الثالثاء

العدد ( 2 )2658آب 2022

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

العراقي

نوم على يقني خري من صالة
على شك

حمافظة بغداد تفتح باب التقديم
عىل تعيينات العقود وفـق قانـون
الدعم الطارئ

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة
يفتتح مركز أمراض الدم الوراثية
ص3
سعة  100رسير

2022

2

Tue

Issue No ( 2658 ) August

علي الدراجي

ص8

القوات األمنية جبميع صنوفها« :نقف على احلياد»

الصدريون هييمنون عىل اخلرضاء ومجاهرياإلطار تدخل بقوة عىل خط التظاهرات

وزير النقل:
السكـك احلـديد ستكـون شـركـة
ص3
رابحة خالل شهرين

األمن الوطني:
اعتقال العشـرات بتهمـة االبتزاز
ص2
اإللكرتوين خالل شهرين

ايـران عـن تطـورات األوضـاع يف العـراق :ال نتدخـل بشؤونـه الداخليـة

املاليـة البـرملانيـة :الـوضـع األمنـي والسيـاسـي عطـل اللجـان النيابيـة

ص2

ص2

هيئة اإلعالم واالتصاالت تصدر إعامم ًا للمؤسسات اإلعالمية:
جتنبوا تغذية خطاب الكراهية
بغداد  /المستقبل العراقي

أص�درت هيئ�ة اإلعلام واالتصاالت،
اأمس الثنين ،إعماما إىل املؤسس�ات
اإلعالمي�ة دع�ت خالل�ه إىل تجن�ب
التعاطي مع األخبار التي من ش�أنها
«تغذية خطاب الكراهية» يف البالد.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،اس�تنادا ً
للصالحي�ات املخول�ة إىل هيئة اإلعالم
واالتصاالت بموجب األمر ( )65لسنة
 ،2004وتعزي�زا ً لروح التعاون الديني
والثقايف بني مكونات الشعب العراقي

إيران :لدينا القدرة عىل إنتاج القنبلة الذرية ..لكننا لن نفعل
بغداد  /المستقبل العراقي
نقلت وكالة فارس اإليرانية شبه الرسمية لألنباء ،أمس االثنني ،عن
محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية قوله إن إيران
لديه�ا الق�درة التقنية عىل إنت�اج قنبلة ذرية لكنه�ا ال تنوي القيام
بذلك .ويؤكد إسالمي بذلك ترصيحات سابقة أدىل بها كمال خرازي،
املستش�ار الكبري للزعي�م اإليراني األعلى آية الله علي خامنئي ،يف
ُ
املايض.وتخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60
تموز
باملئة ،وهي أعىل بكثري من سقف  3.67باملئة املحدد بموجب اتفاق
طه�ران النووي املربم عام  2015مع القوى العاملية .ويتطلب صنع
قنبلة نووية توفر يورانيوم مخصب بنسبة  90باملئة.وتخىل الرئيس

الصحة تعلن
عن توزيع االطباء خرجيي
هذه االعوام
ص3

بطريق�ة تؤث�ر س�لبا ً على الحقائق
وتحريفه�ا وتعطي املتلق�ي انطباعا ً
غري واقعي.
 -٣إب�داء غاي�ة الح�رص على تمثيل
وجه�ات النظ�ر املتع�ددة عن�د طرح
القضاي�ا املختلف�ة م�ع تجن�ب نقل
الترصيح�ات العاطفي�ة والدعائي�ة
املتش�نجة الت�ي تصدر ع�ن اي جهة
او ف�رد مهم�ا كان منصبه ،تش�جع
عىل استهداف اش�خاص او جماعات
او مؤسس�ات معين�ة مما ق�د تؤدي
اىل تأزي�م الواق�ع وخل�ق الف�وىض يف
املجتمع.

الس�يما مع حلول شهر محرم ،ندعو
املؤسس�ات اإلعالمي�ة كاف�ة لاللتزام
بالئح�ة قواع�د الب�ث اإلعالم�ي م�ع
مراعاة اآلتي»:
 -١احرتام قدسية هذا الشهر من خالل
تجن�ب بث او نرش أي محتوى إعالمي
يس�هم يف تغذي�ة خط�اب الكراهي�ة
والتطرف بني أبناء البلد الواحد و يهدد
السلم املجتمعي.
 -٢االلتزام بالدقة والنزاهة عرب التأكد
من مصداقية املعلومة قبل نرشها مع
رضورة ع�دم اجتزاء امل�واد االعالمية
والتالع�ب به�ا مضمون�ا ً او ش�كالً

 -٤األخذ بنظر االعتبار أهداف النهضة
الفكرية للقضية الحس�ينية ملا تمثله
م�ن مرشوع إصالح�ي ذي بعد قيمي
إنس�اني يحمي الحرية ويحافظ عىل
الكرامة ويصون الوح�دة املجتمعية،
من خلال التأكيد عىل قيم التس�امح
والت�آزر والتش�جيع على االعت�دال
والتآخ�ي واإليم�ان بمب�ادئ الح�وار
وتقب�ل اآلخ�ر بغض النظ�ر عن مدى
تطابق األفكار او اختالفها بما يسهم
يف تعزيز نهضة املجتمع وتقدمه.

التفاصيل ص2

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل مبتز إلكرتوين ساوم فتاة بنرش صورها مقابل املال

األمريك�ي الس�ابق دونالد ترامب يف عام  2018ع�ن االتفاق النووي
ال�ذي ينص عىل أن تكبح طه�ران عمليات التخصيب النووي مقابل
تخفي�ف العقوبات االقتصادية الدولي�ة املفروضة عليها.وقال كبري
املفاوضين النوويني اإليرانيني إن إيران اس�تجابت القرتاح جوزيب
بوريل ،مس�ؤول السياس�ة الخارجية باالتحاد األوروبي ،الرامي إىل
إنق�اذ االتفاق النووي وتس�عى الختتام رسي�ع للمفاوضات .وقال
بوري�ل إنه اقرتح مس�ودة ٍّ
نص جديد إلع�ادة إحي�اء االتفاق.وقال
نارص كنعاني ،املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية« ،بعد تبادل
رسائل األسبوع املايض ومراجعة النصوص املقرتحة ،هناك احتمال
ب�أن نتمكن يف املس�تقبل القريب من التوص�ل إىل نتيجة بخصوص
توقيت بدء جولة جديدة من املحادثات النووية».

وزير الدفاع الرتكي :ليسـت لدينـا أطمـاع فـي أراضـي العـراق
بارزاين وبالسخارت يؤكدان عىل رضورة حل املشاكل عرب الدستور

مطار اربيل ينفي استقبال
رحالت خاصة لـ «مسؤولني
هاربني من بغداد»
ص2

احتاد الكرة :حكيم شاكر
أحد املرشحني والوقت ضيق
لتسمية املدرب األجنبي

التكنلوجيا اخرتقت
اخلصوصية
اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

ص8

ص7

ص2

ص2

ص2

الرافدين والرشيد يطلقان رواتب املتقاعدين لشهر آب اجلاري
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أطل�ق مرصفا «الرافدين والرش�يد» ،أم�س االثنني ،رواتب
املتقاعدين املدنيني والعسكريني لشهر آب الجاري.
وق�ال مصدر مس�ؤول يف وزارة املالي�ة ،إن «رصف رواتب
املتقاعدين (املدني والعس�كري) لش�هر آب قد بدا اليوم ،يف
مرصيف الرافدين والرشيد».
وأوض�ح أن «عملية رصف الرواتب ب�دأت تدريجياً» ،مبينا
أنه «بإمكان املتقاعدي�ن التوجه إىل أقرب منفذ معتمد من
املرصفني الستالم رواتبهم».
ويف وق�ت س�ابق الي�وم اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،اطالق روات�ب متقاعدي العم�ال املضمونني
لشهر آب الحايل.
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القوات األمنية جبميع صنوفها« :نقف على احلياد»

الصدريون هييمنون عىل اخلرضاء ومجاهرياإلطار تدخل بقوة عىل خط التظاهرات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ّ
وحشد
انضم اإلطار التنس�يقي إىل الشارع
لتظاه�رات واس�عة على أب�واب املنطقة
الخرضاء ،فيما حرّك الصدريون جماهريهم
يف محافظات الوس�ط والجنوب ..ووس�ط
هذه األزمة ،أك�دت القوى األمنية وقوفها
عىل الحياة من الجانبني.
وشهدت العاصمة بغداد تظاهرة لجمهور
اإلطار التنس�يقي الذي يضم مجموعة من
األحزاب الشيعية أمام املنطقة الخرضاء.
وتظاه�ر العشرات م�ن أنص�ار اإلط�ار
التنس�يقي أم�ام املنطقة الخضراء ،من
جهة منطقة الجادرية بدعوة من «اللجنة
التنظيمي�ة لدعم الرشعي�ة والحفاظ عىل
مؤسس�ات الدولة» ،والت�ي جاءت ردا ً عىل
االعتصام املفتوح ألنص�ار التيار الصدري
يف الربمل�ان ودع�وة الصدر لتغيير النظام
السيايس.
وبدأت وفود أنصار اإلطار التنسيقي حسب
مقاط�ع فيديو عرب باص�ات بالوصول اىل
املنطق�ة املحصن�ة ،والتي ب�دأ الصدريون
اعتصاما فيها وتحديدا من مقر الربملان.
وتداول�ت بع�ض املواق�ع مقاط�ع فيديو
ُتظهر محاولة بعض انصار االطار العبور
اىل داخ�ل املنطقة الخضراء ،فيما ردتهم
قوات مكافحة الش�غب التي وقفت حاجزا
بني الطرفني.
ودعت «اللجن�ة التنظيمية لدعم الرشعية والحفاظ عىل
مؤسس�ات الدولة» ،األحد« ،ابناء شعبنا العراقي بكافة
اطيافهم وفعالياتهم العش�ائرية واالكاديمية والثقافية
اىل ان يهب�وا للتظاه�ر س�لميا ً للدفاع ع�ن دولتهم التي
ثبت�ت أركانه�ا دم�اء االف الش�هداء ،بوج�ه الطغي�ان
الدكتات�وري واالحتالل و الطائفي�ة و اإلرهاب الداعيش
ومس�تقبل ابنائه�م الذي حرص حش�د الع�راق وقواته
االمنية عىل ضمانه ،الس�يما بعد التطورات االخرية التي
تن�ذر بالتخطي�ط النقلاب مش�بوه واختط�اف للدولة
والغاء رشعيتها واهانة مؤسس�اتها الدس�تورية والغاء
العملية الديمقراطية فيها».
م�ن جانبها ،ش�هدت عددا ً م�ن املحافظ�ات تظاهرات
مؤي�دة لزعي�م التيار الص�دري مقتدى الص�در ودعوته
للتظاهر يف املحافظات ،باستثناء محافظة النجف.

وش�هدت العديد م�ن املحافظات ،وخصوصا الوس�طى
والجنوبي�ة ،تظاه�رات مؤيدة لدعوة وزي�ر الصدر التي
دعا فيها اىل التظاهر كل يف محافظته ،مستثنيا ً من ذلك
محافظة النجف لقدسيتها.
كما شهدت العاصمة بغداد ،معقل التظاهرات الصدرية،
حض�ورا ً كبيرا ً ألنص�ار التي�ار الص�دري يف املنطق�ة
الخرضاء مدعومة أيضا ً بعدد من العش�ائر العراقية من
النس�يج املتنوع يف بغ�داد ،فيم�ا ردد املتظاهرون وعىل
مدار اليومني املاضيني انشودة «اليوم الشط زايد مايه»،
يف إش�ارة لزيادة أعدادهم و»رؤيتهم» أن هناك استجابة
لدعوة الصدر يف التظاهر والتغيري السيايس.
كما ش�هد اعتصام الربمل�ان توجيه�ات صدرية بتنظيم
طريق�ة العمل وع�دم اس�تفزاز اآلخرين ونقل مراس�م
الع�زاء الحس�يني اىل خارج قب�ة الربملان ،م�ع إمكانية
تنظي�م صلاة الجمع�ة املقبل�ة يف س�احة االحتفاالت،

باملنطقة الخرضاء.
إىل ذلك ،أكد جه�از مكافحة اإلرهاب أنه لن يكون طرفا ً
يف السياس�ة والحُ كم ،مبينا ً أنه يرتبط بتوجيهات القائد
العام للقوات امللسحة.
وذكر الجهاز يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ،أنه «يف خضم التطورات السياس�ية التي تش�هدها
الس�احة العراقية يؤكد جهاز مُ كافح�ة اإلرهاب أنه لن
ً
طرفا يف السياس�ة أو الحُ كم ،وال ت�رىض قيادته
يك�ون
أن تخ�رج عن واجباتها املق�رة يف قانون جهاز مُ كافحة
اإلرهاب لسنة .»2016
وش�دد الجهاز عىل أنه «مؤسسة عراقية رصينة وقوية
ترتب�ط بالقائ�د الع�ام للق�وات املُس�لحة وتوجيهات�ه
وتحظى باإلجماع املحيل وال�دويل عىل مهنيتها ملا قامت
به من نجاحات يف معارك العراق ضد عصابات اإلرهـاب
وملا بذله هذا الجهاز من تضحيات يف س�بيل هذه األرض

الطاهرة ،كما وجد الجهاز لحماية العراق
والعراقيني ويعتز ويفتخر أبطالكم يف هذه
املؤسسة بحب أطياف الشعب العراقي».
وخت�م البي�ان« :تحي�ة تقدي�ر وأعت�زاز
ألخوانن�ا يف الق�وات املس�لحة العراقي�ة
البطلة املخلصني األوفياء للعراق وش�عبه
والذين كانوا وما زالوا سورًا لهذا الوطن».
ونف�ى جه�از مكافحة اإلره�اب ،يف وقت
س�ابق ،نرش قواته عىل طريق مطار بغداد
بدوره�ا ،أك�دت وزارة الدف�اع أن ق�وات
الجي�ش يف خدمة الش�عب وواجب القوات
األمني�ة حماي�ة املتظاهري�ن واملمتلكات
العام�ة والخاص�ة ،وذل�ك بالتزام�ن م�ع
تظاهرات منتظرة ملؤيدي اإلطار.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي بمن�ع اس�تخدام الرص�اص
الح�ي واملطاط�ي وقناب�ل الدخ�ان ض�د
املتظاهرين.
كذلك أك�د أنه عىل األجه�زة األمنية تأمني
س�احات التظاه�ر بع�دم حمل السلاح،
وحماي�ة املق�رات الحكومي�ة والبن�ى
التحتية.
فيم�ا ذك�رت وزارة الدف�اع أن «الجي�ش
العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم يف خدمة
الش�عب العراق�ي ويقف�ون عىل مس�افة
واحدة مع الشعب».
كم�ا أضاف�ت ،أن «واجب الق�وات األمنية
هو حماي�ة املتظاهرين وحماية املمتلكات
العام�ة والخاصة ومنع ح�دوث أي خرق أمني وتضييق
الخن�اق على املندسين الذي�ن يحاولون زعزع�ة األمن
من خلال اس�تغالل الظروف» ،بحس�ب وكال�ة األنباء
العراقية.
من جهتها ،قالت خلية اإلعالم األمني العراقي إن األجهزة
األمني�ة والعس�كرية أثبت�ت والءه�ا للع�راق يف جمي�ع
الظروف ،مشيرة إىل أن األجهزة األمنية والعس�كرية ال
تتدخل يف الشأن السيايس.
وش�ددت على أن واج�ب الق�وات األمنية من�ع حدوث
خروقات أمنية وتضييق الخناق عىل املندسني.
إىل ذلك ،أمر رئيس أركان الجيش العراقي بإيقاف جميع
اإلجازات والتح�اق املجازين بالخدم�ة ،ومنع تحرك أي
أرتال عس�كرية يف املحافظات والعاصم�ة دون موافقة
قائد الجيش.

هيئة اإلعالم واالتصاالت تصدر إعامم ًا للمؤسسات اإلعالمية :جتنبوا تغذية خطاب الكراهية
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت هيئة اإلعالم واالتص�االت ،اأمس
الثنين ،إعمام�ا إىل املؤسس�ات اإلعالمية
دعت خالله إىل تجنب التعاطي مع األخبار
التي من ش�أنها «تغذية خطاب الكراهية»
يف البالد.
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه« ،استنادا ً للصالحيات

وكالة شؤون الرشطة
تقبض عىل مبتز إلكرتوين
ساوم فتاة بنرش
صورها مقابل املال
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام
بغداد التابعة لوكالة الوزارة لش�ؤون
الرشط�ة م�ن الق�اء القب�ض على
مته�م لقيامه بابتزاز فت�اة إلكرتونيا
وتهديده�ا بنرش صوره�ا عىل مواقع
التواص�ل االجتماعي مقابل مبلغ من
املال.
وتم�ت عملي�ة القب�ض بع�د ان
اس�تنجدت املش�تكية بمفارز مكتب
الحري�ة ملكافح�ة اإلج�رام ح�ول
تعرضها البتزاز إلكرتوني من قبل أحد
األش�خاص وتهديده�ا بنرش صورها
ومساومتها مقابل مبلغ مليون دينار
ونصف ،عىل الفور وألهمية املوضوع
تم تش�كيل فريق عمل للمتابعة وبعد
التحري وجمع املعلومات التي أثمرت
بالوص�ول إىل املته�م حي�ث تم نصب
كمني محكم والقبض عليه ،تم تدوين
أق�وال املتهم وق�رر ق�ايض التحقيق
توقيف�ه وفق أح�كام  ٤٣٠من قانون
العقوبات لينال جزاءه العادل.

