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تلويح بـ «العصيان املدني» من الصدريني ..والتنسيقي يضع خيار عقد جلسة برملانية خارج بغداد على الطاولة

اإلطار والتيار يف الشارع :الرهان عىل املطاولة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

«أوبـك» تـقـرر
زيادة إمـدادات النفـط من  7دول
ص3
بينها العراق

املالية الربملانية
تـوضـح بشـأن سلـم الرواتـب:
ص3
نحتاج هلذا االمر

نقل�ت الق�وى السياس�ية ،يف غالبه�ا ،خالفاتها
إىل الش�ارع ،فيما يطرح خرباء سياس�يون ثالثة
س�يناريوهات ممك�ن أن تواج�ه الع�راق يف ّ
ظل
تفاقم األزمة الحالية.
ويرص كل من التيار الصدري واإلطار التنس�يقي
عىل تنفي�ذ مطالبه بالطريقة الت�ي يرغب فيها،
وهو ما فتح األبواب أمام ع ّدة س�يناريوهات قد
يلج�أ إليها الص�در ،منها إعلان العصيان املدني
واإلرضاب العام.
وشهدت بغداد صالة موحدة ألنصار الصدر ،قابل
ذلك مظاهرات ألنصار اإلطار الذين طالبوا -وهم
يحملون أعالم العراق والحش�د الش�عبي وصورا
للمرجع األعىل الش�يعي الس�يد عيل السيستاني
وأخ�رى لرئي�س مجل�س القض�اء األعلى فائق
زي�دان -بعودة الربملان وتش�كيل حكومة جديدة
واحترام مؤسس�ات الدولة ،كم�ا طالبوا رئيس
مجل�س الن�واب بإنهاء تعلي�ق العم�ل والتحرك
الفاع�ل م�ن أجل إخلاء املجلس وتفعي�ل عمله
الترشيعي والرقابي.
يض�اف إىل ذلك تأكيدهم عىل تمس�كهم بمطالب
ق�وى اإلطار بتس�مية محمد ش�ياع الس�وداني
رئيسا للحكومة العراقية املقبلة ،ورفض الدعوات
لحل الربملان أو املس�اس باملؤسس�ات القضائية
والدس�تورية ،داعني الحرتام هيب�ة الدولة وعدم
التعدي عليها.
وقال نوري املالك�ي ،زعيم ائتالف دولة القانون،
«التظاه�رات أوضحت دون ش�ك أن الش�ارع ال
يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى».

التفاصيل ص2

الديمقـراطـي يـدعـو إلـى حـوار بنـاء الصـالح الـوضـع وفـق الـدستـور

قانوين ّ
حيذر من «فراغ ترشيعـي» العـام املقبـل :يوقـف النفقـات املاليـة

ص2

ص2

مستشار حكومي يطمئن بشأن رواتب املوظفني:

بغداد  /المستقبل العراقي
طمأن املستش�ار االقتص�ادي لرئيس
ال�وزراء ،مظهر محم�د صالح ،أمس
السبت ،بشأن رواتب املوظفني ،بعدما
اثير الج�دل بامكاني�ة ع�دم رصفها
بداية من العام املقبل الس�باب تتعلق
باملوازنة.
وق�ال صال�ح إن�ه «ال يمك�ن لقانون
الدعم الغذائي الطارئ ان يؤمن رواتب

واف�ق الربملان املرصي ،أمس الس�بت ،عىل إج�راء تعديل وزاري
عىل حكومة الدكتور مصطفي مدبويل ،وشمل  13حقيبة.
وأعل�ن الرئي�س املصري عبد الفتاح الس�ييس تعدي�ل عدد من
الحقائب الوزارية ،بهدف تطوير األداء الحكومي.
وقال الس�ييس ،يف تدوينة عىل حس�ابه الرس�مي عىل فيسبوك:
«دع�وت مجل�س الن�واب لالنعق�اد ملناقش�ة تعدي�ل ع�دد من
الحقائب الوزارية التي تم التوافق عىل تغيريها بعد التشاور مع
رئي�س مجلس الوزراء ،وذلك لتطوي�ر األداء الحكومي يف بعض

التخطيط تطلق
«خطة خاصة» ملعاجلة السكـن
العشوائي يف عموم العراق
ص3

املوظفين للع�ام املقب�ل الن القانون
الطارئ لالمن الغذائي ينتهي تطبيقه
يف نهاية السنة الحالية».
واضاف« :ال اعتق�د ان هناك خطورة
عىل روات�ب املوظفني يف نهاي�ة العام
وهذه مخاوف مس�بقة الن للمحكمة
االتحادية س�لطة اصدار قرار حماية
الشعب والوطن من املخاطر الناجمة
عن توق�ف الترشيعات ذات املس�اس
بالحياة االقتصادية واملعيشية ويمكن

مالي�ة م�ن وح�دات االنف�اق لتمويل
نفق�ات املوازن�ة بع�د انتهاء الس�نة
املالية التي ليس فيها موازنة اصالً».
واض�اف« :لــــذل�ك نح�ن يف ف�راغ
ترشيع�ي ممك�ن ج�دا ً فيـــ�ه ان
تتوق�ف كل النفق�ات وم�ن ضمنه�ا
روات�ب املوظفين م�ن ش�هر كانون
الثاني لسنة .»2023

ان تعال�ج اي خل�ل م�ن خلال توفري
غطاء قانوني يوفر اس�تمرار الرصف
من بداية كانون األول».
ويف وقت سابق ،حذر الخبري القانوني
جمال االس�دي ،من فراغ ترشيعي من
املمكن ان تتوقف فيه رواتب املوظفني
بدءا ً من كانون الثاني املقبل.
وقال االسدي يف تغريدة عىل حسابه يف
تويرت« :اليوجد نص قانوني يف قانون
االدارة املالية يسمح برصف اي مبالغ

التفاصيل ص2

الداخلية تعلن اإلطاحة بمبتز ألكرتوين بكمني حمكم يف بغداد

الربملان املرصي يقر تعديالت وزارية شملت  13حقيبة
بغداد  /المستقبل العراقي

مـحـمـيـة قـضـائـيـ ًا

االثنني ..املحكمة االحتادية تنظر بدستورية قانون األمن الغذائي

امللفات الهامة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي والتي ُتساهم
يف حماي�ة مصال�ح الدولة ومقدراته�ا ،وتمس بش�كل مبارش
الخدم�ات املُقدمة للمواط�ن املرصي ،والذي نعم�ل جميعا ً من
أجله».
وأضاف« ،أتقدم بالش�كر والتقدير لجميع الس�يدات والس�ادة
ال�وزراء الذين أنهوا مهمتهم ،وأتمنى التوفيق والنجاح ملن ُكلف
باملهمة بديالً عنهم».
م�ن جهته ،كش�ف رئي�س مجلس الن�واب املرصي املستش�ار
الدكتور حنفي جبايل ،خالل الجلس�ة الربملانية الطارئة أس�ماء
الوزراء الجدد يف حكومة مصطفى مدبويل.

احلشد الشعبي يطيح بشبكـة تتـاجـر باآلثـار جنـويب بـغـداد

عمليـات بغـداد تعتقـل  11مطلـوبـ ًا للقضـاء بتهـم خمتلفـة

دعوة من املوارد املائية
إىل حكومـة البصـرة بشـأن
شط العرب
ص3

الرافدين :منح سلفة
 10ماليني للطلبة والباحثني
يف الدراسات العليا
ص2

 6ميداليات
للعراق يف افتتاح بطولة
مسرت يونيفرس
ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

الرافدين :منح سلفة  10ماليني للطلبة والباحثني يف الدراسات العليا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�ف مرصف الرافدين ،أمس السبت ،عن
منحه سلفة للطلبة والباحثني يف الدراسات
العليا.
وق�ال املصرف يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ،إنه قرر «منح س�لفة
 ١٠ملي�ون للطلب�ة واالس�اتذة والباحثين
يف الدراس�ات العليا يف الجامع�ات العراقية
الحكومية واالهلية لتمويل كلف بحوثهم».
واش�ار املصرف اىل ان «فائ�دة الس�لفة
س�تكون بمقــــدار  ٤باملئة وبتسديد عىل
مدى سنتني».
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اإلطار والتيار يف الشارع :الرهان عىل املطاولة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

نقل�ت الق�وى السياس�ية ،يف غالبه�ا،
خالفاتها إىل الش�ارع ،فيما يطرح خرباء
سياس�يون ثالث�ة س�يناريوهات ممكن
ّ
ظ�ل تفاق�م األزمة
أن تواج�ه الع�راق يف
الحالية.
ويصر كل من التي�ار الص�دري واإلطار
التنس�يقي عىل تنفيذ مطالب�ه بالطريقة
الت�ي يرغب فيه�ا ،وهو ما فت�ح األبواب
أم�ام ع� ّدة س�يناريوهات قد يلج�أ إليها
الص�در ،منه�ا إعلان العصي�ان املدن�ي
واإلرضاب العام.
وش�هدت بغ�داد صلاة موح�دة ألنصار
الص�در ،قاب�ل ذل�ك مظاه�رات ألنص�ار
اإلطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعالم
العراق والحش�د الشعبي وصورا للمرجع
األعىل الش�يعي الس�يد عيل السيس�تاني
وأخ�رى لرئيس مجل�س القض�اء األعىل
فائ�ق زي�دان -بع�ودة الربملان وتش�كيل
حكومة جديدة واحرتام مؤسسات الدولة،
كما طالبوا رئيس مجل�س النواب بإنهاء
تعلي�ق العم�ل والتحرك الفاع�ل من أجل
إخالء املجل�س وتفعيل عمل�ه الترشيعي
والرقابي.
يض�اف إىل ذل�ك تأكيدهم عىل تمس�كهم
بمطالب قوى اإلطار بتسمية محمد شياع
السوداني رئيسا للحكومة العراقية املقبلة،
ورفض الدعوات لحل الربملان أو املس�اس باملؤسس�ات
القضائي�ة والدس�تورية ،داعين الحرتام هيب�ة الدولة
وعدم التعدي عليها.
وق�ال ن�وري املالك�ي ،زعي�م ائتلاف دول�ة القانون،
«التظاهرات أوضحت دون ش�ك أن الشارع ال يمكن أن
تستحوذ عليه جهة دون أخرى».
ه�ذا التعقيد يف املش�هد الس�يايس يأتي بعد  10أش�هر
من االنتخابات الترشيعية األخرية والفش�ل يف تش�كيل
حكومة جديدة ،وبعد أن اقتحم املئات من أنصار الصدر
مبن�ى الربملان يف  30تموز امل�ايض ،وأعلنوا اعتصامهم
داخل املنطقة الخرضاء إىل حني تحقيق مطالب زعيمهم
بحل الربملان والذه�اب النتخابات جديدة ،باإلضافة إىل
منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح اإلطار.
العقدة السياس�ية أعاله زادت م�ن احتماالت أن ّ
يتجه
الصدر نحو مس�ارات تصعيدية أخرى ،وال س�يما بعد
ّ
بحل الربملان خالل أسبوع.
مطالبته القضاء األعىل
قانونيا ،ال يمتلك القضاء صالحية ّ
حل الربملان ،وأكثر ما
يع ّزز هذا الرأي حديث تلفزيوني س�ابق لرئيس مجلس
القض�اء األعىل فائق زي�دان ،نفى في�ه إمكانية تدخل
القضاء يف ّ
حل مجلس النواب ،باإلضافة إىل أن املادة 64
ّ
تنص عىل أن مجلس النواب ُي َح ُّل
من الدس�تور العراقي
بتصوي�ت األغلبي�ة املطلقة من ع�دد أعضائه ،ويكون

