشباب والطرق».
وأض�اف ،أن «تخصيص�ات محافظة بغداد ضم�ن برنامج األمن
الغذائ�ي والدع�م الط�ارئ ه�ي  1241ملي�ارا و101988458
دينارا».
وأك�د أن «تأخير إقرار املوازنة ،س�بب عجزا يف تمويل املش�اريع
املس�تمرة» ،داعي�ا اىل «االرساع يف اقرارها حتى يتمكن من تعزيز
ابواب املشاريع املستمرة وتجنب ايقافها».

الصحة تنرش رابط االستامرة اإللكرتونية
اخلاصة بالتدرج الطبي
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
كشف كادر ومستشاري املجلس االقتصادي
العراق�ي ،أم�س األح�د ،عن أه�م مؤرشات
االقتص�اد الرتك�ي ،ويتضمن حج�م التبادل
التج�اري وع�دد الس�ياح العراقيين الذي�ن
يزورن تركيا سنويا وحجم املبالغ املرصوفة
من قبلهم يف تركيا مع تفاصيلها.
وأشار املجلس االقتصادي إىل أهمية الرتكيز
عىل نسبة التضخم وحجم البطالة وانخفاض
العمل�ة الرسيع واملخيف وعىل حجم ومقدار
التبادل التجاري والسياحي مع العراق:
الناتج املحيل االجمايل  815مليار دوالر.البطالة 12.4% 2021التضخم 19.8% 2021نمو الناتج املحيل .11% 2021الصادرات  225 2021مليار درالر.االستريادات الرتكية  222مليار دوالر.عج�ز الحس�اب الج�اري  13.69-ملي�اردوالر
صايف امليزان التجاري  2.73-مليار دوالر.ارتف�ع س�عر رصف العملة الرتكية بنس�بة
 300%م�ا بني عام�ي  ،2019-2014ولغاية
 2022بلغ ( )17،67لرية/دوالر.
تس�اهم ال�دول العربي�ة باالهمية النس�بية
للص�ادرات بنحو 18%ويع�د العراق خامس
أكبر دول�ة يس�تورد م�ن تركي�ا الس�لع
والخدمات االس�تهالكية وبنس�بة مساهمة
( )27%من استريادات الدول العربية ،و()5%
من أجمايل الصادرات الرتكية ،واس�تريادات
الع�راق م�ن تركي�ا متمثل�ة ،باملجوه�رات
والذهب املصنوع ،الحنطة ،الدواجن  ،ومواد
البناء و البسكويت والكعك ،االثاث ،املالبس،
املعجنات ،الطماطم...
أدناه نموذج مبسط عىل بعض االسترياداتم�ن تركي�ا لع�ام  )2(، 2021ملي�ار دين�ار
م�ن الربتقال )3( ،مليار دين�ار من الليمون
الط�ازج والحام�ض )5( ،ملي�ار دين�ار من
الرم�ان ،و( )421ملي�ار دينار م�ن القمح،
( )2.5ملي�ار دين�ار لبعض اللح�وم املعلبة،
( )2ملي�ار دين�ار لبعض انواع البس�كويت،
( )3مليار دينار حلويات
ارتفعت قيمة اس�تريادات العراق من تركيا
للربع االول من الس�نة الحالية بنس�بة %27
مقارن�ة م�ع الرب�ع االول م�ن  2021لتصل
اىل  2.7ملي�ار دوالر امريك�ي وارتفع�ت
قيمة االغذية املس�توردة بنسبة  %63بينما
ارتفع�ت قيم�ة املرشوبات والتبوغ بنس�بة
 %101وتمثل اس�تريادات العراق من االغذية
م�ا نس�بته  %32م�ن مجم�ل االس�تريادات

حسب بيانات جهاز االحصاء الرتكي
حس�ب وزارة الس�ياحة الرتكية ف�أن قيمة
االنف�اق الكلي�ة للزائري�ن العراقيين خالل
الربع االول من الس�نة الحالية بلغت 192.5
مليون دوالر امريكي بارتفاع بلغت نس�بته
 %48مقارن�ة م�ع نف�س الفرتة من الس�نة
املاضي�ة  2021والت�ي كانت قيم�ة االنفاق
الكلية لل�زوار العراقيين  129مليون دوالر
امريك�ي  ،ومثل�ت االي�رادات م�ن الزائرين
العراقيني ما نسبته  %3.5من مجمل ايرادات
تركيا الس�ياحية والبالغة خلال الربع االول
من السنة  5.5مليار دوالر امريكي
وارتف�ع ع�دد الزائري�ن العراقيين لرتكيا يف
الربع االول من الس�نة بنسبة  %113مقارنة
مع نف�س الفترة من الع�ام امل�ايض ليبلغ
مجم�وع الزائرين العراقيين  215الف زائر
يف االش�هر الثالث�ة االوىل من الس�نة مقارنة
ب  100ال�ف زائ�ر يف الرب�ع االول من 2021
وتراجع معدل الرصف للزائر العراقي بنسبة
 %30مقارن�ة م�ع الرب�ع االول م�ن الس�نة
املاضي�ة ليبلغ معدل الصرف لكل زائر 894
دوالر امريكي مقارنة مع  1282دوالر خالل
نف�س الفترة من الع�ام الس�ابق ،وتوزعت
نسب االنفاق بالشكل التايل
 %21عىل الطعام والرشاب
 %17للنقل والسفر
 %16رشاء مالبس
 %10للسكن
ارتفاع الصادرات الرتكية من بعض
توزعت نسب االنفاق بالشكل التايل
 %21ع الطعام والرشاب
 %17للنقل والسفر
 %16رشاء مالبس
 %10للسكن
ارتف�اع الصادرات الرتكية م�ن الخرضاوات
والفواك�ه اىل العراق عام 2021بنس�بة %37
مقارنة مع  2020وبنس�بة  %20مقارنة مع
 2017لتص�ل اىل اكثر م�ن  625مليون دوالر
امريكي
حج�م الص�ادرات الرتكي�ة من الدج�اج اىل
العراق بلغ�ت يف  2021اكثر من  247مليون
دوالر بارتف�اع بل�غ نس�بته  %31مقارنة ب
2020
وارباح السفارة الرتكية يف العراق من رسوم
التاشريات السياحية فقط تصل اىل  1مليون
ً
يومي�ا اي  22مليون دوالر ش�هريا اما
دوالر
نس�بة تصدير الفواكه اىل العراق عام 2021
فقد ارتفعت بنس�بة  %37مقارنة مع 2020
وبنس�بة  %20مقارن�ة م�ع  2017لتصل اىل
أكثر من  625مليون دوالر امريكي.

اعلن�ت وزارة الصح�ة ،أمس االح�د ،عن االس�تمارة االلكرتونية
الخاصة بخريجي السنوات السابقة.
وتنرش املس�تقبل العراقي رابط االس�تمارة اإللكرتونية الخاصة
بالتدرج الطبي لخريجي السنوات السابقة:
https://iqmohserv.net/d_tad_2022

كردستان تصدر تعليامت بشأن رشحية
اهلاتف النقال واألنرتنت

بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت حكوم�ة إقليم كردس�تان ،أمس األحد ،تعليمات بش�أن
رشيحة الهاتف النقال واألنرتنت.
وذك�ر بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان «وزارتي
الداخلي�ة والنق�ل واالتص�االت يف كردس�تان اصدرت�ا تعليم�ات
مشتركة بخصوص (رشيح�ة الهاتف النق�ال واالنرتنيت ) بدون
اجازة او اوليات».
واضافت ان «التعليمات تضمنت:
 امهال رشكات االتصاالت وتقديم الخدمات ش�هرا ً واحدا ً اعتبارا ًم�ن  24تم�وز اىل  23آب املقب�ل باالبلاغ عن وكالئه�م وكاالئهم
اصح�اب املكاتب برضورة اصدار اج�ازات عمل جديدة من وزارة
الداخلية و االسايش».
 بعد يوم  24آب س�يتم غلق اي مكان غري مرخص لبيع رشيحةالهاتف النقال ،وعىل املحافظني واالدارات املستقلة تطبيق ذلك.
 بع�د تطبي�ق كل ه�ذه التعليمات تق�وم لجان بمراقب�ة العملواالسواق.
وبشأن حيازة االسلحة حددت الداخلية التعليمات التالية:
س�يتم افتتاح  12مركزا يف املحافظات واالدارات املستقلة لجمعالسلاح الخاص باالس�تخدامات الحربية ،وعىل املواطنني جميعا
تسليمه اىل تلك املراكز.
تشكيل  12لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة واالسايشلغرض استالم وجرد االسلحة املسلمة من قبل املواطنني.
 تقوم وزارة الداخلية باالعالن عن اماكن مراكز االستالم.تخصيص  40مركزا استالم اسلحة الكالشنكوف واملسدس.احتف�اظ املواطنين بسلاحهم املرخص بعد ملىء تعهد بانه اليحمله وال يهديه ويبقى يف املنزل او مكان آمن.
وزارة الداخلي�ة بوضع نظام الكرتوني بكل املعلومات عن املركزالتي ستفتتح واللجان املشكلة لهذا الغرض.