املخول�ة إىل هيئ�ة اإلعلام واالتص�االت
بموجب األمر ( )65لس�نة  ،2004وتعزيزا ً
لروح التعاون الديني والثقايف بني مكونات
الش�عب العراقي الس�يما مع حلول شهر
محرم ،ندع�و املؤسس�ات اإلعالمية كافة
لاللت�زام بالئحة قواعد الب�ث اإلعالمي مع
مراعاة اآلتي»:
 -١احترام قدس�ية هذا الش�هر من خالل
تجن�ب ب�ث او نشر أي محت�وى إعالمي

يسهم يف تغذية خطاب الكراهية والتطرف
بين أبن�اء البل�د الواح�د و يه�دد الس�لم
املجتمعي.
 -٢االلتزام بالدقة والنزاهة عرب التأكد من
مصداقية املعلومة قبل نرشها مع رضورة
ع�دم اجتزاء املواد االعالمي�ة والتالعب بها
مضمون�ا ً او ش�كالً بطريق�ة تؤثر س�لبا ً
عىل الحقائ�ق وتحريفه�ا وتعطي املتلقي
انطباعا ً غري واقعي.

 -٣إب�داء غاية الحرص عىل تمثيل وجهات
النظر املتعددة عند طرح القضايا املختلفة
م�ع تجن�ب نق�ل الترصيح�ات العاطفية
والدعائي�ة املتش�نجة التي تص�در عن اي
جه�ة او ف�رد مهما كان منصبه ،تش�جع
على اس�تهداف اش�خاص او جماعات او
مؤسس�ات معينة مما قد ت�ؤدي اىل تأزيم
الواقع وخلق الفوىض يف املجتمع.
 -٤األخ�ذ بنظ�ر االعتبار أه�داف النهضة

الفكري�ة للقضي�ة الحس�ينية مل�ا تمثل�ه
م�ن مشروع إصالح�ي ذي بع�د قيم�ي
إنس�اني يحم�ي الحري�ة ويحاف�ظ على
الكرام�ة ويصون الوح�دة املجتمعية ،من
خلال التأكيد على قيم التس�امح والتآزر
والتشجيع عىل االعتدال والتآخي واإليمان
بمب�ادئ الحوار وتقب�ل اآلخر بغض النظر
عن م�دى تطابق األف�كار او اختالفها بما
يسهم يف تعزيز نهضة املجتمع وتقدمه.

ايران عن تطورات األوضاع يف العراق :ال نتدخل بشؤونه الداخلية
بغداد  /المستقبل العراقي
رأت الخارجي�ة اإليرانية ،أمس االثنين ،أن التطورات الراهنة
يف العراق ش�أن داخلي ،مؤكدة على أن األح�زاب والتيارات
العراقية قادرة عىل تخطي هذه املرحلة.وقال املتحدث باسم
الخارجية اإليرانية نارص كنعاني تعليقا عىل تطورات األحداث

يف العراق ،إن «العراق بلد جار كبري ومهم بالنسبة لنا ،ونحن
نتاب�ع ونرصد تط�ورات األحداث في�ه بدقة وبحساس�ية».
وأضاف أن «الجمهورية االسلامية تعتقد ان امن العراق من
أمنها ،وبأن األحزاب والتيارات السياسية العراقية قادرة عىل
تجاوز األزم�ة من خالل اتباع الطرق الس�لمية والقانونية».
وبني « ّ
كنا ومانزال نحرتم خيار الشعب العراقي والنتدخل يف

شؤونه الداخلية لكننا نؤمن ان الحوار هو افضل طريقة لحل
الخالفات» ،مؤكدا «نحن واثقون ان الش�عب العراقي ش�عب
واع وناضج وسيتجاوز هذه الفرتة بكياسته وحكمته».وقال
أيضا «نحرتم قرار الش�عب العراقي ونؤمن بأن الحوار يعترب
أفضل طريقة لتس�وية املشاكل» ،مش�ددا عىل أن «العراقيني
واعني وناضجني وسيتجاوزون األزمة بحكمة».

األمن الوطني :اعتقال العرشات بتهمة االبتزاز اإللكرتوين خالل شهرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن جه�از األم�ن الوطني ،أم�س االثنني،
اعتقال العرشات بتهم�ة االبتزاز اإللكرتوني
خالل شهرين.

وذك�ر الجه�از يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ان «جهاز االمن الوطني
يلق�ي القب�ض على ( )31متهم�ا ً بقضاي�ا
اإلبتزاز اإللكرتوني خالل شهرين».
وأضاف أنه «بعد ورود شكاوى من املواطنني

بخصوص تعرضهم لحاالت إبتزاز إلكرتوني،
تمك�ن جه�از األم�ن الوطني خالل ش�هري
(حزي�ران وتم�وز) من تنفي�ذ عمليات عدة،
بعد استحصال املوافقات القضائية ،ونصب
كمائ�ن محكم�ة أس�فرت ع�ن اإلطاح�ة

بـ( )31مبتزا ً حاولوا اس�تغالل الضحايا عرب
مساومتهن بمبالغ مالية».
وأك�د أن�ه «ت�م تقدي�م جمي�ع املتهمين إىل
الجهات القضائي�ة املختصة لينالوا جزاءهم
العادل وفقا ً للقانون».

مطار اربيل ينفي استقبال رحالت خاصة لـ «مسؤولني هاربني من بغداد»
بغداد  /المستقبل العراقي
نفى مدير مطار اربيل الدويل احمد هوشيار،
أم�س االثنني ،م�ا تردد من أنب�اء عن هروب
مس�ؤولني م�ن العاصم�ة بغ�داد اىل مط�ار
أربيل.
ونقلت وكالة شفق نيوز ،عن هوشيار القول
إن «حركة املطار طبيعية جدا وعدد الرحالت

الداخلية بني مطاري اربيل و بغداد لم ترتفع
خالل االيام املاضية».
وعن ق�دوم عدد من املس�ؤولني يف الحكومة
االتحادي�ة اىل اربيل قال هوش�يار يف ترصيح
لوكالة ش�فق نيوز ،إن «قدوم املس�ؤولني يف
الحكومة االتحادية كان للمشاركة يف مراسم
دفن رفاة البارزانيني املؤنفلني التي أقيمت يف
مطار اربيل و يف منطقة بارزان لليوم الثاني»

مشيرا اىل «أنهم عادوا اىل بغ�داد بعد انتهاء
املراسم بشكل طبيعي».
وتداول�ت مواقع التواص�ل االجتماعي خالل
اليومني املاضيني انباء بشأن هروب عدد من
املس�ؤولني يف الحكوم�ة االتحادي�ة إىل اربيل
بع�د اقتحام الصدريني ملبنى الربملان العراقي
وكذلك دعوات االطار التنس�يقي لجماهريه
باالعتصام امام الخرضاء او دخولها.
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املالية الربملانية :الوضع األمني والسيايس
عطل اللجان النيابية
بغداد  /المستقبل العراقي
حملت اللجنة املالية النيابية ،أمس االثنني ،الوضع االمني والسيايس القائم
مسؤولية تعطيل عمل اللجان وإرجاء مشاريعها.
وق�ال عضو اللجنة ،فيص�ل النائيل« ،حتى االن اللج�ان النيابية لم تتناول
اي م�ن مواضيعها املعدة وذل�ك لكون عمل املجلس حتى االن معرقل وغري
مستقر».
واض�اف ،ان «اللج�ان لم تأخذ مس�احتها يف العمل غير مكتملة االعضاء
والرؤساء حتى االن».
وتاب�ع النائلي «كم�ا ان الوض�ع االمني والس�يايس غري مس�تقرين ليتم
املبارشة بالعمل وفقا للشكل املطلوب.

بارزاين وبالسخارت يؤكدان عىل رضورة
حل املشاكل عرب الدستور
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،مس�عود بارزاني ،واملمثلة
االممية يف العراق جينني بالس�خارت عىل رضورة حل املش�اكل السياسية
وفق الدستور.
وذك�ر بي�ان ملكتب بارزاني ان «بالس�خارت عزت بارزان�ي يف الذكرى 39
إلب�ادة البارزانيني وبذل الجه�ود يف املراكز الدولية للتع�رف عىل انها إبادة
جماعية وهي جريمة».
وبحث الجانبان الوضع الس�يايس للعراق وتطورات�ه وخلصا إىل «رضورة
حل املشاكل الدستور املبني عىل التفاهم».
كما استعرضا انتخابات اقليم كردستان حيث أكد بارزاني ان «االنتخابات
يجب ان تجري قريبا مع حماي�ة حقوق الطوائف الوطنية والدينية ولهذا
الغرض ،فإن الحزب الديمقراطي الكردس�تاني مستعد إلجراء االنتخابات
حتى غداً».

وزير الدفاع الرتكي :ليست لدينا أطامع
يف أرايض العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر الدفاع الرتك�ي خلويص
أكار أن بلاده ال تطم�ع يف أرايض
دول الج�وار ،موضح�ا أن ه�دف
أنق�رة م�ن العملي�ات العس�كرية
خ�ارج ح�دود تركيا ه�و مكافحة
التنظيمات اإلرهابية فقط.
ج�اء ذل�ك يف ترصيح�ات أدىل بها،
خلال اس�تضافته يف االجتم�اع
التحريري لوكالة «األناضول».
وق�ال خل�ويص أكار إن الق�وات
الرتكي�ة حي�دت  2226إرهابيا منذ
مطلع العام الحايل يف إطار مكافحة
التنظيمات اإلرهابية.
وش�دد على احترام س�يادة دول
الج�وار ووح�دة أراضيها ،موضحا

أن كف�اح أنق�رة ض�د التنظيمات
اإلرهابي�ة التي تنش�ط يف س�وريا
والع�راق ،يع�ود بالنف�ع كذلك عل
البلدين.
وعبر عن ح�رص أنقرة على عدم
إلح�اق أي رضر باملدنيين األبرياء
والبيئة والتراث التاريخي والديني
والثق�ايف خلال عملي�ات مكافحة
اإلرهابيني.
ووص�ف الوزي�ر الرتك�ي األت�راك
واألكراد والعرب والسنة والعلويني
بأنهم إخوة ،وأن تركيا ال تستهدف
أيا من هذه الرشائح.
وأوض�ح أن استراتيجية تركي�ا
الجدي�دة يف مكافح�ة اإلره�اب
ه�ي رضب اإلرهابيين يف أماك�ن
تواجدهم.

االستخبارات تطيح بتاجر مواد ومعدات
عسكرية ممنوعة يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت مفارز االس�تخبارات العس�كرية ،القبض عىل أحد االشخاص
الذين يقومون باملتاجرة وبيع املعدات واملواد العسكرية املمنوعة يف
محافظة كركوك.
وذك�ر بيان العالم املديرية ان «مفارز االس�تخبارات العس�كرية يف
ف�وج مغاوير املق�ر املتقدم لقيادة عمليــــــ�ات كركوك تمكنت
م�ن القاء القبض على املتاجر بتلك املعدات يف ش�ارع اطلس داخل
املحافظ�ة وتضبط بحوزت�ه ٢٠٤ ،مخـــــــــــازن مس�دس،
و ١٠٥مخازن كالش�نكوف ،و ٤٧جهاز اتص�ال ،وُ ٢١عدة بندقية،
و ٢٠ش�احنة جهاز اتصال و ٤نواظري ليلية ،و ٤مانعة وميض ،و٣
نواظيور قناص».
وتاب�ع البــــيان «ت�م رفع املواد والـتعامل معها وفق الس�ياقات
املعمول بها».

وزارة النفط تنفي أنباء
حتدثت عن «إخالء» الوزارة من موظفيها:
إشاعات
بغداد  /المستقبل العراقي

نف�ت وزارة النفط ،أمس االثنني ،األنب�اء التي تحدثت عن إخالء موظفيها
من مبنى الوزارة.
وقال�ت الوزارة ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إنها «تنفي
وزارة النفط ما تناقلته بعض وس�ائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي
من اخالء ملوظفي الوزارة».
ودع�ت الوزارة «وس�ائل االعالم اىل توخي الدقة يف نشر وتداول املعلومات
 ،وان تتحمل املس�ؤولية االخالقية واملهنية والوطنية ،وعدم االنجرار وراء
بث االشاعات املغرضة الهداف ومصالح ضيقة ،ترض بالصالح العام».
وتداولت بعض وس�ائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ،أنباء تحدثت
عن «إخالء وزارة النفط من موظفيها».
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وزير النقل :السكك احلديد ستكون رشكة رابحة خالل شهرين

كشف العمل على إعداد حلول مللوحة ماء االسالة

حمافظ البرصة يفتتح مركز أمراض الدم الوراثية سعة  100رسير
المستقبل العراقي /محمد الجابري

افتت�ح محاف�ظ البصرة املهن�دس أس�عد
العيدان�ي ،أمس االثنني ،مرك�ز أمراض الدم
الوراثي�ة س�عة  100رسي�ر يف مستش�فى
الطفل التخصيص.
وقال املحافظ أس�عد العيداني إن املركز الذي
ت�م افتتاحه ت�م بناؤه عىل نفق�ة الحكومة
املحلي�ة وه�و األكبر على مس�توى العراق
ويؤدي خدم�ات بأجهزة متطورة جدا ً تخدم
املصابني بأمراض الدم الوراثية.
وبني أن الحكومة املحلية تسعى بأن يكون يف
كل قضاء وناحية مستشفى متكامل وهناك خمس
مستش�فيات يتم بناؤها يف الوق�ت الحايل وتطوير
وتأهيل املستشفيات املوجودة يف املحافظة.
م�ن جانبه ،قال النائ�ب اإلداري للمحافظ رضغام
األج�ودي إن نصف املصابني بأمراض الدم الوراثية
مث�ل فقر دم املنجيل والبح�ري وباقي أمراض الدم
األخرى يف العراق موجودون يف محافظة البرصة.
وأشار إىل أن املركز يحتوي عىل  84رسيرا لنقل الدم
و  28غرف�ة رقود بعد أن كانت يف الس�ابق فقط 8
غرف و  28رسير للرقود.
ولف�ت األج�ودي إىل أن عدد املرىض الذي�ن يتلقون
العالج يف هذا املركز يبلغ  8208مريض وهو بزيادة
ش�هرية حيث بلغت إحصائية امل�رىض الذي قاموا
بنقل الدم الشهر املايض  1600مريض.
وأوضح أن الخطوة القادمة بتطوير هذا املركز هو
تجهيزه بمخترب الجزئي من قبل الحكومة املحلية
ليكون جاهزا ً إلجراء عمليات زراعة نخاع العظم.
إىل ذلك ،قال مدير صحة البرصة عباس التميمي إن

افتت�اح هذا املركز هو جزء م�ن الخطة التطويرية
للقطاع الصح�ي يف املحافظة الت�ي وضعت قبل 3
س�نوات والتي أنجز منها افتتاح مستشفى القلب
ومستش�فى الجه�از الهضمي واألس�بوع القادم
سيتم افتتاح املستش�فى الوبائي سعة  100رسير
والقريب من املستش�فى الرتكي والذي اس�تحصل
املحاف�ظ العدي�د م�ن املوافق�ات من قب�ل رئيس
مجل�س لغرض إكماله وافتتاحه يف ش�هر آذار من
العام املقبل.
وبني أن صحة البرصة أنجزت توسعة مركز األورام
م�ن  60إىل  90رسي�ر وكذلك تأهي�ل مركز أمراض
الدم الوراثية السابق ونقل عدد من املرىض فيه.
إىل ذلك ،عدت الحكوم�ة املحلية يف البرصة ،بإيجاد
الحل�ول ملش�اكل ارتف�اع الرتاكيز امللحي�ة يف مياه
االس�الة وزيادة االطالقات املائي�ة تجاه املحافظة
وكذلك حل مش�اكل مش�اريع املي�اه واملحطات يف
الهارث�ة والرباضعي�ة والجبيلة ،وفيما اش�ارت اىل
مشكلة التجاوزات املس�تمرة عىل الحصص املائية
واس�تخدام املائ�ي ألغ�راض غير االس�تخدامات

الش�خصية ،أكدت ان مش�اكل البل�د العامة
اثرت سلبا ً حتى عىل التخصيصات املائية.
وقال محافظ البرصة ردا ً عىل ش�كاوى ،قال
إنه يجري متابعة مسألة اطالقات املياه مع
وزير املوارد املائية والذي يعمل جاهدا ً بشأن
االتفاقي�ة املائية مع تركيا وإيران ،وذلك بعد
انخف�اض اطالق�ات املياه ال�واردة من دول
الجوار ،ونأمل ان تعود بالحجم السابق.
ولف�ت اىل ان املش�كلة الحقيقية التي تواجه
ملف املياه ه�ي التجاوزات س�يما يف قضاء
اب�ي الخصي�ب ،داعيا املواطنني اىل الش�عور
باملس�ؤولية وعدم اس�تخدام املياه ألغراض
الس�قي كون ذلك يمنع وص�ول الحصص اىل باقي
املواطنني.
ون�وه كذلك اىل املش�كلة الحاصل�ة يف مرشوع املاء
الكبري يف قضاء الهارثة نتيجة عدم تخصيص وزارة
االعم�ار والبلدي�ات ،األموال التش�غيلية للمرشوع
وهو من املشاريع الوزارية وغري مرتبط بالحكومة
املحلي�ة ،مبينا ان لقاء جرى ي�وم الخميس املايض
م�ع رئيس مجلس الوزراء ووزي�ر البلديات ووزير
املالية إلعادة تل�ك التخصيصات املالية ،وعىل ضوء
ذل�ك ع�ادت زي�ادة ض�خ املي�اه لتغطية مش�كلة
املياه.
كما تط�رق اىل املش�اكل «الحقيقي�ة» الحاصلة يف
محطتي مياه الرباضعية والجبيلة ،مبينا ان العمل
جار بهذا الش�أن من خالل اجراء التوسعة ،وكذلك
ٍ
إليص�ال خ�ط ناق�ل اىل الرباضعية العتم�اد نظام
املراشنة للقضاء عىل اللسان امللحي.
وختم حديثه بش�أن حال البلد بشكل عام أثر سلبا
عىل ملف املياه والتخصيصات املائية.

