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الربملان يعلق جلساته حتى إشعار آخر ...واإلطار وقوى سياسية تدعو إىل احلوار

الصدريون يعودون إىل اخلرضاء« :اعتصام مفتوح»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمـافظـة بغـداد
حتـدد سعـر االمبيـر للمـولـدات
ص3
لـشـهـر آب

بـدء تـوافـد
الزوار اإليـرانييـن اىل العـراق
ص3
عرب منفذ «جذابة»

دخ�ل أنص�ار زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى
الصدر ،أمس الس�بت ،املنطقة الخرضاء وس�ط
العاصم�ة بغداد للمرة الثانية خالل  72س�اعة،
يف احتجاج�ات دع�ت إليه�ا قي�ادة التي�ار ملنع
انعقاد جلس�ة الربملان الخاص�ة باختيار رئيس
الجمهورية .ويضغط أنصار الصدر عىل مجلس
القضاء األعىل ،فيما يعترب مراقبون أن الصدريني
حولوا األزمة السياسية إىل الشارع ،وهي مرحلة
جدي�دة من مراح�ل العمل الس�يايس يف العراق.
واقتحم املتظاهرون مبنى الربملان ،بعد انسحاب
قوات األمن يف املنطقة الخضراء وعدم الوقوف
بوجه الغاضبني من أنصار الصدر ،بعد إس�قاط
الكتل الخرس�انية التي وضعتها القوات األمنية
عىل جرسي الس�نك والجمهوري�ة ،والكتل التي
تقع ضمن السور الحامي للمنطقة الخرضاء من
جهة مرآب (العالوي) .وأظهرت الصور واملقاطع
املصورة عىل مواقع التواصل االجتماعي التنظيم
الع�ايل للصدريين يف احتجاجاته�م الت�ي تحمل
مطالب سياس�ية.ويفرس محللون وناش�طون
أن اللق�اءات والح�وارات السياس�ية بات�ت ال
تجدي نفع�ا ً يف التوصل إىل حلول ألزمة تش�كيل
الحكوم�ة يف البلاد ،فق�د زار مقت�دى الص�در
ق�ادة «اإلط�ار التنس�يقي» يف بغ�داد يف كان�ون
األول املايض ،كما فش�لت جلس�ة التصويت عىل
مرش�ح رئاس�ة الجمهورية ريبر بارزاني الذي
رش�حه تحالف «إنقاذ وطن» ،الذي أراد تشكيل
الحكومة بواس�طة الفائزين وإجبار الخارسين
عىل الذهاب للمعارضة.

التفاصيل ص2

الداخلية تؤكد استمرارها بحمالهتا األمنية لتحصني املجتمع من الوقوع يف خطر املخدرات

املـفـوضـيـة :جـاهـزون ألي انتخـابـات ونـحـتـاج  6أشـهـر إلقـامـتـهـا

ص2

ص2

السيد الصايف :شيبة النجف دحضت رهان  30سنة
ملخطط أعتى عصابة جمرمة

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د املت�وليّ
الرشع�ي للعتب�ة العبّاس�ية
ّ
املق ّدس�ة الس�يّد أحمد الص�ايف ان فتوى
{ش�يبة النجف} املرجع الديني األعىل آية
الله العظمى اإلمام السيد عيل السيستاني
أدحضت رهان يستمر لـ  30سنة ملخطط
عصاب�ات داعش االرهابية .وقال الس�يد
الصايف يف كلمته خالل مراس�يم اس�تبدال
راية قبّة حرم أب�ي الفضل العبّاس(عليه
السالم) ،من لونها األحمر إىل اللّون األسود
مس�اء الي�وم الجمع�ة »:أيّه�ا املؤمنون
األح�رار يف ّ
كل العالم ،أيّها الحس�ينيّون،

روسيا :تدمري قطار عسكري ومقتل مئات اجلنود األوكرانيني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الدفاع الروس�ية ،أمس الس�بت ،مقتل نحو  250من
القوميني املتطرفني األوكرانيني خالل عمليات للقوات الروسية يف
أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خالل آخر  24س�اعة.
ففي إفادته الصحفية ،قال املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية،
إيغور كوناش�ينكوف إن أسلحة جوية عالية الدقة «دمرت مساء
يوم الخميس  28يوليو ،قطارا عسكريا يف محطة كراسنوأرميسك
يف جمهوري�ة دونيتس�ك الش�عبية».وأضاف كوناش�ينكوف أن
القط�ار كان يحم�ل كتيب�ة هجومي�ة من الل�واء األول املس�تقل
التاب�ع للرئي�س األوكراني فولوديمير زيلينس�كي.وأوضحت أن

مدير عام جتارة احلبوب ..
يوجه بتأهيل وتطـوير السايلـو
واستكامل مستلزمات املخترب
ص8

ّ
املس�نون الذين قضيت�م عمركم يف
أيّه�ا
خدمة اإلمام الحسني وإحياء أمره ،أيّتها
ُ
الش�بيبة الواعية التي جعلت من أهدافها
نصرة قضيّ�ة اإلمام الحسين من خالل

املآت�م والعزاء ،أيّته�ا ُ
األ رَس الكريمة التي
للنبي األكرم وآله
ربّ�ت أبناءها عىل الوالء
ّ
الطاهري�ن ،وعلى إحياء يوم عاش�وراء
وإظهار التوجّ ع والحزن عىل سيّد شباب
ّ
الجنة» .وأضاف «الي�وم أيّها اإلخوة
أه�ل
ّ
ّ
األع�زاء نجدد املأت َم عىل س�يّ د الش�هداء،
وإن ّ
كن�ا ال ُب� ّد أن نحي�ا ِطوال الس�نة يف
ذك�ره ،وقد ذكرنا س�ابقا ً يف خدمتكم أنّ
ِ
األمّ ة التي عندها الحسني هي أمّ ٌة عزيزة،
ه�ي أمّ ٌة ال ُت ّ
ذل هي أمّ ٌة ال َتضعف ،ما دام
اإلم�ام الحسين عندن�ا فال خ�وف علينا
وال نح�زن .ورأى ّ
أن «قراءتن�ا لحادث�ة
ّ
الطف تتج ّدد ،ونس�تفيد منها بركاتٍ تل َو

كل عام ّ
الربكات ،وما زلنا يف ّ
ُ
أعيننا
ترتق ُب
ٍ
ّ
وتهفو قلو ُبنا لذلك الش�خص ،الذي أعده
الل�ه وا ّدخره لطلب الثأر لج� ِّده أبي عبد
الله الحسين ،نس�أل الله تعاىل أن يكحّ ل
أبصارنا وأبصاركم بتل�ك الطلعة البهيّة،
التي س�يكون من أهدافها النرصة لج ّده
الحسين» .وتاب�ع الس�يد الص�ايف «أيّها
األع�زاء ّ
ّ
لعل م�ن األرسار الت�ي أبقت هذا
الوج�ود املب�ارك ،ه�و هذا املنه�ج منهج
ّ
الحق الذي س�لكه أبو عبد الل�ه ،وقد بي ّّنا
ّ
ّ
يف خدمتكم أن الرصاع بني الحق والباطل
يبقى مستمرّا ً ويأبى املصالَحة،

التفاصيل ص2

الديمقراطي الكردستاين :ال يمكن حسم ملف رئاسة اجلمهورية بجلسة واحدة

الرضبة «أس�فرت عن مقت�ل أكثر من  140قومي�ا وإصابة نحو
 250آخرين».باإلضافة إىل هؤالء قتل  110مسلحني من القوميني
األوكرانيين يف رضب�ات للق�وات الفضائية الروس�ية على أنحاء
متفرقة يف جمهورية دونيتس�ك الشعبية وأوكرانيا ،وفقا ملا أعلنه
كوناش�ينكوف.وعىل الصعيد ذاته ،اس�تهدفت القوات الروس�ية،
بواسطة صواريخ إسكندر ،نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية
املتطرف�ة «كراكن» وتم القضاء عىل  30نازيا ،بحس�ب ما ذكرت
س�بوتنيك.ويف منطق�ة أرتيوموفس�ك ،أصيب�ت نقطة االنتش�ار
املؤقت للواء امليكانيكي الرابع عرش من القوات األوكرانية ،وبلغت
الخس�ائر  50جنديا.روس�يا تدمر مس�تودعات ذخرية وطائرات
درون ومراكز قيادة أوكرانية.

قـائـد املقـر املتقـدم :حقـوق مكـونـات كـركـوك حمفـوظـة

النزاهة الربملانية :نمتلك العديد من امللفات املتلكئة التي حتتاج إىل حتقيقات

سفري اململكة األردنية اهلاشمية يزور
نقابة الصحفيني العراقيني ويبدي اعجابه بعمل
النقابة ودورها املتميز عىل كل األصعدة
ص8

التجارة تعلن جتهيز
احلصة اخلامسة من الطحني بدء ًا
من اليوم األحد
ص3

صفقـة العـراقـي
عـدنـان مـع كـازان فـي
طريقها للحسم
ص7

ص2

ص2

ص2

من  5إىل  50مليون ..الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف املوظفني والعقود واملنتسبني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين إطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني ،والعقود،
ومنتسبي الدفاع ،والداخلية.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه انه تم إطالق وجبة جديدة من س�لف املوظفني والعقود ومنتس�بي
الدفاع والداخلية التي تبدأ من  5ماليني وحتى  50مليون دينار بالنس�بة
للموظفني واملنتس�بني وس�لف العقود تبل�غ  5و 10ماليين دينار وذلك
بع�د اس�تكمال كافة اج�راءات املنح وف�ق الضواب�ط والتعليمات حيث
يكون التقديم عىل الس�لف ع�ن طريق فروع املصرف املنترشة يف بغداد
واملحافظات.
واضاف ان الفروع مازالت مستمرة يف استقبال طلبات معامالت الرتويج
عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية.
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دخل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر ،أمس الس�بت ،املنطقة الخرضاء
وسط العاصمة بغداد للمرة الثانية خالل
 72س�اعة ،يف احتجاج�ات دع�ت إليه�ا
قي�ادة التيار ملنع انعقاد جلس�ة الربملان
الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.
ويضغ�ط أنص�ار الص�در على مجل�س
القض�اء األعىل ،فيما يعتبر مراقبون أن
الصدريين حول�وا األزمة السياس�ية إىل
الشارع ،وهي مرحلة جديدة من مراحل
العمل السيايس يف العراق.
واقتحم املتظاهرون مبن�ى الربملان ،بعد
انسحاب قوات األمن يف املنطقة الخرضاء
وعدم الوقوف بوجه الغاضبني من أنصار
الص�در ،بعد إس�قاط الكتل الخرس�انية
التي وضعتها القوات األمنية عىل جرسي
الس�نك والجمهورية ،والكت�ل التي تقع
ضمن السور الحامي للمنطقة الخرضاء
من جهة مرآب (العالوي).
وأظهرت الص�ور واملقاطع املصورة عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي التنظي�م
الع�ايل للصدريين يف احتجاجاته�م التي
تحمل مطالب سياسية.
ويفرس محللون وناش�طون أن اللقاءات
والح�وارات السياس�ية بات�ت ال تج�دي
نفع�ا ً يف التوصل إىل حلول ألزمة تش�كيل
الحكومة يف البالد ،فقد زار مقتدى الصدر قادة «اإلطار
التنسيقي» يف بغداد يف كانون األول املايض ،كما فشلت
جلس�ة التصويت عىل مرشح رئاسة الجمهورية ريرب
بارزاني الذي رش�حه تحالف «إنقاذ وطن» ،الذي أراد
تشكيل الحكومة بواسطة الفائزين وإجبار الخارسين
عىل الذهاب للمعارضة.
واضطر الصدر إىل سحب كتلته (الكتلة الصدرية) من
الربملان رغ�م أنها األكثر عددا ً (نح�و  73عضواً) ،بعد
أن عج�ز التيار الصدري يف تش�كيل حكوم�ة األغلبية
بالتحالف مع السنة والكرد.
وردا ً على حراك الصدريين ،قال رئي�س ائتالف دولة
القان�ون ن�وري املالك�ي إن املؤسس�ة الترشيعي�ة
(الربملان) «س�قطت» بع�د اقتحامها م�ن قبل أنصار
التيار الص�دري ،يف وقت دعا فيه رئيس تحالف الفتح

هادي العام�ري زعيم التيار الص�دري مقتدى الصدر
إىل «ح�وار ج�اد» يجن�ب البلاد والعب�اد اي مخاط�ر
محتملة.
وقال املالكي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه إن «تداعيات احداث (الس�بت) وتكرار س�قوط
السلطة الترشيعية واشاعة اجواء الرعب والخوف من
املجهول االمني والسيايس واالقتصادي تدعوني اىل ان
اوجه ندائي صادقا مخلصا اىل االخوة يف اإلطار والتيار
التخاذ موقف مس�ؤول يس�توعب الصدمة وينطلق يف
حوار جاد بعيدا عن املؤثرات السلبية».
وأض�اف أن «جمهورنا وقع تحت ضغ�ط االزمة التي
أضحت نتائجها مخيفه ألنها تسلب امنهم ومستقبلهم
وحياتهم الكريمة ،وان املس�ؤولية الوطنية والرشعية
توج�ب علينا جميعا انتهاج س�بيل الحوار ،وتصحيح
املس�ارات ،من اجل االنطالق يف عملية اعادة بناء دولة

املؤسسات الدستورية الرصينة».
وتاب�ع املالكي« ،توكلوا عىل الل�ه وأعلنوا لجماهريكم
انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار ،لتجنيب
البل�د والش�عب مخاطر االن�زالق ملا ال تحم�د عقباه،
س�يما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم ،وبعد س�قوط
املؤسسة الترشيعية وتهديد السلطة القضائية ،ليعلم
الجمي�ع انه ل�ن يوقف التداع�ي يف الع�راق اال الحوار
والتسامح بني اطراف العملية السياسية».
ب�دوره ،قال العام�ري يف بيان« ،أدع�وا مخلصا ً اخانا
العزيز سماحة الس�يد مقتدى الصدر اىل الحوار الجاد
مع االخ�وة يف االط�ار التنس�يقي  ،اليج�اد مخرج ملا
وصلت اليه العملية السياس�ية من انس�داد س�يايس
والتفكري بالحل�ول املمكنة لتجنيب البلاد والعباد اي
مخاط�ر محتملة  ،فالعراق امان�ة يف اعناق الجميع ،
حم�ى الله العراق من كل س�وء».إىل ذل�ك ،قرر رئيس

مجل�س النواب محم�د الحلبويس تعليق
عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار
آخ�ر ،داعي�ا ً يف ذات الوق�ت القائد العام
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي إىل
اتخاذ التدابري الالزمة لحماية املؤسسات،
وحماية املتظاهرين.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه «ها نح�ن نعيش
ً
ً
أوقات�ا ً
اس�ة تتطلَّ�ب َّ
َّ
منا
وحس
صعب�ة
ً
يّ
جميع�ا كظ�م الغي�ض ،والتحّل� بأعىل
درج�ات الحل�م واملس�ؤولية الوطني�ة
الصادق�ة ،يتح َّمل فيه�ا الجميع النتائج
عىل ح ٍّد سواء ،مهما كانت وإىل ِّ
أي اتجاه
ذهبت».
وأضاف ،أن «االختالف يف وجهات النظر،
حتى بني األطراف ،حالة طبيعية يف أكثر
الدول تقدما ً وضمن أرصن ديمقراطيات
العال�م ،ومهم�ا بلغ�ت ذروت�ه فالحوار
ه�و الح�ل ،ودعوتنا صادق�ة ومخلصة
إىل جمي�ع األط�راف السياس�ية يف ه�ذا
البل�د الجري�ح بتغلي�ب املصلح�ة العليا
للوط�ن واملواط�ن ،والنظ�ر إىل عواق�ب
األمور ومآالتها الكارثية إذا اس�تم َّر هذا
االحتقان والتوتر».
وتابع« ،من منطلق املس�ؤولية الوطنية
والسياسية والوظيفية ،والتزاما ً باليمني
الدستورية باملادة  50من الدستور ،التي
ألزمتنا حفظ مصالح الشعب ،واستنادا ً
إىل املادة  62من قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم
 13لسنة  ،2018واملادة  /34ثامنا ً من النظام الداخيل
ملجل�س النواب ،تق�رَّر تعلي�ق عقد جلس�ات مجلس
النواب حتى إشعار آخر».ودعا الحلبويس ،القائد العام
للقوات املس�لحة إىل «اتخ�اذ التدابير الالزمة لحماية
املؤسس�ات ،وحماي�ة املتظاهرين ،الذي�ن أدعوهم إىل
الحفاظ عىل سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة».
كم�ا دعا رئي�س الربمل�ان الق�ادة والكتل السياس�ية
إىل «لق�اء وطن�ي عاجل؛ إلنج�از حوار وطن�ي فاعل
ومس�ؤول تكون مخرجاته من أج�ل الوطن ،وتغليب
مصلحت�ه على كل املصال�ح الحزبي�ة والفئوية ،وأن
يجتمع�وا على رأي واح�د يحف�ظ البلاد ومق�درات
الش�عب ،ويعرب بنا من ه�ذه األزمة التي طالت وطال
انتظار الشعب لحلِّها».

