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ارتـفـاع خـامـي
البصـرة «املـتـوسـط والـثـقـيـل»
ص3
ألكثر من  4باملئة

أمانة جملس الوزراء تبحث
إعداد اخلطة االسرتاتيجية ملرشوع
ص3
احلوكمة اإللكرتونية

يف تصعيد جديد تش�هده الس�احة السياسية
املتأزم�ة ،اقتح�م املئ�ات م�ن أنصار الس�يد
مقتدى الصدر ،مس�اء أمس األربعاء ،املنطقة
الخرضاء وس�ط العاصمة بغداد ،واقرتبوا من
مق�ر إقام�ة رئي�س الحكومة األس�بق نوري
املالكي ،الذي يقود تحالف «اإلطار التنسيقي»،
قبل أن يقتحموا مقر الربملان.
وردد أنصار الصدر ش�عارات مناوئة ملرش�ح
تحال�ف «اإلط�ار التنس�يقي» ،املدعوم محمد
ش�ياع الس�وداني ،حاملني ص�ورا للصدر مع
شعارات تتوعد بعدم تمرير الحكومة.
ودخل املئات من أنصار الصدر ساحة التحرير
رغم عمليات الصيان�ة الجارية فيها منذ عدة
أشهر ،وهو أول تحش�يد جماهريي فيها منذ
نحو عامني.
وع�رب مئ�ات من أنص�ار الصدر ع�ربوا جرس
الجمهورية املؤدي للمنطقة الخرضاء ،وس�ط
بغ�داد ،مرددين هتاف�ات مناهضة لتش�كيل
الحكومة الجديدة.
كما أس�قط أنصار الصدر ع�ددا من الحواجز
اإلسمنتية املحيطة باملنطقة الخرضاء ،وسط
بغداد.
وردد املتظاه�رون ش�عارات حمل�ت عبارات
هجومي�ة ضد ع�دد من قادة تحال�ف «اإلطار
التنسيقي» أيضا.
ُص�د ش�خصيات مع����روف�ة يف التي�ار
ور ِ
الصدري داخل التجمع.

التفاصيل ص2

اإلطار التنسيقي يطالب بعقد جلسـة الربملـان النتخـاب رئيـس اجلمهـوريـة

بتعاون أممي ..البرصة تطبق برنامج «اليوم املفتوح» يف مركز رشطة نظران النموذجي

ص2

ص2

نائـب يدعـو إلـى فتـح حتقيـق بـ «استشهـاد عـراقيـة»
عىل يد قوات «قسد» بنينوى

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا النائ�ب يف مجل�س الن�واب ع�ن
محافظ�ة نين�وى ،ناي�ف الش�مري،
القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظم�ي ،ووزارة الخارجي�ة،
والعمليات املش�رتكة ،اىل فتح تحقيق
يف حادث «استش�هاد» س�يدة عراقية
عىل ي�د قوات س�وريا الديمقراطية يف
ناحية ربيعة بمحافظة نينوى.
وقال الش�مري يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «ق�وات
س�وريا الديمقراطية واملعروفة بأسم

تونس 94.6 :باملئة صوتوا بنعم عىل الدستور اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس الهيئة العليا لالنتخابات يف تونس ،فاروق بوعسكر
أن مرشوع الدس�تور الجديد حصل عىل نسبة تصويت ب�»نعم»
بلغت  %94.6مقابل نس�بة تصويت ب�»ال» عىل هذا النص بلغت
 %5.4يف االس�تفتاء .وأوضح بوعس�كر أن  2مليون و 607آالف
و 884ناخب�ا صوتوا ب�»نع�م» للنص محل االس�تفتاء ،مقابل
 148ألف�ا و 723ناخب�ا صوتوا ب��»ال» ،وبلغ مجم�ل الناخبني
املسجلني يف السجل االنتخابي  9ماليني و 278ألفا و 541ناخبا،
وفق�ا لوكال�ة األنباء التونس�ية .وبل�غ ع�دد االوراق امللغاة إثر
انتهاء عمليات الف�رز  56ألفا و 479ورقة ،أما األوراق البيضاء

املرور حتدد السن
القانونية لتسجيل «التكتـك»
ّ
ومنح إجازة السوق
ص3

قوات (قسد) أنش�أت معسكر تدريب
ورماية لعنارصها عىل مسافة ال تبعد
مئات االمتار عن ح�دود ناحية ربيعة
التابع�ة ملحافظ�ة نين�وى» ،مبينا انه
«خالل تدريبات الرّمي بالذخرية الحية
لعنارص تلك القوات ،اصابت رصاصة
اطلقها احد عنارصهم س�يدة عراقية
يف الناحية ،مما تسبب يف استشهادها
يف الحال».
واوض�ح النائب ع�ن محافظة نينوى
ان «الس�يدة هي من العوائل النازحة،
وم�ن مواليد عام  ،»1989مضيفا انها
«ام لخمس�ة اطف�ال ،وذهبت ضحية

رات�ب تقاعدي ألبنائه�ا األيتام بعد ان
اصبحوا بال معيل لهم يف هذه الظروف
الصعبة».
تتب�ع ناحي�ة ربيع�ة قض�اء تلعفر يف
محافظ������ة نينوى غرب�ي مدينة
املوص�ل ش�مايل الع�راق ،وتق�ع ع�ىل
الح�دود العراقية الس�ورية وملتصقة
بمدين�ة اليع���ربي���ة الس�ورية يف
محافظ���ة الحس�كة والتي تسيطر
قوات س�وريا الديمقراطية عىل غلبية
مناطقها.

استهتار تلك القوات غري النظامية».
وذك�ر ان ه�ذه «الحادثة هي ليس�ت
األوىل ورغ�م كثرة الش�كاوى املقدمة
عىل وجود هذا املعس�كر ق�رب ناحية
ربيع�ة من الجان�ب الس�وري ،اال اننا
ل�م نج�د أي آذان صاغي�ة او إجراءات
ملعالجة هذا الوضع».
الش�مّ ري ش� ّدد ع�ىل ان «م�ا حص�ل
يس�توجب اتخ�اذ إج�راءات عاجل�ة
وفتح تحقيق ش�امل اليج�اد معالجة
جذرية لهذا االس�تهتار ،بالتنسيق مع
قواتن�ا املس�لحة والجانب الس�وري،
واعتبار الضحية ش�هيدة وتخصيص

التفاصيل ص2

نائب عن القانون :مترير رئيس اجلمهورية وتكليف السوداين يف اجللسة املقبلة

املحتسبة ،فقدر بوعسكر عددها ب� 17ألفا و 8ورقات بيضاء.
وأدىل التونسيون بأصواتهم ،يوم االثنني ،يف استفتاء عىل دستور
جديد من شأنه ،إذا تم إقراره ،أن ّ
يوسع سلطات الرئيس بشكل
كبري ،وسط انتقادات للرئيس قيس سعيد.
ومع االس�تفتاء ،يأم�ل الرئيس التونيس يف إج�راء تعديالت عىل
دس�تور تونس ال�ذي تم إقراره ع�ام  ،2014يف خط�وة ّ
حذرت
شخصيات معارضة من أنها قد تعزز قبضة سعيد عىل السلطة.
ونفى س�عيد أن تكون لدي�ه تطلعات ديكتاتورية ويرص عىل أن
تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيني.
وتوقع محللون أن تكون نس�بة التصويت منخفضة وأن تكون
النتيجة يف صالح سعيد.

وكالة شؤون الرشطة تطيح بسارق احلقائب النسائية يف كربالء
الديمقراطي يتحدث عن «أسوأ االحتامالت» ويؤكد :ال نقاطع جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية

الصحة تصدر أمر ًا وزاري ًا
بتوزيع ذوي املهـن الطبيـة
والصحية
ص3

احلكومة السعودية تقر
اتفاقية تعاون مع العراق يف
جمال النقل البحري
ص3

العبو العراق..
تـوسـع احـتـرافـي فـي
األندية العربية
ص7

ص2

ص2

ص2

مرصفان حكوميان يطلقان قروضا للبناء والرتميم وسلفا للموظفني واملنتسبني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين الحكوم�ي ان منح قروض الرتمي�م وتأهيل او بناء
الدور الس�كنية للمواطنني يكون بدفعة واحدة .اوضح ذلك املكتب االعالمي
للم�رصف .وأض�اف ،ان ق�روض الرتمي�م وتأهي�ل او بناء الدور الس�كنية
للموظف�ني واملواطنني تصل اىل  50مليون دينار ،مش�را اىل ان مدة تس�ديد
قرض  50مليونا يصل اىل  10سنوات وبفائدة  5باملئة.
من جانبه أعلن مرصف «الرشيد» الحكومي ،عن إطالق وجبة جديدة لسلف
موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة  10ماليني
دينار وخمسة ماليني ملوظفي العقود .ودعا املرصف كافة املستفيدين ممن
س�تصلهم رس�ائل نصية بمبلغ الس�لفة مراجعة فروع امل�رصف او منافذ
الدفع االلكرتوني الس�تالمها .واكد ان التقديم عىل السلف الكرتونيا لحاميل
بطاقة (نخيل) وال يوجد وسيط بني املرصف والزبون.
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يف تصعي�د جدي�د تش�هده الس�احة
السياس�ية املتأزم�ة ،اقتح�م املئات من
أنص�ار الس�يد مقت�دى الصدر ،مس�اء
أمس األربعاء ،املنطقة الخرضاء وس�ط
العاصمة بغداد ،واقرتبوا من مقر إقامة
رئيس الحكومة األس�بق نوري املالكي،
الذي يقود تحالف «اإلطار التنس�يقي»،
قبل أن يقتحموا مقر الربملان.
وردد أنص�ار الص�در ش�عارات مناوئة
ملرش�ح تحال�ف «اإلط�ار التنس�يقي»،
املدعوم محمد شياع السوداني ،حاملني
صورا للصدر مع ش�عارات تتوعد بعدم
تمرير الحكومة.
ودخ�ل املئات من أنصار الصدر س�احة
التحرير رغم عملي�ات الصيانة الجارية
فيها منذ عدة أش�هر ،وهو أول تحش�يد
جماهري فيها منذ نحو عامني.
وعرب مئات من أنصار الصدر عربوا جرس
الجمهورية امل�ؤدي للمنطقة الخرضاء،
وسط بغداد ،مرددين هتافات مناهضة
لتشكيل الحكومة الجديدة.
كم�ا أس�قط أنص�ار الص�در ع�ددا من
الحواج�ز اإلس�منتية املحيطة باملنطقة
الخرضاء ،وسط بغداد.
وردد املتظاه�رون ش�عارات حمل�ت
عب�ارات هجومي�ة ض�د ع�دد م�ن قادة
تحالف «اإلطار التنسيقي» أيضا.
ُص�د ش�خصيات مع����روفة يف التي�ار الصدري
ور ِ
داخل التجمع.
وحمل املتظاهرون يافطات وصورا للصدر وشعارات
سياس�ية مناهضة للمرشح محمد الس�وداني ،وأن
قوات األمن العراقية انترشت بشكل مكثف عىل جرس

الجمهورية املؤدي للمنطقة الخرضاء.
واقتحم أن أنصار الصدر مبنى الربملان داخل املنطقة
الخرضاء ببغداد.
إىل ذل�كُ ،
س�مع دوي إط�الق ن�ار بمحي�ط املنطق�ة
الخرضاء مع استمرار تدفق أنصار الصدر إىل املنطقة
الخرضاء.
ودعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي املتظاهرين

إىل «االلت�زام بس�لميتهم ،والحف�اظ ع�ىل املمتلكات
العام�ة والخاص�ة ،وبتعليم�ات الق�وات األمني�ة
املس�ؤولة عن حمايتهم ،حسب الضوابط والقوانني،
واالنسحاب الفوري من املنطقة الخرضاء».
وشدد الكاظمي ،يف بيان عرب «تويرت» ،عىل أن «القوات
األمني�ة س�وف تك�����ون ملتزم�ة بحم����اي�ة
مؤسس�ات الدولة ،والبعثات الدولي�ة ،ومن����ع أي

إخالل باألمن والنظام».
ويف أعقاب ذلك ،حذر مس�ؤول يف التيار
الصدري م�ن «املس�اس باملتظاهرين»
املتواجدين داخل املنطقة الخرضاء.
ويأت�ي التط�ور بعد س�اعات قليلة من
صدور مواقف لقي�ادات التيار الصدري
توح�ي بتحرك جديد لهم ضد مس�اعي
تش�كيل الحكومة من قبل قوى «اإلطار
التنس�يقي» ،كان أبرزه�ا حديث مدير
مكتب الصدر يف بغداد إبراهيم املوسوي،
ال�ذي ق�ال إن «الحك�م للش�عب وليس
لإلطار» ،يف إش�ارة واضح�ة إىل تحريك
ورق�ة الش�ارع لرف�ض تمري�ر محمد
الس�وداني لتش�كيل الحكوم�ة املقبلة،
بينم�ا ن�رش صال�ح محم�د العراق�ي،
«الوزير» االف�رتايض للصدر عىل مواقع
الت�����واص�ل ،ص�ورة تعب��رية عن
عملية تدوير.
وصب�اح األربع�اء ،كت�ب رئي�س كتل�ة
الص�در املس�تقيلة م�ن الربملان حس�ن
العذاري أبياتا شعرية عىل صفحته عىل
فيس�بوك« :إذا الشعب يوما أراد الحياة،
فال بد أن يستجيب القدر ،وال بد لليل أن
ينجيل ،وال بد للقيد أن ينكرس».
إىل ذل�ك ،وم�ع حلول ليل األربع�اء ،ق ّدم
زعي�م التيار الص�دري مقت�دى الصدر
ش�كره التباعه املتظاهري�ن يف املنطقة
الخرضاء ،وذلك بالتزامن مع اقتحامهم
ملبنى مجلس النواب.
وقال صالح محمد العراقي «وزير الصدر» يف تغريدة،
«اقف اجالال واحرتاما ،فإنها رسالة عفوية اصالحية
ش�عبية رائعة ش�كرا لك�م والقوم يتآم�رون عليكم
وس�المتكم أهم من كل يشء فاذا ش�ئتم االنس�حاب
فاني سأحرتم هذا القرار».

نائب يدعو إىل فتح حتقيق بـ «استشهاد عراقية» عىل يد قوات «قسد» بنينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا النائب يف مجلس النواب عن محافظة
نين�وى ،ناي�ف الش�مري ،القائ�د الع�ام
للق�وات املس�لحة مصطف�ى الكاظم�ي،
ووزارة الخارجية ،والعمليات املشرتكة ،اىل
فتح تحقيق يف حادث «استش�هاد» سيدة
عراقية عىل يد قوات سوريا الديمقراطية
يف ناحية ربيعة بمحافظة نينوى.

الديمقراطي يتحدث عن
«أسوأ االحتامالت» ويؤكد :ال نقاطع
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الحزب الديمقراطي الكرستاني،
ع�ن اجتماع مرتقب بن رئيس الحزب
مس�عود بارزان�ي ورئي�س االتح�اد
الوطني الكردس�تاني باف�ل طالباني
بشأن منصب رئاسة الجمهورية.
وق�ال املتح�دث باس�م الح�زب
الديمقراطي مهدي الفييل« ،حتى اآلن
ال توجد أي بوادر او توجيه بمقاطعة
الجلس�ة الخاص�ة بانتخ�اب رئي�س
الجمهورية».
وأضاف «بأس�وأ االحتماالت قد يدخل
البيت الك�ردي بمرش�حني اثنني كما
حصل يف العام  ،٢018وهنالك اجتماع
مرتق�ب بني برزان�ي وطالباني خالل
اليومني املقبلني».
وأك�د الفي�يل ان «ب�وادر ح�ل األزمة
التزال موجودة».
يش�ار اىل ان الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني ال ي�زال متمس�كا ً
بمرش�حه ريرب أحمد ،يف وقت يتمسك
فيه االتحاد الوطني بمرشحه الرئيس
الحايل برهم صالح.
لكن�ه يف الوق�ت ال�ذي يقب�ل في�ه
االتح�اد الوطن�ي بالدخ�ول إىل قب�ة
الربملان بمرش�حني اثنني؛ فإن الحزب
الديمقراط�ي يرفض ه�ذه الصيغة؛
ألنه�ا ش�بيهة بس�يناريو ٢018
حي�ث تناف�س صال�ح والقي�ادي يف
الديمقراطي آنذاك فؤاد حس�ني وزير
الخارجية الحايل؛ حيث كان الفوز من
نصيب صالح.

وقال الش�مري يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ،ان «قوات س�وريا
الديمقراطي�ة واملعروف�ة بأس�م ق�وات
(قسد) أنش�أت معس�كر تدريب ورماية
لعنارصه�ا ع�ىل مس�افة ال تبع�د مئات
االمت�ار عن ح�دود ناحية ربيع�ة التابعة
ملحافظ�ة نين�وى» ،مبين�ا ان�ه «خ�الل
تدريبات الرّمي بالذخ�رة الحية لعنارص
تلك القوات ،اصابت رصاصة اطلقها احد

عنارصهم س�يدة عراقية يف الناحية ،مما
تسبب يف استشهادها يف الحال».
واوض�ح النائب عن محافظ�ة نينوى ان
«الس�يدة هي من العوائ�ل النازحة ،ومن
موالي�د ع�ام  ،»1989مضيف�ا انه�ا «ام
لخمس�ة اطفال ،وذهبت ضحية استهتار
تلك القوات غر النظامية».
وذكر ان هذه «الحادثة هي ليس�ت األوىل
ورغم كثرة الش�كاوى املقدمة عىل وجود

ه�ذا املعس�كر ق�رب ناحي�ة ربيع�ة من
الجانب الس�وري ،اال اننا لم نجد أي آذان
صاغية او إجراءات ملعالجة هذا الوضع».
الش� ّمري ش� ّدد ع�ىل ان «م�ا حص�ل
يس�توجب اتخاذ إج�راءات عاجلة وفتح
تحقيق شامل اليجاد معالجة جذرية لهذا
االستهتار ،بالتنس�يق مع قواتنا املسلحة
والجان�ب الس�وري ،واعتب�ار الضحي�ة
شهيدة وتخصيص راتب تقاعدي ألبنائها

األيت�ام بع�د ان اصبحوا ب�ال معيل لهم يف
هذه الظروف الصعبة».
تتب�ع ناحي�ة ربيع�ة قض�اء تلعف�ر يف
محافظ�ة نين�وى غرب�ي مدين�ة املوصل
شمايل العراق ،وتقع عىل الحدود العراقية
الس�ورية وملتصق�ة بمدين�ة اليعربي�ة
الس�ورية يف محافظ�ة الحس�كة والت�ي
تس�يطر قوات س�وريا الديمقراطية عىل
غلبية مناطقها.