بغداد  /المستقبل العراقي
أوج�ز وزير النقل ن�ارص الش�بيل ،أمس االثنني ،مه�ام رشكات
الوزارة ،وفيما حدد أبرز املعوقات التي تواجهها ،أوضح الس�بب
الرئيس لتوقف مرشوع النقل البحري.
وقال الش�بيل ،إن «س�كك الحديد تم تأسيس�ها من�ذ أربعينيات
القرن املايض ،ونتيجة مرور الزمن تعرضت لالستهالك وأصبحت
متهالك�ة اآلن ،ولكن الوزارة تمكنت خالل هذه الفرتة من إعادة
ع�دد من الس�كك من بغ�داد إىل املوص�ل ومن بغ�داد إىل البرصة
وجعلها جاهزة للعمل».
وأضاف «ويف منطقة السماوة أيضا تقوم الرشكة حاليا ً يف عملها
هن�اك ،إضاف�ة إىل املنطق�ة الغربية حيث س�كة قط�ار صالحة
للعم�ل ،أم�ا القطار الذي يعرب عىل جهة الف�رات فقد تم تدمريه
م�ن عصابات داعش اإلرهابية وت�م االتفاق مع املحافظة للعمل
عىل إعادة تأهيل الجرس وإعادته للعمل».
وتاب�ع «وقعنا مع الرشكة اإليطالية عقدا ً لوضع تصاميم جديدة
تب�دأ من مين�اء الفاو إىل تركيا حيث الرب�ط يكون ما بني الرشق
والغ�رب وبني تركيا وميناء الفاو وهذا أيضا س�يكون من خالله
عدة تفرعات للطرق « ،مشريا ً إىل أن «هذه املخططات سوف تنجز
نهاية الشهر الثامن» .وبخصوص القاطرات ،قال الوزير« :لدينا
القاط�رات الصينية التي تم دخولها منذ  ،2014ولدينا القاطرات
القديمة التي أصبحت رسعتها بطيئة بسبب تعرضها للتجاوزات
عىل الطرق س�واء كانت تل�ك التجاوزات من قبل مواطنني أو من
قبل البناء القريب من السكك الحديد من قبل املتجاوزين».
وتابع الش�بيل ،أن «رشكة سكك الحديد مهمة جدا ً وهي األساس
يف الرب�ط بين املحافظات عىل الرغ�م من أنها الرشك�ة الوحيدة
الخ�ارسة لدينا حالياً ،واآلن لدينا عقد للحاويات حيث نعمل عىل
نق�ل الحاويات للمش�تقات النفطية من بيج�ي والكيارة وخالل
شهر أو شهرين ستكون من الرشكات الرابحة».
وأش�ار إىل أن «رشكة النقل الخاص مس�ؤولة عن جميع املرائب
بعموم العراق» ،مردفاً« :لدينا مرآب املوصل عىل وش�ك أن ينجز،
إضافة إىل مرائب النارصية والبرصة والس�ماوة أيضا عىل وش�ك

املرور :حكومة البرصة تعاقدت مع رشكة خمتصة بمجال اإلشارات الضوئية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مع�اون مدي�ر م�رور البصرة ري�اض العيداني
ع�ن تعاقد حكوم�ة البرصة املحلية م�ع رشكة مختصة

بالتخطيط يف مجال اإلشارات الضوئية تمهيدا للعمل بها
حسب توجيهات وزارة الداخلية وحكومة البرصة باعتبار
إن اإلش�ارات تمث�ل وجه حض�اري من أوج�ه املحافظة
باإلضافة إىل ما تقدمه لسائقي املركبات من خدمة.

وبني العيداني تواصل مرور البرصة مع الرشكة وتزويدها
بكاف�ة البيان�ات الخاصة بحركة املركب�ات والتقاطعات
واملش�اكل.الفتا إىل أن الرشكة من جانبها رشعت بوضع
أجه�زة مختص�ة ملراقبة حرك�ة التقاطعات واحتس�اب

تأهيل أول فرن حكومي يف بغداد إلنتاج اخلبز بسعر مدعوم
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن تأمين م�ادة
الطحين حتى بداية موعد تس�ويق الحنطة
عام  ،2023وفيما أشارت إىل تأهيل أول فرن
حكومي يف بغداد ،أكدت وضع خطة لتسويق
الخبز املدعوم.
وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة
لتصني�ع الحب�وب علاء محمد صال�ح ،إن
«م�ادة الطحني مؤمنة خالل ه�ذا العام بعد
تس�لم حنطة محلي�ة تقدر بنح�و مليونني

و 150ال�ف طن» ،مبين�ا أن «ه�ذه الكمية
كافية لتجهيز املواطن بالطحني حتى نهاية
العام الحايل».
وأض�اف ،أن «مبال�غ قانون االم�ن الغذائي
س�توفر الحنطة من االس�ترياد والتي تكفي
لبداية تسويق عام .»2023
وبش�أن االف�ران الحكومية ،أك�د صالح أن
«رشكة تصنيع الحبوب يف الخطوات النهائية
من تأهيل االفران الحكومية والتي س�تكون
كبيرة ومن مناش�ئ عاملية رصين�ة» ،الفتا
اىل أن «الخ�ط االنتاجي الواحد لهذه االفران

الصحة تعلن عن توزيع االطباء
خرجيي هذه االعوام
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصح�ة ،أمس االثنني ،ع�ن توزيع االطب�اء خريجي العام
 2019 – 2018والسنوات السابقة لالقامة القدمى.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان الصحة اصدرت
اعمام�ا اىل دوائرها يف بغ�داد واملحافظات ودائرة مدين�ة الطب تؤكد فيه
اعمامه�ا املرق�م  ٥١١٥٤يف  ٢١/٧/٢٠٢٢اعلنت فيه ع�ن توزيع االطباء
خريج�ي الع�ام  2019 – 2018الدور االول والثاني والس�نوات الس�ابقة
وخريج�ي الجامعات غير العراقية عىل الفروع الطبي�ة لالقامة القدمى
وحس�ب احتياج دوائر
الصح�ة يف بغ�داد
واملحافظات.
ولف�ت البي�ان ،اىل انه
يك�ون موع�د اس�تالم
خلال
الطلب�ات
اس�بوعني م�ن تاريخ
صدور االعمام وبشكل
نهائ�ي وعدم اس�تالم
اي طلبات بعد التاريخ
املثبت يف االعمام.

املوارد تكشف تفاصيل االجتامع
األخري مع اجلانب الرتكي بشأن
امللف املائي
بغداد /المستقبل العراقي

وضح الناطق الرسمي باسم املوارد
املائية عيل رايض أن ملف التفاوض
بين الوف�د الفني العراق�ي والوفد
الرتكي ،كان آخرها ما حدث خالل
االجتماع املنعقد بني الطرفني ركز
عىل عدم ج�واز التدخل بسياس�ة
الع�راق املائي�ة م�ن قب�ل الجانب
الرتكي.
وق�ال رايض إن االتف�اق تضم�ن
زي�ارة وف�د رس�مي لالطلاع عىل

واقع السدود الرتكية األمر الذي لم
ترد به موافقة إىل اآلن ،فيما لم يتم
تغيري مستوى االطالقات.
وأضاف أن هناك خطتني اإلطالقات
املائي�ة تض�م األوىل االس�تخدام
الزراع�ي واأله�وار والبصرة،
والخط�ة الثانية الت�ي تؤمن نظام
الرش�ن والتج�اوزات والش�حة
املائية.
ولفت إىل العم�ل عىل حفر اآلبار يف
املناطق الزراعية التي تشهد شحة
يف املياه.

يمنح  15الف صمونة يف الساعة».
وبين« ،س�نعتمد خط�ة تس�ويقية م�ن
خالل االكش�اك او املنافذ التس�ويقية والتي
ستس�اهم بتخفي�ف الع�بء على املواط�ن
العراقي» ،موضحا أن «سعر رغيف الخبز او
الصمون سيكون مدعوما».
وبني أنه «تم تأهيل أكرب افران رشكة تصنيع
الحب�وب يف منطق�ة الكاظمي�ة ،وس�تكون
هن�اك عمليات تأهيل لباق�ي االفران» ،الفتا
اىل أنه «خالل االيام القادمة سنش�هد افتتاح
هذه االفران النتاج رغيف الخبز».

الدفاع املدين يسجل أكثر
من  3آالف حريق خالل
متوز املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
سجلت مديرية الدفاع املدني ،أمس االثنني ،أكثر من 3
آالف حادث حريق خالل شهر تموز املايض.
وقال�ت املديري�ة ،يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،إن ع�دد ح�وادث الحريق خالل ش�هر
تموز بلغ�ت ( )3077حادث حريق ،وهو األعىل معدل
خالل الس�نوات املاضية.وأسفرت حوادث الحريق عن
مرصع ( )18ش�خصا ً أغلبهم نتيجة استنشاق نواتج
الحريق الس�امة ،وفقا ً للبيان.وأوضح البيان أن أهم
أسباب اندالع حوادث الحريق هو التماس الكهربائي،
حي�ث بلغت نس�بة ح�وادث الحريق نتيج�ة التماس
الكهربائ�ي ب�ـ ( )%47أم�ا باق�ي األس�باب توزعت
بني اإلهمال وعب�ث األطفال واملتعم�د منها.وأضافت
أن «أع�داد الح�وادث ازدادت بمعدالتها س�نويا ً نظرا ً
للتوس�ع العمراني واس�ترشاء املخالفات يف استخدام
مواد البناء غري املس�موح بها والتجاوزات عىل صنف
البناء وتحويل البعض من األبنية السكنية إىل مخازن
غري نظامية وسط األحياء واملدن السكنية».

بيطرة ميسان تبارش بحملة تلقيح
جمانية ضد طاعون املجرات
الصغرية والتهاب اجللد العقدي
ميسان  /المستقبل العراقي

بارشت الكوادر البيطرية يف مستشفى ميسان بحملة
مجاني�ة للتلقيح ضد طاعون املجرات الصغرية PPR
وم�رض الته�اب الجلد العق�دي فضال عن اس�تمرار
حمالت التغطيس ملكافحة مرض الحمى النزفية.
وقال إعالمها ملراسل املربد إن املستشفى واملستوصفات
البيطرية التابع�ة له رشعت بتنفيذ الحمالت الوقائية
ضد األمراض املذكورة فضال عن استمرارها بعمليات
التغطيس بمادة الدلتا مثرين ملكافحة الوسيط الناقل
ملرض الحمى النزفية.

املركبات وهي اآلن يف طور الدراسة تميدا للبدء باملرشوع.
وأش�ار العيداني إىل أن الشروع بتطبيق املرشوع بحاجة
إىل تغيري التقاطعات واملسارات والعمل عىل البنى التحتية
والتي يتم التباحث بشأنها مع الرشكة املختصة.

ضبط عاملني يف أحد مستشفيات نينوى الستخدامهام
مواد منتهية الصالحية يف العمليات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ،أمس
االثنني ،ضبط رؤس�اء وأعض�اء اتحاداتٍ
ونقاب�اتٍ عماليَّ� ٍة يف نين�وى؛ ملُخالفته�م
القانون ،وعاملني اثنني يف أحد مستشفيات
املحافظ�ة الس�تخدامهما م�واد منتهي�ة
الصالحية يف العمليات.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة ،تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «مالكات دائرة
التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة
َّ
تمكنت من ضبط رؤساء وأعضاء اتحاداتٍ
ُ
ونقاب�اتٍ عماليَّ� ٍة يف نين�وى؛ ملخالفته�م
القانون».
وأضاف�ت الدائ�رةَّ ،
إن «ملاكات مُ ديريَّ�ة
تحقي�ق الهيئة يف املحافظ�ة َّ
تمكنت ،بعد
القي�ام بأعم�ال املُتابع�ة والتح�رِّي ،من
ضبط رئيس وأعض�اء اتحاد ُعمَّال نينوى

واالتح�اد الوطن�ي ملرك�ز نقاب�ات عمَّال
نينوى ،فضالً عن االتحاد العراقي لنقابات
العمَّ�ال يف املُحافظ�ة ،مُ ب ِّي ً
ن�ة َّ
أن املُ َّتهمني
قاموا بتأس�يس اتحاداتٍ نقابيَّ� ٍة ُ
للعمَّال
وجباية األموال خالفا ً للقانون».
وأوضح�ت َّ
أن «عدد املُ َّتهمين املضبوطني
ً
خالل العمليَّة بلغ (  )12مُ َّتهماً» ،مُ
شيرة
إىل «ملاكات املُديريَّ�ة ضبط�ت جمي�ع
األوليَّ�ات الت�ي له�ا عالقة بتأس�يس تلك
االتحادات والنقابات».
َّ�ة مُ
نفصل�ة ،أش�ارت الدائرة إىل
ٍ
ويف عملي ٍ
«ضب�ط مُ َّتهمين اثنين م�ن العاملني يف
التعليمي يف نينوى؛
مستش�فى ابن س�ينا
ِّ
لقيامها باستخدام موا َّد مُ نتهية الصالحية
ً
الفتة إىل «اس�تخدام ()24
يف العمليَّ�ات»،
أنب�وب قس�طرة وريديَّ�ة مل�رىض ال�كىل،
إضافة إىل ( )12علبة يود ُيستخ َدمُ لتعقيم
الجروح».

التجارة جتهز الوكالء باحلصة اخلامسة
من الطحني «اخلبازة»
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة ،أمس االثنني ،عن مبارشة الرشكة العامة لتصنيع الحبوب بقطع
قوائم تجهيز الوكالء ملادة الطحني.
ونقل بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه عن مدير عام الرشكة أثري داود
س�لمان قوله ،ان «مراكز القطع يف بغداد واملحافظات فتحت ابوابها امام وكالء الطحني
أمس األحد لتسلم قوائم تجهيز الحصة الخامسة من الطحني لهذا العام».
وأض�اف س�لمان ان «الرشكة بارشت ي�وم أمس بعملية القطع وفق�ا للجداول املعتمدة
حسب املراكز التموينية مع اسبقية تجهيز للمناطق األكثر فقرا ً ومراعاة تنسيق التجهيز
للمناطق حس�ب الفترات الزمني�ة املحددة».وأكد على «توجيه جميع املراك�ز االلتزام
بتبس�يط االجراءات وتس�هيل مراجعة الوكالء» داعيا ً املواطنني اىل «تسلم حصصهم من
الطحني والتبليغ عن الحاالت السلبية».وبني ،أن «الطحني املجهز يخضع للفحص النوعي
وفح�ص الخبازة قبل توزيعه إىل الوكالء اضافة اىل ارشاف اللجان الرقابية والنوعية عىل
عمل املطاحن ومتابعة عملية االنتاج والتجهيز».

حصيلة شهر متوز ملكافحة املخدرات بميسان:
 24مته ًام خلف القضبان
بغداد /المستقبل العراقي
تمكن�ت مف�ارز مكافح�ة املخ�درات يف
ميس�ان م�ن القب�ض على ( )24متهما ً
بتعاط�ي وتجارة املواد املخدرة وضبط 17
كغ�م و  208غرام م�ن مادة الكريس�تال
و ( )3كغ�م غ�رام من مادة الحشيش�ة و
( )13ق�رص كبتاج�ون و ( )294ق�رص
مؤث�ر عقلي وأدوات تعاطي ع�دد ()227
عليه�م وامل�واد املضبوط�ة م�ن املخدرات
خالل عمليات أمنية نفذتها خالل الش�هر

املايض.وق�ال أعالمه�ا يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن امللقى
القب�ض عليهم وفق أوام�ر منفذة للفرتة
من  1تم�وز  2022ولغاية  ١آب وش�ملت
القبض عىل مجموعة كبرية من املتاجرين
واملتعاطني يف عموم املحافظة.
وأض�اف البي�ان أنه�ا تمكن�ت كذل�ك من
ضب�ط ( )6عجلات و  6دراج�ات ناري�ة
وبندقية كالش�نكوف عدد ( )2ومس�دس
عدد ( )5خالل عمليات املداهمة والتفتيش
ومالحقة مطلوبني بقضايا املخدرات.