السيد الصايف :شيبة النجف دحضت رهان  30سنة ملخطط أعتى عصابة جمرمة
بغداد  /المستقبل العراقي
يّ
الرشعي للعتبة العبّاس�ية املق ّدس�ة
املتول
أكد
ّ
الس�يّد أحمد الصايف ان فتوى {ش�يبة النجف}
املرجع الدين�ي األعىل آية الل�ه العظمى اإلمام
الس�يد علي السيس�تاني أدحض�ت ره�ان
يس�تمر لـ  30س�نة ملخطط عصابات داعش
االرهابية .وقال الس�يد الصايف يف كلمته خالل
مراس�يم اس�تبدال راية قبّة ح�رم أبي الفضل
العبّاس(علي�ه السلام) ،م�ن لونه�ا األحم�ر
إىل اللّون األس�ود مس�اء اليوم الجمع�ة »:أيّها
املؤمنون األحرار يف ّ
كل العالم ،أيّها الحسينيّون،
ّ
املس�نون الذين قضيت�م عمركم يف خدمة
أيّها
اإلمام الحسين وإحي�اء أمره ،أيّتها الش�بيبةُ
الواعية الت�ي جعلت من أهدافها نرصة قضيّة
اإلمام الحسين من خالل املآت�م والعزاء ،أيّتها
ُ
األ رَس الكريم�ة الت�ي ربّت أبناءه�ا عىل الوالء
للنبي األكرم وآل�ه الطاهرين ،وعىل إحياء يوم
ّ
عاش�وراء وإظهار التوجّ ع والحزن عىل س�يّد
ّ
الجنة» .وأضاف «اليوم أيّها اإلخوة
شباب أهل
ّ
س�يّ
َ
د الش�هداء ،وإن
نج�دد املأتم عىل
األع ّزاء
ّ
ّ
ُ
ذكره ،وقد
كن�ا ال ب�د أن نحيا ِطوال الس�نة يف ِ

احلشد الشعبي
حيبط حماولة تسلل لإلرهابيني
يف الطارمية
تصدت ق�وة م�ن اللواء  ١٢بالحش�د
الش�عبي لتع�رض داعيش اس�تهدف
قضاء الطارمية شمايل بغداد.
وذك�ر اعلام الحش�د يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان
«الق�وة تمكن�ت من إحب�اط محاولة
داعش�ية للتس�لل للقض�اء وتنفي�ذ
عمليات إرهابية».
فيم�ا بدأ اللواء  ١٢بالحش�د انتش�ارا
كثيف�ا يف قض�اء الطارمي�ة لتأمين�ه
وإجراء عمليات تمش�يط أمنية بحثا
ومالحقة لعنارص داعش الفارين.

ذكرنا س�ابقا ً يف خدمتكم ّ
أن األمّ ة التي عندها
الحسين هي أمّ ٌة عزيزة ،هي أمّ ٌ
�ة ال ُت ّ
ذل هي
أمّ ٌ
�ة ال َتضعف ،م�ا دام اإلمام الحسين عندنا
فلا خوف علينا وال نح�زن .ورأى ّ
أن «قراءتنا
ّ
لحادث�ة
الطف تتج ّدد ،ونس�تفيد منها بركاتٍ
ّ
تل� َو الربكات ،وما زلنا يف ّ
ُ
عام ترتقبُ
أعيننا
كل
ٍ
وتهف�و قلو ُبن�ا لذل�ك الش�خص ،ال�ذي أع ّده
الل�ه وا ّدخره لطل�ب الثأر لج ِّده أب�ي عبد الله
الحسين ،نس�أل الله تعاىل أن يكحّ �ل أبصارنا
وأبصارك�م بتلك الطلعة البهيّة ،التي س�يكون
من أهدافه�ا النرصة لج ّده الحسين» .وتابع
ّ
لع�ل من األرسار
الس�يد الصايف «أيّه�ا األع ّزاء
التي أبقت ه�ذا الوجود املبارك ،هو هذا املنهج
ّ
الحق الذي س�لكه أب�و عبد الل�ه ،وقد
منه�ج
ّ
بي ّّنا يف خدمتك�م ّ
الحق والباطل
أن الرصاع بني
يبقى مستمرّا ً ويأبى املصالَحةّ ،
إن املنهج الذي
ّ
النبي األعظ�م وأم ُ
ري املؤمنني والزهراء
اختطه
ُّ
ّ
والحس�ن والحسنيُ ،ي ُ
اختطه
باين املنهج الذي
أعداؤه�م ،هذا املنهج يأب�ى إلاّ أن يكون دائما ً
ّ
الحق مفهوما ً وأس�لوبا ً ورج�االً ،إذا
يف خان�ة
ّ
تتوضح لنا األمور ال ُب ّ
�د أن نرى قرب
أردن�ا أن
املنهج مع منهج س�يّ د الشهداء ،أم ُ
ري املؤمنني

ق� ّدم امل�اء ألعدائه وه�و يف معرك�ة ،وأعداؤه
منعوا املا َء عنه ،الحسين س�قى أع�داءه املا َء
وهو يعلم ّ
املحاربني له
أن هؤالء سيكونون من
ِ
بعد أيّ�ام ،واألعداء منعوا املاء ال عن الحسين
فقط ّ
وإنما ّ
بغضب
حتى ع�ن الرضيع ،فباؤوا
ٍ
من الله ورس�ولِه واملالئك ِة والن�اس أجمعني،
هذا املنهج يتكرّر يف ّ
كل زمان ومكان .وأضاف
ّ
يرتصد زوّار قرب الحسني ،يبقى
«كان هناك مَ ْن
ٌ
ّ
يجيبَ
عنه الطواغيت ،ملاذا
س�ؤال ال ُبد أن
هنا
تخافون من الحسني؟! بعد  2003رأينا وثيقةً
ّ
كنا َسمِعنا بها قبل  ،2003بعد ذلك رأيناها بأ ّم
العين وقرأناها ،أنا أخاطب الش�باب الذين لم

ً
جريمة نكراء لن ينس�وها
وأوقع�وا يف ه�ؤالء
هم وأس�يادهم» .وتابع «أبقى الله تعاىل هذه
ً
صادحة ،وأبقى الله تلك األيادي التي
الحناجر
ً
ّ
الح�ق ،حماية له�ذا البلد
تقب�ض عىل سلاح
العزيز ومق ّدس�اته وأرض�ه وأعراضهّ ،
ومتعنا
الل�ه تعاىل ببل� ٍد آم�ن ّ
ومتعنا بهؤالء الش�باب
وأس�أل العالَم ،ما الذي ج�اء بهؤالء اإلخوة إىل
هذا املكان؟ تعرفون مَ ْن؟ هو الحسني ،الحسني
ٌّ
ش�خص يف
ق�وي ويبقى قويّاً ،اليوم هو أقوى
ٍ
الدني�ا ال يف كربلاء فقط ،تب ّدل�ت الراياتّ ،
كل
العال�م اآلن مش�دو ٌد إىل كربالء ،كربالء ليس�ت
ه�ذه البقع�ة الجغرافيّة ّ
وإنما امت� ّدت قضي ُّة
الحسين إىل العال�م» .وأختت�م كلمت�ه بالقول
ّ
وحض�ارا ً ملجالس
»:أبقاكم الل� ُه إخوتي أع ّز ًة
حضارا ً
وصناعا ً للمجالس ال ّ
ّ
سيّد الشهداء ،بل
ٌ
مدرس�ة غري مدرس�ة س�يّد
فق�ط ،ال توج�د
الشهداء ،والذي يتمسّ �ك به هو الفائز ،وأسوأ
آخرته بدنياه ،وأس�وأُ
َ
ُ
اإلنس�ان
يش ٍء أن يبي�ع
َ
آخرته بدنيا غريه ،الحسين هو
منه مَ ْن يبيع
الدنيا واآلخرة وال يعو ُ
َّض بثمن ،وش�عارنا هو
ّ
ّ
الحق ال نبايل وقعنا
الطف (ما دمنا عىل
ش�عا ُر
ُ
املوت علينا)».
عىل املوت أو وقع

يمرّوا وإن ش�اء الله لن يم�رّوا بعوائق لزيارة
س�يّد الش�هداء ،م�اذا كان يف ه�ذه الوثيقة؟
ٌ
مجموع�ة م�ن أع�وان النظ�ام
كان�ت هن�اك
جرح�وا أياديه�م ،وأخذوا من دمائه�م وكتبوا
عهدا ً لرئيس�هم ،أتعلمون أيّها الش�باب األحبّة
م�اذا كان يف ه�ذا العهد؟ كان عه�دا ً بالد ّم ّأننا
س�نمنع زوّار الحسين ،هذا العهد قريب قبيل
 ،2003وبينن�ا وبني ّ
قصة اب�ن بنت أبي حمزة
أكثر من ( )1300س�نة ،ما دام الحسين باقيا ً
وم�ا دمتم أنتم بوالئكم لس�يّد الش�هداء ،ال ُب ّد
أن يبق�ى يف ّ
ومكان يزي ُد وأتباع يزيد،
زمان
كل
ٍ
ٍ
ّ
ول�كل موىس فرعون».وخاطب الس�يد الصايف
ُ
املجالس الحس�ينيّة بمقدار
الجموع اىل «نرش
ما استطعتم ،واحرصوا عىل أن يحرض األطفال
حتى الر ّ
يف هذه املجال�س ّ
ُض�ع ،باألمس رأينا
أبط�االً وقفوا أم�ام أعتى عصاب� ٍة مجرمة ،ال
ٌ
أبطال
ترق�بُ فينا إلاّ ً وال ذمّ ة ،الذين ر ّدوها هم
لبسوا
تربّوا يف مجالس س�يّ د الش�هداء ،أولئك ِ
القلوبَ على الدروع ،وكان�ت جميع املعادالت
تراهن عىل ّ
أن املس�ألة س�تبقى إىل ( )30سنة،
ّ
ولك�ن ش�يبة النجف أبقاه�ا الله قال�ت ،وإذا
ً
كلمة لبّى هؤالء الفتية األبطال،
قالت املرجعي ُّة

املفوضية :جاهزون ألي انتخابات ونحتاج  6أشهر إلقامتها
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،أمس الس�بت،
إنه�ا تحتاج ألي انتخابات مدة تصل إىل  6أش�هر أو أكثر من
ذلك الستكمال املتطلبات إلقامتها.
وذك�رت الناطقة باس�م املفوضية ،جمان�ة الغالي إن جميع
مواضيع املفوضي�ة متعلقة بالقوانين ذات العالقة بعملها،
وبالت�ايل فهي جهة فني�ة ،وعندما يقر موض�وع االنتخابات
يف أي حني وأي س�نة ،ف�إن املفوضية تكون مس�تعدة لذلك،

ألن أصل تأسيس�ها من اجل إجراء االنتخابات واالستفتاءات
املحلية واإلقليمية وغريها.وبشأن احتياجات املفوضية بشأن
إج�راءات االنتخابات ،قالت إن ذلك يحدده مجلس املفوضني
وهو الذي يعلن عن االحتياجات واإلمكانيات املطلوبة ،مبينة
أنها احتاجت لالنتخابات األخرية الترشيعية س�تة أش�هر أو
أكثر من ذل�ك إلقامتها.وبعد ثالثة أيام م�ن اقتحامهم ملبنى
الربمل�ان يف املنطق�ة الخضراء املحصن�ة ،خ�رج العديد من
من�ارصي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الس�بت
للتظاه�ر وس�ط بغ�داد ودخل�وا مبن�ى الربمل�ان يف املنطقة

الخرضاء للمرة الثانية ،وجددوا رفضهم لرتشيح محمد شياع
الس�وداني لرئاس�ة الوزراء ،وطالبوا بانتخابات مبكرة فيما
ت�زداد األزمة السياس�ية تعقيدا يف البالد وس�ط مخاوف من
تصاعد حدها يف الش�ارع.ومىض اإلطار التنسيقي وحلفاؤه
السياس�يني يف التأكيد عىل عقد جلسة برملان النتخاب رئيس
الجمهورية ،ومن ثم تس�مية رئي�س الحكومة ،كما يقتيض
الدس�تور ،وذل�ك بع�د أن ش�كل فريق�ا ً تفـــــاوضي�ا ً مع
باقي القوى السياس�ية الستكمال االستحقاقات الدستورية
وتشكيل حكومة برئاسة السوداني.

قائد املقر املتقدم :حقوق مكونات كركوك حمفوظة
اك�د قائ�د عملي�ات املق�ر املتق�دم للعملي�ات
املشتركة الفري�ق الرك�ن علي الفريج�ي ،
الس�بت ،ان حقوق مكون�ات محافظة كركوك

محفوظة.وذك�رت قي�ادة عملي�ات كركوك يف،
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«حقوق املكونات يف كركوك محفوظة ونقف يف

مسافة واحدة امام جميع املكونات والقوميات
لن نس�مح باالعتداء عىل اي مواطن سواء كان
كردي  ،عرب�ي ،تركماني».وتاب�ع ان «الجميع

محرتمون يف كركوك « ،قائالً انا كقائد العمليات
يف كرك�وك افتخر بأن�ي عراقي وس�أدافع عن
جميع املكونات كركوك عراقية بامتياز».
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رئيسا الوزراء والقضاء حيثان كافة االطراف
السياسية لتبني لغة احلوار

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان ،أمس الس�بت،
مصطف�ى الكاظم�ي رئيس مجلس ال�وزراء وبحث معه االج�راءات التي
اتخذته�ا الحكوم�ة يف حماية مبن�ى مجلس القضاء االعىل وش�كر رئيس
املجل�س رئيس ال�وزراء وكاف�ة القوات االمني�ة عىل جهوده�م يف حماية
مؤسس�ات الدولة واملواطنين املتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم
بالطرق السلمية وحث الجانبني كافة االطراف السياسية لتبني لغة الحوار
ملعالجة النقاط الخالفية ورضورة احرتام السياقات الدستورية.

الداخلية تؤكد استمرارها بحمالهتا األمنية لتحصني
املجتمع من الوقوع يف خطر املخدرات
بغداد  /المستقبل العراقي
{ اكدت وزارة الداخلية ،السبت ،عن استمرارها بحمالتها األمنية لتحصني
املجتمع من الوقوع يف خطر املخدرات
وق�ال اللواء خالد املحن�ا متحدث وزارة الداخلي�ة يف حديث خاص لوكالة
{الف�رات نيوز} ان «الوزارة تعمل عىل مس�توى اخ�ر من مكافحة ظاهرة
املخ�درات وهي التثقيف وتكليف املديريات املجتمعية يف الوزارة كالرشطة
املجتمعية ومديرية ش�ؤون العش�ائر للتثقيف بمضار املخ�درات وتوعية
املواطنين برضورو االخب�ار والتعاون مع القوات االمني�ة حال حصولهم
عىل اي معلومات حول اي شخص يشتبه به بتجارة او تعاطي او الرتويج
للمواد املخدرة».
واضاف ،ان» خطوات وزارة الداخلية تهدف اىل تحصني املجتمع من الوقوع
يف رشاك املخ�درات» ،مؤكدة ان» الحملة االمنية التي تبنتها وزارة الداخلية
منذ العام املايض لم تنقطع حتى االن».

الديمقراطي الكردستاين :ال يمكن حسم
ملف رئاسة اجلمهورية بجلسة واحدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أق�ر الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني برئاس�ة مس�عود
بارزان�ي ،عن صعوبة حس�م ملف
رئاسة الجمهورية بجلسة واحدة.
وق�ال عضو الح�زب وف�اء محمد
كري�م ،إن «حس�م مل�ف رئاس�ة
الجمهوري�ة مصيري ويتعل�ق
بالثقل الجماهريي والقرارات التي
تتعلق بالقيادات وال يمكن حسمه
بجلس�ه واحدة بني باف�ل طالباني

وف�ؤاد حسين» .واض�اف ان
«املوقف يتطلب عقد اجتماع داخل
القي�ادة الواح�دة والب�ت باالمر»،
مشيرا اىل ان «لقاء باف�ل طلباني
ومس�عود بارزاني تضمن مبادرات
ومقايضات والتي تضمنت عروض
استبدال منصب رئاسة الجمهورية
بالوزارات الس�يادية ونائب رئيس
الربمل�ان مقابل تن�ازل االتحاد عن
رئاس�ة الجمهورية» .واشار اىل انه
«بع�د اي اجتم�اع يطل�ب االطراف
وقتا التخاذ القرار».

الرد الرسيع يعتقل احد اخطر جتار املخدرات
يف كركوك
كركوك  /المستقبل العراقي

تمكن�ت قوة من الرد الرسيع ،القاء القبض عىل احد اخطر تجار املخدرات
يف كركوك.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
«ف�وج مغاوير قيادة فرق�ة الرد الرسيع يف وزارة الداخلي�ة ،بالتعاون مع
ش�عبة اس�تخبارات الدوز ،القى القب�ض عىل احد اخطر تج�ار املخدرات
جنوب غربي محافظة كركوك».
واضافت« :تمت احالة املتهم اىل الجهات املختصة لينال جزاءه العادل».

النزاهة الربملانية :نمتلك العديد من امللفات
املتلكئة التي حتتاج إىل حتقيقات
بغداد  /المستقبل العراقي

اوضحت لجنة النزاهة النيابية ،أمس السبت ،انها تمتلك العديد من امللفات
املتلكئة التي تحتاج إىل تحقيق
وادىل علي تركي عضو لجنة النزاه�ة النيابية ان «اللجنة تمتلك العديد من
امللفات التي تحتاج اىل التحقيقات ان كانت عىل مس�توى رشكات الطاقة
العاملة يف العراق او عىل مس�توى الكهرباء فهنالك العديد من امللفات التي
ستعرض عىل طاولة اللجنة».
وتاب�ع «هناك مش�اريع متلكئة يف املدارس س�واء ان كان�ت الكونكريتية
او الت�ي ت�م التعاقد مع ما يدعى الرشكات الصيني�ة كونها رشكات اهلية
وت�م بيع املقاول�ة اىل اكثر من ش�خص اضافة اىل مافي�ات وزارة التجارة
ومفردات البطاقة التموينية».
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التجارة تعلن جتهيز احلصة اخلامسة من الطحني
بـدء ًا مـن الـيـوم األحـد
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن وزير التجارة الدكتور عالء الجبوري،
أمس الس�بت ،عن إطالق تجهيز الحصة
الخامس�ة من مادة الطحني للعام الحايل
 2022واعتب�ارا م�ن اليوم االح�د املوافق
الحادي والثالثون من تموز الجاري.
وذك�ر بي�ان ال�وزارة نشره مكتبه�ا
االعالم�ي ،ان الرشك�ة العام�ة لتصني�ع
الحبوب وجهت قس�م التسويق يف مقرها
العام وفروعها باملحافظ�ات اىل املبارشة
بقط�ع قوائ�م تجهي�ز ال�وكالء بم�ادة
الطحني للحصة الجديدة.
واكد البيان «ان اعماما صدر من الرشكة
يتضمن جدوال بمواعيد القطع ومراجعة
الوكالء وفق التوقيتات الزمنية املحددة حسب الخطة
التسويقية املركزية.
واش�ار « ان التنس�يق ج�اري م�ع رشكت�ي تصنيع
الحب�وب وتج�ارة الحب�وب إلطالق خلط�ات الحبوب
املخصص�ة للمطاح�ن املكلف�ة بإنت�اج الحص�ة

الخامسة من الطحني الذي يوزع تبعا لنظام البطاقة
التموينية،
ودع�ا البي�ان «ال�وكالء اىل مراجعة مراك�ز القطع يف
بغ�داد واملحافظات لتس�لم قوائم التجهي�ز باملواعيد
املح�ددة ل�كل مركز م�ع مراع�اة اس�بقية التجهيز
للمناط�ق األكث�ر فق�را وإعداد ج�داول يراع�ى فيها

توقيتات التسلسل يف التجهيز.
وشدد عىل االلتزام بتنظيم عملية القطع
وتنسيق مراجعة الوكالء ،وتوجيه مراكز
القط�ع بالتع�اون يف تطبي�ق إج�راءات
تس�هيل مراجع�ة ال�وكالء ،م�ع توجي�ه
اللج�ان الرقابي�ة واملواطنين بمتابع�ة
نوعي�ة الطحين وختم املطحن�ة وتاريخ
االنتاج قبل اس�تالم حصصه�م لتاليف اي
حاالت تالعب يف الكميات املوزعة واالبالغ
عن الحاالت السلبية.
كما ودع�ا البي�ان يف الوقت ذات�ه جميع
املواطنين الس�تالم حصصهم م�ن مادة
الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات
املجهزة واالبالغ عن املخالفات إن وجدت
من خالل االتصال بقسم الرقابة او فروع
رشك�ة تصني�ع الحبوب يف املحافظ�ات او عرب املوقع
الرس�مي للوزارة والرشكة (الفي�س بوك) والخطوط
الس�اخنة املعلن�ة لل�وزارة والرشكة او عبر الدخول
لرابط خدمة راقبني ،لغرض اتخاذ االجراءات املناسبة
بحق املخالفني.

www.almustakbalpaper.net

العراق يدعو إلطالق سوق مشرتكة وروزنامة
زراعية موحدة بني الدول العربية
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا وزي�ر الزراعة محم�د الخفاجي
إىل إطالق سوق مشتركة ،وروزنامة
زراعي�ة موحدة بين ال�دول العربية
به�دف تحسين التب�ادالت التجارية
بينها لس�د النقص الحاصل يف الغذاء
بفعل األزمة التي تشهدها العالم.
ج�اء ذل�ك خلال لقائ�ه رئي�س
الجمهوري�ة اللبنانية ميش�ال عون،
على هام�ش مش�اركته يف االجتماع
الزراعي الرباعي ببريوت ،وفقا لبيان
ص�ادر ع�ن مكت�ب الوزي�ر وتلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه.
وذك�ر البيان أن الخفاجي عىل أهمية
تضاف�ر الجه�ود العربية ملواجه�ة األمن الغذائ�ي وتأمني
املنتج�ات الغذائي�ة والزراعـــي�ة لش�عوبنا ،داعي�ا اىل
رضورة إطالق السوق العربية املشرتكة لتحسني التبادالت
التجاري�ة ومعالج�ة النقص يف الــــغ�ذاء بهدف تحقيق
التكامل الغذائي.