التصوي�ت بناء على طلب من ثلث أعض�اء املجلس ،أو
طلب من رئيس الوزراء ،وبموافقة رئيس الجمهورية.
وعن�د ِّ
حل مجل�س النواب يدعو رئي�س الجمهورية إىل
انتخاب�ات عام�ة يف البالد خالل م�دة أقصاها  60يوما
من تاريخ القرار.
الق�راءات الواقعي�ة تشير إىل اس�تحالة ع�ودة أي من
الطرفين إىل ال�وراء ،وه�ذا ما يفت�ح الباب أم�ام ع ّدة
س�يناريوهات ،منه�ا اس�تمرار الص�در يف اعتصام�ه
إلرغ�ام كت�ل اإلطار على القب�ول بحل الربمل�ان ،وفقا
للمحل الس�يايس الدكتور حيدر س�لمان الذي توقع أن
توافق بعض كت�ل اإلطار عىل مطلب الصدر ،راهنا ذلك
باملزيد من الوقت.
ويرى مراقبون أن الص�در يمتلك أكثر من ورقة ضغط
ض� ّد اإلطار والقوى املعارضة له ،منها إعالنه العصيان
املدني ،وال سيما أنه يمتلك الكثري من األنصار واملؤيدين
داخل مؤسس�ات الدولة ،وذلك مع إرصاره عىل موقفه
وغي�اب ط�رف ثالث لإلصلاح بينه وبني اإلط�ار ،وهو
الس�يناريو األق�وى -بحس�ب س�لمان -م�ع تأكيد أن
الكثير من املترضرين م�ن النظام الحايل س�ينضمون
لهذا العصيان يف حال أعلن عنه.
رأي الدكت�ور س�لمان يختل�ف كثريا ع�ن رأي الباحث
السيايس حيدر املوسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب
الصدر إىل سيناريو العصيان املدني أو اإلرضاب الشامل،

معتبرا أن الص�در م�ا زال يراهن عىل مس�ألة الضغط
على األطراف السياس�ية -ومن بينها اإلط�ار -للقبول
بفكرة واحدة هي :حل الربملان وإجراء انتخابات يف ظل
حكومة مصطفى الكاظمي.
املوس�وي يرى أن الخالف الحقيقي بني الصدر واإلطار
ّ
ح�ل الربملان ،بل ال�كل متفق عىل
التنس�يقي ليس عىل
حل�ه والذهاب نحو انتخابات مبكرة ،إال أن الخالف هو
أن اإلطار يرصّ عىل أن يتم عقد جلسة للربملان وتشكيل
حكوم�ة انتخابي�ة أمده�ا س�نة واحدة ،م�ع إمكانية
تنازله عن مرش�حه عىل أن تتم التسوية بقبول الصدر
به�ذا املرش�ح وأن تعم�ل الحكومة عىل تغيير قانون
االنتخابات ومن ثم إجراؤها.
حديث املوسوي يعني أن اإلطار يرفض إجراء االنتخابات
يف ظل حكومة الكاظمي« ،تخوفا من إمكانية أن تتكرر
ح�االت التزوي�ر والتالع�ب باالنتخابات كم�ا حدث يف
االنتخابات األخرية» ،بحسب نظرة اإلطار.
وتوافق�ا إىل ح�د ما م�ع الجبهة التي تتوق�ع أن يذهب
الص�در نح�و العصيان املدن�ي ،يق ّر الباحث الس�يايس
زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري
المتالك�ه ّ
ع�دة أوراق ،وه�ذا م�ا يُرجّ �ح أن يذه�ب إىل
اعتصامات أخرى ،منها العصيان املدني الذي قد يكون
متغّي�رّ ا يف أكثر من مكان ومحافظ�ة ،ويعتمد ذلك عىل
الواقع والتطورات وما تس�فر عنه املهل�ة التي منحها

الصدر للقضاء العراقي للنظر يف االنسداد
السيايس.
ويف حال ذهب الصدر إىل االعتصام املدني،
هل سيكون ذلك لفرتة مؤقتة أو مفتوحة؟
ي�رد عىل ذلك العرار ب�أن ممكن أن يكون
مفتوحا أو مؤقتا يف بعض األماكن.
وع�ن موق�ف الص�در يف ح�ال رف�ض
َّ
ح�ل الربمل�ان ،يقول الع�رار إنه
القض�اء
ل�كل فعل ردة فع�ل ،إال أن�ه ال توجد نية
م�ن التيار الصدري للتصعيد ض ّد القضاء
أو املؤسس�ات الرس�مية ،لك�ن لديه نية
لالستمرار يف الضغط الجماهريي باتخاذ
كل ُ
الس�بل واإلجراءات الكفيلة بمعالجة
حال�ة االنس�داد الس�يايس بالذه�اب إىل
انتخابات مُ بكرة.
ويتف�ق العرار م�ع س�لمان يف أن الصدر
سيس�تمر حتى النهاية ،ولن يرتاجع عن
مطالبه إىل حني تحقيقه�ا بتحديد موعد
االنتخاب�ات املبك�رة والعم�ل على تغيري
منهج العملية السياسية.
أم�ا أس�تاذ الفك�ر الس�يايس يف جامع�ة
املس�تنرصية الدكت�ور عص�ام الفيلي،
فيس�تبعد أن يلج�أ الصدر إىل اس�تخدام
ورقة العصيان املدني ،وال سيما أنه يمتلك
الكثير من األدوات التي يمكن تفعيلها يف
كل املحافظ�ات العراقي�ة ،وي�كاد يمتلك
عشرات املعالجات تحت يده ،ولكل منها
زم�ان وم�كان بنا ًء على أكثر م�ن فريق
سيايس يتم اإلعداد لهذا املوضوع.
ومن خالل الرج�وع إىل التجارب الس�ابقة فيما يتعلق
بالعصيان املدنيُ ،يشير الفييل إىل أنه ساهم يف تعطيل
كل الحي�اة ويف جميع املفاص�ل ،وبالتايل فهو قادر عىل
أن ُيفشل أي جهة.
وأك�د أن العصي�ان املدني ق�د تلتحق به ق�وى ليربالية
وعلماني�ة وغريهما من القوى غري املنظمة سياس�يا،
من الناقمني عىل الوضع السيايس الراهن.
وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن ،يوضح
الفييل أن هذه القوى هي أساس�ا منقسمة كما الحال
م�ع القوى ُ
الس�نية واملدنية ،لكن ال أح�د منها يريد أن
يكسر طبيع�ة إرادة االتف�اق مع الص�در ،ألن املعادلة
السياس�ية ال تكمن يف تش�كيل الحكومة وإنما بما بعد
تشكيلها أيضاً.
و ُيشير إىل أن األكراد ال يميلون إىل أن يكون هناك املزيد
ّ
ح�ل الربملان ربما
م�ن التصعيد ،وال س�يما أن فرضية
ُتمث�ل جزءا م�ن عملية قناعة البيت ُ
الس�ني والكردي،
ويبرز ذل�ك بوضوح من خلال حديثهم ب�أن ال يكون
هناك شكوى يف حال أجريت االنتخابات.
وه�ذا الطرح يدفع الفييل إىل التس�اؤل ع�ن أنه يف حال
ُعقدت جلسة للربملان خارج بغداد ،كما يتم تداوله اآلن،
فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟

مستشار حكومي يطمئن بشأن رواتب املوظفني :حممية قضائي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
طم�أن املستش�ار االقتص�ادي لرئي�س
الوزراء ،مظهر محمد صالح ،أمس السبت،
بش�أن رواتب املوظفني ،بعدم�ا اثري الجدل
بامكاني�ة ع�دم رصفه�ا بداي�ة م�ن العام
املقبل السباب تتعلق باملوازنة.

احلشد الشعبي
يطيح بشبكة تتاجر باآلثار
جنويب بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مف�ارز املديري�ة العام�ة
للمعلومات يف معاونية االس�تخبارات
واملعلوم�ات لهيئة الحش�د الش�عبي
يف بغ�داد ،أمس الس�بت ،من االطاحة
بشبكة متهمني يعملون بتجارة اآلثار
جنوب العاصمة بغداد.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،إن ذلك «جاء بعد
ورود معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة
واستحصال املوافقات القضائية حيث
تم نصب كمني محكم لهم أس�فر عن
إلقاء القبض عليهم بالجرم املش�هود
يقوده�م املدع�و (ح .د) وبحوزته�م
قطع سومرية».
وتابع�ت« :ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات
القانونية بحقهم وسينالون جزاءهم
العادل».

وق�ال صالح إن�ه «ال يمكن لقان�ون الدعم
الغذائي الط�ارئ ان يؤمن رواتب املوظفني
للع�ام املقب�ل الن القان�ون الط�ارئ لالمن
الغذائ�ي ينته�ي تطبيق�ه يف نهاية الس�نة
الحالية».
واض�اف« :ال اعتقد ان هن�اك خطورة عىل
روات�ب املوظفين يف نهاي�ة الع�ام وه�ذه

مخاوف مس�بقة الن للمحكم�ة االتحادية
س�لطة اصدار قرار حماية الشعب والوطن
من املخاطر الناجمة عن توقف الترشيعات
ذات املساس بالحياة االقتصادية واملعيشية
ويمكن ان تعال�ج اي خلل من خالل توفري
غط�اء قانوني يوفر اس�تمرار الرصف من
بداية كانون األول».