اإلنج�از» .وأوضح ،أن «رشك�ة النقل الخاص مس�ؤولة عن كل
النقل داخ�ل العراق لنقل املواطنني وهي م�ن الرشكات الرابحة
لكنه�ا تحتاج إىل التطوير حيث بدأن�ا العمل بخطط لتطوير تلك
املرائب ،وكل املحافظات مش�مولة بموضوع املرائب منها نينوى
والعمارة والبرصة وكربالء املقدسة والنجف األرشف أيضا».
وفيم�ا يخ�ص قطاع النقل البح�ري ،قال الش�بيل« :لدينا رشكة
النقل البحري وهي رشكة رابحة ،ولكن لألسف أغلب بواخرنا تم
تدمريها حيث لدينا س�ت بواخر فقط تق�وم حاليا بمهام كبرية
ج�دا ً يف النق�ل ،وخططنا حاليا ً لشراء بواخر جدي�دة قريبا ً جدا ً
م�ن خالل املبالغ املتوفرة للبحري�ة حيث كان هناك عقد يف العام
 2012تم توقيعه لرشاء باخرات لكن لألسف لم ينفذ».
وأردف بالق�ول« :نفتقر لوجود نقل للمس�افرين بيننا وبني دول
الج�وار حيث لدينا نقل تجاري فقط ،لكننا نفكر يف أن نبدأ بنقل
املس�افرين خاصة م�ن البرصة إىل دب�ي وهذا يتطل�ب عددا ً من
الزوارق التي تس�مى بالس�احبات ،واآلن لدينا واحد من اليخوت
القديم�ة الت�ي كان�ت يف زمن النظام الس�ابق س�وف نعمل عىل
إعادته والذي يعد البذرة األوىل للنقل البحري».
ونوه بأن «النقل النهري لم تتمكن الوزارة من تنفيذه علما ً أنها
أكمل�ت كل املرائب ولديها يف بغ�داد  21زورقا ً ولكن كل ما أرادت
افتتاحه تكون ضحالة املياه عائقا ً بس�بب ش�ح املياه املوجودة
لذلك توقف هذا املرشوع»

حمافظة بغداد تفتح باب التقديم عىل تعيينات
العقود وفق قانون الدعم الطارئ
بغداد  /طالب ضاحي  /عادل احمد
أعلن�ت محافظة بغ�داد ،أم�س االثنني ،فت�ح ب�اب التقديم عىل
تعينات العقود وفق قانون الدعم الطارئ
وقالت املحافظة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إنه «تم فتح باب التقديم عىل تعيينات العقود الخاصة بمحافظة
بغ�داد ،وفق قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية ،لحملة
ش�هادات البكالوريوس والدبلوم ،حس�ب االختصاص�ات املُعلنة
آنفاً».
وأضافت ،أن «التقديم عىل التعيينات يكون عرب الرابط أدناه»:
https://ur.gov.iq/index/showorg/10042/20133/eservice

الرتبية :لن نسمح باإلرضار بأي
طالب يف السادس اإلعدادي
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الرتبية ،أمس االثنني ،أنها لن تس�مح باإلرضار بأي
طالب يف السادس اإلعدادي.
وجاء يف بيان لوزارة الرتبية تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
أن�ه «ضم�ن إط�ار التواصل م�ع رشكاء وزارة الرتبي�ة يف إنجاح
العملية االمتحاني�ة ،زار الوكيل اإلداري ،رئي�س اللجنة الوزارية
الس�اندة لالمتحان�ات العامة فلاح محمود القيسي ،محافظة
كربلاء املقدس�ة ،وكان يف اس�تقباله املحاف�ظ نصي�ف جاس�م
الخطاب�ي ،ومدي�ر ع�ام تربية كربلاء عباس عودة الس�لطاني،
ملتابعة سري االمتحانات العامة للصف السادس اإلعدادي».
وحث القييس ،الطالب عىل «الجهد واملثابرة واالعتماد عىل النفس
ليصلوا إىل أعىل املراتب».
وأك�د القييس لرؤس�اء املراك�ز االمتحانية واملرشفين واملراقبني
عىل «رضورة العمل بروح املس�ؤولية الحقة لضبط سري العملية
االمتحاني�ة بصورة صحيح�ة ومرضية» ،مشيرا ً إىل أن «الوزارة
تس�عى لتوفري س�بل تفوق أبنائها الطلبة ولن تس�مح باإلرضار
بأي طالب».

املثنى :تقدم يف تنفيذ مرشوع
جمرس الصدرين يف الساموة
المثنى /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة اإلعمار واإلس�كان ،أم�س االثنني ،عن تقدم كبري يف
مرشوع مجرس الصدرين وس�ط الس�ماوة ،وفيما أش�ارت إىل أن
نس�ب اإلنجاز وصلت إىل  %81أوضحت أن السقف الزمني للتنفيذ
بشكل كامل يصل إىل  18شهرا.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة أن الرشكة
املنف�ذة مس�تمرة بعملها وفقا للج�دول املعد من قب�ل املهندس
املقيم.
موضح�ا أن املشروع مك�ون م�ن مجرسي�ن رئيس�يني تتفرع
منهما  7محاور ترتبط بش�وارع رئيس�ية ويبلغ مجموع أطوال
املجسرات أكثر م�ن  3كم باإلضافة إىل ش�وارع خدمية ومناطق
خرضاء أسفل املجرسات.
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وزراة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية
املناقصة املرقمة  2022/2مناقصة عامة
تعل�ن رشكة توزيع املنتجات النفطية عن مناقصة قلع واعادة انش�اء محطة تعبئة وقود املنصورية الحكومية يف محافظة دياىل /
قض�اء الخالص /ناحية املنصورية بمبل�غ تخميني قدره (  )3,220,526,500ثالثة مليار ومائتان وعرشون مليون و خمس�مائة
وس�تة وعرشون الف وخمس�مائة دينار ضمن ح 112/مباني وانشاءات حس�ب الرشوط العامة واملواصفات التي يمكن الحصول
عليها من رشكة توزيع املنتجات النفطية  /الهياة املالية  /الصندوق لقاء مبلغ قدرة (  )250,000مائتان وخمسون الف دينار غري
قابلة للرد
فعلى الرشكات املتخصصة واملقاولين واملصنفني من ذوي الخربة واالختصاص من (ألدرجة الرابعة ـ انش�ائية فاعىل ) والراغبني
باالشتراك باملناقصة واملجددة هوياتهم ممن س�بق لهم القيام باالعمال املماثلة مراجعة رشكة توزيع املنتجات النفطية  /الهياة
املالي�ة  /الصن�دوق لتقديم العطاءات وعىل يكون راس مال الرشكة ال يقل عن ( )2اثنان مليار دينار وتعترب تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم  2لسنة  2014جزء ال يتجزء من العقد وسيتم اعتماد الوثائق القياسية يف املناقصة
املستمسكات املطلوبة :
 1ـ ـ تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه ويف 3ثالثة ظروف
(ظ�رف يحتوي عىل املستمس�كات االصولية  ،ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنه�اج تقديم االعمال  ،ظرف يحتوي عىل العرض
التجاري للرشكة)
 2ـ ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة (النسخة االصلية)
 3ـ تقديم خطاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع ( )96,615,795س�تة وتس�عون مليون وس�تمائة
و خمس�مائة عرشة الف وس�بعمائة وخمسة وتسعون دينار اي بنس�بة ( )%3من مبلغ الكلفة التخمينية مقدم المر رشكة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة صادر من مصرف عراقي معتمد (خطاب الضمان يجب ان يكون من مصارف معتمدة وال يقل راس�مالها عن
 250,000,000,000مائتان وخمسون مليار دينار وكذلك غري محضور التعامل معها )
ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق موقع ومختوم ومس�جال عليه اس�م املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات الضمان
باسم مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة ( )5خمسة اشهر بعكسه يهمل العطاء
 4ـ ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول (املوقع  ،رقم املحلة والزقاق  ،رقم الدار او الشقة  ،رقم الهاتف  ،الربيد االلكرتوني
 ،ألنقاط الدالة لسكن املدير املفوض )
 5ـ كتاب الهيئة العامة للرضائب (عدم املمانعة ) لعام نرش املناقصة معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية  +/الهوية الرضيبية
والرقم الرضيبي نافذة
 6ـ اجازة تاس�يس الرشكة صادرة من دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة التجارة وش�هادة تاسيس الرشكة مصدقة قانونا وشهادة
ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني مجددة ( الدرجة الرابعة ـ أنشائية فاعىل)
 7ـ يتم استقطاع رسم الطابع الهنديس من صاحب العطاء الذي ترسو عليه املناقصة بنسبة ( )1واحد من االلف الول خمسة االف
دينار و ( )2/1ونصف بااللف ملا زاد عىل ذلك استناد اىل االعمام املرقم ( 4287يف )2020/7/12
 8ـ يستوجب ان يقدم وكيل الرشكة وكالة رسمية و مصدقة من قبل كاتب العدل عند املراجعة
 9ـ تقديم قائمة باسماء كوادر العاملني لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية
 10ـ يتوجب عىل مقدم العطاء مىلء استمارة القسم الرابع من الوثائق القياسية وطباعتها عىل قرص ( )CDمدمج بصيغة برنامج
الورد ويرفق مع العطاء املرفقة مع وثائق املناقصة ويف حالة عدم امالئها سيتم استبعاد العطاء
وسوف يهمل او يستبعد اي عطاء غري مستويف للمستمسكات اعاله ورشوط املناقصة فنيا والدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
وسيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف التقديم عىل املناقصة بتاريخ  2022/8/21املوافق يوم االحد
يف رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع دياىل  /قاعة االجتماعات علما ان اخر موعد لتقديم العطاء يكون الس�اعة ( الثانية عرش
بعد الظهر ) بتاريخ ( )2022/9/5املوافق يوم االثنني ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
عنوان الربيد االكرتوني لرشكة توزيع املنتجات النفطية

املدير العام
عيل صباح حمسن

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد 31655 :
التاريخ 2022/8/1

اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013املعدل
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة عن ايجار (العقارات ) املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية
فعىل الراغبني باالشتراك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مستصحبني معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة  %30من القيمة املقدرة ولكامل فرتة
االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة ويف حال حصول
املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال
الدولة املرقم  21لسنة  2013املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل  30يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل
االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة
المساحة

القيمة المقدرة /سنويا

مدة االيجار

ت

2600م2

 9000000تسعة مليون دينار سنويا

سنة واحدة

2

عرصة خالية التخاذها سكلة لبيع المواد االنشائية في حي القدس وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 2
جزء من  61/40528/3جزيرة

2400م2

 9000000تسعة مليون دينار سنويا

سنة واحدة

3

عرصة خالية التخاذها سكلة لبيع المواد االنشائية في حي القدس وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 4
جزء من  61/40528/3جزيرة

2800م2

 7500000سبعة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا

سنة واحدة

2700م2

 7500000سبعة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا

سنة واحدة

3000م2

 8000000ثمانية مليون دينار سنويا

سنة واحدة

25.20م2
16,50م2
17,60م2

 5300000خمسة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا
 4250000اربعة مليون ومائتان وخمسون الف دينار سنويا
 4250000اربعة مليون ومائتان وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

210م2

 2000000مليونا دينار سنويا

ثالث سنوات

75م2
200م2

 1000000مليون دينار سنويا
 2000000مليونا دينار سنويا

ثالث سنوات
ثالث سنوات

218,66م2

 3000000ثالثة مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

200م2

 3000000ثالثة مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

610م2

 7000000سبعة مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

200م2

 1,500,000مليون وخمسمائة الف دينار

ثالث سنوات

50م2

 2000000مليونين دينار

ثالث سنوات

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

رقم العقار وموقعه
عرصة خالية التخاذها سكلة لبيع المواد االنشائية في حي القدس وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 1
جزء من  61/40528/3جزيرة

عرصة خالية التخاذها سكلة لبيع المواد االنشائية في حي القدس وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 5
جزء من  61/40528/3جزيرة
عرصة خالية التخاذها سكلة لبيع المواد االنشائية في حي القدس وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 6
جزء من  61/40528/3جزيرة
حانوت شارع العباس والمرقم 5
حانوت شارع العباس والمرقم 6
حانوت شارع العباس والمرقم 7
عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة جزء من العقار  12/2جزء من
600هـ
عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 1جزء من العقار 6226
عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة جزء من العقار  61/6225/3جزيرة
عرصة خالية التخاذها معرض تجاري وبدون مشيدات ثابتة في حي الرسالة والمرقمة
61/25435/3جزيرة
عرصة خالية التخاذها معرض تجاري وبدون مشيدات ثابتة في حي الرسالة والمرقمة
61/25819/3جزيرة
عرصة خالية التخاذها معرض تجاري وبدون مشيدات ثابتة في حي ضباط االسرة والمرقمة
61/50000/3جزيرة
عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة جزء من العقار  /1جزء من 600هـ
عرصة خالية التخاذها مشتل لبيع الزهور والهدايا الواقعة في سريع حي المعلمين وبدون مشيدات
ثابتة جزء من التصميم  555ب

املهندس
حسن حممد عيل جمبل
مدير بلدية كربالء املقدسة

العدد 2/
التاريخ 2022/7/31

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب ...
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجير االمالك املدرجة
اوصافه�ا يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدي�ة املوفقي�ة وفق الح�كام املادة 12
الفقرة (ثالثا أ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل
الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية املوفقية خالل فرتة
( )30ثالث�ون يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني
معهم التامين�ات القانونية البالغة ( )%30من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او
نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر
مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (الع�ارشة صباحا) واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رس�مية تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال
املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من
البلدية بهذا الصدد
الرشوط  :يلتزم املستاجر بوضع كامرات مراقبة
ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة م2

الموقع

مدة االيجار

1

ارضية كشك

358

 12م2

المنطقة التجارية

سنة واحدة

2

ارضية كشك

359

 12م2

المنطقة التجارية

سنة واحدة

3

ارضية كشك

360

 12م2

المنطقة التجارية

سنة واحدة

4

متنزه وساحة العاب
خماسية

156

 2دونم

شارع الكورنيش

سنة واحدة

املهندس
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
تنويه
نشر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي
بالع�دد  2647يف  2022/7/17االعلان
الخ�اص بمديري�ة تنفيذ الكوف�ة املنفذ
عليه ذكر اس�م املدين عقب�ل طالب عبد
الحسين خط�ا والصحيح عقي�ل طالب
عبد الحسني لذا اقتىض التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد /560ش2022/
التاريخ 2022/8/1
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /ديان�ا عقي�ل عب�د
شنان
بناء عىل الدعوى بالعدد /560ش2022/
املقامة من قبل املدعي مهند حس�ن عبد
االمير ض�د املدعى عليه�ا ديان�ا عقيل
عب�د ش�نان لغ�رض حضوره�ا ام�ام
هذه املحكمة وملجهولي�ة محل اقامتها
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار
املختاراملرف�ق بالدعوى ق�ررت املحكمة
تبليغه�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
 2022/8/17ويف حالة عدم حضورها او
من ينوب عنها قانونا س�تجري املرافعة
بحقها غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عمار شهيد عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3504ب2022 /1
التاريخ 2022 /8/ 1
إىل املدعى عليه رضا مرتىض محمد
أقام املدعي احمد عباس محمد الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة أعلاه وال�ذي يطل�ب
فيه�ا الحك�م بتاييد الحج�ز االحتياطي
على العقاري�ن املرقمين /18306حي
الغدي�ر و  / 14414ح�ي االمري والحكم
بتس�ديد املبلغ املذك�ور يف مقاولة البيع
الخارجي�ة املؤرخ�ة 2022/6/28
ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي وأش�عار مختار
حي الغدير  1/عيل عبد الحسني الدعمي
ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك إعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف
يف ي�وم  2022/8/7الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
الع�دد  /4 :حجة اذن باس�تصدار جواز
سفر 2022 /
التاريخ 2022/8/1
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /قاس�م مش�تاق
سلمان
بن�اءا عىل الطلب املق�دم من قبل طالبة
حج�ة االذن باس�تصدار ج�واز س�فر
للمدعوه س�عاد عب�د الرضا موىس امام
ه�ذه املحكم�ة فق�د اص�درت املحكمة
حجة اذن باستصدار جواز سفر املرقمة
 4يف  2022/7/25وملجهولي�ة مح�ل
اقامتك وحس�ب رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مختار حي ميس�ان  /الكوفة
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
يوميتني محليتني فعلي�ك الحضور امام
هذه املحكمة بعد تبلغك بثالثة ايام وعند
ع�دم حضورك س�وف يتم اكم�ال بقية
االج�راءات القانوني�ة لتصدي�ق الحجة
وفق االصول
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املواط�ن ( محم�د احم�د حسين
) الدع�وى لتبدي�ل ( اللق�ب ) وجعل�ه (
الهلايل ) ب�دال من ( ش�يخو ) فمن لديه
ح�ق االعرتاض على ذل�ك مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوم�ا وفق املادة  22م�ن قانون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة //21خ2022/
التاريخ 2022/7/28
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ العباس�ية العقار
تسلس�ل  /1مقاطع�ة  56البالن�ة ام
البصل الواقع يف العباسية العائد للمدين
نه�اد س�ماوي مالك و ثابت و س�جاد و
الصادق و بنني أوالد عون علوان مريهج
املحجوز لقاء طلب الدائن مكي عبد الحر
عب�اس البال�غ  ).11دين�ار عراقي فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية
خلال م�دة ثالثني يوم�ا تبدا م�ن اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عشرة من املائة م�ن القيمة
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
املواصفات
 – 1موقع�ه و رقم�ة  1 ( -:مقاطع�ة
 56البالن�ه ام البصل ارض زراعية تزرع
محصول الحنه والشلب )
 – 2جنسة ونوعه - :زراعي ملك رصف
 – 3حدوده واوصافه - :بلدية العباسية
 - 4ومش�تمالته - :دار س�كن مساحة
 150مرت مربع
 –5مس�احته 198 (- :دون�م و  19اولك
و  5مرت )
 - 6درجة العمران- :
 – 7الشاغل- :
 – 8القيم�ة املقدرة)220.000.000( - :
مائتان وعرشون مليون دينار عراقي
حصة املدين ما يعادل احد عرش دونم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
وردة سهون يف جريدة املستقبل العراقي
املص�ادف يف ي�وم االثنين يف تاري�خ
 2022/8/1يف الع�دد  2657الخط�اء
يف مس�احة العق�ار 216,82م 2و ه�و
الصحيح مساحة العقار 261,82م2
قضية تنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة
الكهرب�اء – الرشكة العامة لنقل الطاقة
الكهربائية – املنطقة الوس�طى – قسم
تنفيذ املشاريع باس�م  /هالة اسماعيل
عاش�ور – فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن
اىل الرشي�ك  /مصطف�ى عب�د الحسين
حسن الشاهني
اقتضى حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان
العراق�ي الكائ�ن يف (البصرة – ك�وت
الحج�اج  /مجم�ع وزارة االعم�ار
واإلس�كان والبلديات العام�ة – تقاطع
ح�ي الرس�الة) .وذل�ك لتثبي�ت إق�رارك
باملوافق�ة على قي�ام الرشي�ك (حي�در
س�تار عبد الحسين الش�اهني) بالبناء
على حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة
( )1313/338مقاطعة ( 18الش�اهني)
لغرض تس�ليفه قرض اإلس�كان وخالل
مدة أقصاه�ا ( )15يوما ً داخ�ل العراق،
وش�هرا ً خارج الع�راق م�ن تاريخ نرش
اإلعالن وبعكسه س�وف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخطار
م�ن  /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل /
املنطقة الثانية
اىل  /املتهم الهارب  :املفوض خليل حميد
حمد حسن الدراجي )
الساكن – مجهول االقامة
اقتضى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة
خلال مدة (  ) 30يوما من تاريخ نرشه
اذا كن�ت داخل العراق او خارجه لالجابة
عن الجريمة املس�ندة الي�ك وفق املادة (
 ) 32ق ع د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ
االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك
احكام املادة  69ق أ د املتضمنة ما ييل :
-1الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة
لجريمتك .
-2اعط�اء املوظفني العموميني صالحية
القاء القبض عليك اينما وجدت .
-3ال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن محل
اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