«معوقات باجلملة» تواجه املستثمرين :هذه نصيحتنا للشباب
جتارة بابل تتحدث عن ّ

بابل  /المستقبل العراقي

كش�فت غرفة تجارة بابل ،أمس الس�بت ،عن املعوقات
الت�ي تواج�ه املس�تثمرين يف املحافظ�ة ومنه�ا عوامل
«مرتبط�ة بتش�كيل الحكوم�ة» ،وفيم�ا أش�ارت إىل
«تقاع�س» حكومي لدعم االس�تثمار ،لفت�ت اىل وجود
العدي�د من املش�اريع «الناجح�ة» والتي تش�هد رواجا ً
باملحافظة.
وقال رئيس الغرفة ،املهن�دس صادق فيحان املعموري،
يف ترصي�ح صحفي ،إن «غرف�ة تجارة بابل هي منظمة
مهنية تمثل القطاع التجاري الخاص يف املحافظة ،وعدد
منتس�بيها يتجاوز  90ألف منتس�ب بين تاجر ورشكة
ومعمل».
وأضاف املعموري ،أن «غرفة التجارة قامت بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية ومديرية عمل بابل ،باس�تقطاب
وتوظيف الكثري من الش�باب ودعم مشاريعهم ،وكانت
هن�اك برامج ع�دة للتدريب والـــــتأهي�ل ،إضافة اىل
التمويل بمس�اعدة منظمة العمل الدوليـــة من خالل

فتح مشاريع جديد».
وتاب�ع رئي�س غرفة باب�ل «كذل�ك تم تطوي�ر أصحاب
املش�اريع وتوس�يع عمله�م ،عبر تدريبه�م ومنحه�م
القروض لتش�غيل أعداد اضافية من الشباب العاطلني،
وت�م فتح  1800مشروع بالتعاون م�ع منظمة العمل
الدولي�ة ،فضالً ع�ن تدريب العاملني فيها من الش�باب،
الذين ال تتجاوز أعمارهم عن  30سنة».
وأش�ار املعموري إىل أن «هناك الكثري من املعوقات التي
تواجه املستثمرين يف املحافظة ،منها ما يتعلق بالقوانني
واالنظم�ة والبريوقراطي�ة والروتين الحكوم�ي ،وعدم
تفعي�ل النافذة املوح�دة ،واالفتق�ار اىل التمويل وانعدام
البنى التحتية من طرق وماء وكهرباء ومجاري».
نّ
وبي املس�ؤول التجاري أن «هذه املعوقات تقف يف وجه
املستثمر ،وتحول دون استقطاب املزيد من املستثمرين،
حت�ى أن الكثير م�ن أصح�اب املش�اريع الكبيرة
واملستثمرين األجانب يعزفون عن القدوم إىل املحافظة،
بسبب تلك املعوقات».
وأكد املعموري ،أن «التمويل عنرص أساس ألي مرشوع،

والدول�ة متقاعس�ة وغير مهتم�ة ملوض�وع تموي�ل
املش�اريع ،والس�يما املشاريع الصغرية للش�باب ،الذين
لديهم طموح ورغبة يف فتح مشاريع صغرية».
وأوض�ح املعم�وري ،الذي يش�غل منصب نائ�ب رئيس
اتحاد الغرف التجارية العراقية ،أن «الوضع االقتصادي
يف باب�ل ال يختلف ع�ن باقي املحافظ�ات العراقية ،فهو
يعاني من ركو ٍد كبري وكساد وارتفاع يف األسعار ،بسبب
الظروف العاملي�ة والوضع الحايل يف البالد ،فاالس�تقرار
الس�يايس حاليا غري متوفر ،ما انعكس سلبا عىل الواقع
االقتصادي يف العراق واملحافظة».
وتاب�ع املعم�وري ،كم�ا أن «مس�ؤويل محافظ�ة باب�ل
يفتق�رون إىل الرؤية الصحيحة لدع�م القطاع الخاص،
فال يوجد أي دعم من الجانب الحكومي أو من منظمات
القطاع الخاص ،وكذلك م�ن الجهات التي تمثل القطاع
الخاص».
ً
قائلا« ،ورغم كل تلك
وأكم�ل رئيس غرف�ة تجارة بابل
املعان�اة واملعوق�ات ،إلاّ أن هن�اك العديد من املش�اريع
الناجحة يف بابل ،مثل مرشوع معمل الس�كر ،ومرشوع

«بفائدة مدعومة جداً»

البنك املركزي يعلن االستمرار بتخصيص مبالغ
ملنح قروض اإلسكان
بغداد /المستقبل العراقي
أكد البن�ك املركزي العراقي االس�تمرار بمنح
الق�روض للمواطنني بفوائ�د مدعومة ،فيما
أش�ار إىل تخصي�ص  5تريليون�ات دين�ار إىل
املرصف العقاري وصندوق اإلسكان.
وق�ال نائ�ب محاف�ظ البن�ك املرك�زي عمار
خل�ف ،إن «مب�ادرات البن�ك املرك�زي الت�ي

أطلقها إىل املصارف ،عديدة ومتنوعة وتشمل
كافة القطاعات الصناعة ،الزراعة ،اإلسكان،
القروض امليرسة ،ورشاء أجهزة الرصاف اآليل
وبمختل�ف اآلج�ال الزمنية وبأس�عار فائدة
مختلفة حسب القطاع ،وكذلك اختالف مبلغ
القروض التي تبدأ من  5ماليني دينار إىل أكثر
من مليار دينار وبحس�ب القروض واملرشوع
ال�ذي يقدم» .وأضاف خل�ف يف حديث لوكالة

تربية ميسان تكمل مجيع املتطلبات لتثبيت
املحارضين :بانتظار مصادقة املالية
ميسان  /المستقبل العراقي
كش�فت مديرية تربية ميس�ان عن إتمام جميع املتطلبات الخاصة بتثبيت
املحارضي�ن املتعاقدين م�ع املديرية ملن أكمل س�نتني وبانتظ�ار مصادقة
وزارة املالي�ة وتخصي�ص األموال التي تضمن تثبيته�م ضمن قانون األمن
الغذائي.
وقال معاون مديرها فراس الصكر إن املحارضين أنجزوا املهام التي أنيطت
بهم وشغل الفراغ الحاصل يف مدارس املحافظة وكان لهم دور كبري يف إتمام
السنة الدراسية املاضية والرتبية قد أنهت ما طلب منها بخصوص إجراءات
تثبيتهم وأرس�لت الكلف املالية لوزارة الرتبية التي بدورها أرس�لتها لوزارة
املالية.
وأضاف أننا ندعو الوزارة لإلرساع بتثبيتهم بما يتناس�ب مع حجم التوسع
والكثافة التي تتطلب منها ش�غل األبنية املدرس�ية الت�ي أدخلت للخدمة يف
األعوام القليلة املاضية.

توضيح من املالية تصدر بشأن
كتاب تعيني العقود
بغداد /المستقبل العراقي
نفت وزارة املالية نفيا قاطعا صحة
ص�دور الكت�اب امل�زور املنس�وب
اليها واملت�داول عىل مواقع التواصل
االجتماع�ي ،بش�أن تعيين عق�ود
وزارة النق�ل  /موظف�ي مط�ار
النارصية.
ودع�ت ال�وزارة ،يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
املواطنين ووس�ائل اإلعلام كاف�ة
إىل «توخ�ي الدق�ة والح�ذر يف نق�ل

األخب�ار واملعلوم�ات الت�ي تس�بب
إرباكا ً بين أبناء ش�عبنا ،والرجوع
اىل املصادر الرسمية املعروفة للتأكد
م�ن مصداقية االخب�ار قبل تداولها
وطرحها للرأي العام.
كما وتحم�ل ال�وزارة الجهات التي
تق�وم بالتزوي�ر ونشر املعلوم�ات
املغلوط�ة ،وه�ي تحتف�ظ بحقه�ا
القانوني يف مالحقة مروجي االخبار
الكاذبة واملفربكة ،بحسب القوانني
واالنظم�ة الت�ي يكفله�ا القض�اء
العراقي املوقر.

األنباء الرسمية أن «البنك املركزي حدد أمواالً

إىل املصرف العق�اري وصن�دوق اإلس�كان
بحدود  5تريليونات دينار لكل مرصف ،تمنح
للعقار أو صندوق االسكان».
ولفت خل�ف ،إىل أن «القروض مس�تمرة عن
طري�ق مب�ادرة واحد تريليون عبر املصارف
األهلي�ة لتوفير ق�روض االس�كان وبفائدة
مدعومة جدا ً وآجال تصل إىل  20سنة».

صحة الكرخ تعلن اختتام
فعاليات املؤمتر العلمي السنوي
احلادي عرش للمختربات
بغداد  /احمد عبد الصاحب كريم
اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ املؤتمر العلمي
الس�نوي الح�ادي عشر للمختبرات ال�ذي عىل
قاع�ة كلكام�ش يف فن�دق بابل روتان�ا بأرشاف
مدير ع�ام دائ�رة صحة بغ�داد الك�رخ الدكتور
س�عد كامل الالمي وحض�ور ممثل وزير الصحة
وعدد من اعضاء مجلس النواب واملدراء العامون
وقائممقام الكاظمية واملعاونني الفني واالداري
ومجموعة من الباحثني العراقيني ومدراء االقسام
يف املؤسسات الصحية ومشاركة مجموعة كبرية
من الرشكات الراعية للمؤتمر.
وتضمن�ت جلس�ات املؤتم�ر أوراق�ا بحثي�ة
ومحارضات ومداخالت علمية واجراء ورش عمل
مختلف�ة حول (امراض الدم ،املرض النس�يجي،
االحياء املجهرية ،البايولوجي الجزيئي ،الكيمياء
الطبية الرسيري�ة) من قبل الباحثين العراقيني
من جميع املؤسس�ات الصحية وأشاد مجموعة
م�ن الباحثين واملش�اركني يف املؤتم�ر بأهمي�ة
وتف�رد مؤتم�ر صحة الك�رخ الس�نوي الحادي
عرش للمختربات ألن�ه يعد من املؤتمرات املتميزة
عىل مس�توى الع�راق واملنطق�ة واملختص بعمل
املختبرات وكاف�ة تفرعاته�ا وال�ذي يعترب أحد
االركان الرئيس�ية يف مج�ال الخدم�ات الطبي�ة
والصحي�ة والذي م�ن خالله يتم ط�رح البحوث
والدراس�ات التحاليل والفحوصات للمختربية و
اخذ املسحات الخاصة بفريوس كورونا.
ويف ختام املؤتمر ت�م تكريم الباحثني واملختصني
م�ن كاف�ة امللاكات املختربي�ة وم�دراء ش�عب
املختبرات وممثلي الشركات الراعي�ة واللجان
املنظمة للمؤتمر بدرع املؤتمر.

زي�ت الطع�ام ،وهناك مش�اريع إنت�اج امل�واد الغذائية
وخاصة املياه والعصائر ،ومشاريع صغرية فردية النتاج
املواد الغذائية املنزلية التي تحتاجها املائدة العراقية».
ونصح املعموري ،الشباب بـ»االهتمام باملهن الحرفية،
الت�ي تش�هد رواجا ً يف الوق�ت الحايل ،والت�ي تعتمد عىل
امله�ارات الش�خصية الفردي�ة ،إضاف�ة إىل أن تمويلها
بس�يط ،فال تحتاج إىل ق�درات وإمكانيات مادية كبرية،
منه�ا عىل س�بيل املث�ال الحالق�ة والح�دادة والنجارة،
واألعم�ال اليدوية األخرى املتعلق�ة بأعمال البناء ،كون
املحافظة تشهد حاليا حركة بناء جيدة».
ودعا املعموري ،الش�باب إىل «ع�دم التفكري يف التوظيف
الحكوم�ي ،ألن الحكومة عاجزة ع�ن إيجاد فرص عمل
يف القط�اع العام الذي تضخم كثرياً» ،مبينا أن «الفرصة
الحقيقي�ة للش�باب ه�ي يف ش�ق طريقه�م يف القطاع
الخاص ،وهناك الكثري من الش�باب الذين استطاعوا أن
يثبتوا أنفسهم وحققوا طموحهم ،كما قاموا بمساعدة
غريهم بعد تطور عملهم وتوسعته ،حيث قاموا بتشغيل
أعداد أخرى من الشباب».

اجلامرك :إحباط حماولة هتريب
 4سيارات دون املوديل يف أم قرص
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة الجم�ارك إحب�اط محاولة
تهريب  4س�يارات دون املوديل املس�موح
اس�ترياده م�ن قب�ل التح�ري ومكافح�ة
التهري�ب يف أم قرص.وقالت الهيئة يف بيان
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن

«قس�م التح�ري ومكافح�ة التهري�ب يف
مديرية جمرك املنطقة الجنوبية وبالتعاون
مع مركز جمرك أم قرص الشمايل يضبط 4
سيارات دون املوديل املسموح استرياده».
وأش�ارت الهيئ�ة ،إىل أن «عملي�ة الضب�ط
تمت بالتعاون مع الجهات األمنية يف امليناء
وبإسناد من رشطة الجمارك».

بدء توافد الزوار اإليرانيني
اىل العراق عرب منفذ «جذابة»

بغداد /المستقبل العراقي

أعلن قائممقام دش�ت آزادكان االيرانية ،عن بدء توافد الزوار اإليرانيني إىل العتبات املقدس�ة يف
العراق من دون تأشيرات دخول عرب معرب «جذابة» الدويل بدءا ً السبت.وقال حميد سيالوي ،يف
ترصيح صحفي ،انه بإمكان الزوار اإليرانيني الرتدد عرب منفذ «جذابة» الدويل للعتبات املقدسة
يف العراق من دون تأشريات دخول عىل شكل انفرادي وعليهم حمل جواز السفر وشهادة تطعيم
الجرعتني األوىل والثانية من لقاح كورونا.وفق االتفاق املوقع مع وزارة الداخلية ،بإمكان الزوار
اإليرانيني التوجه إىل العراق عىل ش�كل انف�رادي أو ضمن قوافل عرب الحدود الربية «خرسوي»
يف محافظة كرمانشاه و»مهران» يف إيالم و»جذابة» و»شلمجة» بمحافظة خوزستان.وهناك
توقعات بأن يشارك  5ماليني زائر إيراني يف مراسم أربعينية اإلمام الحسني (ع) يف العراق ،وان
يتردد حوايل ميليونان منهم عرب معربي جذابة وش�لمجه.ويقع منف�ذ «جذابة» عىل بعد 110
كيلومرتات من شمال غرب مدينة أهواز ،مركز محافظة خوزستان.

ونقل البيان ع�ن الوزير قوله ،إن «طموحنا ضم أكرب عدد
من ال�دول العربية اىل هذا التحال�ف وتقوية العالقات عىل
الصعي�د الزراع�ي» ،مبينا أن�ه «عندما نس�تطيع ان نصل
اىل روزنام�ة زراعي�ة موح�دة بين ال�دول س�يتم تحقيق
قيمة مضافة للفالحني ،فضال عن املس�تهلكني من ناحية
تخفيف الكلفة».

حمافظة بغداد حتدد سعر
االمبري للمولدات لشهر آب

بغداد  /طالب ضاحي  /عادل احمد
حددت محافظة بغداد ،أمس الس�بت ،تس�عرية األمبري لشهر آب
للمولدات األهلية والحكومية ،وكالتايل:
 تسعرية التشغيل (العادي) من الساعة  12ظهرا ً وحتى الساعةالواحدة ليالً بـ  7آالف دينار
ً
 تس�عرية التش�غيل اللييل من الس�اعة  12ظهرا وحتى الساعةالسادسة صباحا ً  8آالف دينار
 -سعر األمبري  14ألف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي  24ساعة

حكومة املثنى تعلن افتتاح
ردهة لغسل الكىل يف الرميثة
المثنى  /المستقبل العراقي
افتتح�ت الحكومة املحلية يف املثنى ،أمس الس�بت ،ردهة لغس�ل
الكىل يف مستش�فى قض�اء الرميثة تضم  14جهازا لغس�ل الكىل
إضافة ملنظومة تصفية املياه .Ro
وذكر نائب املحافظ س�امي الحس�اني ،يف ترصي�ح صحفي ،أن
«الردهة املجهزة من قبل وزارة الصحة سيسهم بتوفري الخدمات
الصحية ملرىض العجز الكلوي يف مناطق شمال املحافظة».
ولفت إىل أن «دائرة الصحة قامت بتهيئة الردهة بالكوادر الطبية
املتخصصة فضال عن توفري األمور اللوجستية األخرى».

