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الكاظمي وضع حجر األساس لبناء مطار املوصل ..ووعد بـ «إبعاد الفاسدين» عن استغالل مشاريع االعمار

رئيس الوزراء للقوى السياسية :احلوار أفضل من االصطدام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الصحة تعلن قرب افتتاح
 30مستشفى ببغـداد واملحافظـات:
ص3
هذه سعاهتا الرسيرية

حمافـظ كربـالء
يعلن استمـرار استثنـاء املحافظـة
ص3
من القطع املربمج

ش�دد رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
األربعاء ،عىل أهمية الحوار بني الكتل السياس�ية
والخروج من حالة االنسداد السيايس.
وقال الكاظم�ي ،يف أبرز ما ج�اء يف كلمته خالل
احتفالية وضع الحجر األس�اس مل�روع إعادة
تأهي�ل مط�ار املوص�ل ال�دويل« ،الي�وم نحن يف
محافظ�ة نين�وى بع�د أن وعدتك�م يف زيارت�ي
األخ�رة بأننا نعم�ل عىل وضع خط�ة محكمة،
َ
وس�نقدِم إليكم ثانية
وتذلي�ل املوان�ع والعقبات
لنضع حجر األس�اس إلعادة تأهي�ل هذا املطار،
وها هنا اليوم عندكم خالل شهر».
وأض�اف إن «م�روع مطار املوص�ل الدويل هو
مروع اس�راتيجي ومهم ألبنائنا يف املحافظة،
ونضع حجر األس�اس الي�وم» مبين�ا ان «مطار
املوصل الدويل س�يوفر فرصا ً للعمل ،ويعمل عىل
تسهيل النقل ،وتسهيل حياة املواطنني».
ووجه الكاظمي «ش�كره إىل جميع الذين عملوا
وبذل�وا قواه�م إلعادة إعم�ار محافظ�ة نينوى
والتخطي�ط له�ا .نش�كر الجه�ود االس�تثنائية
التي بذلها زمالئ�ي يف الحكومة ،ووزيرة اإلعمار
واإلس�كان ،ووزير التخطيط كما أسجل شكري
ألخوتن�ا يف محافظ�ة نين�وى ،ولجن�ة اإلعم�ار
الت�ي ش�كلناها العام امل�ايض ملتابعة مش�اريع
املحافظة ،ومجلس أعيان املوصل الذي طاملا كان
ينبه الحكومة إىل بعض املالحظات التي كنا نأخذ
بها ،وأش�كر جميع شيوخ وأبناء هذه املحافظة
الذين عملوا من أجل رسم صورة حقيقية وطيبة
عن املحافظة وكل العراق».

التفاصيل ص2

برعاية األمم املتحدة ..اجتامع مرتقب لألحزاب الكردية يف رئاسة االقليم

الـحـشـد الشعبـي يعلـن نـتـائـج عمليـة «لبيـك يـا حسـيـن» فـي ديـالـى

ص2

ص2

مستشار حكومي يوضح إمكانية إقرار موازنات
ألكثر من سنة مالية

بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح املستشار املايل لرئيس الوزراء،
مظه�ر محمد صالح ،أم�س األربعاء،
امكانية إقرار موازنات ألكثر من سنة
مالية ،فيما أشار إىل متطلبات ذلك.
وقال صالح ،إن «قانون اإلدارة املالية
رق�م  6لس�نة  2019املعدل يش�ر إىل
إقرار املوازنة العامة بش�كل س�نوي،
إذ يتم عرض مسودة القانون املرسلة
من قبل السلطة التنفيذية ،يف مجلس
النواب لتريع القانون يسمى قانون

احلرائق تفتك بغابات فرنسا :اآلالف يضطرون للهرب
بغداد  /المستقبل العراقي
أدى تج�دد الحرائ�ق يف جن�وب غ�رب فرنس�ا ،يف جرون�د التي
شهدت حريقا ً هائال يف تموز ،إىل تدمر  6آالف هكتار من غابات
الصنوبر منذ بعد ظهر الثالثاء وإجالء آالف األشخاص.
وذك�رت قي�ادة الرط�ة املحلية يف بي�ان أن «الحريق مس�تعر
بش�دة وامتد إىل مقاطعة الند (جنوب) .تم إجالء سكان بلديات
هوس�تن وس�ان ماغن وقطاعات يف بيلني بيلييه» ،أي ما يعادل
نحو  3800شخص.
وهذه البلدات تقع يف قلب غابات الالند دو غاسكونيو يف جنوب
ساحل املحيط األطليس الفرنيس.

خـالل شـهـر..
ارتفاع الصادرات العراق النفطية
اىل املصايف الصينية املستقلة
ص3

املوازن�ة العامة االتحادي�ة» ،مبينا ً أن
«التطبيقات العاملي�ة للموازنة العامة
تك�ون س�نوية بالغالب».وأوضح ،أن
«العراق يعتمد اس�راتيجية للموازنة
العام�ة تمت�د لث�الث س�نوات مقبلة
وتتماىش مع م�ؤرشات خطة التنمية
االقتصادية للبالد ،إال أنها تكون قابلة
للتعديل سنويا ً وهذا دليل إسرشادي
يتم االعتماد عليه عند وضع مس�ودة
قانون املوازنة العامة الس�نوية ويعد
ساندة لها».
وأشار إىل أن «مقرح أن تكون املوازنة

وأض�اف ،أن «املقرح ل�م يعمل به يف
تج�ارب العال�م املالي�ة ،ل�ذا ال بد من
أن ي�درس املوض�وع مع واح�دة من
املنظم�ات املالي�ة الدولي�ة املتع�ددة
األط�راف ،والت�ي يحظ�ى الع�راق
بعضويته�ا ،من أجل دراس�ة الفكرة
ع�ىل وف�ق النظ�م املعتم�دة يف املالية
العام�ة وتطبيقاتها العاملي�ة وتقييم
اآلثار القانونية واملحاسبية ذات الصلة
بأس�س حوكمة املوازنات العامة من
هذا النمط».

العام�ة ألكثر من س�نة مالية يتطلب
تعدي�ل قان�ون اإلدارة املالي�ة الناف�ذ
والتخ�ي عن س�نوية املوازنة وإحالل
أنم�اط م�ن املوازن�ات تقر لع�دد من
الس�نوات» ،الفت�ا ً إىل أن «ه�ذا النوع
من املوازنات سيمنح السلطات املالية
بش�كل خ�اص والس�لطة التنفيذي�ة
بش�كل ع�ام مرونة عالي�ة يف التعديل
واالس�تجابة للمس�تجدات والظروف
االقتصادية واملفاجآت املالية الطارئة
عند تريع موازن�ة عامة تمتد ألكثر
من سنة مالية».

التفاصيل ص2

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل متهم قام برتويج «دوالر مزيف» يف بغداد

كما أتت النران عىل  16منزال يف عدة مناطق من مقاطعة بيلني
بيليي�ه حيث كان�ت تجري عملي�ة إخالء لنحو الفي ش�خص.
وقالت قيادة الرطة «لم تسجل أي اصابات».
يوجد حوايل  500من رجال اإلطفاء يف املوقع مدعومني بقاذفات
مياه تابعة لألمن املدني.
كم�ا ذكرت قيادة الرطة أن «الن�ار تتجه نحوالطريق الرسيع
( A63الطري�ق الرسي�ع يف الجنوب�ي الغربي باتج�اه بايون -
بوردو)».
وخ�الل الليل ،أعلنت قيادة الرطة يف مقاطعة الند املجاورة أن
الحريق يف جروند «امتد بشكل غر موات للوصول إىل املقاطعة»،
ً
شخصا يف شمال املقاطعة».
مما أدى إىل إجالء 215

رشطة البرصة تطيح بشبكة لتجارة املخـدرات يف خـور الزبيـر
االستخبارات تقبض عىل ارهايب يف «كتيبة الزرقاوي» يف نينوى

التخطيـط
عن إجراء التعداد السكانـي:
سيجري يف موعده
ص3

التعليم تدشن نظام
«صحة صدور الوثائـق» يف
اجلامعة العراقية
ص3

املوسوي يعلن موعد التفاوض
مع  3أسامء لتدريب املنتخب الوطني
وتفاصيل جديدة
ص7

ص2

ص2

ص2

الـمـالـيـة تـطـلــق مـبـالـغ املــحـاضـرين واالداريـيـن
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة املالية ،أمس األربعاء ،رشوعها بتنفيذ لجنة األمر الديواني رقم
 ٣٥لسنة  ٢٠٢٢الخاص باملحارضين واإلداريني.
وذكرن املالية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان «وزارة املالية،
أطلق�ت املبالغ املالية للمحارضين واالداريني واملس�اهمات العمل والضمان
االجتماعي للمحافظات املشمولني بقانون الدعم الطارئ لالمن الغدائي رقم
( )٢لسنة .»٢٠٢٢
وكانت وزارة املالية ،دعت يف وقت سابق ،كافة وحدات االنفاق يف املحافظات
اىل مراجع�ة مخوليه�م للوزارة الس�تالم كت�ب فروقات اج�ور املحارضين
باس�تثناء محافظت�ي واس�ط واملثنى فالعمل ج�اري عىل تدقي�ق القوائم،
ليتس�نى لدائرة املوازن�ة اجراء الالزم» ،منوه�ة اىل أن «املبالغ مؤمنة ألجور
املحارضين املجانيني كافة دون استثناء».
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الكاظمي وضع حجر األساس لبناء مطار املوصل ..ووعد بـ «إبعاد الفاسدين» عن استغالل مشاريع االعمار

رئيس الوزراء للقوى السياسية :احلوار أفضل من االصطدام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ش�دد رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
أمس األربعاء ،عىل أهمية الحوار بني الكتل
السياس�ية والخ�روج من حالة االنس�داد
السيايس.
وق�ال الكاظمي ،يف أبرز م�ا جاء يف كلمته
خ�الل احتفالي�ة وض�ع الحجر األس�اس
ملرشوع إعادة تأهيل مطار املوصل الدويل،
«الي�وم نح�ن يف محافظ�ة نين�وى بعد أن
وعدتك�م يف زيارت�ي األخ�رة بأنن�ا نعمل
عىل وض�ع خطة محكم�ة ،وتذليل املوانع
َ
وس�نقدِم إليك�م ثاني�ة لنضع
والعقب�ات
حجر األس�اس إلعادة تأهيل ه�ذا املطار،
وها هنا اليوم عندكم خالل شهر».
وأضاف إن «م�رشوع مطار املوصل الدويل
هو مرشوع اس�راتيجي ومه�م ألبنائنا يف
املحافظ�ة ،ونض�ع حجر األس�اس اليوم»
مبين�ا ان «مط�ار املوص�ل الدويل س�يوفر
فرص�ا ً للعمل ،ويعمل عىل تس�هيل النقل،
وتسهيل حياة املواطنني».
ووج�ه الكاظم�ي «ش�كره إىل جمي�ع
الذين عمل�وا وبذلوا قواهم إلع�ادة إعمار
محافظ�ة نين�وى والتخطيط لها .نش�كر
الجه�ود االس�تثنائية التي بذله�ا زمالئي
يف الحكوم�ة ،ووزيرة اإلعمار واإلس�كان،
ووزي�ر التخطي�ط كم�ا أس�جل ش�كري
ألخوتنا يف محافظة نينوى ،ولجنة اإلعمار التي شكلناها
الع�ام امل�ايض ملتابع�ة مش�اريع املحافظ�ة ،ومجل�س
أعيان املوص�ل الذي طاملا كان ينب�ه الحكومة إىل بعض
املالحظ�ات الت�ي كنا نأخذ بها ،وأش�كر جميع ش�يوخ
وأبناء هذه املحافظة الذين عملوا من أجل رس�م صورة
حقيقية وطيبة عن املحافظة وكل العراق».
وأثن�ى الكاظمي عىل «أبطال العراق يف القوات املس�لحة

وجيشنا البطل ،أبنائنا يف الحشد الشعبي ،والبيشمركة،
وجهاز مكافحة اإلره�اب ،واألجهزة األمنية التي عملت
ب�كل قوة لتحري�ر مناطقنا من الجماع�ات والعصابات
اإلرهابي�ة» .ون�وه اىل ان «مدين�ة املوصل ه�ي نموذج
للتعايش والتنوّع العراقي الذي نع ّده عنرص قوة .نموذج
للتس�امح يثب�ت أن العراق يمتل�ك الكثر م�ن القدرات
البرشي�ة والكفاءات يف ه�ذه املحافظة الطيب�ة بأهلها
وتأريخها» ،مش�را ً اىل إن «مدينة املوص�ل عانت الكثر

من سياس�ات التخبط واإلرهاب وس�وء التخطيط ،وإن
ش�اء الله ما حصل يف املايض لن يتكرر ،ال يف املوصل ،وال
يف نينوى ،وال يف عموم العراق».
وأك�د «هناك جهود جبارة تب�ذل يومياً؛ من أجل اإلعمار
وأن�ا أتابعه�ا ش�خصياً ،وأتاب�ع تفاصي�ل التحدي�ات
وتذليلها؛ من أجل أن نبعث رسالة مفادها :أن العراقيني
يستحقون الحياة ،وأنهم قادرون عىل تحويل التحديات
إىل ف�رص نج�اح» .وش�دد الكاظم�ي «ع�ىل أن نش�يد

باملشاريع األخرى التي تشهدها املحافظة،
وقريبا ً سنأتي لنفتتح مرشوع إعادة إعمار
الجامع النوري ،هذا املسجد الجامع املهم
واملوج�ود يف ضم�ر أه�ايل املحافظة وكل
العراقيني .وق�د عملت املنظم�ات الدولية
واليونس�كو ،واملنظمات الدولي�ة ،وكذلك
املكتب االستشاري التابع لجامعة املوصل،
واألخ راكان الع�الف ،ونأمل أن يكتمل هذا
املرشوع يف القريب العاجل».
وتاب�ع «نحتاج اليوم إىل التكامل والتعاون
جميع�اً؛ م�ن أج�ل اس�تنهاض الطاقات،
وبن�اء ع�راق يلي�ق بالعراقي�ني ،وه�ذه
الجهود لن تضيع ،ولن نس�مح للفاسدين
باس�تغالل هذه املش�اريع لتبذي�ر أموال
الش�عب وس�تكون نتيجة كل م�ن يحاول
العب�ث به�ذه املش�اريع ألج�ل مصال�ح
ش�خصية أو ألج�ل جماع�ات العصابات
والفاس�دين مثل مص�ر اإلرهابيني الذين
حاولوا تدمر هذه املدينة».
واس�تطرد بالق�ول« ،عملن�ا من�ذ الي�وم
األول ع�ىل االهتم�ام به�ذه املحافظ�ة
وعموم محافظات العراق ،بالرغم من كل
التحدي�ات التي تمر بها الحكومة ،س�واء
كانت تحديات اقتصادية ،أو سياس�ية ،أو
أمني�ة ،ونجحنا بعبور التحدي االقتصادي
وكذلك التحدي األمني ،واليوم مطلوب من
الكتل السياس�ية أن تتحمل مس�ؤولياتها
بح�ل موض�وع االنس�داد الس�يايس؛ من أج�ل مصلحة
العراق ومستقبله» .واعرب عن أمله «من الجميع العمل
بكل قوة لحل االنس�داد السيايس واللجوء إىل الحوار لحل
الخالفات ،ولي�س لدينا خيار غر الح�وار .الحوار أللف
س�نة ،أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيني وعش�تم
وعاش العراق ،ويجب أن نعمل س�وية وي�دا ً واحدة من
أجل أبنائنا ،وأحفادنا ،ومن أجل التأريخ».

مستشار حكومي يوضح إمكانية إقرار موازنات ألكثر من سنة مالية
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح املستشار املايل لرئيس الوزراء ،مظهر
محمد صالح ،أم�س األربعاء ،امكانية إقرار
موازنات ألكثر من سنة مالية ،فيما أشار إىل
متطلبات ذلك.
وق�ال صالح ،إن «قان�ون اإلدارة املالية رقم
 6لس�نة  ٢٠19املعدل يشر إىل إقرار املوازنة

العامة بش�كل سنوي ،إذ يتم عرض مسودة
القانون املرسلة من قبل السلطة التنفيذية،
يف مجلس الن�واب لترشيع القانون يس�مى
قانون املوازنة العام�ة االتحادية» ،مبينا ً أن
«التطبيقات العاملي�ة للموازنة العامة تكون
سنوية بالغالب».وأوضح ،أن «العراق يعتمد
اس�راتيجية للموازن�ة العام�ة تمت�د لثالث
س�نوات مقبلة وتتماىش مع مؤرشات خطة

التنمي�ة االقتصادي�ة للب�الد ،إال أنها تكون
قابلة للتعديل س�نويا ً وهذا دليل إسرشادي
يتم االعتماد عليه عند وضع مس�ودة قانون
املوازنة العامة السنوية ويعد ساندة لها».
وأشار إىل أن «مقرح أن تكون املوازنة العامة
ألكثر من س�نة مالية يتطل�ب تعديل قانون
اإلدارة املالي�ة الناف�ذ والتخ�ي عن س�نوية
املوازن�ة وإحالل أنم�اط م�ن املوازنات تقر

لعدد من الس�نوات» ،الفتا ً إىل أن «هذا النوع
من املوازنات سيمنح السلطات املالية بشكل
خاص والسلطة التنفيذية بشكل عام مرونة
عالية يف التعديل واالس�تجابة للمس�تجدات
والظ�روف االقتصادي�ة واملفاج�آت املالي�ة
الطارئ�ة عن�د ترشي�ع موازنة عام�ة تمتد
ألكثر من سنة مالية».
وأضاف ،أن «املق�رح لم يعمل به يف تجارب

العالم املالية ،لذا ال بد من أن يدرس املوضوع
م�ع واح�دة م�ن املنظم�ات املالي�ة الدولية
املتع�ددة األط�راف ،والت�ي يحظ�ى العراق
بعضويتها ،من أجل دراسة الفكرة عىل وفق
النظم املعتمدة يف املالية العامة وتطبيقاتها
العاملية وتقييم اآلثار القانونية واملحاس�بية
ذات الصلة بأسس حوكمة املوازنات العامة
من هذا النمط».

برعاية األمم املتحدة ..اجتامع مرتقب لألحزاب الكردية يف رئاسة االقليم
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف القي�ادي يف االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني ش�رزاد صم�د ،ع�ن اجتماع
جدي�د لالحزاب الكردية م�ع املمثلة االممية
جنيني بالسخارت يف رئاسة اقليم كردستان

االستخبارات تقبض عىل ارهايب
يف «كتيبة الزرقاوي» يف نينوى
ألق�ت معاوني�ة االس�تخبارات
واملعلومات يف الحشد الشعبي القبض
عىل إرهابي يف محافظة نينوى.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلع�الم األمن�ي
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه،
أن�ه «ووفق�ا ً ملعلوم�ات اس�تخبارية
دقيق�ة ،تمكن�ت مف�ارز املديري�ة
العامة للمعلومات احد توابع معاونية
االستخبارات واملعلومات لهيئة الحشد
الشعبي يف محافظة نينوى من تنفيذ
أم�ر إلقاء القبض وف�ق احكام املاده
الرابعة من قان�ون مكافحة اإلرهاب
بحق املتهم {أ .أ .م} يف ساعات متأخرة
من الليل ،وتشر املعلومات املتوفرة أن
املته�م يتقاىض كفالي�ة مالية وعمله
عس�كري ضمن مايسمى لواء أبوبكر
الصديق  /كتيبة الزرقاوي».
وأض�اف «ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات
القانوني�ة بح�ق االرهاب�ي وس�ينال
ج�زاءه الع�ادل» .ودع�ت معاوني�ة
االس�تخبارات واملعلومات يف الحش�د
الشعبي املواطنني لالبالغ عن العنارص
اإلرهابي�ة وعصابات الجرائم املنظمة
ع�رب الخط الس�اخن  ٤٨1وس�تبقى
«الهوية طي الكتمان».