4

اعالنات

العدد ( )2652االثنين  25تموز 2022
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 010-PC-22-EBS
Provision of Supplying food material for EBS Camp
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Public Tender Announcement for Tender No: 012-PC-22-EBS
Provision of Perkins Generator Maintenance Materials
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

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

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

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Supplying food material for EBS Camp

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Perkins Generator Maintenance Materials

Tender No.: 010-PC-22-EBS

Tender No.: 012-PC-22-EBS

Tender Information:

Tender Information:

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

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

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

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

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

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

below.

below.

Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek at least Three qualified contractors who have enough experience and ability to

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

Provide food material for EBS.

oilfield Perkins generator maintenance materials.

Note: For more details, please refer to ITB document.

Note: For more details, please refer to ITB document.

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:

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

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

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

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

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

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.

B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.

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

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

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

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

conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with

conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with

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

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

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

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

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

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

Part Three:

Part Three:

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

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

tender submission deadline 16:00 PM, 7th September 2022 based on the ITB documents.

tender submission deadline 16:00 PM, 23rd August 2022 based on the ITB documents.

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

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

before the deadline mentioned above.

before the deadline mentioned above.

Bidders Proposals shall consist of:

Bidders Proposals shall consist of:

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

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

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

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

compiled).

compiled).

C. Bid Bond with a value of 20,000.00 USD.

C. Bid Bond with a value of 15,000.00 USD.

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

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

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

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

should be clearly mentioned on the envelope.

should be clearly mentioned on the envelope.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 106
التاريخ 2022/7/24

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري تلك االمالك والعائده اىل بلدية
(العباس�ية ) وملدة (حس�ب ما م�ؤرش ازاءها ) وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل
من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل ( )30يوم تبدء
م�ن اليوم التايل لنشر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل اوصاف العقار والقيم�ة التقديرية علما ان التامينات
القانوني�ة لالشتراك باملزايدة ه�ي بما ال يقل عن  %20من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة
استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة االعالن البالغة ( ) 30يوم يف الساعة (العارشة
صباحا) يف ديوان (بلدية العباسية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون 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 عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 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 شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

بناية

14/1

473م2

بناية سوق العباسية القديم

سنة واحدة

2

حوانيت

14/34-14/39

18م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير

ثالث سنوات

3

بناية جملون لبيع
المالبس

525/16م32

280م2

الشارع العام كوفة ـ عباسية  /على القطعة
 525/16مقاطعة 32

ثالث سنوات

4

ملعب خماسي

207/29م31

1000م2

ابو شورة حي الرسالة  /خلف اعدادية المربد

سنة واحدة

5

ملعب خماسي

12/23م32

1196م2

الشارع المؤدي الى مركز شباب العباسية

سنة واحدة

6

كشك

10/10

6,25م2

الشارع العام  /مجاور صورة االمام علي (ع)

سنة واحدة

7

كشك

10/17

6م2

بالقرب من رصيف الشارع العام  /مجاورالحي
الصناعي

سنة واحدة

8

كشك

10/18

6م2

مقابل كراج البلدية الجديد

سنة واحدة

9

اكشاك

-12/4-12/3
12/12-12/15

9م2

الشارع العام  /مجاور صورة االمام علي (ع)

سنة واحدة

فقدان
فق�د وصل التأمين�ات بمبلغ ثالثة ماليني وس�تمائة ألف
دينار املرقم  68464الصادر بتاريخ  2004/7من(رشكة
توزيع املنتجات النفطية  /هيئة توزيع الجنوب)بأسم /
كاظم عب�د املهدي عيل .فمن يعثر عليه يس�لمه اىل جهة
اإلصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك محمد جاس�م يحيى اقتىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم
 46830/3ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلج�راءات دون حض�ورك اس�م طالب االجازه يوس�ف
سعيد عبد الوهاب

فقدان
فقد وص�ل التأمينات بمبل�غ اربعمائة أل�ف دينار املرقم
 134200الص�ادر بتاري�خ  2010/9م�ن (رشكة توزيع
املنتجات النفطية  /هيئة توزيع الجنوب) بأسم  /صفاء
فوزي غانم .فمن يعثر عليه يسلمه اىل جهة اإلصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك علي كاظم حرب�ي توجب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقه عىل قيام رشيك رش�ا عيل محم�د جواد بالبناء
عىل حصتها املش�اعه يف القطع�ه املرقمه  18122/3حي
النرص خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر
خ�ارج الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

فقدان وصل قبض
فق�د وص�ل القبض الص�ادر م�ن بلدية النج�ف و املرقم
 491104بتاري�خ  2022/3/2باس�م علاء حمي�د عب�د
الهادي  /مكيه فاضل عباس بمبلغ  24,000,000مليون
دينار من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك رحيم خل�ف رحيم توجب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه عىل قيام رشيك عباس عيل هاش�م بالبناء عىل
حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 67198/3خي النداء
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك باالعرتاض مستقبال