اإلطار التنسيقي يطالب بعقد جلسة الربملان النتخاب رئيس اجلمهورية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن نائب عن كتل�ة اإلطار التنس�يقي ،أمس األربعاء،
أن ن�واب الكتل�ة قدم�وا طلبا ً رس�ميا ً لرئاس�ة مجلس
الن�واب العراق�ي ،لعقد جلس�ة خاص�ة النتخاب رئيس
الجمهورية ،يتوع أن تعقد األسبوع املقبل.
النائب عن تحالف الفتح املنضوي يف اإلطار التنس�يقي،
رفيق الصالحي ،افاد بأن نواب اإلطار التنس�يقي قدموا

طلبا ً رسميا ً لرئاسة الربملان لعقد جلس خاصة النتخاب
رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء.
ّ
وب�ني أن «أغلب نواب اإلطار التنس�يقي وقعوا الطلب»،
ً
مس�تطردا أن «موعد الجلس�ة لم يحدد بع�د ،وقد يعقد
األسبوع املقبل».
وكان اإلط�ار التنس�يقي ق�د أعل�ن عن ترش�يح محمد
ش�ياع السوداني ملنصب رئيس الوزراء ،يف وقت لم يتفق
االتح�اد الوطني الكوردس�تاني والح�زب الديمقراطي

الكوردس�تاني عىل مرش�ح ملنصب رئي�س الجمهورية
حتى أالن.
يذكر أنه وبعد اعالن اإلطار التنسيقي عن اختيار النائب
محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء ،تعالت
اص�وات داعمة وأخرى رافضة للش�خصية السياس�ية
املرشحة لقيادة الحكومة العراقية الجديدة ،ولم يتوقف
التضارب يف اآلراء والتوجهات عند قوى وكتل سياس�ية
بل شمل الشارع العراقي والعراقيني أيضاً.

بتعاون أممي ..البرصة تطبق برنامج «اليوم املفتوح» يف مركز رشطة نظران النموذجي
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رشطة الب�رصة أم�س األربعاء عن
افتت�اح مرك�ز نموذجي يف منطق�ة نظران
حيث تم إنش�اؤه من قبل الحكومة املحلية
بالتعاون مع األمم املتحدة ضمن برنامجهم
اإلنمائي ال� .UNDP
وقال مدير قسم العالقات واإلعالم يف قيادة
الرشطة العميد باسم غانم إن هناك فلسفة

واس�رتاتيجية جدي�دة ه�و كيفي�ة إرشاك
املواط�ن مع األجهزة األمنية وكذلك التحول
م�ن الرشط�ة املحلي�ة إىل الرشط�ة املحلية
الخدمي�ة ع�ىل اعتب�ار ب�أن تل�ك األجهزة
واجبه�ا الحقيقي تقدي�م الخدمات وليس
العسكرة.
وأض�اف أن هذا الربنامج ال�ذي يطلق عليه
باليوم املفت�وح كي يكون هناك تقارب مع
املواطنني يف منطقة نظران والبرصة بصورة

عامة من اجل تب�ادل الرؤى والنقاش ألهم
املخاوف واملعوقات من أجل الخروج برؤية
موحدة لتوفر وتحقيق األمن يف البرصة.
إىل ذلك ،قال مستش�ار الرشط�ة يف برنامج
األم�م املتح�دة اإلنمائ�ي بالع�راق رشي�ف
العم�ري يأت�ي تنظي�م الي�وم املفت�وح يف
مرك�ز رشط�ة نظ�ران انبثاقا م�ن مبادرة
مرك�ز الرشط�ة النموذج�ي والت�ي تتمثل
يف تحس�ني اإلج�راءات داخل املرك�ز األمني

وتسهيل دخول املواطنني وتلقي شكاويهم
واالس�تجابة أيض�ا لندائه�م ب�كل كفائ�ه
ورسعة.وأش�ار إىل أن ه�ذه الواجب�ات
تس�اعد ع�ىل تغي�ر الص�ورة النمطية عن
رج�ل الرشط�ة م�ا ي�ؤدي إىل زي�ادة الثقة
والتع�اون ما بني رج�ل األم�ن واملواطن يف
منطقة االختصاص وذلك الن املواطن يعترب
ركيزة العملية األمنية وهو هدفها وغايتها
ووسيلتها بحسب وصفه.

نائب عن القانون :مترير رئيس اجلمهورية وتكليف السوداين يف اجللسة املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
قال نائب عن إئتالف دولة القانون ،ان الجلس�ة املقبلة
ملجل�س النواب س�تتضمن انتخاب رئي�س الجمهورية
وتكليف مرش�ح االط�ار التنس�يقي محمد الس�وداني
بتشكيل الحكومة.
وذكر فيصل النائيل« ،الجلس�ة املقبلة س�تعقد باتفاق
ك�ردي س�ني ش�يعي وس�تتضمن انتخ�اب رئي�س
الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء».

وتوقع «اإلرساع بتشكيل الكابينة الوزارية بوقت قصر
ج�دا ً الن جمي�ع األطراف السياس�ية حازم�ة أمرها يف
تشكيل الحكومة».
ونوه النائيل اىل انه «سيتم اعطاء رئيس الوزراء القادم
فس�حة كبرة يف اختيار الوزراء النه هو من س�يتحمل
مسؤولية املرحلة املقبلة».
وكان االط�ار التنس�يقي اتف�ق باالجماع عىل ترش�يح
النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وقال النائب عن إئتالف دولة القانون ،محمد الصيهود،

ان اإلط�����ار التنس�يقي سيقدم نفسه ككتلة نيابية
أكث�ر ع�ددا ً ملجل�س الن�واب يف جلس�ة انتخ�اب رئيس
الجمهوري�ة وتكلي�ف الس�وداني وهي تبل�غ اكثر من
 130نائبا» مؤكدا ان «املرحلة املقبلة ال تقبل اال االتيان
بوزراء أكفاء».
وتاب�ع الصيه�ود «الك������رد والس�نة س�يختارون
وزرائهم؛ لكن س�تعطى مس�احة للمكل�ف بالرفض او
قبول املرش�حني فالهيئات االقتصادية س�وف لن تقود
الوزارات يف املرحلة املقبلة».
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األعرجي يؤكد سعي العراق لتطوير عالقاته
مع إيطاليا يف املجالني العسكري واألمني
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،سعي العراق لتطوير عالقاته مع
إيطاليا يف املجالني العس�كري واألمني ،واالستفادة من الخربات الدولية .وذكر
املكت�ب اإلعالم�ي يف بيان أن «األعرجي اس�تقبل ،بمكتبه ام�س ،رئيس أركان
الجي�ش اإليطايل ،األدمرال جوزيبيه كافو درايونه ،والوفد املرافق له ،بحضور
السفر اإليطايل يف بغداد ماوريتسيو كريكانتي ،وجرى خالل اللقاء بحث سبل
تمتني العالقات الثنائية بني العراق وإيطاليا ،فضال عن بحث آخر املس�تجدات
السياس�ية واألمني�ة ع�ىل الصعيدين اإلقليم�ي والدويل ،والتعاون املش�رتك يف
مجال مكافحة اإلرهاب وتبادل الخربات واملعلومات».وأكد األعرجي ،بحس�ب
البي�ان »،س�عي الع�راق لتطوير عالقات�ه مع إيطالي�ا يف املجالني العس�كري
واألمني ،واالس�تفادة من الخربات الدولية ،بما يعزز أمنه واستقراره».وأشار
إىل أن «الع�راق تعرض لهجمة إرهابية كبرة ،وقدم تضحيات كبرة ،مبينا أنه
لوال فتوى املرجعية الرش�يدة لتقدم داعش باتجاه بغداد ،الفتا إىل أن الش�عب
العراقي بكل أطيافه وأديانه اش�رتك به�ذه امللحمة للدفاع عن العراق ،فكانت
مثاال لتوحد الشعب كله».من جانبه قدم رئيس أركان الجيش اإليطايل التعازي
للشعب العراقي بالحادث املؤسف الذي راح ضحيته مدنيون ،إثر قصف مدفعي
تركي يف زاخو .كما أشار رئيس أركان الجيش اإليطايل ،إىل أن «حضارة العراق
ه�ي أقدم حضارة عىل وجه الكرة األرضية ،وأن العراقيني حاربوا داعش نيابة
ع�ن العالم ،مضيفا ً أن إيطالي�ا تحتاج أيضا اىل خربة العراق يف مجال مكافحة
اإلرهاب ،لالستفادة من هذه التجربة».

العراق وايطاليا يبحثان التعاون يف جمال
التدريب العسكري
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزير الدفاع جمعة عن�اد ،أمس االربعاء ،مع رئي�س أركان الجيش
االيطايل سبل التعاون بني البلدين خاصة يف مجال التدريب وتبادل الخربات
العسكرية.
وذك�ر بيان لوزارة الدفاع ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن «وزير
الدفاع ،جمعة عناد س�عدون ،التقى يف مكتبه ،بمقر الوزارة ،رئيس أركان
الجيش اإليطايل والوفد املرافق له».
وأض�اف البي�ان ،أنه «جرى خالل اللقاء بحث س�بل التع�اون بني البلدين
خاص�ة يف مج�ال التدريب وتب�ادل الخربات ب�ني وزارتي الدف�اع العراقية
والدفاع اإليطالية».

تعليق تركي عىل القصف الصاروخي الذي
استهدف «القنصلية» يف املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
أدان�ت وزارة الخارجي�ة الرتكي�ة،
أمس األربعاء ،الهجوم الصاروخي
الذي طال محي�ط مبنى القنصلية
الرتكي�ة يف مدين�ة املوص�ل مرك�ز
محافظة نينوى.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«هذا الهجوم لم يسفر عن خسائر
يف األرواح» ،مردفة بالقول« :نتوقع
تقدي�م املس�ؤولني عن�ه إىل العدالة
يف أق�رب وقت» .ودع�ت الخارجية
الرتكي�ة ،الس�لطات العراقي�ة ،إىل

«الوف�اء بمس�ؤولياتها يف حماي�ة
املمثليات الدبلوماسية والقنصلية»،
مش�رة إىل أن «الخط�ر واملث�ر
للتفك�ر أن هذا الهجوم وقع خالل
اجتماع ملجلس األمن الدويل املنعقد
استجابة لدعوة السلطات العراقية،
ويف الوقت الذي يتم فيه اتهام تركيا
واستهدافها بشكل غر عادل».
وختم�ت ال�وزارة البي�ان بالقول:
«نجدد دعوتنا للس�لطات العراقية
إىل محارب�ة اإلره�اب ووض�ع حد
للوج�ود اإلرهاب�ي ع�ىل أراضي�ه،
ال�ذي يش�كل تهديدا ً ل�دول الجوار
والبعثات الدبلوماسية».

احلشد الشعبي ينفذ عملية أمنية
جنوب سنجار

بغداد  /المستقبل العراقي

نفذ تش�كيل قوة س�ن�جار ضمن قيادة عمليات نينوى للحش�د الشعبي،
أمس األربعاء ،عملية أمنية لتعزيز األمن واالستقرار مع حلول شهر محرم
الحرام يف جنوب قضاء سنجار.
وذكر اعالم الحش�د يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان «القوة
نف�ذت عملية أمنية واس�تطالعية لس�د الثغ�رات ومنع تس�لل اإلرهابيني
تزامن�ا مع حلول ش�هر مح�رم الح�رام ،كما ألتق�ت الق�����وة األمنية
باملواطنني وحثتهم عىل التعاون مع قوات الحش�د الش�عبي لتعزيز ودعم
األمن واالستقرار يف القضاء».

وكالة شؤون الرشطة تطيح بسارق احلقائب
النسائية يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مف�ارز قس�م مكافح�ة
اج�رام كرب�الء املقدس�ة التابع�ة
لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة من
إلق�اء القبض عىل أح�د املتهمني يف
املحافظة بعد قيامه برسقة حقائب
النساء يف أماكن متفرقة من املدينة
أثناء قيادته الدراجة النارية.
بع�د ورود معلومات تفي�د بوجود
سارق متخصص برسقة الحقائب
النس�ائية تم تش�كيل فري�ق عمل
لكش�ف مالبس�ات حوادث الرسقة

وكشف املتهم الحقيقي ،وبعد جهد
متواصل وعمل دؤوب لفريق العمل
وجمع املعلومات الكافية وتدقيقها
بمهنية عالية تم الوصول اىل املتهم
وبع�د نص�ب كم�ني محكم ل�ه تم
القبض عليه.
واعرتف قيامه برسقة (  ) 9حقائب
نس�ائية يف املناطق املزدحمة والتي
تشهد توافد النساء ومنها العيادات
الطبي�ة واملستش�فيات واألس�واق
املحلية
ه�ذا وقد تم�ت إحالت�ه اىل القضاء
لينال جزاءه العادل.
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بعد حنو عام على تبنيها

املالية تتحدث عن «إنجازات» الورقة البيضاء وتؤكد :سنميض يف تطبيقها

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة املالي�ة العراقي�ة ،أم�س األربع�اء ،ع�ن
«إنجازاته�ا» يف الورقة البيضاء الت�ي اعتمدتها يف الجانب
االقتص�ادي ع�ر اس�تعراض أبرز املش�اريع الت�ي عملت
عليها يف امل�دة املاضية ،فيما بينت ان الحكومة س�تميض
بتطبيق بنودها.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
إن «الحكوم�ة العراقية تبنت يف بداية ش�هر آب من العام
 2021تنفي�ذ ورقة اإلص�اح االقتصادي لتك�ون خارطة
طريق شاملة هدفها االسايس معالجة التحديات الخطرية
التي تواجه االقتصاد العراقي ،وتقليل االعتماد عىل النفط
كمورد وحيد للدولة وتحفي�ز االنتاج بمختلف القطاعات
الحكومي�ة والخاص�ة وغريه�ا الع�رات م�ن الرام�ج
واملشاريع اإلصاحية».
وأضاف�ت الوزارة أن «الحكوم�ة العراقية ماضية بتطبيق
بن�ود الورق�ة البيض�اء ،ووزارة املالي�ة حقق�ت خطوات
متقدمة وناجحة بتوجي�ه ومتابعة الوزير عيل عبد األمري
ع�اوي ،وامليض بإج�راءات الورق�ة االصاحية لرتس�يخ
االمكانيات وتسهيل تطبيقها عىل القطاعات كافة».
وبينت أن «العمل مس�تمر بتطبيق املش�اريع املستهدفة،
لكون طبيعة تنفيذها ذات جانب مهني واقتصادي بحت،
وله�ا انعكاس�ات ايجابي�ة عىل اقتص�اد الدولة وبش�كل
مس�تمر بغض النظر عن تغيري الحكومات ،حيث رشعت

الحكومة ومنذ العام املايض بإجراءات التطبيق
الفع�يل وه�و م�ا اثمر ع�ن انج�از العديد من
املستلزمات الواردة يف الورقة البيضاء».
وأورد بي�ان ال�وزارة عددا ً من هذه املش�اريع
ومنها «تطوي�ر قواعد تنظي�م املوازنة العامة
للدول�ة بحيث تكون املوازنة مرن�ة يف اعدادها
وتنفيذه�ا اذ ت�م صياغته�ا بحي�ث تتضم�ن
سعر أس�ايس للنفط لتقدير اإليرادات وجداول
نفق�ات مرنة تنفذ وفق تغريات أس�عار النفط
وااليرادات الفعلي�ة ،اال ان عدم وجود حكومة
كامل�ة الصاحي�ات ق�د أدى اىل ع�دم ارس�ال
امل�روع اىل مجل�س الن�واب ،كما ت�م اصدار
الس�ندات الداخلي�ة يف األس�واق املحلي�ة وت�م
االكتتاب بها بالكامل».
وتابع بيان املالية أنه «تم الروع يف العديد من
التحضريات والن�دوات بالتعاون مع املنظمات
الدولية املختلف�ة والدول العديدة ملحاول�ة تطبيق موازنة
الرام�ج واألداء ،واعداد اس�رتاتيجية الدين الحكومي وتم
إقراره�ا من قبل مجلس ال�وزراء ،وتم االنتهاء من االعداد
ألتمتة النظام الرضيبي تمهي�دا إلصدار رقم رضيبي لكل
مواطن ولكل رشكة تعمل يف العراق وبانتظار التخصيصات
املالية يف املوازنة إلنجاز العمل».
وأوردت املالي�ة املش�اريع يف بيانه�ا بالق�ول إن «العم�ل
مس�تمر يف البنك املرك�زي العراقي لتطوي�ر اليات متابعة

املص�ارف االهلي�ة وتفعي�ل عمل رشك�ة ضم�ان الودائع
العطاء الثقة الكاملة للتعامل مع املصارف االهلية ،وحث
جميع املصارف العاملة يف العراق لتفعيل وزيادة استخدام
الخدمات االلكرتونية له�ا ولزبائنها ،واكمال إعادة تعديل
النظ�ام الداخ�يل مل�رف الرافدين ورفعه ملجل�س الدولة
الق�راره تمهيدا العادة هيكلة املص�ارف الحكومية كافة،
واكم�ال مس�ودة م�روع قان�ون هيئ�ة األوراق املالي�ة
بالتع�اون م�ع مختل�ف القطاعات االقتصادي�ة ومجلس
الدولة».