هجرة صــالح الديـن تعلـن عـودة أكثر
من  ٨٠ألف عائلة نازحة إىل منازهلم

خالل حزيران ..العراق رابع أكرب مستورد من تركيا
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة اإلحص�اء الرتكي�ة ،أم�س
الس�بت ،أن الع�راق ج�اء رابع�ا كأكبر
مستورد من تركيا يف شهر حزيران املايض،
مبينة ارتفاع الصادرات والواردات الرتكية
بنسبة  ٪18.7و ٪39.7عىل التوايل.
وذك�رت الهيئة يف تقرير لها ،أن «صادرات
تركيا لش�هر حزي�ران بلغ�ت  23مليار و
 428مليون دوالر ،مسجلة ارتفاعا بنسبة
 18.7باملئ�ة ،مقارن�ة بنفس الش�هر من
العام .»2021وأضاف�ت أن «واردات تركيا
يف حزي�ران بلغت  31ملي�ار و 595مليون
دوالر ،مسجال ارتفاعا بنسبة زيادة 39.7
باملئة ،عن نفس الفرتة من عام .»2021
وأش�ارت إىل أن «الع�راق ج�اء رابع�ا يف
ص�ادرات الرتكي�ة ل�دول العالم يف ش�هر
حزي�ران امل�ايض بقيم�ة  1ملي�ار و206
ملي�ون دوالر ،يف حين كان�ت أملاني�ا هي
الدولة الرشيكة الرئيس�ية للصادرات بـ1
مليار و 875ملي�ون دوالر ،تلتها الواليات
املتحدة االمريكية بـ  1مليار و 555مليون

دوالر ،ومن ثم جاءت اململكة املتحدة ثالثا
ب�ـ 1ملي�ار و 209ملي�ون دوالر وايطاليا
خامس�ا بـ 1ملي�ار و 150مليون دوالر»،
مبينة أن «نس�بة الدول الخمس األوىل من
إجمايل الصادرات بلغت  ٪29.9يف حزيران
.»2022
ولفت�ت الهيئ�ة ،إىل أن «الصادرات الرتكية
م�ن كان�ون الثان�ي اىل حزي�ران ،2022
كانت أملانيا هي الدولة الرشيكة الرئيسية
للصادرات بقيمة  10مليارات و 642مليون
دوالر ،تلته�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكية
بمبل�غ  8ملي�ارات و 658ملي�ون دوالر،
وإيطالي�ا  6ملي�ارات و 612مليونا دوالر،
واململك�ة املتحدة  6ملي�ارات  489مليونا
دوالر ،والع�راق  6ملي�ارات  362مليون�ا
دوالر ،وبلغت نس�بة ال�دول الخمس األوىل
من إجمايل الصادرات  ٪30.8يف الفرتة من
كانون الثاني إىل حزيران .»2022
ويس�تورد العراق معظم السلع والبضائع
وامل�واد الغذائية م�ن دول الجوار وخاصة
تركيا وإيران ،وبنسبة أقل من دول الخليج
العربي واألردن.

صالح الدين  /المستقبل العراقي
أعلنت دائ�رة الهجرة واملهجرين يف محافظة صلاح الدين إعادة
 80500عائل�ة نازح�ة يف املحافظة ،فيما أوضحت أس�باب عدم
عودة قسم منهم إىل مناطق سكناهم.
وق�ال مدير دائ�رة الهجرة واملهجرين خالد محجوب ،إن «نس�بة
العائدي�ن بلغت  %80واملتبق�ي  %10أي ما يق�ارب  10000اآلف
عائلة ما زالت غري قادرة عىل العودة لعدة أسباب».
وأض�اف ،أن «أس�باب عدم ع�ودة املهجرين هي أم�ا أن منازلهم
مدمرة بالكامل أو هناك أس�باب عش�ائرية نأمل أن تحل يف األيام
القادمة فضالً عن مشكلتي قلة الخدمات وعدم وجود فرص عمل
يف حال�ة عودتهم ،وهناك من لم يرغب بالع�ودة إىل املنطقة التي
نزح منها لوجود فرص عمل وسكن وخدمات مريحة لهم».
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اعالن رقم ()47

اعالن رقم ()44

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة
( )2013املعدل فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل (  )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش
االعلان يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة ( )%20من
القيم�ة املقدرة لكامل مدة االيجار مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة
وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى الس�اعة
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد
لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان
املذك�ور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل
من ترسو بعهدته اجور خدمة بنسبة ( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
 1ـ حداد باب وش�باك املشيد عىل القطعة املرقمة (/96بلدي ) مقاطعة 40
نينوى الرشقية وبمساحة ( )420م 2وملدة ثالث سنوات
 2ـ حداد باب وش�باك املش�يد عىل القطع املرقمة ( 92بلدي و  205بلدي و
 219بل�دي و  72بل�دي) م  40نين�وى الرشقية وبمس�احة ( )240م 2لكل
قطعة وملدة ثالث سنوات
 3ـ حداد باب وش�باك املش�يد على القطع املرقم�ة ( 121ب و 207أ) م 40
نينوى الرشقية وبمساحة ( )120م 2لكل قطعة وملدة ثالث سنوات

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة ()2013
املعدل فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل
خالل (  )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية
البالغ�ة ( )%20م�ن القيم�ة املقدرة لكامل م�دة االيجار مع الترصيح االمني للمشترك
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى الساعة العارشة
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية
او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل
ال�ذي يليه يف نف�س املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور خدمة بنس�بة ()%2
لكامل املدة من بدل االيجار
 1ـ القطع�ة املرقمة ( )156/72مقاطعة  40نينوى الرشقية النش�اء معرض س�يارات
عليها الواقعة يف املنطقة الصناعة قرب تقاطع الرباوي وبمساحة ( )829م 2وملدة ()10
عرشة سنوات
 2ـ املسبح املشيد عىل القطعة املرقمة (جزء من  )139/80مقاطعة  41نينوى الشمالية
مس�بح االنوار مدخل حي البكر قرب كنيس�ة السفينة وبمساحة ( )1000م 2وملدة ثالث
سنوات
 3ـ املش�تل املش�يد عىل القطعة املرقمة ( )60/139مقاطعة  51اربجية حي القادس�ية
الثانية قرب تقاطع حي الزهراء وبمساحة ( )1946م 2وملدة ثالث سنوات
 4ـ (افران السنبلة) املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )56/1887مقاطعة  51اربجية
قرب جامع النعيمي وبمساحة ( )120م 2وملدة ثالث سنوات
 5ـ ساحة وقوف السيارات عىل جزء من القطعة املرقمة ( )21/1664مقاطعة  12وادي
العني الجنوبية والتي تقع يف حي املوصل الجديدة  /قرب جامع فتحي العيل بجانب مقربة
املوصل الجديدة وبمساحة (  )2000م 2وملدة سنة واحدة

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

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

انذار هنائي

اىل املس�تثمر (نش�وان ذنون يون�س) صاحب مرشوع
(مجم�ع س�دره الس�ياحي) بالنظر لس�حب الرخصة
االس�تثمارية الخاص�ة باملشروع اعلاه املرقم�ة  8يف
 2009/11/26من قبل هيئة اس�تثمار نينوى بموجب
محضر اجتم�اع مجل�س ادارة الهيئ�ة رق�م ( )13يف
 2019/12/11واملبل�غ الين�ا بموج�ب الكت�اب املرقم
( )2556يف  2019/12/23على القطع املرقمة (1/65
و  2/65و  )3/65ننذرك�م بضرورة مراجعة مديريتنا
لتس�ليم االرض العائ�دة ملديريتن�ا خالية من الش�واغل
وخلال مدة خمس�ة عرش يوم من تاري�خ تبلغكم بهذا
االنذار ويف حال عدم حضوركم سيتم فسخ العقد اداريا
وتحميلكم كافة التبعات القانونية ومنها اقامة الدعاوى
ضدكم للمطالبة بالتعويض عن االرضار
مع التقدير ...
املهندس

عبد الستار خرض احلبو
مدير بلدية املوصل

فقدان
فقد مني باج دخول رشكة اسياس�يل باسم /
ن�ور رعد خلي�ل – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك  /عبير حمادي ابراهيم  /جاس�م
محمد عيل
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي
 /وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة على قيام
الرشي�ك الس�يد (عب�د الرحم�ن ط�ه محمد )
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة
( )1296 / 4مقاطعة (/16هكرتيا والش�عار)
لغرض تس�ليفه ق�رض االس�كان .وخالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر
خ�ارج العراق من تاريخ العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي

جمهورية العراق
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الحي
العدد/583/ب2022/
اىل املدعي عليه/حسني خضري سعد
م/تبليغ
اقام املدع�ي (عزيز محمود دني�ف) امام هذه
املحكم�ة الدع�وة البدائي�ة اعلاه طل�ب فيها
دعوت�ك للمرافعة و بالزامك بتاديتك له مبلغا
مق�داره (مائت�ان و اثنان و خمس�ون مليون
دينار) و بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب
كتاب مكتب تحقيق القضائي يف الحي و اشعار
املختار قررت ه�ذه املحكمة تبليغك عن طريق
النرش يف صحيفتني محليتين لغرض الحضور
ام�ام ه�ذه الحكم�ة ي�وم املرافع�ة املواف�ق
 2022/8/4و يف حالة عدم حضورك او ارسال
من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا و علنا وفق القانون
القايض
حاكم ثابت األمري

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2022/2223 :
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت س�هام املدين يف العقار تسلس�ل 18/3
م 36نه�ر ضامن الواقع يف الكوت العائده اىل املدين (أمان حبيب
س�لمان) املحجوزه لقاء طلب الدائن (س�يف علي محمد جواد)
البالغ ( )75,000.000مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:كوت  /خلف محطة كهرباء واس�ط العقار
املرقم 18/3م 36نهر ضامن
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة تس�قى بالواس�طه مملوكه
للدوله
-3حدوده واوصاف�ه  :العقار يقع عىل طريق كوت ـ بغداد خلف
محطة كهرباء واس�ط و االرض املباعة خاليه من املشيدات وقت
اجراء الكشف و بعيد عن الشارع العام
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6مساحتة 62500 -:سهم من اصل 955356سهم
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8القمي�ة املق�درة 37,500,000 :س�بعة و ثالث�ون ملي�ون و
خمسمائة الف دينار عراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2022/2221 :
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت س�هام املدين يف العقار تسلس�ل 18/3
م 36نه�ر ضامن الواقع يف الكوت العائده اىل املدين (أمان حبيب
س�لمان) املحجوزه لقاء طلب الدائن (عيل حسين كاظم)البالغ
( )75,000.000ملي�ون دين�ار فعلى الراغ�ب بالشراء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:كوت  /خلف محطة كهرباء واس�ط العقار
املرقم 18/3م 36نهر ضامن
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة تس�قى بالواس�طه مملوكه
للدوله
-3حدوده واوصاف�ه  :العقار يقع عىل طريق كوت ـ بغداد خلف
محط�ة كهرب�اء و عموم العقار خاليه من املش�يدات وقت اجراء
الكشف و بعيد عن الشارع العام
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6مساحتة 62500 -:سهم بما يعادل 25دونم
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8القمي�ة املق�درة 37,500,000 :س�بعة و ثالث�ون ملي�ون و
خمسمائة الف دينار عراقي

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

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|2850
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 71/2م 37
ام هليل الواقع يف الكوت العائدة للمدين(فرج بريسم عبطان
) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن (صلاح مه�دي مطلك)البالغ
( )2,000,000مليونين دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ( 30يوما ) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  :ك�وت  /ام هليل  /طريق بغ�داد ـ كوت
املرقم  71/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده واوصافه  :كما مثبت يف صورة قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيم�ة املقدرة  )2,000,000( :مليونني دينار عراقي ال غري
عن الحصه املباعه

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|2293
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الك�وت العقار التسلس�ل 70/2م
 37ام هلي�ل الواق�ع يف الكوت العائ�دة للمدين(فارم محمود
حم�زه ) املحج�وز لقاء طل�ب الدائن (فاض�ل عباس)البالغ
( )2,000,000مليونين دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ( 30يوما ) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  :ك�وت  /ام هليل  /طريق بغ�داد ـ كوت
املرقم  70/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده واوصافه  :كما مثبت يف صورة قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيم�ة املقدرة  )2,000,000( :مليونني دينار عراقي ال غري
عن الحصه املباعه

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|2292
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 74/2م 37
ام هليل الواقع يف الكوت العائدة للمدين(جاس�م جرب محسن
) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن (كاظ�م ش�مران مطر)البالغ
( )2,000,000مليونين دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ( 30يوما ) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  :ك�وت  /ام هليل  /طريق بغ�داد ـ كوت
املرقم  71/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده واوصافه  :كما مثبت يف صورة قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيم�ة املقدرة  )2,000,000( :مليونني دينار عراقي ال غري
عن الحصه املباعه

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|2291
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 71/2م 37
ام هلي�ل الواقع يف الكوت العائدة للمدين(سلام محمد جواد
) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن (صلاح مه�دي مطلك)البالغ
( )2,000,000مليونين دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ( 30يوما ) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  :ك�وت  /ام هليل  /طريق بغ�داد ـ كوت
املرقم  71/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده واوصافه  :كما مثبت يف صورة قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيم�ة املقدرة  )2,000,000( :مليونني دينار عراقي ال غري
عن الحصه املباعه
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اﻟﻌﺪد١٥٨١٦ :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ٢٠٢٢/٧/٢٧ :

www.almustakbalpaper.net

وزارة اﻟﻨﻔﻂ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل  /ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد
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ﺗﻌﻠﻦ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸـﻤﺎل )ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد( اﺣﺪى ﺗﺸـﻜﻴﻼت وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﻧﴩ اﻋﻼن )ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ( وﺣﺴـﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎﻩ وﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻤﻟﻨﺎﺷـﺊ ،ﻓﻌﲆ اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻻﺷـﱰاك ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت او اﻤﻟﻜﺎﺗﺐ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﴩوط
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻤﻟﺬﻛﻮرة ﰲ ادﻧﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ -ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن ﻻﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻻﻋﺪاد ووﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد إﻻ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻐﺎء اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او ﺗﻐﻴﺮﻴ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﲆ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﰲ او ﻗﺒﻞ
اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﻟﻴﻮم اﻻﺣﺪ اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢٢/٨/٢٨وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻖ ﻋﻄﻠﺔ رﺳـﻤﻴﺔ او ﺣﻈﺮا ﻟﻠﺘﺠﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻠﻖ ﰲ اول ﻳﻮم دوام رﺳـﻤﻲ ﻳﲇ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻄﻠﺔ او اﻟﺤﻈﺮ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﺟﻮر ﻧﴩ اﻻﻋﻼن واﻟﺮﺳـﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻻﺣﺪ اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢٢/٨/٢١ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻄﻊ.

اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ وﺻﻞ اﻟﴩاء
ت رﻗﻢ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺪد ﻣﺮات اﻻﻋﻼن
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻫﻮﻳﺔ ﴍﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻘﺎوﻟﻦﻴ
 /١٥٠ﻳﻮم
)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٥٠٫٠٠٠
٢٠٢٢/٥٠ ١
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ
ﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﻨﻔﻴﺬ
)(٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ/ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ( ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٢ﻋﴩون ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن اﻟﻒ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﱪ ﻟﺤﺎم
ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻋﺮاﻗﻲ
دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ
ﻋﺮاﻗﻲ
 /١٢٠ﻳﻮم
ﻫﻮﻳﺔ ﴍﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻘﺎوﻟﻦﻴ
)(٤٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٥٠٫٠٠٠
٢٠٢٢/٥١ ٢
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ
ﻣﺪ أﻧﺒﻮب ﺧﻂ
)(١٩٥٫٥٦٠٫٠٠٠
)ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ /ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ( ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٢أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻦﻴ دﻳﻨﺎر ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن اﻟﻒ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﻮاﺻﻞ
ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﴍة
ﻋﺮاﻗﻲ
دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ
اﱃ اﻤﻟﺴﺘﻮدع اﻟﺠﺪﻳﺪ
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ
اوﻻ -:اﻤﻟﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮب ارﻓﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻄﺎء-:
-١اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﻋﲆ ان ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم
 ٢٠٢٢ﻣـﻊ ارﻓﺎق )اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ – ﺷـﻬﺎدة ﺗﺄﺳـﻴﺲ – إﺟﺎزة
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ – ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ – اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﴩﻛﺔ(.
 -٢اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻤﻟﺒﻦﻴ ﰲ اﻟﺠﺪول اﻋﻼﻩ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺻﻚ
ﻣﺼـﺪق ﻣﻤﻐﻨﻂ او ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣـﻦ ﻣﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او
ﻣـﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛـﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻻﻣﺮ ﴍﻛﺔ
ﻣﺼـﺎﰲ اﻟﺸـﻤﺎل ﻋﲆ اﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﻤـﻦ اﻤﻟﺼﺎرف اﻤﻟﺤﻈـﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬـﺎ واﻤﻟﺒﻴﻨـﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻤﻟﺮﻓﻘـﺔ ﺿﻤـﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ وﻳﺘﻢ
ﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻜﻮل ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﺘﺎب
اﻻﺣﺎﻟـﺔ او ﻋﻨﺪ ﺳـﺤﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﻄـﺎء ﻟﻌﻄﺎﺋﻪ ﺧﻼل ﻓـﱰة ﻧﻔﺎذﻩ
وﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او رﻓﺾ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﺧﻄﺎءﻩ اﻟﺤﺴـﺎﺑﻴﺔ ﰲ
اﻟﻌﻄﺎء وﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٣ﺟﻠﺐ ﻛﺘﺎب ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم )٢٠٢٢ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻠﻮن( ﺑﺄﺳـﻢ اﻟﴩﻛﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻄﺎء )ﺣﴫا(.
 -٤وﺻـﻞ ﴍاء وﺛﺎﺋـﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ )اﻻﺻﲇ( ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﻣﺎﻳﺜﺒﺖ ﺣﺠﺐ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ او ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺐ.
 -٥ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
 -٦ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻊ اﻤﻟﺴﺘﻤﺴﻜﺎت أﻋﻼﻩ )ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ(.
ﺛﺎﻧﻴـﺎً -:ﺗﻌﺘـﱪ اﻟـﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑـﺔ واﻤﻟﺪرﺟﺔ ادﻧـﺎﻩ ﺟـﺰءا ﻻﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺪ-:
 -١ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴـﺐ ﻣﺎﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻛﻤﻴـﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت
وﻣﻨﺎﺷـﺊ ﰲ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت او اﻟﻜﻤﻴﺎت.
 -٢ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻄﺎء ﻧﺎﻓﺬ ﻤﻟﺪة ) (٩٠ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ.
 -٣ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻗﻞ
ﻣﻦ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻤﻟﺤﺪد أﻋﻼﻩ.