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1575/
التاريخ2022/7/21/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت س�هام
املدي�ن يف العقار تسلس�ل  96/1م 37ام
هليل الواق�ع يف الكوت العائ�د للمدينني
(علي كاظم رض�ا  /محم�د كاظم رضا
) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن (راي�د
ه�ادي جكنود ) البال�غ ()10.000.000
عشره ملي�ون دين�ار فعلى الراغ�ب
بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل
مدة(30يوم�ا) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
عشرة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:ك�وت  /الك�وت
الجدي�ده العقار املرق�م  96/1م  37ام
هليل
-2جنسه ونوعه  :بستان ملك رصف
-3ح�دوده و اوصاف�ه :عم�وم العق�ار
يحت�وي عىل ع�دة دور س�كنية متناثره
و الس�هام املباعة خاليه من املشيدات و
تقع بالقرب من طريق كوت ـ بغداد
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة 10 :دونم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمي�ة املقدرة  10,000,000 :عرشة
ماليني دينار عن بيع 300سهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1576/
التاريخ2022/7/21/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت س�هام
املدي�ن يف العق�ار تسلس�ل  132/1م37
ام هلي�ل الواقع يف الك�وت العائد للمدين
(عم�ار س�عد منات�ي ) املحج�وز لق�اء
طلب الدائ�ن (رايد هادي جكنود ) البالغ
( )15.000.000خمس�ة عشر ملي�ون
دين�ار فعلى الراغ�ب بالشراء مراجعة
هذه املديري�ة خلال مدة(30يوما) تبدأ
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة عشرة م�ن املائة
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:ك�وت  /الك�وت
الجديده العق�ار املرقم  132/1م  37ام
هليل
-2جنس�ه ونوعه  :أرض زراعية تس�قى
بالواسطة ملك رصف
-3ح�دوده و اوصاف�ه :عم�وم العق�ار
يحتوي عىل عدة جملونات تعود للرشكاء
مطله عىل طريق كوت ـ بغداد و اس�هام
املباع�ه خالي�ه م�ن املش�يدات و كذالك
وجود عدة من الدور السكنية املتناثره
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة 1910 :سهم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمية املقدرة  30,560,000 :ثالثون
مليون و خمسمائة و ستون الف دينار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 235 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :مهديه
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة :
املش�تمالت  :غرفتين ن�وم – مطب�خ –
صحيات – حمام – مرافق صحية وغرفة
يف الطابق العلوي البناء قديم جدا ً
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :صاحب العقار
مقدار البيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل
يف املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله
العائد للراهن (سعيد محمد سعيد ) لقاء
طلب الدائن املرتهن ( املرصف الصناعي)
فعلى الراغب يف االشتراك فيها مراجعة
هذه الدائرة خالل (ثالثون) يوما ً اعتبارا ً
م�ن اليوم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية
او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن %10
م�ن القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة (
 )45000000خمس�ة واربع�ون ملي�ون
دين�ارا ً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة
( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف بابل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخطار
م�ن  /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل /
املنطقة الثانية
اىل  /املته�م اله�ارب  /ش  .م ب�رزان
محمود رشيد
الساكن  /مجهول االقامة
اقتضى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة
خالل م�دة (  ) 30يوما من تاريخ نرشه
اذا كن�ت داخل العراق او خارجه لالجابة
عن الجريمة املس�ندة اليك وف�ق املادة (
 ) 32ق ع د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ
االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك
اح�كام امل�ادة (  ) 69ق أ د املتضمن�ة ما
ييل :
-1الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة
لجريمتك .
-2اعطاء املوظفين العموميني صالحية
القاء القبض عليك اينما وجدت .
-3ال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن محل
اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشكاء  /حمود كاظم صالح وفراس
صبحي عبد الوهاب .
اقتضى حض�ورك اىل صندوق االس�كان
العراقي  /وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
على قي�ام الرشيك الس�يد (ف�ارس عبد
االئمة عبد زيد خلف ) بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة ( )58 /6م
( 31البدع�ة ) لغ�رض تس�ليفه ق�رض
االس�كان  .وخالل مدة اقصاها خمس�ة
عشر ي�وم داخل الع�راق وش�هر خارج
العراق م�ن تاريخ العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه
س�وف يس�قط حق�ك يف االعتراض
مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط ا
التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 2263 :ب2022/
التاريخ 2022/7/17:
اىل املدع�ي عليه�ا /انتخ�اب محمود
شنيرت
اعــــــــــالن
اق�ام املدع�ي عص�ام رش�يد غاف�ل
الدعوى املرقم�ة اعاله يطلب دعوتك
للمرافع�ة و الحك�م بتس�ديد مبل�غ
قدره (خمس�ة ماليني دينار عراقي)
ع�ن وص�ل امان�ه وملجهولي�ة محل
اقامتك حسب اشعار مختار منطقة
ح�ي الجوادين (صغري عذيب يونس)
و كت�اب مرك�ز رشط�ة الفالحي�ة
بالع�دد  8927يف  2022/6/23ل�ذا
تق�رر تبليغ�ك بمضم�ون عريض�ة
الدعوى املرقم�ة /2263ب 2022/و
نشر بصحيفتني محليتني لذا اقتىض
حضوركم يوم  2022/8/7و يف حال
عدم حضوركم س�وف يتم السير يف
اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم
القايض
ياسني خضري الدريعي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف
الرميثة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
الوري�ث س�عود اليذ عب�اس بموجب
القسام الرشعي املرقم  2022/32يف
 2022/1/25والص�ادر من محكمة
االحوال الشخصية يف الرميثة
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة
بتاريخ  2022/6/29لتسجيل تمام
العقار تسلسل ( )1033محلة الغربي
الواق�ع يف الرميث�ة باس�م  /ورث�ة
املت�ويف اليذ عب�اس عب�ود باعتباره
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة
تمهيدا للتس�جيل وفق القانون ()43
لس�نة  1971املع�دل قررنا اعالن هذا
الطل�ب فعلى كل من يدع�ي بوجود
عالق�ة او حقوق عينية او ش�خصية
على هذا العق�ار تقديم م�ا لديه من
طلب�ات او دفوع او اعرتاضات خالل
م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم
الت�ايل لنرش االعالن وكذل�ك الحضور
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
هذا االعالن وذل�ك الثبات ما لديه من
حق�وق موقعيا اثناء الكش�ف الذي
س�يجري يف املوع�د املذك�ور اعلاه
وس�وف يتم لصق نس�خة م�ن هذا
االعلان يف موق�ع العق�ار ويف لوح�ة
االعالن�ات الخاصة بدائرة التس�جيل
العق�اري وس�وف يتم تزوي�د دوائر
املالية واالوقاف بنسخة منها
رئيس الدائرة
املالحظ سالم نعيم عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2013/1255
التاريخ 2022 /7 /24
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف العقار
تسلس�ل  2/5604الواق�ع يف ح�ي
االنص�ار العائ�د للمدين قاس�م عبد
الحسين رس�ول املحجوز لقاء طلب
الدائ�ن س�حر جاب�ر حمي�د البالغ
تسعة ماليني وثمانمائة وسبعون الف
دينارفعلى الراغب بالشراء مراجعة
هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا
معه التامينات القانونية عرشة باملئة
م�ن القيم�ة املق�درة بص�ك مصدق
م�ع بطاقة االحوال املدنية وش�هادة
الجنس�ية وان رس�وم التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  2/5604ح�ي
االنصار
 2ـ جنسه ونوعه دار
 3ـ حدوده واوصافه يف بلدية النجف
بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته العق�ار يتال�ف م�ن
س�احة امامي�ة بضمنه�ا صحي�ات
وباب يؤدي اىل االستقبال والباب يطل
عىل الصالة ومن ثم غرفة نوم واحدة
ومطب�خ مغلف بالسيراميك اىل اعىل
سقف العقار منور وصحيات صغرية
تق�ع بجان�ب الس�لم ومن ثم س�لم
ي�ؤدي اىل غرف�ة واحدة وب�اب يؤدي
اىل الس�طح العقار سقف العقار من
الش�يلمان والطابوق ومطلي بمادة
االس�منت االرضي�ة لجمي�ع العق�ار
معبدة بمادة السبيس وجدران العقار
االس�تقبال والصالة من السيراميك
على ارتف�اع  1.2مرت تقريب�ا وباقي
الجدران مطلية بمادة االسمنت فقط
والعقار مجهز باملاء والكهرباء ولكن
لم يتم تغذيتها بعد
 5ـ مساحته 120
 6ـ درجة العمران متوسط
 7ـ الشاغل عيل اليوجد
 8ـ القيمة املق�درة احد عرش مليون
وس�بعمائة وثالث�ة وثمان�ون ال�ف
وثالث�ة وثالث�ون دين�ار وثالثمائ�ة
وثالثة وثالثون فلس
ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني
واسعة االنتشار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية صادرة
من تربية كركوك ثانوية الوثبة للبنني
بأس�م الطالب ( محمود محمد خلف
محم�ود ) رقم الوثيقة ( 1530903
)مرحلة االعدادي عىل من يعثر عليها
تسليمها ملصدرها

5

اعالنات

العدد ( )2652االثنين  25تموز 2022

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن حميل

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الخاص�ة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العقارات
املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب
االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة
( )%200من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب
الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاس�عة من صباح يوم االربعاء 2022/8/24
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة
وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

ر.مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تب�دأ م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خلال ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العام�ة دون الحاجة اىل انذار او
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا
صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 7ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spaneبطول 4م
 8ـ جل�ب املوافق�ة االمني�ة من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحاف�ظ املرقم  6782يف
2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
*مالحظ�ة  /عىل الراغبني باالشتراك باملزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ة الحيدرية لالطالع عىل القيم�ة القديرية للعقارات
املدرجة باالعالن
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم البلدي الجديد

المساحة م2

مدة التاجير

ساحة لبيع المواد االنشائية الجاهزة الشارع الحولي

30

600

سنتان

ساحة وقوف السيارات الشارع الحولي

40

1200

سنتان

معرض السيارات الشارع العام الجانب االيسر قرب دائرة
زراعة الحيدرية

43

600

معرض السيارات الشارع العام الجانب االيسر مجاور علوة
المخضرات القديمة

44

600

ساحة كمخزن السوق الشعبي مقابل ساحة بيع المتجولين
سابقا

82

280

سنتان

حانوت السوق الشعبي

-356-319-304-249-247
438-437-396-377-361

15

سنتان

حانوت السوق الشعبي

238

24

سنتان

حانوت الشارع العام الجانب االيمن

-172-171-169-168-167
178-176-173

15

سنتان

حانوت الشارع العام الجانب االيمن

179

30

سنتان

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية اليجار العقارات
املبين�ة تفاصيله�ا ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من
يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية
البالغ�ة ( )%200م�ن القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب صك مص�دق وفقا للقانون
وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من صباح يوم 2022/ /
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه مصاريف
املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

ر .مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ على املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابي�ة ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 7ـ يلزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف ـ كربالء الش�ارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spaneبطول
4م
 8ـ جل�ب املوافق�ة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم  6782يف
2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
الرقم البلدي الجديد
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اعالن حميل

تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار
العقارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجن�ة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملستاجري العقار
س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري يف
بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من صباح يوم  2022/ /وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم
الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام
من يوم اجرائها

ر .مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكاف�ة املصاريف خالل ()30
ي�وم من صدور االحالة م�ع تنظيم العقد وتصديقه وفق امل�دة املحددة بالقانون وتعليمات�ه وبخالفه يعترب ناكال
بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة
اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ()12078
يف 2012/11/21
 7ـ يل�زم املس�تاجر لالملاك الواقعة يف واجهة ش�ارع النج�ف ـ كربالء الش�ارع الرئييس بعمل واجه�ة من مادة
 K-spaneبطول 4م
 8ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم
 6782يف 2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
نوع الملك والموقع
واالستعمال

الرقم البلدي الجديد

المساحة م2

مدة التاجير

محل – الشارع العام –
الجانب االيسر

-833-807-804-742-732-709-786-747-743-722-721
822-799-798-797-796-791-834

15

اثنان سنة

محل – الجانب االيسر
– الحي الصناعي

-1096-1088-1078-1077-1068-1045-1039-1038-1024
-920-912-910-909-878-877-867-866-865-1107-1097
-1013-1011-975-961-960-948-933-908-943-938
971-970-1106-1099-198-1069-1035-1034