وأوضح�ت وزارة املالي�ة أيضا ً ان�ه «تم تعيني
مستش�ارين دوليني يف قط�اع التأمني وجاري
العم�ل عىل دراس�ة س�وق التأم�ني يف العراق
تمهي�دا ً لتعديل التريع�ات الخاصة بالقطاع
بالتع�اون مع منظمة ادم س�ميث الريطانية
باإلضاف�ة اىل ارشاك العامل�ني يف القط�اع
التأمين�ي بالدورات التخصصي�ة املختلفة من
اجل رفع كفائتهم املهنية».
واش�ار اىل «اع�داد مس�ودة تعدي�ل قان�ون
ال�ركات متضمن�ة معاي�ري الحوكم�ة وفق
أفض�ل املمارس�ات الدولي�ة والذي من ش�أنه
تطوير البيئة االستثمارية يف العراق ،والسماح
باس�ترياد الس�يارات املترضرة ضمن س�نوات
املوديل املس�موح بها وتصليحها داخل العراق
والذي من ش�أنه ان يخل�ق العديد من الفرص
االستثمارية».
كم�ا أضاف البي�ان أنه «تمت إعادة تش�كيل اللجنة العليا
لإلق�راض والتفعيل مب�ادرات البن�ك املرك�زي باالقراض
س�واء ضمن صندوق اإلسكان او قروض الراء للوحدات
السكنية من املجمعات االس�تثمارية والذي من شانه حل
مش�كلة الس�كن من جهة وتوف�ري فرص العم�ل يف هذه
املش�اريع م�ن جهة اخرى بم�ا يعمل عىل توف�ري التنمية
االقتصادية بشكل عام ،وجمع بيانات الركات الحكومية
وتصنيفه�ا اىل ناجحة ومتعثرة وفاش�لة تمهيدا لعرضها

أمانة جملس الوزراء تبحث إعداد اخلطة االسرتاتيجية ملرشوع احلوكمة اإللكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث قس�م إدارة الج�ودة الش�املة يف األمان�ة العام�ة
ملجل�س الوزراء مع اإلعمار واإلس�كان وس�لطة الطريان
املدني ،اليوم األربعاء ،إعداد الخطة اإلسرتاتيجية ملروع
الحوكمة اإللكرتونية.
وذكر بيان لألمانة العامة ملجلس الوزراء ،تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة منه ،أن «قس�م إدارة الجودة الش�املة
والتطوير املؤسيس يف مكتب األمني العام ملجلس الوزراء،
عق�د اجتماعا ً مع فريق جودة الخدمات يف وزارة اإلعمار
واإلس�كان والبلديات واألش�غال العامة وسلطة الطريان

املدن�ي ،ملناقش�ة إعداد الخط�ة اإلس�رتاتيجية ملتطلبات
م�روع الحوكم�ة األلكرتونية وآليّات تنفي�ذ إجراءاتها
لألعوام  .»2026-2022وأضاف البيان ،أن «االجتماع يأتي
ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات سابقة مع فرق جودة
الخدمات يف الوزارات واملحافظات والهيئات غري املرتبطة
بوزارة؛ لبحث آليّات تنفيذ مروع الحوكمة األلكرتونية
وأتمت�ة الخدمات املُق ّدمة للمواطن�ني ،باإلضافة إىل بيان
مه�ام ف�رق العم�ل وآليّ�ة تبس�يط اإلج�راءات املتعلقة
بالخدمات التي تمس املواطن بصورة مبارشة».
وتابع ،أن «االجتماع بحث ايضا ً موضوعات عدة ،أبرزها،
الخط�ة الس�رتاتيجية للحكوم�ة األلكرتوني�ة والتح�ول

األلكرتوني بما يتوافق مع الخطة الس�رتاتيجية وأهداف
ومب�ادرات قس�م إدارة الج�ودة ،ومه�ام فري�ق الجودة،
وآلي�ة تبس�يط اإلج�راءات املتعلق�ة بالخدم�ات الت�ي
تم�س املواطنني ،م�ن خال املس�اهمة يف إع�داد الخطة
السرتاتيجية ملتطلبات مروع الحوكمة اإللكرتونية».
ولف�ت إىل ،أن «االجتماع أكد رضورة أن تكون اس�تمارتا
(األه�داف والخدمات) التي س�ينظمها فري�ق الجودة يف
الجهات املذكورة ،مُ ستجيبة ملتطلبات مروع الحوكمة
االلكرتوني�ة ،من خ�ال صياغة هدف س�رتاتيجي عام،
ومن ثم صياغ�ة أهداف فرعية ُتمكن من س�بل تطبيقه
وفق�ا ً ملعايري عمل حديثة ومتطورة ،تس�هم يف تبس�يط

هيئة السياحة :االعتداء الرتكي لن يؤثر
عىل واقع السياحة يف العراق
بغداد /المستقبل العراقي

جلنة برملانية
تستضيف وزير العمل بشأن آلية توزيع
منحة الرعاية االجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت لجنة العمل النيابيّة ،أمس األربعاء ،اس�تضافة وزير العمل ملناقشة
آليّة توزي�ع التخصيصات املاليّة املخصصة للوزارة بني املش�مولني بمنحة
الرعاية االجتماعية.
وذكر بيان للدائرة اإلعامية ملجلس النواب ،تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�هّ ،
أن «لجنة العم�ل ومنظمات املجتمع املدني النيابيّة تس�تضيف وزير
العمل وكالة وكادر الوزارة املتقدم».
وأضاف ،أن «االس�تضافة جاءت ملناقشة تخصيصات الوزارة املاليّة ضمن
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي وآليّات توزيعها بني املش�مولني بمنحة
الرعاية االجتماعيّة».

اإلطاحة بشبكة لتزوير بطاقات
االمتحانات الوزارية يف األنبار
أطاح�ت مف�ارز جه�از األم�ن
الوطني بش�بكة لتزوير بطاقات
اإلمتحان�ات الوزارية يف محافظة
األنبار.
وذك�ر بي�ان الع�ام الجه�از
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه« ،يف خط�و ٍة اس�تباقية
ملن�ع مح�اوالت التاع�ب بنتائج
اإلمتحان�ات الوزاري�ة للص�ف
الس�ادس اإلعدادي للعام الدرايس
الح�ايل ،تمكن�ت مف�ارز جه�از
األم�ن الوطني وبعد اس�تحصال

احلكومة السعودية تقر اتفاقية تعاون
مع العراق يف جمال النقل البحري
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت هيئ�ة الس�ياحة ،أم�س األربع�اء ،أن
االس�تهداف الرتكي عىل مصي�ف يف زاخو لن
يؤث�ر ع�ىل الس�ياحة يف العراق.وق�ال رئيس
الهيئ�ة ظاف�ر مهدي يف تري�ح صحفي إن
«الهيئة أصدرت تحذيرا ً للس�ياح من الذهاب
إىل املناط�ق الت�ي تش�هد نزاع�ا ً مس�لحاً».
وأض�اف «وجهنا يف الوقت الحايل بالس�فر إىل
محافظتي أربيل والس�ليمانية» ،مشريا ً إىل أن
«االس�تهداف الرتكي ملصيف يف زاخو لن يؤثر
يف مس�توى السياحة يف العراق».وتعرض أحد
املواقع السياحية يف زاخو يف  20تموز الجاري
إىل قصف تركي ،أدى إىل استشهاد  9أشخاص
وإصابة  22آخرين بينهم نساء وأطفال.

االنبار  /المستقبل العراقي

اإلجراءات وتحس�ني مس�توى الخدمات عن طريق تقليل
الجهد ،والوقت ،والتكاليف».
وأشار إىل أنه «خال االجتماع عرض ملخص عن الحكومة
األلكرتونية بم�ا يتوافق والخطة اإلس�رتاتيجية وأهداف
ومبادرات قسم الجودة ،باإلضافة إىل توضيح آلية تحديد
أهداف الوزارة من خال (استمارة الخدمات)».
وذك�ر ،أن «املجتمع�ني اتفق�وا عىل رضورة قي�ام فريق
الج�ودة الجه�ات املذك�ورة بوض�ع أهداف س�رتاتيجية
للخدمات الرئيسة املقدمة للمواطنني من خال (استمارة
الخدم�ات) ،خ�ال م�دة ع�رة أي�ام ،لغ�رض تدقيقها
وعرضها عىل الجهات العليا للعمل بها».

املوافقات القضائية من اإلطاحة
بشبكة إجرامية تعمل عىل تزوير
البطاقات اإلمتحانية ألش�خاص
يرومون أداء االمتحانات الوزارية
بدالً من الطلبة املس�جلني رسميا ً
ل�دى وزارة الرتبي�ة مقابل مبالغ
مالية».
وأض�اف «مازال�ت الجه�ود
التحقيقي�ة مس�تمرة ملعرف�ة
جمي�ع األط�راف املتورط�ة يف
عملي�ة التزوير م�ن أجل الوقوف
ع�ىل مابس�ات العملي�ة وعرض
املتورطني عىل الجهات القانونية
املختصة».

أقرت الحكومة الس�عودية ،أمس الثاثاء،
اتفاقية تعاون م�ع العراق يف مجال النقل
البحري.
وذك�رت وكالة األنباء الس�عودية «واس»،
أن «مجل�س ال�وزراء (الس�عودي) واف�ق
عىل اتفاقي�ة تعاون بني حكوم�ة اململكة
وحكوم�ة الجمهورية العراقي�ة يف مجال
النقل البحري».
ووق�ع كل م�ن الع�راق والس�عودية ،يوم

الصحة تصدر أمر ًا وزاري ًا
بتوزيع ذوي املهن الطبية
والصحية
بغداد  /المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الصحة ،أم�س األربعاء ،أم�را ً وزاريا ً
بتوزيع ذوي املهن الطبية والصحية.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه انه «وأستنادا اىل قرار مجلس الوزراء و مصادقة
وزي�ر الصحة هاني م�وىس العقابي أص�درت وزارة
الصحة امرا وزاريا بتوزيع كل من:
 -1االطب�اء خريج�ي كلي�ة الط�ب (داخ�ل العراق)
للجامعات العراقية الحكومية للدورين االول والثاني
للعام الدرايس  2021 - 2020من منظمي االستمارة
االلكرتونية
 -2خريجي الكليات الطبية (طب االسنان) الحكومية
واالهلي�ة للعام الدرايس  2021 - 2020للدورين االول
والثاني  /الدراسة الصباحية من منظمي االستمارة
االلكرتونية
 -3خري�ج الكلي�ات الطبي�ة (الصيادل�ة) الحكومية
واالهلي�ة للع�ام ال�درايس  2021 - 2020للدوري�ن
االول والثان�ي  /للدراس�ات الصباحي�ة من منظمي
االستمارة االلكرتونية
 -4خريج�ي الكليات التقنية الطبي�ة (داخل العراق)
ممن وردت اوامره�م الجامعية للعام الدرايس 2020
  2021للدورين االول والثاني من منظمي االستمارةااللكرتونية
 -5خريج�ي كلي�ات ومعاه�د واعدادي�ات التمريض
والقبالة والتوليد للعام الدرايس  2021-2020للدورين
االول والثاني من منظمي االستمارة االلكرتونية
 .6خريج�ي املعاه�د التقني�ة الطبية للع�ام الدرايس
 2021 - 2020للدوري�ن االول والثان�ي  /للدراس�ة
الصباحي�ة  -املس�ائية م�ن منظم�ي االس�تمارة
االلكرتونية
ونوه�ت ال�وزارة اىل ان «ال تت�م مبارشته�م اال بع�د
مصادقة مجل�س الخدمة العامة االتح�ادي واصدار
امر وزاري بالتعيني» الفتتة اىل انه «سيتم نر اسماء
الخريجني اعاه املشمولني بالتوزيع يوم غد».

الخميس ( ،)2021 / 9 / 2اتفاقية للنقل
البحري بني البلدي�ن ،تهدف لزيادة حركة
مرور الس�فن التجارية البينية وتس�هيل
إجراءات الوصول إىل املوانئ.
جاء ذلك خال اجتماع لجنة النقل واملنافذ
الحدودي�ة واملوان�ئ باملجلس التنس�يقي
الس�عودي العراق�ي ،بالري�اض برئاس�ة
وزير النقل والخدمات اللوجس�تية صالح
بن نارص الجارس من الجانب الس�عودي،
ووزي�ر النقل نارص الش�بيل م�ن الجانب
العراقي.

رشطة الكامرك تضبط مواد خطرة
يف ميناء أم قرص
بغداد /المستقبل العراقي
تمكنت مف�ارز مديرية رشطة كمارك املنطقة الرابعة من ضبط حاوية حديدية تحتوي
عىل مواد كيمياوية خطرة رسيعة االشتعال.
وذك�ر بي�ان لوزارة الداخلية ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان امل�واد «مخالفة
لروط وضوابط االس�ترياد ،ومتجاوزة للمدة القانونية عىل بقائها داخل امليناء حس�ب
قانون الكمارك».
وأض�اف «تم تنظيم محرض ضبط اصويل وس�يتم ع�رض االوراق التحقيقية أمام انظار
قايض التحقيق».

األنبار :مرشوع طريق احلج الربي
سيخدم أربع حمافظات

بغداد /المستقبل العراقي

ح�ددت قائممقامي�ة قض�اء الرم�ادي يف
محافظ�ة األنبار ،أم�س األربع�اء ،موعد
إنجاز م�روع طريق الح�ج الري ،فيما
أش�ار إىل أن م�روع طري�ق الحج الري
سيخدم أربع محافظات.
وقال قائممقام القضاء ابراهيم العوسج،
إن «طريق الحج ال�ري الذي بدأ العمل به
الع�ام  2012يع�د من املش�اريع املهمة يف
األنبار ،حيث يمتد ملس�افة  180كيلو مرتا ً
بدءا ً من منطقة الكيلو  18غربي الرمادي
وصوالً إىل النخيب ،ويختر مسافة تقدر
بأكثر من  100كيلو مرت» ،الفتا ً إىل «توقف
العمل باملروع بعد أحداث العام .»2014
وأض�اف ،أن «طريق الحج الري واحد من
أهم املشاريع الس�رتاتيجية التي وضعتها
املحافظة للفرتة املقبل�ة ،إذ وصل اإلنجاز
في�ه إىل نس�ب عالي�ة» ،مبين�اً ،أن «هناك
مش�اكل مع وزارتي املالي�ة والتخطيط يف
ما يتعلق بالتخصيصات املالية للمروع،
وم�ن املؤم�ل حس�مها قريبا ً ليت�م إنجاز
املروع خال نهاية العام .»2022

وأكد ،أن «املروع سيكون واحدا ً من أهم
رشاي�ني النق�ل واالقتص�اد للمحافظة»،
مش�ريا ً إىل أن�ه «يف ح�ال إنج�از الطري�ق
س�يخدم الحج�اج م�ن مناط�ق كرك�وك
واملوص�ل وص�اح الدي�ن واألنب�ار ،ألنه
سيختر املس�افة والوقت ،ويخدم أيضا ً
رشيح�ة كبرية م�ن أهايل الق�رى القريبة
منه الس�يما منطقة ثميل ،كما س�يكون
ل�ه أث�ر كب�ري يف أم�ن واس�تقرار املناطق
الصحراوي�ة؛ كون�ه يق�ع ضم�ن منطفة
صحراوية مفتوحة».
ولف�ت إىل أن «امل�روع ش�هد قبل توقف
العمل فيه نسب إنجاز متفاوتة يف املقاطع
املحالة عىل الركات ،إذ أن بعض املقاطع
وصلت نسبة اإلنجاز فيها اىل  50باملئة».
م�ن جانبه ،ق�ال عامر محس�ن من اهايل
املحافظ�ة« :نس�تغرب توق�ف العمل ملثل
هكذا مروع مهم للعراق عموما ً واألنبار
خصوص�اً» ،متس�ائاً «الرك�ة املنف�ذة
تس�لَّمت بعضا ً من املبالغ املالي�ة ،ملاذا لم
يتم إكمال�ه كونه طريق�ا ً
ّ
خاصا ً للحجاج
واملعتمري�ن ويخت�ر له�م املس�افة،
باإلضافة إىل أنه طريق تجاري وحيوي؟».

عىل الحكوم�ة القادمة من اجل اتخ�اذ اإلجراءات الازمة
لعاجه�ا ،وال�روع بتطبي�ع إج�راءات اتمت�ة الجمارك
بالعراق وفق نظام االسيكودا والعمل جاري به».
كم�ا لفت بي�ان ال�وزارة اىل «تفعي�ل مبادرات م�ن البنك
املركزي لإلقراض بما يش�جع اس�تخدام الطاق�ة البديلة
جار الس�تكمال الربط
للكهرب�اء يف العراق ،كما أن العمل ٍ
الكهربائ�ي مع دول الجوار ،وكذلك الس�يطرة عىل بوابات
النف�اذ إلنه�اء ح�االت تهريب س�عات االنرتن�ت ،وادخال
خدم�ات التكنولوجيا الجيل الرابع يف العراق ،واس�تكمال
تريع قانون الضمان الصحي والعمل عىل تطبيقه».
وأش�ار البيان أيض�ا ً إىل «زي�ادة الدعم للفئات املش�مولة
بالحماية االجتماعية ،واصاح الخلل يف البطاقة التموينية
وزي�ادة مفرداته�ا ،وال�روع يف برنام�ج بن�اء ال�1000
مدرس�ة بالتعاون مع الركات الصينية ،وتطبيق النظام
االلكرتون�ي للتوظي�ف يف مجل�س الخدم�ة االتح�ادي،
وتفعي�ل الب�رتودوالر للمحافظ�ات وواردات الكمارك مع
املحافظات».وبينت الوزارة أن «الورقة البيضاء جاءت اىل
وضع خارطة طريق تس�هم يف النهوض بكافة القطاعات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالية واالس�تثمارية
لتصحيح مس�ار التنمية املس�تدامة يف البلد والتوجه نحو
تحقي�ق اي�رادات غ�ري ريعي�ة تس�هم يف تحقي�ق اهداف
اس�رتاتيجية طويل�ة االمد ،وتدعيم ركائ�ز اقتصاد وطني
متنوع ومتوازن وقوي خاصة يف ظل التحديات االقتصادية
العاملية الراهنة».

ارتفاع خامي البرصة «املتوسط
والثقيل» ألكثر من  4باملئة
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفعت أسعار خامي البرة «املتوسط والثقيل» إىل أكثر من %4
مع ارتفاع اسعار النفط عامليا .
وارتفع خام البرة املتوسط املصدر ألسيا  4.77دوالرات وبنسبة
تغيري بلغت  %4.94ليصل اىل  101.42دوالر للرميل الواحد.
وارتفع خام البرة الثقيل املصدر آلس�يا  4.77دوالرات وبنسبة
تغيري بلغت  % 4.511ليصل اىل  98.07دوالراً.
وارتفعت اسعار النفط العاملية مع انخفاض املخزونات األمريكية
ونقص اإلمدادات بعد تقليص روس�يا إمداداتها لاتحاد األوروبي
من الغاز ،فيما حدت من االسعار التوقعات والتخوف من الركود
االقتصادي.