تنويه
وردة س�هون يف جريدة املس�تقبل العراقي املصادف
يف يوم الثالثاء يف تاريخ  2022/7/26الخطاء اس�م
االدائن (س�الم ه�اوي رهيف) و هو الصحيح اس�م
الدائن (سالم هادي رهيف)
قضية تنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2022|2290
التاريخ2022/7/28/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل
74/2م  37ام هلي�ل الواق�ع يف الك�وت العائ�دة
للمدين(كاظ�م ش�مران مطر ) املحج�وز لقاء طلب
الدائن (عب�د الزه�ره حبيب)البال�غ ()2,000,000
مليونين دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقعة ورقم�ه  :كوت  /ام هليل  /طريق بغداد ـ
كوت املرقم  74/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3ح�دوده واوصاف�ه  :كم�ا مثب�ت يف ص�ورة قيد
العقار
-4مشتمالته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيم�ة املق�درة  )2,000,000( :مليونين دين�ار
عراقي ال غري عن الحصه املباعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيكة  /رشا محمد اسماعيل
اقتضى حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازت بناء
عىل العقار املرقم 12785
الرشيك
محمد عوده عبد الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2164 :
التاريخ 2022/6/21
اعالن
اىل املدعو  /احمد عباس صبار
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة (امري احمد مايش ) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق
املدعو (احمد عباس صب�ار ) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل
عشرة ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
اثري فاهم محسن

 -٤اﺳـﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪوﻳﻦ أﺳـﻌﺎر ﻓﻘﺮات
ﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻄﺎء وﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﱄ.
 -٥ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل اوﻃﺄ اﻻﺳﻌﺎر.
 -٦ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴـﻌﺮﻴ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﴫا وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳـﻌﺎر رﻗﻤﺎ
وﻛﺘﺎﺑـﺔ )ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ او ﺑﺎﻤﻟـﺪاد( ﻋﲆ ﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ
ﻃﻲ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻚ واﻟﺸﻄﺐ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ
ﻋـﲆ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺼﻔﺤـﺎت وﻳﻌﻮل ﻋﲆ اﻟﺴـﻌﺮ اﻤﻟﺪون ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﰲ ﺣﺎل
اﺧﺘﻼﻓـﻪ ﻣﻊ اﻟﺴـﻌﺮ اﻤﻟﺪون رﻗﻤـﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮل ﻋﲆ ﺳـﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻘﺮة.
 -٧ﻻﻳﺠﻮز ﻤﻟﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﺷﻄﺐ او ﺣﻚ اي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
او اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٨ﻻﻳﺠﻮز ﻤﻟﻨﺘﺴـﺒﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﺷـﱰاك ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑﺼـﻮرة ﻣﺒـﺎﴍة او ﻏـﺮﻴ ﻣﺒـﺎﴍة وﻳﺘﺤﻤـﻞ اﻤﻟﺨﺎﻟـﻒ اﻟﺘﺒﻌـﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٩ﻻﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻤﻟﻔـﻮض ﰲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﴍﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء
واﺣﺪ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
 -١٠ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻦﻴ اﻻﺧﺮﻴﺗﻦﻴ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ.
 -١١ﻻﻳﺠﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ او اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ اﱃ ﺷـﺨﺺ اﺧﺮ وﰲ ﺣﺎل
ﺛﺒﻮت ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻛﻼً وﺗﺘﺨﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ.
 -١٢ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺗﺤـﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺮﺳـﻮم
اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
 -١٣اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ  ٥٦ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٧واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
 -١٤ﻳﺨﻀـﻊ اﻟﻌﻘـﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ٢ﻟﺴـﻨﺔ
 ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟـﺔ واﻟﻀﻮاﺑـﻂ اﻤﻟﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ
واﻟﴩوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﻘﺎوﻻت اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
 -١٥ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (٪٥ﻣـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﻓـﱰة اﻟﻀﻤﺎن

ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﲆ ﺷـﻜﻞ ﺧﻄـﺎب ﺿﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﻦ
ﻣـﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او ﻣﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻟﺪى وزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﻨﻚ
اﻤﻟﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻷﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸﻤﺎل )ش ع(.
 -١٦ﻳﻌﺘـﱪ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺎ وﻻﻳﺠـﻮز اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲆ اﻤﻟﺘﻘﺪم
ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳـﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وأرﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻔﻪ واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ وﺑﺸـﻜﻞ
دﻗﻴﻖ وواﺿﺢ.
 -١٧ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻤﻟﻘﺎول اﻤﻟﺨﻞ اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ )(٪٢٠
ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻤﻟﺨﻞ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻮد اﻤﻟﻘﺎوﻻت.
 -١٨اﻤﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺣﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
رﻗﻢ ) (٢ﻟﺴـﻨﺔ  ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻤﻟﺮﻓﻘـﺔ ﻃﻴﺎ واﻟﺘـﻲ ﻳﺠﺐ ﺧﺘﻤﻬـﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻊ وﺛﺎﺋـﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻤﻟﻤﻨـﻮح ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ ﺑﺨﺼـﻮص ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻄﺎء
اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺴـﺒﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (٪٢٠ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻄﺎءات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﺴـﺐ ﻗﺮار اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ ) (١ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٩
 -١٩ﻟﴩﻛﺘﻨـﺎ اﻟﺤـﻖ ﰲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋـﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ او اﻟﻐﺎءﻫﺎ ﰲ اي
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ دون ﺗﺤﻤﻞ اي ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٢٠ﻳﺘـﻢ ﴏف اﻤﻟﺴـﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻤﻟﺤـﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻬـﺎ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﲆ
ﺣﺴـﺎب ) (IBANﺣﺴـﺐ ﻧﻈﺎم اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
 -٢١ﻳﻠﺘﺰم اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼن.
 -٢٢ﻣﺮاﺟﻌﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸـﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺼﺎل اﺟﺎزات
اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻴﻜﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ) (٣٧ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٥
 -٢٣ﻟﻠﺠﻨﺔ دراﺳـﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎءات اﻫﻤـﺎل اي ﻋﻄﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد
اﺧﻄﺎء ﰲ اﻻﺳـﻌﺎر او ﺣﻚ او ﺷﻄﺐ او ﺗﺼﺤﻴﺢ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ وان
ﻛﺎن اﻤﻟﺘﻘﺪم اوﻃﺄ اﻟﻌﻄﺎءات.
 -٢٤ﻳﻜـﻮن اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻳﺎم اﻻﺳـﺒﻮع )اﻳﺎم
اﻟـﺪوام اﻟﺮﺳـﻤﻲ( ﻣﻦ اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴـﺎﻋﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن.

اخطار
من  /محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة الثانية
اىل  /املتهم الهارب ( ش  .م س�يف اس�ماعيل فخري
)
الساكن  /مجهول االقامة
اقتضى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة خلال مدة (
 ) 30يوما من تاري�خ نرشه اذا كنت داخل العراق او
خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة اليك وفق املادة
(  ) 32ق ع د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات
القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة (  ) 69ق
أ د املتضمنة ما ييل :
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .
-2اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض
عليك اينما وجدت .
-3الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 2410 :
التاريخ 2022/7/27
اىل نجاح حميد محمد
قدمت املستدعية هيفاء حسون جاسم طلبا اىل هذه
املحكم�ة تطلب في�ه تنصيبها وصية عىل ش�قيقتك
ابتس�ام حمي�د محم�د كونه�ا ال تتمك�ن م�ن ادارة
شؤونها الصابتها بالشلل الدماغي بنسبة  %80وعدم
القدرة عىل النطق ولثبوت وفاة والديها وكون طالبة
الحج�ة هي من تقوم برعايته�ا واالهتمام بها وهي
زوجة والدها ولكونك مجهول محل االقامة لذا قررت
هذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة واالدالء باقوال�ك
بخص�وص الطلب املذك�ور ويف حالة ع�دم حضورك
خلال مدة ثالث�ة ايام من نرش تبليغ�ك فان املحكمة
ستنظر يف الطلب اصوليا
القايض
يونس حبيب اليارسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 2411 :
التاريخ 2022/7/27
اىل حسام حميد محمد
قدمت املستدعية هيفاء حسون جاسم طلبا اىل هذه
املحكم�ة تطلب في�ه تنصيبها وصية عىل ش�قيقتك
ابتس�ام حمي�د محم�د كونه�ا ال تتمك�ن م�ن ادارة
شؤونها الصابتها بالشلل الدماغي بنسبة  %80وعدم
القدرة عىل النطق ولثبوت وفاة والديها وكون طالبة
الحج�ة هي من تقوم برعايته�ا واالهتمام بها وهي
زوجة والدها ولكونك مجهول محل االقامة لذا قررت
هذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة واالدالء باقوال�ك
بخص�وص الطلب املذك�ور ويف حالة ع�دم حضورك
خلال مدة ثالث�ة ايام من نرش تبليغ�ك فان املحكمة
ستنظر يف الطلب اصوليا
القايض
يونس حبيب اليارسي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/1718
التاريخ 2022 /7 /28
اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النجف العقار تسلس�ل /1027
البراق الواق�ع يف النجف االرشف العائ�د للمدين زيد
عبد االمري عبد الحسين املحجوز لق�اء طلب الدائن
انصاف ش�اكر عنرب البالغ تسعة عرش مليون وستة
االف دين�ار فعلى الراغ�ب بالشراء مراجع�ة هذه
املديرية خالل مدة خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم
الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
البالغ�ة عرشة باملئة من القيمة املقدرة بصك مصدق
م�ع بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية وان
رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات
 1ـ موقعه ورقمه النجف االرشف  /1027براق
 2ـ جنسه ونوعه دار خربه ملك رصف
 3ـ حدوده واوصافه يف بلدية النجف 1093 ، 1024
1028 ، 1092 ،
 4ـ مشتمالته خربه
 5ـ مساحته 173,80
 6ـ درجة العمران متهالكه
 7ـ الشاغل ال يوجد فارغ
 8ـ القيم�ة املق�درة س�بعة وعرشون ملي�ون دينار
وثمانمائة واثنان وستون الف دينار
ينشر يف صحيفتين محليتين يوميتين واس�عة
االنتشار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  /228ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /24
اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم
 1 /1143مقاطعة  3حصوة الخورنق فعىل الراغبني
بالرشاء الحضور إىل ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالثون
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعلان مس�تصحبني معهم
التأمينات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة املقدرة
ويتحمل املشرتي أجور االعالن
القايض
عيل حميد الحيدري
االوصاف
العق�ار عبارة عن دار تق�ع يف حي الجمعية يف قضاء
املناذرة مساحته 200م 2مبني من الطابوق ومسقف
بالخرس�انة يقع عىل شارع  15م يشتمل عىل ساحة
خارجية واستقبال وصالة وغرفة ومطبخ ومجموعة
صحي�ة خارجي�ة يف الطابق االول وغرف�ة عدد اثنان
يف الطاب�ق الثان�ي درجة عمرانه متوس�ط وهو غري
مش�غول يف الوقت الحارض القيم�ة التقديرية الكلية
للعقار ارض�ا ومنش�ات  80000000ثمانون مليون
دينار عراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني هوية املواد الغذائية والصادرة من وزارة
التجارة  /الرشكة العامة للتجارة املواد الغذائية باسم
 /والء عزي�ز عبد االمري – فمن يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار .

 -٢٥ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻛﺎﻓﺔ اﻤﻟﺸـﱰﻛﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ او ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع
ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻄﺎءات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣـﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ
ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ  -ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد.
 -٢٦ﻻﺗﴫف اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ وداﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -٢٧ﻟﴩﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻌﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ )(٪١٠
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (٪٣٠ﻟﻠﻤﻮاد اﻤﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻤﻟﻮاﺻﻔﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺣﺴـﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺴـﻨﻮي اﻤﻟﻌﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﺼﻨﻌﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (٢٠ﻟﺴـﻨﺔ .٢٠٢١
 -٢٨ﺗﺪﻓـﻊ اﻤﻟﺴـﺘﺤﻘﺎت ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻋـﲆ ﺷـﻜﻞ ذرﻋـﺎت
وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬـﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﺣﺴـﺐ اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة
ﺑﺠﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت.
 -٢٩اﻟـﺰام ﴍﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﺨﺘﻠﻂ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا
اﱃ ﻛﺘﺎب وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ /داﺋﺮة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻗﺴـﻢ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻤﻟﺮﻗﻢ ع ١٩٠٠٦/٧/ﰲ .٢٠١٩/٨/٦
 -٣٠ﻟﻼﻃـﻼع ﻋـﲆ اﻟـﴩوط اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳـﻢ وﺟـﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
(https://nrc.oil.gov.iq/).
 -٣١ﻳﺠـﺐ اﻻﻃـﻼع وﻣﻠـﺊ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮﺑـﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ
وﺧﺘﻤﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٣٢ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ
)(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻛﺎﻟﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2680 :
التاريخ 2022/7/26
اعالن
اىل املدعوه  /حميده سالم خريي
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة (ميس�ون عبد الله علوان )
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة
بحق املدعوه (حميده س�الم خريي ) قررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها
خلال عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعلان وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11426 /
التاريخ 2022/7/28
اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواط�ن (ظاهر
محس�ن حسين) طلبا لغرض تبديل لقب�ه وجعله
(الحس�ني) بدل من (الرماح�ي) فمن لديه اعرتاض
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11424 /
التاريخ 2022/7/28
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (حيدر نارص حسين ) الذ
ي�روم تبديل اس�م ابنته القارص مل�وك وجعله فرح
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك عم�اد عب�د العزي�ز عبد الش�هيد اقتىض
حض�ورك إىل مقر بلدية الحريه لعرض إصدار اجازه
بن�اء للعقار املرق�م  517/92اللهيبات الحريه خالل
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه انوار صبحي حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء
محكمة االحوال الشخصية يف الحسينية
العدد /803 :ش2022/
التاريخ 2022/7/28
اعالن
اىل املدعى عليها  /زهراء ربيع طالب
اصدرت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابيا بالع�دد /803
ش 2022/يف  2022/7/7القايض بقطع نفقة املدعي
ربي�ع طالب حن�ون البنت�ه املدعى عليها زه�راء ربيع
طالب وملجهولية محل اقامتك و حس�ب رشح القائم
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني
ويف حال�ة عدم االعرتاض عىل الق�رار خالل عرشة ايام
م�ن تاريخ تبليغك بهذا االعالن س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية بحقك وفق االصول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك صدام حسن مهدي اقتىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 62025/3حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم
اإلج�راءات دون حض�ورك اس�م طالب االج�ازه كرار
طالب محمد حسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالن
إىل الرشي�ك ياس عيل زغير توجب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراق�ي فرع النج�ف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقه على قيام رشيك متع�ب ذياب جابر
بالبن�اء على حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه
 83335/3ح�ي الن�داء خالل مده خمس�ه عرش يوما
داخ�ل الع�راق وش�هر خارج الع�راق م�ن تأريخ نرش
االعلان وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك باالعرتاض
مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك س�يف عيل عبد االمري توجب عليك الحضور
إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيك جلال حازم عباس
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه  53820/3حي
النداء خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك عبيد محس�ن لطي�ف توجب عليك الحضور
إىل صن�دوق اإلس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشي�ك احمد زكي
يحي�ى بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه
 15231/3حي ميس�ان خالل مده خمسه عرش يوما
داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك اب�و هيل حلو عجم توج�ب عليك الحضور
إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافق�ه عىل قيام رشيك احم�د عبد الحمزه
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 98/16
العباس�يه خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك س�عاد عباس قاس�م توجب عليك الحضور
إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشي�ك حيدر صالح مهدي
جاسم بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه
 10690/2حي الحسين خالل مده خمسه عرش يوما
داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك سعاد عباس قاسم اقتىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 10690/2ح�ي الحسين خالل عرشه اي�ام وبخالفه
س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م طال�ب االجازه
حيدر صالح مهدي جاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك علي�اء حيدر صادق توج�ب عليك الحضور
إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك حسين مهدي حسني
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 1561/2
حي الحسني خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك علياء حيدر صادق اقتىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 1561/2ح�ي الحسين خالل عشره اي�ام وبخالفه
س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م طال�ب االجازه
حسني مهدي حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل للشركاء ام�ل عبي�س عب�د و س�عاد عبي�س عبد
توجب عليك�م الحضور إىل صندوق اإلس�كان العراقي
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك�م باملوافقه عىل قيام
رشيككم حافظ خضري عبد الحمزه بالبناء عىل حصته
املش�اعه يف القطع�ه املرقمه  3287/1حي القادس�يه
خلال مده خمس�ه عشر يوم�ا داخل العراق وش�هر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشكاء أمل عبيس عبد و سعاد عبيس عبد اقتىض
حضورك�م إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه
بناء للعقار املرقم 3287/1حي القادسيه خالل عرشه
اي�ام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضوركم اس�م
طالب االجازه حافظ خضري عبد الحمزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املواطن ( عيل جرب شده ) الدعوى لتبديل ( اللقب
) وجعل�ه ( املالكي ) بدال من ( مالجي ) فمن لديه حق
االعتراض عىل ذل�ك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

الكويكبات «تشيخ مبكر ًا» ...بسبب الشمس!
طبق اليوم

كاالماري مشوي بالثوم والصوص

تؤدي التغريات يف املياه والرياح ودرجات
الح�رارة إىل تكسير طبق�ات الصخ�ور
ببطء ،ما يؤدي إىل إنش�اء أسطح جديدة
عىل م�دى ماليين الس�نني.علم العلماء
م�ن بعث�ة  OSIRIS-RExالتابع�ة ل�ـ
«ناسا» مؤخرا ً أن تجديد السطح يحدث
بش�ك ٍل أرسع بكثير على الكويكب�ات
من�ه على األرض.وم�ن خلال تحلي�ل
الكس�ور الصخري�ة على كويك�ب بينو
من الص�ور عالية الدقة الت�ي التقطتها
املركب�ة الفضائي�ة ،OSIRIS-Rex

اكتشف الفريق أن حرارة الشمس تكرس
الصخ�ور على بينو يف غض�ون  10آالف
إىل  100ألف عام فقط.وستس�اعد هذه
املعلوم�ات العلم�اء يف تقدير امل�دة التي
تستغرقها الصخور عىل الكويكبات مثل
بينو لتتحلل إىل جس�يمات أصغر ،والتي
قد تنطلق يف الفضاء أو تبقى عىل سطح
الكويكب.وق�ال مارك�و ديلب�و ،كبير
العلماء يف جامعة ك�وت دازور ،ومرصد
ني�س الفلكي ،ومختبر الغرانج يف نيس
بفرنس�ا ،واملؤلف الرئييس لورقة بحثية

ُنرشت يف « :Nature Geoscienceفوجئنا
عندم�ا علمن�ا أن كبر العم�ر وعملي�ة
التجوية على الكويكبات تحدث برسعة
كبرية ،من الناحي�ة الجيولوجية».ورغم
أن االنهيارات األرضية والرباكني والزالزل
يمكن أن تغيرّ س�طح األرض فجأة ،فإن
التغيريات عادة ما تكون تدريجية.وتؤدي
التغيرات يف املي�اه والري�اح ودرج�ات
الح�رارة إىل تكسير طبق�ات الصخ�ور
ببطء ،ما يؤدي إىل إنش�اء أسطح جديدة
عىل مدى ماليني السنني.