ويف وقت سابق ،حذر الخبري القانوني جمال
االس�دي ،من فراغ ترشيع�ي من املمكن ان
تتوقف فيه رواتب املوظفني بدءا ً من كانون
الثاني املقبل.
وق�ال االس�دي يف تغري�دة عىل حس�ابه يف
تويتر« :اليوج�د ن�ص قانون�ي يف قان�ون
االدارة املالي�ة يس�مح بصرف اي مبال�غ

مالية م�ن وحدات االنف�اق لتمويل نفقات
املوازنة بعد انتهاء الس�نة املالية التي ليس
فيها موازنة اصالً».
واض�اف« :لذل�ك نح�ن يف ف�راغ ترشيع�ي
ممكن جدا ً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن
ضمنه�ا رواتب املوظفني من ش�هر كانون
الثاني لسنة .»2023

الديمقراطي يدعو إىل حوار بناء الصالح الوضع وفق الدستور
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا الحزب الديمقراطي الكردس�تاني ،أمس الس�بت ،جميع
القيادات السياسية إىل حوار بناء التخاذ الخطوات الرضورية
إلصالح الوضع وفق الس�ياقات الدس�تورية ووفق مخرجات
الحوار .وأكد الديمقراطي يف بيان ،له تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان�ه «لتحقيق عملي�ة االصلاح والتغري يمكن
االتفاق عىل إج�راء انتخابات مبكرة ،ولكن قبل ذلك يجب أن

يتعهد جميع املشاركني فيها بقبول النتائج النهائية كما هي
وأن التتكرر تجربة االنتخابات املاضية».
واع�رب الح�زب ع�ن «قلق�ه البال�غ إزاء االزمة السياس�ية
املستفحلة التي يمر بها العراق» .
واش�ار اىل ان�ه «من�ذ إعلان نتائ�ج االنتخاب�ات الترشيعية
الت�ي ج�رت يف ترشين االول  2021وما أعقبه�ا من تعقيدات
وتدخلات للحيلولة دون تش�كيل الحكومة وفق الس�ياقات
الدس�تورية املعتمدة يف نظامنا السيايس بحيث أوصلت البالد

اىل هذا االنسداد الخانق» .
وتابع« :نش�عر بأنه على جميع القي�ادات العراقية اإلرتقاء
اىل مس�توى املس�ؤولية النق�اذ الوطن من مخاط�ر وجودية
داهمة».
واض�اف البي�ان« :لتحقي�ق عملي�ة االصالح والتغير يمكن
االتف�اق عىل إجراء انتخابات مبك�رة ولكن قبل ذلك يجب أن
يتعهد جميع املشاركني فيها بقبول النتائج النهائية كما هي
وأن التتكرر تجربة االنتخابات املاضية».

عمليات بغداد تعتقل  11مطلوب ًا للقضاء بتهم خمتلفة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد ،أمس الس�بت،
القبض عىل  11مطلوبا ً بينهم متهم باالرهاب
وعصاب�ة لتجارة وترويج امل�واد املخدرة ،فيما
ضبطت أسلحة واعتدة غري مرخصة.
وقال�ت خلي�ة االعلام االمن�ي يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،إن «قطعاتنا
االمنية يف قيادة عمليات بغداد تستمر بمالحقة

العنارص اإلرهابي�ة وعنارص الجريمة املنظمة
والخارجني عىل القانون وتجار ومروجي املواد
املخ�درة ،وذلك من خالل تنفي�ذ اوامر القبض
القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف
الجهود االس�تخبارية ،بالتنسيق واملتابعة مع
مدير قس�م اس�تخبارات وامن/القيادة والتي
اثمرت ع�ن :الق�اء القبض على ( )١١متهما ً
وفق مواد قانوني�ة مختلفة،بينهم متهم وفق
امل�ادة  ١/٤ارهاب» .واضاف�ت« :جاء ذلك من

خلال التفتيش الدقيق لالش�خاص والعجالت
اضاف�ة اىل تفعي�ل حاس�بات املطلوبين يف
«س�يطرة االنتص�ار» بجانب الك�رخ ،فيما تم
الق�اء القب�ض عىل عصاب�ة لتج�ارة وترويج
املواد املخدرة مكونة م�ن متهمني اثنني ضبط
بحوزتهما كمية من مادة الكريس�تال واجهزة
للتعاطي مع مي�زان الكرتوني واحد وعدد من
االسلحة واالعتدة غري املرخصة ضمن منطقة
منطقة الرتاث/التجاوز» .وتابعت« :يف حني تم

إلقاء القبض عىل متهم اخر بالتس�ليب واثناء
عملي�ة تفتي�ش داره تعرض�ت الق�وة املنفذة
للواج�ب اىل اطلاق ن�ار م�ن قب�ل ذوي املتهم
ليتم بعده�ا القبض عىل خمس�ة متهمني من
أرسة املطلوب وضبط االس�لحة التي بحوزتهم
ضمن منطقة النهروان /حي الرس�ول بجانب
الرصافة» .واش�ارت اىل «تس�ليم املتهمني مع
امل�واد املضبوطة اىل الجه�ات املختصة إلكمال
االجراءات القانونية بحقهم».
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الداخلية تعلن اإلطاحة بمبتز ألكرتوين
بكمني حمكم يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس السبت ،إلقاء القبض عىل متهم لقيامه بابتزاز
فتاة إلكرتونيا وتهديدها بنرش صورها عىل مواقع التواصل االجتماعي إذا
لم تدفع له مقابل مادي.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن «العملية
تمت بعد أن اس�تنجدت فتاة بمفارز مكتب املنصور ملكافحة اإلجرام حول
تعرضها البتزاز إلكرتوني من قبل أحد األشخاص وتهديدها بنرش صورها
مقابل مبالغ مالية ،ليتم وعىل الفور تشكيل فريق عمل ملتابعة الحالة».
وأش�ارت اىل ،أنه «بعد التح�ري وجمع املعلومات وبع�د جهد كبري ومميز
أثم�ر عن�ه التوصل إىل املتهم ،حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه،
ولدى إجراء التحقيق معه اعرتف رصاحة عىل قيامه بابتزاز الفتاة».
واضاف�ت أنه تم «تدوين أقوال�ه ابتدائيا وقضائيا باالعتراف وقرر قايض
التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة  430من قانون العقوبات لينال جزاءه
العادل».

االثنني ..املحكمة االحتادية تنظر بدستورية
قانون األمن الغذائي
بغداد  /المستقبل العراقي
تعق�د املحكم�ة االتحادية (أعىل س�لطة قضائية يف الع�راق) ،االثنني ،أول
جلس�ة خاصة للنظر يف دعوى بش�أن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي
والتنمية.
وكان مجل�س الن�واب قد صوت يف جلس�ته الت�ي عقدت ،ي�وم  8حزيران
املايض ،بحضور  273نائبا ً وبرئاس�ة رئيس املجلس محمد الحلبويس ،عىل
قانون (الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية) باملجمل.
وذك�رت املحكم�ة االتحادية يف ج�دول ملهامها ،أن «املحكمة س�تعقد يوم
االثنني  15آب  ،2022جلسة خاصة للنظر بدعوى الطعن بدستورية بعض
مواد قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية».
وأوضحت أن املدعي (باس�م خزعل خش�ان) واملدعي عليه رئيس مجلس
النواب (محمد الحلبويس) إضافة لوظيفته».

قانوين ّ
حيذر من «فراغ ترشيعي» العام
املقبل :يوقف النفقات املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
ح�ذر الخبير القانون�ي جم�ال
األس�دي ،أمس الس�بت ،من «فراغ
ترشيع�ي» ،يوقف النفق�ات املالية
للع�ام املقب�ل .وقال األس�دي« ،ال
يوجد نص قانوني يف قانون اإلدارة
املالي�ة يس�مح بصرف أي مبالغ

مالية من وح�دات االنفاق لتمويل
نفق�ات املوازنة بعد انتهاء الس�نة
املالية التي ليس يف موزانة أصالً».
واض�اف« ،لذل�ك نح�ن يف ف�راغ
ترشيعي ممكن جدا ً فيه أن تتوقف
النفق�ات وم�ن ضمنه�ا روات�ب
املوظفني من ش�هر كان�ون الثاني
لسنة .»2023

عالوي يدعو اىل عقد جلسة الربملان
يف «أي مكان» لتشكيل احلكومة

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س ائتلاف الوطنية إي�اد عالوي اىل عقد جلس�ة برملاني�ة «يف أي
م�كان بالعراق» ،الختيار رئيس جمهورية وتش�كيل حكومة جديدة تمهد
النتخابات مبكرة.
وق�ال عالوي يف بي�ان إنه «لطاملا دعونا إىل الح�وار الوطني الذي نرى فيه
ً
حلا لألزمات وتجاوز حالة الف�وىض والتعقيد وكذلك طالبن�ا ومنذ العام
 ،2010بتش�كيل مجل�س أعىل للسياس�ات االستراتيجية واآلن بتش�كيل
مجلس حكماء ولكن لألسف لم يستجب املتخاصمون لدعواتنا».
وأضاف «عليه لم َي َت َب َّق سوى احرتام توقيتات الدستور الذي اختط بأيديهم
عىل الرغم من تحفظاتنا عىل العديد من فقراته وذلك من خالل عقد جلسة
مكان يف العراق بحضور رئيس مجلس القضاء ورئيس
ملجلس النواب يف أي
ٍ
املحكم�ة االتحادية الختيار أو تثبيت رئيس الجمهورية وتش�كيل حكومة
تمه�د إلجراء انتخاباتٍ مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات
نزيهة» .وتابع عالوي أن «بخالف ذلك س�تزداد األوضاع سو ًء وتتدهور إىل
م�ا ال يحمد عقباه ،وال امتلك غري التنبيه والتحذير من تداعيات وخطورة
املرحل�ة الت�ي يمر بها بلدن�ا الحبيب وش�عبنا العزيز ال�ذي عانى الويالت
ُ
وحر َم من أبسط مقومات العيش الكريم».