يوم غد االربعاء.
وق�ال صم�د «س�يعقد الخمي�س اجتم�اع
قم�ة لالح�زاب الكردس�تانية يف رئاس�ة
األقلي�م بحضور بالس�خارت حول موضوع
األنتخابات القادمة لربملان كردستان املزمع
اجرائها يف .»٢٠٢٢/1٠/1

ورجح صمد «امكاني�ة تأجيلها لعدم وجود
اتفاق مس�بق عىل تعديل قانون األنتخابات
والتدقيق يف سجل الناخبني ومجموعة ومن
العراقي�ل األخرى بس�بب إرصار حزب واحد
وعدم قبوله التعديالت».
يش�ار اىل ان هذا االجتماع لي�س بجديد مع

املمثل�ة االممي�ة جن�ني بالس�خارت ،حيث
عق�دت اجتماع�ات مس�بقة م�ع االحزاب
الكردية ملناقشة االوضاع يف اقليم كردستان
واملشاكل داخل البيت الكردي.
ووق�ع نيجرف�ان بارزاني يف ش�هر ش�باط
املايض ،أمرا يقيض بتحديد األول من أكتوبر

املقب�ل موع�دا ً إلج�راء انتخاب�ات ال�دورة
السادسة لربملان إقليم كردستان.
ويأت�ي االجتماع يف ظل خالفات داخل البيت
الك�ردي بش�أن منصب رئي�س الجمهورية
يف الع�راق وال�ذي لم يحس�م طيلة األش�هر
املاضية.

اعتقلت امرأة سرقت أكثر من  200مليون دينار

رشطة البرصة تطيح بشبكة لتجارة املخدرات يف خور الزبري

البصرة  /المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة ،أم�س االربعاء،
االطاحة بش�بكة لتجارة املخدرات يف عملية نوعية يف منطقة
خور الزبر .وذكرت الرشطة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه أن «عملية نوعي�ة  ،تمكنت خالله�ا مفارز من
قس�م رشطة الزبر بإمرة مدير القس�م يرافقه ضابط مركز
رشطة خ�ور الزبر ،م�ن إلق�اء القبض عىل ش�بكة لتجارة
املخدرات مكونة من اربع�ة متهمني وبحوزتهم مواد مخدرة

وادوات تعاطي املخدرات».
وأضاف�ت ،أن «العملية تمت بعد اس�تدراج املتهمني و نصب
الكمائن املحكمة التي ادت اىل االطاحة بهم.
وأشارت ،اىل «اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم اىل
القضاء لينالوا جزائهم العادل».
إىل ذل�ك ،الق�ت مف�ارز رشطة الب�رصة القبض ع�ىل متهمة
لقيامها برسقة  ٢٠٤ماليني دينار من داخل دار يف املحافظة.
وذك�رت القي�ادة ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،عن «تمكن اس�تخبارات مفارز مديرية مكافحة إجرام

الب�رصة من إلق�اء القبض عىل متهمة قام�ت برسقة إحدى
الدور الس�كنية ضمن منطقة حي الخليج األوىل يف املحافظة
مبل�غ  ٢٠٤مليون دينار عراقي من داخ�ل الدار وقيامها بعد
ذلك بحرق الدار».
واضافت «عىل الفور وألهمية املوضوع تم تشكيل فريق عمل
واالنتق�ال اىل محل الحادث ،وبعد التح�ري وجمع املعلومات
وجهد كبر ومميز أثم�ر بالتوصل إىل املتهمة والقبض عليها
وضبط املبلغ املرسوق بحوزتها ،واتخاذ اإلجراءات القانونية
بحقها وتقديمها إىل القضاء لتنال جزاءها العادل».

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل متهم قام برتويج «دوالر مزيف» يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت مف�ارز مكافحة إجرام بغ�داد القبض
عىل مته�م بروي�ج عملة مزيف�ة فئة 1٠٠
دوالر.وذك�ر بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه« ،تمكنت
مف�ارز مديري�ة مكافح�ة إج�رام بغ�داد/
مكتب املنصور من إلق�اء القبض عىل متهم
لقيام�ه بروي�ج عمل�ة مزيفة فئ�ة ()1٠٠
دوالر أمريكي  ،حيث دونت أقواله باالعراف
ابتدائي�ا وقضائي�ا وق�رر ق�ايض التحقي�ق

توقيف�ه وف�ق أحكام امل�ادة  ٥٢م�ن قانون
البن�ك املركزي لينال جزاءه العادل» .إىل ذلك،
نف�ذت مفارز مديرية مكافح�ة إجرام بغداد
أوامر إلق�اء القبض بحق ع�دد من املتهمني
لقيامه�م برسق�ة حقائ�ب نس�ائية ومحال
تجاري�ة ودراجات نارية ودراج�ات التك تك،
ومطلوب�ني بقضايا جنائي�ة مختلفة ضمن
مكات�ب مكافحة اإلج�رام يف جانب�ي الكرخ
والرصافة من العاصمة بغداد ،حيث تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية كافة بحقهم وتقديمهم
إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
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املالية الربملانية:
لدينا قانونني لتعويض القطعات
االقتصادية املترضرة
بغداد  /المستقبل العراقي
اش�ارت اللجن�ة املالية النيابية اىل وجود قانون�ني لتعويض القطعات
االقتصادية املترضرة.
وقال عضو اللجنة ،جمال كوج�ر ان «تعويض القطعات االقتصادية
املت�رضرة يحتاج اىل غطاء مايل ،ونحن لدينا غطائني قانونيني لتوفر
املبالغ املخصصة».
واوض�ح «االول هناك قانون املوازنة ويف حال غيابه يتم تقديم قوانني
بديلة من قبل الحكومة اذا كانت كاملة الصالحية».
واضاف كوجر «اما يف ظ�����������ل وجود حكومة ترصيف اعمال
فينبغ�ي التع�اون فيما بينهم�ا لتقدي�م الق�����������وانني املالية
كمق�رح قان�������ون من الربملان» ،مؤكدا «الحاجة اىل تنس�يق ما
ب�ني الحكومة والربمل�ان لتغطية واس�ع�����اف اي قط�اع تحتاجه
املؤسسات».

احلشد الشعبي يعلن نتائج عملية
«لبيك يا حسني» يف دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائد عمليات دياىل للحشد الشعبي طالب املوسوي عن تحقيق عملية
“لبيك يا حس�ني” التي انطلقت يف ش�مال قضاء املقدادي�ة كامل اهدافها،
فيم�ا اك�د العث�ور عىل مضاف�ات وذخ�رة حية تابع�ة لفل�ول “داعش”
اإلرهابي.
وقال املوس�وي يف ترصيح صحفي إنه “اس�تنادا اىل معلومات استخبارية
دقيقة حول تحركات العدو ش�مال قضاء املقدادية ،انطلقت قوات الحشد
الشعبي والجيش والرشطة بعملية امنية واسعة من اربعة محاور” ،مبينا
أن “االلوي�ة التي اش�ركت يف العملية ه�ي ٤ :و 1٠و ٢٠و ٢٣و 6٢و،11٠
فضال عن صنوف وخدمات قيادة عمليات دياىل للحشد الشعبي”.
وأض�اف ،أن “العملي�ة حملت اس�م (لبيك ي�ا حس�ني) وكان الهدف منها
مالحق�ة الع�دو وتفتي�ش قرى زور نه�ر دياىل وخل�ق بيئة آمن�ة لجميع
املجال�س واملواكب الحس�ينية” ،مش�را اىل أن “العملية حقق�ت اهدافها
بشكل رسيع”.

الرشطة االحتادية تقبض عىل إثنني
قتال امرأة يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
القت مف�ارز الرشط�ة االتحادية،
أم�س االربعاء ،القب�ض عىل اثنني
من املتهمني بعد ارتكابهما جريمة
قتل امرأة يف بغداد.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
انه »:ضم�ن الجه�ود األمنية التي
تبذلها قطع�ات الرشطة االتحادية
لتأمني قواطع املس�ؤولية  ،تمكنت
ق�وة م�ن الل�واء الراب�ع الفرق�ة
األوىل رشط�ة اتحادي�ة مس�نودة
بالجه�د االس�تخباري التاب�ع اىل
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادية م�ع مفرزة من مكافحة
اج�رام الكرادة  ،م�ن القاء القبض

ع�ىل اثن�ني متهم�ني يف منطق�ة
(الزعفراني�ة) ببغ�داد بع�د م�رور
س�بعة ايام فق�ط م�ن ارتكابهما
لجريمة قتل امرأة».
واوضحت «حيث تمت عملية القاء
القبض عن طريق جمع املعلومات
والقي�ام بعملي�ات التح�ري بع�د
ص�دور أمر قب�ض بحقهم�ا وفق
املادة ( ٤٠6قتل عمد)  ،ومن خالل
نصب كمني محكم ضمن املنطقة،
كم�ا ضب�ط بحوزتهم�ا س�الح
بندقية (كالش�نكوف) اس�تخدم يف
الجريمة».
واكدت القيادة «حالتهما مع السالح
اصوليا ً اىل الجهات املختصة إلكمال
اإلج�راءات القانوني�ة والتحقيقية
الالزمة بحقهما».

رشطة اربيل تطيح بمتهمني قتال صديقهام
بغداد  /المستقبل العراقي
افادت رشطة محافظة اربيل ،يوم األربعاء ،بإلقاء القبض عىل ش�خصني
اشركا بقتل صديق لهما وأصابا آخر الليلة الثالثاء.
وقال�ت الرشط�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إنه «ليلة
الثالثاء يف الساعة ( )1٢:٣٠أبلغت قواتنا بوقوع حادثة إطالق نار يف ناحيه
(كسنزان ) ونتيجة لذلك تبني مقتل شخص اسمه (أحمد إبراهيم محمد)،
وإصابة شخص آخر يدعى ريبني نوزاد خدر بجروح».
واض�اف البيان «وصل�ت قواتنا عىل الفور إىل م�كان الحادث وتمكنت من
التعرف عىل املتهمني حيث كانا شخصني أصدقاء القتيل بأسامي ( ش.ع)
و (ئ��) بس�بب خ�الف قديم بني القتي�ل والقاتل» .وتاب�ع البيان «فتحت
قواتنا تحقيقا شامال التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما».

جنايات صالح الدين :السجن  15سنة
عىل مدان بجريمة االجتار باملخدرات
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت محكمة جناي�ات صالح
الدين حكما بالس�جن ملدة خمس
ع�رشة س�نة بح�ق مج�رم ع�ن
جريم�ة االتج�ار بامل�واد املخدرة
ن�وع كرس�تال وانابي�ب زجاجية
لتعاطي املخدرات.
وذك�ر املرك�ز االعالم�ي ملجل�س
القض�اء االع�ىل يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه أن

«املج�رم ضبط�ت بحوزت�ه مادة
املثي�ل امفيتام�ني و 16أنبوب�ا ً
لتعاطي املواد املخدرة وقداحتني».
وأض�اف أن «املجرم كان محكوما
يف وق�ت س�ابق ملدة س�تة اش�هر
عن جريمة تعاطي املواد املخدرة،
فيما صدر حكما بحقه ملدة خمس
عرشة س�نة استنادا الحكام املادة
 / ٢٨اوال م�ن قان�ون املخ�درات
واملؤث�رات العق����لي�ة رق�م ٥٠
لسنة .« ٢٠17
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البرصة 5 :آالف دينار لألمبري للمولدات األهلية
املسجلة و 7آالف لغري املسجلة
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الصحة تعلن قرب افتتاح  30مستشفى ببغداد واملحافظات:
هذه سعاهتا الرسيرية
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /محمد الجابري
كش�ف مدير قسم ش�ؤون املواطني يف
ديوان محافظة البرة حكيم املياحي،
أم�س األربع�اء ،أن الكثري م�ن أصحاب
املولدات األهلية هم غري مسجلي رسميا
باملحافظ�ة الس�تالم ال�كاز املدعوم من
رشكة املنتوج�ات النفطية والبالغ 250
دينار للر الواحد.
وأضاف املياحي ،يف تريح صحفي ،إن
تس�عرية املولدات للمسجلي رسميا هي
 5آالف دينار لألمبري بينما لغري املسجلي
هي  7آالف وحسب الجدول.
وأش�ار إىل أن س�اعات التش�غيل ه�ي
س�اعات االنقطاع مهما كانت وليس�ت
مح�ددة بج�دول مع�ي ،الفت�ا اىل إن

املخالف�ي س�يتعرضون للمس�ائلة
القانوني�ة واملالحق�ة م�ن قب�ل األم�ن

الوطني فضال عن االزالة من قبل مديرية
البلدية.

أعلن�ت وزارة الصح�ة ،أم�س األربع�اء ،ع�ن
قرب افتتاح  30مستش�فى يف العاصمة بغداد
واملحافظات ،فيما حددت سعتها الرسيرية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر ،إنه
«ت�م افتت�اح مستش�فيات كبرية س�عة 492
رسيرا ً خالل األش�هر القليل�ة املاضية» ،مبيناً،
أن «هن�اك مستش�فيات أخرى س�عة  200أو
 100رسي�ر س�تفتتح يف بغ�داد واملحافظ�ات
بنحو  30مرشوعا ً مفعالً».
وتاب�ع ،أن «ال�وزارة افتتحت مستش�فيات يف
محافظ�ات ذي قار وكربالء املقدس�ة والنجف
األرشف وس�ابقا ً يف باب�ل بس�عة  492رسيراً،
وهناك مستش�فيات س�تفتح قريبا ً يف البرة
وميسان ،ولدينا يف الدجيل بصالح الدين ودياىل

واألنبار ويف املوصل ايضاً».
جار العمل
وأكد ،أن «ال� 30مرشوع مستشفى ٍ

«حتى هذا املوعد»

كربالء  /علي ابراهيم

حمافظ كربالء يعلن استمرار استثناء املحافظة من القطع املربمج

أعلن محافظ كربالء نصيف الخطابي اس�تمرار استثناء
املحافظة م�ن القطع املربم�ج للكهرباء حت�ى يوم (13
محرم) ،املوافق  11آب الجاري.
وق�ال الخطابي يف مؤتمر صحف�ي إن «محافظة كربالء
عمل�ت وبالتنس�يق املبارش مع رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،ووزي�ر الكهرباء ع�ادل كريم ،عىل اس�تثناء

املحافظة م�ن القطع املربمج ،وفعال تم�ت املوافقة عىل
ه�ذا الطلب وسيس�تمر االس�تثناء إىل يوم  13من ش�هر
محرم».
وبي« ،لكن ما ّ
ّ
أثر ع�ىل املحافظة والعراق بصورة عامة،
ه�و حدوث خلل يف محطات تولي�د املحافظات الجنوبية،
ّ
يتحسن تدريجيا».
وبعد اصالح هذا الخلل بدأ الوضع
وأش�ار إىل أن «قي�ادة عملي�ات كرب�الء والرشطة وهيئة
الحشد الشعبي يبذلون جهودا كبرية لتأمي الزيارة ،كما

هناك عمليات اس�تباقية مس�تمرة» ،الفت�ا إىل أن «وزير
الداخلي�ة عثم�ان الغانمي أبدى خ�الل زيارته األخرية إىل
املحافظ�ة وقي�ادة العملي�اتّ ،
تفهمه لحاج�ة املحافظة
امللّحة املتعلق�ة بزيادة عدد الق�وات األمنية من الرشطة
واملرور والرشطة النسوية».
من جان�ب آخر ذكر الخطاب�ي ،أن «اعداد املش�اركي يف
الزي�ارة من داخل وخارج العراق باملاليي ،وس�يتم اعالن
الرقم الدقيق بعد انتهاء االجراءات الفنية لالحصاء».

خالل شهر ..ارتفاع الصادرات العراق النفطية اىل املصايف
الصينية املستقلة
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت ادارة الجمارك الصينية ،أمس األربعاء،
عن ارتفاع الص�ادرات النفطي�ة العراقية اىل
املصايف الصينية املستقلة البالغة  32مصفاة
خالل شهر تموز املايض .2022
واظه�رت االدارة يف احصائي�ة ان «ص�ادرات
العراق النفطية اىل املصايف الصينية املس�تقلة
ارتفع�ت يف تم�وز بنس�بة  %77.4لتص�ل اىل
 1.384ملي�ون ط�ن م�ري او م�ا يع�ادل (
 10.103مالي�ي برمي�ل) مقارن�ة بش�هر
حزي�ران  2022الذي بلغ  780ألف طن مري
او ما يع�ادل ( 5.694ماليي برميل) ،وارتفع
بنس�بة  %71.7مقارن�ة بنف�س الش�هر من
العام املايض  2021الذي بلغت فيه الصادرات
النفطية اىل الصي  806آالف طن او ما يعادل

(  5.883ماليي برميل)».واضافت ان «العراق
احتل املرتبة الخامس�ة م�ن بي الدول العرش
الكب�ار املصدرة للنف�ط اىل املص�ايف الصينية
املستقلة بعد ان كان يف املرتبة الثامنة يف شهر
آيار املايض» ،مبين�ة ان «العراق جاء بعد كل
من ماليزيا التي ج�اءت اوال بتصدير 3.902
ماليي طن ،والتي كانت معظمها من براميل
ايرانية وجاءت روس�يا ثانيا بتصدير 3.400
ماليي ط�ن ،وجاءت اإلمارات ثالثا بصادرات
 2.140مليون طن ،ومن ثم جاءت السعودية
رابعا بصادرات  1.545مليون طن».
وتابع�ت ان عمان جاءت سادس�ا بصادرات
 800الف طن ،ومن ثم جاءت الكويت سابعا
بص�ادرات  705آالف ط�ن ،وج�اءت انغ�وال
ثامن�ا بصادرات بلغت  520الف طن ،وجاءت
إندونيس�يا تاس�عا بصادرات  250الف طن،

التعليم تدشن نظام «صحة صدور
الوثائق» يف اجلامعة العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي
افتتح�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي ،أم�س األربعاء ،نظام صحة
ص�دور الوثائ�ق يف الجامعة العراقي�ة بالتعاون مع األمان�ة العامة ملجلس
الوزراء.
وقال رئيس الجامعة العراقية عيل حسي صالح الجبوري يف كلمة له خالل
حفل االفتتاح ،تلقت املستقبل العراقي نسخة منها أن «انجاز هذا املرشوع
سيحقق ويوفر تسهيال يف اإلجراءات والخدمات املقدمة للطلبة والخريجي
عرب من�ح الوثائ�ق والتأييدات وصح�ة صدورها ملختلف الجه�ات يف داخل
العراق وخارجه».من جهته ،أوضح مدير دائرة اإلعمار واملش�اريع يف وزارة
التعلي�م العايل حيدر مكي�ة أن «املرشوع املتحقق سيس�هم يف رسعة إنجاز
املعامالت عرب التحول إىل النظام الرقمي الذي س�يمكن املؤسس�ة الجامعية
من تقديم خدمات متكاملة للمواطني».بدوره ،أش�ار مدير قسم املشاريع
يف مرك�ز البيان�ات الوطني باألمان�ة العامة ملجلس الوزراء أنيس رش�يد إىل
أن «املرك�ز يعم�ل باتجاه دعم املش�اريع الريادي�ة والتحول نح�و األتمتة
والحكومة اإللكرونية».

اتصاالت النجف  :محالت مستمرة لرفع وأزالة
التجاوزات يف عدد من مناطق املحافظة
النجف /المستقبل العراقي
قام�ت امل�اكات املختص�ة يف مديرية
اتص�االت ومعلوماتي�ة محافظ�ة
النج�ف األرشف بحمات عديدة خال
األيام املاضي�ة لرفع وازالة التجاوزات
املتمثل�ة بمد كاب�ات ونصب كابينات
ضوئية يف ع�دد من مناطق املحافظة.

فيم�ا أش�ار املهن�دس محم�د فاضل
عباس مدير املديرية اىل ان لجان ازالة
التجاوزات وبمس�اندة منتسبي جهاز
األمن الوطني والقوات االمنية املاسكة
لارض ازالت وص�ادرت عدد كبري من
الكابين�ات الضوئية التي قام بنصبها
أصح�اب االب�راج ومكات�ب تجهي�ز
خدمة االنرتنت ،كونها ُنصبت بصورة
غ�ري قانوني�ة ،ومخالف�ة للضواب�ط
التي حددته�ا وزارة االتصاالت.
وأكد السيد مدير املديرية ان هذه
الحمات ستستمر لحني القضاء
عىل هذه الحالة الس�لبية ،وبما
يس�هم يف تنظي�م العم�ل يف هذا
القطاع املهم ،وزيادة املدخوالت
املالية للرشكة العامة لاتصاالت
واملعلوماتية.