ماسك يص ّعد معركته ضد «تويرت»

املقادير:
 بقدونس  :ملعقة كبرية (مفروم) الثوم  :فص (مفروم) الكزبرة  :ملعقة كبرية (مفرومة) الزبدة  :ملعقة صغرية الكاالماري  250 :غراما ً بودرة الكاري  :ربع ملعقة صغرية (أصفر) ملح  :حسب الرغبة الزيت  :ملعقة صغريةطريقة التحضري:
سخني الزبدة ثم ضعي الثوم والبقدونس والكزبرة عىل نار هادئة.
اخلطي امللح مع بودرة الكاري األصفر وتبيل به الكاالماري.
عىل الش�واية ضعي الكاالماري وعند طهيه ،أضيف�ي عليه صوص البقدونس
وقدميه عىل سفرتك.

المتاهات

الرئيس التنفيذي لرشكة «تيسلا» إيلون ماس�ك يرفع دعوى
مضادة ضد رشكة «تويرت» ،ورئيس�ة قض�اة محكمة ديالوير
تق�ول ّ
إن تأخري النظر يف الدعوى يه�دد بإلحاق رضر ال يمكن
إصالحه.رفع الرئيس التنفيذي لرشكة «تيسلا» إيلون ماس�ك
دع�وى مض�ادة ضد رشك�ة «تويرت» ،مص ّع�دا ً بذل�ك معركته
القانوني�ة معها.وس�بق أن طالبت «تويرت» بإج�راء محاكمة
ماس�ك بس�بب قراره االنس�حاب من صفقة بقيمة  44مليار
دوالر لرشاء رشكة التواصل االجتماعي.
وج�اء يف مذكرة ملحكمة ديالوي�ر ،املتخصصة بقانون األعمال
املكلفة بهذا امللفّ ،
أن الش�كوى املرفوع�ة «رساً» أتت يف وثيقة
من  164صفحة وال يمكن للجمهور االطالع عىل محتواها بعد.
وأتت شكوى ماسك املضادة بعدما خرس معركته بتأجيل النظر
يف الدع�وى القضائية ض�ده ،حيث حدد ق�ايض والية ديالوير
ترشين األول/أكتوبر املقبل موعدا ً للنظر يف الدعوى.
وقالت كاثالني جود ماكورميك ،رئيسة قضاة محكمة ديالوير،
الت�ي تتعام�ل مع العديد م�ن النزاع�ات التجارية الب�ارزةّ ،
إن
تأخري النظر يف الدعوى «يهدد بإلحاق رضر ال يمكن إصالحه»،
ً
مضيفة ّ
أنه «كلما طال التأخري ،زادت املخاطر».

وطالب�ت رشكة «تويرت» بإجراء محاكمة رسيعة ضد ماس�ك،
بع�د أن قال�ت تقاري�ر ّ
إنه انس�حب بش�كل غير صحيح من
االستحواذ عىل «تويرت» يف صفقة بقيمة  44مليار دوالر.
وكان ماس�ك ،أغنى رج�ل يف العالم ،تعهد بدف�ع  54.20دوالرا ً
أمريكيا ً للس�هم الواحد يف رشكة «تويرت» ،لكنه أبلغ الرشكة يف
وقت سابق من الشهر الجاري أنه يريد الرتاجع عن االتفاقية.
وزعم ماسك ّ
أن الرشكة فشلت يف تقديم معلومات كافية حول
ّ
ع�دد الحس�ابات املزيفة يف «تويتر» ،وأنها خرق�ت التزاماتها
بموج�ب الصفقة من خالل إقالة كب�ار املديرين وترسيح عدد
كبير م�ن املوظفني.وتقول «تويتر» ّ
إن األس�باب التي قدمها
ماس�ك لتربي�ر انس�حابه م�ن االتفاقي�ة مج�رد غط�اء لندم
املشتري بعد موافقته عىل عرض س�عر أعىل بـ %38من سعر
إغالق الس�هم يف األول من نيسان/أبريل ،وقبل وقت قصري من
تعثر س�وق األس�هم وفقدان أس�هم رشكة تصنيع الس�يارات
الكهربائية تسال ،أكثر من  100مليار دوالر من قيمتها.
وانخفضت قيمة أسهم رشكة «تويرت» بنسبة  %0.7إىل 41.32
دوالرا ً للس�هم عن�د إغلاق بورص�ة وول ستريت ،أول أم�س
الجمعة.

حل اللغز

خطط يابانية لبناء مستعمرات عىل سطح القمر
لطاما ح�اول العلماء وضع خطط لبناء
مس�تعمرات صالحة للعي�ش عىل القمر
واملري�خ .خط�ط كثيرة وضع�ت له�ذا
الغ�رض ،ولكن علماء اليابان ق ّدموا عىل
األرجح أفضل اقرتاح حتى اآلن.
كش�ف علم�اء ياباني�ون النق�اب ع�ن
تصمي�م مبتكر ملا يمك�ن أن تكون عليه
املس�تعمرات البرشية عىل سطح القمر
والكواكب األخرى التي يعتزم البرش بناء
مستعمرات عليها.
و أُطل�ق على التصميم اس�م «الزجاج»
( .)The Glassويبلغ ارتفاع ذلك الهيكل

الهائل نحو  1300قدم ،وتم الكشف عنه
يف مؤتم�ر صحايف عق�ده باحثو جامعة
كيوت�و ورشك�ة كاجيم�ا ،وه�ي رشكة
إنشاءات مقرها طوكيو.
ُ
وصم�م الهي�كل لي�دور ح�ول محوره
كل  20ثاني�ة باس�تخدام ق�وة الط�رد
املركزي لتحقي�ق «الجاذبية الطبيعية»،
وتتمثل الخطة يف إنشاء «منشآت تتمتع
بالجاذبية االصطناعية» ما يخلق ظروفا ً
معيش�ية ملا هو عليه الحال عىل س�طح
األرض.وأكد يوسوكي ياماشيكي ،مدير
مركز علوم الفض�اء البرشية يف جامعة

كيوت�و ،خلال مؤتم�ر صحف�ي أنه «ال
توجد خط�ة مثل تل�ك الخط�ة الحديثة
لتطوي�ر مس�تعمرات وأماك�ن لس�كن
البرش يف الفضاء لدى دول أخرى»ً ،
وفقا
لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية التي
نقل عنها موقع «انديا تايمز».
لك�ن الصحيف�ة قال�ت إن خط�ط بناء
الهيكل الضخم بشكله الكامل ستستغرق
ما يق�رب من  100عام ،على الرغم من
أن نسخة مبس�طة من «الزجاج» يمكن
أن تكون عىل س�طح القم�ر بحلول عام
.2050

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
لديك إحس�اس كبير بالقوة اليوم ،س�تخوص
ح�وارات بن�اءة ومفيدة س�تتمكن من تحقيق
أهدافك وغاياتك ،وستجري األمور بكل سالسة
تحاف�ظ عىل مكانتك يف العم�ل ،وتجري األمور
بشكل سلس ،انتبه لترصفاتك مع الرشيك

امليزان
س�تتلقى اليوم فرصة ممي�زة للعمل ،فكر بها
مل ًي�ا وال ترتدد ،س�يحمل لك الي�وم الكثري من
األم�ور الجي�دة ،أقيض املس�اء م�ع أصدقائك
أو عائلت�ك ،تفكر بأخذ إج�ازة طويلة من أجل
االسرتخاء والتخلص من الضغوطات

الثور
اليوم مليء بالتطورات اإليجابي�ة والتي تفتح
أمام�ك ط�رق جديدة خاص�ة يف مج�ال العمل
تحقق اليوم تقدم الفت ،والذي س�ينال إعجاب
مدرائ�ك ،هناك خرب س�ار ستس�معه يف نهاية
اليوم ،وسيقلب حياتك بشكل كبري لألفضل

العقرب
ش�عبيتك كبرية اليوم ،تتمكن من إنجاز العديد
من األعم�ال ،تتواصل مع صديق قديم تش�عر
بالحنين له ،يحمل كل املس�اء أج�واء إيجابية
ممي�زة ،قد يح�دث خالف يف العائلة يس�بب لك
بعض القلق

اجلوزاء
يوم جيد للعالقات االجتماعية ،س�تتواصل مع
أش�خاص لديهم نفوذ قوي ،رت�ب اهدافك من
أجل الوص�ول لطموحك ،اب�ذل قصارى جهدك
من أجل تحقيق آمالك ،فأنت قادر عىل األمر.

القوس
تق�وم بإتم�ام واجبات�ك بش�كل كام�ل وتهتم
باألعم�ال املت�وكل فيه�ا فتب�دو األم�ور جيدة
ومس�تقرة وتهت�م بأم�ور عائلي�ة فتش�عر
بالسعادة وسط العائلة وربما تفرح بخرب سار
يخص الجميع.

السرطان
تتس�م اليوم بالهدوء والحكم�ة ،حاول الرتيث
عن�د اتخاذك بعض القرارات ،تقرب من زمالئك
يف العمل وحاول تحسني عالقاتك بهم ،ستشعر
أن والديك بحاجة لك أقيض معهما وقت أطول.

اجلدي
ح�اول أن تنظ�م وقت�ك ،وتفص�ل بين حياتك
الخاصة والعملية ،خصص وقت لنفسك ،اهتم
بأم�ورك الش�خصية والعاطفي�ة وتواصل مع
عائلتك ،واخرج من أجل االس�تمتاع ،قد تشعر
ببع�ض التوع�ك علي�ك مراجعة الطبي�ب عند
الحاجة

االسد
تتمك�ن اليوم م�ن إنجاز جمي�ع مهامك بوقت
قيايس ،هن�اك بعض األمور املعلقة التي تنتظر
ق�رارك ،يصل�ك اتص�ال م�ن ش�خص بعيد لم
تسمع عنه منذ مدة ،س�تفرحك املكاملة بشكل
كبري ،أقيض وقت أطول مع العائلة

الدلو
تح�اول التخلص م�ن العقبات أمام�ك ،اطلب
املساعدة من زمالئك يف العمل وأصدقائك ،انجز
جميع مهام�ك بالنهار ،فأنت بحاجة إىل قضاء
ً
خارجا يف املساء ،ترصف عىل طبيعتك وال
وقت
تحاول أن تكون نسخة من بعض األشخاص

العذراء
هناك ما يش�غل بال�ك اليوم ،ستش�عر بالتوتر
بس�بب ضغوط�ات العم�ل ،لكن�ك س�تتجاوز
األمر بس�هولة ،ال ترتدد بأخب�ار من حولك عن
أخبارك الجيدة سيشعرون بالسعادة لك ،عليك
التخفيف م�ن بعض املمارس�ات غري الصحية
مثل التدخني والسهر

احلوت
تطورات كثيرة بالعمل ،هناك أخبار س�ارة يف
مج�ال العميل ،قد تحظى برتقي�ة أو زيادة عىل
الرات�ب ،ال ترسف يف امل�ال ،تواصل مع رشيكك
واخرجا س�و ًيا ،انتبه من الدخول يف خالف مع
أي من الزمالء يف هذه الفرتة.
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صفقة العراقي عدنان مع كازان
يف طريقها للحسم

ختصيص  114مليار دينار إلنجاز ملعب «عمو بابا»
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن�ت وزارة الش�باب والرياضة ،اليوم الس�بت،
عن اس�تئناف العم�ل يف ملعب «عم�و بابا» الذي
سيتسع لـ  30ألف متفرج يف العاصمة بغداد.
وقال إياد طارق ،معاون مدير الدائرة الهندس�ية
والفني�ة يف الوزارة يف بيان»: ،ملع�ب (عمو بابا)
يع�د من املش�اريع االستراتيجية الرياضية التي
عملت الوزارة عىل إنجازها يف عام .»2012
وأض�اف «توق�ف العم�ل ب�ه بس�بب العديد من
األزم�ات الت�ي تتعل�ق بالجان�ب امل�ايل والحظ�ر
الصحي ملكافحة انتش�ار فيروس كورونا ،واآلن
تم استئناف العمل به من قبل الوزارة».
وأوضح «تم التنسيق مع وزارة التخطيط واملالية
لتوفير الدع�م امل�ايل إلنج�از املشروع ودخوله
للخدم�ة الرياضية ،بع�د تذليل جمي�ع املعوقات
اإلداري�ة واملالي�ة م�ن قب�ل عدنان درج�ال وزير
الشباب والرياضة».وأشار إىل أن «امللعب سيتسع
إىل  30أل�ف مقع�د ،فضلا ع�ن ملعبين ثانويني
للتدري�ب األول س�عته  ،2000واآلخر  500مقعد،
إضافة ملبنى فندقي تم إنجاز األس�س له».ولفت

المستقبل العراقي /متابعة

ط�ارق إىل أن «كلف�ة املشروع تبل�غ  114مليار
دينار عراقي ،ونسبة اإلنجاز الفني  ،%62ونسبة
اإلنج�از امل�ايل  .»%60وختم «الرشكة اإلس�بانية
املنف�ذة للمرشوع وفرت س�مات دخ�ول للكوادر
اإلس�بانية الخاص�ة بالعمل يف الهي�كل الحديدي
الخارج�ي للملع�ب ،فضلا عن العم�ل عىل صب

القوة اجلوية يقرتب من التعاقد
مع مهاجم الرجاء

بريكاس�ت جاهز لجميع مدرجات امللعب».يذكر
أن ملع�ب «عمو بابا» يق�ع يف جهة الرصافة من
العاصمة بغداد ،وتم إطالق هذا االسم عىل الرصح
الجدي�د ،تقديرا لإلنج�ازات الكبيرة التي قدمها
املدرب الراحل عمو بابا للكرة العراقية عىل جميع
األصعدة املحلية والعربية والقارية.

مدرب اليبزيج يلمح
خلطوته املقبلة

المستقبل العراقي /متابعة
فاج�أ نيم�ار جوني�ور ،نج�م باريس س�ان جريمان
الفرنيس ،إدارة ناديه قبل انطالق منافس�ات املوس�م
الجديد.وقال�ت صحيفة ليكيب ،إنه رغم رغبة باريس
يف االس�تغناء ع�ن نيم�ار ه�ذا الصي�ف ،إال أن النجم
الربازيلي يريد البقاء ،وينوي إثبات نفس�ه مع املدرب
الجدي�د كريس�توف جالتيه.وأوضح�ت أن�ه مع تويل

يتج�ه م�درب مانشستر يونايت�د إري�ك تين هاج
لالس�تعانة بنجم أفريقي دويل س�ابق ،ضمن كادره
املعاون يف املوسم الجديد .2023-2022
ووفق�ا ملا ذكره موقع «ذي أتليتيك» ،قىض تني هاج
بع�ض الوقت من أج�ل االنتهاء من تس�مية فريقه

المستقبل العراقي /متابعة

علق جولي�ان ناجلس�مان ،املدي�ر الفني
لن�ادي بايرن ميونخ األملان�ي لكرة القدم،
عىل التكهنات حول احتمال انتقال كونراد
اليم�ر الع�ب ن�ادي اليبزي�ج إىل الن�ادي
البافاري.
وقال ناجلس�مان «امله�م دائما ،من حيث
املب�دأ ،هو ما يريده الالعب ،ونحن ال نزال
نتمتع بالظ�روف الصحية التي يعرب فيها
الالع�ب أوال عن املكان ال�ذي يود االنتقال
إلي�ه ولي�س العكس».تج�در اإلش�ارة إىل
أن اليبزي�ج ،الذي كان يدربه ناجلس�مان
والفائ�ز ببطول�ة كأس أملاني�ا س�يلتقي
بايرن بطل الدوري اليوم الس�بت يف كأس
الس�وبر.وأضاف ناجلس�مان «املس�ألة
ليست كما لو أن بايرن يتصل يف كل أنحاء
العال�م ويقول بغ�ض النظر عم�ا يريده
الالعب ،إن هذا الالعب سينضم إلينا اآلن،

وج�ه املهاج�م البولن�دي روب�رت
ليفاندوفس�كي انتق�ادات قوي�ة إلدارة
فريقه السابق بايرن ميونخ ،واتهم إدارة
الن�ادي الباف�اري بالك�ذب بع�د بيعه إىل
برشلونة.
ووج�ه املهاج�م البولن�دي روب�رت
ليفاندوفس�كي انتق�ادات قوي�ة إلدارة
فريقه السابق بايرن ميونخ ،واتهم إدارة
الن�ادي الباف�اري بالك�ذب بع�د بيعه إىل
برشلونة.
ونقلت شبكة ” “ESPNعن ليفاندوفسكي
قول�ه” :أش�عر بأنني يف املكان املناس�ب،
حاول بايرن ميون�خ إيجاد معركة لتربير
بيع�ي ،ألن�ه ربما كان م�ن الصعب رشح
ذلك للجماهري».