وكالة االستخبارات تلقي القبض عىل منفذي
حادثة القتل يف جرس دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ،إلقاء القبض عىل منفذي
حادثة القتل بجرس دياىل يف بغداد.
وذكر بيان ل�وزارة الداخلية تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
ان «وكال�ة االس�تخبارات وخلال
ساعات ستكش�ف تفاصيل حادث
قت�ل وتس�ليب ضمن موق�ع دائرة
الطاقة الذرية يف جرس دياىل ببغداد
وألقت القبض عىل القاتل».
وكانت األجهزة األمنية عثرت أمس
عىل جث�ث مجهولة الهوي�ة داخل
مجمع الطاق�ة الذرية الحكومي يف

ناحي�ة جسر دياىل جن�وب رشقي
العاصمة بغداد.
وق�ال مدير عالقات وإعلام وزارة
الداخلي�ة ،رئي�س خلي�ة اإلعلام
األمن�ي ،الل�واء س�عد مع�ن ،يف
بي�ان إن «وزي�ر الداخلي�ة متاب�ع
لحادث�ة جرس دي�اىل ،ووجه وكالة
االس�تخبارات بتقصي الحقائ�ق
ومعرفة املالبسات».
وأضاف مع�ن ،أن «األدلة الجنائية
موجودة يف املكان منذ لحظة ورود
املعلوم�ات ،والجث�ث الت�ي عثرت
عليه�ا ق�وات األم�ن ه�ي جثتني،
وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل
لحظة االنتهاء من التحقيقات».
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حمافظ البرصة يعلن إلغاء قرار ملجلس الوزراء
بشأن متويل بطولة خليجي 25
المستقبل العراقي /محمد الجابري

أعل�ن محاف�ظ البصرة ،اس�عد العيداني عن
إلغ�اء ق�رار مجلس ال�وزراء
الخ�اص بصرف مبالغ من
أم�وال البصرة على بطولة
خليج�ي .25وواف�ق مجلس
ال�وزراء على إلغ�اء ق�راره
الس�ابق بش�أن تخصي�ص
مرصوف�ات خليج�ي 25
يف البصرة م�ن املوازن�ة
التش�غيلية للمحافظة.وقال
مدير اإلعالم يف وزارة الشباب
والرياض�ة علي العطوان�ي
إن «ق�رار رئي�س ال�وزراء
كان ين�ص على تحويل جزء

م�ن أم�وال البترودوالر املخصص�ة ملحافظة
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سايلو البصرة يستقبل احلنطة من واسط

ه�ذه البطول�ة كمش�اريع خدمي�ة وصحي�ة
وتجميلي�ة للمحافظ�ة ،باالضاف�ة اىل تطوير
املط�ار والطرق ،واالم�ور األخ�رى التي كانت
م�ن املفترض ان تكون عرب
ه�ذه االموال”.ولف�ت اىل
ان�ه “بعد املطالب�ات األخرية
لن�واب ومحاف�ظ البصرة،
قرر رئي�س الوزراء إلغاء هذا
الق�رار ،والذه�اب باتج�اه
االعتماد عىل املنح التي تقدم
لوزارة الش�باب والرياضة”،
مؤك�دا “وج�ود ني�ة ل�دى
ال�وزارة باملطالبة بمبلغ مايل
يخصص من مجلس الوزراء
التم�ام متطلبات اقامة هذه
البطولة”.

جتارة احلبوب تعلن جتهيز املطاحن باحلصص
املقررة للحصة اخلامسة
بغداد  /المستقبل العراقي

واصل�ت امللاكات الفني�ة العامل�ة يف ف�رع
البرصة التابع للرشكة العامة لتجارة الحبوب
اس�تقبال الحنط�ة املحولة من فرع واس�ط
اىل جان�ب تجه�ز املطاحن بالحنط�ه املقررة
للحصةالخامس�ة ،أكد ذلك مدير عام الرشكة
العامة لتجارة الحبوب محمد حنون كريم.
وق�ال ان مالكاتن�ا الفني�ة يف ف�رع البصرة
اس�تقبلت عدد كبير من الش�احنات التابعة
الس�طول وزارة التج�ارة و املحملة بالحنطة
املحلي�ة م�ن مرك�ز الدبوني يف واس�ط حيث
اس�تقبل صب�اح ه�ذا الي�وم الخمي�س ٤٥
شاحنة
واض�اف كري�م اس�تمرار س�ايلو البصرة

بتجهي�ز املطاحن الحكومي�ة واالهلية بمادة
الحنطة املقررة للمحافظة للحصة الخامسة

دعوة من املوارد املائية إىل حكومة البرصة بشأن شط العرب
اللبصرة  /المستقبل العراقي
دعت وزارة املوارد املائية ،أمس السبت ،الحكومة املحلية
ملحافظ�ة البرصة بتحويل مصب مياه املجاري بعي ًدا عن
شط العرب للمحافظة عليه من امللوثات.
وذك�ر بيان لوزارة املوارد املائية تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه ،ان «وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني
تفقد األعمال الجارية من قبل تش�كيالت الوزارة يف تنفيذ
املرحل�ة األوىل م�ن مرشوع البصرة األنبوب�ي يرافقه يف
الزيارة املستشار الفني للوزارة وعدد من السادة املديرين
العامين وم�دراء تش�كيالت ال�وزارة يف املحافظة أجرى
خالله�ا جول�ة عىل مس�ار القن�اة لالطلاع امليداني عىل
األعمال املنفذة واألنابيب املجهزة للمرشوع».
وق�ال الوزي�ر :تأت�ي زيارتن�ا لألطلاع على األعم�ال يف
املشروع وخصوصا بعد وص�ول األنابيب لتنفيذ املرحلة

األوىل من املرشوع واملبارشة بأعمال املحطة
وان ملاكات ال�وزارة مس�تنفرة إلنج�از
العمل ضمن مدة قياس�ية فضال عن متابعة
كميات املياه املجه�زة ملحافظة البرصة عن
طري�ق القناة ،وأن مالكات ال�وزارة ماضية
يف تنفي�ذ ه�ذا املرشوع امله�م والحيوي رغم
كل التحدي�ات الت�ي تواجهها وال�ذي يؤمن
حص�ة مائي�ة ثابتة بكمي�ة ونوعي�ة جيدة
للشرب ملحافظة البرصة بتحويل القناة من
مفتوح�ة إىل مغلق�ة لنقل املي�اه باألنابيب
وهي الطريق التي تعتمدها الوزارة يف الوقت
الحارض يف نقل املياه يف مش�اريعها الحالية
لتقلي�ل الضائع�ات املائي�ة ومن�ع التجاوز
على الحصص املائي�ة من قب�ل الخارجني ع�ن القانون
واملتجاوزي�ن  .وأض�اف ،أن ال�وزارة وب�كل مالكاته�ا

تحىض بدعم رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
ورئي�س مجل�س القض�اء األعىل الق�ايض فائ�ق زيدان
لتنفي�ذ واجباته�ا واألعم�ال املوكله اليه�ا والحفاظ عىل

الصحة حتذر من «انفالت» احلمى النزفية :عىل وزارة
الزراعة التدخل
بغداد /المستقبل العراقي
أكدت وزارة الصحة ،أمس السبت ،أن أغلب
إصابات الكولريا ال تزال يف محافظة كركوك
والحم�ى النزفي�ة بذي ق�ار ،فيم�ا حددت
رشوط السيطرة عىل املرضني.
وقال مدير الصحة العامة يف وزارة الصحة،
ري�اض الحلف�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي ،إن
«متحورات كورونا م�ن املمكن أن تبقى أو
تخ�ف وتصبح مرضا ً مث�ل اإلنفلونزا ،ومن
املمكن أيضا ً ظهور متحورات جديدة تكون

أقرص».
وحول الحمى النزفية والكولريا ،قال الحلفي
إن «أغلب الحاالت املسجلة بالكولريا ال تزال
يف محافظ�ة كرك�وك ث�م العاصم�ة بغداد
وبقي�ة املحافظ�ات ،أم�ا الحم�ى النزفي�ة
فأغل�ب الح�االت املس�جلة يف محافظة ذي
قار».
وأضاف أن «الس�يطرة على املرضني ال تتم
من خالل وزارة الصحة فقط ،بل املسؤولية
األكبر للس�يطرة عليهما والوقاي�ة منهما
تق�ع ضمن مه�ام ال�وزارات األخرى ،وعىل

ذي قار :إنجاز  75باملئة من مرشوع
جماري قضاء الشطرة
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة ،أمس السبت ،عن
إنج�از ما نس�بته  %75من أعمال مرشوع ش�بكات مجاري قضاء الش�طرة
شمال محافظة ذي قار.
وقال بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن املرشوع بطاقة
 64ألف م 3باليوم ويخدم  250ألف نس�مة ويعد من مش�اريع البنى التحتية
املهمة يف املحافظة ويسهم يف تحسني الواقع الخدمي والبيئي وتقليل الضغط
عىل املوارد املائية عرب توفري مياه صالحة للسقي الزراعي.

املالية الربملانية توضح بشأن سلم
الرواتب :نحتاج هلذا االمر
بغداد /المستقبل العراقي
اوضح�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
أمس السبت ،ان قانون سلم الرواتب
ً
معطلا بس�بب الوض�ع
س�يبقى
السيايس الراهن
وق�ال جم�ال كوج�ر عض�و اللجنة
املالي�ة النيابي�ة« ،على الرغ�م من
حدي�ث الحكومة عىل اع�ادة النظر
بسلم رواتب املوظفني اال ان اي يشء

او تحرك بش�أن ه�ذا القانون يبقى
معطلا بس�بب الوض�ع الس�يايس
الراهن».
وأضاف انه»اليمكن التحرك باتجاه
القانون يف الوقت الراهن النه يحتاج
اىل مجلس النواب للتعديل والتصويت
علي�ه ووضع الربمل�ان حاليا عىل ما
ه�و علي�ه االن» ،مبين�ا ً ان» قانون
االمن الغذائي فقد دخل حيز التنفيذ
لحظة اقراره».

س�بيل املثال ف�إن مرض الكوليرا ال يمكن
الس�يطرة علي�ه ما ل�م تتحس�ن منظومة
املياه الصالحة للرشب للمواطنني».
وتابع« :أما الحمى النزفية فإذا لم نس�يطر
عىل حرشة القراد عن طريق مكافحتها من
قبل وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة ال
يمكن السيطرة عىل املرض».
وأوض�ح أن «دور وزارة الصحة يف مواجهة
هذين املرضني يتمثل يف العالج والتوعية ألن
الوقاية هي س�بيل الس�يطرة عىل الناقل أو
الجرثومة التي تسبب بهذا املرض».