وم�ن ثم ج�اءت الغاب�ون عارشا بص�ادرات
بلغ�ت  139ال�ف طن».واس�توردت املص�ايف
الصينية املس�تقلة  2.4مليون طن من الخام
من إيران ،أعلن معظمها عىل أنها خام مزيج
ماليزي.
وت�م اإلبالغ عن معظ�م الربامي�ل الفنزويلية
واإليرانية عىل أنها براميل ماليزية  ،مما جعل
ماليزيا أكرب مورد ملصايف التكرير املستقلة يف
الص�ي يف يوليو  /تم�وز عند  3.9ماليي طن
مري  ،بزيادة  %38.1عن حزيران.
وحسب بيانات ستاندرد آند بورز فان مصايف
التكري�ر املس�تقلة يف الصي ع�ززت وارداتها
م�ن الخ�ام املخف�ض م�ن فنزوي�ال وإيران
وروس�يا بنسبة  %32.8شهر ًيا إىل  8.3ماليي
ط�ن م�ري أو  1.96مليون برمي�ل يوم ًيا يف
يوليو تموز.

العباسية تعلن
العتبة ّ
عن نجاح خطة زيارة
عاشوراء
بغداد  /المستقبل العراقي

ُ
األمانة العامّ ة للعتبة العبّاس�ية املق ّدس�ة عن
أعلن�ت
نج�اح ّ
ّ
الخاص�ة بإحياء
خطته�ا األمنيّ�ة والخدميّ�ة
مراس�يم زيارة عاش�وراء لهذا الع�ام 1444ه� ،التي
ابتدأته�ا من�ذ اللّيل�ة األوىل من ش�هر مح�رّم الحرام
واس�تمرّت لغاية العارش منه واختتامها بعزاء ركضة
طويريج املليونيّة.
وجاء يف ّ
نص البيان ،وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة
منه ،انه «تكلَّلت الجهو ُد الت�ي بذلَها َخ َد ُ
مة مرقد أبي
س َ
الفض�ل العبّاس(علي�ه الس�الم) ومَ ْن َ
�اع َدهم من
املتطوّع�ي الذي َ
وص َ�ل عد ُدهم إىل أكث�ر من ()6000
متطو ً
ِّع�ا م�ن مختلف املحافظ�ات ،بنج�اح الخطط
وُضع�ت إلحياء
األمنيّ�ة والخدميّ�ة والصحّ ي�ة الت�ي ِ
هذه املناس�بة ،حيث َ
املش�اركة فيها
بلغ عد ُد املواكب
ِ
ُ
ً
ً
ً
أكث ُر من ( )2200موكب�ا عزائيّا وخدميّا ،فيما ق ِّدمت
مؤس ً
ٌ
ّ
س�ة إعالميّة ما بي
خدم�ات ألكثر م�ن ()365
توفري ٍّ
مبارش مجّ ان�ي ،ومنح موافقاتٍ بالتصوير
بث
ٍ
فضالً عن الضيافة والخدمات اللوجستيّة».
ُ
واضافت العتبة العباسية املقدسة «كما ّ
زيارة
اتسمت
منتس ِبي
هذا العام بتنظيمها العايل وتعاون الزائرين مع
ِ
س�ت ْي َ
�ي املق ّد َ
َ
العتبت ْ
وخ َدمة املواكب الحس�ينيّة ،من
خالل التزامه�م بالتعليمات والتوجيهات التي صدر ْ
َت
�ي املق ّد َ
َ
العتبت ْ
ست ْي».واش�ارت اىل «امكانية
م�ن ِقبل
العتب�ة بالرغم من ارتف�اع درجات الح�رارة أن تق ّد َم
من الخدم�ات أفضلها وأجودها وحس�ب اإلمكانيّات
ّ
املتاحةٌّ ،
الخط ُة
كل حسب الواجبات املُناطة به لتسري
َ
ّ
بانسياب ّي ٍة من دون ّ
أي معوّقات ،وحققت الهدف الذي
أُع� ِّدت من أجله وهو خدمة الزائرين وضمان راحتهم
بيرس وس�هولة ،ومن ث ّم
وتأديتهم مراس�يم الزي�ارة
ٍ
مغادرة املدينة املق ّدس�ة إىل مدنهم ساملي».واش�ارت
العتبة اىل «للتنسيق العايل مع الدوائر الخدميّة واألمنيّة
يف محافظ�ة كرب�الء املق ّدس�ة ،دو ٌر كب�ري يف نج�اح
ُ
الخط�ط الخدميّة واألمنيّ�ة لهذه الزي�ارة العظيمة،
ً
ّ
التي نعتربه�ا مق ِّدمة لخطة زي�ارة األربعي» ،معلنة
«الش�كر والتقدي�ر والثناء لجمي�ع األجه�زة األمنيّة
�بي العتبات
والدوائ�ر الخدميّ�ة يف املحافظة،
ِ
ومنتس ِ
املق ّدسة واملواكب الحس�ينيّة والدوائر الحكوميّة ذات
العالقة واملتطوّعي ،لجهودهم الكبرية التي أس�همت
يف إنجاح الزيارة».

ويف مع�رض رده ع�ىل س�ؤال ح�ول تنفيذ املش�اريع يف
املحافظ�ة قال الخطاب�ي ،إن «تنفيذ الخطط املتوس�طة
وبعي�دة امل�دى تحتاج إىل أم�وال كبرية وتموي�ل عايل من
املوازنة االتحادية» .وفيما يخص التس�هيالت الحكومية
أوض�ح الخطاب�ي ،أن «مجل�س الوزراء ل�م يطلق مبالغ
الط�وارئ لزيارة عاش�وراء ،وس�يتم رصفه�ا يف الزيارة
األربعينية عىل اعتبار أن هذه الزيارة س�تمتد إىل أكثر من
أسبوعي ،ما يتطلب مبالغ وإمدادات كبرية».

افتتاح دار مشاهدة يف حمكمة
استئناف البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
افتتح رئي�س محكمة اس�تئناف البرة
القايض عادل عبد الرزاق (دار مش�اهدة)
لتس�هيل وتذلي�ل العقب�ات ام�ام اطراف
دع�اوى االح�وال الش�خصية ومش�اهدة
األوالد للطرف�ي املتداع�ي بالتنس�يق مع
الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق ومحافظة
البرة.
وذك�ر رئيس محكم�ة اس�تئناف البرة
القايض عادل عبد الرزاق أن «هذه القاعة
ه�ي مهيئ�ة الس�راحة االب�اء واالمهات
واالطفال بشكل كامل لهذا الغرض ،مبينا

أن رئاس�ة اس�تئناف الب�رة اخذت عىل
عاتقه�ا توفري س�يارات كهربائية خاصة
بنق�ل االباء واالمهات واالطفال من مدخل
رئاسة االستئناف اىل هذه القاعة».
وأض�اف أن «افتت�اح ه�ذه القاع�ة يعود
للحال�ة االنس�انية واالخالقي�ة بعدم�ا
اخذنا عىل عاتقنا انش�اء ه�ذه الدار بكل
تفاصيلها وهو من دواعي الفرح والرسور
أن تكون مكانا اللتقاء االرسة».
وكان رئي�س مجل�س القض�اء االع�ىل قد
وضع يف وقت س�ابق حجر االس�اس لدار
املشاهدة يف مقر اس�تئناف البرة خالل
زيارته للمحافظة.

شددت احملاسبة على إجازات السوق

املرور :إصالح  80باملئة من اإلشارات الضوئية
بغداد /المستقبل العراقي

بها وس�تفتح خ�الل األش�هر القليل�ة املقبلة
وستبارش الوزارة العمل ميدانيا ً بها».

حمافظ واسط يبارش بمهام قائممقام
إلدارة قضاء املوفقية
المستقبل العراقي /الغانم
ب�ارش محافظ واس�ط محمد املياح�ي بمهام قائممق�ام إلدارة
قض�اء املوفقية من موقع أدنى ،بعد قرار س�حب ي�د القائمقام
حسي فاضل.
وقال املياحي إن هذا اإلجراء جاء إلنصاف هذا القضاء والنهوض
بواقعه خدمياً ،وتطويره إداريا ،وامليض بإكمال وإدامة املشاريع
التي أطلقت سابقا والتأكيد عىل عدم توقفها وحل.
وتاب�ع املياحي أن حزمة مش�اريع جديدة س�وف تطل�ق قريباً،
تهدف من خاللها إىل تحسي الواقع الخدمي فيها.

عودة موجات الرطوبة لألسبوعني القادمني:
تسبب شعور ًا باإلرهاق
بغداد  /المستقبل العراقي
توقع متنبئ جوي ،عودة موجات الرطوبة يف البالد.
وقال صادق عطية يف منش�ور عىل صفحته يف الفيسبوك« ،عودة
موج�ات الرطوب�ة يف محافظت�ي الب�رة وميس�ان اعتبارا من
يوم الس�بت املقبل وتس�تمر مابي اس�بوع اىل عرشة أيام حسب
التطورات».
وأض�اف «تتح�ول الري�اح اىل جنوبية رشقي�ة {تتخلله�ا فرات
م�ن التح�ول املؤق�ت اىل االتجاه الش�مايل الغربي يوم�ي االثني
والثالثاء}».
وتابع عطية «تستمر درجات الحرارة عىل حالها مابي صعود او
انخفاض طفيف جدا ً خالل االس�بوع املقبل ،لكن س�كون الرياح
او موجات الرطوبة تسبب زيادة يف الشعور بالحرارة واإلرهاق»

التخطيط عن إجراء التعداد السكاين:
سيجري يف موعده

أعلن�ت مديري�ة املرور العام�ة ،أمس األربعاء ،ع�ن إصالح  %80من اإلش�ارات الضوئية
املرورية يف العاصمة بغداد.
وقال مدير اعالم املرور العميد زياد القييس« ،ما يخص االشارات املرورية يف التقاطعات
فهي كانت موجودة يف السابق وأمانة بغداد وبالتعاون مع مديرية املرور العامة تمكنت
من إصالح أكثر من  %80منها».
واس�تدرك بالقول «اال ان هنالك تقاطعات تعاني من القطع املربمج للطاقة الكهربائية
الذي يطالها أسوة باملناطق» مبينا ان «استثناء تلك التقاطعات واالشارات املرورية يقع
عىل عاتق وزارة الكهرباء».
وأكد القييس ان «هنالك إلتزام عايل من املواطني بتلك االشارات».
إىل ذلك ،شددت مديرية املرور العامة املحاسبة عىل إجازات السوق.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن «مفارز ودوريات مديرية
املرور العامة ستقوم من اليوم باملحاسبة الشديدة عىل:
 -1قيادة املركبة بدون اجازة سياقة.
 -2قيادة املركبة باجازة سياقة نافذة التاريخ.
 -3قيادة املركبة باجازة سياقة تالفة.
وأضاف�ت إن «ذل�ك جاء بتوجيه من مدي�ر املرور العام اللواء الحقوق�ي طارق الربيعي،
نتيج�ة لكثرة الحوادث وضحاياها» ،داعية املواطن�ي اىل «االلتزام بالتعليمات والقواني
املرورية ومراجعة مواقع منح اجازات السياقة املنترشة يف بغداد واملحافظات».

اك�دت وزارة التخطي�ط ،أمس االربعاء ،انه ت�م تحديد موعد اويل
الجراء التعداد الس�كاني والذي س�يكون يف الربع االول من العام
املقبل
وق�ال عبد الزهرة الهنداوي مدير اع�الم وزارة التخطيط انه «تم
تحديد موعد اويل الجراء التعداد الس�كاني والذي سيكون يف الربع
االخري من العام املقبل  ،»2023مبينا ً ان» وزارة التخطيط وضعت
الية وتوقيتات زمنية الج�راء الخطوات تعداد تجريبي قبل نهاية
العام الحايل والختبار االمكانيات وقدرات الكوادر التابعة لها».
واض�اف ان «التعداد التجريبي س�يكون يف مناط�ق منتخبة من
املحافظ�ات ..وس�يكون من�ذ انط�الق الع�ام املقب�ل جمل�ة من
الفعاليات االساسية الخاصة بالتعداد».

االستثامر تعلن استئناف املفاوضات مع «هانوا»
الكورية إلنجاز املتبقي من بسامية

الرافدين يعلن االستمرار
بمنح السلف والقروض

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار ،أمس
األربع�اء ،ع�ن تفاصي�ل مباحثاته�ا م�ع
رشك�ة هان�وا الكوري�ة بش�أن مجم�ع
بسماية السكني ،فيما أشارت إىل أن هناك
رغبة جادة للميض قدما ً باملرشوع وتجاوز
اإلش�كاالت كافة.وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إنه «تم
اس�تئناف املباحثات املش�ركة بي الهيئة
الوطنية لالستثمار برئاسة سها داود نجار
والجانب الكوري ممثالً بمدير رشكة هانوا
املنفذة ملرشوع بس�ماية والوفد املرافق له
وحض�ور املعنيي عن الجوان�ب القانونية
واملالية والفنية للم�رشوع من الطرفي».
وأضاف�ت ،أن «املفاوض�ات تضمن�ت
اس�تعراض جميع النق�اط الخالفية التي

أدت إىل توق�ف العمل يف املرشوع منذ العام
 2019وم�ا ترتب�ت عليه من زي�ادة كبرية
بالطلب عىل الوحدات السكنية يف املرشوع
من املس�تحقي والراغبي بالرشاء وإيجاد
املعالج�ات القانونية واملالي�ة التي تضمن
اس�تمرار وديمومة املرشوع بكامل طاقته
البالغ�ة ( 100أل�ف) وحدة س�كنية وبما
يس�هم بتلبية ج�زء من الحاج�ة املتزايدة
للس�كن».وأكدت النج�ار ،أن «اليوم األول
من املفاوضات تميز برغبة جادة للطرفي
للم�يض قدم�ا ً بامل�رشوع وتج�اوز جميع
اإلش�كاالت الت�ي تس�ببت بتأخ�ر تنفي�ذ
املرشوع وفقا ً للج�داول الزمنية املخططة
ل�ه» ،مش�رية إىل أن ذلك «يمثل ب�ادرة أمل
للرغبة الصادقة وحس�ن النوايا الستئناف
العم�ل يف املرشوع من الجانبي مع ضمان
حق�وق الحكوم�ة واملواط�ن العراق�ي
سوية».

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

السلَف
أعلن مرف الرافدين ،أمس األربعاء ،اس�تمراره يف منح ِ
والق�روض والتس�هيالت املرفي�ة األخرى للموظف�ي والعقود
ومنتسبي الداخلية والدفاع واملتقاعدين وللمواطني.
وذك�ر بي�ان للم�رف ،تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
أن «امل�رف مس�تمر يف من�ح الس�لف والقروض والتس�هيالت
املرفية األخرى للموظفي والعقود ومنتسبي الداخلية والدفاع
واملتقاعدين وللمواطني».
وأضاف البيان ،أن «فروعه املنترشة يف بغداد واملحافظات تش�هد
حرك�ة كثيفة وتس�تقبل العديد م�ن الزبائن وتواصل انش�طتها
االئتمانية بكل سهولة وانسيابية يف التقديم عن السلف والقروض
وفتح الحسابات املرفية للزبائن وهي يف تصاعد مستمر».
وأش�ار إىل أن «س�لف املوظفي ومنتس�بي الدفاع والداخلية تبدأ
من  5ماليي دينار وحتى  50مليون دينار ،أما س�لف املتقاعدين
تكون من  5ماليي دينار وحتى  25مليون دينار وس�لف موظفي
العقود من  5ماليي وحتى  10ماليي دينار».

اعالنات

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

Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-20-EBS (Third ANNOUNCEMENT)
PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD
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 CASING FOR EBS OILFIELD
Tender No.: 005-PC-20-EBS (Third Announcement)
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the THIRD 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 contractor who has enough experience and ability to carry out the
Project Provision of Casing for EBS Oilfield. The country of origin of Casing must be Western Europe, USA, Canada,
Japan and any company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil. and brief description
as below:
Item

Description

Quantity

1

Casing 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC length 9.5-12.0m

70,000.00 m

2

Casing 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 9.5-12.0m

40,000.00 m

3

Casing coupling 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC

30.00 pc

4

Casing coupling 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC

30.00 pc

5

Pup joint 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 2.5m Box × Pin

40.00 joints

Note: 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 baoxiaofang@
ebspetroleum.com and 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.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
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 04:00 PM September 11th, 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 USD 250,000.00, and Valid for 210 days since the close day.
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. not less than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the
bidding date.
Contact Person: 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.

اعالن
تعلشن االمانة العامشة للعتبشة العلوية
املقدسشة عشن اجشراء مزايشدة علنيشة
لبيشع البطاريشات مسشتهلكة خاصشة
بسشيارات الششحن وفشق قانشون بيع
 لسشنة21 وايجشار امشوال الدولشة رقم
 وسشتجري املزايشدة العلنيشة يف2013
ششعبة االليات التخصصيشة يف مجمع
الورش التابع للعتبة العلوية املقدسشة
وذلشك يف السشاعة العارشة مشن صباح
 فعىل الراغبني2022/8/28 يوم االحد
باالششرتاك باملزايشدة مراجعشة قسشم
الشؤون القانونية مستصحبني معهم
 من%20 التامينشات القانونيشة البالغة
القيمشة التقديرية ويتحمل من ترسشو
%2 عليه املزايدة اجور االعالن البالغة
شششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء األعىل
رئاسشة محكمشة اسشتئناف النجشف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
2022 /4 ب/3266 العدد
2022 /8 /8 التاريخ
اعالن
اىل املدعى عليه حيدر عليوي جعدال
اقشام املدعشي املدير املفوض ملؤسسشة
اإلسكان التعاونية
اضافشة لوظيفتشه الدعشوى املرقمشة
اعاله ضدك
والشذي يطلب فيهشا الحكشم بالزامك و
املدعشى عليهم االخرين بتاديتك له و
بالتكافل والتضامشن بينك مبلغا ً قدره
/9 /29  عشن القشرض املشؤرخ$480
 ونظشرا لثبشوت مجهوليشة محل2020
إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة الديوانية واششعار مركز
رشطة عفشك لذا تقشرر تبليغك إعالنا
بصحيفتشني محليتشني يوميتني بموعد
 السشاعة2022 /8 /17 املرافعشة
التاسشعة صباحا وعند عشدم حضورك
أو ارسشال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
األصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
شششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء األعىل
رئاسشة محكمشة اسشتئناف النجشف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
2022 /4 ب/3261 العدد
2022 /8 /8 التاريخ
اعالن
اىل املدعى عليه محمد كاظم جاسم
اقشام املدعشي املدير املفوض ملؤسسشة
اإلسكان التعاونية
اضافشة لوظيفتشه الدعشوى املرقمشة
اعاله ضدك
والشذي يطلب فيهشا الحكشم بالزامك و
املدعشى عليهم االخرين بتاديتك له و
بالتكافل والتضامشن بينك مبلغا ً قدره
/1 /23  عشن القرض املشؤرخ$1600
 ونظشرا لثبشوت مجهولية محل2019
إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بشداءة الدورة واششعار ممثل
ناحيشة املامون فشاروق مولود سشعيد
لشذا تقشرر تبليغشك إعالنشا بصحيفتني
/17 محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 السشاعة التاسشعة صباحشا2022 /8
وعند عدم حضورك أو ارسال من ينوب
عنشك قانونشا سشوف تجشري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
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ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

إعالن الول مرة
2021 ضمن برنامج صيانه ابنية الدوائر احلكومية – خطة املنافذ احلدودية لسنة1ت
 عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم2ت
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