المستقبل العراقي /متابعة
أمل�ح دومينيكو توديس�كو ،م�درب اليبزي�ج األملاني لكرة
الق�دم ،إىل احتم�ال انتقال�ه إىل العمل يف ال�دوري اإليطايل
مستقبال ،بعد انتهاء تعاقده مع النادي األملاني.
ويف مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» األملانية
الصادرة اليوم الس�بت ،قال توديسكو »:إيطاليا هي أيضا
مس�قط رأيس ،مكان الش�وق .ولدي أقارب هناك .سنرى
ماذا يخبئ املستقبل».
يف الوقت نفس�ه ،أكد توديسكو« :أشعر بارتياح شديد هنا
يف اليبزيج».
تج�در اإلش�ارة إىل أن توديس�كو ( 36عام�ا) م�ن مواليد
مدينة روس�انو جنوبي إيطالي�ا ،وهو مرتبط مع اليبزيج
بعقد يستمر حتى .2023
ويلتق�ي اليبزي�ج الفائز ببطول�ة كأس أملانيا م�ع بايرن
ميونخ الفائز بالدوري ،يف كأس السوبر مساء اليوم.
وأض�اف توديس�كو أن ناديه الحايل أملح ل�ه بأنه راغب يف
مواصلة التعاون.
وأتم« :قلت :رائع ،ممتاز ،عظيم ،هذا يسعدني بحق .لكن
ليس اآلن فاملهم هو الفريق ،والس�ؤال حول كيف سندخل
املوس�م ،وفيم�ا يتعلق بعق�دي ،فكال الجانبين مرتاحان
تماما».

املعاون ،بعدما اس�تلم تدريب مانشسرت يونايتد هذا
الصيف قادما من أياكس.
وأض�اف املوق�ع أن تني ه�اج اختار ال�دويل الجنوب
أفريقي السابق بيني مكارثي ،ليكون ضمن الجهاز
التدريبي ،وهو الذي كان مس�ؤوالً مؤخرًا عن فريق
أمازولو يف دوري جنوب أفريقيا املمتاز.
وحص�ل مكارثي عىل جائزة أفض�ل مدرب يف جنوب

ناجلسامن عن اليمر :يشء واحد
سيحسم الصفقة
المستقبل العراقي /متابعة

لويس كامبوس املستش�ار الريايض لس�ان جريمان،
املس�ؤولية يف بداية الصيف ،كان�ت خطته ترتكز عىل
ض�م روب�رت ليفاندوفس�كي ،نج�م باي�رن ميونخ.
وأش�ارت إىل أن انتق�ال ليفاندوفس�كي إىل برش�لونة
مع ارتفاع راتب نيمار ،س�اهما يف بقاء الالعب ضمن
صفوف ب�ي إس جي.ولفتت إىل أن نيم�ار بدا مختلفا
ه�ذا الصي�ف ،ويف حال�ة ش�ديدة من الرتكي�ز يف فرتة
اإلعداد استعدادا للموسم الجديد وكأس العالم ،وتغري

سلوكه وشارك يف الجولة اآلس�يوية الرتويجية ،وفقد
جزءا من وزن�ه ،وأدى املباريات الودية بش�كل مميز.
وكش�فت ليكيب أيض�ا يف ختام تقريره�ا أن املقربني
م�ن نيمار ،يش�عرون بأن الالعب لم يع�د النجم األول
للمرشوع البارييس ،ويدرس�ون حاليا بعض الخيارات
مثل مانشسرت يونايتد حال رحيل كريستيانو رونالدو،
أو تش�يليس للعم�ل مج�ددا م�ع توماس توخي�ل ،أو
مانشسرت سيتي.

ليفاندوفسكي :بايرن ميونخ حاول إجياد معركة لتربير بيعي
وأض�اف :يج�ب أن أقب�ل ه�ذا
األم�ر حتى لو كان هناك الكثري
م�ن األكاذيب عن�ي ،يف النهاية
أعلم أن جماهري بايرن ميونخ،
حت�ى يف ه�ذه الفرتة ،م�ا زالوا
يدعمونني بقوة
وتاب�ع ليفاندوفس�كي :بعض
الن�اس ال يقول�ون الحقيق�ة،
ب�ل يقول�ون أش�ياء مختلف�ة،
وبالنسبة يل كان من املهم دائما
أن أكون واضحا وصادقا ،وربما
كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض
وأكمل املهاجم البولندي :بالنس�بة يل كان
الوق�ت املناس�ب ملغ�ادرة باي�رن ميونخ
واالنتق�ال إىل برش�لونة ،ل�دي عالق�ة
جي�دة ج�دا بزمالئي يف الباي�رن واملدربني
وسأفتقدهم جميعا .وأعلن ليفاندوفسكي

المستقبل العراقي /متابعة

فاملسألة تتعلق أيضا برغبة إنسان».
وترددت أقاويل ب�أن صفقة انتقال اليمر
إىل بايرن تدور حول مبلغ الرشط الجزائي
حيث ُيع َْت َقد أن بايرن تقدم بعرضني لضم
الالعب غري أن اليبزيج يرص عىل الحصول
عىل  30مليون يورو لالستغناء عنه.
وكان مدرب اليبزيج دومينيكو توديسكو
رصح أول أم�س الخمي�س ب�أن الوقت يف
صالح فريقه ،مشريا إىل أن اليمر هو العب
اليبزي�ج والعب�ه ،وطاملا أنه لي�س هناك
يشء آخر ،فهو يحظى بدعمي الكامل».
وأردف «كلم�ا ط�ال أم�د األم�ر ،ازدادت
صعوبة القيام بذلك».وقال رئيس اليبزيج
أوليفر مينتس�ليف ،منتقدا جوالت بايرن
لشراء العبني م�ن ناديه «أتمن�ى أن يجد
باي�رن أفكارا أخرى وال يأخ�ذ العبني منا
بش�كل دائم».وأبدى ناجلس�مان تفهمه
«بالطبع» لترصيحات مينتس�ليف مشريا
إىل أن عالقته برئيس اليبزيج ممتازة.

أفريقي ،موسم  2021-2020بعد أن قاد أمازولو إىل
احتالل املركز الثاني.
ُ
وعرض عىل العب بورتو وبالكبرين الس�ابق استالم
تدريب منتخب جنوب أفريقيا ،لكنه رفض.
وق�اد مكارثي فريق أمازول�و لبلوغ دور املجموعات
ب�دوري أبط�ال أفريقي�ا يف املوس�م امل�ايض ،لك�ن
الطرفني اتفق�ا عىل إنهاء العق�د بينهما يف مارس/

رغبته القوية يف الرحيل عن بايرن ميونخ
يف األي�ام األخيرة م�ن املوس�م امل�ايض،
يف الوق�ت ال�ذي أعلن�ت في�ه إدارة بايرن
ميون�خ رفضه�ا رحيل الالع�ب الذي كان
يتبقى عام واح�د يف عقده.ومؤخرا وافق
بايرن ميونخ عىل انتقال ليفاندوفس�كي
إىل برش�لونة يف صفق�ة يق�در أن الن�ادي

إنرت يرفض عرض تشيليس

رف�ض إنتر ميالن عرضا من تش�يليس للتعاق�د مع أحد
مواهب النرياتزوري ،خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ووفق�ا لصحيف�ة «الجازيت�ا ديللو س�بورت» اإليطالية،
فإن تش�يليس قدم عرضا يبلغ  7ماليني يورو للتعاقد مع

تني هاج يستعني بنجم أفريقي يف جهازه املعاون

المستقبل العراقي /متابعة

كريليا س�وفيتوف سامارا الناشط بالدوري
املمتاز.
يذكر أن عيل عدنان ظهري املنتخب العراقي،

سبق له االحرتاف مع تشايكور ريزه سبور
الرتك�ي ،وأوديني�زي وأتاالنت�ا وفانكوف�ر
وايتكابس الكندي وفايله الدنماركي.

نيامر يفاجئ إدارة سان جريمان

المستقبل العراقي /متابعة
اقرتب الق�وة الجوية العراقي ،من إتم�ام صفقة املهاجم
الكونغ�ويل كاديما كابانجو ،لتمثيله خالل املوس�م الجديد
2023/2022
وأفاد مص�در مقرب من الهيئة املؤقتة التي تدير ش�ؤون
الق�وة الجوية« :املفاوضات مع كابانج�و مهاجم الرجاء
البيض�اوي املغرب�ي ،وصلت اىل مراحلها األخرية ،وس�يتم
اإلعالن عن الصفقة بشكل رسمي خالل  48ساعة».
ويف ح�ال إتم�ام التعاقد م�ع كابانجو ،فإنه س�ينضم إىل
العنارص املحلية البارزة يف خ�ط الهجوم واملتمثلة بالقائد
حم�ادي أحمد الذي تم تمديد عقده ملوس�م جديد ،والدويل
مهند عبد الرحيم القادم من نفط الوسط.
بينما لم تكش�ف اللجنة املؤقت�ة للقوة الجوية ،عن مصري
صفق�ة املهاجم الكامريوني إرنيس�ت تييري ،الذي نفى
إبرام�ه للعقد م�ع الصقور ،بينما س�بق له�ا التعاقد مع
العب الوسط التوجويل فرانكو اوجو قادما من أربيل.
وج�ددت اللجن�ة عق�د املدافع الغان�ي ويلس�ون أكاكبو،
وتعاق�دت م�ع الثنائي التونسي غيث املع�رويف قادما من
الصفاقسي التونيس ومحمد عيل جويني الذي مثل طالئع
الجيش املرصي يف املوسم املايض.

يواصل النجم العراقي عيل عدنان ،تدريباته
م�ع فريق روب�ن كازان ،تمهي� ًدا لتمثيله يف
مبارياته املتبقية من الدوري الرويس.
وكثف علي عدنان العب املنتخ�ب العراقي،
جرعاته التدريبي�ة مع الفريق الرويس الذي
يس�تعد ملواجهة أوفا ،مطلع أغسطس/آب
املقبل ،ضمن الجولة الثالثة من البطولة.
وعلى الرغم م�ن االهتمام الكبير من قبل
الجه�از التدريب�ي لروب�ن كازان ،بانضمام
عدن�ان للتدريبات ،لكن الالع�ب العراقي لم
يوقع رسم ًيا حتى اآلن.
وحال إتمام الصفقة ،س�يكون عيل عدنان،
املحترف العراق�ي الثان�ي ال�ذي يخ�وض
تجرب�ة احرتافي�ة يف املالعب الروس�ية ،بعد
ال�دويل صف�اء هادي الذي س�بق ل�ه تمثيل

تشيزاري كاس�ادي ،العب وسط إنرت.وأشارت الصحيفة
اإليطالي�ة إىل أن إنتر رف�ض العرض ،وطل�ب  20مليون
ي�ورو لالس�تغناء عن كاس�ادي ،كما اشترط وضع بند
بإع�ادة الشراء يف عق�د الالعب.وأوضحت أن تش�يليس
يرف�ض تمام�ا وضع بند إع�ادة رشاء يف عقد كاس�ادي.
وذكرت أن الخيار األقرب لكاس�ادي س�يكون االنتقال إىل

الكتالوني دف�ع  54مليون يورو
إلتمامه�ا ،حي�ث رب�ط املهاجم
البولن�دي بعق�د حت�ى يوني�و
.2026وكان ليفاندوفس�كي
ق�د انضم إىل باي�رن ميونخ عام
 2014يف صفق�ة انتق�ال ح�ر
بع�د نهاية تعاقده مع بروس�يا
دورتموند.وعىل مستوى األلقاب
الجماعي�ة ن�ال ليفاندوفس�كي
م�ع باي�رن ميون�خ كل األلقاب
املمكن�ة وبينه�ا  8ألق�اب يف
ال�دوري األملان�ي ،ولق�ب يف دوري أبطال
أوروب�ا ،ولقب يف كأس العالم لألندية.كما
سجل  344هدفا وصنع  72يف  357مباراة
م�ع النادي الباف�اري ،وحصل عىل جائزة
الفيفا ألفضل العب يف العالم ”“The Best
مرتني عامي  2020و.2021

أحد أندية الدوري اإليطايل ،التي س�تقبل وجود بند إعادة
رشاء ،مث�ل ساس�ولو.ويبلغ كاس�ادي  19عام�ا ،ومثل
من  16و 17و 18و19
منتخب�ات إيطاليا أقل
الش�اب يلعب مع
عاما.وكان الالعب
تح�ت  19عام�ا،
فريق إنتر ميالن
 16عاما فقط.
عندم�ا كان يبلغ

آذار املايض.
مكارث�ي ليس غريبا عىل يونايت�د وأولد ترافورد بعد
أن لع�ب أم�ام الفري�ق اإلنجليزي يف انتص�ار بورتو
ال�ذي ال ُينىس ضمن مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا
عام .2004
وس�جل املدرب الذي يبلغ حالي�ا من العمر  44عامً ا،
ثنائية يف ذهاب دور الستة عرش بملعب دراجاو.

صفقة جمانية تلمع يف عيني أنشيلويت
المستقبل العراقي /متابعة
يرغ�ب اإليطايل كارل�و أنش�يلوتي ،املدير
الفني لريال مدري�د ،يف التعاقد مع إحدى
الصفقات املجانية خالل الصيف املقبل.
وكت�ب فابريزيو رومان�و ،خبري انتقاالت
الالعبني واملدربني يف أوروبا ،عىل حس�ابه
بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي تويتر،

المستقبل العراقي /متابعة

الس�بت «ريال مدريد مهت�م بالتعاقد مع
فابيان رويز ،العب وسط نابويل ،كصفقة
مجانية يف صيف .»2023
وأض�اف «أنش�يلوتي م�ا زال م�ن أش�د
املعجبين بفابيان ،خاص�ة أنه من تعاقد
معه يف نابويل».
يذك�ر أن روي�ز يعد هدف�ا قديم�ا لريال
مدريد وبرش�لونة ،حيث ح�اول الناديان

التعاق�د مع�ه من�ذ عامني ،لك�ن رفضت
إدارة نابويل السماح له بالرحيل.
ونج�ح ريال مدريد هذا الصيف يف التعاقد
مجان�ا م�ع املداف�ع األملان�ي أنطوني�و
روديجر ،عقب انتهاء عقده مع تشيليس،
كم�ا وقع املرينجي مع النجم النمس�اوي
دافي�د أالب�ا يف الصيف امل�ايض بالطريقة
نفسها.

كوندي يتدرب منفرد ًا يف برشلونة

عاد املدافع الفرنيس جول كوندي ،أحدث صفقات برشلونة،
للتدرب السبت منفردا ،بعدما اجتاز أمس بنجاح الفحوصات
الطبية ،قبل إعالن تعاقده رسميا مع النادي الكتالوني.
وت�درب كون�دي منفردا نظ�را ألن فريق البارس�ا بكامله يف
نيوي�ورك ،حيث يختتم فجر األح�د جولته بالواليات املتحدة

بمباراة ودية أمام نيويورك ريد بولز.
ول�م يتمكن الفرنسي من اللعب حتى ول�و دقيقة واحدة يف
الفترة التحرضي�ة للموس�م الجدي�د ،نظرا ألن�ه خضع يف
منتص�ف يونيو/حزي�ران املايض لجراحة بس�بب إصابة يف
الفخذ.لك�ن الجه�از الفن�ي للبارس�ا بقيادة املدرب تش�ايف
هرناندي�ز يتوقع أن يكون املداف�ع ( 23عاما) متاحا يف أول
مباراة للفريق الكتالوني بالليجا يف املوس�م الجديد ،واملقررة

يف  13أغس�طس/آب الق�ادم عىل ملعب كام�ب نو أمام
راي�و فايكانو.لكن ربما يتمك�ن من اللعب بعض الدقائق
يف مباراة جوان جامرب ،حيث س�يواجه برش�لونة بوماس
أونام املكسيكي يف السابع من أغسطس/آب.
وم�ن املق�رر أن يوق�ع كون�دي بعد غ�د اإلثنني ،عق�دا مع
برش�لونة يمتد عىل مدار  5مواسم ،يف فعالية تقام يف مدينة
(جوان جامرب) الرياضية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2656االحد  31تموز 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

سعدية مفرح

سما حسن

يف ّ
جلة األرشيف

املصعد الذي ال يصعد

تغي ..رّ
فالن رّ
تغي جدا ..تغري تماما .تستطيعني القول إنه انقلب!
قال�ت يل زميلتي ذلك ،وهي تشير بأىس ،وقليل من الدهش�ة املمزوجة
باالش�مئزاز ،وربما الحزن ،إىل مقال�ة كتبها هذا الفالن الذي نعرفه منذ
ما يزيد عىل عرشين عاما .بأفكار أخرى مختلفة تماما عمّا بدا لنا يف ما
عرب عنه بهذا املقال املنشور أخريا.
وألنه ال ينرش كثريا ،وألنه غاب عنا طويال يف الواقع ،فقد بدا لنا وقد تغيرّ
تغيرا جذريا .لم يعد ذلك الثوري الجام�ح يف كل مقاالته وكتاباته ،ولم
تعد كلماته الصاخبة تكاد تتقافز من بني الس�طور اس�تفزازا لرقابات
مكان حاول النرش فيه .لقد تغري وتغري أس�لوبه وتغريت
التحرير يف كل
ٍ
أف�كاره م�ن النقي�ض إىل النقي�ض ،وأصبحت تل�ك الكلم�ات الثورية
ً
مستكينة وال نكاد نعرفه من خاللها لوال اسمه
الصاخبة باردة ،هادئة،
املنشور أسفلها ،وصورته املنشورة أعالها.
أعم�ل يف الصحافة الثقافية منذ ما يزيد على الثالثني عاما ،وقد أتاح يل
ذل�ك أن أتابع تجارب كتابية ونرشية كثرية للكتاب منذ بداياتهم .أرصد
التغيرات الحتمي�ة غالب�ا التي يمرّون به�ا وتم ّر بهم ،على الصعيدين
اإلبداع�ي والفكري أيضا ،فأفرح أحيانا وأح�زن أحيانا أخرى ،ولكنني،
يف كل األح�وال ،مؤمن�ة تمام�ا بأن التغيري من س�نن الك�ون يف الحياة
والكتاب�ة أيضا ،وأنني رّ
تغيت يف نظر كل من يرصد ما كتبته طوال ثالثة
عقود .وربما لس�ت يف حاجة ملن يرصد تجربت�ي وما مرّت بها وبي من
تغريات ،ما دمت أحتفظ بأرش�يفي منذ بدأت النرش.أشعر أحيانا برغبة
عارمة يف التخلص من هذا األرش�يف الضخم م�ن املقاالت والتحقيقات
واالستطالعات والتقارير واألخبار وغريها من أنواع الكتابة الصحافية،
التي كتبتها يف عميل ،ولكنني أتر ّدد يف تنفيذ تلك الرغبة ،لشعوري بأنني
س�أتخلص عندها من جزء مهم من ذاكرتي بكل ما تحتويه من أش�ياء
أحبه�ا وأخ�رى ّ
أتمنى لو أنها ل�م تح ُدث يف حياتي.قبل أي�ام ،كنت أعيد
ترتيب هذا األرش�يف الضخم ،والذي ت�و ّزع ما بني الورقي واإللكرتوني،
فغرقت مع ب�دء املهمة بلجّ ة الذكريات .وبدال م�ن البدء بالرتتيب بدأت
بق�راءة كل قصاص�ة تقع بني ي�دي ،وأحاول أن ّ
أتذكر ظ�روف كتابتي
لها.فش�لت يف تحديد مش�اريعي تجاه تلك الكتابات التي بدا يل بعضها،
وكأن أح�دا آخر غيري قد كتبها ،وبعضها اآلخر ق�د كتب للتو .لكن ما
اس�تطعت رصده من مشاعر يشير إىل عالقة تربطني بالكلمات ،حتى
ل�و لم تعد تمث�ل أف�كاري .كلمات خرجت من�ي ،وال بد أنها س�اهمت
بتكوين�ي الراهن .وبالتايل ،فلا يمكن أن أتخىل عنها أو أت ّ
ربأ منها ملجرّد
أنني لم أعد أفكر كما هو واضح فيها .األفكار تتغري برسعة ال نتوقعها،
ونحن نفكر فيها أو ننتجها ،وأس�لوبنا يف التعبري عن تلك األفكار يتغري
بدوره أيضا ،وكذلك كلماتنا وتعبرياتنا ،ولكن وحدها املبادئ التي تبقى
إن كانت حقيقية وناتجة من إيمان حقيقي ،وهذا هو املهم.