القانونية لتسجيل
املرور حتدد السن ّ
«التكتك» ومنح إجازة السوق
بغداد  /المستقبل العراقي
ح� َّددت مديرية امل�رور العامة ،أم�س األربعاء ،الس�ن القانونيّة
لتس�جيل «التكتك» واملركبات األخرى للسائقني ومنحهم إجازات
السوق.
وق�ال مدير العاقات واالعام يف املديرية ،العميد زياد القييس ،إن
«تسجيل التكتك ومنح اإلجازة قانونيا ً يكون بعد إكمال عمر 16
س�نة ودخوله س�ن ال� 17س�نة بيوم ،حيث يمنح السائق إجازة
سياقة للتكتك وتسجل باسمه».
وأضاف القييس ،أن «املركبات األخرى يمنح سائقها إجازة قيادة
خصويص وتس�جل املركبة باس�مه عند إكمال  17س�نة ويدخل
يف س�ن  18بيوم واحد» .وق�ررت مديرية امل�رور العامة ،يف وقت
س�ابق ،تخفيض رس�وم «التكتك» إىل  150ألف دينار والدراجات
األخرى إىل ( )100ألف دينار.

رشكة أور تعلن جتهيز القطاع اخلاص
بأكثر من  4طن من مقاطع األملنيوم
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت رشك�ة أور العامة يف محافظة ذي قار ،أمس األربعاء ،عن
تجهي�ز القط�اع الخاص بأكثر م�ن  4طن من مقاط�ع األملنيوم
ضمن خطة إدارة الركة لسد حاجة السوق املحلية.
وقال بيان للركة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن إنتاج
الرك�ة م�ن مقاط�ع األملني�وم تحمل ش�هادة الج�ودة العاملية
وتس�هم يف رفد احتياجات الس�وق املحلية من هذه املقاطع التي
تدخل يف العديد من الصناعات األخرى.

التعليم تعلن فتح التقديم إىل قناة
قبول املوظفني املتميزين
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فتح استمارة التقديم
اإللكرتوني إىل قناة قبول املوظفني املتميزين واملاكات الطبية.
وأش�ارت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إىل «فتح
اس�تمارة التقدي�م اإللكرتوني إىل قناة قب�ول املوظفني املتميزين
وامل�اكات الطبي�ة (القن�اة العام�ة  -قن�اة ذوي الش�هداء) من
خريجي املعاهد للقبول يف الكليات واألقسام عىل وفق التخصص
املناظ�ر باإلضافة إىل قب�ول خريجي الدراس�ة اإلعدادية للفروع
(علمي – إحيائي – تطبيق�ي – أدبي  -مهني) للقناتني (العامة
 وذوي الش�هداء) يف املعاهد حسب التخصصات املناظرة للسنةالدراسية .»2022/2023
وبينت أن التقديم يس�تمر إىل غاية  19/8/2022من خال بوابة
دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة.
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حمافظة املثنى
مديرية ماء حمافظة املثنى

www.almustakbalpaper.net

العدد 8201
التاريخ 2022/7/26

اىل كافة الرشكات واملكاتب
اعالن مناقصة للمرة االوىل

يرس مديرية ماء املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطائاتهم لتجهيز انابيب (حجم  12انج  315ملم ييل اثلني طول
 13مرت ذ  16بار خاضع للفحص ومطابق للمواصفات الفنية ) وبكمية  461انبوب ضمن املوازنة التشغيلية ملديريتنا فعى الركات واملقاولني
من ذوي الخربة واالختصاص الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة مراجعة مديرية ماء محافظة املثنى لغرض رشاء مس�تندات املناقصة اعتبارا من
الت�ايل للن�ر ويكون اخر موعد لقبول العطاءات الس�اعة الثانية عر ظهرا من ي�وم  2022/8/27يف مقر املديرية (املثنى � الس�ماوة � قرب
دائرة تفتيش املثنى ) ويكون موعد فتح العطاءات يف  2022/8/27الساعة الثانية عر ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات او
املراسلة عى الربيد االلكرتوني  mut_water@yahoo.comوفق الروط املبينه ادناه :
*متطلبات التاهيل املطلوبة
*املتطلبات القانونية
*هوية تصنيف املقاولني او الركات نافذة ملا بعد فتح العطاءات
*ارفاق وصل رشاء العطاء عند تقديم العطاء
*تقديم كتاب (عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصات )
*تقديم تامينات اولية بمبلغ ( )33,000,000ثالثة وثالثون مليون دينار عراقي عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان ) وتكون
بمدة ال تقل عن ( )120مائة وعرون يوما تبدا من تاريخ غلق املناقصة
*املتطلبات املالية
*تقدي�م م�ا يثب�ت توافر الس�يولة النقدية للمناقصني بموجب كش�ف مصدق من مرصف معتم�د يبني حركة التدفق امل�ايل وبمبلغ ال يقل عن
( )132,000,000مائة وثالثون مليون دينار عراقي وبمدة ال تقل عن ( )60ستون يوم
*املتطلبات الفنية
* تقديم االعمال املماثلة مع العقود (وبما ال يقل عن عمل واحد) واملنفذة خالل (العر سنوات االخرية ) وبتاييد
الجهات التعاقدية
*املنهجية املقرتحة (سري االعمال وتوزيع املوارد ) من مقدمي العطاءات لتنفيذ املروع
*تقديم جدول تقدم العمل اويل ومنهجية تقدم العمل عى ان يتم تقديم جدول تقدم العمل التفصييل بعد توقيع العقد لغرض املصادقة عليه
*املعدات التخصصية املخصصة للمروع وحسب املحددات املذكورة يف استمارة املعدات
* كادر العم�ل املخصص للمروع مع س�ريتهم الذاتية وجنس�ياتهم مع نس�خة م�ن عقودهم املربمة مع الركة والت�ي يجب ان تكون وفقا
للنموذج العقد الهنديس املرفق بمستندات املناقصة وحسب الكادر املطلوب بموجب استمارة العاملني والكوادر
*بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل (دائرة ماء املثنى ) شعبة الحسابات وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق البالغة ( )250000مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد
*تحتسب الغرامة التاخريية وفق املعادلة التالية  :مبلغ العقد االصيل  - +اي تغري يف املبلغ  /مدة العقد الكلية ( مدة العقد االصلية  - +اي تغري
يف املدة) * = %10غرامة اليوم الواحد
*تك�ون نس�بة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل ش�خص اخ�ر بتنفيذ اي من التزامات املق�اول او املتعاقد االخر  %20من
الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام
*مكان وموعد بيع مس�تندات املناقصة (دائرة ماء املثنى  /ش�عبة التخطيط واملتابعة /املوعد  /من الس�اعة التاس�عة صباحا وحتى الس�اعة
الواحدة والنصف ظهرا) وعى الراغب بالراء جلب هوية املقاولني او الركات مع نسخة ملونة باالضافة اىل جلب التخويل الخاص بالراء او
املراجعة
*فرتة نفاذية العطاء  /مدة ال تقل عن ( )120مائة وعرون يوما تبدا من تاريخ غلق املناقصة
*الكلفة التخمينية للمروع  660,000,000 /فقط ستمائة وستون مليون دينار عراقي ال غريها
*جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
*يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع التوقيع والختم عى جميع صفحات ومستندات املناقصة
*يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن والخر اعالن عن املناقصة
*يلت�زم مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية وبكافة اقس�امها وبخالفه س�يتم اس�تبعاد عطاءاتهم مما يقت�ي مراعاة ذلك عند
التقديم

امحد منفي جودة
حمافظ املثنى

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 107
التاريخ 2022/7/24

اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري تلك االم�الك والعائده اىل
بلدية (الكوفة ) وملدة (ثالث س�نوات) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعى من يرغب
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر في�ه الروط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل ( )30ي�وم تبدء من اليوم
الت�ايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عى اوص�اف العقار والقيمة التقديرية علما ان التامينات القانونية
لالشرتاك باملزايدة هي بما ال يقل عن  %20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وس�تجري املزايدة يف اليوم التاليالنتهاء مدة االعالن البالغة ( ) 30يوم يف الس�اعة (العارشة صباحا) يف
ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك
احلقوقي
فائز حممد رايض العاريض
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الروط املطلوبة :
 � 1ع�ى املس�تاجر جل�ب ص�ورة (هوية االح�وال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 � 2عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 � 3عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا 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 عى االمالك التي تؤجر لهم
ت
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مقابلة للقطعة 3/31411

فقدان
فق�د املدع�و  /محم�د ترك�ي حرب�ي
س�اجت تولد  1979يف محافظة االنبار
 /القائ�م العبي�دي بع�د اعتقال�ه من
مديرية املاء واملجاري يف عام  2004من
قبل تنظيم القاعدة االرهابي .
��������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة بداءة بلد
العدد  / 918 :ب 2021 /
التاريخ 2022 / 7 / 25 :
م  /اعالن
بناءا ع�ى الدعوى املرقم�ة  / 918ب
 2021 /واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي (
جاس�م حس�ني جاس�م ) ض�د املدعى
عليه�ا ( زهراء س�عدي عبد الحس�ني
) ولص�دور قرار الحكم بأزالة ش�يوع
العق�ار املرق�م  1199 / 23مقاطع�ة
 2بني س�عد بتاري�خ 2022 / 3 / 29
والكتسابه الدرجة القطعية فقد قررت
املحكم�ة بيع العق�ار اع�اله باملزايدة
العلني�ة واملدرجة اوصاف�ه ادناه فعى
الراغب�ني بالراء الحض�ور امام هذه
املحكم�ة بع�د م�رور ثالثني يوم�ا ً من
اليوم التايل لنر االعالن مس�تصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة %10
م�ن القيم�ة املقدرة وس�يتم تس�جيل
العقار بأسم املزايد االخري
االوصاف -:
القايض  /مطلك عبد الله خلف
 -1موق�ع العق�ار – قض�اء بل�د حي
الزهراء
 -2جنس العقار – ملك رصف
 -3االوص�اف – قطعة ارض خالية من
املشيدات
 -4املش�تمالت – خالي�ة ومحيطة بها
دور سكنية
 -5املالكون – املدعي واملدعى عليهم
 -6املساحة –  200م2
 -7القيم�ة التقديرية للعقار – ثمانية
ماليني دينار عراقي
��������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2021/ 428/
التاريخ2022/7/26/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار
تسلس�ل س�هام املدين يف العقار املرقم
 2964/1م 39الهورة الواقع يف الكوت
العائ�د للمدين (عم�ران عيل خرميط)
املحج�وز لقاء طل�ب الدائ�ن (إبراهيم
س�عود كاظم ) البالغ ()47.532.000
س�بعة و اربعون مليون و خمس�مائة
و اثن�ان و ثالث�ون ال�ف دين�ار فع�ى
الراغ�ب بالراء مراجعة هذه املديرية
خ�الل مدة(30يوم�ا) تب�دأ م�ن اليوم
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات
القانونية عرة م�ن املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:س�هام املدين يف
العقار املرق�م  2964/1م  39الهوره
يف الكوت
-2جنس�ه ونوع�ه  :مل�ك رصف ارض
العق�ار يحت�وي ع�ى مح�الت ثالث�ه
مفتح�ات و ش�قه يف الطاب�ق العلوي
مبني من الطابوق و االسمنت و هو يف
حالة متوسطه
-3حدوده و اوصافه:
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة  78,50 -:م2
 –-7الشاغل -:
-8القمية املقدرة  -:قيمة العقار الكيل
بمائ�ة و خمس�ة و تس�عون ملي�ون
و ان حص�ة املدي�ن يف العق�ار اع�اله
 39,000,000تس�عة و ثالثون مليون
حسب تقرير الخبري
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2021/ 717/
التاريخ2022/7/27/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار
تسلس�ل  11552/1م 39دام�وك
الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدين (عيل
كاظ�م هلي�ل) املحج�وز لق�اء طل�ب
الدائ�ن (س�الم فج�ر حس�ني ) البالغ
( )30.000.000ملي�ون دين�ار فع�ى
الراغ�ب بالراء مراجعة هذه املديرية
خ�الل مدة(30يوم�ا) تب�دأ م�ن اليوم
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات
القانونية عرة م�ن املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت/تم�وز/
خلف معمل نسيج الكوت العقار املرقم
 11552/2م  39داموك
-2جنس�ه ونوع�ه  :عرصه ملك رصف
مسجله بأسم محمد معله كاظم زنبور
و عيل كاظم هليل جدوع مناصفه
-3حدوده و اوصافه :حسب ما مثبت
يف ص�ورة قيد العقار عرصه خاليه من
املشيدات
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة  216,82 -:م2
 –-7الشاغل -:
-8القمي�ة املق�درة 52,200,000 -:
اثنان و خمس�ون مليون و مائتان الف
دينار

اعالن
اىل ال�ركاء ( /يحي�ى غان�م معتوق و
ياسمني حمزه عبد االمري ) توجب عليكم
الحض�ور اىل صندوق االس�كان العراقي
ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م
باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشيكك�م ( امري
كاظم حسن رايض ) بالبناء عى حصته
املش�اعة يف القطعة املرقمة ( 1 / 483
) حي الزهراء خالل مدة خمس�ة عر
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق
من تأريخ نر االعالن وبعكس�ه سوف
يسقط حقكم باالعرتاض مستقبالً .
��������������������������������
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من وزارة
الكهرباء  /قسم تسجيل املشاريع باسم
 /عبد الرحمن ثاير رحمان – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������
اعالن
اىل ال�ركاء  /انتص�ار حمي�د عبي�د /
ايمان عبيد رميض .
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان
العراقي  /وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
عى قيام الريك ( ايمان محمد حس�ن
) بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة
املرقم�ة ( )3142 / 11مقاطع�ة (/9
كوي�رش ) لغ�رض تس�ليفه ق�رض
االس�كان  .وخالل مدة اقصاها خمسة
عر ي�وم داخ�ل العراق وش�هر خارج
الع�راق من تاريخ العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نر االعالن وبعكس�ه
س�وف يس�قط حق�ك يف االع�رتاض
مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي
��������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة البداءة
العدد  / 208 :ش 2021 /
التاريخ 2022 / 7 / 18 :
م  /تبليغ
اىل  /املدعى عليه ( وليد نصيف جاسم)
للدعوى املقامة من قب�ل املدعي ( خالد
خل�ف عبد ) واملدعى عليه ( وليد نصيف
جاسم ) واملرقمة  / 208ب  2021 /فقد
اص�درت هذه املحكمة بتاريخ 10 / 21
 2021 /حكما يق�ي بتاديتك للمدعي
مبلغ ق�دره خمس�مائة وثمان�ون الف
دينار وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب قرار الحكم
الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض
فائق مشعل صالح
��������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 523 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 7 / 24 :
اىل  /املدعى عليه  /احمد عواد لطيف
م  /اعالن
اقام�ت املدعي�ة ( ن�داء عزي�ز صالح )
ضدك�م الدع�وى املرقم�ة  / 523ش /
 2022امام ه�ذه املحكمة والتي تطلب
فيه�ا ( تفري�ق للهجر ) ولع�دم معرفة
مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغك
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني وعند
عدم حضورك يف يوم املرافعة املصادف 7
 2022 / 8 /او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون .
القايض
عبد الرحمن حميد جاسم
��������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 224 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 7 / 26 :
اىل  /املدعى عليه  /سالم يوسف حسن
م  /تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اقام�ت املدعية ( عروبة ابراهيم حس�ن
) ضدك�م الدع�وى املرقم�ة  / 224ش
 2022 /ام�ام ه�ذه املحكم�ة وص�در
الق�رار غيابي بحق�ك واملتضمن الحكم
( التفري�ق لل�رر ) بتاري�خ 5 / 18
 2022 /ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامتك
قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواس�طة
صحيفتني محليتني وعند عدم اعرتاضك
عى القرار يعترب القرار مكتسبا الدرجة
القطعية وفقا للقانون .
القايض
عبد الرحمن حميد جاسم
��������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط ا
التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحي
العدد/538 :ش2022/
التاريخ 2022/7/27:
إعالن
املدعية  /إقبال سلطان فرحان
املدعي عليه /حسني جرب حسني
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم
/538ش 2022/و املؤرخ 2022/7/27
و املتضمن الحكم تأييد حضانة املدعيه
عليه إقبال س�لطان فرحان لألطفال كل
من موىس و يوس�ف أبناء جرب حس�ني
ج�رب و عليها عدم اس�تخدام هذا القرار
للس�فر باملحضون�ني خ�ارج بل�د ثانيا
 //رد دع�وى املدعي�ه بخصوص تيأييد
حضانته�ا لألطف�ال كل م�ن عب�اس و
نوره أبناء حس�ني جرب حسني كونهما
خارج س�ن الحضانة و ملجهولية محل
اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك إعالنا بواس�طة
بصحيفت�ني محليت�ني لالع�رتاض عى
الحك�م املذكور ضمن امل�دة القانونيه و
بعكس س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجه
القطعيه و وفقا لالصول
القايض
تحسني علوان الخيكاني
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حمافظة املثنى
دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

اعالنات
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العدد 1135 :
التاريخ 2022/7/24

مناقصة رقم ( )7اعالن للمرة الثانية
مرشوع جتهيز عجالت ختصصية لدعم اجلهد اهلنديس ملديرية رشطة املثنى

امحد منفي جوده
حمافظ املثنى

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /123ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /26
اىل املدعى عليه عبد الحسني علوان ابراهيم
تبليغ بالحكم الغيابي
اق�ام املدع�ي حس�ني ناجي حس�ني الدع�وى املرقم�ة /123
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية ال�ذي طلب فيها
ازالة شيوع القطعة املرقمة  150م  26الحرية وقد صدر قرار
فيها بتاريخ  2022/5/22تضمن ازالة شيوع القطعة املرقمة
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة
الح�رية عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية علنا
القايض
باسم يوسف الزيادي

����������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /118ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /26
اىل املدعى عليه عبد الحسني علوان ابراهيم
تبليغ بالحكم الغيابي
اق�ام املدع�ي حس�ني ناجي حس�ني الدع�وى املرقم�ة /118
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية ال�ذي طلب فيها
ازالة شيوع القطعة املرقمة  148م  26الحرية وقد صدر قرار
فيها بتاريخ  2022/5/22تضمن ازالة شيوع القطعة املرقمة
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة
الح�رية عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية علنا
القايض
باسم يوسف الزيادي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /120ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /26
اىل املدع�ى علي�ه عل�وان احمد شمس�ه  � 2حمي�دي محمود
محمد
تبليغ بالحكم الغيابي
اق�ام املدع�ي حس�ني ناجي حس�ني الدع�وى املرقم�ة /120
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية ال�ذي طلب فيها
ازالة شيوع القطعة املرقمة  122م  26الحرية وقد صدر قرار
فيها بتاريخ  2022/5/22تضمن ازالة شيوع القطعة املرقمة
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة
الح�رية عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية علنا
القايض
باسم يوسف الزيادي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2301 :
التاريخ 2022/7/27 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /ميثم رايض عبد الجليل
لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�الل رشح املختار فالح مالك
ن�ر الل�ه مختار ح�ي الس�الم ورشح املبل�غ القضائي عالء
عب�اس انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او
مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
 27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ النجف خالل خمسة عر يوم تبدأ من اليوم التايل للنر
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوصاف املحرر
ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م /1609ب 2022/3يف
 2022/5/15واملتضمن الزامك بتسديد مبلغ قدره 4000000
اربعة ماليني دينار عراقي اىل الدائن جعفر سالم مهدي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /121ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /26
اىل املدعى عليه علوان احمد شمسه  � 2عبد حسن تويجه
تبليغ بالحكم الغيابي
اق�ام املدع�ي حس�ني ناجي حس�ني الدع�وى املرقم�ة /121
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية ال�ذي طلب فيها
ازالة ش�يوع القطعة املرقم�ة  98م  26الحرية وقد صدر قرار
فيها بتاريخ  2022/5/22تضمن ازالة شيوع القطعة املرقمة
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة
الح�رية عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية علنا
القايض
باسم يوسف الزيادي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /119ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /26
اىل املدعى عليهم علوان احمد شمسه ومحمد امني عيل
تبليغ بالحكم الغيابي
اق�ام املدع�ي حس�ني ناجي حس�ني الدع�وى املرقم�ة /119
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية ال�ذي طلب فيها
ازالة ش�يوع القطعة املرقم�ة  38م  26الحرية وقد صدر قرار
فيها بتاريخ  2022/5/22تضمن ازالة شيوع القطعة املرقمة
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة
الح�رية عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية علنا
القايض
باسم يوسف الزيادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /132ب2022/
التاريخ 2022/7/26
اىل املدع�ى عليه  � 1 /هادي عبد عيل حس�ني  � 2حس�ني عبد
عيل حسني  � 3عقيل حسن عبد عيل  � 4حيدر حسن عبد عيل
 � 5ماجد حسن عبد عيل
تبليغ
اقام املدعي عبود مسلم عبود الدعوى املرقمة /132ب2022/
ام�ام محكمة الب�داءة يف الحرية الذي طلب فيها ازالة ش�يوع
القطع�ة املرقمة 120م  20الحرية وقد صدر قرار فيها بتاريخ
 2022/5/31تضم�ن ازال�ة ش�يوع القطعة املرقم�ة اعاله
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة الحرية
عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني ويف حال عدم
اعرتاض�ك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وعلنا
القايض
باسم يوسف الزيادي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /122ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /26
اىل املدعى عليه  � 1وحيد حسني علوان  � 2واوي حسني علوان
 � 3عالوي حسني علوان
تبليغ بالحكم الغيابي
اق�ام املدع�ي حس�ني ناجي حس�ني الدع�وى املرقم�ة /122
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية ال�ذي طلب فيها
ازالة شيوع القطعة املرقمة  149م  26الحرية وقد صدر قرار
فيها بتاريخ  2022/5/22تضمن ازالة شيوع القطعة املرقمة
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة
الح�رية عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقكم س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية علنا
القايض
باسم يوسف الزيادي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 2538 / :
التاريخ 2022/7/19
اعالن
اىل املدعوه  /سعاد ناظم شنحار
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (رسور ناظم ش�نحار ) طلبا اىل هذه
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه (سعاد
ناظ�م ش�نحار) ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية
فعلي�ك الحض�ور امامها خ�الل عرة اي�ام م�ن تاريخ نر
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل )ش.ع(

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻌﻘﻮد
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

يرس دائرة العقود الحكومية يف محافظة املثنى بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز عجالت تخصصية مختلفة لدعم الجهد
الهنديس لصالح مديرية رشطة املثنى وبموجب الروط
واملواصفات الفنية املحددة يف جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي :
 � 1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود الحكومية  /محافظة املثنى خالل ايام الدوام الرسمي من
الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وكما هو موضح يف التعليمات ملقدمي العطاءات
 � 2ان مصدر تمويل املروع هو املوازنة العامة للدولة نوع املوازنة استثمارية نوع املروع ادراج جديد نوع االستثمار  2الفصل  4املادة 12النوع  3التسلسل
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 � 3درج�ة وصن�ف الرك�ة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة تجارة (ممتازة) يختص نش�اطها التجاري بالتجهيز اما بالنس�بة للركات واملكاتب االجنبية
فيجب ان تكون متخصصة بالتجهيز
 � 4تكون التامينات االولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع مقداره ( )21,000,000دينار (واحد وعرون مليون دينار عراقي ) عىل شكل خطاب ضمان يذكر
فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غري مروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن ( )120يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعيل وان يكون بصيغة
واضح�ة م�ن حيث مبلغه (رقما وكتابة) وتحديد تاريخ نفاذه ورشوطه والغرض من اصداره او عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة وعىل ان تكون صادرة من
مرف معتمد يف العراق ملصلحة جهة التعاقد ( محافظة املثنى  /حسابات الخطة االستثمارية)
 � 5متطلبات التاهيل املطلوبة :
وتشمل ما ياتي :
أ � االهلية القانونية  :وتش�تمل عىل كل من تضارب املصالح ,و قائمة الركات املتلكئة والقائمة الس�وداء  ,واملنع بموجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن
الدويل
ب � الس�يولة املالي�ة :وه�ي توافر مبلغ بقيمة ال تقل ع�ن ( )300,000,000دينار ( ثالثمائة مليون دينار عراقي) وذلك عن طريق تقديم كش�ف مريف يبني
حركة التدفق املايل الخر سنة عىل ان تقدم قبل موعد غلق املناقصة بفرتة قصرية
ج � ع�ىل مق�دم العط�اء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان اس�تخدامات االلي�ات املجهزة تفي باملتطلب�ات واملواصفات الفنية املثبتة يف ج�دول الكميات الخاصة
باملروع ومستندات املناقصة
د � اضافة اىل املتطلبات القانونية كهوية غرفة تجارة  ,عدم ممانعة من الرضائب نافذة لالشرتاك يف املناقصة االهلية
 � 6ان الكلف�ة التخمينية للمروع هي (  )1,500,000,000دينار (مليار وخمس�مائة مليون دين�ار عراقي وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املروع هي ()300
يوم
 � 7بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف  2022/7/27وذلك بعد تقديم طلب تحريري اىل دائرة العقود الحكومية
يف املحافظة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150,000دينار (مائة وخمسون الف دينار عراقي) غري قابل للرد ويقدم وصل الراء مع العطاء
 � 8يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي  :محافظة املثنى  /دائرة العقود الحكومية وسيكون موعد غلق املناقصة يف تمام الساعة الثانية عر ظهرا من يوم
االثنني املصادف  2022/8/15ان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان
االت�ي  :الطاب�ق االول م�ن بناية االدارة العام�ة واملحلية يف نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�رتكني يف املناقصة
سيكون يف الساعة الحادية عر صباحا من يوم الخميس املصادف  2022/8/4يف مبنى دائرة العقود الحكومية يف املثنى
 � 9عند الرتش�يح لالحالة تختار لجنة التحليل عطاء املجهز املس�تجيب لكافة الروط القانونية املطلوبة يف املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايري التاهيل
املطلوبة (اي مس�تجيب بش�كل كيل ماليا وفنيا واداريا ) مع كونه اوطا عطاء متوازن ومنس�جم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته
وقدراته عىل تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة
 � 10يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم حيث يتم
مىلء القس�م الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املش�ار اليها يف
التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء
 � 11فيما يتعلق براء الس�لع واملنتجات من الركات املنتجة للمنتوج الوطني فتعطى افضلية س�عرية بنس�بة  %10للمنتج املحيل وفق اقل االسعار للعروض
املقدم�ة املس�تجيبة وحس�ب ما جاء يف كت�اب وزارة التخ��������طي�ط  /دائرة العقود الحكوم�����ية العامة � قس�م االستش�ارات والتدري�ب املرقم بالعدد
( )32923/7/4يف 2021/12/19
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وزارة اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻌﺪد١٥٦٥٢ :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ٢٠٢٢/٧/٢٦ :
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ﺗﻘـﺮر اﻟﻐﺎء اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ اﻤﻟﺮﻗﻤـﺔ ) (٢٠٢٢/٤٤واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑـ)ﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻼء ﻏﺬاﺋﻲ داﺧﲇ ﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻤﻟﺎء اﻤﻟﻔﻠﱰ
ﻋﺪد (٥/وﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺮوﻳﺞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﺎل
اﻋـﺪاد ﺟﺪول ﻛﻤﻴﺎت ) (Tenderﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺰاء اﻤﻟﺘﴬرة واﻟﻮاﺟﺐ اﺳـﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ
ﻟﻠﺨﺰاﻧﺎت.
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
العدد 2019/725
التاريخ 2022/7/24
اىل املدين احمد حاتم حسني
تحية طيبة .
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة /43اوال  9/م�ن قانون
االحوال الش�خصية بالرقم  188لسنة  1959املعدل
قررت هذه املديرية تكليفك بالحضور امامها خالل
س�تون يوم تبدا م�ن تاريخ تبليغك لغرض تس�ديد
النفق�ات املرتاكم�ة والبالغ�ة  14,040,000اربعة
ع�ر مليون واربع�ون الف دينار اضاف�ة للنفقات
املس�تمرة البالغة  390,000ثالثمائة وتسعون الف
دينار ش�هريا وذل�ك ملجهولية محل اقامتك حس�ب
اشعار املختار
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد /292 :ش2022/
التاريخ 2022/7/26
اعالن
املدعية  /ازهار عبيس ابو الدود
املدعى عليه  /نعيم عبد رايض
اىل املدعى عليه نعيم عبد رايض
اقام�ت املدعي�ة اع�اله الدع�وى املرقم�ة /292
ش 2022/ام�ام هذه املحكمة تطل�ب فيها الحكم
تايي�د حضانة االطف�ال كل من حس�ن تولد 2010
وبن�ي تول�د  2005وملجهولية مح�ل اقامتك قررت
املحكم�ة تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني
وع�ني ي�وم  2022/8/3موع�دا للمرافعة الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال
من يمثل�ك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون واالصول
القايض
احمد برهان حميد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4467ش2022/5
التاريخ 2022/7/3
اعالن
املدعى عليه  /رزاق خريي عمران
اقام�ت املدعي�ة (دنيا ج�واد عبد) الدع�وى بالعدد
/4467ش 2022/5والت�ي تطل�ب فيه�ا تصدي�ق
الطالق الخلعي الخارجي الواقع بتاريخ 2022/2/8
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واش�عار مختار حي الرسالة النجف عليه
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني
يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2022/8/11
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد عبد الباقي عبد العباس
������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2021/ 2130 /
التاريخ 2022/7/27
اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لراء العقار تسلس�ل
 81/22م 5ام التل�ول والجالج�ة الس�ماوة العائ�د
للمدي�ن احمد محم�د محيبس عب�اس لقاء طلب
الدائن ( عدنان رحيم عليوي ) املدير املفوض لركة
اب�ن يقطني البالغ (ثمانون مليون دينارا  %80من
القيم�ة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة
عر يوم�ا من الي�وم التايل للنر فع�ىل الراغب يف
الراء مراجع�ة هذه املديرية خ�الل املدة املذكورة
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرة
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي
وذلك استنادا للمادة  98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض
مديرية تنفيذ السماوة
مواصفات العقار :
 � 1موقع�ه ورقم�ه :س�ماوة مجم�ع اب�ن يقطني
 81/22م 5ام التلول والجالجة مجمع
 � 2جنسه ونوعه  :دار سكنية  /ملك رصف
 � 3حدوده واوصافه :
 � 4مشتمالته  :تتكون من استقبال وهول وغرفتني
ن�وم ومطب�خ ومجموعة صحي�ة ومراف�ق امامية
وبناء من الطابوق االسمنت الحديد املسلح
 � 5مساحته  200 /مرت مربع
 � 6درجة العمران  :جيدة جدا
 � 7الشاغل  /املستاجر عظيم عبد الحسن
 � 8القيمة املقدرة  :خمسة وتسعون مليون دينار
 � 9بدل املزايدة االخري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وصاية
التاريخ 2022/7/27 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /نور فارس مجيد
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل املدع�وة  /دجلة
محم�د مه�دي ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة
طل�ب حجة وصايا البنك الق�ارص كرار عيل صالح
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي الن�ور النجف لذا
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
يوميت�ني محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور
ام�ام ه�ذه املحكمة بع�د تبلغ�ك بثالثة اي�ام من
تاريخ النر وعند عدم حضورك س�وف يتم السري
باجاءات الحجة وفق القانون
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������������������
فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة املرقمة  173يف 2021/10/14
الص�ادرة م�ن اعدادية الس�ماوة املس�ائية للبنات
املعنون�ة اىل جامع�ة ذي ق�ار كلية الرتبي�ة للعلوم
االنس�انية باس�م  /اماني ناظم حلي�وي من يعثر
عليها االتصال 07801800672
������������������������������������������
تنويه
ن�ر اع�الن محكم�ة ب�داءة النج�ف يف جري�دة
املس�تقبل العراقي بالع�دد  2654يف 2022/7/27
جاء في�ه رقم العق�ار  1/13324خطا والصحيح
هو  3/ 13324حي صدام لذا وجب التنويه
������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11281 /
التاريخ 2022/7/16
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعية (سعاد
عبد الرزاق عبد الحسن) طلبا لغرض تبديل لقبها
وجعل�ه (دوش) ب�دل م�ن (الغف�ار) فم�ن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�ر 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
������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11238 /
التاريخ 2022/7/26
اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن (حيدر
عبد الكريم حمد ) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله
(االبراهيم�ي ) ب�دل م�ن (الع�كايش) فم�ن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�ر 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
������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11240 /
التاريخ 2022/7/26
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن (قاس�م
عبد الكريم حمد ) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله
(االبراهيم�ي ) ب�دل م�ن (الع�كايش) فم�ن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�ر 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
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استراحة

العدد ( )2655الخميس  28تموز 2022

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

حرك عود الثقاب

اختبار قطارات دون سائق
طبق اليوم

باذنجان مشوي بالصلصة للدايت

رشكة س�كك حديد رشق اليابان بارشت
ألول م�رة يف اختب�ار القط�ارات ذاتي�ة
القي�ادة بع�د س�اعات التش�غيل يف عام
.2018أعلنت رشكة رشكة س�كك حديد
رشق الياب�ان ،أو ج�ي آر إيس�ت أنه�ا
س�تجري تج�ارب تش�غيل للقط�ارات
اآللية مع ركاب عىل متن خط يامانوتي
يف طوكي�و اعتبارًا م�ن أكتوبر /ترشين
األول .وقبل التجارب ،التي من املقرر أن
تس�تمر ملدة ش�هرين ،اختبارات سابقة
خالل س�اعات العمل بدون ركاب والتي

أجريت يف فرباير /شباط.
خالل التجارب ،س�يقوم قطار سلس�لة
يامانوت�ي بعم�ل  10إىل  20دائ�رة حول
خطه الدائري يومياً .ستقوم رشكة سكك
حديد رشق اليابان بجمع معلومات حول
التس�ارع والتباطؤ والبيانات التشغيلية
األخرى لتحس�ن نظام تش�غيل القطار
األوتوماتيكي.
ويتس�ارع القطار املزوّد بنظام تش�غيل
آيل تلقائيا ً ويتباطأ كذلك بنفس التقنية،
وسيقوم الس�ائقون بتشغيل القطارات

يدويا ً فق�ط عندما يحتاجون إىل اإلبطاء
بسبب الرياح القوية أو ألسباب أخرى.
وتقول الرشكة إنه خالل تجربة فرباير/
شباط ،عملت القطارات كما هو متوقع
وقدمت تجربة قيادة سلسة ومريحة.
وبدأت رشكة س�كك حديد رشق اليابان
ألول م�رة يف اختب�ار القط�ارات ذاتي�ة
القي�ادة بع�د س�اعات التش�غيل يف عام
 2018وتتوق�ع تنفي�ذ نظ�ام التش�غيل
األوتوماتيك�ي بالكام�ل ح�واىل ع�ام
.2028

حمطة أرضية ملنظومة املالحة الفضائية الروسية

املقادير:
 الباذنجان  2 :حبة بقسماط  4 :اكواب زيت الزيتون  4 :مالعق كبرية صلصة االسباجيتي الجاهزة  6 :اكواب ريحان  :نصف ملعقة صغريةطريقة التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة .350
اغميس قطع الباذنجان يف البقسماط.
قومي بتسخن الزيت يف مقالة واسعة عىل النار وحمري الباذنجان.
ضع�ي ملعق�ة كبرية م�ن ص�وص الس�باجيتي يف طب�ق الف�رن وطبقة من
الباذنجان املحمر فوقها.
وزع�ي كمية م�ن الصلصة فوق الباذنج�ان وأعيدي الك�رة لعمل طبقتن مع
جعل الصلصة الطبقة عىل الوجه.
قومي بتوزيع الريحان املجفف فوق الصلصة.
أدخ�ي الصيني�ة للف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة  180مل�دة  25دقيق�ة وقدميها
ساخنة.