توقعات وتطورات حالة
الطقس يف العراق خالل
األيام املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف املتنبئ الجوي صادق عطية عن توقعات حالة
الطقس خالل األيام املقبلة يف العراق.
وذك�ر عطي�ة ،يف توضي�ح ،ان�ه «ال تغيير بدرج�ات
الح�رارة يف كاف�ة امل�دن وتس�تمر مابين ارتف�اع او
انخفاض طفيف طوال االس�بوع م�ع ميلها لالرتفاع
نهاية االسبوع» ،مشريا ً اىل ان «الرياح شمالية غربية
طوال االيام املقبلة يف كافة مدن البالد معتدلة الرسعة
لغاية يوم االربعاء ليال ،تتبعها بعد يوم االربعاء فرتات
من السكون والتقلبات».
وأض�اف أن «تط�ورات موج�ة الرطوب�ة يف البصرة
وميس�ان ،حيث ان سكونا يف رسعة الرياح يف مدينتي
البرصة ( عدا غربها ) وميس�ان ابتداء من مساء وليل
ي�وم الس�بت  /13ٱب ،وارتفاع (طفي�ف) يف معدالت
الرطوبة النسبية متوقع يوم االحد».
وأوضح أن «هنالك تحوال مؤقتا يف اتجاه الرياح مساء
االثنني اىل شمالية غربية يف ميسان ثم تتبعها البرصة
ليلا” ،وتس�تمر الرياح ش�مالية غربية ط�وال يومي
االثنين والثالث�اء ،ثم تع�ود لتتح�ول جنوبية رشقية
وترتف�ع مع�دالت الرطوبة اعتبارا من ليل�ة الثالثاء/
االربعاء ،وتستمر عىل ذلك عدة ايام مع اجواء مرهقة
وشديدة الحرارة».
وأع�رب عن أس�فه ،من «ع�دم وجود جه�د للوزارات
األخ�رى يت�م التف�اؤل ب�ه للس�يطرة على هذي�ن
املرضني».

نفط الوسط توقع عقد تطوير «املنصورية الغازي» إلنتاج  300مقمق غاز
ديالى  /المستقبل العراقي
وقع�ت رشكة نفط الوس�ط عقد تطوير
حق�ل املنصوري�ة الغ�ازي الواق�ع يف
«س�ينوﭘك»،
محافظ�ة دياىل م�ع رشكة
ِ

والذي س�ينتج أكثر م�ن  300مقمق من
الغاز يوميا.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة نفط الوس�ط
قدوري عبد س�ليم إن هذه الكمية سوف
ترفد محطة غ�از املنصورية بالغاز لكي

تستخدم يف محطات الطاقة الكهربائية.
وأض�اف أن الع�راق يحت�ل املرتب�ة ال�ـ
ً
عاملي�ا والرابع�ة عربي�ا ً فيم�ا يعترب
11
حق�ل املنصورية هو ثان�ي أكرب الحقول
بمخزون يبلغ  4.5ترليون مقمق.

الثروة املائية وضمان التوزيع العادل لها عىل
الجميع وحس�ب األس�تحقاق لكل محافظة،
مؤكدا أن أعمال ضخ املياه بإتجاه محافظة
البصرة مس�تمرة ،داعي�ا الحكوم�ة املحلية
بتحويل مصب مياه املجاري بعيدا عن ش�ط
العرب للمحافظة عليه من امللوثات.
وم�ن الجدير بالذك�ر أن ال�وزارة حاليا ومن
خالل رشكاتها تنفذ الجزء الحرج من مرشوع
البرصة األنبوبي والبالغة  55كم كمرحلة أوىل
إذ يبلغ طول املرشوع الكيل 220,5كم يبدأ من
ناظم البدعة يف ذي قار واىل احواض الرتسيب
يف البرصة وبترصي�ف 21م/3ثا ويتكون من
محطة ضخ رئيسية وأربعة نحاالت وخطوط
أنابيب لنقل املياه بعدد أربعة قطر الواحد 2م واحد منها
إىل مركز مدينة النارصية والباقية إىل محافظة البرصة.

وزير املوارد يعلن حتويل قناة البدعة
من مفتوحة اىل انبوبية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دي رش�يد
الحمداني ،أمس الس�بت ،ع�ن املبارشة بمد
االنابي�ب ضم�ن فق�رات املرحل�ة األوىل من
مرشوع تأهيل قن�اة البدعة وتحويل تغذية
البصرة باملياه من القناة املذكورة.واش�ار
الحم�دان ،يف ترصي�ح صحف�ي ،اىل ان ذلك
«سيتم عرب االنابيب (بطول اقل من  60كم)
بدالً م�ن القناة الرتابي�ة املفتوح�ة ،تنفيذا ً
لقرار اتخذه مجلس الوزراء يف وقت س�ابق
ملعالج�ة مش�اكل ملف املي�اه باملحافظة».
وذك�ر الحمدان�ي ان زيارته للبصرة اليوم

«تأت�ي لإلرشاف على مراحل اكم�ال العمل
ومتابعة تجهي�ز املياه للبصرة» ،مبينا ان
«تلك املرحلة تنفذ بعد تحديد املسار وتسوية
األرض ووص�ول الوجب�ة األوىل م�ن أنابيب
الحدي�د «الدكتاي�ل» بقط�ر مرتي�ن والت�ي
تعتبر اقطار كبرية» .ولف�ت اىل ان «الوزارة
مس�تنفرة إلكم�ال م�د األنابي�ب وانش�اء
املحط�ة وهناك تق�دم بمراح�ل اإلنجاز ،يف
ظل قل�ة التخصيصات» ،فيما وعد «برسعة
اإلنجاز وتقدمها خلال مرحلة قليلة جداً».
ووصل الحمداني اىل البرصة صباح يوم ،بعد
يومني من توجيه رئي�س الوزراء مصطفى
الكاظمي التواجد امليداني يف املحافظة.

املنافذ تعلن القبض عىل شبكة هتريب
بالقرب من منفذ زرباطية احلدودي
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،أمس الس�بت ،القاء القبض عىل شبكة تهريب بالقرب من
منفذ زرباطية الحدودي .وقالت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
العملية جاءت «اس�تنادا ملعلومات خاص�ة بهيأة املنافذ الحدودية ومن خالل التنس�يق
وتب�ادل املعلومات مع االجهزة االمنية بمحافظة واس�ط» .واضاف�ت« :تم إلقاء القبض
عىل ثالث متهمني يمارسون عمليات تهريب عرب الرشيط الحدودي قرب منفذ زرباطيه،
وضبط�ت بحوزته�م اجه�زة موبايل تحت�وي عىل مقاط�ع صوتية ورس�ائل نصية مع
شبكات تهريب اجنبية باالضافة اىل مقاطع فيديو لرصد مواقع قطعات قواتنا االمنية».
ولفت�ت اىل ان «عملي�ة الضبط تمت بعد اس�تحصال املوافقة من ق�ايض تحقيق بدرة».
واشارت اىل «تنظيم محرض ضبط أصويل وأحالة املتهمني إىل قسم مكافحة اجرام واسط
وعرض�ت الكيفي�ة امام انظار ق�ايض التحقيق والهمية املوضوع ق�رر توقيف املتهمني
الثالثة وتشكيل لجنه امنية مشرتكة للتحقيق معهم ومواجهتهم باالدلة املتوفرة لغرض
الوصول اىل الحقيقة وتفاصيل عمليات التهريب التي تمت من قبلهم».

«أوبك» تقرر زيادة إمدادات النفط
من  7دول بينها العراق
بغداد /المستقبل العراقي
ق�ررت منظمة أوبك زيادة إم�دادات النفط
لش�هر تم�وز م�ن س�بع دول م�ن بينه�ا
العراق.وارتف�ع إنت�اج ال�دول األعضاء الـ
 13يف منظم�ة أوبك من النف�ط بنحو 216
ألف برميل يوم ًيا خالل ش�هر تموز املايض،
ليصل إىل  28.896مليون برميل يوم ًيا بدعم
زيادة اإلمدادات من سبع دول بينها العراق.
وبحس�ب التقري�ر الش�هري ملنظم�ة أوبك
أن «الزي�ادات األكرب جاءت من الس�عودية
إذ ارتف�ع إنتاجها النفط�ي بنحو  158ألف
برمي�ل يوم ًي�ا ،ليص�ل إىل  10.714ماليين
برمي�ل يوم ًي�ا ،تليه�ا اإلم�ارات مس�جلة
زي�ادة قدرها  48ألف برميل يوميا ،ومن ثم
الكويت مسجال زيادة قدرها  47ألف برميل
يوميا».وتابع أن «العراق زاد إنتاجه بمقدار

 30أل�ف برمي�ل يومي�ا ليص�ل إىل 4,496
ماليني برميل يومي�ا» ،مبينة أن «الزيادة يف
إنتاج الع�راق النفطي ارتف�ع بمقدار 447
ألف برميل يومي�ا عن نفس الفرتة من عام
.»2021وأضاف�ت أن «الزي�ادة جاءت أيضا ً
م�ن الغابون وبواقع  14أل�ف برميل يوميا،
وجاءت باقي الزيادات أيضا من نفط غينيا
االس�توائية بواق�ع  13أل�ف برمي�ل يوميا
ونيجرييا بواق�ع  6آالف برميل يوميا».كما
يشري التقرير ،إىل أن أكرب انخفاض جاء من
فنزويال ،حيث انخفضت الشحنات بمقدار
 49ألف برميل يوم ًيا ،ليصل إنتاجها إىل 661
أل�ف برميل يوميا ،تليها أنغ�وال بمقدار 19
ألف برميل يوميا ومن ثم أيان وليبيا بواقع
 11ألف برميل يوميا لكل واحد منهما ،ومن
الكونغو بواقع  6آالف برميل يوميا ،وأخريا
من الجزائر بمقدار  3آالف برميل يوميا».

حيث بلغ إجم�ايل املجهز لغاية 2022/8/10
 1593.120طن .

الطاقة الربملانية تكشف عن مقرتحات لتعديل
قانون الثروة اهليدروكاروبنية
بغداد  /المستقبل العراقي

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية ،أمس السبت ،عن مقرتحات
لتعديل قانون الثروة الهيدروكاربونية.
وق�ال عض�و اللجن�ة عيل ش�داد الفارس إن�ه «كان�ت لدينا نية
الس�تضافة وزير النفط باتفاق اعضاء اللجنة ،للوقوف عىل اخر
مستجدات قطاع النفط والغاز فضال عن ان اسعار بيع النفط يف
ظل ارتفاعه�ا املتواصل» ،مبين�ا ان «وزارة النفط ترغب بامليض
بمشاريع اسرتاتيجية».
وذك�ر الف�ارس ان «اللجن�ة كانت تن�وي ترشيع قان�ون النفط
والغاز االتحادي ،فضال عن وجود مقرتحات بتعديل قانون الثروة
الهي�درو كاربونية ،باالضافة اىل مش�اريع مقرتح�ة من اللجان
تخص التعايش النفطي والتعايش البيئي النفطي».