5

اعالنات

العدد ( )2658الثالثاء  2آب 2022

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

العدد 541 :
التاريخ 2022/6/26 :

اعالن رقم ()41

تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثانية عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية
املوصل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%20من القيمة املقدرة لكامل مدة االيجار مع الترصيح
االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي
املثن�ى الس�اعة يف العارشة صباح�ا لليوم االخري من مدة االعلان ويف حالة مصادفة
الي�وم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقام�ة املزايدة يف املوعد
واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من
ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
 1ـ اف�ران طيب�ات الرحمن املش�يد على القطع�ة املرقم�ة ( )13/524م  37بعويرة
وبمساحة ( )216م 2وملدة ثالث سنوات
 2ـ اف�ران ابو يحيى املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة ( )1/832م  37بعويرة
وبمساحة ( )64م 2وملدة ثالث سنوات
 3ـ ج�زء م�ن القطعة املرقمة ( )225/7م 41نينوى الش�مالية النش�اء فرن حجري
الواقع يف حي االخاء وبمساحة ( )140م 2وملدة عرشة سنوات
 4ـ القطع�ة املرقم�ة (152أ)م 40نين�وى الرشقية املش�يد عليها (ك�راج حداد باب
وشباك ) وبمساحة ()120م 2وملدة ثالث سنوات
 5ـ القطعة املرقمة (جزء من  ) 156م  40نينوى الرشقية املشيد عليها (معمل نجارة)
وبمساحة ( )700م 2وملدة ثالث سنوات
 6ـ القطعة املرقمة (  226بلدي ) م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (حداد باب
وشباك) مجاور شكيب البابيل وبمساحة ( )547م 2وملدة ثالث سنوات

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

جمهورية العراق
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الحي
العدد/371/ب2022/
اىل املدعي عليها /عنيده مغري غايل
م/تبليغ
اق�ام املدعي (عيل كاظم عيل) امام هذه املحكمة
الدعوة البدائية اعاله طلب فيها دعوتك للمرافعة
و بالزام�ك بتاديتك ل�ه مبلغا مق�داره (ثمانية
عشر مليون دين�ار عن قيمة بي�ع العقار املرقم
2387/1م11الجميلي�ه) و بالنظ�ر ملجهولي�ة
محل اقامتك حسب كتاب مكتب معلومات الحي
و اش�عار املخت�ار قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
عن طريق النشر يف صحيفتني محليتني لغرض
الحضور امام ه�ذه الحكمة يوم املرافعة املوافق
 2022/8/11و يف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا و علنا وفق القانون
القايض
حاكم ثابت األمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي
(س�ليم كاظم بش�يت) الذي يطل�ب تبديل اللقب
من(الشاويش) اىل (البديري) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة اقصاه�ا
( )15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة العامة
/وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي
(عباس فاضل حس�ن) الذي يطل�ب تبديل اللقب
من(الشاويش) اىل (البديري) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة اقصاه�ا
( )15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة العامة
/وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2609 :
التاريخ 2022/7/24
اعالن
اىل املدعو صالح مهدي اسماعيل
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (فالح مهدي اسماعيل)
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بح�ق املدع�و (صالح مه�دي اس�ماعيل)
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك
الحض�ور امامه�ا خالل عشرة ايام م�ن تاريخ
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون
القايض
حسني عباس سمني

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2022/143 :
التاريخ 2022/4/10
 1ـالرتبة العريف
 2ـ اس�م امل�دان الرباع�ي واللقب محمد حسين
خلف محمد
 3ـ الوح�دة  :مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف
االرشف واملنشات
 4ـ رقم القضية 2022/143 :
 5ـ املادة القانونية  248من ق ع رقم  111لس�نة
 1969املعدل
 6ـ خالصة الحكم
 1ـ الحبس الش�ديد بح�ق املدان امل�دان العريف
محمد حسين خل�ف محمد ملدة خمس س�نوات
وف�ق احكام املادة  248من ق ع رقم  111لس�نة
 1969املع�دل اس�تنادا الحكام امل�واد /61اوال و
/69اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 2ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخيل
كعقوب�ة تبعي�ة اس�تنادا الح�كام امل�ادة /38
ثاني�ا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد
اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بدالل�ة املادة
/89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 3ـ اعط�اء املوظفني العموميين صالحية القاء
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة /69ثانيا وثالثا
من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 4ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا
الح�كام املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 6ـ احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء
حمزة مجي�د البالغة  25,000خمس�ة وعرشون
الف دين�ار عراقي ترصف لها م�ن خزينة الدولة
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم
علنا بتاريخ 2022/4/10
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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
قدم طالب حجة الوفاة (ميسون عبد الله علوان)
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وفاة بحق املدعوه (حميده س�الم خريي) قررت
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك
الحض�ور امامه�ا خالل عشرة ايام م�ن تاريخ
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون
القايض
حسني عباس سمني

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2022/334 :
التاريخ 2022/5/31
 1ـالرتبة ش م
 2ـ اس�م امل�دان الرباع�ي واللق�ب عم�ار فاخر
مجباس ياسني الزجراوي
 3ـ الوح�دة  :مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف
االرشف واملنشات
 4ـ رقم القضية 2022/334 :
 5ـ امل�ادة القانوني�ة  5من ق ع د رقم  14لس�نة
2008
 6ـ خالصة الحكم
 1ـ تعدي�ل مادة االحالة م�ن املادة  5اىل املادة /5
اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بداللة
املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 2ـ الحبس الش�ديد بح�ق املدان املف�وض عمار
فاخ�ر مجب�اس ياسين الزج�راوي مل�دة خمس
س�نوات وفق احكام املادة /5اوال من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008اس�تنادا الحكام املواد /61اوال
و /69اوال من ق أ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه
للفرتة من  2021/11/24ولحد االن
 3ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخيل
كعقوب�ة تبعي�ة اس�تنادا الح�كام امل�ادة /38
ثاني�ا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد
اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بدالل�ة املادة
/89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 4ـ اعط�اء املوظفني العموميين صالحية القاء
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة /69ثانيا وثالثا
من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 5ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا
الح�كام املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 6ـ احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء
حمزة مجي�د البالغة  25,000خمس�ة وعرشون
الف دين�ار عراقي ترصف لها م�ن خزينة الدولة
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم
علنا بتاريخ 2022/5/31
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب  /ش م حي�در جاس�م عب�د
الحسني
محل العم�ل  /مديرية رشط�ة محافظة النجف
االرشف قسم الشؤون القانونية
العنوان النجف االرشف ناحية القادسية
بما ان�ك متهم وفق احكام امل�ادة ( )5من قانون
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة 2008
املع�دل وملجهولية مح�ل اقامتك اقتضى تبليغك
بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة
ق�وى االمن الداخلي املنطقة الرابع�ة خالل مدة
اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا
االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجه
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك
غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ( 65و68و )69من
قان�ون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن
الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

www.almustakbalpaper.net
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Public Tender Announcement for Tender No: 011-SC-22-EBS
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator
of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender No.: 011-SC-22-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from
this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one qualified contractor which can conduct competitive services for dynamic pressure
surveillance with competitive price for two firm years plus one optional year, such as downhole sampling, downhole pressure gradient
survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., and will deliver high qualify
raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production optimization. One interpretation
engineer service at EBS Oilfield.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its
affiliates at Company>s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender
submission deadline 4:00 PM, 16th August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD and duration should be 120 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in
accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept.
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
)Public Tender Announcement for Tender No: 005-SC-22-EBS (2nd Announcement
Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq,
as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services
)Tender No.: 005-SC-22-EBS (2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist
\companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking (2) two to (4) four Contractors who have enough experience and ability to carry
out the project of Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes
with Company or its affiliates at Company>s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
tender submission deadline 4:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted
strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.
تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي ذي العدد 2652
يف  2022/7/26جاء فيها اعالن محكمة البداءة
املختصة العدد /58تجارية  2021/اصدرت هذه
املحكم�ة قراره�ا املرقم /58تجاري�ة  2021/يف
 2021/4/18خط�ا والصحيح هو قرارها املرقم
/58تجارية  2021 /يف  2022/4/18لذا اقتىض
التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشكاء اس�يا عب�اس علوان و بدري حس�ن
مه�دي و رج�اء عب�د الحسين توم�ان اقتضى
حضورك�م إىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار
اجازه بناء للعق�ار املرقم  9906/2حي الكرامه
خلال عشره اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات
دون حضورك اس�م طالب االجازه نورس عدنان
كاظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11360 /
التاريخ 2022/7/27
اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة من قب�ل املواطن (عبد
الكريم منش�د حس�ن ) طلبا لغرض تبديل لقبه
وجعله (املوس�وي) ب�دل م�ن (العجامي) فمن
لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ()22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11448 /
التاريخ 2022/7/28
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (صب�اح مهدي جريو
) ال�ذي يروم تبديل لقب�ه وجعله (الوائيل) بدال
من (الفتالوي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11449 /
التاريخ 2022/7/28
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (احم�د مهدي جريو )
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الوائيل) بدال
من (الفتالوي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11450 /
التاريخ 2022/7/28
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (مازن محس�ن جريو
) ال�ذي يروم تبديل لقب�ه وجعله (الوائيل) بدال
من (الفتالوي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11223 /
التاريخ 2022/7/26
اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املواطن (عبد
الرض�ا كت�اب رايض) طلب�ا لغ�رض تبديل لقبه
وجعل�ه (العب�ودي) ب�دل م�ن (الح�داد) فم�ن
لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ()22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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استراحة

العدد ( )2658الثالثاء  2آب 2022

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد
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البحث عن الكلمة

حرك عود الثقاب

جتنبوا اإلكثار من منتجات األلبان

طبق اليوم

عجة البيض بالبسطرمة

املقادير:
 البيض  9 :حبات  -البسطرمة  :حسب الرغبة  -طماطم  2 :حبةّ
متوسط)  -الثوم  3 :فصوص
 الفليفلة  2 :حبة  -البصل  1 :حبة (حجم ملح  :ملعقة صغرية  -فلفل أسود  :ملعقة صغرية بيكنج بودر  :ملعقة صغريةطريقة التحضري:
ّ
قطع�ي الطماط�م والفليفلة والبصل والثوم والبس�طرمة إىل مكعبات صغرية
وضعيها يف وعاء.
أضيفي إىل املكونات البيض ّ
ونكهي بامللح والفلفل األسود ث ّم أضيفي البايكنغ
باودر.
اخفقي املكوّنات جيدا ً حتى تتجانس واتركي املزيج جانباً.
حمّ�ي القليل من الزيت أو الس�من يف مقالة غري الصق�ة وأضيفي إليها مزيج
البيض.
اترك�ي املزي�ج عىل ح�رارة منخفضة ملدة تتراوح بين  10و 15دقيقة حتى
تنضج املكوّنات.
ضعي العجة يف طبق التقديم وقدميها ساخنة.

المتاهات

تع� ّد التغذي�ة الجيّدة ملريض ال�كىل أمرا ً
رضوريا ً للمس�اعدة عىل تقوية الجس�م
وتعزي�ز صحت�ه ،لذل�ك يج�ب االهتمام
بنوعية الطعام وكميته.
يف ه�ذا الش�أن ،ح�ذرت خبيرة تغذي�ة
روس�ية م�ن أن أكث�ر املنتج�ات رضرا
لل�كىل ه�ي منتج�ات األلب�ان خصوصا ً
عند اإلف�راط بتناوله�ا ،وكذلك األطعمة
الربوتيني�ة الدهنية ،ج�اء ذلك يف مقابلة

مع موقع  URA.RUالروس.
فمثلا ،ال ينص�ح بتناول أكث�ر من 300
غرام م�ن جب�ن القريش يف الي�وم ،ألنه
بعك�س ذلك س�يكون له تأثري س�لبي يف
عمل الكىل.
وتق�ول «كم�ا يمكن أن تلح�ق األطعمة
الغني�ة بحم�ض األس�كوربيك ،وكذل�ك
الفيتامينات املتع�ددة ()Multivitamin
الرضر بالكىل».

كما بينت أن الكىل تؤدي وظيفة تنظيف
الجسم ،وإخراج السوائل الزائدة ونواتج
عملي�ة التمثي�ل الغذائ�ي ،مح�ذرة من
تحمي�ل الكىل كمية كبيرة من األطعمة
الربوتينية مثل اللحوم ألنها تلحق الرضر
بعمل الكىل.
إىل ذل�ك ،أكدت خبيرة التغذي�ة أن املواد
الغذائي�ة النباتي�ة املص�در ،ه�ي األكثر
فائدة لعمل الكىل بصورة طبيعية.

أفضل عادات لتحسني نسبة السكر يف الطعام
بناء عادات صحية ه�و العمود الفقري لتغيري نمط حياتك
وإدارة الس�كر يف ال�دم  ،عىل س�بيل املثال  ،غال ًب�ا ما ندرك
أن تن�اول املزيد من الخضروات والربوتين�ات الخالية من
الدهون أمر صحي بالنسبة لنا ومع ذلك ،كيف نتعلم تطبيق
هذه األطعمة يف نمط حياتنا؟ تغيري العادات هو علم معقد
يحتاج إىل تخصيص أس�لوب حياتك بش�كل ف�ردي  ،ولكن
هناك بعض الطرق الصغرية الت�ي يمكننا من خاللها تعلم
كيفية بناء عادات صحية ،وىف الس�طور القادمة سنوضح
الع�ادات التي من املعروف أنها تس�اعد يف تحسين نس�بة
السكر يف الدم  ،وفقا ملا نرشه موقع ” .”eatthis
 1رك�ز عىل تناول الربوتين يف وجبة اإلفط�ار :لقد ثبت أن
بدء يومك بوجبة غنية بالربوتني يوازن نسبة السكر يف الدم
لبقية اليوم ،إقران الكربوهيدرات بمصدر للربوتني ،سيؤدي
ذل�ك إىل إبط�اء رسع�ة دخول الجلوك�وز إىل مج�رى الدم ،
مم�ا قد يس�اعد يف الحفاظ عىل س�كريات ال�دم يف النطاق
املستهدف.
 2التزم بأوقات الوجبات العادية :تناول الطعام عىل فرتات
منتظمة كل  4س�اعات سيس�اعد يف إدارة نس�بة السكر يف
ال�دم ،قد ي�ؤدي االنتظار حتى تش�عر بالتع�ب والجوع إىل

اتخ�اذ خيارات دافعة مع طعامك  ،اجعل من تناول الطعام
ع�ادة قبل أن تش�عر بالج�وع للمس�اعدة يف إدارة حصص
الطعام  ،ويف النهاية نسبة السكر يف الدم.
 3تعلم طريقة الطبق :يتضمن نهج طريقة الطبق للوجبات
الربوتين والكربوهي�درات والخضروات غير النش�وية،
لتطبيق طريقة الطبق  ،ركز عىل االحتفاظ بنصف طبق من
الخرضوات غري النشوية ،استخدم راحة يدك لتقدير نسبة
الربوتني وحجم قبضة يدك لتقدير نسبة الكربوهيدرات.
اب�دأ بتن�اول الربوتين أوالً اتب�ع الربوتني الخ�اص بك مع
الخضار غري النش�وية ،احتفظ بالكربوهيدرات يف النهاية،
يمكن للربوتين واأللياف املوجودة يف الخضار أن تبطئ من
معدل زيادة الكربوهيدرات يف الجلوكوز.
 4ابحث عن التوازن :لس�ت مضطرًا إىل االس�تغناء عن كل
الكربوهي�درات للحصول عىل س�كريات دم أفض�ل ،اتباع
نهج معتدل للتغذية يمكن أن يحس�ن نس�بة السكر يف الدم
دون اللج�وء إىل التطرف ،اختيار الكربوهيدرات غري املكررة
الغنية باأللياف  ،مثل الفول أو العدس أو الشوفان أو التوت
بكمي�ات معتدلة لكل وجبة  ،س�وف يبط�ئ عملية الهضم
ويقلل من ارتفاع السكر يف الدم.