15

محل – السوق الشعبي

-564-563-562-552-551-546-543-539-533-531-529
-475-474-473-404-391-352-351-316-313-611-608
-606-419-414-410-357-355-300-266-675-542-482
630-628-626-625-614-613

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن حميل

نوع الملك والموقع واالستعمال
محل السوق العصري
كشك سندويج بنل ـشارع نجف ـ كربالء
معرض السيارات – الشارع العام – الجانب االيسر
ساحة كمخزن – الشارع العام – خلف المحالت
كشك حديد – شارع نجف كربالء الجانب االيمن
كشك حديد حي السالم قرب مدرسة صوت الحق
كشك سندويج بنل – شارع نجف كربالء
محل الشارع العام الجانب االيسر
محل الشارع العام الجانب االيسر
محل الجانب االيسر – الحي الصناعي مجاور معرض السيارات
محل السوق العصري
حانوت الشارع العام الجانب االيمن
محل الشارع العام الجانب االيمن
محل السوق الشعبي
محل قرب مصرف الرافدين فرع الحيدرية
محل السوق الشعبي
محل السوق العصري
كشك سندويج بنل شارع نجف كربالء
محل الشارع العام الجانب االيمن
ساحة كمخزن قرب المحطة الوسطية

www.almustakbalpaper.net

اثنان سنة

اثنان سنة

15

اعالن حميل

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدي�ة الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار
العق�ارات املبينة تفاصيله�ا ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزاي�دة مراجعة بلدية الحيدري�ة او اللجنة لالطالع على الرشوط املطلوبة
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملستاجري العقار
س�ابقا بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري يف
بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة من صباح يوم االربعاء  2022/8/24وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار
خمسة ايام من يوم اجرائها

ر .مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من
صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة
اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )12078يف
2012/11/21
 7ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane
بطول 4م
 8ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم
 6782يف 2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
*مالحظ�ة  /عىل الراغبني باالشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ة الحيدرية لالطالع عىل القيمة القديرية
للعقارات املدرجة باالعالن
نوع الملك والموقع واالستعمال
حانوت الشارع العام الجانب االيمن
حانوت الشارع العام الجانب االيمن
حانوت الشارع العام الجانب االيسر نجف كربالء
حانوت الشارع العام الجانب االيسر نجف كربالء مقابل مستشفى الحيدرية
حانوت الجانب االيسر الحي الصناعي
مطعم سياحي الشارع العام نجف كربالء
محل مجاور كازينو رقم ( )1الحيدرية
حانوت الشارع العام الجانب االيمن الحيدرية
محل السوق الشعبي الحيدرية

الرقم البلدي الجديد
189
193-191-190-187-186-185
783-781-764
832-819
1067-1009-988-965-955
3890/116
151
180
556

المساحة م2
30
15
15
15
15
900
15
30
15

مدة التاجير
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

6

اعالنات

العدد ( )2652االثنين  25تموز 2022

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن حميل

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدي�ة الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار
العق�ارات املبينة تفاصيله�ا ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم
الت�ايل لنشر االعالن يف احدى الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية
البالغ�ة ( )%200من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا
للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

ر .مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من
صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة
اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )12078يف
2012/11/21
 7ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane
بطول 4م
 8ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم
 6782يف 2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
11ـ االمالك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم البلدي الجديد

المساحة م2

مدة التاجير

محل السوق العصري

99-95-94-93-90

15

اثنان سنة

ساحة وقوف السيارات الشارع العام مقابل المستشفى

14

1500

اثنان سنة

ساحة لبيع الشبابيك والحديد الجانب االيسر مقابل المستشفى

21

2400

اثنان سنة

ساحة كمخزن الشارع الحولي

25

600

اثنان سنة

ساحة استغاللها مشتل الشارع الحولي

28

600

اثنان سنة

ساحة لبيع المواد االنشائية الشارع الحولي

29

600

اثنان سنة

ساحة لبيع الزهور حي السالم

48-47

600

اثنان سنة

حانوت الشارع العام الجانب االيمن

192

30

اثنان سنة

ساحة كمخزن الشارع الحولي

17

705

اثنان سنة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن حميل

ر .مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من
صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل
انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ على املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صح�ة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )12078يف
2012/11/21
 7ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane
بطول 4م
 8ـ جل�ب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم
 6782يف 2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
*مالحظة  /عىل الراغبني باالشتراك باملزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحيدري�ة لالطالع عىل القيمة القديرية
للعقارات املدرجة باالعالن
حانوت السوق العصري
حانوت السوق الشعبي
حانوت السوق الشعبي
حانوت الشارع العام الجانب االيسر نجف
كربالء
حانوت الشارع العام الجانب االيسر نجف
كربالء
حانوت الشارع العام الجانب االيسر نجف
كربالء

اعالن حميل

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الخاصة بامالك بلدي�ة الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية
اليج�ار العق�ارات املبينة تفاصيله�ا ادناه العائ�دة اىل بلدية الحيدرية وفق�ا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال
الدول�ة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدري�ة او اللجنة لالطالع عىل
الشروط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة ( )%200من القيمة املق�درة و %50من القيمة
املقدرة ملستاجري العقار سابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف
 2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من صباح يوم  2022/ /وعند مصادفة يوم املزايدة
عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون
مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

ر .مهندسني
عيل ماجد سعيد
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ()30
ي�وم من صدور االحالة م�ع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقان�ون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال
بالتزامه
 3ـ يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلح�ة العامة دون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ()12078
يف 2012/11/21
 7ـ يل�زم املس�تاجر لالملاك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف ـ كربالء الش�ارع الرئييس بعم�ل واجهة من مادة
 K-spaneبطول 4م
 8ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم
 6782يف 2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
نوع الملك والموقع
واالستعمال
محل الجانب االيسر الحي
الصناعي

محل السوق الشعبي

الرقم البلدي الجديد

المساحة م2

-1008-998-995-994-993-992-991-987
-1066-1041-1029-1026-1025-1023-1021
-978-974-973-972-967-966-958-957-900
986-982-981
-526-522-517-501-488-487-470-463-462
-403-401-392-390-389-388-385-372-536
-346-337-336-600-585-570-569-452-448
-264-263-371-369-364-362-358-353-349
335-318-317-305-286-281-267

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار
العق�ارات املبين�ة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدي�ة الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة مراجع�ة بلدية الحيدري�ة او اللجنة لالطالع عىل الشروط املطلوبة
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار
سابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري يف بلدية
الحيدرية الس�اعة التاس�عة من صباح يوم االربعاء  2022/8/24وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمس�ة
ايام من يوم اجرائها

نوع الملك والموقع واالستعمال

www.almustakbalpaper.net

15

مدة التاجير
اثنان سنة

اثنان سنة

15

العدد 105
التاريخ 2022/7/24

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري تلك االمالك والعائده اىل بلدية
(العباس�ية ) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل
من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل ( )30يوم تبدء
م�ن الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل اوصاف العقار والقيمة التقديرية علما ان التامينات
القانوني�ة لالشتراك باملزاي�دة هي بما ال يقل عن  %20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة
اس�تنادا اىل م�ا ج�اء بالقانون انفا وس�تجري املزايدة يف الي�وم التايل النتهاء م�دة االعالن البالغة ( ) 30يوم يف الس�اعة
(العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون 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 (هوي�ة االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 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 شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت

70/22

12م2

السوق العصري  /مقابل محكمة العباسية

سنة واحدة

2

حانوت

11/10

19م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

3

حانوت

11/16

18م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

ثالث سنوات

4

حانوت

11/12

19م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

ثالث سنوات

5

حوانيت

-13/24-13/9-13/1
13/12-13/11

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكه
والخضر

سنة واحدة

6

كشك

12/8

9م2

الشارع العام  /مجاور المجلس البلدي السابق

سنة واحدة

7

كشك

12/18

9م2

الشارع العام  /مجاور صورة االمام علي (ع)

سنة واحدة

الرقم البلدي الجديد
-98-97-84-82-66-61-51-50-44-36
152-104-103-100
-514-506-503-502-455-454-453
547-545-540-521
634

المساحة م2

مدة التاجير

8

كشك

12/24

6م2

بالقرب من رصيف الشارع العام  /مجاور
الحي الصناعي

سنة واحدة

15

سنتان

9

كشك

10/5

6,25م2

الشارع العام  /مقابل كراج البلدية الجديد

سنة واحدة

15

سنتان

24

سنتان

699

30

سنتان

10
11
12
13
14

703-701-700

24

سنتان

16/6م46

1753,25م2

على جزء من القطعة  16/6مقاطعة 46

ثالث سنوات

-762-758-751-736-727-723-714
763

15

سنتان

كشك
كشك
كشك
مخزن مواد غذائية
كوفي شوب
كراج وقوف ومبيت
السيارات
كشك
حوانيت
حانوت

12/1
12/16
12/17
46/3
12/23م32

9م2
9م2
10,5م2
59,89م2
120م2

مقابل دائرة احوال العباسية
خلف محكمة العباسية
الشارع الخدمي مجاور متوسطة العباسية
على جزء من القطعة  3مقاطعة 46
على جزء من القطعة  12/23مقاطعة 32

سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات

بال
14/17-14/16
14/33

9م2
14م2
17,5م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير
نهاية سوق العباسية القديم
الشارع العام  /مقابل كراج ال بدير

ثالث سنوات
سنة واحدة
ثالث سنوات

15
16
17
18

 7رياضة
العدد ( )2652االثنين  25تموز 2022

إنجاز  %91من تطوير ملعب امليناء حتضري ًا
خلليجي 25

االوملبية العراقية تنسحب من دورة ألعاب
التضامن االسالمي يف تركيا

المستقبل العراقي /متابعة

كش�فت وزارة الش�باب والرياضة العراقية ،عن
معدل اإلنجاز يف ملعب امليناء الدويل ،أحد املالعب
الت�ي تس�تضيف خليج�ي  ،25املق�رر يف مدينة
البرصة مطلع العام املقبل.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان األحد« :وصلت نس�بة
إنج�از مرشوع ملع�ب امليناء األوملبي س�عة 30
ألف متفرج ،إىل مرحلة متقدمة وصلت .»%91
وأضافت« :تم إنجاز املس�قف الحديدي وتركيب
األرشع�ة علي�ه ،ويتم العم�ل حاليا على إكمال
العش�ب الطبيع�ي للملع�ب الرئيسي ،وتهيئ�ة
مالعب التدريب ومساواة وتهيئة األرض فيها».
وزادت« :إىل جان�ب أعم�ال تغلي�ف الج�دران
الداخلي�ة والخارجي�ة ،وتثبيت اإلن�ارة عليها يف
املدرجات».
وتابع�ت« :تم إنج�از منطق�ة ال vipوالصحافة
وتغليفه�ا بالزج�اج ،إىل جان�ب أعمال الس�قف

الثانوي لها ،وتركيب منظومة الصوتيات ،كذلك
اس�تمرار األعم�ال يف املصاع�د ،وتثبي�ت مقاعد
املتفرجني ،والعمل يف شاشة امللعب».

المستقبل العراقي /متابعة

وختم�ت« :ت�م تركي�ب أث�اث غ�رف الالعبين
والح�كام واملدربين ،وإكمال الصب�غ الخارجي
بنسبة .»%95

عق�د املكتب التنفيذي للجن�ة األوملبية الوطنية
العراقي�ة صباح األح�د ،إجتماع�ا ً طارئا ً بحث
في�ه األزمة األخيرة حيث قرر االنس�حاب من
منافس�ات دورة ألع�اب التضام�ن االسلامي
الخامس�ة التي مقررة إقامته�ا يف تركيا بداية
الش�هر املقب�ل إحتجاج�ا ً على قص�ف زاخ�و
األخري.
وأص�در املكت�ب التنفيذي بيانا ً رس�ميا ً جاء يف
ّ
نص�ه »:إحتجاجا ً عىل الدم�اء العراقية الربيئة
الت�ي أريق�ت بمدين�ة زاخ�و ،وإنس�جاما ً مع
املوق�ف الش�عبي العراقي وتوصي�ات مجلس
الن�واب العراق�ي بجلس�ته الطارئ�ة األخيرة،
واملوق�ف الحكوم�ي املتمث�ل ببي�ان وزارة
الخارجية ،قرر املكتب التنفيذي للجنة األوملبية
الوطنية العراقي�ة ،يف إجتماعه الطارئ صباح
اليوم ،االنس�حاب م�ن دورة ألع�اب التضامن

إعالن قائمة منتخب العراق لبطولة آسيا للرجبي
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن مصطفى عبد مدرب املنتخب العراقي للرجبي،
األح�د ،القائم�ة النهائي�ة للمنتخب للمش�اركة يف
بطولة آس�يا املزم�ع إقامتها يف إندونيس�يا مطلع
أغسطس /آب املقبل.
وفيما ييل تش�كيل قائمة املنتخب العراقي« :رسمد

عبد وحيدر عباس وحسين عدنان ورس�ول شايع
وعيل قاسم وأندريس يوسف وحسني صادق وأنس
فال�ح ومحم�د صادق أحمد وس�يف حق�ي وعمر
طارق ومهند عبد الكريم».
وق�ال عب�د يف ترصيحات نقله�ا املكت�ب اإلعالمي
لالتح�اد« :القائم�ة ضم�ت خلي�ط م�ن الالعبين
املحليني واملحرتفني وتألفت القائمة النهائية من 12

أجمد وليد يوقع للرشطة والطلبة يتعاقد مع أركان أمري

العبا» .وأشار« :نتطلع إىل تحقيق نتائج إيجابية يف
ه�ذا املحفل القاري من خالل العنارص املتواجدة يف
املنتخب الوطني ورفع اسم العراق عاليا».
وأت�م« :س�يكون هن�اك معس�كر تدريبي يس�بق
البطول�ة اآلس�يوية يف مدين�ة دب�ي ،الس�تكمال
الجاهزي�ة التام�ة لخ�وض غمار املنافس�ات التي
ستكون رشسة».

المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن نادي الرشط�ة ،حامل لق�ب الدوري
املمتاز للموس�م املايض ،األحد ،تعاقده مع
الالعب أمجد وليد ملدة موسم واحد.
وسبق لوليد ( 29عاما) ،أن مثل نادي زاخو
يف املوس�م املنقضي ،وكان�ت ل�ه محطات

(رشكة غاز الشامل /رشكة عامة)

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه :
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :
 1ـ مراجعة مقر الرشكة الكائن يف محافظة كركوك/طريق كركوك ـ بيجي الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله
 2ـ تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره ( )%1ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر
من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة ( )120مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق
 3ـ تق�دم الشركات كتاب عدم املمانعة من الدخ�ول يف املناقصات صادر من الهيئة العام�ة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز
الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية
 4ـ ارف�اق ش�هادة تأس�يس الرشكة مقدمة العطاء ص�ادرة من وزارة التجارة  /دائرة تس�جيل الرشكات الوطنية بالنس�بة
للرشكات العراقية و /او هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة
 5ـ عىل كافة املش�اركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النس�خة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا ويتطلب استالم القرص
( )CDواملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها
يف املوعد املحدد
 6ـ يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب
العطاءات املشاركة ويف حالة مصادفة عطلة رسمية فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة
 7ـ ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 8ـ تهمل العطاءات املرس�لة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية ورشوط
االعالن
 9ـ ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يس�تبعد عطاءه علما ان ثمن املناقصة غري قابلة للرد اال يف حالة
الغاء املناقصة من قبل رشكتنا
 10ـ تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق
 11ـ للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
()www.ngc.oil.gov.iq
ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني
()ngc_contract@ngc.oil.iq
()ngcoil.gov.iq@gmail.com
()ngc_info.iqoil@yahoo.com
ت
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مدير القسم التجاري
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 (سلار هادي جهاد عاج�ل) طلبا اىل هذه
املديرية يطلب فيه تبديل اس�مه وجعله( سالم) بدال من
(سلار) وعمال باح�كام املادة (  )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نشر الطلب
باح�دى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل فرتة خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (عيل عب�د الكريم كري�دي) طلبا اىل هذه
املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله( االسدي) بدال من
(الرماحي) وعمال باحكام املادة (  )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نشر الطلب
باح�دى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل فرتة خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

االسالمي الخامس�ة والتي من املقرر إنطالقها
بمدينة قونيا الرتكية يف التاس�ع من ش�هر آب
املقبل»
وبني إن «قرار اللجنة األوملبية الوطنية العراقية

جاء منس�جما ً م�ع منظومة الدول�ة العراقية
بمفصليها النيابي والحكومي ،مثلما هي جزء
من تطلّعات ومطالب الش�عب العراقي قبل كل
يشء».