الكهرباء :نفاوض اجلانب االيراين
عىل زيادة إطالقات الغاز
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الكهرباء ،أمس السبت ،انها تفاوض الجانب االيراني
لزيادة اطالقات الغاز اىل العراق لتشغيل محطاته الكهربائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد العبادي« ،بعد سداد مستحقات
الغ�از االيراني أرتفعت نس�بة اإلطالقات من�ه اىل  ٤٥مليون مرت
مكع�ب ،لكن حاجتنا الفعلية يف مثل ه�ذا التوقيت بي  50اىل 55
مليون مرت مكعب من الغاز».
وأض�اف ،ان «التفاوض�ات الجاري�ة مع الجان�ب اإليراني لزيادة
نس�بة اطالقات الغ�از وصعود أحمال الطاقة م�ع مراعاة وجود
صع�ود باالنت�اج يقابله اس�تقرار باألحمال مع تحس�ن نس�بي
ملموس بتجهيز الطاقة الكهربائية».
وكان العراق سدد إليران  1.6مليار دوالر يف نهاية حزيران املايض
كديون عن الغاز املستورد وبعدها ارتفعت إطالقات الغاز بمقدار
 5ماليني مرت مكعب يومياً.

التخطيط تطلق «خطة خاصة» ملعاجلة
السكن العشوائي يف عموم العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط ،أمس الس�بت ،عن وض�ع خطة خاصة
ملعالجة ملف السكن العشوائي يف عموم البالد.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عبد الزهرة الهنداوي« ،ننتظر فقط
إقرار القانون الخاص بمعالجة الس�كن العش�وائي الن القانون
ُق�دم اىل مجلس الن�واب يف الدورة الس�ابقة وق�رأ القرأتني األوىل
والثاني�ة ول�م يتم التصويت عليه بس�بب انته�اء اعمال املجلس
نتيجة لالنتخابات املبكرة».
وأضاف «ننتظر اقراره يف الدورة الحالية للتصويت عليه واضافة
تخصيصاته يف املوازنة».
يذكر ان وزارة التخطيط ،كشفت يف  9حزيران املايض ،عن وجود
نحو  3600مجمع عش�وائي فيها بحدود  522ألف وحدة سكنية
يسكنها نحو  3ماليني و 400ألف شخص يف عموم البالد» مشرية
اىل انه «وعند اقرار قانون العشوائيات فأنه لن يسمح بظهور أي
عشوائية جديدة».

واسط تشكل غرفة عمليات مشرتكة مع إيالم
اإليرانية إلدارة زيارة األربعني
المستقبل العراقي /الغانم
ش�كلت حكومة واس�ط غرفة عمليات مشتركة م�ع محافظة
إيالم اإليرانية إلدارة زيارة األربعني ،فيما تم تشكيل لجان فرعية
انبثقت من اللجنة العليا برئاسة وزير الداخلية.
وقال املحافظ محمد املياحي إن هذه اللجان ستتوىل توفري األمور
اللوجس�تية التي تضمن نجاح الخطة األمنية والخدمية الخاصة
بهذه الزيارة ،س�يما مع ارتفاع درجات الحرارة وما تتطلبه من
تجهيزات استثنائية.
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إعالن الول مرة

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

.1يرس ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة
املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول أدناه:
.2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ) .
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ( ديوان محافظة واسط  /قسم العقود ) خالل ( أوقات الدوام
الرسمي ) او وفقا للربيد االلكرتوني  cd@wasit.iqوكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات .
.4عىل مقدم العطاء تقديم جميع ماهو مطلوب يف ورقة بيانات العطاء .
.5متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل) .
.6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة
فتح العطاءات ).
.7عىل مقدم العطاء تقديم نس�خ إضافية طبق األصل عدد ( )2من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النس�خ مختومة
بختم حي من الرشكة وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن .
.8عىل مقدم العطاء تقديم كش�ف حس�اب اصيل ومرس�ل بكتاب رس�مي اىل ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة من (فيش�ة إيداع باملبلغ املشار اليه يف
الكش�ف مصدقة بختم حي من املرصف ) يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة للفرتة التي تس�بق غلق املناقصة وبالتايل اليعتمد الكش�ف 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 للمرشوع املعلن
جميع املشاريع املحالة سابقا ملقدم العطاء (قيد اإلنجاز ) .
 .9مع مراعاة الفقرة  7اعال يتم تس�ليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم (
الخميس ) املصادف  2022 / 8 / 25وهو (تاريخ غلق املناقصة)  ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واسط  /الكوت  /شارع املحافظة /مبنى ديوان محافظة واسط /غرفة لجنة فتح العطاءات)
يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم (الخميس ) املصادف . 2022/ 8 / 25
.10عىل مقدم العطاء تقديم جدوال يتضمن جميع املشاريع املحاله له سابقا (قيد اإلنجاز ) .
.11عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع عىل نشاطات الرشكة .
.12كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ) معنون إىل محافظة واسط  /اإلدارة العامة واملحلية
(هيئة االعمار ) ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من
املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم اس�تبعاد العطاء لذا يقتيض
التنويه .
.13إن مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون 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 العدل الحد املس�اهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اش�هر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة ش�هادة تس�جيل الرشكة
(ش�هادة تأس�يس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عنها)كرشط أس�ايس لرشاء وثائق املناقصة و لتقديم العطاء ويجب ان يتم التوقيع عىل جميع صفحات
مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لرشوط اإلعالن .إن جهة
التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.14يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك
عند التقديم.
 .15إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.16يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
.17لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غري قابل للرد.
.18يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع ( ) wordوتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق
املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء
.19يجب تقديم عقود الكادر املطلوب وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء والقس�م الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم اس�تبعاد العطاء الذي لم يرفق
به اي عقد ويعد من رشوط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نرشها عىل املوقع االلكرتوني  ,www.wasit.iqويعترب تبليغا رسميا .
.20سيعقد مؤتمر خاص باملرشوع بتاريخ  2022-8-18الساعة العارشة والنصف يف مديرية طرق وجسور واسط ودائرة صحة واسط تبعا للمرشوع
مما يقتيض التنويه .
ت
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م -اعالن ألول مرة
وفقا لوثيقة اخلدمات االستشارية

-1إن جه�ة التعاق�د ]ديوان محافظة واس�ط [ قد خصصت املبال�غ الالزمة للدفع بموجب العقد الذي س�يصدر بنتيجة إصدار طلب العطاء ه�ذا للمناقصتني املدرجة
تفاصيلها يف ادناه :
-2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح الجديد ,العدالة  ,املستقبل ) .
-3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرسمي )
او وفقا للربيد االلكرتوني  cd@wasit.iqوكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات علما ان موقع املحافظة الرسمي والخاص بالتبليغات . www.wasit.iq
-4إن جهة التعاقد تدعو املكاتب االستش�ارية الهندس�ية والتي لها إجازة صادرة وفقا للتعليمات والضوابط النافذه و بأس�لوب املناقصة املحدودة اس�تنادا اىل املادة
 – 3خامس�ا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لس�نة  2014املعدلة و املادة خامس�ا  1-من ضوابط رقم  8امللحقة بالتعليمات أعاله لغرض تقديم عطاءها
للخدمات االستشارية التالية ( وتسمى فيما بعد « الخدمات») للمشاريع املذكورة يف ادناه يمكن مراجعة تفاصيل الخدمات االستشارية عرب الرشوط املرجعية الواردة
يف القسم الخامس.
-5سيتم تمويل هذه املهمة االستشارية من حسابات اإليرادات املحلية (تشغييل ) .
-6ال يمكن تحويل هذه الدعوة إىل رشكة أخرى أو ائتالف آخر.
 -7عىل الراغبني برشاء وثائق املناقصة مراجعة عىل العنوان (] ديوان محافظة واسط – لجنة الفتح -سكريرت لجنة الفتح -قاعة االجتماعات ) بعد دفع قيمتها البالغة
( )150000الف دينار(غري قابلة للرد ) وابتداءا من تاريخ نرش اإلعالن  .و يتوجب تقديم العطاءات عىل العنوان ] ديون محافظة واسط – لجنة الفتح -سكريرت لجنة
الفت�ح -قاع�ة االجتماعات [ لغاية يوم ( االثنني ) املصادف (  ) 2022-8-29الس�اعة  12ظهرا وبخالف س�وف يتم رف�ض العطاءات التي تصل بعد التاريخ املحدد.
وسوف يتم فتح العروض الفنية يف التاريخ واملكان أعاله الساعة  12ونصف ظهرا .
 -8يجب ان يتم رشاء و تقديم العطاء من مدير املكتب او من املخول بوكالة رس�مية ال تزيد مده صدورها عن  3اش�هر بالنس�بة للمكاتب االهلية اما الحكومية فيتم
تقديمها من مدير املكتب او بموجب كتاب تخويل التزيد مدة صدوره عن  3اشهر .
-9مدة نفاذية العطاء ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة .
-10إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
-11إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
-12يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة
 -13يجب مراعاة و توفري املتطلبات التالية:
أ-تعريف بمقدم العطاء ويتضمن:
•االسم والسرية املوجزة.
•مجال االختصاص.
•وثائق التسجيل واالعتماد (إن وجدت).
ب-وصف الخربة السابقة لتنفيذ مشاريع مماثلة.
ت-املؤهالت الفنية (وفق ما مطلوب يف الرشوط املرجعية).
ث-الخربة يف تنفيذ املشاريع يف جمهورية العراق (إن وجدت).
ج-أية شهادات تقديرية ممنوحة لالستشاري.
ح-أية معلومات أخرى تودون تقديمها إلثبات أهليته بهذه املهمة .
خ-الوثائق والبيانات املطلوبة واملثبتة يف الوثيقة القياسية للمرشوع .
د-تقديم كامل الوثيقة مختومة وموقعة من قبلكم بعد ملئ الجداول واملالحق املطلوبة .
-1يحق لجهة التعاقد -ديوان محافظة واسط قسم العقود أن تطلب من مقدمي العطاءات الحضور لتقديم رشح وتوضيح ملؤهالت االستشاري وإمكانياته لتنفيذ مثل
هذه املهمة.
-2س�تقوم جهة التعاقد باختيار االستش�اري املؤهل من االجراء األول وفق أس�لوب (الجودة والتكلفة) ،بناء عىل بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقديم مقرتح يش�مل
الجانبني الفني واملايل فيما يتعلق باملهمة.
 -4معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات املوظفني) .
 -5براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب للمكاتب العراقية أصلية ومعنونة اىل محافظة واسط .
 -6املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري واجازة املكتب .
-14مع مراعاة الفقرة  15ادناه يجب ان يتم تقديم العرض املايل برضف مختوم ومغلق وكذلك يقدم العرض الفني برضف مختوم ومغلق ويثبت عيل الظرفني اس�م
العطاء واسم الجهة االستشارية ورقم املناقصة وفق درجة الجهات االستشارية وخربتها واعمالها املماثلة ويجب ان يتضمن جميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف اإلعالن
و ورقة بيانات العطاء ومن ثم يوضع يف ظرف واحد مغلق ومختوم و يجب ان ال يتضمن العرض الفني أي س�عر للعطاء وبخالفة يس�تبعد العطاء ويجب االطالع عىل
القسم الثاني – تعليمات اىل االستشاريني – ثانيا وثالثا .
-15عىل مقدم العطاء تقديم نس�خ إضافية طبق األصل عدد ( )2من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النس�خ مختومة بختم حي
من الرشكة وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن .
-16يف حاله عدم استجابتكم للمتطلبات والرشوط املثبتة يف (وثيقة الخدمات استشارية للمرشوع اعاله) ورشوط االعالن يتم استبعاد العطاء لذا يقتىض التنويه.
-17يح�ق لجه�ة التعاق�د الغاء املناقصة يف أي وقت وال يرتتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى يف حالة عدم اس�تكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء
املطالبة باي تعويض او فوات منفعة او خسارة جراء ذلك.
-18عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرس�مي ) او
عرب الربيد االلكرتوني  cd@wasit.iqوكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
-19سيتم عقد مؤتمر خاص باملرشوع يوم الثالثاء املصادف  2022-8-23يف دائرة صحة واسط – املشاريع الساعة العارشة صباحا .
ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