 قسشم العقود دعشوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات/ يرس ديوان محافظة واسشط.1
:واملدرجة يف الجدول أدناه
. )  املستقبل,  العدالة, ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية ( الصباح.2
 قسشم العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرسشمي ) او وفقا للربيد االلكرتوني/  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بششش ( ديوان محافظة واسشط.3
.  وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءاتcd@wasit.iq
. عىل مقدم العطاء تقديم جميع ماهو مطلوب يف ورقة بيانات العطاء.4
. ) كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل-: متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة.5
.)  سكرتري لجنة فتح العطاءات/ بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واسط.6
) من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الركة وفقا لاللية املثبتة يف2( عىل مقدم العطاء تقديم نسخ إضافية طبق األصل عدد.7
. ورقة بيانات العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن
عىل مقدم العطاء تقديم كشف حساب اصيل ومرسل بكتاب رسمي اىل ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة من (فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه يف الكشف مصدقة بختم حي من املرصف ) يبني.8
حركة التدفق املايل الخر سشنة للفرتة التي تسشبق غلق املناقصة وبالتايل اليعتمد الكششف املرصيف الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق
. ) املايل للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمروع املعلن جميع املشاريع املحالة سابقا ملقدم العطاء (قيد اإلنجاز
 وهو2022 /8 / 24  سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عر ظهرا من يوم ( األربعاء ) املصادف/  اعال يتم تسليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واسط7  مع مراعاة الفقرة.9
 ششارع/  الكوت/  علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واسشط, )(تاريخ غلق املناقصة
. 2022/ 8 / 24  غرفة لجنة فتح العطاءات) يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم ( األربعاء ) املصادف/ مبنى ديوان محافظة واسط/املحافظة
. ) عىل مقدم العطاء تقديم جدوال يتضمن جميع املشاريع املحاله له سابقا (قيد اإلنجاز.10
. عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع عىل نشاطات الركة.11
 اإلدارة العامة واملحلية (الحسابات ) وت من/  من املشاريع معنون إىل محافظة واسط1كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ) ت.12
 اإلدارة العامة واملحلية (هيئة االعمار ) ويتضمن اإلششارة السشم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسشط ويحمل عنوان/ املششاريع معنون إىل محافظة واسشط
) مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من املساهمني يف120( الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن
. الركة أو الركات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه
) تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم رشاء وثائق املناقصة و تسليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل90( إن مدة نفاذ العطاء.13
الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الركة (شهادة تأسيس الركة التي تظهر حق التوقيع عنها)كرط أسايس لراء وثائق
املناقصشة و لتقديشم العطشاء ويجب ان يتم التوقيع عىل جميع صفحات مسشتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسشم ورقم املناقصة و يسشتبعد العطاء ان ثبت
. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. مخالفته لروط اإلعالن
. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.14
.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.15
. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.16
.لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غري قابل للرد.17
 ) وتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاءword( يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع.18
يجب تقديم عقود الكادر املطلوب وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد من رشوط املنافسة وان.19
.  ويعترب تبليغا رسميا,www.wasit.iq نتائج املناقصة سوف يتم نرها عىل املوقع االلكرتوني
 السشاعة العارشة والنصف يف مديرية طرق وجسشور واسشط ويف محافظة واسشط قسشم إدارة املششاريع تبعا للمروع مما يقتيض2022-8-18 سشيعقد مؤتمر خاص باملروع بتاريخ.20
.التنويه
ثمن وثائق المناقصة

هوية التصنيف

)مبلغ التأمينات االولية (دينار

مدة االنجاز بااليام

)الكلفة التخمينية (دينار

اسم المناقصة

رقم المناقصة

ت

100,000

عاشرة انشائي

14,233,٨00

150

474,460,000

ترميم المقر البديل للمحافظة المرحلة
الثانية

2022-1-39

1

200,000

تاسعة انشائي

1٨,135,000

1٨0

906,750,000

تأهيل طريق ربيضة في ناحية تاج الدين

2022-9-40

1

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

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

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

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

Public Tender Announcement for Tender No: 015-PC-22-EBS
Provision of Heating Medium System for CPF
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 Heating Medium System for CPF
Tender No.: 015-PC-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 seeking One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision
of Heating Medium System for CPF. which includes:
1 heating medium storage tank skid
1 heating medium expansion vessel skid
1 heating medium make up pump skid
1 heating medium circulation pump skid
3 heating medium heater skids
1 heating medium filter skid
1 heating medium drain drum skid
Piping and accessories between the above 9 skids
Spare parts.
Bidder’s scope of supply includes engineering, procurement, fabrication, inspection and testing, packaging, delivered based on FOB,
Incoterms 2020, Company appointed major European ports or major domestic ports (in the country of manufacture). On-site assembly
and installation will be conducted by another Contractor.
The heating medium heaters, circulation pumps, valves, ESDV, flow meters, instruments, and control system must be imported from
Western Europe, USA, Canada, and Japan and any company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil, in
case manufacturers with origins aforementioned own factories in other countries, they should give a commitment that those factories’
products are in same technical specifications & performances, and subject to all productional and supervisory standards used in parent
factory.
For more detail, 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: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, 19th September 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 valid for 120 days from the closing 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: 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.

اعالن
) قدم املواطن ( سفيان عبد الكريم مهدي ) الدعوى لتبديل ( اسم
وجعله ( سشيف ) بدال من ( سفيان ) فمن لديه حق االعرتاض عىل
ذلشك مراجعة هشذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسشة عر يوما
. 2006  لسنة3  من قانون البطاقة املوحدة رقم22 وفق املادة
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
2022 /4 ب/3199 العدد
2022 /8 /8 التاريخ
اعالن
اىل املدعى عليه جاسم فاضل داود
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك
والذي يطلب فيها الحكم بالزامك و املدعى عليه االخر بتاديتك له
 عن القرض املؤرخ$200 و بالتكافشل والتضامن بينك مبلغا ً قدره
 ونظشرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حسشب رشح2019 /7 /15
339 املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الشعب واشعار مختار محلة
حيشدر فاضشل عيل لشذا تقرر تبليغشك إعالنا بصحيفتشني محليتني
 السشاعة التاسعة صباحا2022 /8 /17 يوميتني بموعد املرافعة
وعند عدم حضورك أو ارسشال من ينوب عنك قانونا سشوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
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مجلس القضاء االعىل
 الرصافة االتحادية/ رئاسة محكمة استئناف بغداد
محكمة بداءة الكرادة
2021 /  ب/ 1939 : العدد
2022 / 7 / 25 : التاريخ
اعالن
 – اوس اسماعيل خليل1 / اىل الطرف الثالث
اقشام املدعي ( فواز غالب محمود ) الدعشوى البدائية املرقمة اعاله
يطالبك فيها بابطال سشند التسجيل العقاري املسجل باسم املدعى
عليه ( محمد عزيز هاششم ) بطريقة غري قانونية واعادة تسشجيل
العقار باسشم املالك الرعي وملجهولية محشل اقامتك تقرر تبليغك
اعالنشا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضشور امام هذه املحكمة
 وعند عدم حضوركم او2022 / 8 / 14 يف موعشد املرافعة املوافشق
من ينوب عنكم قانونا سشتجري املرافعة بحقشك غيابيا وعلنا وفق
. االصول
القايض
احمد عبد الجبار محمد
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
اعالن
 صالح محمد صالح حسني/ اىل الريك
اقتشى حضورك اىل صندوق االسشكان العراقي مكتب بلد والدجيل
الكائن يف بناية قائممقامية قضاء بلد وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
عشىل قيشام رشيكك السشيد عثمان عشيل محمد بالبنشاء عىل حصته
 حياليني لغرض4  مقاطعة933 / 11 املششاعة يف القطعة املرقمشة
تسشليفه قرض االسشكان وخالل مشدة اقصاها خمسشة عر يوم
داخل العراق وششهر خارج العراق من تاريخ نر االعالن وبعكسه
. يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

Extension Announcement for Tender No: 012-PC-22-EBS
Provision of Perkins Generator Maintenance Materials
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
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 Perkins Generator Maintenance Materials
Tender No.: 012-PC-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 or TWO contractor who have enough experience and ability to Provide EBS
oilfield Perkins generator maintenance materials.
Note: 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 Ms. Tanli
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
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 16:00 PM, 23rd August 2022 based on the ITB documents. As per this extension announcement,
proposals submission deadline is extended to 4:00 PM (Iraqi time) September 4th, 2022.
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 15,000.00 USD.
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. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
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.

إعالن
 كاظم عبد عيل عبد الواحد/ اىل الريك
اقتى حضورك اىل صندوق اإلسشكان العراقشي الكائن يف (البرصة
 مجمشع وزارة االعمشار واإلسشكان والبلديشات/ – كشوت الحجشاج
 وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل.)العامة – تقاطع حي الرسشالة
قيام الريك (اسشماء محمد كليب) بالبناء عىل حصته املششاعة يف
) مقاطعة (الكوت) لغرض تسليفه2332/1873( القطعة املرقمة
ً  وشهرا،) يوما ً داخل العراق15( قرض اإلسكان وخالل مدة أقصاها
خارج العراق من تاريخ نر اإلعالن وبعكسشه سوف يسقط حقك
.ًيف االعرتاض مستقبال
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل
 الكرخ االتحادية/ رئاسة محكمة استئناف بغداد
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
648 : العدد
2022 / 8 / 4 : التاريخ
 اعالن/ م
ملقتضيات اصدار حجة الحجر والقيمومة قدم املسشتدعي ( ابتهال
عليوي حسني ) طلبا اىل هذه املحكمة والذي يروم نصبه قيما عىل
/ 7 / 17 ( اخوها ) ( رسشول عليوي حسشني ) ( املفقود ) بتاريخ
 فمن لديه معلومات عن املفقود املذكور اعاله مراجعة هذه2006
 ) يوم اذا30 (  ) يوم اذا كان داخل العراق و15 ( املحكمة خالل مدة
كان خارج العراق ) من تاريخ النر وبعكسشه سشتتخذ االجراءات
. القانونية وفق االصول
القايض
احمد عبد الرزاق جاسم

اعالن
 ( محمشد كامشل مصعب ) توجب عليشك الحضور اىل/ اىل الريشك
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
عشىل قيام رشيشكك ( عبد االمري راهي محمشد ) بالبناء عىل حصته
 ) حي النداء خالل مدة3 / 66209 ( املششاعة يف القطعة املرقمشة
خمسة عر يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نر
. ًاالعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
2022/ب/ 2755 :العدد
2022/8/7: التاريخ
 محمد حميد بشري/اىل املدعي عليه
اعششششششششششالن
اقام املدعي منتظر ميثاق عيل الدعوى املرقمة اعاله يطلب دعوتك
للمرافعة و الحكم بالزامك بتسشديد مبلغ قدره (مليون و ثالثمائة
و خمسشة و تسشعون الف دينار عراقي) عن ديشن وملجهولية محل
اقامتك حسشب اششعار مختار منطقة حي الجوادين الثالثة (زغري
 يف11907 عذيشب يونس) و كتشاب مركز رشطة الفالحيشة املرقم
 لشذا تقشرر تبليغك بمضمون عريضشة الدعوى املرقمة2022/8/7
 و نر بصحيفتني محليتني لذا اقتى حضوركم2022/ب/2755
 و يف حشال عدم حضوركم سشوف يتم السشري يف2022/8/18 يشوم
اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم
القايض
ياسني خضري الدريعي
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اعالنات

العدد ( )2663الخميس  11آب 2022

العدد 18
التاريخ 2022/6/28

رشكة مصايف اجلنوب
جلنة بيع واجيار اموال الدولة يف الرشكة

اعالن للمرة الثانية

تعل�ن رشكة مصايف الجنوب ( رشك�ة عامة) عن اجراء مزايدة علنية للمرة الثانية اليجار
الس�نوي للعقارات املدرجه اوصافها وتفاصيلها ادناه وحس�ب الجدول املبني ادناه فعىل
الراغبني باالش�رتاك يف املزايدات العلنية الحضور اىل مقر الوحدة السكنية الخاصة برشكة
املش�اريع النفطي�ة والكائن يف البرصة  /الش�عيبة يف تمام الس�اعة ( )9صباحا من يوم
الخميس املصادف  2022/8/25مس�تصحبني معهم مبل�غ التامينات القانونية املدرجة
ازاء كل عق�ار ومراع�ني التفاصيل املذكورة لكل عقار عىل ح�دة مع جلب هوية االحوال
املدني�ة او البطاق�ة املوح�دة وبطاقة الس�كن مع ب�راءة ذمة صادرة م�ن الهيئة العامة
للرضائ�ب ضمن منطقة س�كناهم ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن
والداللية واجور اعضاء لجنة البيع ولجنة التثمني والتقدير
مالحظة :اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم اجراء املزايدة

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
حسام حسني ويل

جدول تفاصيل املزايدات :
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

رقم الحانوت
حانوت رقم ()1
حانوت رقم ()2
حانوت رقم ()3
حانوت رقم ()4
حانوت رقم ()5
حانوت رقم ()6
حانوت رقم ()7
حانوت رقم ()8
حانوت رقم ()9
حانوت رقم ()10
حانوت رقم ()11
حانوت رقم ()12
حانوت رقم ()13

المساحة
 82,45متر مربع
 77,6متر مربع
 22,79متر مربع
 52,54متر مربع
 9متر مربع
 95,88متر مربع
 144,5متر مربع
 110,5متر مربع
 24,38متر مربع
 153متر مربع
 66,25متر مربع
 40,5متر مربع
 30,8متر مربع

مبلغ التامينات
 288,000الف دينار
 288,000الف دينار
 180,00الف دينار
 180,00الف دينار
 180,00الف دينار
 288,000الف دينار
 360,000الف دينار
 288,000الف دينار
 180,00الف دينار
 360,000الف دينار
 288,000الف دينار
 180,00الف دينار
 180,00الف دينار

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة
م  /اعالن مناقصات

تعل�ن الرشك�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء ع�ن اعالن املناقصة كما يف
الج�دول ادن�اه وذلك حس�ب ال�رشوط واملواصفات الفنية التي يمك�ن الحصول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الش�ؤون
التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فع�ىل اصحاب ال�رشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق
القياس�ية ويوض�ع العطاء يف ظرف واح�د مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر
الربي�د االلكرتون�ي عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية
عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره (  ) 20 / 000 / 000فقط عرشون مليون
دينار عىل ان تس�تكمل اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي
عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء  WWW.moelc.gov.iqولالجابة عىل االستفس�ارات مراس�لتنا
عىل الربيد االلكرتوني soutgh _product _ commercial
ت
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المبلغ التخميني

663 / 300 / 000
ستمائة وثالثة وستون
مليون وثالثمائة الف
دينار .

المالحظات

اعالن
جديد

مبلغ التندر

200 ، 000
مائتان الف
دينار

املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

(( اعالن))

نظ�را لحصول عملية الضم (كرس قرار) عىل املزايدات املبينه يف ادناه بجامعتنا تعلن رئاس�ة جامعة
الكوفة /ش�عبة العقود الحكومية عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري العقارات ادناه ملدة س�نة واحدة
فع�ىل الراغبني يف االش�رتاك باملزاي�دة مراجعة ديوان الجامعة  /الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة
الجامعي�ة طريق كوفة � نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة س�بعة
ايام ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل
للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة  %25من القيمة املقدرة
وبصك مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة  /صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر
الرضيب�ة املختصة تتضم�ن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن
الرق�م الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدني�ة او البطاقة الوطنية املوحدة
ع�ىل ان يتم جلب ع�دم املحكومية والترصيح االمني ملن ترس�و عليه املزايدة م�ع جلب كتاب مكتب
التس�جيل الجنائ�ي للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته والتعهد بجلب كت�اب عدم محكومية من
بغداد يف حال رسو املزايدة عىل ان يقوم املستاجر بايداع تامينات مقدارها  %10من قيمة عقد االيجار
الس�نوي يتم ارجاعه�ا بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبال�غ بذمته نتيجة مخالفة رشوط
العق�د او ارضاره باملاجور وال يج�وز دخول املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة ( )4من قانون بيع
وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة ونرش
االعالن
اوال /مكتب االستنساخ كلية الطب
القيمة التقديرية السنوية  3452000 / :ثالثة ماليني واربعمائة واثنان وخمسون الف دينار
ثانيا  /النادي الطالبي كلية االدارة واالقتصاد
القيم�ة التقديرية الس�نوية  32258000 / :اثنان وثالثون مليون ومائتان وثمانية وخمس�ون الف
دينار
ثالثا  /كافرتيا كلية الرتبية
القيمة التقديرية السنوية  16934000 / :ستة عرش مليون وتسعمائة واربعة وثالثون الف دينار

www.almustakbalpaper.net

اعالن املناقصة املرقمة (21ـ )2022االعالن الثاين
العدد 7190
التاريخ 2022/8/10
جتهيز (سيارة )GMC YUKON DENALI SUV 4WD
طلبية الرشاء املرقمة 2022/382
ضمن ختصيصات املوازنة الراساملية لسنة 2022 /
تبويب املرشوع ح 114 /

تعل�ن رشكة غ�از الش�مال (رشكة عامة) ع�ن املناقص�ة العامة والخاص�ة بتجهيز
(س�يارة  )GMC YUKON DENALI SUV 4WDوبعدد ( /1واحد) وحسب الرشوط
واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املش�اركة
مراجع�ة امانة الصندوق يف الرشكة الكائن ع�ىل طريق كركوك  /بيجي للحصول عىل
ال�رشوط واملواصفات مطبوعة ع�ىل قرص  CDلقاء مبلغ وق�دره ( )150000فقط
مائ�ة وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل للرد .وس�يتم عق�د اجتماع للجنة فتح
الع�روض يف نفس يوم م�ن تاريخ الغلق يف الس�اعة الواحدة ظه�را وبحضور ممثيل
اصح�اب الع�روض ويس�قط حق املتخلف م�ن الحض�ور يف االعرتاض بق�رار اللجنة
وتق�دم العط�اءات يف صن�دوق العط�اءات واملوجود يف اس�تعالمات الرشك�ة علما ان
تاري�خ غلق املناقصة لغاية الس�اعة الواحدة ظهرا من الدوام الرس�مي ليوم الثالثاء
املوافق  2022/8/30واذا صادف عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل
م�ن تحال عليه املناقص�ة ودفع اجور االعالن علما ان الكلف�ة التخمينية تقدر بمبلغ
( )125000000فق�ط مائ�ة وخمس�ة و عرشون مليون دينار عراقي وس�يتم عقد
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات مقدمي العطاءات يف الس�اعة العارشة من
يوم (الثالثاء) املوافق  2022/8/23وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.