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (محمد عيل عبد الكري�م كريدي) طلبا اىل
ه�ذه املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله( االس�دي)
ب�دال م�ن (الرماحي) وعملا باح�كام امل�ادة (  )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل تقرر
نرش الطل�ب باحدى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل فرتة خمس�ة عشر يوما
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حسب
االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

عديدة مع األندية املحلية ،حيث لعب لدهوك
يف عام  ،2008الكهرباء  ،2009وعاد لتمثيل
دهوك من عام  2010وحتى  ،2012وانتقل
للزوراء والطلبة ونفط الوسط خالل الفرتة
من  2013وحتى .2016
كما مثل أمجد وليد الرشطة ل 4مواسم من
 2016حت�ى  ،2020قب�ل أن يتوجه صوب

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
العدد  /74ب2022 /
التاريخ 2022/7 /17
رقم الدعوى /74ب2021/
طالب االطفاء وزير املوارد املائية اضافة لوظيفته
املطلوب االطفاء ضدهم فاضل جابر هادي وجماعته
اعالن
اىل املطلوب االطفاء ضدهم /
 1ـ فاض�ل جاب�ر ه�ادي  2ـ رضا جابر ه�ادي  3ـ عيل جابر
هادي  4ـ مايش حسن علوان  5ـ عبد الحمزة عباس عيىس 6
ـ برهان عباس عيىس  7ـ رهيفه جاس�م حمادي  8ـ قاس�م
عبد العزيز جابر  9ـ صاحب عبد العزيز صاحب  10ـ حسين
عبد العزيز جابر  11ـ عبد االمري عبد العزيز جابر  12ـ محسن
عب�د العزيز جابر  13ـ هيفاء عبد العزيز جابر  14ـ بتول عبد
العزي�ز جاب�ر  15ـ فاطمة عبد العزيز جابر  16ـ س�عيد عبد
العزي�ز جاب�ر  17ـ رضغام كريم طه  18ـ عبد الس�تار كريم
طه  19ـ عبد الغفار كريم طه
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم /74ب 2021/والصادر
بتاري�خ  2022/6/26واملتضم�ن اطف�اء ح�ق التصرف يف
القطع�ة املرقمة  5م 8الجزرة وبمس�احة  38دونم و  20اولك
لقاء تعوي�ض مبلغ مقداره اربعمائة وس�تة وثالثون مليون
وخمس�مائة الف دينار يودع امان�ة يف صندوق املحكمة يوزع
على اصحاب ح�ق التصرف وفقا لس�هامه يف ص�وةر القيد
وحس�ب التفصيل الوارد يف قرار الحكم ولكونكم احد الرشكاء
يف العق�ار املذكور لذا تقرر تبليغكم اعالنا عن طريق صحيفة
محلية يومية واحدة استنادا الحكام املادة /11ثانيا من قانون
االس�تمالك ولكم حق الطعن تمييزا بالحكم وبعكسه يكتسب
الحكم الدرجة القطعية بحكم القانون
القايض
احمد حميد غثيث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
تعلن ادارة وقف حمادي الشمرتي تحت ادارة متويل يف النجف
االرشف ع�ن اج�راء املزايدة العلنية للعق�ار املدرج اوصافه يف
ادن�اه فعىل الراغبني يف االشتراك باملزاي�دة مراجعة املديرية
وخلال عرشة ايام من تاري�خ النرش يف احدى الصحف املحلية
وس�تجري املزاي�دة يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مقر
املديري�ة من اليوم االخري م�ن املدة املذك�ورة واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة
وكذل�ك اذا ص�ادف تعطي�ل رس�مي او حظر من قب�ل خلية
االزمة يف النجف بس�بب ظ�روف جائحة كورون�ا فيكون يوم
املزايدة بعد رف�ع الحظر مبارشة وعىل املزاي�د دفع التامينات
القانوني�ة البالغة  %20من بدل التقدير اىل متويل الوقف وجلب
املستمس�كات الثبوتي�ة كاف�ة االصلي�ة واملص�ورة وال يجوز
ملوظف�ي االوقاف واقاربهم حت�ى الدرجة الرابع�ة من دخول
املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور النرش والداللية
واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة
وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال
ت
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11034 /
التاريخ 2022/7/24
اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواط�ن (حيدر عبد االمري
هادي) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله (االبراهيمي) بدل من
(البهبهان�ي) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

زاخو يف املوسمني املاضيني.
ولعب أمجد كجناح اليس�ار م�ع املنتخبات
العراقي�ة يف مختلف الفئات العمرية ،ولديه
 7مباري�ات يف رصي�ده الدويل م�ع املنتخب
العراق�ي األول.ووق�ع الالع�ب أركان أمير
رس�ميا ً عىل كش�وفات نادي الطلبة قادما ً
من زاخو بعقد ملدة موسمني.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11035 /
التاريخ 2022/7/24
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن (عبد عيل
خضري عب�اس) طلبا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله
(االبراهيم�ي) ب�دل م�ن (البهبهاني) فم�ن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عشر يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش/
التاريخ 2022/7/24
اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة من قب�ل املواطن (مجيد
عب�د نف�اش) طلب�ا لغرض تبدي�ل لقب�ه وجعله
(الجبوري) بدل من (الفتالوي) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املتهم الغائب  /العريف سلام خلف جبار هادي
الصيمري
مح�ل العمل  /قيادة حرس ح�دود املنطقة الثانية
 /القانونية
العنوان محافظة البرصة الجبيلة م 3ز  16د7
بما ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة ( )5من قانون
عقوب�ات قوى االمن الداخيل رقم  14لس�نة 2008
املع�دل وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقتضى تبليغك
بواس�طة هذا االعالن على ان تحرض امام محكمة
ق�وى االم�ن الداخلي املنطق�ة الرابع�ة للمنطقة
الثالث�ة خالل مدة اقصاها ثالث�ون يوم اعتبارا من
تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب
عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد (65
و68و )69م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الرابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هويه
فقدت مني الهويه الصادره من نقابة املهندسني /
فرع بغداد باسم عمر كريم سعود فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2652االثنين  25تموز 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي
اياد السماوي

خالد العاني

جاللة امللك عبد اهلل الثاين

ملاذا الطعن بثورة  14متوز!

أكثر من الفي أردني فج ّر نفس�ه يف مدن العراق بعد سقوط نظام صدام
الدم�وي ،آالف الش�هداء والجرحى س�قطوا بس�بب هجم�ات األردنيني
االنتحاري�ة يف مدن العراق وقصباته ،أبناء ش�عبك ي�ا جاللة امللك زرعوا
املوت والدمار يف األس�واق والش�وارع واملدارس ،تعاملت حكومة جاللتك
مع العراقيني الشيعة بطائفية مقيتة يف مطاراتكم ومراكزكم الحدودية،
حي�ث كان العراق�ي الش�يعي يلقى ّ
كل اصن�اف اإلهانة م�ن قبل رجال
األم�ن يف بلدك�م ،ومع ّ
كل م�ا القيناه نح�ن العراقيني الش�يعة من قتل
ودمار ومعاملة س�يئة ،كان قادة بلدنا من الشيعة يمدون لكم يد العون
منا املس�اعدات وتطلبون ّ
واملس�اعدة عندما تس�تجدون ّ
منا أن نزوّدكم
بالنفط بأسعار تفضيليةّ ،
ّ
وكنا نفعل ذلك مع علمنا أن حكومة جاللتكم
ليس�ت صديقة وش�عبكم ليس صديق�ا ..جاللة امللك عبدالل�ه اتهامكم
لن�ا بتقوي�ض أمنك�م عىل الح�دود من قبل ما أس�ميتموه باملليش�يات
املوالي�ة إليران وتقصدون حش�دنا الش�عبي املقدس ،اته�ام يفتقد ألي
دلي�ل وال صحة ل�ه اطالقا ..ما رصّ حت�م به يا جاللة املل�ك يدخل ضمن
دائرة موجة العداء التي تقودها أمريكا وإرسائيل والس�عودية واإلمارات
وباقي املحميات الخليجية األمريكية ضد الجمهورية اإلسلامية يف إيران
وشعبها الش�قيق ..جاللة امللك عبدالله أنبوب نفط البرصة الذي ترمون
إىل إنش�ائه من البصرة إىل العقبة لن ول�ن يرى النور ،ول�و أرادت هذه
املليشيات أن تر ّد عليكم بمثل ما فعلتوه بنا لتحوّلت عاصمة بلدك واملدن
األخرى إىل مدن أش�باح ،عليك أن تحمد الله وتش�كره ّ
أن ش�يعة العراق
ليسوا إرهابيني مثل شعبك أيها امللك الضالع بالتبعية ألمريكا وإرسائيل..
حكومة العراق القادمة ستتعامل مع حكومة جاللتك بمبدأ املثل..