المتاهات

تعت�رب منظوم�ة  Glonassالروس�ية
حالي�ا ً املنافس األق�وى ملنظومة GPS
األمريكية ،ووس�يلة معتم�دة للمالحة
وتحديد املواقع لدى الكثري من س�كان
العالم.
أعلن�ت مؤسس�ة «روس كوس�موس»
ع�ن نيّته�ا اس�تحداث محط�ة أرضية
يف فنزوي�ال ،لتس�اهم يف تحس�ن
عم�ل منظوم�ة  GLONASSاملالحي�ة
الفضائية.وج�اء يف بي�ان ص�ادر ع�ن
املؤسس�ة« :منظومة  GLONASSالروسية لتحديد املواقع عرب
األقم�ار الصناعية س�تتمكن م�ن العمل بكفاءة أكرب بس�بب
استحداث محطة أرضية أخرى خارج األرايض الروسية».
وأض�اف البيان «املحطة األرضية الجديدة س�تكون يف األرايض
الفنزويلية ،هذا النوع من املحطات يراقب اإلش�ارات املفتوحة
م�ن األقم�ار التابع�ة ملنظوم�ات  GPSو  Beidouو Galileo
العاملية ،ويستخدم هذه البيانات ويطابقها مع بيانات األقمار
الروسية لزيادة دقة عمل منظومة .»GLONASS

وتبع�ا ً للمعلومات املتوفرة فإن املحطة
الجدي�دة س�تبنى م�ن قب�ل مؤسس�ة
األبح�اث واإلنت�اج التابع�ة ل�� «روس
كوس�موس» ،وس�توفر بيانات دقيقة
ج�دا ً لتحدي�د املواق�ع باالعتم�اد ع�ىل
تقنيات (.)РРР
ويأت�ي بن�اء ه�ذه املحط�ة يف إط�ار
االتفاقيات التي كانت قد وقعت سابقا ً
ب�ن روس�يا وفنزويال ،بهدف دراس�ة
واس�تخدام الفضاء الكون�ي لألغراض
الس�لمية.وتعترب منظومة  Glonassالروس�ية حالي�ا ً املنافس
األق�وى ملنظوم�ة  GPSاألمريكية ،ووس�يلة معتم�دة للمالحة
وتحدي�د املواقع لدى الكثري من س�كان العالم ،وبدأت روس�يا
بتطوي�ر هذه املنظوم�ة منذ الع�ام  ،1976واعتب�ارا من عام
 1982ت�م إط�الق العديد م�ن األقمار الصناعي�ة التي أضيفت
إليه�ا ،وبحلول ع�ام  2010حقق�ت املنظومة تغطية بنس�بة
 ٪100ألرايض روس�يا ،ويف  2011وص�ل ع�دد أقمارها إىل ،24
أتاحت تغطية شاملة للكرة األرضية.

نظارات ذكية تساعد الصم عىل االستمتاع بالسينام
يلتقط مرفق ميكروفون صغري أصوات
األف�الم ...ويت�م ع�رض الرتجم�ات
املصاحبة ملش�هد الفيلم عىل عدس�ات
النظارات.
تساعد النظارات التي تعرض ترجمات
الفيلم والنصوص التي تصف املش�اهد
واملؤث�رات الصوتي�ة ع�ىل العدس�ات
ضعاف الس�مع عىل االستمتاع بوقتهم
يف األفالم يف اليابان.
”نأمل أن توفر النظارات فرصة للجميع
لالستمتاع بمش�اهدة األفالم“ ،هذا ما
قال�ه مس�ؤول يف منظمة غ�ري ربحية

التي تقوم بعمل الرتجمات وتعمل عىل
الدعاية للنظارات.
يحت�اج مس�تخدمو النظ�ارات أوالً إىل
تنزي�ل تطبي�ق هاتف ذك�ي مخصص
لبيان�ات ح�ول ترجم�ات الفيل�م الذي
سيش�اهدونه ،ث�م يقوم�ون بتوصيل
النظارات بهواتفهم الذكية.
يلتق�ط مرف�ق ميكروف�ون صغ�ري
أصوات األف�الم ،ويتم عرض الرتجمات
املصاحبة ملش�هد الفيلم عىل عدس�ات
النظارات.
وأطلق�ت املنظم�ة ومقره�ا طوكي�و

مرشوعا ً إلع�ارة نظارات الرتجمة لدور
الس�ينما يف جمي�ع أنح�اء الياب�ان يف
يناير /كان�ون الثاني  .2020النظارات
متاحة يف  85دارا ً للسينما.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
تلف�ت انتباه الجميع حول�ك ،ال تبالغ يف إنفاق
امل�ال م�ن أج�ل أن تظهر بش�كل جي�د ،عليك
التعام�ل ببس�اطة مع م�ن حول�ك ،تحتاج إىل
التواجد مع األصدقاء وحوله�م ،عليك التعامل
بثقة أكرب مع الزمالء ،هناك مفاجئة سارة ج ًدا
تتعلق بالجانب العاطفي يف حياتك

امليزان
هذه الفرتة مليئة باملواقف املربكة التي تجعلك
تش�عر بع�دم االرتي�اح والقل�ق ،هن�اك بعض
األش�خاص حول�ك يترصفون بطريقة تس�بب
لك اإلحباط الش�ديد ،عليك أن تك�ون أكثر قوة
وال تتأثر بالتعليق�ات أو الترصفات من حولك،
حاول الرتكيز عىل أحالمك وأهدافك

الثور
أيام س�ارة يف انتظ�ارك ،تتغري نظرت�ك للحياة
وتصبح أكثر إيجابية وحماس�ا ،تصبح جميع
الظروف لصاحلك ،تشعر بارتياح كبري يف العمل
بعد فرتة من القلق ،اجتهادك وقدراتك وأمانتك
يس�اعدونك عىل التألق أم�ام املدير والزمالء ،ال
تخف من املوضوع الذي يشغل تفكريك

العقرب
تعي�ش ف�رتة رصاع كبرية مع العائل�ة ،يمكنك
التغلب عىل هذا الرصاع ببعض الحكمة والهدوء،
ال ترص عىل رأيك وال تعاند ،عليك تقبل وجهات
نظر اآلخرين حولك ،انتبه من افتعال اي شجار
مع العائلة ألسباب غري واضحة ،عليك الخروج
من حالة الفوىض التي تعيشها

اجلوزاء
تح�رز الكث�ري م�ن التق�دم يف العم�ل بس�بب
مجهودك وطريقة تعاملك مع األمور ،عليك أن
تبتعد عن الت�رع يف أي قرار أو ترصف يتعلق
بالعمل ،ألن أي قرار مترع قد ينعكس س�ل ًبا
عليك ،تجنب الدخول يف أي مناقش�ات ال فائدة
منها ،عليك إنهاء جميع األمور العالقة

القوس
تش�عر ه�ذه الف�رتة بالقل�ق والتوتر بس�بب
خوفك الكبري عىل مس�تقبلك املهني ،ستتاح لك
فرص�ة لتبدأ من جديد ،علي�ك احرتام مواعيدك
وارتباطات�ك م�ع اآلخري�ن ،قد تتمكن بس�بب
قدرتك عىل اإلقناع من تجاوز مشكلة كبرية

السرطان
جميع املش�اكل الت�ي تواجهك يف ه�ذه الفرتة
هي نتيجة س�وء التواصل مع من حولك ،عليك
إثب�ات وجه�ة نظرك بق�وة من أج�ل إقناع كل
م�ن حولك ،تتمك�ن أخ ً
ريا من ف�رض رشوطك
يف العمل ،وتتحس�ن األمور ع�ىل كافة األصعدة
خاصة الصعيد املادي

اجلدي
تش�عر بالكثري من الي�أس واإلحباط ،ترصفاتك
الخاطئة هي الس�بب وراء هذه املشاعر ،اخرج
م�ع األصدق�اء إىل أماك�ن مفتوحة ،وش�ارك يف
بع�ض األنش�طة الرتفيهي�ة ،حت�ى تتمكن من
تجاوز أعباء وضغوطات العمل ،قد تقوم ببعض
الترصفات املترعة بسبب حماسك وتهورك

www.almustakbalpaper.net
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11243 /
التاريخ 2022/7/26
اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل
املواط�ن (ع�ي عب�د الكري�م حم�د
) طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعله
(االبراهيمي ) بدل من (العكايش) فمن
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
��������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11331 /
التاريخ 2022/7/27
اعالن
بن�اء ع�ىل طل�ب املواطن(ان�س جبار
خل�ف ) الذي يروم تبديل لقبه وجعله
(العب�ادي ) ب�دال م�ن (املطيلب) فمن
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
��������������������������������
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد 6821
التاريخ 2022/7/6
اعالن
البيان�ات الخاصة بالعائدية يف س�جل
االساس
رقم
العقار

اسم
المحلة

رقم
االبواب

جنس
العقار

اسم
طالب
التسجيل
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تنفي�ذا الح�كام البند  1من امل�ادة 50
مكرره من قانون التس�جيل العقاري
رق�م  43لس�نة  1971املع�دل فق�د
تقرر االع�الن عن املب�ارشة باجراءات
التسجيل املجدد للعقارات املبينه اعاله
وفقا الحكام الفقرة  3من املادة  45من
القانون املذك�ور اعاله فعىل من يدعي
امللكي�ة او اية حق�وق عقارية يف هذه
العق�ارات تقديم ما لديه من بيانات اىل
هذه الدائرة خالل مدة ثالثن يوما من
تاري�خ نرش االعالن والحضور يف موقع
العقار يف الس�اعة الع�ارشة من صباح
الي�وم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن
وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل
االثب�ات عند اج�راء الكش�ف املوقعي
عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية
وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة
حضورهم
الحقوقي
فارس كاظم السعدي
مدير التسجيل العقاري االوىل
يف كربالء املقدسة
��������������������������������
اعالن/صندوق اإلسكان
إىل الرشيك /امال صالح عبد الوهاب
اقتىض حضورك إىل صندوق اإلس�كان
العراق�ي الكائن قرب مجم�ع النهضة
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل
قي�ام رشيكك (اس�يل كري�م ) بالبناء
عىل حصتك املشاعة يف القطعة املرقمة
4743/11م9كويرش لغرض تس�ليفه
ق�رض اإلس�كان وخالل م�دة أقصاها
خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر
خ�ارج العراق من تاري�خ نرش اإلعالن
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف
االعرتاض مستقبال

االسد
الحب بالنسبة ملواليد برج األسد هو أهم يشء،
ال يمكن ملواليد هذا الربج العيش دون أي قصة
ً
أحيانا
ح�ب يف حياتهم ،ه�ذا األمر قد يجعل�ك
كث�رية عرضة لالختيارات الخاطئ�ة ،التي تجد
نفس�ك متورط بها ،بسبب رغبتك بأن تكون يف
عالقة ،عليك أن تتحىل بالصرب وال تستعجل

الدلو
أن�ت اليوم ش�ديد الحساس�ية وعاطف�ي ج ًدا،
حتى إنك تستعيد جميع الذكريات السيئة التي
عش�تها يف امل�ايض ،يف بعض األحي�ان تترصف
بطريقة تظهرك غري واثق من نفسك ،هذا األمر
يسبب لك الكثري من املش�اكل ،ويجعل البعض
يتدخل يف حياتك

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي
بالع�دد  2641يف االح�د  3تموز 2022
والخاص باعالن اجازة البناء والخاصة
بالعق�ار املرق�م  3/50358حي النداء
ذكر احد الرشكاء اس�مه حسن هادي
عل�وان خط�ا والصحي�ح من�ى هادي
علوان لذا اقتىض التنويه
��������������������������������
فقدان هوية وزارية واجازة سوق
فقدت مني الهوية الوظيفية الوزارية
الص�ادرة م�ن الرشكة العام�ة النتاج
الطاقة الكهربائية يف الفرات االوس�ط
محط�ة كهرب�اء الحيدري�ة الغازي�ة
باس�م املوظ�ف غي�ث محم�د حم�ود
واجازة الس�وق العائدة يل غيث محمد
حم�ود واملرقم�ة 0000000365263
والص�ادرة م�ن مديرية م�رور النجف
بتاري�خ  2021/9/1فع�ىل م�ن يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار
مقدم الطلب
غيث محمد حمود
��������������������������������
فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  9530/3حي
صدام باس�م عبد الحر موىس س�لمان
م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه إىل جه�ة
اإلصدار
��������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصوب الكبري
رقم االضبارة 2022/483 /
التاريخ 2022/7/27
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الص�وب الكبري
العقار تسلسل  5571/24م 11ويسية
الواق�ع يف حل�ة ش�ارع  80العائ�د
للمدين حس�ن رايض جودة املحجوز
لقاء طلب الدائن ( احمد محمد جمعة
) البال�غ  74,850,000دين�ار فع�ىل
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل مدة خمس�ة عرش يوما تبدا من
اليوم التايل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
حسن محمد رسول االسدي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقمه  /حلة ش�ارع 80
 5571/24م  11ويسية
 � 2جنس�ه ونوع�ه  :دارين وش�قتن
مفرزة بصورة غري رسمية
 � 3ح�دوده واوصافه  /كما مثبت يف
السند
 � 4مش�تمالته كل دار يحتوي مطبخ
وصالة وه�ول وغرفة ن�وم وصحيات
وكل شقة تحتوي عىل كليدور ومطبخ
وصحيات مبني من الطابوق ومسقف
بالكونكريت وغرفة نوم
 � 5مساحته 240,66م2
 � 6درجة العمران  /جيد
 � 7الشاغل  /املستاجر
 � 8القيمة املق�درة 165,000,000 /
ل�كال الداري�ن وحص�ة املدي�ن
 82,500,000يف نصف الدار
��������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج/ش11293 /
التاريخ 2022/7/26
اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قبل
املس�تدعي (ع�ي ناج�ح عب�اس )
طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه
(العب�ديل ) ب�دل من (الب�و باله) فمن
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العذراء
تواجه منعطف مفاجئ وغري متوقع يف حياتك،
علي�ك إعادة النظر يف التفك�ري ببعض القرارات
الت�ي اتخذته�ا مؤخ�رًا ،ت�درك أن�ه ال يمكن�ك
ً
فع�ال ،كثرة التفكري
إج�راء أي تغيري بما حدث
ومراجعة نفس�ك لم يفيدانك أب�دا ،تخلص من
جلد الذات ،وحاول تجاهل ما حدث

احلوت
تش�عر بعدم الرغب�ة بالقيام ب�أي يشء اليوم،
ال تقل�ق فمتى تبدأ بإنجاز أول مهمة ستش�عر
بالنشاط الكبري وتكمل بقية املهام التي عليك،
هن�اك مش�كلة م�ع العائل�ة تش�غل تفك�ريك
وتؤثر عىل أدائ�ك يف العمل ،عليك القيام ببعض
التمارين الرياضية وخاصة امليش.

 7رياضة
العدد ( )2655الخميس  28تموز 2022

العبو العراق ..توسع احرتايف يف األندية العربية

المستقبل العراقي /متابعة

تزاي�دت أع�داد الالعب�ني العراقي�ني املحرتف�ني
بصف�وف األندي�ة الخليجي�ة والعربي�ة ،بع�د
املس�تويات املتمي�زة الت�ي قدموه�ا يف املوس�م
املايض ،ليصبح املحرتف العراقي تحت أنظار أكرب
األندية يف املنطقة.
قناص املرخية
يخ�وض الالع�ب ال�دويل العراق�ي أيمن حس�ني،
تجربت�ه االحرتافي�ة الثاني�ة بال�دوري القطري،
ُ
ْ
إدارة
وتعاق�دت
وهذه امل�رة مع ن�ادي املرخية ،
النادي القطري مع املهاجم أيمن حسني امللقب ب�
« القناص» ملدة عام واحد  ،والتحق الالعب بمعسكر
الفريق اإلعدادي بمدينة أزميت الرتكية.
وس�بق له�داف املنتخب العراق�ي أن مثل ن�ادي أم
صالل باملوسم املايض وتمكن من تسجيل  11هدفا
 ،جعلته باملركز الخامس عى الئحة هدايف البطولة.
وتعد هذه املحطة االحرتافية الثالثة للمهاجم أيمن
حس�ني يف مس�رته بع�د أن مث�ل الن�ادي الريايض
الصفاقيس التونيس قبل عدة مواسم.
ميمي يعود للسيلية
يتطل�ع مهند عيل إىل اس�تعادة نجوميته مع فريقه

الجدي�د القدي�م الس�يلية القط�ري ،بعد ف�رتة من
االبتعاد االضطراري إثر اإلصابة التي تعرض لها مع
فريقه السابق ألريس تسالونيكي اليوناني.
ولم يكتب ل� « ميم�ي» النجاح يف تجاربه األوروبية
مع بورتيمونينيس الربتغايل والريس اليوناني ،ليعود
مج�ددا إىل الس�يلية رافعا ش�عار التح�دي من أجل
الربوز م�رة أخرى يف دوري نجوم قط�ر ،إضافة إىل
إعادة أمجاده مع املنتخب العراقي.
التمديد لرسن وعطوان
ج�دد الثنائ�ي الدويل أمجد عطوان وبش�ار رس�ن ،
عقديهما مع الشمال وقطر ،بعد تألقهما يف املوسم

مارتينيز يوقع عقود انضاممه
ملانشسرت يونايتد

املنقيض.
وأعلن نادي الش�مال  ،تمدي�د تعاقده مع الدويل
العراق�ي أمج�د عطوان حت�ى يوني�و /حزيران
.2023
وسبق لعطوان أن خاض تجربة احرتافية عربية
سابقة مع نادي الكويت الكويتي قبل عامني.
وأعلن نادي قطر تمسكه بخدمات الدويل العراقي
بشار رسن ،للدفاع عن ألوانه خالل الفرتة املقبلة،
بعد املس�تويات الكبرة التي قدمه�ا مع الفريق
يف املوس�م املايض ،ولم يس�بق لرس�ن أن خاض
تجارب عربية أخرى  ،وكانت محطته االحرتافية
األبرز مع برس�بوليس اإليراني ،بعد موسم رائع
وصل فيه إىل نهائي دوري أبطال آسيا.
الباطن يخطف ناطق
يس�تعد املداف�ع الدويل س�عد ناطق ،لخ�وض غمار
أبرز تجاربه االحرتافية مع فريق الباطن السعودي،
واملش�اركة مع�ه يف دوري املحرتف�ني  ،وس�يكون
الالعب العراقي الوحيد املتواجد يف املالعب السعودية
باملوسم املقبل.
وس�بق لناط�ق اللع�ب يف صف�وف مصايف الوس�ط
والق�وة الجوي�ة والرشطة يف الع�راق وخاض رحلة
احرتافي�ة ناجح�ة مع العرب�ي القط�ري قبل عدة