ثمن سرتة «رائد القمر» الشهرية

بيع�ت يف املزاد أيضا ً العديد من األش�ياء
املتعلقة بالرحل�ة القمرية املذكورة مثل
أوراق تح�وي خط�ة الرحل�ة ،وطفاي�ة
حريق من املركب�ة الفضائية ،باإلضافة
إىل ميدالي�ة ذهبية حص�ل عليها ألدرين
من الكونغرس األمريكي عام .2011
أعلنت وس�ائل إعالم أمريكية أن السرتة
الت�ي ارتداها رائد الفضاء ،أدوين ألدرين
أثن�اء هبوطه على القمر بيع�ت مؤخرا ً
بمزاد علني.
وتبعا ً لش�بكة «يس إن إن» فإن «السرتة
الت�ي ارتداه�ا ألدري�ن أثن�اء هبوط�ه
على س�طح القم�ر يف تم�وز /يولي�و

 1969بيع�ت بمزاد يف نيوي�ورك بقيمة
2.77ملي�ون دوالر ،وأرشف�ت عىل املزاد
دار  Sotheby>sالشهرية للمزادات».
وصنع�ت السترة املذك�ورة م�ن ألياف
مقاومة لالحتراق ومنس�وجة بإحكام
تم اس�تخدامها يف إنتاج ب�دالت الفضاء
لربنام�ج  Apolloاألمريكي ،ووضع عىل
هذه السرتة ش�عار الربنامج واسم رائد
الفضاء.
وبيعت يف املزاد أيضا ً العديد من األش�ياء
املتعلقة بالرحل�ة القمرية املذكورة مثل
أوراق تح�وي خط�ة الرحل�ة ،وطفاي�ة
حريق من املركب�ة الفضائية ،باإلضافة

إىل ميدالي�ة ذهبية حص�ل عليها ألدرين
م�ن الكونغ�رس األمريكي ع�ام ،2011
حيث أش�ار يف لقاء صحايف إىل «أن هذه
املجموعة من العنارص تعترب جزءا ً مهما ً
من حيات�ه املهني�ة ،ورمزا ً م�ن الرموز
التاريخية».
و ول�د دوين يوجني أل�درن يف الـ  20من
كانون الثاني /يناير  1930يف نيوجريس
بالواليات املتح�دة ،ويعترب من أهم رواد
الفض�اء يف تاري�خ الوالي�ات املتحدة ،إذ
ش�ارك نيل أرمسترونغ يف رحلة مركبة
«أبولو ،»11-وأصب�ح ثاني رائد أمريكي
يطأ سطح القمر بعد أرمسرتونغ.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
لن تتقدم يف مكان العمل اليوم .قد تدرك برسعة
أن أمرا ما يقلل من فرص نجاحك وبالتايل عليك
أن تترصف كي ال تسوء األمور مع الوقت.

امليزان
ال تجع�ل األم�ور تص�ل إىل حائ�ط مس�دود يف
تحقق م�ن ّ
ّ
كافة
عالقت�ك م�ع زملاء العم�ل.
األمور أوال ثم اتخذ قرارك.

الثور
تناق�ش وتف�اوض الزملاء وتتق�دم على
بع�ض املعرتضني .تش�عر بالتح�رر واالنطالق
والش�جاعة .تتط�ور بع�ض العالق�ات وتأخذ
شكال جديدا

العقرب
ق�د تك�ون أف�كار غريب�ة الي�وم ع�ن بع�ض
األش�خاص من بينهم أفراد أرستك وأصدقائك.
ربما تفكر فيهم كثريا وتش�عر أن الفكرة التي
كونتها عنهم اليوم صحيحة بنسبة .% 100

اجلوزاء
ال تدع الش�كوك تدخل حياتك املهنية ،ملجرد أن
تصغي إىل القيل والقال من أشخاص يضمرون
لك الخري ظاه�را ،لكنهم يف الباط�ن ال يتمنون
لك إال الرش

القوس
ربما تس�مع الي�وم بعض األخبار الس�ارة غري
املتوقع�ة تتعلق باس�تالم مبلغ م�ن املال كنت
تنتظره منذ وقت طويل .هذه األخبار ستدخل
السرور عىل قلبك وس�تجعل أكث�ر تفاعال مع
اآلخرين.

السرطان
ال تتعجب من اآلالم التي تصيبك ىف الرأس واملعدة
والتي تش�عر به�ا دائما ،فهي نتيج�ة طبيعية
للج�و الضاغط الذي تعي�ش فيه وتفرضه عىل
نفس�ك .بادر بالتفكري الجيد قبل البدء يف اتخاذ
القرارات الخاصة بحياتك الشخصية

اجلدي
الرحلات والخ�روج م�ع األصدق�اء أو بع�ض
الزملاء قد تجعل�ك أكثر خربة .ق�د تقرتب من
ش�خص ما اليوم .تعترب هذا الشخص من أهم
الشخصيات التي التقيت بها يف حياتك

زارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11544 /
التاريخ 2022/8/1
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن
(ضياء مراد كاظم ) طلبا لغرض تبديل
لقب�ه وجعل�ه (االبراهيم�ي) ب�دل من
(الرباهيمي) فمن لديه اعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة
عشر يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة
( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11501 /
التاريخ 2022/8/1
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن
(جلال عب�اس مه�دي) طلب�ا لغرض
تس�جيل لقب�ه وجعله (الكعب�ي) بدل
م�ن (فراغ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
هذه املديرية خلال مدة اقصاها عرشة
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )24من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك زيد عبد الحسن نجم
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك للموافقة
عىل اس�تالم س�لفة والخاص�ة بالعقار
املرقم  3/ 74810حي النر مناصفة مع
الرشي�ك محمد زيدان محم�د مكي مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق
وش�هر خارج العراق وبعكس�ه س�وف
تصدر السلفة وفقا للضوابط الالزمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الشركاء علي كاظ�م اس�د و ج�واد
هادي عب�د عيل و خرييه حس�ن محمد
توج�ب عليك�م الحض�ور إىل صن�دوق
اإلس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك
لتثبي�ت اقرارك�م باملوافق�ه على قيام
رشيككم عم�اد هادي عبد علي بالبناء
عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه
 3188/1390ح�ي الس�عد خلال مده
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر
خ�ارج العراق م�ن تأريخ نشر االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض
مستقبال

االسد
تشعر اليوم بحالة من الهدوء حيث تسري األمور
على ما ي�رام وتبدو أق�ل تعقيدا تتمت�ع اليوم
بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة
التي تساعدك عىل التخلص من الضغوط

الدلو
تمر اليوم ببعض املشاكل يف العمل ،ولكنك عىل
املستوى الشخيص ،س�تكون مستقرا نوعا ما.
م�ا تتمن�اه اليوم هو الجل�وس يف مكان هادئ
مع االستماع إىل املوسيقى املفضلة لديك

اعالن
إىل الرشي�ك كري�م عبد عيل ش�بوط توجب
علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه على قي�ام رشي�ك مصطف�ى
خضر عيدان بالبناء عىل حصته املش�اعه
يف القطع�ه املرقم�ه  83896/3حي النداء
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض
مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشي�ك احمد عباس كريم توجب عليك
الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان العراق�ي
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه
عىل قيام رشيك يارس عبود حسين بالبناء
عىل حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقمه
 82191/3ح�ي النداء خالل مده خمس�ه
عشر يوما داخ�ل الع�راق وش�هر خارج
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشيك وس�ام عزيز كاظم توجب عليك
الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان العراق�ي
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه
على قيام رشيك كامل عبد الحسين عويز
بالبن�اء على حصت�ه املش�اعه يف القطعه
 61695/3ح�ي امليالد خالل مده خمس�ه
عشر يوما داخ�ل الع�راق وش�هر خارج
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشي�ك عبد الله عبد الحسين ياسين
توجب عليك الحضور إىل صندوق اإلسكان
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه عىل قيام رشيك س�يف عيل عبد
الحسين بالبناء على حصته املش�اعه يف
القطع�ه املرقم�ه  62061/3ح�ي امليلاد
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض
مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشي�ك عقيل�ه عب�د الزه�ره عزي�ز
توجب عليك الحضور إىل صندوق اإلسكان
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه على قي�ام رشي�ك مثن�ى رزاق
ناه�ي متعب بالبناء عىل حصته املش�اعه
يف القطع�ه املرقم�ه  11232/3حي صدام
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض
مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشيك عقيله عبد الزهره عزيز اقتىض
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 11232/3
ح�ي صدام خلال عشره اي�ام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم طالب
االجازه مثنى رزاق ناهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الشركاء علي كاظ�م اس�د و ج�واد
ه�ادي عب�د علي و خرييه حس�ن محمد
اقتضى حظورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم
 3188/1390حي السعد خالل عرشه ايام
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضوركم
اسم طالب االجازه عماد هادي عبد عيل

العذراء
ابح�ث عن أس�اليب صحيح�ة لتح�اول تنفيذ
خطط�ك بالطريقة املثىل بالنس�بة ل�ك .تحرك
برسع�ة إذا أردت أن تحصد ثمارا طيبة للجهود
التي بذلتها

احلوت
ال تي�أس من البحث ع�ن الرشيك الذي تحلم به
حتما س�تلتقي به يوما ما .تحدث مع اآلخرين
وال تصمت اليوم.
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املريكاتو العراقي ..الزوراء يضم صفقة املوسم ويستعني برباعي حمرتف
المستقبل العراقي /متابعة

يس�عى ال�زوراء للظه�ور بش�كل
مختل�ف يف املوس�م الجدي�د
( ،)2023/2022بع�د التعاق�دات
الجديدة إىل جانب تمديد عقود أبرز
العبيه من عنارصه الدولية.
وعم�ل ال�زوراء على ارت�داء ث�وب
«التجديد» من خالل توليفة جديدة
طبخها مديره الفني أيوب أوديشو
لتكوي�ن فري�ق ينافس بق�وة عىل
األلق�اب بع�د الخروج من املوس�م
املايض بال نتائج تذكر.
ونجحت إدارة الزوراء من إبرام الصفقة األبرز
محلي�ا ،عقب إعالنه�ا االتفاق الرس�مي مع
النجم الصاعد حس�ن عبد الكري�م «قوقية»،
ال�ذي يع�د من أبرز العب�ي الك�رة العراقية يف
الوقت الراهن.
ويلع�ب عبد الكري�م يف مركز صان�ع األلعاب
إضافة إلجادته دور الجناح وطلعاته الرسيعة
واملباغتة مع امتالكه للحس التهديفي العايل،
وكان ل�ه دورا بارزا يف تتويج فريقه الس�ابق

الك�رخ بلق�ب كأس العراق وتس�جيله لهدف
الفوز الثاني.
إتمام صفقة حس�ن عب�د الكريم «قوقية» لم
تكلف النادي أم�واال إضافية ،بل تم الحصول
على خدماته بعقد مناس�ب مليزاني�ة الزوراء
بعد تفاهمات مع إدارة نادية السابق.
 4محرتفني
تعاقد الزوراء م�ع  4محرتفني حتى اآلن ،من
ضمنه�م املدافع املوريتاني الحس�ن حويبيب
الذي تم التجديد معه للموسم الثالث تواليا.

كوندي :هلذا فضلت برشلونة
عىل تشيليس

كم�ا ت�م التعاق�د م�ع املحترف
الس�وري محمد عن�ز ( 26عاما)،
ويلعب يف مركز الوس�ط وس�بق له
تمثي�ل الرف�اع البحريني باملوس�م
املنقيض.
وأعلنت إدارة فالح حسن ،تعاقدها
م�ع الربازيلي برون�و ليم�ا ،الذي
قدم مس�تويات كبرية م�ع النجف
باملوسم السابق.
علاوة على إتمام صفق�ة املغربي
س�فيان طلال الذي يجي�د األداور
الهجومية.
تمديد للخربة
على الرغم م�ن اس�تغناء املدير الفن�ي أيوب
أوديش�و ملجموعة كبرية م�ن الالعبني ،إال أنه
وباالتف�اق م�ع اإلدارة ج�دد عق�ود العنارص
الدولية ومن أصحاب الخربة.
ويتقدمهم قائد الفريق سعد عبد األمري ،ليقود
منطق�ة العملي�ات وللموس�م الثان�ي تواليا،
وكذلك ت�م تمديد عقد الحارس جالل حس�ن
الذي ابتع�د كثريا عن أغل�ب مباريات الفريق
بداعي اإلصابة ،ولكنه مؤخرا أصبح جاهزا.

فابرجياس حيط رحاله
يف إيطاليا

أعل�ن ن�ادي برش�لونة ،االثنني ،ع�ن تفعي�ل رافعة
اقتصادية جديدة بشكل رسمي.
وق�ال الن�ادي الكتالون�ي ،يف بي�ان رس�مي« :يعل�ن
برش�لونة عن بي�ع  %25م�ن اس�توديوهات النادي
لرشكة  Socios.comمقابل  100مليون يورو».

المستقبل العراقي /متابعة
اوضح نائب رئيس اتحاد الكرة عيل جبار،
االثنني ،ان حكيم ش�اكر أحد املرش�حني
من بني اسماء املدربني،الفتا ً إىل ان الوقت
ضيق لتسمية املدرب األجنبي
وادىل جب�ار ان « اللجن�ة الفني�ة الختيار
م�درب املنتخ�ب الوطني رش�حت حكيم
شاكر من بني اسماء املدربني» ،مبيناً» اذا
ما وصلتنا املبال�غ املالية التي خصصتها
الحكومة سيتم اللجوء اىل املدرب االجنبي
على ان يت�م ارس�الها خلال االس�بوع
الحايل».
وتاب�ع الق�ول ان» الوقت قصير ويجب
تعيني مدر ًبا واذا ما تاخرت املبالغ س�يتم
اللجوء اىل املدرب املحيل».

المستقبل العراقي /متابعة

دي يونج ،بحسب الصحيفة.
وكان برشلونة قد توصل التفاق مع مانشسرت يونايتد،
حول بي�ع دي يونج نظري  72مليون إسترليني ،لكن
الالعب تمسك بالبقاء يف «كامب نو».
ومن جانبه ،سيطلب مانشسرت سيتي  70مليون جنيه
إسرتليني ،للتخيل عن برناردو سيلفا هذا الصيف.
ويس�عى برش�لونة بقوة للتخلص من راتب دي يونج
الضخم ،باإلضافة إىل أج�وره املؤجلة ،والتي تبلغ 17
مليون إسرتليني.