كان�ت االم�ة العربي�ة تحت الحك�م العثمان�ي وقد اجح�ف الوالة
العثمانيين بحق ش�عوب املنطق�ة العربي�ة مما ولد اس�تياء عام
اس�تغله الده�اة االنكليز فاتصل�وا برشيف مكة الحسين ابن عيل
وتواف�ق معهم عىل ان يثور ض�د الدولة العثماني�ة مقابل تنصيبه
ملكا على العرب وفعال ارس�لت بريطانيا املال والسلاح واملدربني
ورجال املخاب�رات الدارة العملي�ات ضد الق�وات العثمانية وخالل
هذه الفرتة اصدرت الحكومة الربيطانية وعدا لليهود بإنشاء وطن
قومي لهم يف فلس�طني كما اتفقت اكرب قوتني اس�تعماريتني حني
ذاك وهما بريطانيا وفرنسا وعقدوا اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم
الوطن العربي بينهما وبغفلة عن العرب والرشيف الحسني ونكثت
بريطاني�ا بوعدها وكل ما حصل عليه الرشيف الحسين هو تعيني
ولدي�ه فيصل وعبد الله مليكني على العراق واالردن ونفي الرشيف
الحسين اىل قبرص ليقضي بقية عمره هن�اك هذه ه�ي البداية
لضياع فلس�طني واس�تبدال اس�تعمار عثماني كان ش�وكة يف فم
الغرب االستعماري باستعمار بريطاني وفرنيس قاست منه سوريا
ولبنان ومرص ودول شمال افريقيا والعراق.
وفيم�ا يخص العراق عانى امللك فيصل ضغوطا كبرية من الش�عب
العراق�ي الهادف اىل االس�تقالل والتخلص من هيمنة بريطانيا عىل
شؤونه وضغوط االنكليز لتنفيذ ما يطلبونه منه وانتهى كما اشيع
بحقنه بابرة سامة حينما كان يتعالج بسويرسا ليتسلم الحكم من
بعده ولده غازي.
ثورة تموز كانت ثمرة لثورات وانتفاضات واحتجاجات وانقالبات
عسكرية ولم تكن هي البداية كما يحلو للبعض القفز عىل الحقائق
واعتبارها حركة انقالبية طارئة .مرت احداث جس�ام فكانت ثورة
 1918وث�ورة العرشي�ن وانقالب بك�ر صدقي وحركة رش�يد عايل
الكيالني والعقداء االربعة الفاشل الذي ذهب ضحيته هؤالء الضباط
الذين امر عبد االله بش�نقهم ولم يكتف بذلك بل علق جثثهم اربعة
ايام لينربي االن من يقول ان الغوغاء سحل عبد االله متغاضني عن
جريمته مع العقداء األربعة ،كما وثبة كانون 1948وانتفاضة عام
 1952وتبعته�ا انتفاضة  1956اث�ر العدوان الثالثي عىل مرص كما
تخللت تلك الفرتة مج�زرة كاور باغي والبرصة وال ازيرج وحديثة
والسليمانية وغريها.
يقص�د بالث�ورة التغيير الش�امل والج�ذري للنظ�ام الس�يايس
واالجتماعي واالقتص�ادي للدولة .فالثورة تق�وم بإحالل البنية أو
األساس السيايس واالقتصادي واالجتماعي لنظام قانوني جديد يف
املجتمع ،محل البنية أو األساس السيايس واالقتصادي واالجتماعي
لنظام قانوني قديم لنفس املجتمع.

هتنئة

يتقـ�دم كـاف�ة االهل
واالقرب�اء واالصـدقاء
بالتهاني والتــربيكات
بمناس�بــة املـولودة
كنده عمرو عبد العال
جعله�ا الله من الذرية
الصالحة والف مربوك.

كـاريكـاتـير

إنطالق مبادرة «اهل الكساء» لعالج املواطنني يف مؤسسة الشيخ الوائيل جمان ًا
أعلن�ت هي�أة الصح�ة والتعلي�م الطب�ي يف العتبة
الحس�ينية املقدسة ،عن انطالق مبادرة (عطاء اهل
الكس�اء ع) لتقدي�م الخدمات الصحي�ة والعالجية
والتش�خيصية يف مؤسس�ة الش�يخ الوائلي الطبية
التعليمية لعموم املواطنني يف املحافظات ،لثالثة أيام
(مجانا) من قبل العتبة.
وق�ال رئي�س الهيأة س�تار الس�اعدي يف بي�ان ،إنه
«بحض�ور ممث�ل املرجعي�ة الدينية العلي�ا ،واملتويل
الرشع�ي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عبد
املهدي الكربالئي ،تم انطالق اليوم األول من مبادرة
(عط�اء اه�ل الكس�اء) لتقديم الخدم�ات الصحية
والعالجية والتش�خيصية يف مؤسسة الشيخ الوائيل
الطبي�ة التعليمية التابع�ة لهيئة الصح�ة والتعليم
الطبي يف العتبة الحس�ينية ،لعم�وم املواطنني ومن
كافة املحافظات ملدة ثالث�ة أيام حيث أنها مدفوعة
الكلفة بشكل كامل من قبل العتبة الحسينية».
وأوضح أن «املبادرة شملت جميع الخدمات الخاصة
يف مستش�فى خديج�ة (عليها السلام) للمرأة من
عملي�ات قيرصية وطبيعية وجميع االستش�اريات
التي تخص امل�رأة ،باإلضافة اىل املختبر واألدوية»،
مبين�ا أن «إدارة املؤسس�ة فتح�ت ( )6ص�االت
للعمليات ،باإلضافة اىل اكثر من ( )30استشارية».
وأضاف الس�اعدي «فيما يخص مستشفى املجتبى

(عليه السلام) فتش�مل أيضا جميع االختصاصات
كالثالسيميا ،واللوكيميا وفقر الدم املعاند ،باإلضافة
اىل االختصاص�ات الخاصة بامراض الدم ،واملفراس
والرنني واملخترب والرقود».واكد أن «جميع مشاريع
العتب�ة الحس�ينية الهدف منها ه�و خدمة املواطن
العراقي وليس هدف ربحي او ترويجي فهذه رسالة
العتبة الحسينية التي تنبع من رسالة اإلمام الحسني
(عليه السالم)».وأشار الساعدي ،اىل أنه «خالل ()5
س�اعات فقط م�ن هذا اليوم تم اس�تقبال اكثر من
( )1100ش�خص يف املؤسس�ة» ،امالً من املواطنني
جميعا أن «يعذرونا اذا كان هنالك انتظار ولكن هذا
نتيجية الزخ�م الحاصل عىل املؤسسة».واس�تطرد

مواد تفيد يف ختفيض مستوى
الكوليسرتول يف الدم

أعلن�ت الدكت�ورة لودميلا دينيس�ينكو ،خبيرة التغذي�ة الروس�ية أن الث�وم
واألفوكادو يفيدان يف تخفيض مس�توى الكوليسرتول يف الدم.وتشري الخبرية يف
حديث لصحيفة «كمسمولس�كايا برافدا» إىل أن تخفيض مستوى الكوليسرتول
يف الجس�م يقي من أمراض القلب واألوعية الدموية ويخفض من خطر اإلصابة
باحتش�اء عضلة القلب والجلطة الدماغية .لذلك يج�ب إدراج الثوم واألفوكادو
يف النظ�ام الغذائي.وتضيف ،يس�اعد تن�اول األفوكادو عىل تخفي�ف كثافة الدم
وهو مفيد لألش�خاص الذي�ن يعانون من أمراض القل�ب واألوعية الدموية .ألن
مضادات األكس�دة املوجودة فيه تخفض مس�توى الس�كر يف ال�دم وااللتهابات
يف الجس�م .كم�ا يجب أن ال ننسى رضورة تناول الثوم بص�ورة دورية.وتقول،
«يحتوي الثوم عىل مادة األليسين التي تس�اعد عىل طرد الكوليسترول الضار
من الجسم .كما أن مستخلص الثوم يساعد عىل منع تجلط الدم .وبفضل هذه
الخصائ�ص ينخفض خطر اإلصاب�ة بجلطات الدم يف األوعي�ة الدموية وبالتايل
تط�ور أمراض القل�ب واألوعية الدموية».وتضيف ،يمك�ن تناول فص واحد من
الث�وم يوميا للحفاظ عىل مس�توى طبيعي لضغط الدم ،حيث تس�اعد املركبات
الكيميائية املوجودة يف الثوم عىل توسع األوعية الدموية وتحسن تدفق الدم.