معاون املدير العام

مالحظة :
 � 1يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا :
WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq
عىل مواقع التواصل االجتماعي
 � 2يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعيا

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة بداءة االسحاقي
العدد/116 /ب2022/
التاريخ2022/8/7/
م /تبلغ املدعى عليهم (حال فاضل حميد وهنوف محمود
كنفذ)
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة ( /116
ب )2022/املقام�ة من قبل املدع�ي (محمد عباس احمد
وجماعته) عىل املدعى عليهما (حال فاضل حميد وهنوف
محمود كنف�ذ ) واملتضمنة طلب دي�ن وبالنظر ملجهوليه
محل إقامتكم وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واملؤيد من
قبل مخت�ار املنطقه لذا تقرر اج�راء تبليغكم بصحيفتني
يوميتني يف موعد املرافعه املصادف  2022/8/17الساعه
التاس�عه صباحا ويف ح�ال عدم حض�ورك او حضور من
ين�وب عنك قانونيا س�وف تجري املرافع�ه بحقكم غيابيا
وفق القانون
التقدير
القايض
فائق مشعل صالح
�����������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2022/ 494 /
التاريخ 2022/8/8
اعالن
نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزايدة ل�رشاء س�هام يف العقار
تسلس�ل  2/29الرشادية الكائن يف الكوفة العائد للمدين
عدي محسن قاسم لقاء طلب الدائن ( نصري صاحب عبد
) البالغ ( 13,000,000ثالثة عرش مليون دينار
 %80من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة
ع�رش يوما م�ن اليوم التايل للنرش فع�ىل الراغب يف الرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا معه
التامين�ات القانونية البالغة عرشة م�ن املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم التسجيل
والداللية عىل املش�رتي وذلك استنادا للمادة  98من قانون
التنفيذ
عدد الس�هام املراد بيعها  68سهم من اصل االعتبار الكيل
 624سهم
املنفذ العدل
صادق حسون علوان
مواصفات العقار :
 � 1موقعه ورقمه :كوفة رشادية 2/29
 � 2جنسه ونوعه  :دار اريض العمارة مع بناءها
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :العق�ار عب�ارة عن عم�ارة تجارية تقع
عىل شارع الس�كة التجاري ويحتوي الطابق االريض عىل
محل�ني ومدخل يؤدي اىل قاعة خلف املحالت وتحتوي عىل
مجموعة من الغرف مس�تخدمة كمجم�ع طبي ومدخل
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول والذي يحتوي ع�ىل مجموعة من
الغ�رف وس�قف الطاب�ق االريض من الكونكريت املس�لح
والطاب�ق االول م�ن الطاب�وق والش�يلمان القدي�م وكال
الطابقني مجهز باملاء والكهرباء
 � 5مس�احته  163,37 /م 2مس�احة العقار الكلية واحد
اولك وثالثة وستون وسبعة وثالثون سنتمرت
 � 6درج�ة العم�ران  :الطاب�ق االريض متوس�ط الطاب�ق
الثاني ردىء
 � 7الش�اغل  /بعض الشاغلني يرغبون بالبقاء بعد البيع
بصفة مستاجرين
 � 8القيمة املقدرة  35706,282 :مليون خمسة وثالثون
مليون وس�بعمائة وس�تة الف ومائتان واثن�ان وثمانون
دينار
 � 9بدل املزايدة االخري لم يحصل الراغب بالرشاء
 � 10م�كان املزاي�دة داخ�ل مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة واذا
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يوم الدوام
الرسمي ايل ييل يوم العطلة
 � 11زمان املزايدة الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم
االخري لالعالن

اعالن
اىل الرشيك رشا مهدي مجهول
اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف وذلك القرارك
باملوافقة اىل اصدار اجازة بن�اء بالعقار املرقم 3/66118
ح�ي النداء مناصفة مع الرشي�ك بالعقار املواطن ايهاب
محسن س�عود وعند عدم حضورك سوف تصدر االجازة
وفقا للضوابط الالزمة
�����������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني
للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري
العدد 1508
التاريخ 2022/5/11
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية
العق�ار املوص�وف ادناه والعائ�د للراهن  /ابتس�ام نجم
عب�د الل�ه املقرتض س�جاد منعم حس�ناوي لق�اء طلب
الدائن املرتهن امل�رصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري
والبال�غ ق�دره (  )20000000مليون دينار ع�دا الفوائد
فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائ�رة خالل
م�دة ( )15يوم اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة
مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للبيع البالغة
(  )30000000مليون دينارا وان املزايدة ستجري الثانية
عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :
 � 1التسلسل او رقم القطعة 98/46
 � 2املحلة و رقم واسم املقاطعة م  18املشخاب
 � 3الجنس دار
 � 4النوع ملك رصف
 � 5املساحة
 � 6املش�تمالت غرفتني ومطب�خ وحمام ومرافق صحية
مسقف شيلمان قديم
 � 7مقدار البيع  30000000ثالثون مليون دينار
عباس فاضل عبيد
مدير الفرع
�����������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن (س�لمان صباح رشي�ف) طلب�ا اىل هذه
املديري�ة يطل�ب في�ه تبديل اس�م ابنه الق�ارص وجعله(
فضل) ب�دال من (ك�رار) وعمال باحكام امل�ادة (  )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل تقرر
ن�رش الطلب باح�دى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل فرتة خمس�ة ع�رش يوما
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حسب
االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم�ت املواطن�ة (برتقال�ة نعي�م عبد ) طلب�ا اىل هذه
املديرية يطلب فيه تبديل اس�مها وجعله( دعاء) بدال من
(برتقال�ة) وعمال باحكام املادة (  )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016املع�دل تقرر ن�رش الطلب
باح�دى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل فرتة خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن (جعفر ص�ادق محم�د) طلبا اىل ه�ذه املديرية
يطل�ب فيه تبديل اس�م ابنه الق�ارص وجعله( محم�د) بدال من
(محم�د الصدر) وعمال باحكام امل�ادة (  )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نرش الطل�ب باحدى
الصحف املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل
فرتة خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر
يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة
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فقدان
فق�دت من�ي دفرت وق�ود وكابونة غ�ا الصادرة من هي�اة توزيع
الفرات االوس�ط فرع املثنى باس�م  /عيل صربي ب�ادي من يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11963 /
التاريخ 2022/8/10
اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي (حس�يني فاضل
حس�ني) ال�ذي ي�روم تصحيح االس�م املجرد ازاء قي�ده وجعله
(حس�ني) بدل من (حس�يني) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11704 /
التاريخ 2022/8/3
اعالن
بن�اء ع�ىل طلب املواط�ن (عيل ناج�ح فليح) ووكيلت�ه املحامية
ملي�اء س�ليم رشاد الذي ي�روم تبديل االس�م املج�رد يف قيد ابنه
ج�ود عيل ناجح وجعله (محمد) بدال من (جود) الوارد يف قيده
لع�ام  1957فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11800 /
التاريخ 2022/8/4
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (حيدر نارص حس�ني) الذي يروم تبديل
اس�م ابنته الق�ارص ملوك وجعل�ه (فرح ) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

6

اعالنات

العدد ( )2663الخميس  11آب 2022
اعالن

تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية للمحالت التابعة لوقف ( ثلث وصايا هاش�م زيني) (ملحق
تحت ادارة املديرية ) املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة مراجعة املديرية وخالل س�بعة ايام من تاريخ
النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف
م�ن اليوم االخري من املدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم ال�ذي يليه يكون موعدا للمزايدة وكذلك اذا صادف
تعطي�ل رس�مي او حظر من قبل خلية االزمة يف النجف بس�بب ظ�روف جائحة كورونا فيكون يوم املزاي�دة بعد رفع الحظر مبارشة
وع�ىل املزاي�د دف�ع التامينات القانونية البالغة  %20من بدل التقدير وبصك مصدق باس�م مديرية الوقف الش�يعي يف النجف وجلب
املستمسكات الثبوتية كافة االصلية واملصورة وال يجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل
من ترس�و عليه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من
تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال
ت

اسم العقار

رقمه

موقعه

مساحته

البدل

البدل كتابة

1ـ

ثلث وصايا هاشم زيني

981

براق

5,5م2

3100000

2ـ

ثلث وصايا هاشم زيني

700

براق

3,40م2

2600000

3

ثلث وصايا هاشم زيني

701

براق

4,3م2

2750000

4

ثلث وصايا هاشم زيني

706

براق

5,50م2

2750000

5

ثلث وصايا هاشم زيني

709

براق

5,50م2

2750000

6

ثلث وصايا هاشم زيني

708

براق

5,50م2

2750000

4,20م2

2750000

ثالثة ماليين ومائة الف دينار
مليونان وستمائة وخمسون الف
دينار
مليونان وسبعمائة وخمسون الف
دينار
مليونان وسبعمائة وخمسون الف
دينار
مليونان وسبعمائة وخمسون الف
دينار
مليونان وسبعمائة وخمسون الف
دينار
مليونان وسبعمائة وخمسون الف
دينار
ثالثة ماليين ومائة الف دينار

7

ثلث وصايا هاشم زيني

713

براق

8

ثلث وصايا هاشم زيني

براق

7,60م2

3100000

9

ثلث وصايا هاشم زيني

10

ثلث وصايا هاشم زيني

11

ثلث وصايا هاشم زيني

715
1و 2جزء من
705
 4جزء من 705

براق

15,5م2

6100000

ستة ماليين ومائة الف دينار

براق

6,5م2

3100000

ثالثة ماليين ومائة الف دينار

 5جزء من 705

براق

16م2

650000

ستمائة وخمسون الف دينار

اعالن
قدم املواطن ( حسني عبد الكريم محمد ) الدعوى لتبديل ( اللقب ) وجعله
( الكنان�ي ) بدال من ( الجناني ) فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3247ب2022 /4
التاريخ 2022 /8 /8
اعالن
اىل املدعى عليه احمد جبار عبد الزهرة
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامك و املدعى علي�ه االخ�ر بتاديتك له و
بالتكافل والتضامن بينك مبلغا ً قدره  $3800عن القرض املؤرخ /11 /10
 2020ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة البرصة واشعار مختار محلة النصري االوىل عبد الخرض عودة
جبار لذا تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 2022 /8 /16الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو ارسال من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3255ب2022 /4
التاريخ 2022 /8 /8
اعالن
اىل املدعى عليهما سحر محمد عبد عيل ومحمد كاظم فرحان
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكما
وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بالزامكما بتاديتكم�ا له بالتكاف�ل والتضامن
بينكم�ا مبلغ�ا ً ق�دره  $7000عن الق�رض امل�ؤرخ  2020 /3 /10ونظرا
لثب�وت مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة
بداءة الشعب واشعار مختار محلة  331يف قضاء الشعب مهند جواد حميد
ل�ذا تقرر تبليغكما إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني بموعد
املرافع�ة  2022 /8 /17الس�اعة التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضوركما
أو ارس�ال م�ن ينوب عنكما قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكما غيابيا
وعلنا وفق األصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /857 :ب2022/2
التاريخ 2022/6/27
اىل املدعى عليه (ازهر محمد عباس )
اقام املدعي غيث حس�ني عبد االم�ري الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله والتي
يطل�ب فيها الحكم باع�ادة الحال اىل ما كان عليه قب�ل التعاقد بخصوص
الس�يارة املرقمة  /660745اربيل نوع نيس�ان صني موديل  2021بيضاء
الل�ون اج�رة والس�يارة املرقم�ة  639838اربيل نوع نيس�ان صني موديل
 2021بيض�اء الل�ون اج�رة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي القاسم  4مهند كريم مهدي الخمايس
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2022/8/18الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1441ب2022/1
التاريخ 2022/8/10
اىل املدعى عليه فاضل عباس كاظم
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م /1441ب 2022/1يف 2022/5/31
واملتضم�ن الحك�م بالزام املدع�ى عليه فاضل عباس كاظ�م بتاديته مبلغ
مق�داره ع�رشون ال�ف دوالر امريك�ي اي م�ا يع�ادل مبلغا قدره تس�عة
وع�رشون مليون ومائت�ا الف دينار للمدعية اخالص ش�اكر عزيز ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة
العباس�ية واشعار مختار حي الشهيد الصدر حسني ريسان السالمي لذا
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني
ولك ح�ق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
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وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف
العدد 1858 :
التاريخ 2022/8/10
اعالن
انذار
بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وجه الس�يد ( عيل عبد الحسني جيثوم ) وكيله املحامي عسكر عواد عمار
بموج�ب الوكالة املرقمة  15738يف  2022/8/1كاتب عدل ش�مايل النجف
االنذار املرقم  27611س�جل  133يف  2022/8/3ويف سجل االنذارات بالعدد
 1858اىل السيد رضا مرتىض محمد عنوانه النجف حي الغدير
س�بق لك وان اش�رتيت العقار املرقم  2/14314حي االمري والذي تم فرزه
وتس�جيله بالرقم  2/ 19192بمبلغ قدره  669,000,000ستمائة وتسعة
وس�تون ملي�ون دينار بموجب مقاول�ة البيع الخارجية املؤرخة  2ش�باط
 2022واس�تلم م�وكيل عربون  509,000,000خمس�مائة وتس�عة ماليني
دينار وباقي بذمتك مبلغ قدره  160,000,000مائة وس�تون مليون دينار
وحي�ث انك ممتنع عن الحضور اىل دائرة التس�جيل العق�اري ونقل ملكية
العقار اليك وكذلك عن تسديد باقي البدل فاني اسري لك هذا االنذار بواسطة
السيد كاتب عدل النجف االرشف وبخالل مدة اقصاها سبعة ايام للحضور
اىل دائرة التس�جيل العقاري لنقل امللكية وتس�ديد باقي املبلغ وخالفه فاني
سوف اقوم باستحصال فرق البدلني منك وبالطرق القانونية
ارس�ل االنذار م�ع اوراق التبليغ بيد مبلغ دائرتنا الس�يد اكرم كرميل زغري
لغ�رض تبليغ املوما اليه واعيد الينا مرشوحا عليه بانه كان يس�كن الدار
املرق�م /13ز/35/م 109/حي الغدير وارتح�ل اىل جهة غري معلومة لذا
قررنا النرش بالصحيفتني الرسميتني لغرض تبليغ املوما اليه ويعترب التبليغ
نافذ من تاريخ النرش وخالل مدة سبعة ايام كما مذكور باالنذار
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف
عماد محمد عيل الشبيل
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/ 166 :ش2022/
التاريخ2022/8/8 :
م /تبليغ املدعى عليه (عبدالسالم إسماعيل محمد)
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقم�ة / 166ش 2022/واملقامة من
قب�ل املدعية ( منى جاس�م محمد ) و املدعى عليه (عبدالس�الم اس�ماعيل
محم�د ) واملتضمنه دعوى تفري�ق للض�رر وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفتني يوميتني يف
موعد املرافعة املصادف  2022/8/21الس�اعه التاسعة صباحا ويف حالة
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق القانون
 ...مع التقدير
القايض
فائق مشعل صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد /219 :ج2022/
التاريخ 2022/8/1
اىل املتهم الهارب  /سجاد عادل شعبان البو بندر
اعالن
تم احالتك من قبل محكمة تحقيق املناذرة بموجب قرار االحالة املرقم /219
احال�ة  2022 /يف  2022/6/8لغ�رض اجراء محاكمت�ك بدعوى غري موجزة
وف�ق امل�ادة  1/456واملقام�ة من قبل املش�تكي رضا ملكي عطي�ة يف مركز
رشط�ة العس�كري ويالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك بواس�طة
االع�الن بالحضور امام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املوافق 2022/8/22
وبخالفه سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفقا لالصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2015/794 :
التاريخ 2022/8/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /رائد صميت حسني
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي له�ذه املديرية
واش�عار مخت�ار حي االمري انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة
ع�رش يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوصاف املحرر قرار حكم الصادر يف محكمة االحوال الشخصية املرقم /1656
ش 2015/1يف 2015/3/30
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1994 /ب2022/5
التاريخ 2022/8/8
اعالن
املدعى عليهما  /عبد الرحمن هادي حمد وصالح مهدي عيل
اقامت املدعية وفاء ظافر مهدي عي�ى الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي
يطل�ب فيها الحك�م بابطال القيدي�ن /230ك 1985/مجل�د  286والقيد 85
نيسان  1984مجلد  264والخاصني بالعقار املرقم  2/12564حي االشرتاكي
وال�زام املدع�ى علي�ه االول بابط�ال القيدين يف حاس�بة التس�جيل العقاري
بتصحيح س�جالته ورفع الحجز عن العقار املرق�م اعاله ولثبوت مجهولية
محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الغدير 1/عيل
عبد الحس�ني الدعمي عليه قررت هذه املحكمة تبليغكما اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني للحضور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2022/8/18
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2284 :
التاريخ 2022/8/8 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /سجاد مقداد جبار
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي له�ذه املديرية
واش�عار مختار املنطقة النداء  2انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوم تب�دأ من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوص�اف املح�رر ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف بالع�دد
ِ/2727ش 2022/1يف  2022/6/19املتضمن نفقات
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/1272
التاريخ 2022 /8 /8
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل  / 2/7467الواقع يف النجف العائد
للمدي�ن كري�م ابراهيم روكان وش�طرية مط�ري حمزة املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن محمود عبد مس�لم روكان البالغ اربعون ملي�ون دينار فعىل الراغب
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم
الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة  %10عرشة باملئة
من القيمة املقدرة بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية
وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
املواصفات
 � 1موقعه ورقمه النجف حي االنصار 2/7467
 � 2جنسه ونوعه دار
 � 3حدوده واوصافه يف بلدية النجف
 � 4مش�تمالته املش�تمل االول يحتوي عىل س�احة امامية وغرفة واستقبال
ومطبخ وصحيات مش�رتكة ومرافق سقف االس�تقبال معمول نقش مغربي
الجدران من البورك ومطلية بالصبغ البنتاليت االرضية من الكايش السرياميك
ويحتوي عىل درج يؤدي اىل سطح الدار والسقوف من الشيلمان ومجهز باملاء
والكهرباء
املشتمل الثاني يحتوي عىل ممر طويل يؤدي اىل كليدور صغري ومطبخ وحمام
ومرافق ويحتوي عىل غرفة ارضية وس�لم حديد ي�ؤدي اىل الغرفة الثانية واىل
السطح جميع االرضيات من الكايش السرياميك والجدران من البورك ومطليه
بالصبغ البنتاليت والسقوف من الشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء
 � 5مس�احته  120م�رت مرب�ع وامل�راد بيعها اربع�ون س�هم اىل املدين كريم
ابراهيم روكان واربعون سهم اىل املدينة شكرية مطري حمزة
 � 6درجة العمران رديئة
 � 7الشاغل غيداء ابراهيم خليل ونوال فاضل عبد
 � 8القيمة املقدرة اثنان وس�بعون مليون وفيما يخص س�هام املدينني كريم
ابراهيم وركان وشكرية مطري حمزة ثمانية واربعون مليون دينار عراقي
ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11620 /
التاريخ 2022/8/2
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (هيثم كريم مس�لم ) الذي يروم تبديل لقبه وجعله
(الشمري ) بدال من (فنهراوي) الوارد يف قيدة لعام  1957فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
عالء جبار لطيف
مدير الفرع
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اعالن
اىل الرشيك حسام امري مسلم عبد
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك للموافقة
عىل اس�تالم س�لفة والخاص�ة بالعقار املرق�م  75936حي الس�الم مناصفة
م�ع الرشيك محمد صبح عباس مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق
وشهر خارج العراق وبعكسه سوف تصدر السلفة وفقا للضوابط الالزمة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3124ب2022 /2
التاريخ 2022 /8 /10
اعالن
اىل املدعى عليه صفاء هاشم عبد الخرض
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك
والذي يطلب فيها الحكم بالزامك و املدعى عليهم االخرين بتاديتك
ل�ه و بالتكاف�ل والتضامن بين�ك مبلغا ً ق�دره  $1800عن القرض
امل�ؤرخ  2019 /2 /23ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة النارصية واش�عار مختار
منطق�ة ح�ي اور  5خالد مناح�ي عباس ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2022 /8 /16
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو ارس�ال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
حربي طارش لفته
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3173ب2022 /3
التاريخ 2022 /8 /10
اعالن
اىل املدعى عليهما احمد كريم عبد الحسني واحمد حسني لفته
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك
والذي يطلب فيها الحكم بالزامكما بتاديتكما له بالتكافل والتضامن
بينكما واملدعى عليه الثالث مبلغا ً قدره  $2688عن القرض املؤرخ
 2020 /3 /9ونظ�را لثبوت مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح
املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة الديوانية واش�عار املجلس املحيل
االستش�اري يف الديواني�ة ل�ذا تق�رر تبليغكما إعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2022 /8 /17الس�اعة التاسعة
صباح�ا وعند ع�دم حضوركما أو ارس�ال من ين�وب عنكما قانونا
سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
حربي طارش لفته
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 6 :تظلم 2022 /
التاريخ 2022/8/10
اعالن
اىل  /املتظلم عليه  /عدي هادي طحوار
اقام�ت املتظلمة غف�ران نافع عبد ع�يل الدعوى بالع�دد  /6تظلم
 2022/والتي تطلب فيها اصدار حجة اذن باس�تصدار جواد سفر
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار
مختار حي املتنبي  /الكوفة عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف
موعد الجلس�ة القادم املوافق يوم  2022/8/31الس�اعة التاس�عة
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
سوف تجري الجلسة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/2912 :ج2022/2
التاريخ 2022/8/8 :
اعالن
اىل املتهم�ان الهاربان  � 1 /حمي�دة صادق طعمه  � 2محمد حيدر
حمد صادق
حي�ث انكم متهم يف الدعوى املرقمة (/2912ج )2022/2والخاصة
باملشتكيان (فارس هادي زغري وحسنني حيدر صباح ) وفق احكام
امل�ادة  457من قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة تبليغكم
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني يف الصفحات
االوىل منه�ا بوجوب الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة
املص�ادف ي�وم  2022/9/20وعن�د عدم حضوركم س�وف تجري
محاكمتكم غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 2521 :
التاريخ 2022/8/7
اىل املدعو حسام حميد محمد
قدم�ت املس�تدعية هيفاء حس�ون جاس�م طلبا اىل ه�ذه املحكمة
تطلب فيه تنصيبها قيمة عىل شقيقتك ابتسام حميد محمد كونها
ال تتمكن من ادارة ش�ؤونها الصابتها بالشلل الدماغي بنسبة %80
وع�دم القدرة عىل النطق ولثبوت وف�اة والديها وكون طالبة الحجة
هي من تق�وم برعايتها واالهتمام بها وهي زوج�ة والدها ولكونك
مجه�ول مح�ل االقامة ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكم�ة واالدالء باقوالك
بخص�وص الطلب املذكور ويف حالة عدم حض�ورك خالل مدة ثالثة
ايام من نرش تبليغك فان املحكمة ستنظر يف الطلب اصوليا
القايض
يونس حبيب اليارسي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة
العدد /89/ب2022/1
التاريخ 2022/8/10
م  /اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  /انتصار فاضل جودة
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا امل�ؤرخ  2022/7/25يف الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /89ب 2022/1بالزامك (املتضمن بازلة ش�يوع
العقار املرقم  440/19مقاطعة  18علوة الفحل بيعا باملزايدة العلنية
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كال حس�ب س�هامه ) وملجهولية
مح�ل اقامتك فق�د تقرر تبلغك اعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني بقرار
الحك�م الغيابي ولك ح�ق االعرتاض و التمييز خالل م�دة القانونية
وبعكسة سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
املعاون القضائي
القايض
احمد كاظم املوسوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداء الكوفة
العدد /48/ب2022/2
التاريخ 2022/8/10
إع�������������������الن
اىل املدعى عليه /مصطفى عبد الرحمن عبد الحسن
بتاريخ  2022/1/10اقام املدعية (سهى كريم عبد الحسن ) ضدك
الدعوى البدائية املرقمة /48ب 2022/2طلب الحكم فيها ( دعوتك
للمرافعة والزامك بتسديد مبلغ مقداره ( )7.000.000سبعة ماليني
دينار عراقي كنت قد اس�تلمتها اثناء الحي�اة الزوجية ) وملجهولية
محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية
منطقة النجف االرشف حي الس�الم املدعو ( عيل كاظم الحس�ناوي
) فقد قرر تبلغيك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف  2022/8/21الس�اعة التاسعة
ً
ً
قانونا فس�وف تجرى
صباحا عن�د عدم حضورك أو من ينوب عنك
املرافعة بحقك غياب ًيا و ً
علنا وفق القانون.
القايض
يارس مالك النفاخ
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 2522 :
التاريخ 2022/8/7
اىل نجاح حميد محمد
قدم�ت املس�تدعية هيفاء حس�ون جاس�م طلبا اىل ه�ذه املحكمة
تطلب فيه تنصيبها قيمة عىل ش�قيقتك ابتسام حميد محمد كونها
ال تتمكن من ادارة ش�ؤونها الصابتها بالشلل الدماغي بنسبة %80
وع�دم القدرة عىل النطق ولثبوت وف�اة والديها وكون طالبة الحجة
هي من تق�وم برعايتها واالهتمام بها وهي زوج�ة والدها ولكونك
مجه�ول مح�ل االقامة ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكم�ة واالدالء باقوالك
بخص�وص الطلب املذكور ويف حالة عدم حض�ورك خالل مدة ثالثة
ايام من نرش تبليغك فان املحكمة ستنظر يف الطلب اصوليا
القايض
يونس حبيب اليارسي
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فقدان
فقد مني كي كارد مرصف الرافدين باسم (عيل فاضل محسن عيل)
منتس�ب يف هيئة الحشد الشعبي الرجاء ممن يعثر عليه تسليمة اىل
جهة االصدار.
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/2922 :ج2021/1
التاريخ 2022/8/10 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /سعد جدوع عبد حمادي
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة (/2922ج )2022/1والخاصة
باملشتكي (عالء عبد الكاظم عبا ) وفق احكام املادة  457من قانون
العقوبات وملجهولية محل اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواسطة جريدتني
رس�ميتني محليتني يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 2022/9/20
وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وعلنا حس�ب
االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
�������������������������������������������������������
( اخطار )
م�ن /محكمة قوى االمن الداخيل /املنطقة الثانية
ال�ى  /املتهم الهارب( .ش.م احمد رشید احمد جاسم النيساني)
الساكن /مجهول االقامه
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة ( )30يوما ً من تاريخ
نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لألجابة عن الجريمة املسندة
اليك وفق املادة ( )32ق.ع.د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات
القانوني�ة ضدك وتطبق بحقك احكام املادة ( )69ق010د املتضمنة
ما ييل.:
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.
 -۲اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليك اينما
وجدت.
 -3الزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
�������������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشي�ك س�بهان م�وازاي جاهل اقتىض حض�ورك اىل صندوق
االسكان العراقي الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل
قيام رشيكك برقيه عبدالعباس ظاهر بالبناء عىل حصته املش�اعه
يف القطعه املرقم  41785 / 3رقم املقاطعه  4اسم املقاطعه جزيره
النجف مديريه التسجيل العقاري يف النجف لغرض تسليفه قرض
االسكان وخالل مده اقصاها خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك يف االعرتاض مستقبال
�������������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك س�بهان موازاي جاه�ل اقتىض حضورك اىل مقر بلديه
النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم  41785 / 3النجف
الوفاء رقم املقاطعه  4اسم املقاطعه جزيره النجف خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم
طالب االجازه برقيه عبدالعباس ظاهر
�������������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك مازن حمزه كاظ�م توجب عليك الحض�ور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قيام رشيك ياسني طه جاسم حماده بالبناء عىل حصته املشاعه يف
القطعه املرقمه  17750/3حي النرص خالل مده خمسه عرش يوما
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�������������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك هن�اء ناجي مهدي توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قيام رشيك كرار عبد الرزاق س�لطان بالبناء عىل حصته املشاعه يف
القطعه املرقمه  50694/3حي النداء خالل مده خمسه عرش يوما
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�������������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك محمد قاسم خلف اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم  47898/3حي الش�عراء
خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م
طالب االجازه هديل نارص حسني
�������������������������������������������������������
اعالن
إىل ال�رشكاء مك�ي حس�ن عب�د و محم�د ري�اض حس�ن اقت�ىض
حضورك�م إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار
املرقم  46430/3حي النداء باسم محمد عبد الحسني صبار
�������������������������������������������������������
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم ( )3/ 62549حي امليالد باسم ( محمد
حسني عبيس )
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������������������
فقدان
فق�دت مني اجازه البناء املرقمة (  ) 406الصادرة من بلديه النجف
يف  29/3/2022باس�م (حيدر خرض ش�اكر ومه�دي مجيد حميد)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد/1345/ش2022/
اعالن
اىل املدع�ى عليه/حي�در محم�د عب�ود /يس�كن كربالء/منطق�ة
حيدريات النقيب سابقا
مجهول محل االقامة
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية (/تماره عيل جندي) بالعدد
اعاله والذي تطلب فيها الحكم بالتفريق القضائي وملجهولية محل
اقامتك حسب رشح مختار منطقة حيدريات النقيب /عباس كاظم
ج�ودة املؤرخ يف 2022/7/4لذا ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليت�ني يومتني رس�ميتني للحض�ور امام هذة املحكم�ة يف موعد
املرافعة املصادف 2022/8/15الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
رائد عبد الواحد الغانمي
�������������������������������������������������������
دائرة التسجيل العقاري يف كربالء 2/
التسلسل او رقم القطعة17932/3/
الجنس/دار
النوع/ملك رصف
املساحة200/م2
املشتمالت/كلدور واستقبال وهول ومطبخ وغرفتني نوم
مقدار البيع160/000/000(/مائة وستون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف كربالء الثاني�ة باملزايدة العلنية
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن مخلد صالح مهدي لقاء طلب
الدائن املرته�ن املرصف الزراعي البال�غ ()88264050مليون دينار
فع�ىل الراغب باالش�رتاك مراجعة ه�ذة الدائرة خ�الل ثالثون يوما
اعتبارا من اليوم التايل للنرش هذا االعالن مستصحبا معه التامينات
القانونية نقدية او كفالة معرفية التقل عن %10من القيمة املقدرة
وان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف كربالء الثانية
الحقوقي
منتظرمجيد اليارسي
محكمة االحوال الشخصية يف الحر
العدد/889/ش2022/
اعالن
اىل املدعى عليه /سيف حسني عيدان  /مجهول محل االقامة
اقامت املدعية (ازهار ياسني خرض)الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
امام هذة املحكمة والتي موضوعها (التفريق القضائي)ولالرتحالك
اىل جهة مجهولة حس�ب اشعار مختار منطقتك تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني واسعتي االنتشار للحضور
ام�ام هذة املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 2022/8/23الس�اعة
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حسام عيل حميد