تشايف :العشب سبب تعثرنا..
ونجم برشلونة خمتلف
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مواس�م ،ويلعب ناط�ق مع املنتخ�ب العراقي األول
منذ عام 2015
تجارب مختلفة
يع�د املداف�ع ال�دويل مصطف�ى ناظ�م  ،املح�رتف
العراق�ي الوحيد يف الدوري األردني باملوس�م الجديد
 ،2023/2022بعد إكمال إجراءات انتقاله للفيصيل
 ،أحد أبرز األندية األردنية.
وس�بق لناظم  ،أن خاض تجرب�ة احرتافية خليجية
مع النجمة البحريني يف املوسم املايض.
وسيش�هد ال�دوري اإلمارات�ي  ،مش�اركة الظه�ر
العراق�ي محم�د مصطفى مع دب�ا الفجرة  ،حيث
نجح النادي يف التعاقد مع املقيم العراقي مصطفى،
قادما ً من النرص عى سبيل اإلعارة ملوسم واحد.
وس�يحمل الثنائي ش�ركو كريم واس�و رستم لواء
الك�رة العراقية يف الدوري الكويتي للموس�م املقبل،
بعد انضمام كريم لصفوف الكويت ،والتحاق رستم
بصفوف الساملية.
وتض�م قائم�ة املحرتف�ني العراقي�ني اآلخري�ن يف
الدوريات العربية  ،كل من حسني عيل مع الصفاقيس
التونيس وهم�ام طارق مع األهيل بنغ�ازي الليبي ،
وهذا الثنائ�ي لم تتضح مالم�ح التجديد أو مغادرة
فريقهما حتى اآلن.
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أعل�ن ن�ادي الكويت ،ع�ن تعاقده مع
الدويل ش�ركو كريم ( 26عاما) ،قادما
م�ن صفوف أربيل.ويع�د كريم خامس
املحرتفني يف صفوف األبيض ،إىل جانب
التونيس طه ياسني الخنييس ،واملغربي
مهدي برحمة ،والعماني أرشد العلوي،
والعب مدغش�قر كارلوس أندريا.وبدأ
كري�م مش�واره يف املالع�ب م�ع نادي
الرشط�ة ب�ني عام�ي  2012و،2015
لينتق�ل بعده�ا إىل ن�ادي جراس�هوبر
زيوريخ السويرسي ،واستمر يف مشواره
االحرتايف بس�ويرسا ،ثم النمسا ،ليعود إىل
الرشط�ة العراقي ع�ام  ،2019ث�م أربيل
العراقي منذ  ،2020وحتى انتقاله للعميد
الكويتي.وم�ن املق�رر أن يغ�ادر ن�ادي
الكويت إىل معسكره الخارجي يف النمسا،
ع�ى أن يلتح�ق بالوف�د ،العراق�ي كريم.
وكش�ف الجه�از اإلداري يف الكوي�ت عن
برنامج معس�كر النمسا ،حيث يوم أمس
كان�ت بداي�ة التدريب�ات  ،ع�ى أن تكون

المستقبل العراقي /متابعة
ب�دا عثم�ان ديمب�يل ،مهاج�م برش�لونة اإلس�باني،
متفائال بعد املستوى املميز للفريق يف املباريات الودية،
استعدادا للموسم الجديد.
وقال ديمبيل يف ترصيحات أبرزتها صحيفة «سبورت»
الكتالونية عق�ب التعادل مع يوفنت�وس ( )2-2فجر

الي�وم األربع�اء« :أحظى بثقة املدي�ر الفني وزمالئي،
والجميع يف برش�لونة ،عامل الثقة مه�م جدا لالعبني
وأنا سعيد».
وأشار املهاجم الفرنيس« :سجلت هدفني يف يوفنتوس،
يمنحانني ثقة كبرة وأنا سعيد للغاية».
وواصل بلهجة متفائلة «سأقدم كل يشء لهذا النادي».
يف املقابل ،أش�ار مهاجم البارس�ا« :نواجه صعوبة يف
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حفر الس�ر أليك�س فرجس�ون ،املدرب
األس�طوري لفري�ق مانشس�رت يونايتد،
اس�مه يف تاري�خ ك�رة الق�دم بفض�ل
مسرته التي اس�تمرت لعقود مع النادي
اإلنجليزي.
نق�ل فرجس�ون مانشس�رت يونايت�د إىل
مكانة أخ�رى ،وتحول الش�ياطني الحمر
خ�الل حقبت�ه إىل القط�ب األول وربم�ا
األوحد للكرة اإلنجليزي�ة متجاوزا الغريم
ليفربول.
وخ�الل عمله مدرب�ا للمانيو خالل الفرتة
بني عام�ي  1986و ،2013مر عى املدرب
اإلس�كتلندي عدة نجوم من العيار الثقيل
عى مدار أجيال مختلفة.
ولع�ل أبرز ه�ؤالء النج�وم ،كريس�تيانو
رونال�دو ،ال�ذي ضمه فرجس�ون ش�ابا
صغرا من س�بورتنج لشبونة الربتغايل يف
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أظه�ر عثم�ان ديمب�يل ،مهاجم برش�لونة ،م�دى جودته
خالل مباراة فريقه الودية ضد يوفنتوس ،األربعاء ،ضمن
استعدادات الفريق للموسم املقبل.
وسجل الدويل الفرنيس هديف البارسا يف املباراة التي انتهت
بالتعادل ( ،)2-2ويف املقابل كان مويس كني صاحب ثنائية
اليويف.وتحدث املدرب اإلسباني تش�ايف هرنانديز عن أداء
فريق�ه أمام الي�ويف ،وذلك يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة
«مون�دو ديبورتيف�و» الكتالونية ،مش�را إىل ال�دور الذي
لعبت�ه درجة الحرارة وجفاف عش�ب امللعب يف بطء إيقاع
فريق�ه ،ما أدى لهذه النتيجة.ورغم ذلك رصح «لكننا كنا
أفضل يف الش�وط الثاني بعدما فرضوا سيطرتهم يف فرتات
من الشوط األول».وأثنى تشايف عى ديمبيل ،حيث قال عنه
«إنه العب مختل�ف ومميز ،يمنحنا الكثر ويصنع الفارق
يف ظ�ل الطريقة التي نلعب بها».وأش�ار مدرب البلوجرانا
إىل تحس�ن ديمبيل من ناحية صناعة األهداف منذ املوسم
املايض ،مضيفا «منذ وصويل إىل النادي ،أراه سعيدا ،وهذا
سبب إرصاري عى بقائه».كما نال العب الوسط البوسني
مراليم بيانيتش إش�ادة تشايف ،الذي امتدح قدراته الفنية
وامتالك�ه رؤي�ة رائع�ة داخ�ل أرض امللع�ب ،وذل�ك بع�د
مشاركته يف الشوط الثاني من املباراة.

املناقش�ات داخل أس�وار بطل أملانيا يف األعوام العرشة املاضية.
وقال كان لصحيفة «بيلد» املحلية الواس�عة االنتشار« :ناقشنا
املوضوع داخليا ،وإال ملا قمنا بعملنا بش�كل صحيح .شخصيا،
أعتقد أن كريس�تيانو رونالدو أحد أعظم الالعبني الذين عاشوا
عى هذا الكوكب».وأضاف أن «الفريق األحمر» توصل إىل خالصة
أنه «برغم التقدير لرونالدو ،إال انه لن يتناس�ب مع فلسفتنا يف
الوضع الحايل .رونالدو العب رائع ،لكن فلس�فة بايرن ميونيخ

أنشيلويت :بنزيام بحاجة للتحسن..
وجيب الفوز هبذا اللقب
المستقبل العراقي /متابعة

علق كارلو أنشيلوتي ،مدرب ريال مدريد،
ع�ى تع�ادل فريق�ه م�ع كل�وب أمريكا
املكس�يكي ( )2-2يف مباراة ودية جمعت
بني الفريقني صباح األربعاء.
وق�ال أنش�يلوتي ،يف ترصيح�ات أبرزتها
صحيف�ة «ماركا»« :كانت مب�اراة جيدة،
وظهرن�ا بش�كل أفض�ل م�ن املواجه�ة
الس�ابقة ضد برش�لونة ،فرغ�م معاناتنا
يف البداي�ة ،إال أن الفريق تحس�ن بعد ذلك
وأحكم سيطرته عى مجريات اللعب».
وأثن�ى املدرب اإليط�ايل ع�ى دور الثنائي
إدواردو كامافينج�ا وداني س�يبايوس يف
إنع�اش الفري�ق بالش�وط الثان�ي ،حيث
أشار إىل قدرة الالعبني عى إضافة الحيوية
لباقي رفاقهما.
وطم�أن م�درب الري�ال جماه�ر فريقه
بش�أن حالة الفرنيس كري�م بنزيما ،الذي

أمريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،وكذلك الرحلة،
لك�ن الفريق ي�ؤدي عمال جيدا ،ويخ�وض  4مباريات
مفيدة قبل انطالق املوسم الجديد».
وانضم عثم�ان ديمبيل لصفوف الفري�ق الكتالوني يف
صي�ف  2017قادما من بوروس�يا دورتموند األملاني،
وج�دد عق�ده مؤخرا مع الن�ادي ملوس�مني إضافيني
حتى صيف .2024

فريجسون يقاوم كريستيانو وديناصور ريال مدريد

صيف  2003ورحل بعد  6سنوات إىل ريال
مدري�د ،يف صفقة ه�ي األغى بتاريخ كرة
القدم يف ذلك التوقيت.
صاحب انتقال كريستيانو إىل ريال مدريد
يف صي�ف  2009مقاب�ل  94مليون يورو،
العديد م�ن الكوالي�س املثرة ب�ني النجم

المستقبل العراقي /متابعة

الربتغايل واألسطورة فرجسون.
دخ�ل فرجس�ون يف معركة ش�د وجذب
م�ع رام�ون كالديرون رئيس ن�ادي ريال
مدريد األس�بق ،ووصفه ب�� «الديناصور
املدفون» بسبب محاوالت األخر املستمرة
لضم «ال�دون».إال أن املدرب األس�طوري

نابويل يضم بديل كوليبايل

أعلن ناب�ويل اإليطايل ،األربعاء ،تعاقده رس�ميا مع بديل
الس�نغايل كالي�دو كوليبايل ،مداف�ع الفريق ال�ذي انضم
إىل تش�يليس يف األيام املاضية.وكش�ف ناب�ويل عرب املوقع

الرسمي للنادي ،أنه نجح يف التعاقد مع الكوري كيم مني
جاي ،مدافع فنربخشه الرتكي ومنتخب كوريا الجنوبية،
وال�ذي لعب  42مب�اراة دولية مع بالده ،وس�جل فيها 3
أهداف.وبحسب موقع «توتو مركاتو ويب» اإليطايل ،فإن
املدافع الكوري انضم إىل نابويل بعقد ملدة ثالث سنوات مع

ضم رونالدو للنادي البافاري
رئيس بايرن ميونيخ يكشف سبب عدم ّ

كش�ف الرئيس التنفيذي لن�ادي بايرن ميوني�خ األملاني أوليفر
كان ،أس�باب عدم ض�م النجم الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو،
الراغب بالرحيل عن ناديه مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي.وبعد
تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم أفضل العب يف العالم
خم�س م�رات والبالغ  37عام�ا ،أم�اط كان اللثام ع�ن خبايا

املباراة الودية األوىل أمام مالدا بوليس�الف
التش�يكي يف ب�راغ يف تاري�خ الثان�ي م�ن
أغس�طس/أب املقبل.ويواج�ه الكوي�ت
الع�ني اإلمارات�ي يف ثاني تجارب�ه الودية
يف النمس�ا ي�وم  5أغس�طس/أب القادم،
ومن ث�م الوحدة اإلماراتي يف التاس�ع من
ذات الش�هر ،والشارقة اإلماراتي يوم ،15
ع�ى أن تكون الع�ودة إىل الكويت يوم 17
أغس�طس/أب املقبل.جدي�ر بالذك�ر أن
الكوي�ت حامل لق�ب ال�دوري املمتاز ،قد
استهل تدريباته استعدادا للموسم الجديد
يف الحادي عرش من يوليو/تموز الجاري.

ديمبيل :سأقدم كل يشء لربشلونة

المستقبل العراقي /متابعة
أكم�ل األرجنتين�ي ليس�اندرو مارتيني�ز ،مداف�ع أياكس
أمس�رتدام ،عملي�ة انتقال�ه إىل صفوف نادي مانشس�رت
يونايتد ،ليعزز الخط الدفاعي للش�ياطني الحمر بداية من
املوسم الجديد.
وكان يونايت�د ق�د أعل�ن يف  17م�ن ش�هر يولي�و /تموز
الجاري ،توصل�ه التفاق مع أياكس ع�ى رشاء مارتينيز،
لكن الصفقة كانت متوقفة عى الكشف الطبي واستخراج
ترصيح العمل يف إنجلرتا.وعرب املوقع الرس�مي ملانشسرت،
أعلن النادي أن مارتينيز وقع رس�ميا عى عقود انضمامه
لليونايت�د بعقد يمتد حتى صي�ف  2027مع خيار التمديد
لعام آخر إضايف.وقال مارتينيز يف ترصيحاته ملوقع النادي:
«إن�ه لرشف كبر أن أنضم لهذا الن�ادي الرائع ،لقد عملت
بج�د للوصول إىل هذه اللحظة ،واآلن بعد أن أصبحت هنا،
سأحاول إظهار نفيس أكثر».وأضاف «لقد كنت محظوظا
بم�ا يكفي ألكون ج�ز ًءا من الفرق الناجحة يف مس�رتي،
وأري�د مواصلة هذا األمر يف يونايتد ،س�يكون هناك الكثر
م�ن العمل للوص�ول لهذه اللحظ�ة ،وأعتقد أن�ه مع هذا
امل�درب وزمالئي بالفري�ق ،يمكننا القي�ام بذلك».واختتم
«أريد توجيه الش�كر ألياك�س والجماهر ع�ى كل الدعم
الذي قدموه يل ،لقد قضيت وقتا رائعا هناك ،لكني أش�عر
أن الوقت مناسب اآلن الختبار نفيس يف بيئة أخرى ،اآلن أنا
يف النادي املثايل للقيام بذلك».

شريكو كريم ينضم للكويت

س�جل الهدف األول ،قائال« :لم يش�ارك يف
حص�ص تدريبية كث�رة ،لكنه عاد بحالة
جيدة جدا».
وأض�اف« :إن�ه بحاج�ة للتحس�ن ع�ى
الصعي�د البدن�ي ،وبعد مب�اراة يوفنتوس
سنخفض الحمل التدريبي قليال».
وبس�ؤاله عن س�بب اعتماده ع�ى دافيد
أالب�ا كظه�ر أي�رس ،أج�اب «كان ه�ذا
رضوري�ا ،ألنني أردت تجرب�ة روديجر يف
قلب الدفاع».
واس�تطرد« :يف الظروف الطبيعية ،سيبدأ
ميندي عى الجانب األيرس ،لكن إن حدثت
مش�كلة ،س�أعتمد عى روديج�ر وأالبا يف
تلك الجبهة بدال منه ،فاألول صاحب نزعة
دفاعية ،والثاني أفضل هجوميا».
ويف ختام ترصيحاته ،شدد أنشيلوتي عى
حتمية الفوز بلقب كأس السوبر األوروبي
عى حساب آينرتاخت فرانكفورت األملاني،
يوم  10أغسطس/آب املقبل.

مختلف�ة تمام�ا عن كل ما مثل�ه هذا الالعب طوال مس�رته»،
حس�بما نقل�ت «فرانس ب�رس».إىل ان رونالدو ع�اد الثالثاء إىل
مق� ّر تمارين ناديه يونايتد ،إلجراء محادثات مع مدرب الفريق
الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مس�تقبله مع «الش�ياطني
الحمر» ،بعد أن غاب عن معسكره التدريبي يف تايالند وأسرتاليا
ألس�باب عائلية.وس�بق لتن هاغ أن رصّ ح مطلع الشهر الحايل
أن رونال�دو «ليس للبيع»« :نخطط لرونالدو معنا هذا املوس�م،

وأتطل�ع للعب معه».وباإلضافة إىل بايرن ،ارتبط اس�م رونالدو
باالنتقال إىل تش�ليس اإلنجليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني ،لكن
رئيس الفريق اإلس�باني إنريكي س�ريزو ق�ال إن قدوم النجم
الس�ابق للغري�م ري�ال مدري�د «مس�تحيل عملي�ا».ويف حديث
لصحفيني ،قال س�ريزو« :الش�ائعات هي ش�ائعات ويجب أن
تظل ش�ائعات .إذا واصلت تأجيج الش�ائعات ،فستبدو يف
النهاية كأنها يشء حقيقي ،وهي ليس كذلك».

بوجبا يغادر معسكر يوفنتوس
المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي صباح األربعاء ،عن مغادرة الفرنيس بول بوجبا،
الع�ب خط وس�ط يوفنتوس ،ملعس�كر فريقه املقام حالي�ا يف الواليات
املتحدة.وتع�رض بوجبا لإلصابة مطلع األس�بوع الج�اري ،حيث أعلن
يوفنت�وس فيما بعد أن الالع�ب يعاني من إصابة يف الغرضوف املفصيل
بالركبة اليمنى ،والتي من املتوقع أن يغيب عى إثرها ألكثر من ش�هر.

وبحس�ب صحيفة «الجازيتا ديللو سبورت» اإليطالية ،فإن
بوجبا غادر معس�كر يوفنتوس يف الواليات املتحدة من أجل
العودة إىل إيطاليا ،مش�رة إىل أنه س�يبدأ عملية التعايف من
اإلصابة.
وأضافت أنه من املقرر أن ي�زور أحد املتخصصني لتحديد
م�ا إذا كانت العملية الجراحية مطلوبة من عدمه ،لتحديد
فرتة الغياب بشكل أدق.