مبلغ المناقصة

مدة تنفيذ المهمة

1

2022-16 -41

مشروع اعداد دراسات وتصاميم ومخططات أساسية وتفصيلية وجداول كميات والمواصفات الفنية
النشاء وتجهيز وتأثيث لمستشفى عام سعة  100سرير في قضاء الزبيدية

 -120,000,000مائة
وعشرون مليون دينار

 180يوما

2

2022-16-42

اعداد دراسات وتصاميم ومخططات أساسية وتفصيلية وجداول كميات والمواصفات الفنية النشاء
وتجهيز وتاثيث لمستشفى عام سعة  200سرير في قضاء العزيزية

 180,000,000مائة وثمانون
مليون دينار عراقي

 180يوما

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط
ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

م -اعالن ألول مرة
رقم املناقصة (  – ) 2022-8-43وفقا لوثيقة اخلدمات االستشارية

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

م  /نرش اعالن مناقصة عامة خارجية

العدد20878 :
التاريخ2022 /8 /11 :

-1إن جهة التعاقد ]ديوان محافظة واسط [ قد خصصت املبالغ الالزمة للدفع بموجب العقد الذي سيصدر بنتيجة إصدار طلب العطاء هذا.
-2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح الجديد ,العدالة  ,املستقبل )
-3إن جه�ة التعاقد تدعو املكاتب االستش�ارية الهندس�ية والتي له�ا إجازة صادرة وفقا للتعليمات والضوابط النافذه و بأس�لوب املناقصة املحدودة اس�تنادا اىل
املادة  – 3خامس�ا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لس�نة  2014املعدلة و املادة خامس�ا  1-من ضوابط رقم  8امللحقة بالتعليمات أعاله لغرض تقديم
عطاءها للخدمات االستش�ارية التالية ( وتس�مى فيما بعد « الخدمات») ] تقديم االستش�ارات الفنية ملرشوع تنفيذ وحدة معالجة مجاري الجانب االيمن بتقنية
 TURBO4BIOيف قضاء الكوت ) وفقا للمهام املثبتة يف الرشوط املرجعية للمرشوع واملثبتة كذلك يف مسودة العقد .
-4على مقدم�ي العط�اءات املؤهلين والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خلال ( أوقات الدوام
الرس�مي ) او وفق�ا للربيد االلكرتون�ي  cd@wasit.iqوكما موضحة بورقة بيان�ات ملقدمي العطاءات علما ان موقع املحافـظة الرس�ـمي والخاص بالتبليغات
. www.wasit.iq
 .-5يمكن مراجعة تفاصيل الخدمات االستشارية عرب الرشوط املرجعية الواردة يف القسم الخامس.
-6سيتم تمويل هذه املهمة االستشارية من حسابات مشاريع تنمية االقاليم للمحافظة لسنة . 2021
-7ال يمكن تحويل هذه الدعوة إىل رشكة أخرى أو ائتالف آخر.
-8عىل الراغبني برشاء وثائق املناقصة مراجعة عىل العنوان (] ديوان محافظة واس�ط – لجنة الفتح -س�كريرت لجنة الفتح -قاعة االجتماعات ) بعد دفع قيمتها
البالغ�ة ( )250000ال�ف دينار(غري قابلة لل�رد ) وابتداءا من تاريخ نرش اإلعالن  .و يتوجب تقديم العطاءات عىل العنوان ] ديون محافظة واس�ط – لجنة الفتح
س�كريرت لجنة الفتح -قاعة االجتماعات [ لغاية يوم (  ) 2022-8-30املصادف ( الثالثاء ) الس�اعة  12ظهرا وبخالف س�وف يتم رفض العطاءات التي تصلبعد التاريخ املحدد .وسوف يتم فتح العروض الفنية يف التاريخ واملكان أعاله الساعة  12ونصف ظهرا .
-9يجب ان يتم رشاء و تقديم العطاء من مدير املكتب او من املخول بوكالة رسمية ال تزيد مده صدورها عن  3اشهر بالنسبة للمكاتب االهلية اما الحكومية فيتم
تقديمها من مدير املكتب او بموجب كتاب تخويل التزيد مدة صدوره عن  3اشهر .
مدة نفاذية العطاء ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
-10إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.12-11يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة
-12يجب مراعاة و توفري املتطلبات التالية:
أ-تعريف بمقدم العطاء ويتضمن:
•االسم والسرية املوجزة.
•مجال االختصاص.
•وثائق التسجيل واالعتماد (إن وجدت).
ب-وصف الخربة السابقة لتنفيذ مشاريع مماثلة.
ت-املؤهالت الفنية (وفق ما مطلوب يف الرشوط املرجعية).
ث-الخربة يف تنفيذ املشاريع يف جمهورية العراق (إن وجدت).
ج-أية شهادات تقديرية ممنوحة لالستشاري.
ح-أية معلومات أخرى تودون تقديمها إلثبات أهليته بهذه املهمة .
خ-الوثائق والبيانات املطلوبة واملثبتة يف الوثيقة القياسية للمرشوع .
د-تقديم كامل الوثيقة مختومة وموقعة من قبلكم بعد ملئ الجداول واملالحق املطلوبة مع التأكيد عىل عدم تضمني استمارة العرض الفني مبلغ العطاء وبخالفة
يتم استبعاد العطاء .
-1يحق لجهة التعاقد -ديوان محافظة واسط قسم العقود أن تطلب من مقدمي العطاءات الحضور لتقديم رشح وتوضيح ملؤهالت االستشاري وإمكانياته لتنفيذ
مثل هذه املهمة.
-2ستقوم جهة التعاقد باختيار االستشاري املؤهل من االجراء األول وفق أسلوب (الجودة والتكلفة) ،بناء عىل بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقديم مقرتح يشمل
الجانبني الفني واملايل فيما يتعلق باملهمة.
 -4معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات املوظفني) .
 -5براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب للمكاتب العراقية أصلية ومعنونة اىل محافظة واسط .
 -6املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري واجازة املكتب .
-13م�ع مراع�اة الفقرة  14ادن�اه يجب ان يتم تقديم العرض املايل برضف مختوم ومغلق وكذلك يقدم العرض الفني برضف مختوم ومغلق ويثبت عيل الظرفني
اسم العطاء واسم الجهة االستشارية ورقم املناقصة وفق درجة الجهات االستشارية وخربتها واعمالها املماثلة ويجب ان يتضمن جميع الوثائق املطلوبة واملثبتة
يف اإلعالن و ورقة بيانات العطاء ومن ثم يوضع يف ظرف واحد مغلق ومختوم و يجب ان ال يتضمن العرض الفني أي سعر للعطاء وبخالفة يستبعد العطاء ويجب
االطالع عىل القسم الثاني – تعليمات اىل االستشاريني – ثانيا وثالثا .
-14عىل مقدم العطاء تقديم نس�خ إضافية طبق األصل عدد ( )2من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النس�خ مختومة بختم
حي من الرشكة وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن .
-15يف حال�ه ع�دم اس�تجابتكم للمتطلبات والرشوط املثبت�ة يف (وثيقة الخدمات استش�ارية للمرشوع اعلاه) ورشوط االعالن يتم اس�تبعاد العطاء لذا يقتىض
التنويه.
-16يح�ق لجه�ة التعاق�د الغاء املناقصة يف أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يرتت�ب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى يف حالة
عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك.
-17عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرسمي
) او عرب الربيد االلكرتوني  cd@wasit.iqوكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
-18مدة تنفيذ املهمه هي (  ) 1000يوما واملبلغ املخصص لها هو ( ) 494,450,000
-19سيتم عقد مؤتمر خاص باملرشوع يوم األربعاء املصادف  2022-8-24يف مديرية مجاري واسط  -املشاريع
الدكتور
مع التقدير

حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

تعلن شركة مصافي (الجنوب شركة) عامة عن المناقصة العامة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

IQD200000

Spare parts for towers vessels
and Reactors

730 -2022-E
للمرة االولى

1

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة  /محافظة البرصة للحصول عىل
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 1ـ س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 2ـ يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف
واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيسية  /رشكة مصايف
الجنوب ،رشكة عامة ـ الش�عيبة ـ محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد املحدد  2022/ 9/12الس�اعة الثانية
عرش ظهرا حس�ب توقي�ت مدينة البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد
العطل�ة ويعتبر اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات
بحض�ور مقدم�ي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العن�وان االتي ( قاعة لجنة فتح العط�اءات الخارجية /
االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشك�ة مصايف الجن�وب  /رشكة عامة ـ الش�عيبة ـ محافظة البصرة  /جمهورية العراق يف
 2022/9/12الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
 3ـ املبلغ التخميني للمناقصة ( )500,000فقط خمسمائة الف دوالر امريكي
 4ـ تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة (تعليمات ملقدمي العط�اءات وورقة بيانات العطاء)
ابت�داء م�ع العطاء مصادقة من قبل الجه�ات املختصة ذات العالق�ة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم
استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 5ـ متطلبات التاهيل  /عىل مقدم العطاء ان يقدم ادله موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث
(معايري التقييم والتاهيل) من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6ـ تقدي�م العط�اءات الفني�ة والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من
الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة
 7ـ تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل ع�ن ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 8ـ تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) (بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء ) صادر عن
مصرف عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ ق�دره (  $ )10,000فقط عرشة االف امريكي والمر رشكتنا
ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
 9ـ ش�مول العمال العراقيين العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان
االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق
 10ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 11ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 12ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون
تعويض مقدمي العطاءات
 13ـ لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
ولالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 14ـ عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