يواصل مس�ؤولو برشلونة العمل يف املريكاتو الصيفي
الجاري ،لتدعيم الفريق بصفقات مميزة.
ووفقا لصحيف�ة «ذا صن» الربيطانية ،فإن البارس�ا
اتف�ق م�ع الربتغايل برناردو س�يلفا ،نجم مانشستر
سيتي ،عىل الرشوط الشخصية لعقده.
لك�ن النادي الكتالون�ي لن يتمكن من حس�م صفقة
سيلفا ،إال يف حال بيع العب الوسط الهولندي ،فرينكي

إعالن قائمة شباب العراق حتضري ًا لكأس العرب

المستقبل العراقي /متابعة

أعل�ن أحمد كاظم  ،املدير الفني ملنتخب
الع�راق للناش�ئني تح�ت  17عام�ا ً ،
مس�اء األحد ،قائمة الفري�ق لاللتحاق
بالتدريب�ات اليوميّ�ة بداي�ة م�ن غ� ٍد
اإلثنني ،تحضيرا ً للمش�اركة يف بطولة
كأس الع�رب ،الت�ي تحتضنه�ا مدين�ة
وهران الجزائريّة يف  23من أغس�طس/
آب املقبل.
وضمت القائمة  26العبا ً هم:
باقر بشير ،يوسف إبراهيم سالم ،وليد
خال�د ،فه�د نعم�ة ،أحمد فلاح ،أحمد
ج�واد ،كاميران أحمد ،حسين فاهم ،
حس�ن عام�ر ،أدهم قيس ،أمير جواد،

المستقبل العراقي /متابعة
وص�ل اإلس�باني سيس�يك فابريج�اس ،نج�م برش�لونة
وآرس�نال الس�ابق ،إىل إيطالي�ا خلال الس�اعات القليلة
املاضية ،إلنهاء إجراءات انضمامه لصفوف نادي كومو.
وبحسب فابريزيو رومانو ،خبري االنتقاالت يف أوروبا ،فإن
فابريجاس سينضم إىل كومو ،الذي يلعب يف دوري الدرجة
الثانية ،بموجب صفق�ة انتقال حر ،بعد نهاية عقده مع
موناكو.
و ُينتظ�ر أن يعل�ن الن�ادي اإليط�ايل تعاقده م�ع الالعب،
االثنني ،ملدة موسمني.
ومن جانبها ،قالت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» ،إن
كومو س�جل عقد فابريجاس بشكل رسمي ،حيث أصبح
العبا يف صفوف الفريق.
جدير بالذكر أن فابريجاس بدأ مشواره الكروي االحرتايف
م�ع آرس�نال ،يف ع�ام  ،2004بعدما لعب لعدة س�نوات يف
فرق الشباب بربشلونة ثم الجانرز.
وع�اد الدويل اإلس�باني الس�ابق إىل صف�وف البلوجرانا يف
 ،2011قبل أن ينضم لتشيليس يف .2014

المستقبل العراقي /متابعة

وأض�اف بيان برش�لونة« :ت�م البيع وفق�ا لتفويض
الجمعي�ة العمومية ألعضاء الن�ادي ،والتي عقدت يف
 23ترشين األول/أكتوبر املايض».
وقال خوان البورتا رئيس نادي برش�لونة« :الصفقة
تش�مل امليتافريس واألرش�يفات الرقمي�ة والعمالت
الرقمية ،وهي بيع نهائي ل.»%25
وكان برش�لونة ق�د ب�اع  %25م�ن حق�وق الب�ث

ميدفيديف خيشى هتديد نادال
المستقبل العراقي /متابعة

بوجبا يدفع يوفنتوس صوب صفقة معقدة

التلفزيون�ي م�ن الليجا خلال األع�وام ال 25املقبلة
عىل مرحلتني لصالح صندوق االستثمارات (سيكس
سرتيت).
وأوضح البورتا« :نتمن�ى أال نلجأ ملزيد من البيع ،إنه
أم�ر اضطررنا إلي�ه يف وضع معني كي ننق�ذ النادي
ونضم العبني جدد وقد بات الخطر تحت السيطرة».
وأبرم االتف�اق يف الواليات املتحدة وكان هو الطريقة

األمريكي ويس�تون ماكيني لخلع يف الكتف ،وسيبتعد
عن املباريات ملدة شهر عىل األقل.
وحس�ب صحيف�ة «كوري�ري ديلل�و س�بورت» ،فإن
يوفنتوس عاد ملحاوالت التعاقد مع الرصبي سيرجي
ميلينكوفيتش سافيتش ،العب وسط التسيو.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن يوفنتوس أجرى مفاوضات

التي وجدها برشلونة كي ال تفرض عليه رابطة الليجا
معوقات تحول دون تسجيل الصفقات الجديدة.
يذكر أن برشلونة استغل أموال الرافعات االقتصادية
لرشاء روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا،
باإلضاف�ة إىل حصد الصفقات املجانية (فرانك كييس
وأندري�اس كريستينس�ن) ،وتجدي�د عق�د عثم�ان
ديمبيل.

يد اخلليج تتعاقد مع العراقي كاظم نارص
المستقبل العراقي /متابعة
ثم�ن االتحاد العراق�ي لكرة الي�د ،خطوة
التعاقد م�ع املدرب كاظم نارص ،لإلرشاف
على تدريب ح�راس مرمى ن�ادي الخليج
السعودي.

ويم�ر ميدفيدي�ف حاليا باألس�بوع رقم
 11يف مسيرته يف ص�دارة التصني�ف
العاملي ،ولكنه يتواجد يف املركز الس�ادس
يف الس�باق نح�و البطول�ة الختامية التي
س�تقام يف تورين�و ،أي أن هناك  5العبني
حص�دوا نقاطا أكثر منه ه�ذا العام ،مما
يهدد صدارته للتصنيف العاملي.
ورغم معرف�ة ميدفيديف باملوقف ،إال أنه
ال يعلم بالتحديد عدد النقاط التي يتوجب
عليه الفوز بها للحفاظ عىل صدارته.
وتابع ال�رويس« :أع�رف أن أهم يشء هو
محاولة الفوز بالبطوالت وحصد النقاط،
حينها يمكنني الحفاظ عىل الصدارة».

حسن جعفر ،أيوب إبراهيم ،حسن عيل
 ،عيل حس�ن ،باقر ضي�اء  ،دانيال وليد،
علي أكبر  ،أحمد عب�د الرضا ،س�امي
س�عيد ،باون س�تار  ،راس�تي رش�اد،
يوس�ف كارون ،حسن خزن ،مصطفى
تحسني ،عيل محمد وادي.
وس�تقام الوح�دة التدريبي�ة األوىل يف
ملع�ب الراح�ل عيل حسين بالعاصمة
بغ�داد ،تحت قيادة امل�درب أحمد كاظم
الذي اس�تلم املهمة خلفا ً للمقال حسن
كمال.
يذك�ر أن قرع�ة كأس العرب للناش�ئني
 ،أوقع�ت املنتخ�ب العراقي يف املجموعة
الثالثة إىل جانب منتخبات املغرب وجزر
القمر وموريتانيا.

ً
مجبرا عىل التعاق�د مع العب
ب�ات ن�ادي يوفنتوس،
وسط جديد خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ويعان�ي الفرنسي بول بوجبا م�ن إصاب�ة يف الركبة،
وقد يغيب ع�ن املالعب حتى ع�ام  ،2023كما تعرض

برشلونة يفعل رافعة اقتصادية جديدة

المستقبل العراقي /متابعة

يعود ال�رويس داني�ل ميدفيديف ،املصنف
أول عامليا ،إىل مالع�ب الكرة الصفراء من
جديد هذا األسبوع عرب بوابة بطولة لوس
كابوس ،مدركا حاجته لتقديم مستويات
مميزة.
ويحت�ل ميدفيدي�ف ص�دارة التصني�ف
العاملي ،ولكنه يتفوق عىل األملاني ألكسندر
زفريي�ف صاح�ب املرك�ز الثان�ي ب775
نقطة فقط ،ويدافع األس�بوع املقبل عن
ألف نقطة يف بطولة كندا لألساتذة.
وع�ن ذل�ك الضغ�ط ق�ال ميدفيدي�ف
يف ترصيح�ات ملوق�ع رابط�ة الالعبين
املحرتفني« :بالطب�ع أتابع معركة صدارة
التصني�ف العاملي ،أدرك أن�ه يتوجب عيل
الف�وز بكل بطولة متبقي�ة ،وإال يف نهاية
الع�ام س�يكون متص�در التصني�ف ه�و
رافائيل نادال ،ولكن يمكنني الحفاظ عىل
الص�دارة لوقت أط�ول إذا لعب�ت بصورة
جي�دة يف فترة البط�والت املقام�ة على
املالعب الصلبة بأمريكا الشمالية».

وت�م التجديد للظهري األيم�ن مصطفى أحمد
والليربو عباس قاسم ،والظهري األيرس حسام
كاظ�م ،يف املقابل م�ن أبرز األس�ماء التي تم
االس�تغناء عنها «أحمد فاضل ،مازن فياض،
محمد رضا ،مهدي كام�ل ،الجزائري لهواري
بن طويل ،أحمد رستيب».
استقطابات جديدة
دخل الزوراء املريكات�و الصيفي بقوة ،عندما
اس�تقطب عنارص محلية مؤثرة ،حيث ظفر
بخدمات املهاجم الدويل عالء عباس قادما من
القوة الجوية ،وكس�ب ورقة هجومية فعالة
من نفط الوسط بعد توقيعه مع مراد محمد.
ودع�م خطوط�ه الخلفي�ة بع�دة صفق�ات
وملختلف املراكز ،ونج�ح بالتعاقد مع الظهري
األيم�ن احمد عبد الحسين قادما من النجف،
ومع العب الرشطة الس�ابق حس�ن عاش�ور
الذي يجيد اللعب بجهة اليس�ار ،وميثم جبار
ليبرو الجوية.كما ت�م االتفاق الرس�مي مع
املهاجم الشاب عيل يوس�ف ،وصانع األلعاب
ل�ؤي العان�ي ،والعب وس�ط الكهرب�اء أحمد
محم�ود ،واملوه�وب أس�عد عبد الل�ه ،والعب
الديوانية السابق أنس مالك.

برشلونة يتفق مع برناردو ..وعائق وحيد أمام الصفقة

المستقبل العراقي /متابعة
قال الفرنيس ج�ول كوندي ،مدافع برش�لونة الجديد ،إنه
ش�عر باهتمام مدرب البلوجرانا تش�ايف هرينانديز بضمه
من�ذ الوهل�ة األوىل.ورصح كون�دي خالل مؤتم�ر تقديمه
اإلثنين ،م�ن مدينة جوان جامبر الرياضية يف برش�لونة
«املحادثات مع تش�ايف كانت جيدة للغاية ،يريد أن أستمر
يف اللعب برشاس�ة وأن أبدا يف بناء اللعبة من الخلف ،وهي
نق�اط قوتي».وأضاف كوندي خالل توقيعه عىل العقد أنه
«فخور للغاية باالنضم�ام لهذا النادي العظيم» مؤكدا أنه
«ممت�ن لرئي�س النادي ول�كل الجماهري الت�ي أظهرت له
الكثري من الود».ووقع قلب الدفاع الفرنيس وصاحب ال23
عاما والقادم من إشبيلية عىل عقد ملدة خمسة مواسم مع
رشط جزائي يص�ل ملليار يورو.وبس�ؤاله عن مفاوضات
تش�يليس معه ،أقر كوندي بأنه حظ�ي ب»فرصة أخرى»
وأن الجه�د الذي ق�ام به تمثل يف «انتظار توصل البارس�ا
التفاق مع إش�بيلية» ،مضيف�ا أن ما أقنع�ه هو «امتالك
البارس�ا ملرشوع طم�وح للغاية» ،كما أن�ه يحب اللعب يف
الليجا.وصاحب رئيس النادي ،خوان البورتا ،الالعب خالل
املؤتم�ر الصحف�ي وأك�د أن الفريق يضم «العب�ا مرغوبا
للغاي�ة م�ن قب�ل تش�ايف ،ال�ذي كان ش�ديد اإلرصار عىل
التوقي�ع معه لتعزي�ز الدفاع».كما أك�د البورتا أن كوندي
أب�دى اهتماما كبريا بالتوقيع لربش�لونة مضيفا أنه يحب
هؤالء الالعبني الذين يرغبون يف القدوم إىل البارسا لتحقيق
النجاحات يف حياتهم املهنية.

احتاد الكرة :حكيم شاكر أحد املرشحني
والوقت ضيق لتسمية املدرب األجنبي

وقال حسام عبد الرضا ،املسئول اإلعالمي
لالتحاد العراقي «تعاق�د كاظم نارص مع
نادي الخليج الس�عودي ،خط�وة إيجابية
تدل عىل املكانة العالية للمدرب العراقي».
وأضاف «يعد كاظم ن�ارص ،املدرب الثاني
ال�ذي س�يعمل مع األندي�ة الس�عودية يف

املوسم الجديد ،بعد مدرب حراس
املرمى أحمد حسين الذي تعاقد
مع نادي مرض».
وزاد «نتمنى التوفيق للكفاءات
التدريبية العراقية يف تجاربها
االحرتافية ،ننتظ�ر املزيد من

بعد  47حماولة ..نيامر يستعيد سالحه الضائع
المستقبل العراقي /متابعة
ملع نيمار جونيور نجم باريس س�ان جريمان بش�دة
يف مب�اراة نانت بكأس الس�وبر الفرنيس ،أمس األحد،
حيث سجل هدفني ساهما يف فوز بي إس جي برباعية
دون رد ،ليتوج باللقب للمرة  11يف تاريخه.
وس�لطت صحيفة «ل�و باريزيان» الفرنس�ية الضوء
عىل هدف نيمار األول يف ش�باك نانت ،وأشارت إىل أنه
األول لالع�ب الربازييل من ركلة ح�رة بعد  47محاولة

فاشلة.
وأضاف�ت أن مع�دل نيم�ار يف التس�جيل م�ن ركالت
ثابت�ة انه�ار تدريجيا م�ن  4أهداف بع�د  19محاولة
يف موس�مه األول إىل هدفني يف املوس�م الثاني ثم هدف
واحد يف املوسم الثالث.
ولفتت إىل أنه عىل مدار املوس�مني املاضيني لم يسجل
نجم برشلونة السابق للفريق البارييس هدفا من ركلة
ثابتة بعد  47محاولة عىل مرمى املنافسني.
ونقل�ت ل�و باريزي�ان أن نيم�ار غاب ع�ن  % 44من

مباريات سان جريمان
يف املوسم املايض بسبب
إصابات مختلفة.
وختم�ت تقريره�ا ب�أن
نيم�ار تع�رض إلصابات
عديدة طوال  5مواسم مع
الفري�ق الفرنسي خاص�ة
عىل مس�توى كاح�ل القدم،
تس�ببت يف غياب�ه  95مب�اراة

إيجابية م�ع ماتيجا كييمان وكي�ل الالعب ،لكن تظل
األزم�ة ل�دى إدارة التس�يو التي ترفض خفض س�عر
الصفقة عن  60مليون يورو.
وأوضح�ت أن الفرص�ة الوحيدة لض�م ميلينكوفيتش
ه�ذا الصيف ،تتمثل يف بيع الثنائ�ي آرثر ميلو وأدريان
رابيو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2658الثالثاء  2آب 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

سامي جواد كاظم

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

التكنلوجيا اخرتقت اخلصوصية

الدين االجتامعي

نتيج�ة للتطور التكنلوجي يف كافة مجاالت الحي�اة املختلفة والتي تطورت
مع�ه كاف�ة النواحي العلمية والفني�ة واالجتماعية والذي جع�ل من العالم
قري�ة صغرية بي�د كل من ُيريد ان يقتني�ه وهو جهاز الهات�ف النقال ،هذا
الجه�از الذي تطور خالل الس�نوات القليلة املاضية واصب�ح اهم ما يمكن
ان يرافق االنس�ان يف جميع فعاليات االنس�ان الحياتي�ة اليومية ،بحيث ال
يمكن االس�تغناء عنه كونه اصبح املرافق الويف واملنقذ من كل االزمات التي
تواج�ه االنس�ان فهو يحوي عىل كل م�ا يحتاجه من ابس�طها االضاءة اىل
اجراء العمليات الحس�ابية اىل حافظة للمعلومات والصور والوثائق وصوالً
اىل جه�از طبي لقياس نبضات القلب وغريها الكثري بحيث اصبحت حاجته
مُ لحة وال ُبد منه يف كل زمان ومكان.
ويعتمد اس�تخدامه على ما تتطلبه الرضورات اآلني�ة واحتياجاته الفورية
الطبيعي�ة ،ولكن قد ُيس�اء اس�تخدامه ويتح�ول اىل جهاز قاتل للمش�اعر
والعواطف االنسانية.
فعندما ُيس�تخدم بشكل خاطئ من قبل االطفال دون رقابة ابوية ويتحول
مع�ه الطفل اىل مدمن اضاءة ه�ذا الجهاز والذي ُتتل�ف معه اعصاب العني
والعق�ل مما يولد اعاقة دائميه ومعاناة مس�تقبلية يدفع ثمنها االهل ،فقد
يستخدمه البعض إلزعاج االخرين باتصاالت دون التقييد بساعات االتصال
الت�ي حتمتها علينا االعراف والتقاليد او برس�ائل تافهة ال قيمة لها ُ
لتفقد
اهميتها وتدخل يف عداد الرسائل املتكررة واملدورة.
كما وقد ُيس�ئ اس�تخدامه بعض الش�باب عندما يتحول�وا بتكنلوجيا هذا
الجه�از اىل ادوات ش�يطانية مرعبة للغري وذلك بقيامه�م بتصوير االخرين
يف االماكن العامة ال س�يما العوائل والبنات الذي�ن يترصفون بعفوية وذلك
لش�عورهم باألمان الذي تفرضه القوانني واالع�راف والتقاليد ،ليتم بعدها
الول�وج يف املحظ�ور والنشر يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي�ة والتش�هري
بأعراض الناس بترصفات صبيانية عش�وائية .او من يحاول ان يستخدمه
لتس�جيل جلسات خاصة او اجتماعات رسية لغايات خبيثة وترويجها من
اج�ل غايات معينة اقل م�ا يمكن ان ُيطلق عليها انه�ا دنيئة .واالخطر من
ه�ذا وذاك هو تس�جيل املكاملات لألخري�ن الذين يتعامل�ون بعفوية مبنية
عىل اس�اس الثقة التي من املفرتض ان تكون متبادلة ما بني طريف االتصال
الس�يما من بعض الفتيات التي تضع ُجل ثقتها بش�خص املقابل الذي ترك
انس�انيته عىل اعتاب عفوية ش�بابه ورجولت�ه التي انتزعه�ا لريتدي ردا ًء
اسودا ً قبيحا ً ليكون اداة ابتزاز محاوالً االستفادة املادية ممن وضعت ثقتها
ب�ه ،او ان يصبح رشي�كا ً يف هذه العملية ألغراض دنيوية دنيئة .ان الثقافة
املجتمعية التي اساس�ها الثقاف�ة االرسية والرتبية الصحيح�ة التي ُتجنب
الوق�وع يف الخطأ والذي يدفع ثمنه االهل نتيجة طيش ابنائهم وترصفاتهم
والتي تؤسس لنزاعات ومشاكل بسبب انتهاك الخصوصية الشخصية مما
قد يؤثر بشكل او بأخر عىل االستقرار املجتمعي.