فينالدوم يقدم تنازالت للرحيل عن باريس

المستقبل العراقي /متابعة

يس�ابق جورجينو فينالدوم ،العب وسط باريس
سان جرمان الزمن للرحيل عن صفوف الفريق
الفرنيس ،هذا الصيف.
وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت اإليطالية
أن فينال�دوم اق�رتب م�ن االنضم�ام إىل صفوف
فريق روما.
وأش�ارت إىل أن جوزي�ه موريني�و ،املدي�ر الفني

لفري�ق العاصمة اإليطالية ،يريد إتمام الصفقة،
لينض�م الالعب الهولن�دي للتدريبات ،األس�بوع
املقبل.
وكش�فت أيض�ا أن فينال�دوم ( 31عام�ا) أبدى
استعدادا لتخفيض راتبه السنوي يف بي إس جي
البالغ  9ماليني يورو لترسيع إجراءات انتقاله إىل
الجيالورويس.
ولفت�ت إىل أنه يتبقى فقط االتفاق بني مس�ؤويل
النادي�ني ،حي�ث تري�د اإلدارة الباريس�ية إعارة

فينالدوم م�ع وضع بند يف العق�د بإلزامية
الرشاء.
ومن الجانب اآلخر ،ال تريد إدارة روما تحمل
أكثر من  %50من الراتب السنوي لفينالدوم.
ويف حال اتفاق الطرفني س�رحل فينالدوم
ع�ن صفوف العم�الق الباري�يس بعد عام
واحد فقط ،فش�ل خالله يف فرض نفس�ه
عى التشكيل األس�ايس بعد انضمامه من
ليفربول مجانا.

ملانشس�رت يونايتد ،فوجئ ب�أن رونالدو،
يري�د تحقي�ق حل�م االنتق�ال إىل الفريق
امللك�ي ،إال أن أليكس فرجس�ون نجح يف
تعطيل هذه الصفقة لعام كامل.
نقل�ت الصح�ف اإلس�بانية واإلنجليزي�ة
تفاصيل مثرة ح�ول هذه الصفقة نقال
عى لس�ان فرجس�ون ،وذراع�ه اليمنى
حينه�ا ،الربتغ�ايل ،كارل�وس ك�روش،
ال�ذي توىل قي�ادة ريال مدري�د بعد رحيله
ع�ن «املانيو»اعترب كريس�تيانو رونالدو،
مواطنه كروش بمثابة «األب» الذي حاول
التدخ�ل ل�دى املعلم الكبر «فرجس�ون»
إلقناعه بانتق�ال الالعب الربتغايل إىل ريال
مدري�د يف صيف .2008وذك�رت التقارير
أن هن�اك اجتماعا دار بني الثالثي يف منزل
كارلوس كروش ،ومن فرط عدائه الشديد
لرامون كالديرون ،اقرتح فرجس�ون عى
رونال�دو أنه يرحب بانتقاله إىل برش�لونة
وليس ريال مدريد.

خيار التمديد ملوس�مني آخرين ،مش�رة إىل العقد يحتوي
ع�ى رشط جزائ�ي ُيفعل من الس�نة الثاني�ة بقيمة 45
مليون ي�ورو ،لصالح لألندية خ�ارج إيطاليا فقط.ويعد
كيم هو البديل لكوليبايل ،الذي رحل إىل تشيليس يف صفقة
بلغت قيمتها حوايل  40مليون يورو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2655الخميس  28تموز 2022
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امـضـاءات

نزار السهلي

سهيل كيوان

ثقافة مقاومة التطبيع :املبدأ يف ذاته

الفيضانات أرحم من احلرائق

تصدر خ�ر وزيرة الثقافة البحرينية الش�يخة م�ي آل خليفة ،رفضها
مصافح�ة الس�فري اإلرسائي�ي يف املنامة األخب�ار األس�بوع املايض ،ثم
إقالته�ا م�ن منصبها عىل خلفية ه�ذا الحدث ،الذي اعترته الس�لطات
خروجا عن “التقاليد” املس�تحدثة منذ تطبي�ع املنامة مع تل أبيب قبل
عامني ،تحولت الوزيرة مي آل خليفة مع انتشار الخر إىل أيقونة وطنية
يف وس�ائل التواصل االجتماعي ويف الش�ارع العربي والفلس�طيني الذي
أثنى عىل خطوة املس�ؤولة البحرينية ،باعتبارها رفضا رصيحا لعملية
تزوير حقائق االحتالل وثوابت الحق الفلسطيني املؤمن به جل الشارع
العرب�ي رغم ما يتعرض له من قمع وقهر وص�والً لفرض التطبيع مع
املرشوع الصهيوني يف املنطقة العربية.والبد من كلمة هنا ،حول س�لوك
الش�يخة مي آل خليفة ،ممارسة ثقافتها بش�كل واضح ومميز وفريد
يف ه�ذه املرحلة بالذات ،املنترش فيها عىل نطاق واس�ع التطبيع العربي
م�ع إرسائيل من املحي�ط اىل الخليج ،يف ظل اتس�اع سياس�ات العدوان
اإلرسائيي وتغوله عىل األرض والبرش ،ورغم صورة االحتفاء الصهيوني
به�ذا اإلنجاز من مكة املكرمة واملنام�ة والرباط والقاهرة وعمان ،بقي
الهدف من ورائه بعيدا جداً ،لتحرض قضية فلس�طني يف وجدان الشارع
العرب�ي من وزيرة تمثل هرم الثقاف�ة يف بلدها ،وتخالف ُعرف التطويع
الرس�مي املخالف لتقاليد الثقافة والتاريخ والحضارة واإلنس�انية التي
تمثلها قضية تحرير فلسطني ،ورفض املصافحة للسفري اإلرسائيي من
الشيخة مي ،تعني رفضا أصيالً للتطبيع واستخراج لعر ودروس كثرية
مم�ا جرى يف تاريخ الرصاع مع املرشوع الصهيوني ومحاوالت التطبيع
الجاري�ة معه عىل امتداد مس�احة النظام العربي ،ولو راجعنا أنفس�نا
مع هذا التاري�خ لوجدنا أن هذه الخطوة أو املوقف ،ليس األول يف حياة
النضال الفلسطيني والعربي ،إنما تأكيد عىل حتمية فشل تطويع العقل
العربي وأنه غري متخلف يف رؤياه ويف فهمه لحقيقة النضال الفلسطيني
وحقوقه التي ترتكز يف ه�ذه املرحلة وكل املراحل عىل مقاومة مرشوع
السيطرة االس�تعمارية للمؤسسة الصهيونية يف فلسطني وعالم العرب
الذي يحول دون تطور اإلنس�ان العربي ودون تحقيق أهدافه يف الحرية
والكرامة واملواطن�ة والديمقراطية.صحيح أن الواقع العربي ،ينئ تحت
واق�ع الترشذم واالس�تبداد والقم�ع والقهر والتحطي�م ،ويرث أوضاعا
من الصعب تجاوزها بالش�كل التقليدي من األمنيات والش�عارات ،لكن
هن�اك إمكانيات باقية ومؤبدة يف الش�عوب برف�ض ومقاومة االحتالل
والطغيان ،والخر من البحرين يربك مش�هد الس�لطة يف اململكة اآلخذة
بالغرق يف التصهني ،وإقالة الوزيرة مي آل خليفة ،نجاة لها من االلتزام
باملعايري الضيقة للتطبيع الذي يحض عىل فقدان الهوية كمدخل لتهديم
ٌ
حرص عىل هوية محددة ينتمي اليها املثقف
الذاكرة ،وممارسة ثقافتها
بعيدا ً عن تهافت املزاعم العديدة للسلطة الحاكمة.

ملاذا تعتر الفيضانات أرحم من الحرائق؟ رغم أن الكوارث التي تسببها
الفيضان�ات ق�د تس�بّب أرضارا ً وخس�ائر مادية وب�األرواح ال تقل عن
أرضار الحرائق ،كفانا وكفاكم الله ّ
رش هذه وتلك.
َّ
الس�يئ يف الكوارث الطبيعية ليس فقط أرضارها هي بذاتها ،بل األسوأ،
أنها قد تس�تغل سياس�يا ،وعىل حد س�واء من قبل أحزاب املعارضة أو
أحزاب يف ّ
السلطة وحتى من قبل متنافسني عىل قيادة يف الحزب نفسه،
فالسياسة القذرة مستعدة لتجيري كل يشء كي تكسب!
األم�ر الطبيع�ي أن�ه يمكن ملتنافس�ني عىل مواق�ع قيادي�ة ،أن يتهموا
غريهم من املس�ؤولني بالتقص�ري ،وعدم اتخاذ التدابري املناس�بة «رغم
التحذيرات» الكثرية ،مثال بإعداد ش�بكة ترصيف مالئمة ملياه األمطار،
أو إقامة جدران واقية حول األودية ،واتخاذ احتياطات أمنية يف الغابات
الطبيعي�ة ،مث�ل إقامة ش�بكات إطف�اء ذاتي�ة ،تعمل يف درج�ة حرارة
معيّنة ،أو بعد انتش�ار كمّيات معيّنة من الدخان ،أو تشغليها من بعيد،
قبل وصول أجهزة اإلطفاء ،وحتى قبل ِعلم البرش املس�ؤولني بالحريق.
املعارضة قد ّ
تتهم الحكومة بالتقصري ،ومن يف الحكومة قد يتهمون هذا
املس�ؤول أو ذاك باإلهمال ،ويطالب بعضه�م برصد مزيد من امليزانيات
ملصلح�ة اإلطفاء واإلنق�اذ واقتناء معدات حديث�ة وضخمةَّ .
لكن هناك
من يجعل من الكوارث الطبيعية مناس�بة للتحريض السيايس عىل أبناء
أقلية قومية مثال ،أو أتباع مِ لّة أو مذهب أو ضد مهاجرين ،بغض النظر
ع�ن عقيدتهم ،فيتهمهم بإش�عال متعمّد للحرائ�ق وبتخريب الطبيعة،
وه�ذا األمر وإن بدا غريبا ،ولكنه يف أجواء ّ
التطرف ّ
الس�ائدة يف كثري من
ً
ال ُب�ؤر ح�ول العالم ل�ن يكون غريبا أب�دا ،ولن يكون مفاجئ�ا إذا انرى
قائ�د س�يايس يف أوروبا أو يف اس�رتاليا أو أمريكا أو الهن�د ،أو أي مكان
يف العالم ،وحتى يف دول عربية وإس�المية ليعلن أن وراء هذا الحريق أو
ذاك ،يق�ف إرهابيون أو مهاجرون أو أبناء أقلية قومية ما ،أو أبناء دين
أو مذهب بعينه ،طبعا ً هو الدين نفس�ه الذي صارت له فوبيا باس�مه،
وصار ذريعة للعجم والعرب يف محاربة معارضيهم.األمر شديد الوضوح
يف وطننا الجميل ،فما أن يش�تعل حري�ق يف غابة ،وقبل أن تصل أجهزة
اإلطفاء ،يعلن املس�ؤولون عن فحص إمكاني�ة أن يكون الحريق بفعل
جهة معادية ،ويميض التحريض إىل أن ُي َ
علن عن سبب الحريق ،الذي قد
يكون زجاجة ،أو بس�بب إهمال سائح إرسائيي فقد َّ
السيطرة عىل النار
أثن�اء إعداد غالية قهوة ،ولكن الوجب�ة العنرصية ضد العرب ،تكون قد
ّ
وحققت هدفها يف وعي الجمهور الواسع ،الذي يميل إىل تصديق
وصلت
ِّ
ّ
ٌ
كل ما هو س�لبي عن الع�رب ويروّج له ،وليس ألنه مضل�ل كما يتبادر
إىل الذهن ،أو كما كنا نعتقد ،فهناك قطاعات واس�عة من هذا الجمهور
تتقبّل وتحرّض بوعي رغم علمها بأنه كذب ،ولكنه جيّد وحالل ،ما دام
أنه يخدم الهدف ّ
السيايس.

كـاريكـاتـير

القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي يرتأس اجتامع ًا
لقيادات األجهزة األمنية يف حمافظة األنبار

املستقبل العراقي  /داود سليمان زيدان
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات
املس�لحة مصطفى الكاظمي ،ام�س األربعاء،
اجتماعا ً لقي�ادات األجهزة األمنية يف محافظة
االنبار بحضور قائد حش�د األنبار اللواء ضياء
ن�ارص مهن�ا .وج�رى خ�الل االجتم�اع بحث
الواق�ع األمني ومناقش�ة الخط�ط املوضوعة
لحماية املحافظة.وأش�اد الكاظمي يف مستهل

االجتماع بجه�ود القوات األمني�ة يف محافظة
األنبار ،التي س�اهمت يف تعزي�ز أمن املواطنني
واس�تقرار أحواله�م املعاش�ية؛ مما س�اعد يف
رشوع األنب�ار بنهضة يف مجال اإلعمار س�واء
يف مرك�ز املحافظة أو يف نواحيها ،والس�يما أن
املحافظ�ة قد عان�ت كثريا ً بس�بب الحرب ضد
اإلره�اب؛ لذا ف�إن إعمارها هو أق�وى رد عىل
فل�ول اإلرهاب.وأكد الكاظمي دع�م الحكومة
للمؤسس�ة العس�كرية ،وه�ي ع�ىل اس�تعداد

امانة بغداد تطلق اسم اجلواهري عىل احد
الشوارع املهمة وسط بغداد

اعلن امني بغداد املهندس عمار موىس كاظم عن تسمية الشارع املحصور
بني س�احة قحطان وساحة النسور باسم الش�اعر الكبري محمد مهدي
الجواه�ري .وذكر بي�ان لالمانة ان « اجتماعا ً لهيئة الرأي عقد برئاس�ة
ام�ني بغداد لبح�ث عدة مواضي�ع تخص الواق�ع الخدمي ملدين�ة بغداد
وم�ن ب�ني القرارات التي خرج بها هو اعادة تس�مية الش�ارع املحصور
بني س�احة قحطان وساحة النسور باسم الش�اعر الكبري محمد مهدي
الجواهري تزامنا ً مع الذكرى ( )٢5لرحيله «.
واضاف ان « امانة بغداد اعدت خطة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتخليد
الرموز الثقافية واالدبية والفنية العراقية عر اعمال فنية ونصب جديدة
اىل جانب االهتمام باملواقع الرتاثية يف العاصمة بغداد «.
واش�ار اىل ان « اع�ادة تس�مية اح�د اهم ش�وارع بغ�داد باس�م الراحل
الجواهري هو اس�تحقاق الس�مه الكبري كونه ش�اعرا ً فري�دا ً من نوعه
تميز بفنه الش�عري اىل جانب اعماله االدبية فهو مؤرخ وخطاط وكاتب
اسالمي اشتهر يف العراق والعالم العربي «.

العراقـي

لتلبية احتياج�ات األجهزة األمنية يف املحافظة
بما يحسن أداءها ،ويطوّر من قدراتها األمنية.
ووج�ه القائ�د العام للق�وات املس�لحة جميع
القي�ادات األمنية برضورة ترس�يخ الثقة بني
املواطن ورج�ل األمن ،وبذل الجه�ود للتصدي
للتج�اوزات والتعاط�ي مع حاالت االس�تفزاز
بهدوء وحكمة ،وشدد أيضا ً عىل منع استغالل
االنتم�اء العش�ائري والس�يايس ،وأن يك�ون
االنتماء للعراق فقط.،

يف أسبوع ..الرشطة املجتمعية توقف  9حاالت ابتزاز الكرتوين
وإعادة  17فتاة هاربة إىل ذوهيا

أعلن�ت الرشط�ة املجتمعي�ة التابع�ة لدائرة
العالق�ات واإلعالم بوزارة الداخلية عن تمكن
مفارزها يف بغداد وع�دد من املحافظات ،من
إيقاف  9ح�االت ابتزاز ألكرتوني ،وإعادة 17
فتاة وطفال إىل ذويهم خالل أسبوع.
وذكرت املجتمعية يف بي�ان أن «الحاالت التي
أوقفتها كانت )5( ،منها يف محافظة األنبار،

وحالة واح�دة يف محافظات (بغداد وكركوك
وميسان والنجف األرشف) ،بينها حالة ابتزاز
لسيدة من جنسية عربية».
فيم�ا أوضح�ت الرشط�ة املجتمعي�ة أن
ح�االت اله�روب الت��������ي تمكن�ت من
م����عالجته�ا كان�ت ( )7منه�ا يف بغ�داد،
و( )6يف نين�وى ،و ( )٢يف الن���جف األرشف

مديرية محاية املنشات والشخصيات تستمر بتأمني احلامية للمراكز االمتحانية ضمن قواطع املسؤولية
وبارشاف مدراء القواطع وضباط االهداف لتوفري األجواء األمنية املناسبة ألبنائنا الطلبة

منظمة الصحة تدعو دول العالـم إىل التأهب
دع�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة دول العالم
إىل التأه�ب للتعام�ل مع متح�ورات جديدة
من فريوس كورون�ا .وكانت الصحة العاملية

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ح�ذرت يف  ٢0تم�وز الج�اري م�ن مخاط�ر
السالالت الفرعية ملتغري املتحور أوميكرون.
وبين�ت ان جمي�ع الس�الالت الفرعي�ة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ألوميكرون مُ صنفة مثرية للقلق وهي األكثر
قابلية لالنتش�ار بني كل متغريات س�ارس-
كوف ٢-حتى اآلن.

07801969233
07901463050
07709670606

وواحدة يف كل من كركوك واملثنى.
إىل ذلك اتخذت الرشطة املجتمعية اإلجراءات
الالزم�ة بحق املبتزي�ن واملعنف�ني ،وتعهدت
بمتابعة ش�ؤون الهاربني ،بعد أن قدمت لهم
الدعم النفيس واملعن�وي ،ضمن مبدأ الرعاية
الالحق�ة الذي تعتمده مع األش�خاص الذين
يتعرضون ملشاكل أرسية واجتماعية.

مبارك زواج «ابا ذر»

عندما تبدأ الش�مس بجمع خيوطها معلنة دخول قمر
الليل بزفاف ابن الزميل االس�تاذ عب�د الكريم الدهلكي
( اب�ا ذر ) أرس�ل تهنئة جميل�ة ومعاها أحىل وردتني
نهديها الجمل وأرق عروس�ني  ،أدعو الله تعاىل الكريم
رب الع�رش العظي�م ان يجع�ل بيتكما قبلة للس�عادة
ومرضب�ا للمث�ل ب�ني االزواج والزوج�ات وان يرزقكم
الس�عادة والحب واالس�تقرار يف مس�ريتكم عىل طول
العم�ر وان يرزقك�م الذرية الصالح�ة ويرزقكم الحب
واملودة .
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