محكمة بداءة كربالء
العدد/1738/ب2018/
اعالن
املدعي/عادل عيل ابراهيم وكيله املحامي مرشق املسعودي
املدعى عليه/محمد عيل ابراهيم وجماعته
بت�اء ع�ىل الق�رار املتخ�ذ يف الدع�وى املرقم�ة اع�اله امل�ؤرخ يف
2018/8/28املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة تعلن ه�ذة املحكمة عن
بي�ع العق�ار املدرجة اوصاف�ه ادناه باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون
يوم�ا تب�دا من ثان�ي يوم من ن�رش االعالن فع�ىل الراغ�ب بالرشاء
مراجعة املحكمة مستصحبا معه ش�هادة الجنسية العراقية وصك
مصدق بمبلغ %10من القيمة املقدرة للعقار لحس�اب هذة املحكمة
وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم الثالثني
واذا صادف عطلة رس�مية فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه وان
رسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض
محمد خضري حميد
االوصاف
العق�ار املرق�م 79/40م 43عباس�ية جنس�ه دار مف�رزة لداري�ن
بصورة غري رس�مية نوعه ملك رصف مساحته حسب صورة القيد
91/16مرت مربع واقع حاله عبارة عن دار مفرز منه مش�تمل يقع
يف منطقة الجمعية حي االنتصار يف زقاق بعرض مرت ونصف تقريبا
مقابل مدرسة صنعاء ويتكون من منور صغري فيه صحيات وغرفة
نوم ومطبخ وحمام وغرفة نوم وصحيات يف الطابق االول مس�قف
بالش�يلمان ومبن�ي بالطاب�وق القديم ومش�غول من قب�ل املدعي
واملشتمل يتكون من منور صغري ومجموعة صحية ومطبخ وصالة
صغ�رية وغرفة وغرفتني يف الطابق االول مبني بالطابوق ومس�قف
بالش�يلمان /ق�درت قيم�ة العق�ار كامال مبل�غ وقدره (خمس�ة
وسبعون مليون وستة وثمانون الف دينار
�������������������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد/423/ش2022/
اعالن
اىل املدعى عليه/عالء حميد رش�يد /يس�كن قضاء الكوفة سابقا /
حي السفري 2
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية (امرية يارس صدام) بالعدد
اعاله والذي تطلب فيها الحكم بالتفريق القضائي وملجهولية محل
اقامتك حسب رشح املختار (عقيل سالم العلياوي)يف قضاء الكوفة
/الحي الس�فري 2املؤرخ يف 2022/7/28ل�ذا قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور امام هذة املحكمة
يف موعد املرافعة املصادف 2022/8/17الساعة الثامنة صباحا ويف
حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
�������������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
قسم الشؤون القانونية
شعبة املجالس التحقيقية
العدد معلومات 46414
التاريخ 2022/8/2
اىل قيادة قوات الرشطة االتحادية
مقتبس حكم غيابي
الحقا بكتابن�ا املرقم  40884يف  2022/7/3يرج�ى اعالمنا ما الت
الي�ه نتيجة كتابنا اعاله واملتضمن تعلي�ق مقتبس الحكم الغيابي
الص�ادر بحق منس�وبكم النقيب قاس�م عبد االمري حس�ن ابراهيم
فخر الدين يف مقر عمله وتزويدنا بتاريخ التعليق ليتس�نى لنا اعالم
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة بذلك للتفضب باالطالع
اللواء الحقوقي
باسم مجيد فيصل مطرش
قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
�������������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك حسام امري مسلم عبد
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك
للموافقة عىل اس�تالم س�لفة والخاصة بالعق�ار املرقم 3/75936
حي الس�الم مناصفة مع الرشيك محم�د صبح عباس مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق وبعكسه سوف
تصدر السلفة وفقا للضوابط الالزمة
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
العدد  /405ب 2021
التاريخ 2022 /8 /10
طالب األطفاء وزير املوارد املائية إضافة لوظيفته
املطلوب اإلطفاء ضدهم عبد الكاظم كنان حمزة وجماعته
اعالن
اىل املطلوب اإلطفاء ضدهم
االول عبد الكاظم كنان حمزة
الثاني مدلول كنان حمزة
الثالث عيل كنان حمزة
الرابع نظيم كنان حمزة
الخامس ناكه محمد بديوي
السابع عدنان هلوس كنان
الثامن ناهدة هلوس كنان
التاسع ساهرة هلوس كنان
العارش اقبال هلوس كنان
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم إعالنا ع�ن طريق صحيف�ة محلية
يومية واحدة اس�تنادا ألحكام املادة  /11ثانيا من قانون االستمالك
بالحض�ور بموع�د املرافع�ة املص�ادف  2022 /8 /14وعن�د عدم
حضوركم أو ارس�ال من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلنا بحكم القانون
القايض
مهند محمد عيل
�������������������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني
للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري
العدد 2626
التاريخ 2022/8/8
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية العقار
املوصوف ادناه والعائد للراهن  /حسني عبد هادي شناوة والكفيل
حاكم عبد هادي ش�ناوة لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي
التعاون�ي فرع ابو صخري والبالغ ق�دره (  )1850000عدا الفائدة
دينار فعىل الراغبني باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة ()30
ي�وم اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا
مع�ه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10
من القيمة املق�درة للبيع البالغة (  )50000000دينار وان املزايدة
ستجري الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :
 � 1التسلسل او رقم القطعة 63/26
 � 2املحلة و رقم واسم املقاطعة  18املشخاب
 � 3الجنس دار
 � 4النوع ملك رصف
 � 5املساحة 200م
 � 6املش�تمالت غرفت�ني ن�وم وصالة واس�تقبال ومطب�خ وحمام
ومرافق صحية
 � 7مقدار البيع  50000000خمسون مليون دينار ال غريها
عباس فاضل عبيد
مدير الفرع
�������������������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني
للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري
العدد 2625
التاريخ 2022/8/8
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية العقار
املوصوف ادناه والعائد للراهن  /جاسم جبار حسن والكفيل نفسه
لق�اء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري
والبالغ قدره (  )17500000عدى الفائدة فعىل الراغبني باالش�رتاك
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل مدة ( )15يوم اعتب�ارا من اليوم التايل
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او
كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيمة املقدرة للبيع البالغة (
 )90000000مليون دينارا وان املزايدة ستجري الثانية عرش ظهرا
من اليوم االخري
املواصفات :
 � 1التسلسل او رقم القطعة 775
 � 2املحلة و رقم واسم املقاطعة املشخاب الرساي
 � 3الجنس دار
 � 4النوع ملك رصف
 � 5املساحة  250مرت
 � 6املش�تمالت دار طابق�ني االريض اس�تقبال  +غرفت�ني +صال�ة
+صحيات
الطابق العلوي غرفتني  +صالة  +صحيات
 � 7مقدار البيع  90000000تسعون مليون دينار ال غريها

 7رياضة
العدد ( )2663الخميس  11آب 2022

املوسوي يعلن موعد التفاوض مع  3أسامء لتدريب املنتخب الوطني وتفاصيل جديدة
المستقبل العراقي /متابعة
ُ
العراق�ي
الرس�مي لالتح�ا ِد
الناط�ق
رجَّ َ�ح
ّ
ّ
لكر ِة الق� ّدم أحمد املوس�وي ،االربعاء ،امليض
بالتف�اوض مع االس�ماء املرش�حة لتدريب
املنتخ�ب الوطن�ي مَ طل�ع األس�بوع املُقب�ل
س�ار املُنافس� ِة عىل ثالث ِة أسماء من
انح
بعد ِ
ِ
املدرسة األوروبية .
َ
وقال املوس�وي ،يف املُ
َ
الصحفي ال َدوري
ؤتم�ر
ِ
مق�ر االتحاد ،إن
الذي أقي� َم اليوم األربعاء يف
ِّ
سيبحث اختيا َر َ
ُ
الشك ِة املُجهز ِة
«اتحا َد الكرة
للتجهي�زات الرياض ّي ِة ملُنتخباتن�ا الوطن ّي ِة يف
ِ
ُ
ّ
التنفي�ذي املُرجح
للمكت�ب
ل
قب
امل
االجتم�اع
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
نتخبَ
الوطني
امل
وإن
قبل،
امل
األس�بوع
مَ طلع
ّ
لك�ر ِة الص�االت َش َع بمُ عس�كره يف مدين� ِة
شرياز استعدادا ً
لنهائيات كأس آسيا».
ِ
َ
قاعد ِة
توفري
ع�ىل
ل
العم
د
د
بص
«االتحاد
وأش�ا َر إىل ،إن
ِ
ِ ِ
ِ
َ
إحصائيات
إلكرون�ي تض� ُّم
ل
بش�ك
ة
محدث�
بيان�ات
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
الوطن�ي مرورا ً
ُ
ُ
نتخب
امل
العب�ي
من
غرب�ني
امل
الالعب�ني
ّ
ِ
َ
والشباب والناشئني لتعزيز امل َ
علومات املُتوفر ِة
باألوملبي
ِ
ّ
ِ
ُ
تفعيل تعاون
س�نوات ع�دة ،كما ت ّم
يف اتحا ِد الكرة منذ
ٍ

تشيليس يقرتب من حسم
صفقة دي يونج

لتجاوز أي
والجهات املعني ِة
مشركٍ مع وزار ِة الداخليّة
ِ
ِ
ُ
تقف بوج ِه إكمال األوراق الرسميّة».
معرقالت
ٍ
واض�اف املوس�وي ،إن «مُ نتخبي الش�باب والناش�ئني
ّ
س�يشعان يو َم غ ٍد بمُ
داخيل لخمس� ِة
تدريبي
عس�كر
ّ
ٍ
ملعب كربالء س�يتضمن مُ باراتني تجريبيتني»،
أي�ام يف
ِ
ٍ
َ
«اللجن�ة ُ
التصفيات
العلي�ا املُشفة ع�ىل
مس�تدركا ً إن
ِ
ُ
الب�رصة ،واملُكون�ة م�ن
اآلس�يو ّي ِة الت�ي س�تضيفها

الرشطة يمدد عقد نجومه
الثالثة

كش�ف روميل�و لوكاكو ،مهاج�م إنر مي�الن ،عن س�بب مغادرته
النرياتزوري واالنضمام لصفوف تشيليس يف الصيف املايض ،مشددا
عىل أنه قىض موس�ما صعبا بالبلوز ،وه�و ما دفعه للعودة إىل إنر.
وقال لوكاكو يف حواره مع ش�بكة «« :»DAZNأول من علم بعودتي
هو الوتارو ،كان أول من تحدثت معه ثم ديماركو وباس�توني وبعد

وش�هد اللقاء ،تكريم املالكم املاجدي،
م�ع األبطال الذي�ن توّجوا باألوس�مة
املنوع�ة يف بطولة آس�يا الت�ي أقيمت
مؤخ�را ً يف األردن .يذك�ر أن املاج�دي،
ت�وج مؤخ�را ً بذهبي�ة بطول�ة العرب
للشباب بوزن  71كجم ،التي اقيمت يف
العاصمة املرصية القاهرة.

ودورة األلع�اب األوملبي�ة باري�س
.»2024
وخت�م« :الذهبي�ة الت�ي تحقق�ت يف
بطول�ة الع�رب األخ�رية مدع�اة فخر
واعت�زاز للرياض�ة العراقي�ة ،وأتمنى
للماج�دي تركي�زه يف التدريب س�عيا ً
ملواصلة تفوقه».