العراقـي

بالتعاون مع وزارة النفط العراقية

«كريم» تطلق مبادرة لدعم استخدام الغاز السائل للسيارات بالعراق

بغداد – خاص
أطلق�ت رشكة «كريم» املنص�ة الرائدة واملتع�ددة الخدمات يف
املنطق�ة بالتعاون م�ع وزارة النفط العراقية ،مب�ادرة تهدف
إىل نشر الوع�ي بأهمي�ة اضافة اس�تخدام منظوم�ة الغاز يف
الس�يارات ،حيث استحصلت كريم املوافقة من الرشكة العامة
لتعبئ�ة وخدم�ات الغ�از عىل توفري البن�ى التحتي�ة التي تتيح
وتسهل استخدام الغاز لكباتن كريم.
ويؤكد هذا التعاون عىل اهتمام وزارة النفط العراقية والرشكة
العام�ة لتعبئة وخدم�ات الغاز ورشكة كري�م عىل نرش الوعي
بأهمي�ة نظ�ام الغاز وتغيير ثقافة س�ائقي املركب�ات تجاه
تحويل السيارات للعمل بالغاز والتأكيد عىل فوائده للمستخدم
من حي�ث األمان والتكلفة وأيضا ّ تأثيره اإليجابي عىل البيئة.
وقال حسين البياتي ،مدير عام رشك�ة كريم بالعراق« :هدفنا
األسايس هو تشجیع سائقي السيارات والكباتن العاملني عىل
منصة كريم عىل استخدام الغاز بدالً من البنزين وزيادة الوعي
على فوائد وأهمية اس�تخدام الغ�از من خالل تس�هيل عملية
إضافة منظومات الغاز إىل السيارات للكباتن ومساعدتهم عىل
معرفة أماكن محطات وقود الغاز .ونحن س�عداء بتعاوننا مع
الرشك�ة العامة لتعبئة وخدم�ات الغاز التابعة ل�وزارة النفط
العراقي�ة والذي س�وف يعزز اس�تخدام الغاز الس�ائل وزيادة
اإلقبال عليه ومن ثم دفع فلس�فة االقتصاد األخرض يف البالد».
وقامت رشكة كريم باالتفاق عىل عدد السيارات التي سوف يتم

قائلا إن «كل مري�ض يأت�ي يف أيام املب�ادرة وكان
لدي�ه فحص او تحليل او دورة عالجية سيس�تلمها
حتى لو انتهت املبادرة».يذكر أن العتبة الحس�ينية
املقدس�ة ،وبتوجي�ه ممثل املرجعي�ة الدينية العليا،
واملتويل الرشعي لها الش�يخ عب�د املهدي الكربالئي،
وبمناس�بة حلول ذكرى املباهلة والتصدق بالخاتم
(تص�دق اإلم�ام علي علي�ه السلام بخاتم�ه أثناء
الصالة) أعلنت ع�ن اطالق مبادرة لتقديم الخدمات
الصحية والعالجية والتشخيصية يف مؤسسة الشيخ
الوائيل الطبية التعليمية لعموم املواطنني ومن كافة
املحافظ�ات ملدة ثالثة أيام ( \26-24تموز -يوليو)
وبشكل مدفوع الكلفة من العتبة الحسينية.

االتصاالت :املواطن سيشهد رسعة فائقة يف خدمة األنرتنت
س�يزيد س�عات األنرتنت اىل  1800جيجا
باي�ت» ،موضح�اً ،أن الس�عات الحالية
التي يس�تخدمها العراق هي  380جيجا
باي�ت فق�ط « .وبينّ األعرج�ي ،أن» كل
رشكة س�تزوِّد العراق  600جيجا بايت
م�ن س�عات األنرتنت « .وتاب�ع ،أن» تلك
الس�عات س�تدخل ح ِّي�ز التنفي�ذ للفرتة
مابني  6أش�هر اىل سنة واآلن هي يف طور
التصني�ع والتنفي�ذ ،مؤك�داُ ،أن املواطن
ً
ً
فائقة يف خدمة األنرتنت
رسعة
سيش�هد
وتناقل البيانات».

أعلنت وزارة االتصاالت  ،أن 1800جيجا
بايت من سعات األنرتنت ستدخل الخدمة
ً
مبينة ،أن تلك الس�عات س�تزيد
قريب�اً،
م�ن ج�ودة ورسع�ة األنرتن�ت يف العراق
بش�كل كبري.وق�ال مدير ع�ام العالقات
واإلعلام يف ال�وزارة ع�ادل األعرج�ي يف
ترصي�ح فدي�وي  ،إن»الرشك�ة العام�ة
لالتص�االت واملعلوماتية أحد تش�كيالت
وزارة االتص�االت تعاق�دت م�ع ثلاث
رشكات عاملي�ة لزيادة س�عات األنرتنت
« .وأضاف ،أن» التعاقد مع تلك الرشكات

األرسع يف العالـم ..الكشف عن طائرة ختترص الزمن

قريب�اً ،ق�د يصب�ح بإمكاننا الس�فر عرب
املحي�ط األطلسي برسعات غري مس�بوقة
ويف ظرف زمني قيايس.فقد كشفت رشكة
الطيران «ب�وم سوبرس�ونيك» األمريكية،
يف مع�رض فارنب�ورو ال�دويل للطيران،
عن نم�اذج تجريبي�ة لطائرته�ا املنتظرة
«.»Overtureوقالت إنه س�يكون بمقدور
« »Overtureالطيران م�ن نيوي�ورك إىل
العاصم�ة الربيطانية لندن يف وقت قيايس،
وهو  3ساعات ونصف فقط .علما ً أن مدة
أرسع رحل�ة طريان مب�ارشة بني املدينتني

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

حاليا تبلغ نحو  8ساعات.
كم�ا قال�ت إن طائرته�ا املرتقب�ة تتمي�ز
بتصميمها الجديد ،الذي س�يتغري بش�كل
ج�ذري ،وبتوفرها عىل أربعة محركات ،إىل
جانب عدد أقل من مقاعد الركاب ،مقارنة
م�ع الطائ�رات التقليدي�ة ،وفق م�ا نقلته
صحيفة «إندبندنت» الربيطانية.
رسعتها ترتاوح بني  1و 1.7ماخ
وبالتحديد ،تقول «بوم سوبرس�ونيك» إن
الطائ�رة س�تتمكن م�ن التحلي�ق برسعة
تتراوح بني  1و 1.7ماخ.م�ن جانبه ،قال

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مؤس�س الرشكة ومديره�ا التنفيذي بليك
ش�ول ،يف بيان« :لم يش�هد الطيران قفزة
عمالق�ة منذ عق�ود» ،مضيف�ا ً أن تصميم
الطائ�رة الجديدة س�يتم تطوي�ره بحيث
تنبعث منها انبعاث�ات خالية من الكربون
للمحافظ�ة على البيئ�ة ،كم�ا س�تحلق
باالعتم�اد على وقود الطيران املس�تدام
( )SAFبنسبة  100يف املئة.
ومن غري املعروف حتى اآلن متى س�تكون
الطائ�رة جاه�زة للتحلي�ق ،لك�ن الرشكة
تشري إىل أنها بدأت يف «وضع األساس».
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العمل عىل اضافة منظومات لها بدءا ً من  100سيارة يف املرحلة
التجريبي�ة ،وتهدف الرشكة إىل زيادة عدد الس�يارات يف الفرتة
القادم�ة .كما تم االتف�اق عىل تزويد رشكة كري�م بمعلومات
ش�املة ح�ول مناف�ذ وقود الغ�از الس�ائلة املوزع�ة يف جميع
محافظات العراق ومش�اركتها م�ع الكباتن .من جهتها أكدت
الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغازالعراقية دعمها للمبادرة
الت�ي أطلقتها كري�م وإيمانها بضرورة الحفاظ على البيئة
وتوفير حلول أكثر فعالية لدعم االقتصاد واس�تثمار الثروات.
وتواصل كريم تعاونها مع الجهات الحكومية املختلفة بالعراق
من خالل عدد من املبادرات التي تهدف إىل إحداث تغيري إيجابي
يف املجتم�ع وتقديم حلول أفضل للحفاظ عىل البيئة ،خاصة يف
ظل التغريات املناخیة الحالیة.

دراسة تظهر ميل األطفال إىل تناول الطعام
الطبيعي والصحي

أظهرت دراس�ة أن األطفال يميلون إىل تفضيل األطعمة ،التي يعتقدون أنها
طبيعية ،على الخيارات التي يصنعها اإلنس�ان ،ويصنفونها أعىل من حيث
املذاق والسالمة والرغبة
ويق�ول الباحثون إن ميل البالغني إىل تفضي�ل الطعام الطبيعي موثق جيدا،
ومع ذلك وجدت أحدث النتائج أن هذا التحيز الغذائي موجود أيضا يف مرحلة
الطفولة املبكرة واملتوسطة.
ودرس الباحث�ون يف جامعت�ي إدنبرة ويي�ل تفضيالت أكثر م�ن  374بالغا
اً
وطفًل� يف الواليات املتحدة عن�د تقديم التفاح وعصير الربتقال وإخبارهم
بأصول هذه املواد.ويف إحدى الدراس�ات تم ع�رض ثالثة تفاحات عىل 137
طفلا تتراوح أعمارهم بين  6و  10س�نوات ،قيل له�م إن إحداها نمت يف
مزرعةُ ،
وصنعت واحدة يف مخترب ،ونمت أخرى عىل شجرة داخل مخترب.
واس�تخدم الفريق اس�تبيانات ونماذج إحصائية لتقييم تفضيالت األطفال
م�ن التفاح م�ن حيث الطع�م امللحوظ واألم�ان املتصور والرغب�ة يف تناول
الطعام ،وشارك الكبار يف نفس الدراسة ملقارنة الفئات العمرية.
ووجد الباحثون أن كال من األطفال والبالغني يفضلون التفاح الذي يعتقدون
أنه نما يف املزارع الطبيعية عىل ذلك الذي يزرع يف املختربات.
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