كل االدي�ان الس�ماوية واالنبياء والرس�ل الت�ي انزلها وبعثه�ا الله عز وجل
كانت تنادي بتوحيد الله عز وجل واصالح املجتمع حس�ب ما يوجد فيه من
موبقات من عبادة االصنام والبخس يف امليزان واكل الس�حت والزنا واللواط
وما اىل ذلك من امور جميعها انزلت وبعثت لتقوم املجتمع.
والن الدين االسالمي خاتم االديان فانه لم يبق شيئا من املوبقات والسلبيات
اال منعها او صححها وهي االس�اس فيما يجب عىل املس�لم ان يعمل عليها،
وهي االهم ومن بعدها تاتي املستحبات واملكروهات.
الي�وم اصبح�ت كثري من املس�تحبات هي االس�اس بل قفزت عىل حس�اب
الواجب�ات ونالت من االهتمام اكثر مما يس�تحق االهتمام ،فاملش�كلة ليس
باصل املناس�بة سواء كان حدث او ش�خصية اسالمية املشكلة يف استحداث
مناسبات ورصف عقول واموال عليها وهي ال تغني املجتمع وال تسمن ،نعم
ان الجانب الروحي هو االس�اس يف االنس�ان فاذا كان�ت الروح نقية تمكنت
من ان تبدع وفق الش�ارع االسلامي ولكن عندما نويل اهتماما خاصا واكثر
مم�ا يجب اىل الروح دون املادة فاننا ال نس�تطيع ان نواك�ب تطور املجتمع
فالجان�ب املادي له حقوق�ه ،وها نحن نعاني من كل جوانب الحياة التي لها
عالقة بالجانب املادي فال االقتصاد االسالمي متمكن من مجاراة اقتصاديات
العالم الغربي وال الجانب العسكري وال الجانب العلمي وال الجانب العمراني
م�ع العلم كل ابجديات هذه الجوانب متوفرة يف االسلام ،وما نعاني منه يف
العراق خري دليل عىل ما نحن عليه ،فاملاليني التي تحيي ذكرى الحسني عليه
السلام يتحدثون فيما بينهم بان الوضع الس�يايس والطبقة السياسية بالء
كت�ب علينا ،فاي�ن الجانب الروحي الذي يهذب النف�س ولم يتمكن من خلق
قادة؟ فهل غاندي الذي دحر االنكليز مع االش�كال عىل ما يعتقد افضل منا؟
كال اال ان الشعب الهندي بارادته وثقافته تمكن من دحر االحتالل.
اليوم اصبحت ظاهرة استحداث مناسبات لم تكن معروفة سابقا ،االشكال
ليس باصل املناسبة ولكن برضورة ما يستجد من ظواهر اصبحت اجتماعية
اكث�ر مم�ا هي ديني�ة ،والننا نري�د االرتقاء ف�اول خطوة هي ان نش�خص
اخطاءن�ا ونعترف بها ونصححه�ا ،فلو قلت يف مواس�م عاش�وراء حدثت
اش�تباكات بني بعض املواكب بخصوص االسبقية يف النزول اىل ساحة احياء
الش�عائر فهذا امر ال ينكره احد وهو مؤس�ف له ج�دا ،وناتي بحمل نعش
لش�خصية اسالمية رائعة ال اعلم كيف حدد يوم استشهاده لياخذ حيزا من
جهود املس�لمني بينما لم ار من يسري عىل خطاه ويقتدي به بالرغم من انه
غري معصوم فحجة البعض ان املعصوم ال يمكن ان نقوم بما يقوم به بينما
ق�ول وفع�ل وتقرير املعصوم حج�ة علينا ويجب ان نلت�زم ونعمل بما اقدم
علي�ه املعصوم واغلبها احكام رشعية نلتزم بها فلماذا الجانب الخلقي الذي
يؤكد عليه املعصوم ال نلتزم به من قضاء حوائج الناس وااليثار والتس�امح
وقبول االعذار وغريها من املس�تحبات التي تساهم يف تقوية اوارص املجتمع
فيما بينهم.

كـاريكـاتـير

مسابقة للتصوير الفوتوغرايف بمناسبة العزاء احلسيني
وجوائز مالية

أعلن�ت إدارة موقع {ش�فقنا} إقامة
مسابقة التصوير الفوتوغرايف للسنة
السادس�ة عىل التوايل بمناسبة حلول
موس�م العزاء الحس�يني يف ش�هري
املحرم الحرام وصفر الخري.
ومواضيع املسابقة هي {الروحانيات
واألخالق يف العزاء الحسيني ،والرسائل
العاش�ورائية ،والف�ن العاش�ورائي،

ومشاركة الشباب يف العزاء الحسيني
وتحفيزهم عليه ،ونرش ثقافة املحرم
وصف�ر وتعريف األطف�ال واملراهقني
به�ا ،والع�زاء الحس�يني يف الفض�اء
االفرتايض}».
ولفت�ت اىل ان�ه يمك�ن املش�اركة يف
املس�ابقة ع�ن طريق إرس�ال الصور
ومقاط�ع الفيدي�و أو اﻵث�ار الت�ي

فاكهة ختفض السكر بالدم بنسبة ..%35
تعرف عليها

ذكرت دراسة طبية حديثة ،أن عصري التوت الربي األزرق يخفض نسبة
الس�كر يف ال�دم بحوايل  %35م�ا يمنع املضاعفات الخطيرة لدى مرىض
السكري.
ولفتت الدراس�ة التي نرشته�ا املجلة الدولية للس�منة يف كندا ،وأوردتها
صحيفة «دييل إكسبرس» الربيطانية اليوم الخميس ،إىل أن هذا العصري
يخفض نس�بة السكر لدى مرىض السكري «فئة »2-الذي ينتج عن خلل
يف طريقة إنتاج الجسم لألنسولني.
وأوضحت أن الدور األس�ايس لألنس�ولني يتمثل يف تنظيم نس�بة السكر
يف ال�دم ،وأن�ه يف غياب األدوية املناس�بة يمكن أن يرتفع الس�كر يف الدم
إىل مس�تويات خطرية.وحددت الدراس�ة عد ًدا من العنارص الغذائية التي
يمكن أن تخفض مس�تويات السكر يف الدم ،مشيرة إىل أنها استندت إىل
تجربة عىل الفرئان وشملت عصري التوت الربي األزرق.
وقالت الدراس�ة« :أظهر العصري املس�تخرج من الت�وت األزرق يف أمريكا
الشمالية ،املحول حيو ًيا مع البكترييا من قرشة الفاكهة ،إمكانات قوية
كعام�ل مضاد للس�منة ومضاد ملرض الس�كري ما يدل على انخفاض
نسبة الجلوكوز يف الدم بنسبة .»%35

العراقـي

تتضمن املواضيع املذكورة.
وبينت ان رشوط املشاركة يف مسابقة
التصوير الفوتوغرايف هي :
الص�ور يج�ب أن تك�ون حديث�ةااللتقاط
 أال تحمل الصور أي شعار أو رمزونوه موقع ش�فقنا اىل ان آخر موعد
إلرس�ال الصور هو يوم  29من شهر
صفر .وستنرش الصور فائقة الجودة
يف املوقع.
وأشارت اىل ان الجوائز تكون كاآلتي:
املرتبة األوىل  300دوالر املرتبة الثانية  200دوالر املرتبة الثالثة  150دوالر املرتبة الرابعة  100دوالر املرتبة الخامس�ة حتى الـــتاسعة 50دوالرا
ونوه�ت اىل إرس�ال األعم�ال يك�ون
بصيغ�ة مل�ف { }fileإىل حس�اب
 @taqasimmmيف تيليغرام.

قم بإزالتهـا فـور ًا ..تطبيقـات تسـرق أمـوالـك
ينصح أح�د الباحثين األمنيني يف رشكة
 Trend Microمستخدمي نظامي تشغيل
أندروي�د بالحذر م�ن بع�ض التطبيقات
الض�ارة على هواتفه�م ،بعد تزاي�د عدد
التطبيقات التي تحتوي عىل برامج تهدف
إىل جمع املعلومات املرصفية الش�خصية
من املس�تخدمني.وتتضمن هذه البيانات
بيانات االعتماد املرصفية للضحية وأرقام
 PINوكلمات املرور وأي معلومات أخرى
من شأنها مس�اعدة الجهات السيئة عىل
الرسقة من تطبيق مرصيف عرب اإلنرتنت.
ويمك�ن للربام�ج الضارة أيض�ا ً اعرتاض
الرس�ائل النصية واالستيالء عىل الهواتف
املصاب�ة .كم�ا يع�د اعتراض الرس�ائل
النصية أمرا ً س�يئا ً بدرج�ة كافية ،ولكن
رسقة املعلوم�ات املرصفية أمر يمكن أن
يؤثر عىل ميزانيتك.
وتسمى التطبيقات التي تساعد يف تجاوز
الربام�ج الضارة أمان متج�ر غوغل بالي
بتطبيقات القطارة أو .Dropper Apps
وكتب�ت  Trend Microيف تقريره�ا،
«لق�د أضاف�ت الجه�ات الخبيثة خلس�ة
ع�ددا ً متزايدا ً من أحصنة ط�روادة املالية

 – Trojansوه�و نوع من الربامج الضارة
التي تنقب عن البيانات وترس�لها خلسة
دون معرفتك إىل جهات خبيثة خارجية -
إىل متجر غوغ�ل بالي عن طريق قطارات
ضارة هذا العام ،مم�ا يثبت أن مثل هذه
التقنية فعالة يف تجنب االكتشاف».
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،نظ�را ً لوج�ود طلب
كبير عىل ط�رق جديدة لتوزي�ع الربامج
الض�ارة على األجه�زة املحمول�ة ،تزعم
العدي�د من الجه�ات الفاعل�ة الخبيثة أن
أدوات التنقي�ب الخاص�ة به�م يمكن أن
تس�اعد مجرم�ي اإلنرتن�ت اآلخري�ن يف

نشر برامجهم الضارة على متجر غوغل
بالي» .ويف أواخر العام املايض ،اكتش�فت
رشكة  Trend Microنوعا ً جديدا ً من أداة
القطارة باسم .DawDropper
وعىل الرغم من قيام غوغل بتشغيل هذه
التطبيق�ات م�ن متج�ر  ،Playإال أنها ال
تزال موجودة عىل هاتف أندرويد الخاص
بك .ف�إذا كانت كذلك ،فقم بإلغاء تثبيتها
عىل الفور.
وتضي�ف  Trend Microأن «الحمول�ة
الخبيثة لـ  DawDropperتنتمي إىل عائلة
الربام�ج الض�ارة  ،Octoوه�ي عبارة عن

األرض تسجل أقرص يوم هلا عىل اإلطالق
س�جل كوكب األرض أقرص يوم ل�ه منذ بدء
التس�جيالت ،واس�تمر  1.59مللي ثانية من
ال�دوران املعت�اد عىل م�دار  24س�اعة يف 29
يونيو ،ما يثري احتمالية حدوث ثانية كبيس�ة
للحفاظ عىل تناسق الساعات .وستكون هذه
هي املرة األوىل التي يتم فيها ترسيع الساعات
العاملية .ومن املعروف أن دوران األرض يتباطأ،
حيث يلزم  27ثانية كبيسة للحفاظ عىل دقة
الوقت ال�ذري منذ س�بعينيات القرن املايض.
وكان آخره�ا يف ليل�ة رأس الس�نة الجدي�دة
 ،2016عندما توقفت الس�اعات مؤقتا لثانية
للس�ماح لألرض باللحاق بالركب .ولكن منذ
عام  ،2020انعكس�ت ه�ذه الظاهرة  -كان
أرسع يوم سابق  1.47مليل ثانية يف  19يوليو

من ذل�ك الع�ام .وال يمك�ن للبرش اكتش�اف
التغيير ،ولك�ن يمك�ن أن يؤثر على األقمار
الصناعية وأنظمة املالحة .ويقول الخرباء إن
«تشاندلر ووبل»  -تغيري يف دوران األرض عىل

محورها  -قد يكون الس�بب .وق�ال الدكتور
ليوني�د زوتوف ،من معهد س�ترينربغ الفلكي
يف موس�كو« :س�عة التذب�ذب الطبيعي تبلغ
ح�وايل أربعة أمتار عىل س�طح األرض ،لكنها
اختفت من عام  2017إىل عام .»2020وهناك
عوام�ل أخ�رى يمكن أن تؤثر على طول أيام
األرض بم�ا يف ذلك تراكم الثل�وج عىل الجبال
يف نصف الكرة الش�مايل يف الشتاء ثم ذوبانها
يف الصي�ف .و ُيعتقد أيض�ا أن االحرتار العاملي
له تأثري من خالل ذوبان الجليد والثلج بوترية
أرسع .وتراقب خدمة دوران األرض الدولية يف
باريس دوران الكوكب ،وستخرب البلدان متى
يجب إضافة الثواني الكبيس�ة أو إزالتها ،مع
إخطارها قبل ستة أشهر.

ثقوب حتت املحيط األطليس حتري العلامء
اكتشف علماء بعض الثقوب الغامضة وغري
املبررة يف قاع البحر على بعد  1.7ميال تحت
سطح املحيط األطليس.
وطلب�وا م�ن مس�تخدمي «فيس�بوك»
مس�اعدتهم يف تحدي�د املس�افات البادئ�ة
الفريدة التي تش�كل خطا مس�تقيما ،وفقا
ملا ُكتب على صفحة استكش�اف املحيطات
التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغالف

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

الج�وي (.)NOAAوكتب�وا »:يف غطس�ة
 Okeanos#يوم الس�بت ،الحظن�ا العديد من
ه�ذه املجموع�ات الفرعي�ة م�ن الثقوب يف
الرواسب .تم اإلبالغ عن هذه الثقوب سابقا
م�ن املنطق�ة ،لك�ن أصلها ال ي�زال غامضا.
بينما تب�دو وكأنها من صنع اإلنس�ان ،فإن
أك�وام الرواس�ب الصغيرة ح�ول الثق�وب
تجعله�ا تبدو وكأنها ُحفرت بواس�طة يشء

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ما».وأوضح�وا أن املستكش�فني ه�م ج�زء
م�ن رحل�ة إىل ري�دج  2022التابع�ة لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ،وهي
سلس�لة من ثالثة استكش�افات للمحيطات
تشمل رسم الخرائط ومركبة تعمل عن بعد،
الكتس�اب فهم أفضل ملناطق املياه العميقة
ح�ول «مي�د أتالنتيك ري�دج» وهضبة األزور
ومنطقة صدع تشاريل جيبس.

07801969233
07901463050
07709670606

برام�ج ضارة معيارية ومتع�ددة املراحل
قادرة على رسق�ة املعلوم�ات املرصفية
واعتراض الرس�ائل النصي�ة وخط�ف
بيان�ات األجهزة املصابة.كما ُيعرف Octo
أيضا ً باس�م  ،Coperوقد تم اس�تخدامها
تاريخيا ً الستهداف مستخدمي الخدمات
املرصفية عرب اإلنرتنت الكولومبيني.
وتق�وم غوغل أيض�ا ً بإج�راء تغيريات يف
السياس�ة على متجر غوغل بلاي بما يف
ذلك حظر تطبيقات النسخ.
وتكش�ف صفح�ة دع�م غوغ�ل عبر
 9to5Googleأيض�ا ً عن تغييرات جديدة
يف السياس�ة يت�م إجراؤه�ا على متج�ر
 Playبم�ا يف ذل�ك التغيريات الت�ي تبدأ يف
 30س�بتمرب وتمن�ع املطورين من عرض
إعالنات الصفحة الكاملة يف ألعاب الجوال
املثبتة من متج�ر  Playإذا لم يتم إغالقها
بع�د  15ثانية .وهن�اك اس�تثناء إذا كان
اإلعالن مشرتكا ً ويس�تخدم إللغاء تأمني
املكافآت ملستخدمي اللعبة .كما تم حظر
اإلعالنات البينية غري املتوقعة التي تظهر
قبل ظهور شاش�ة التحمي�ل ،أو عند بدء
مستوى جديد.

 21دقيقة من امليش يومي ًا تقلل خماطر
أمراض القلب ٪30

يع�د امليش أداة قوي�ة لتعزيز صحتنا الجس�دية والعقلي�ة وربما يكون
أق�وى مما نعتقد .وحس�ب تقري�ر نرشه موقع «هاف بوس�ت» ،يمكن
أن يقل�ل امليش ملدة  21دقيق�ة يوميا ً من خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب
بنس�بة .٪30وأشار تقرير نرش يف مجلة «هارفارد هيلث» عام  2017إىل
أن امليش «يقلل من خطر اإلصابة بمريض السكري والرسطان ،ويخفض
ضغط الدم والكوليسرتول ،ويحافظ عىل الصحة الذهنية» .بمعنى آخر،
للميش فوائد صحية أساسية ،إىل جانب كونه تمرينا ً مجانيا ً ال يتطلب أي
معدات أو الكثري من التخطيط.
وقال�ت الدكت�ورة يف مركز أم�راض القل�ب بـ»كليفالند كلين�ك» تامانا
س�ينغ« :يعد امليش باستمرار ش�كالً رائعا ً من التمارين التي تقلل معدل
الوفي�ات من أم�راض القلب».وعىل الرغم من أن املشي ال يرتبط بنفس
ن�وع مجهود الطاقة الذي يمارس يف الص�االت الرياضية ،فإنه يمكن أن
يس�اعد األش�خاص من جميع األعمار والخلفيات الصحية عىل تحسني
وضعهم الصحي العام.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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