المستقبل العراقي /متابعة
َ
ج�دول مباريات
العرب�ي لكر ِة القدم
أص�د َر االتحا ُد
ّ
ُ
بطول ِة كأس العرب دون  17عاما ً والتي س�تنطلق يف
الثالث والعشين من الش�هر الحايل يف مدين ِة وهران

الجزائريّة.
ُ
املباراة األوىل ملنتخبنا للناش�ئني بمواجه ِة
وس�تكون
املغ�رب يف الراب�ع والعشي�ن م�ن آب الح�ايل ،فيما
ُ
املب�اراة الثانية أمام جزر القمر يف الس�ابع
س�تكون
ُ
املباراة
والعشين من الش�هر نفسه ،فيما س�تكون

منتخ�ب موريتاني�ا يف الثالثني من هذا
الثالث�ة أمام
ِ
الشهر.
ُ
وس�يخوض منتخبنا للناش�ئني مباراتني تجريبيتني
الش�بابي يف مدين ِة كربالء املق ّدس�ة
أم�ام منتخبن�ا
ّ
إطار تحضرياته لبطول ِة كأس العرب.
ضمن
ِ

 3تغيريات تارخيية حتدد املرشحني للكرة الذهبية 2022

المستقبل العراقي /متابعة

أي�ام قليل�ة تفصلن�ا ع�ن إعالن أس�ماء
املرش�حني لحصد جائزة الك�رة الذهبية،
وس�ط تغي�ريات تاريخية الختي�ار أفضل
العب يف العالم يف عام .2022
وكانت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية
الت�ي تمن�ح جائ�زة «الك�رة الذهبية» قد
أعلنت يف وقت سابق أنها ستكشف هوية
املرش�حني للجائ�زة ي�وم الجمع�ة املقبل
املوافق  12أغس�طس/آب ،ع�ىل أن تعلن
الفائ�ز بها ي�وم  17أكتوبر/تشين األول
املقبل يف العاصمة الفرنسية باريس.
ويتناف�س العدي�د م�ن الالعب�ني ع�ىل
خالف�ة األرجنتين�ي ليونيل مي�يس ،نجم
باريس س�ان جريمان الفرنيس ،يف الفوز
بالجائزة ،إال أن هذا العام يش�هد تغيريات
جديدة بمعاي�ري مختلفة بإمكانها التأثري
عىل اختيار الفائز واملرشحني.
تغيريات تاريخية يف الكرة الذهبية 2022

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي الشطة ،حام�ل لقب الدوري املمتاز ،األربعاء،
التمديد للثنائي عيل حصني ومحمد مزهر ملوسم آخر.
كما جدد النادي لالعب كرار عامر ملوسم آخر.
ويعد حصني ( 28عاماً) من العنارص البارزة التي ساهمت
بتتويج فريقه بلقب الدوري باملوسم املايض ،وسيلعب مع
الشطة للموس�م الثاني توالياً ،وس�بق ل�ه أن خاض عدة
محط�ات محلي�ة مع امليناء مل�دة  6مواس�م ،ولعب للقوة
الجوية  3مواسم ،كما س�جل اسمه يف عالم االحراف مع
العربي القطري وفرة قصرية مع تش�ايكور ريزه س�بور
الركي.
فيم�ا يعد هذا املوس�م الثالث تواليا ً لالعب الوس�ط محمد
مزه�ر م�ع الشط�ة ،ولع�ب أيضا ً م�ع نفط ميس�ان 4
مواسم ،عالوة عىل مشاركاته العديدة مع املنتخب األوملبي
العراقي يف كأس آس�يا تحت  23عاماً ،ومع املنتخب األول
يف تصفيات كأس العالم .2022
يذك�ر أن الشط�ة س�يباش تحضرياته للموس�م الجديد
 ،2023/2022يف مطل�ع األس�بوع املقب�ل ،تح�ت قي�ادة
مديره الفني املرصي مؤمن سليمان.

ذلك بقية الالعبني».وأضاف «املوسم الذي لعبته مع تشيليس منحني
حاف�زا إضافيا لكي أؤدي بش�كل أفضل ،أعتقد أن�ه خالل هذا العام
الجمي�ع نس�وا ما يمكنني فعله عىل أرض امللع�ب ،هذا هو نوع من
الغض�ب ال�ذي بداخيل ،وأيض�ا هناك غض�ب بالفريق ألن�ه لم يفز
باللق�ب يف املوس�م امل�ايض ،معا هذا املوس�م نأم�ل أن نظهر أفضل
ونفوز بالبطوالت».وعما س�ار بش�كل خاطئ يف انتقاله لتشيليس،
عل�ق املهاج�م «العديد من األش�ياء ،كنت أريد االنتقام يف تش�يليس

الفيفا يدرس تعديل موعد انطالق
مونديال قطر
المستقبل العراقي /متابعة

يفكر االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا»
يف تأجيل موعد انطالق مونديال 2022
الذي س�يقام يف قطر بالخريف املقبل،
حس�بما ذك�رت صحيف�ة «م�اركا»
اإلسبانية ،نقال عن الحكم األرجنتيني
دياريو أوليه.
ويناق�ش الفيف�ا بجدية تغي�ري موعد
انطالق بداية البطول�ة بيوم واحد من 21
نوفمرب إىل  20نوفمرب.
ويع�ود س�بب ه�ذا التعدي�ل املحتم�ل إىل
الحقيق�ة املربكة املتمثلة يف لعب مباراتني
قب�ل مواجهة االفتت�اح ،والت�ي أصبحت
تقلي�دا منذ مونديال أملانيا  2006أن يلعب
صاحب األرض مباراة يف يوم االفتتاح.
وعلي�ه ،يف ح�ال التأجيل ،س�تقام املباراة
االفتتاحية بني قطر واإلكوادور يوم األحد
يف ال� 20من نوفمرب القادم.

أعلن�ت اللجن�ة األوملبي�ة العراقية ،أن
رئيس�ها رعد حم�ودي ،أوع�ز بإعداد
برنامج تدريبي طويل األمد ومتكامل،
لبط�ل الع�رب باملالكمة يوس�ف نعيم
املاج�دي ،من أجل تحضريه بالش�كل
األمث�ل اس�تعددا ً ألوملبي�اد باري�س
.2024
وق�ال حم�ودي ،خالل اس�تقباله وفد
الع�راق املش�ارك يف بطول�ة الع�رب
للمالكمة إن�ه وجّ ه األمني العام للجنة
األوملبي�ة هيث�م عبدالحمي�د ،بعق�د
جلس�ات متواصلة مع إتحاد املالكمة
ومدرب البطل يوسف نعيم ،بغية رسم
إس�راتيجية واضحة املعالم وبرنامج
تدريبي متكامل إلعداد املاجدي.
وتاب�ع« :املاجدي تنتظره مش�اركات
مهمة يف املرحلة املقبل�ة ،ومن أبرزها
دورة األلعاب اآلس�يوية التي س�تقام
يف مدينة هانجتش�و بالص�ني ،2023

حتديد مواعيد مباريات منتخب الناشئني يف كأس العرب

المستقبل العراقي /متابعة

ع�ىل أن تق�ام مب�اراة هولندا والس�نغال
ومباراة إنجلرا وإيران يف  21نوفمرب.
واتخ�اذ مثل هذا القرار يأتي عىل أس�اس
نتائ�ج التصويت فقط ،بني رئيس االتحاد
ال�دويل لك�رة الق�دم ،جيان�ي إنفانتين�و
ورؤس�اء اتح�ادات ك�رة الق�دم للقارات
الستة.وس�تقام بطول�ة كأس العال�م يف
قطر يف نوفمرب املقبل ،ولن يشارك املنتخب
الرويس يف البطولة بسبب تعليق مشاركة
األندية واملنتخبات الروس�ية يف املسابقات
الدولية بقرار من الفيفا.

أعلن�ت «فرانس فوتبول» يف وقت س�ابق
تغيريات جديدة اعتبارا من بداية املوس�م
الحايل  ،2022-2021ويتمثل أبرزها يف أن
التصويت سيعتمد عىل األداء خالل املوسم
الك�روي (ب�دءا م�ن أغس�طس/آب إىل
يوليو/تم�وز) بدالً من الس�نة التقويمية
كم�ا كان متب ًعا (من يناير/كانون الثاني
إىل ديسمرب/كانون األول).
وبالت�ايل ستس�تند جائزة الك�رة الذهبية
 2022ع�ىل ما حققه الالعبون يف املوس�م
امل�ايض  ،2022-2021ع�ىل أن تس�اهم
بطول�ة كأس العال�م  2022يف جائ�زة
 ،2023حي�ث س�تقام يف قط�ر بع�د نحو
ش�هر من اختيار الفائ�ز ،وتحديدا خالل
الفرة م�ن  21نوفمرب/تشين الثاني إىل
 18ديسمرب/كانون األول .2022
تغي�ري آخر س�يلعب دورا كب�ريا يف تحديد
هوي�ة أفضل العب يف العال�م ،وهو النظر
إىل املس�توى الفردي لالع�ب كمعيار أول،
ث�م يتعلق املعيار الثان�ي باألداء الجماعي

والبطوالت التي حققها كل مرش�ح ،عىل
أن يتمث�ل املعي�ار الثال�ث بفئ�ة الالع�ب
واللعب النظي�ف وفقا لصحيفة «ليكيب»
الفرنسية.
كم�ا ت�م تقلي�ل ع�دد املصوت�ني م�ن
الصحفيني م�ن ممثيل  170دول�ة ل ُيفتح
نظ�ام التصويت ملمث�يل أول  100دولة يف
تصنيف «فيفا» فقط.
كريم بنزيما أبرز املرشحني
س�تصدر املجل�ة قائم�ة مكون�ة من 30
اسمًا يتنافسون عىل جائزة «بالون دور»
كأفضل العب يف العالم لعام .2022
ويف ظ�ل ع�دم ارتب�اط الك�رة الذهبي�ة
بمنافس�ات كأس العال�م ،س�تنحرص
املنافس�ة بني عدد م�ن الالعبني بمختلف
الدوري�ات العاملي�ة خالل املوس�م املايض
عىل حصد الجائزة الكرة الذهبية.
ويأتي عىل رأس الالعبني وفقا للرشيحات
النج�م الفرن�يس كري�م بنزيم�ا ،مهاجم
ريال مدريد اإلس�باني ،بعدم�ا قاد فريقه

ألنن�ي عندما كنت صغريا كان هو فريقي ملدة  11عاما ،وكانت لدي
الفرص�ة للع�ودة وكنت أعتقد أنني س�أكون بط�ل الرواية».وأردف
«يف مارس/أذار عندما س�معت أن هناك فرصة للعودة إلنر ،لم أقل
أي يشء ،لكن مع اقراب نهاية املوس�م قمن�ا بعمل جيد مع النادي
وتمكن�ت من العودة لإلنر».وزاد «بعد املباراة األخرية مع تش�يليس
فك�رت يف وضعي .لقد رأيت أنه كالعب مع إنر س�ألعب جيدا  ،كان
املوس�م يف تش�يليس صعبا بالنس�بة يل .لم يكن لدي أي ش�ك ،ولهذا

عرضا لضم املهاجم الش�اب ،أرنو كاليمويندو مقابل 25
مليون يورو بخالف الحوافز املالية ،ونسبة من إعادة بيع
الالعب مستقبال.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن�ه تتبق�ى تفاصي�ل بس�يطة يف
املفاوضات بني الناديني ،إلتمام هذه الصفقة.

الس�بب اتخذت قرار العودة إىل هنا».وعما تغري بالفريق
منذ رحيله إلنجل�را ،قال لوكاك�و« :الالعبون لديهم
رغبة أكرب يف الف�وز ،كل مباراة هي حياة أو موت
وأنا أحب ذلك ،نحن بحاجة إىل هذا ،هذا الفريق
أكث�ر اتحادا من قبل ،نريد الفوز بكل مباراة،
نريد أن نكون تنافس�يني ،ونح�ن نعلم أنه
معا يمكننا صنع الفارق من أجل الفريق».

ديباي يتفق مع عمالق إيطايل
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،األربع�اء ،أن
الهولندي ممفيس ديباي ،مهاجم برش�لونة،
توصل التفاق لالعب يف صفوف عمالق إيطايل،
بدءا من املوسم املقبل.
وخ�رج ديب�اي م�ن حس�ابات مدربه تش�ايف
هريناندي�ز ،بع�د التعاقد مع الثنائ�ي روبرت

ليفاندوفس�كي ورافيني�ا ،وق�رر برش�لونة
التخلص منه للهبوط بحد الرواتب يف الفريق.
وبحس�ب صحيفة «توتو سبورت» اإليطالية،
فإن ديباي وافق عىل عقد مدته موس�مني مع
يوفنت�وس ،برات�ب قيمت�ه  6مالي�ني يورو يف
املوسم.وحاول يوفنتوس التعاقد مع اإلسباني
ألفارو موراتا ،مهاج�م أتلتيكو مدريد ،والذي
كان يعت�رب أولوية بالنس�بة للم�درب ماكس

أليج�ري ،لكن ل�م يتم التوصل التفاق بش�أن
األمور املالية مع النادي اإلسباني.
وعىل الرغ�م من إمكانية تفريط برش�لونة يف
الالع�ب مجانا هذا الصي�ف لو اضطر لذلك ،يف
محاولة للهبوط بحد الرواتب ،إال أن العالقات
املمي�زة ب�ني الن�ادي الكتالون�ي ويوفنتوس،
س�تدفع البيانكون�ريي لتقدي�م مقابل رمزي
لحسم الصفقة.

برناردو سيلفا :أخربت إدارة مانشرت سيتي برغبتي

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د برناردو س�يلفا العب مانشس�ر س�يتي ،أنه
تح�دث م�ع مس�ؤويل نادي�ه اإلنجلي�زي ،وأبلغهم
برغبته حول مستقبله.
وقال س�يلفا ،خ�الل ترصيحاته لش�بكة «»ESPN
العاملية« :لقد كنت منفتحا يف الحديث مع مانشسر
سيتي ،ويعرفون ما أريد».

للتتويج باللقب األغىل ب�ني األندية دوري
أبطال أوروبا ،إىل جانب حصد الليجا.
وبالتأكي�د ستش�هد قائم�ة ال�� 30العبا
تواجد الدويل امل�رصي محمد صالح ،نجم
ليفرب�ول اإلنجلي�زي ،الذي حق�ق املركز
الس�ابع ألفضل العبي العالم يف النس�خة
املاضية .2021
ووص�ل محمد ص�الح لنهائ�ي كأس أمم
أفريقي�ا مع منتخب م�رصُ ،
وتوج بلقبي
كأس االتح�اد اإلنجلي�زي وكأس رابط�ة
املحرف�ني ،باإلضافة للوص�ول إىل نهائي
دوري أبط�ال أوروبا قبل خس�ارة اللقب
لصالح ريال مدريدُ .يذكر أن ليونيل مييس
ُت�وج بالنس�خة األخ�رية للك�رة الذهبية
«بال�ون دور» للمرة الس�ابعة يف تاريخه،
بعد منافس�ة شسة مع البولندي روبرت
ليفاندوفس�كي مهاج�م باي�رن ميون�خ
وقته�ا ،ال�ذي ح�ل يف الوصاف�ة ،ليصبح
النجم األرجنتيني أكثر املتوجني بالجائزة
منذ تأسيسها قبل  66عاما.

باريس يتلقى عرض ًا مغري ًا لبيع مهامجه

تلقى نادي باريس س�ان جريمان الفرنيس عرضا مغريا
لبيع أحد العبيه خالل فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وكش�فت صحيفة ليكيب الفرنسية ،أن نادي رين أرسل

لوكاكو يكشف سبب عودته إلنرت ميالن

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

لرئي�س اتحاد الك�رة عيل جبار
النائ�ب األول
ِ
ِ
ُ
وعض�وي االتحاد رحيم لفت�ه وغانم عريبي،
إكم�ال كل
َشع�ت بتحضرياته�ا م�ن أج�ل
ِ
املُستلزمات».
َّ
وبني ،إن «اتحا َد الكرة ق ّر َر االعتما َد عىل % 85
التحضري
امل�الكات املوجودة يف البرصة يف
من
ِ
ِ
والتهيئ� ِة لبطول� ِة كأس الخلي�ج  25الت�ي
ُ
ُ
م�الكات البرصة
الب�رصة ،منها
س�تضيفها
اإلداريّ�ة والفنيّ�ة واألمنيّ�ة والصحيّة ضمن
اللجان العامل ِة يف خليجي  ،25وستكون هناك
ِ
ٌ
واملحافظات من
لجان تخصصي ٌّة من بغ�داد
ِ
اتح�ا ِد الكرة واالتح�ادات الفرعيّة يف البرصة
واملُحافظات األخرى».
العراقي لك�ر ِة القدم
واختت� َم ُعضو االتح�اد
ّ
حديث�ه بالق�ول ،إن «ي�وم 15/8/2022
سيكون موعد االغالق االوىل للراخيص من قبل االتحا ِد
ّ
اآلس�يوي ،ويوم  15/٩/2022املوعد النهائي لالغالق،
َ
أكم�ل ناديا ال�زوراء وكربالء ضواب�ط الراخيص،
وقد
وننتظ ُر قرارا ً من لجن ِة ُ
ُّف عىل ما
ش�ؤون الالعبني للتعر ِ
َ
ُّ
الراخيص إذا لم
يخ�ص الناديني كأول ناديني يكم�الن
تكن لديهم أي مُ تعلقات يف اللجنة».

المستقبل العراقي /متابعة
بات تش�يليس قريبا ج�دا من ضم الهولن�دي فرينكي دي
يونج ،العب برشلونة ،خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وارتبط اس�م دي يونج ( 25عاما) بالرحيل عن برش�لونة
هذا الصيف ،يف ظل اهتمام مانشس�ر يونايتد وتشيليس،
مع تضارب يف األنباء من كامب نو بش�أن موقف مسؤويل
النادي الكتالوني من بيع الالعب.
وبحس�ب صحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،فإن تش�يليس
مستعد لدفع  80مليون يورو لحسم الصفقة ،وهو الرقم
الذي حدده برشلونة لبيع الالعب.
وتواص�ل تش�يليس م�ع دي يون�ج ووكيله ط�وال الفرة
املاضية ،من أجل إقناعه باملوافقة عىل عرض البلوز.
وكان مانشسر يونايتد قريبا من ضم الالعب خالل الفرة
املاضية ،بعدما توصل التفاق مع برشلونة ،لكن دي يونج
ه�و من رف�ض إتمام الصفق�ة ،لرغبت�ه يف اللعب بدوري
أبط�ال أوروبا ،وهو ما ال يتوفر يف مانشس�ر يونايتد هذا
املوسم.
جدير بالذكر ،أن برشلونة يستهدف ضم الربتغايل برناردو
سيلفا ،نجم مانشسر سيتي ،حال بيع دي يونج.

العراق جيهز املاجدي ألوملبياد باريس 2024

وأض�اف« :إذا بقيت مع الس�يتي س�أكون س�عيدا
للغاية وسأحرم هذا النادي دائما وسأبذل قصارى
جه�دي ،وإذا لم يك�ن األمر كذلك ،فه�ذه هي كرة
القدم وسنرى ما سيحدث».
وأت�م« :س�أظل دائم�ا محرم�ا م�ع مانشس�ر
سيتي».
وأبدى برشلونة رغبة واضحة يف التعاقد مع سيلفا،
بناء عىل طلب من املدرب تش�ايف هرينانديز ،ضمن

خطة تعزي�ز الفري�ق بالصفق�ات الكربى،
والتي بدأت هذا الصيف.
جدي�ر بالذكر ،أن مانشس�ر س�يتي رحب
برحيل برن�اردو إىل برش�لونة ،ح�ال تلقيه
لعرض بقيمة  80مليون يورو.
وينتظر برش�لونة رحي�ل العب�ه الهولندي
فرينك�ي دي يون�ج ،قب�ل حس�م صفق�ة
برناردو سيلفا.