توفي�ت قبل أي�ام العاملة املرصية س�مرية عزت أب�و الخري ،إثر حادثة س�قوط
مصع�د يف مق� ّر عملها حيث تح�رّك املصعد ،م�ن دون إغالق الباب فس�قطت،
ّ
بتهش�م يف الجمجم�ة أ ّدى إىل وفاتها يف الحال .جرى اس�تجواب فني
وأصيب�ت
صيان�ة املصعد الخاص بمركز األبح�اث التابع لرشكة األدوي�ة الخاصة ،حيث
تعم�ل العاملة الراحلة ،ال�ذي تصادف وجوده يف مكان الح�ادث ،فأكد محاولته
منع تحرّك املصعدّ ،
لكنه فش�ل يف ذلك.والعاملة املرصي�ة الراحلة يف هذا الحادث
األليم املفاجئ والصادم كانت قد اختارتها رشكة أدوية خاصة إلدارة أول مركز
مرصي خ�اص لألبحاث اإلكلينيكي�ة ،ما ّ
يؤكد مدى ج ّديته�ا ونبوغها يف مجال
الطب والبحث العلمي ،إذ كانت أحد املرشفني عىل تطوير اللقاح املرصي املضا ّد
لكورون�ا «إيجي فاكس» .وق�د وصل اللقاح إىل مرحلة التج�ارب الرسيرية عىل
املتطوعين ،وكان العم�ل جاري�اً عىل تطوي�ره بالتعاون بين الرشكة الخاصة
ووزارت�ي الزراع�ة والتعلي�م العايل يف مرص.كان م�ن املمكن أن تس�تمر العاملة
الراحل�ة يف أبحاثها ،لوال حادثة املصعد .وربما هناك من س�يذهب إىل االدعاء ّ
أن
حادث�ة وفاته�ا مدبّرة ،مثل حوادث كثيرة دبّرت الغتيال علم�اء وعاملات عرب
بس�بب أبحاثه�م املهمة التي كان�وا يعكفون عليها .وربما هناك من س�يكتفي
بالقول ّ
إن الحادثة قضاء وقدر .وس�يذهب فريق ثال�ث إىل اتهام رشكة األدوية
بإهم�ال صيان�ة املصاعد .ويف النهاية ،حين تقع عىل هذا الخرب ،س�وف تتأكد
مخاوف�ك وتزداد ،تلك املخ�اوف التي تصاحبك منذ صغ�رك ،وقبل أن تخرج من
مدينتك الصغرية وتستقل أول مصعد يف حياتك ،وقد كان مصعدا ً قديماً متهالكاً
بالفعل ،وذلك يف مؤسّ س�ة حكومية مرصية ،وقد ّ
تأكدت وقتها مخاوفكّ ،
وبأنك
قد تموت يف حادثة س�قوط مصعد أو يف حادثة اختناق داخل آخر ،واسترجعت
يف ذاكرت�ك أحداث فيلم كومي�دي قديم تحفظ أحداثه كله�ا داخل مصعد معلق
بني الس�ماء واألرض ،وعن�وان الفيلم يحمل الوصف الس�ابق بالتحديد.وأخرياً،
أصبح�ت من قاطني البناي�ات ذات الطواب�ق العليا التي توجب ّ
ُ
عيل اس�تخدام
املصع�د ،لك�ي أصل إىل الطابق ال�ذي أقطن فيه .تركت البيت م�ن طابقني الذي
لم يكن بحاجة إىل مصعد ،وكنت أحفظ درجات ّ
س�لمه عن ظهر قلب ،إىل درجة
أنني أس�تخدمها يف الظالم من دون مس�اعدة اإلضاءة الخفيفة ،حتى لو كانت
إض�اءة هاتفي النق�ال ،كما يفعل معظ�م الناس ،ويف ظل أزم�ة الكهرباء التي
نعيش�ها يف غزة منذ س�نوات طويل�ة .لكني اليوم بدأت فص�والً من املعاناة من
العي�ش يف بناي ٍة يمكن القول ّ
إن رشيان حياتها هو املصعد الكهربائي .ولذلك لم
تتب ّدد مخاويف كلما اس�تخدمته .ويف ّ
كل مرة كان يهبط بي أو يصعد ،كنت أضع
ً
محتملا لحادثة موتي املحقق�ة ،نتيجة ّ
تعطل�ه واختناقي وحيدة يف
س�يناريو
ً
ً
ّ
داخله .ومما زاد من ذلك الخيال البش�ع أنني لم أصادف مرافقا واحدا يصحبني
ّ
وكأن ه�ذه البناية تخلو من
يف املصع�د ،منذ أصبحت من س�كان هذه البناية،
السكان أصالً ،رغم ّأنني دائماً أسمع صوت فتح وإغالق أبواب الشقق الصغرية
املصفوفة يف طوابق البنايةّ ،
لكني ،منذ ما يقارب العام ،لم أصادف جارا ً أو جارة
وهذا عجيب ،وكأني أسمع أصوات الحياة يف هذه البناية وال أراها.

كـاريكـاتـير

سفري اململكة األردنية اهلاشمية يزور نقابة الصحفيني العراقيني
ويبدي اعجابه بعمل النقابة ودورها املتميز عىل كل األصعدة
زار س�فري اململك�ة األردنية الهاش�مية
منترص الزعبي الي�وم نقابة الصحفيني
العراقيين والتق�ى نقي�ب الصحفيين
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد
الالم�ي وأعض�اء مجل�س النقاب�ة ويف
بداية اللقاء قدم السفري األردني التهاني
لنقيب الصحفيني مؤيد الالمي بمناسبة
تجدي�د الثقة ل�ه يف االنتخاب�ات األخرية
التي ش�هدتها النقابة مؤك�دآ أن األردن
يعتز كثيرآ ويفتخر باالنجازات املتميزة
لنقي�ب الصحفيين العراقيين وه�ي
انج�ازات كان�ت انعكاس�اتها ايجابي�ة
لصال�ح العالق�ات الثنائية بين العراق
واألردن وعلى جميع املس�تويات وقدم
الالم�ي رشحآ مفصال عن طبيعة العمل
ال�ذي تنهض ب�ه النقابة ومؤسس�اتها
اإلعالمية وفروعها يف املحافظات ..
من جانبه عرب س�فري اململك�ة األردنية
الهاش�مية عن س�عادته لزي�ارة نقابة
الصحفيني العراقيني واطالعه عىل عمل

النقاب�ة  ،مبديآ اعجابه بال�دور الفاعل
واملؤثر للنقابة والنجاحات الكبرية التي
حققته�ا النقاب�ة على الصعي�د املحيل
فضال عىل الصعي�د العربي ومايقوم به
نقيب الصحفيين العراقيين باعتباره
رئيس�آ لالتحاد العام للصحفيني العرب

اإلعالم الرقمي يدعو اجلهات السياسية إليقاف
حتريض أتباعها عىل منصة تويرت

استنكر مركز اإلعالم الرقمي  DMCاستمرار إطالق الهاشتاكات الوهمية
«مدفوع�ة الثمن» عىل منصة تويرت من قب�ل اتباع احزاب معروفة برغم
دعوات التهدئة التي تم اطالقها.
وأوض�ح املرك�ز ان هنال�ك ع�دة هاش�تاكات وهمي�ة ُتطلقه�ا جيوش
الكرتونية باثمان رخيصة ،وس�ط صمت منص�ة تويرت عىل هذه الحالة
التي تخالف معايري النرش املعتمدة.
وأش�ار املرك�ز اىل ان ه�ذه الجهات املتطرف�ة انما تهدف بهاش�تاكاتها
وتحريضه�ا ،اىل تدمير البلاد وتأجي�ج الرصاع في�ه ووقوع�ه يف فتنة
ستس�قط وراءها دماء غالية وعزيزة من ش�بابه الذي عانى الكثري منذ
عقود.وش� ّدد املرك�ز على رضورة تح�رك الجهات الحكومي�ة املختصة
ملمعالجة هذه املش�كلة ،ملا لها من آثار سلبية وكارثية عىل السلم األهيل
يف العراقُ .يذك�ر أن مرك�ز اإلعالم الرقمي هو مركز مس�تقل متخصص
برص�د وتحلي�ل ظواهر العال�م الرقم�ي ومنصاته املختلف�ة ،فضال عن
استرشاف تحوالت هذا العالم وتتبع أخباره.

العراقـي

من جهود بارزة يف الدفاع عن الصحفيني
عىل مستوى الوطن العربي ..
وتج�ول الس�فري األردني برفق�ة نقيب
الصحفيين يف أروق�ة النقاب�ة واب�دى
اعجاب�ه بم�ا يش�هده العم�ل اإلداري
واملهني فيها من دقة وتنظيم.

خالل تفقده سايلو الناصرية الكونكرييت وخمتربات السيطرة النوعية يف احملافظة..

مدير عام جتارة احلبوب ..يوجه بتأهيل وتطوير السايلو واستكامل مستلزمات املخترب
املستقبل العراقي /بغداد
تفق�د مدي�ر عام تج�ارة الحب�وب س�ايلو النارصية
الكونكريت�ي ومختبرات الس�يطرة النوعي�ة يف
املحافظ�ة ،واطل�ع ميدانيا ً على واقع حال الس�ايلو
ومختبرات الس�يطرة النوعية .بي�ان للرشكة العامة
لتج�ارة الحبوب اوضح أن املدير العام للرشكة محمد
حنون بصحبة مدير الرقابة ومدير القس�م الهنديس
وع�دد م�ن املهندسين تفق�د صب�اح الي�وم س�ايلو
النارصي�ة الكونكريتي ومختربات الس�يطرة النوعية
يف املحافظة .البيان أش�ار إىل أن فريقا ً هندسيا ً رقابيا ً
توج�ه من بغداد إىل محافظة ذي قار إلجراء الكش�ف
الفن�ي وامليدان�ي عىل واقع ح�ال الس�ايلو وإمكانية
تأهيله وتطويره بما ينس�جم مع كونه أهم الطاقات
الخزني�ة يف املحافظ�ة .البي�ان لف�ت إىل أن مدير عام
الرشك�ة وجه خالل زيارته املحافظ�ة ،بإجراء أعمال
الصيانة والتأهيل للس�ايلو وإكم�ال كافة التفاصيل
املتعلقة بالجانب الفني واللوجستي .البيان أضاف أن
مدي�ر عام الرشكة تفقد مخترب الس�يطرة النوعية يف
املحافظة ووجه باس�تكمال كافة مستلزمات املخترب
من أجهزة ومعدات فنية فضالً عن اس�تكمال أجهزة

التربيد وأثاث املخترب بما يليق ودوره يف عملية استالم
محصول الحنطة من املسوقني .املدير العام وجه ايضا
ببناء اس�تعالمات جديدة فضالً عن موقع السرتاحة
املس�وقني واملزارعني بالقرب من مبنى االس�تعالمات
بم�ا يتيح توفير املكان املالئ�م لهم .البيان أش�ار إىل
توجي�ه املدير الع�ام بأن اعم�ال التطوير س�تتم من
يوم غد بإرشاف مدير القس�م الهنديس ملركز الرشكة
وعضوي�ة كل م�ن مدي�ر الرقاب�ة يف الرشك�ة ومدير
الرقاب�ة التجاري�ة يف املحافظ�ة ،على أن ُتنجز كافة

اجليش ينفذ «رمية الثقة» ملدافع ُمعاد تأهيلها من التصنيع احلريب

أعلن�ت قيادة عمليات بغداد ان مدفعية فرقة
املش�اة الحادي�ة عشرة يف الجي�ش العراقي
نفذت {رمي�ة الثقة} للمدافع املع�اد تأهيلها
م�ن قبل هيئ�ة التصني�ع الحربي.وذكر بيان
العلام العملي�ات ان�ه «ونفي�ذا ً لتوجيه�ات

املراجع العسكرية العليا بأن يكون عام ٢٠٢٢
هو عام التدريب ،وبأرشاف ومتابعة من قبل
الفري�ق الرك�ن قائد عملي�ات بغ�داد ،نفذت
كتيبة مدفعية مي�دان /أمرية مدفعية قيادة
فرقة املش�اة الحادي�ة عرشة {رمي�ة الثقة}

للمدافع املعاد تأهيلها من قبل هيئة التصنيع
الحربي».وأض�اف «حرض الرمي اللواء الركن
مدير صن�ف املدفعي�ة يف وزارة الدف�اع وأمر
مدفعية قيادة الفرق�ة ،وبارشاف مبارش من
قبل لجنة من هيئة التصنيع الحربي».

بحث جديد :فريوس كورونا قد يكون سام ًا خلاليا عضلة القلب!
على الرغم م�ن أن «كوفيد» مرتبط بش�كل
أسايس باآلثار الضارة عىل الجهاز التنفيس،
فقد أثبت�ت األبحاث أن الفريوس يس�تهدف
أيض�ا أج�زاء أخ�رى م�ن جس�مك.ووجدت
دراس�ة ُنرشت يف وقت س�ابق من هذا العام
أن األش�خاص املصابني بالفيروس أظهروا
«تدهورا معرفيا أكبر» .وبرصف النظر عن
الدماغ ،يمكن لقلبك أيضا أن يتلقى الرضبة.

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

ووج�د بح�ث جديد «دليلا مب�ارشا عىل أن
بروتني  2-SARS-CoVالش�ائك سام لخاليا
عضل�ة القلب».وعىل الرغم م�ن أن «كوفيد»
يمك�ن أن يؤثر عىل الجميع بش�كل مختلف،
إال أن بعض عواقبه قد تكون خطرية للغاية.
وبين تأثرياته على الدماغ والقل�ب ،ال يزال
هن�اك الكثير م�ن املعلوم�ات املجهولة عن
الفريوس الذي ظهر قبل عامني.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ويف دراس�ة أولي�ة ،وج�د البح�ث أن بروتني
فريوس كورونا الش�ائك قادر عىل التسبب يف
إصابة عضل�ة القلب .ويحدث هذا من خالل
عملي�ة التهابي�ة تميـــزه عن فريوس�ات
كورون�ا املعروف�ة سابقا.ولحس�ن الح�ظ،
تشير األبحاث األولي�ة أيض�ا إىل أنــــــه
يمكن تقليل الرضر الناجم عن هذه العملية
عن طريق التطعيم.
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األعمال خالل فرتة وجيزة.يذكر أن س�ايلو النارصية
س�بق وأن تعرض ألرضار كبرية وهناك نقص كبري يف
مس�تلزماته وكانت هناك نية إليق�اف عمله ووضعه
خ�ارج الخدم�ة ،اال ان االج�راءات الت�ي اتخذت هذا
اليوم ستعيد السايلو إىل وضعه الطبيعي ليخدم ابناء
املحافظ�ة من خلال اس�تالم الكميات املس�وقة من
الفالحين خاصة وانه هذا العام بمناولة  65الف طن
خالل املوس�م التس�ويقي الحايل وهو مؤرش ايجابي
للجهود التي بذلت يف السايلو .

خـاصيـة جديـدة يف واتسـاب
تكشف لك هؤالء

ترك�ز رشكة «واتس�اب» كثريا هذا الع�ام ،عىل تطوير خاصي�ة املحادثات
الجماعي�ة ،ووفقا لألخبار األخيرة ،فأن خاصية جديدة س�تضاف لقائمة
التغيريات عىل املحادثات الجماعية.
وتش�مل املحادث�ات الجماعي�ة على «واتس�اب» ثالث�ة أش�خاص أو أكثر،
ويتي�ح لك التطبيق الدخول يف أكث�ر من مجموعة ،تجمع كل منها األصدقاء
والعائلة.
ووفقا ملوقع «وابيتا إنفو» ،س�يتيح التطبيق للمس�تخدم اكتشاف األعضاء
السابقني يف كل محادثة جماعية ،حتى وإن كانوا قد غادروا املجموعة.
ووفق�ا للموقع ،ستس�مح الخاصية الجديدة يف املحادث�ات الجماعية ،رؤية
كل األعض�اء الذين غادروا أو تم إخراجهم م�ن املجموعة ،خالل الـ 60يوما
املاضية.
وس�يبدأ التطبيق باختبار الخاصية الجديدة عىل هواتف نظام أندرويد ،قبل
أن يتم تجربتها عىل هواتف آيفون.
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