وأش�ارت إىل أن كاليمويندو ( 20عاما) اختار االنتقال إىل
رين ،رغم اهتم�ام أندية أخرى مثل ني�س وليدز يونايتد
اإلنجليزي.ولفت�ت إىل أن املهاج�م الش�اب س�ريحل عن
صفوف بي إس جي ،بعد تجربة ناجحة بإعارته موسمني
إىل صفوف النس ،حيث سجل  21هدفا يف  65مباراة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2663الخميس  11آب 2022

صور مهيبة وحرصية لركضة طويريج اخلالدة

مساحة للرأي
المحامي عمار مهدي العطية

امـضـاءات
ضياء محسن االسدي

ذاكرة الزمن اجلميل

وانا أمر بالس�يارة يف العشار الفارغ وأم الربوم تحديدا ً قبل ساعة اليوم
العارش من املحرم يوم استش�هاد اإلمام الحس�ن الس�بط عليه السالم
وأهل بيته وصحبه األوفياء ...مرت بذهني ذكريات مثل هذا اليوم وأيام
مح�رم يف برصة األمس الهادئة الوادعة املحبة ..منذ الطفولة وإىل عقود
مضت..
ي�وم كان�ت حس�ينية العطي�ة يف العش�ار املؤسس�ة س�نة  1913اكرب
الحس�ينيات يف املدينة تضم يف جنباتها الواس�عة اكثر من الف ويتناوب
عىل املنرب أشهر قراء ذلك الزمان من الحجار إىل ابن جسام خطيب ثورة
العرشين يف خطاب أدبي تاريخي وبحث منوع ال ينطوي عىل س�باب او
اثارة بل ثقافة مختلفة املشارب واالنواع ...يف ظهرية العارش من املحرم
وبع�د قراءة املقال تنزل من طابقها العلوي أربعون صينية برنج يحمل
كل واحدة ثالثة او أربعة رجال محملة بالزر واللحم وهو رقم كبري جدا
قياس�ا لتلك األيام ،لتقدم غداء الحضور ....هدمت سنة  65لشق شارع
الكويت...
يوم كانت آخر محارضة لش�يخ االعتدال الوائيل املرحوم س�نة  1970يف
س�احة ام الربوم محارضة ش�يقة ال زالت يف الذهن موضوعها اإلنسان
كيف يخلق من الرتاب وإليه يعود...
يوم كانت البرصة بكل أديانها وطوائفها تشارك بشكل واخر يف استذكار
فاجعة الطف...
يوم كان املس�لمون الس�نة يغطون الراديو بغطاء طيل�ة األيام العرشة
وال يش�غلونه احرتام�ا وحزن�ا ع�ىل الفاجع�ة ورمزه�ا الكب�ري ...يوم
كانت الهريس�ة ال تطبخ اال يف بيت العبايجي الس�نة ..والجوامع تضج
باملناق�ب النبوية والتهليالت حزنا وترحما واس�تذكارا لإلمام واملصيبة
الكربالئية..
ي�و م كان بيت باش أعيان الس�نة أع�رق أرس البرصة يوزع�ون املبالغ
النقدي�ة عىل فالحيه�م يف مختلف امالكه�م إلقامة التعزية الحس�ينية
سنويا..
ي�وم كان املس�يحيون بكل طوائفه�م يمتنعون عن األف�راح واألعراس
ش�هري مح�رم وصفر تضامنا وتش�اركا مع حزن املس�لمن واحرتاما
وتقديرا للذكرى وصاحبها..
ي�وم كان أبناء حنا الش�يخ رفويل وجبورى املس�يحيون يدعمون إقامة
التعازي بعاشوراء ويحرضون مجالس العزاء..
يوم كان موكب ش�باب العش�ار اكرب موكب للطم ال ينتظم اال بحضور
االخوي�ن ادور والب�ري طليا يف املقدم�ة وهم عرايا الصدور بأجس�امهم
الضخم�ة ...بقي املرحوم البري طليا ابو جم�ال اذا حلف يحلف بالقران
لحن وفاته ...وهو العشاري املسيحي ...اي ألفة هذه؟
يوم كانت والدتي رحمها الله بكل آذان ،تقيم مجلسا نسائيا للعزاء ليايل
املحرم بدارنا بمعق�ل ..كان اول من يحرض خالتنا العزيزة املرحومة ام
مؤي�د محمد داغر الس�نية رحمه�ا الله الف رحمة ث�م ام فهمي زوجة
املرحوم عبود توما املسيحية وصديقة الوالدة مكروهي االرمنية...
يوم كان أبناء نات تاجر الساعات األشهر يف العشار وهم من الهندوس!
يلبس�ون الس�واد ويخرج�ون معن�ا إىل املواك�ب يف العش�ار مش�اركة
بالعزاء ....سمى نات أبناؤه بأسماء عربية صباح وصالح...اىل ان مات
يف الكويت كان يبكي عندما يرد ذكر البرصة...
ي�وم كان صندوق الحس�ن الذي يت�ربع احد اصحاب املحال يف أس�واق
العش�ار بحمله والتنقل به عىل اصحاب املح�الت ليضعوا فيه تربعهم..
كان األغلب من املس�لمن يضع عرشة فلوس او خمسة وعرشين فلسا
اال ابو ميس�اك الفيرت األرمني فقد كان يضع درهم! خمسون فلسا عن
طيب خاطر....
ي�وم كان الصابئة يطأطئون رؤوس�هم ويهزوها عندما يس�تمعون إىل
املقتل ..حزنا وتاملاً..
ي�وم كان�ت تفرش أرض أس�واق العش�ار بالحرصان ويتن�اوب القراء.
ع�ىل القراءة يف موك�ب كل مهنة بعد األخرى القصابن ث�م البزازين ثم
الخياطن وهكذا حتى ال تؤثر عىل الناس او البيع والرشاء.
ي�وم كان موكب األنصار الذين يذهب�ون إىل كربالء للزيارة يقوده صمد
املظفر وسلمان الرحماني...
يوم كانت األلفة واملحبة والصفاء واالحرتام ..هي محددات العالقة بن
الجميع..
يوم كنا ال نفرق بن دين واخر ومذهب واخر...
هك�ذا كان�ت مدينت�ي ..هكذا عش�نا أخ�وة ..وبقينا ..وس�نبقى حتى
النهاية....
ذكريات مرت بذهني وهي غيض من فيض ،وأنا أغادر العش�ار واترحم
عىل ذلك الزمان وأهله ...أين كنا ...وأين أصبحنا؟

مسرية مهيبة يف املوصل إلحياء ذكرى عاشوراء

كيف ننرص احلسني «عليه السالم»

العتبة احلسينية املقدسة تعلن نجاح خطتها اخلاصة بإحياء مراسم عاشوراء
أعلن�ت األمان�ة العام�ة للعتبة
الحس�ينية املقدس�ة ،عن نجاح
خطتها الخاصة باحياء مراس�م
عاش�وراء وبالخص�وص ع�زاء
(ركضة طويريج).
وق�ال األم�ن الع�ام للعتب�ة
الحس�ينية ،واملرشف ع�ىل عزاء
ركضة طويريج ،حس�ن رش�يد
العبايج�ي يف بي�ان ،إن «العتب�ة
الحس�ينية تعل�ن ع�ن نج�اح
خطتها الخاصة باحياء مراس�م
عاش�وراء وبالخص�وص ع�زاء
ركضة طويريج».
واض�اف ان «العتبة اعدت يف هذا
الع�ام خط�ة محكم�ة ودقيقة
وش�املة انطلقت من ليلة االول
من ش�هر محرم ،مبينا ان مرقد
االمام الحسن (ع) استقبل منذ اليوم االول من
املح�رم وحتى الي�وم العارش اع�دادا كبرية من
الزائري�ن من داخ�ل وخارج الع�راق فضال عن

املواكب الحس�ينية املعزية» ،الفتا اىل ان «دخول
الزائرين واملعزين وخروجهم من املرقد الرشيف
كان بانس�يابية عالية خصوصا يف عزاء ركضة
طويري�ج بفض�ل التنظي�م العايل وانج�از عدد

من مش�اريع التوسعة وبالخصوص
توسعة االبواب واملنطقة القريبة من
املرقد الرشيف املمتدة من باب القبلة
وحتى باب الرج�اء .وختم العبايجي
«بجزي�ل الش�كر واالمتن�ان لجميع
من س�اهم بانجاح مراس�يم الزيارة
واخ�ص بالذك�ر االخ�وة يف العتبتن
املقدس�تن الحس�ينية والعباس�ية
والحكوم�ة املحلي�ة والجه�ات
وال�وزارات الس�اندة يف الحكوم�ة
املركزي�ة والق�وات االمني�ة بجمي�ع
صنوفها والدوائ�ر الخدمية والكوادر
االعالمية والفرق التطوعية واملواكب
الحس�ينية وأهايل كرب�الء وزوارها».
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة ،قد
اس�تنفرت جميع إمكانياتها لتقديم
أفضل الخدمات للزائرين القادمن اىل
كربالء لغرض أحياء مراس�يم عاش�وراء ذكرى
استش�هاد االمام الحس�ن عليه الس�الم واهل
بيته يف واقعة (الطف) األليمة.

حمافظ كربالء :زيارة عاشوراء هذا العام هي األكرب من حيث أعداد الزائرين
اك�د محافظ كرب�الء نصي�ف الخطابي ،ان
زي�ارة عاش�وراء ه�ذا العام ه�ي األكرب من
حي�ث أع�داد الزائري�ن مقارن�ة بالس�نوات
السابقة وهي مليونية.
وقال الخطاب�ي يف مؤتمر صحايف ،أن «هناك
خطط�ا ً آنية ومس�تقبلية لتوف�ري الخدمات
الجي�دة للزائرين».وأض�اف ،،أن «صح�ة
املحافظة سجلت بعض اإلصابات خالل أداء

مراس�م ركضة طويرجمن جهته ،لفت قائد
عمليات كربالء الفريق الركن عيل الهاشمي،
خ�الل املؤتمر ،إىل «مش�اركة كاف�ة أصناف
القوات األمنية بما فيهم الحش�د الشعبي يف
تأمن مراسيم الزيارة».وأوضح قائد رشطة
كربالء اللواء أحم�د زويني ،أن «أكثر من 15
كامريا حرارية شاركت يف خطة زيارة العارش
من محرم الحرام منترشه يف غرب املحافظة

لتأمن املناط�ق املهمة» ،مؤك�دا ً أنها «قللت
م�ن الجه�د األمني يف هذه الس�نة وتم إلقاء
القبض عىل عدة مطلوبن من خاللها».
ب�دوره ،أكد قائ�د عمليات الفرات األوس�ط
للحشد الشعبي عيل الحمداني ،خالل املؤتمر،
«هن�اك جهد أمني واس�تخباري كبريين من
قبل ق�وات الحش�د الش�عبي لتأم�ن زيارة
عاشوراء».

لقد س�طر اإلمام الحس�ن بن ع�يل عليه الس�الم أروع املالحم
البطولية وس�مو عزة النفس وعظم�ة التضحية أمام مغريات
الدنيا حينما كان اإلس�الم وعقيدته عىل املحك يف الرسقة جهارا ً
نه�ارا ً أمام أع�ن املتخاذل�ن الذين داهن�وا الس�لطة الدنيوية
وباع�وا ضمائره�م ودينه�م وعقوله�م ،لك�ن الحس�ن عليه
الس�الم بمرشوعه النهضوي اس�تطاع أن يؤلف القلوب النقية
والضمائر الحية التي قدمت نفوس�ها قرابن للدين اإلس�المي
وعقيدت�ه ووقفت مع قائدها ببس�الة للذود ع�ن العقيدة ضد
االنح�راف الفك�ري والعقائ�دي الذي عصف باألمة اإلس�المية
ودينه�ا والت�ي تبنت�ه بنو أمية وم�ن خلفها يف سياس�تها ضد
الدي�ن وأصحاب�ه .علين�ا أن نغ�وص عميق�ا يف كت�ب التاريخ
الحقيقي املنصف النتش�ال سرية الثورة الحسينية والدافع لها
بدراس�ة مس�تفيضة لخروج الحس�ن يف هذا التوقيت الزمني
واملكاني الحرج من تأريخ األمة اإلس�المية كي نس�تفيد منها
ونس�تلهم ال�دروس والع�رب من أهدافه�ا ومبادئه�ا لرتجمتها
ع�ىل أرض الواقع بالفكر واألس�لوب التطبيقي الذي خطط لها
اإلمام الحس�ن عليه السالم لديمومتها وصيانتها من التشويه
والتحريف من خالل تشذيبها من املمارسات التي خالطتها عرب
الزم�ن بفعل الجاهلن والحاقدين واملنتفعن من هذه القضية
املباركة فالحس�ن عليه السالم ليس مناس�بة دينية شعائرية
س�نوية ومظلومية يحتفل بها يس�تدر منه�ا العطف والدمعة
بقدر م�ا هي عربة وفكرة وانتفاض�ة ورصخة عىل مدى األيام
ض�د الجور والظلم وصحوة للضم�ري والعقل والنفس بالعطاء
والج�ود بالغايل والنفي�س حاملة للرس�الة املحمدية بنظريتها
لطاع�ة الل�ه تعاىل وخدمة املجتمع اإلنس�اني جميع�ا فالثورة
الحس�ينية ثورة ع�ىل الظلم والجهل ال تحده�ا حدود وال زمان
تتج�دد كل يوم ويف كل بقعة من العالم كونها نهضة إنس�انية
عاملي�ة الفك�ر والتطبيق فالثورة الحس�ينية ه�ي خط رشوع
منري الطريق نح�و العدالة وتنقية النفوس الت�ي أغرتها الدنيا
بزخرفه�ا وطريق غري معبد لكل من أراد الس�ري به فأن نرصت
الحسن عليه السالم يف زماننا هذا ويف ظل هذه التحديات التي
يعان�ي منها أنصاره ومحبيه وش�يعته من املس�لمن وغريهم
م�ن املؤمنن بالله تعاىل علينا أن نعيد لهذه الش�خصية الزكية
الف�ذة ومن معه من الثلة املؤمنة م�ن أنصاره ما علق بقضية
خروج�ه وأهدافه�ا وتزكيتها من الطعن ال�ذي رافقها من أنها
خ�روج عن طاعة ويل أمر املس�لمن وش�ق عص�ا الطاعة لويل
األم�ر ألم�ر م�ن الدنيا وتفري�ق األمة اإلس�المية بس�بب قتله
بس�يف جده من خالل م�ا روج إليه من قبل أعدائها تش�ويها
للحقائق من قبل دهناء الس�لطة خدمة ملصلح�ة الدولة آنذاك
ل�ذا من املنصف إظهار هذه النهض�ة ووضعها بن يدي العالم
جميع�ا بحقيقتها الناصعة املعالم لبيان عظمة الحس�ن عليه
الس�الم وأهل بيت�ه وأنصاره لتقر عيونه وعيون جده رس�ول
الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصالة والتسليم وخصوصا
ونحن يف هذا الزمن الذي تكالبت علينا األعداء والكثري من الذين
ال يتقبل�ون كل ما ورد عىل لس�ان املوروث اإلس�المي وتاريخه
مل�ا يحمله م�ن مغالطات وناصبي�ة وتهويل وتزوي�ر ومبالغة
للحقائق وشعائر بعيدة عن صورتها الحقيقية وأصبحت هذه
األم�ة ال تستس�يغه وال تهضمه كثريا من العق�ول التي تعيش
يف عرص االنفت�اح الفكري عىل الثقافات العربية والعاملية وبما
أنن�ا نعتز بتأريخنا وموروثنا وش�خصياتنا فال بد من الحفاظ
عليه�ا من التزوي�ر واملبالغ�ة والتعصب يف الط�رح واملضمون
وهذا ينس�حب عىل النهضة الحس�ينية املباركة فاليوم نحتاج
إىل وقفة جادة وعملية إلبراز هذه النهضة بصورتها الحقيقية
ومرادها وس�ريتها املدفونة بن طي�ات الكتب املعتربة املنصفة
ووضعه�ا تحت املجه�ر الفكري املع�ارص لفلرتته�ا وتوضيح
معامله�ا وعظمته�ا ورصانتها ومنهجها الفك�ري الذي حملته
هذه الرس�الة فالواج�ب علينا اليوم أن ننرص األمام الحس�ن
عليه الس�الم من خالل النظرة املعارصة وإعادة كتابة سريتها
بمنه�ج علم�ي تأريخي بإط�ار العقل والدلي�ل والتنقيب تحت
األرض وب�ن الكت�ب وتنزيهها م�ن الخراف�ات والتهويل الذي
أبعده�ا عن مضمونها الحقيقي ومراده�ا وتضعيفها من قبل
الجهلة واملتصيدين بماء العكر الذي أجرته أعداء الحسن عليه
السالم.

هيأة االتصاالت :أكثر من  ٢٢٠مليون مكاملة
هاتفية خالل زيارة عاشوراء

تغطية أكثر من  ١٩٧مؤسسة إعالمية بينها  ٧٨قناة فضائية ملراسم عاشوراء

خرج أهايل املوصل يف مس�رية مهيبة باتج�اه مرقد االمام زين العابدين
{عليه الس�الم} إلحياء ذكرى استشهاد أبا األحرار االمام الحسن {عليه
السالم}.وتوش�حت املدينة بالس�واد معلن�ة حزنها بهذا املص�اب األليم
م�ن خالل نصب االعالم وارتداء اللون االس�ود عىل مبانيها وش�وارعها،
فيم�ا انترشت رسادق العزاء لتقديم الخدمة للزوار واملعزين بمكوناتهم
املختلف�ة ،يف جميع الط�رق املؤدية ص�وب املقامات وم�زارات االئمة يف
مختلف ارجاء املوصل.

العراقـي

اعلنت هي�أة اإلعالم واالتص�االت يف العراق،
ع�ن احصائية حول نش�اطاتها يف قطاعات
اإلعالم واالتصاالت خالل زيارة عاشوراء.
واك�دت الهي�أة يف بي�ان أن «املؤسس�ات
اإلعالمي�ة العراقية واالجنبي�ة نقلت أحداث
زي�ارة عاش�وراء بمهنية وحرفي�ة عاليتن
تعكس�ان مس�ؤوليتها االجتماعي�ة
واالخالقي�ة ،م�ع تأكي�د الهيئة عىل
اهمية االلت�زام بالئح�ة قواعد البث
اإلعالمي».
واضاف�ت «وفق�ا ً لالحصائيات التي
اعدته�ا الهي�أة م�ن خ�الل غرف�ة
العمليات الخاصة بزيارة عاش�وراء،
فإن أكثر من  197مؤسس�ة إعالمية
بينه�ا  7٨قن�اة فضائي�ة اش�رتكت
يف تغطي�ة الزي�ارة يف مدين�ة كربالء
وحدها ورافقها يف نش�اطها امليداني

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ً
فض�ال عن
 ٢٢س�يارة نق�ل مب�ارش ،SNG
مش�اركة قرابة ال� 300إعالمي بينهم عرب
واجان�ب نقلوا تغطيات ميداني�ة من املدينة
املقدسة».
وتابعت «كم�ا عملت الك�وادر الفنية للهيأة
وضمن غرف العمليات املشرتكة مع رشكات

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الهاتف النقال العاملة يف العراق عىل تحسن
كفاءة التغطية وسعات الشبكات الخلوية من
خالل تخصيص القن�وات الرتددية االضافية
ونصب االب�راج املتنقل�ة املؤقتة الس�تيعاب
الزي�ادة املتوقعة يف معدالت االس�تخدام بما
يضمن تقدي�م خدمات اتصالي�ة ذات جودة
عالية».وبحس�ب غرف�ة العملي�ات
املركزية الهيأة وبدءا ً من يوم السابع
م�ن املحرم وحتى ظه�رية هذا اليوم
الثالثاء فإنه «ت�م وبصورة آنية حل
 557مش�كلة يف االتصاالت مع تنفيذ
 16جول�ة للرص�د الرادي�وي و 3٢
جولة مش�رتكة بن الك�وادر الفنية
للهيئة ورشكات االتص�االت العاملة
يف املحافظة لفح�ص جودة خدمات
ش�بكات الهاتف النقال ،وبلغ العدد
االجمايل للفرق الجوالة  ٤0فريقاً».

07801969233
07901463050
07709670606

أظه�رت االحصائي�ات التي أع ّدته�ا هيئة اإلعالم واالتص�االت تضاعف
معدالت اس�تخدام ش�بكات الهاتف النق�ال خالل أيام زيارة عاش�وراء
للف�رتة م�ن الثامن ولغاي�ة العارش من ش�هر مح�رم الحرام وبنس�بة
تج�اوزت ال� ٪100يف بعض امل�ؤرشات االتصالية.وذكر اع�الم الهيئة يف
بي�ان ان» رشكات الهاتف النقال املرخص�ة يف العراق قامت بتمرير أكثر
من  ٢٢0,5ملي�ون مكاملة هاتفية خالل الفرتة أعاله ،يف حن كان هناك
 1557٨3مس�تخدما ً اجنبي�ا ً لش�بكات الهات�ف النقال ضم�ن خدمات
التج�وال ال�دويل ،كما بل�غ ع�دد املكامل�ات الخارجية الدولي�ة 303٨00
مكاملة».وحول خدمات االنرتنت فقد س�جلت مؤرشات الهيئة استهالكا ً
إجماليا ً للبيانات عرب ش�بكات الهاتف النق�ال بواقع  5٨3,٤٤9تريابايت
بزي�ادة  ٪101,70ع�ن العام املايض ،وبمعدل تنزي�ل  ٤0ميغابت /ثانية
ومعدل رف�ع  13ميغاب�ت /ثانية.وتؤكد الهيئة أنه�ا» تعمل عىل تحليل
مؤرشات جودة االتصاالت التي تم تسجيلها واالستفادة منها يف تحسن
كفاءة شبكات الهاتف النقال يف الفرتات املقبلة بما يؤهلها لتلبية الطلب
املتزايد الستخدامها من قبل املشرتكن».
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