5

اعالنات

العدد ( )2664االحد  14آب 2022

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة نفط الشامل
رشكة عامة

الوثائق القياسية ملناقصة  ( /معايرة اخلزانات النفطية يف خمتلف مواقع الرشكة )
رقم املناقصة املناقصة املرقمة L.05,21,7005,01
صدرت يف كركوك

اعالن مناقصة حملية عامة (اعالن للمرة االوىل )

يسر رشك�ة النفط الوطنية العراقية /رشكة نفط الش�مال بدع�وة املجهزين الراغبني باالشتراك لتقديم عطاءاتهم
ملعايرة ( خزانات نفطية عدد  58خزان) وفق الرشوط واملواصفات الفنية املدرجه يف الوثيقة وحس�ب الرشوط االتية
:
 1ـ يتم طلب الحصول عىل وثائق املناقصة من (رشكة نفط الش�ال  /قس�م العقود كركوك  /عرفه) من قبل املدراء
املفوضني او املخولون الرسميني بموجب وكالة صادرة من دائرة الكتاب العدل او تخويل مصدق من السفارة العراقية
للرشكات االجنبية عىل شكل قرص ()CD
 2ـ سعر رشاء وثيقة املناقصة ( ( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد
 3ـ تقدم العطاءات من قبل الرشكات املكاتب املتخصصة من ذوات الخربة
 4ـ عىل املشرتك عند رشاء وثيقة املناقصة تقديم صورة ملونة من شهادة التاسيس للرشكات العراقية او هوية غرفة
التجارة نافذة وهوية الرضيبية املوحدة وبالنسبة للرشكات االجنبية الراغبة باملشاركة تقديم شهادة تاسيس الرشكة
وكتاب تاييد تسجيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات  /وزارة التجارة
 5ـ تقدي�م كتاب عدم املمانعة باالشتراك يف املناقص�ات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الش�مال
(النسخة االصلية)
 6ـ تقدي�م الهوية الرضيبية املوحدة للس�نة الحالية متضمنة الرق�م الرضيبي لالفراد والرشكات ويف حالة عدم تقديم
الهوية الرضيبية املوحدة يستبعد من املناقصة
 7ـ على املجه�ز تقديم الهوية الرضيبية باس�م ( الرشك�ة  /ومديرها املفوض) صادرة من قس�م الرشكات يف الهيئة
العامة للرضائب او باسم ( افراد او مكتب )
 8ـ تقديم كتاب تاييد حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية
 9ـ تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لرشكات القطاع العام
تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي
 10ـ تقديم عدد ( )2او اكثر من االعمال املماثلة التي قامت بانجازها الرشكة التي قدمت العرض مع العرض التجاري
مصدقة من الجهات التي انجزت لصالحها
 11ـ تقديم تامينات اولية لضمان جدية املش�اركة بمبلغ (  )8,928,000ثمانية ماليني وتس�عمائة وثمانية وعرشون
الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان ومغطى ائتمانيا المر رشكة نفط الشمال يتضمن
االس�م والعن�وان الوظيفي للمخولني بالتوقيع و تدوي�ن مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذك�ر تاريخ النفاذية ورشوطها
والغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم املناقصة صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة
مل�دة ( )28ثماني�ة وعرشون يوما بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف ( تحت التصفية وارشاف
ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي ) وملزيد من املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني ( )cbi@cbi.iqالبنك
املركزي العراقي  /دائرة مراقبة الصريفة
 12ـ الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( )297,600,000مائتان وسبعة وتسعون مليون وستمائة الف دينار عراقي
 13ـ يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ( )%20- +من الكلفة التخمينية
 14ـ يتم قبول العطاءات املقدمة يف عقود التجهيز وعقود الخدمات غري االستش�ارية التي تقل عن ( )%20من الكلفة
التخمينية رشيطة ان يكون املناقصة رشكة مصنعة رئيس�ية او وكيال حرصيا او موزعا معتمدا عىل ان يتم االلتزام
بتقدي�م تحليل س�عري مقنع اىل رشكتنا التي تتوىل دراس�ة املوضوع التخ�اذ قرارها باملوافقة عىل قب�ول العطاء من
عدمه
 15ـ تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة  90تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد
 16ـ مدة اكمال جميع االعمال  /املتطلبات  120مائة وعرشون يوما
 17ـ يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني عىل العقد
 18ـ يعقد املؤتمر الفني الخاص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني الخاصة باملناقصة يف تمام الس�اعة ()12:00
الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس املوافق  2022/9/8يف قاعة السينما (عرفه)
 19ـ تاريخ غلق املناقصة يف تمام الساعة ( )12:00الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2022/9/18
 20ـ اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة
 21ـ تودع العطاءات يف صندوق رقم ( )2الخاص بالتجهيز املحيل الكائن يف استعالمات (دوائر عرفه ـ غرفة استقبال
املجهزين ) يف منطقة عرفه كركوك وقبل ( )12:00الساعة الثانية عرشة ظهرا يوم غلق املناقصة
 22ـ ال يس�مح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن اس�تالم العطاءات عرب الربيد املسجل عىل ان يؤمن وصولها قبل
موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق
 23ـ تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبشكل علني وبحضور املجهزين املشاركني
 24ـ تستبعد العطاءات التي ال تتضمن عىل وصل رشاء اوراق املناقصة اال يف حالة قيام املجهز بتقديم ما يثبت وجود
وصل الرشاء ولكن لم يرفق من قبله سهوا عند تقديمه العطاء
 25ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
 26ـ يف حال�ة ع�دم التزام مق�دم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها وبنودها س�يتم اس�تبعاد
عطاءه
 27ـ للرشك�ة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل رشاء وثائق املناقصة
 28ـ جميع االعمال املتطلبات يتم قبولها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية
 29ـ يف حال�ة رف�ض االعمال  /املتطلب�ات يتوجب اعادة اجرائها او تنفيذها خالل  15يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ
وبعكسه يتحمل التبعات القانونية
 30ـ تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة اجور النرش واالعالن
 31ـ تستقطع نسبة ( )%2,7من مبلغ العقد الغراض رضيبة الدخل وترد للطرف الثاني بعد جلب ما يؤيد براءة ذمته
من الرضيبة
 32ـ للمزيد من املعلومات حول املناقصة بامكان زيارة املوقع االلكرتوني لرشكتنا  /http: nocoil.gov.iq/arواالطالع
عىل تفاصيل املناقصة
 33ـ يخض�ع العقد للقان�ون العراقي والتعليمات والترشيعات النافذة وقانون تحصي�ل الديون الحكومية رقم ()56
لسنة 1977
 34ـ تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة ( )%10للمنتج املحيل
ويف حال تس�اوي املبالغ يصار اىل تفضيل املنتج الوطني (العام ثم الخاص) اي االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج
الوطني

قسم العقود  /هيأة اخلدمات واملواد
رشكة نفط الشامل

اعالن
قدم�ت املواطنة ( س�عاد وضاح قاس�م ) الدعوى
لتبديل ( االس�م ) من ( س�عاد ) اىل ( س�ما ) فمن
لدي�ه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي (نارص
رضي�و كش�اش ) ال�ذي يطل�ب تبدي�ل اللق�ب
من(العاب�دي) اىل (العاي�دي) فم�ن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ( )15يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة العامة /
وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحي
العدد/590 :ش2022/
التاريخ 2022/8/4:
إعالن
املدعية  /هيفاء خضري بدن
املدعي عليه /سجاد فالح عبد الحسن
اقام�ت زجت�ك املدعية الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
اعاله تطل�ب فيها الحكم بألزامك بنفقه ماضيه و
مستمره لها و ألطفالها و ملجهوليه محل اقامتكما
قررت هذه املحكمة تبليغكما بصحيفتني محليتني
بوج�وب حضوركم�ا يف موع�د املرافع�ة املصادف
 2022/8/17الساعة التاس�عه صباحا و بعكسه
س�وف تجري املرافعة بحقكما غيابيا و علنا وفق
االصول 0
القايض
تحسني علوان الخيكاني

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبيدية
العدد/279 :ب2022/
التاريخ 2022/7/28:
اىل /دار النرش و االعالن
املدعي عليه /أنور محمد جاسم
م/تبليغ
بناء عىل الدعوى الرشعيه املقامه و املرقمة اعاله
ض�دك من قبل زوجتك املدعيه (مروه ثابت كاظم)
و الت�ي تطلب فيها الحك�م بالتفريق القضائي و
ملجهولية محل اقامتك و ارتحالك اىل جهه مجهولة
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتين بالحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف
ي�وم  2022/7/18و يف حال ع�دم حضورك او من
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري االج�راءت بحقك
غيابيا وفق القانون  0مع التقدير
القايض
احمد حامد الكالبي

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 118/
التاريخ 2022/8/7

اعالن

بن�اءا على ما جاء بكت�اب مديري�ة بلدي�ة الكوف�ة املرق�م أ 4703/1503 /يف 2022/4/26
واملتضم�ن حصول النكول عىل القطعة الس�كنية املدرجة تفاصيلها ادناه وبالنظر لعدم تقدم
اي راغب عىل القطعة الس�كنية املدرجه تفاصيلها ادن�اه يف املزايدة االوىل التي عقدت يف ديوان
بلدي�ة الكوفة بتاريخ االربع�اء  2022/8/3واملعلن عنها باالعالن املرقم  102يف 2022/7/17
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لبيع تلك
القطعة السكنية والعائدة لبلدية الكوفة وفقا للمادة (/15اوال) من قانون بيع وايجار اموال
الدول�ة رقم  21لس�نة  2013وس�يجري البيع اىل عم�وم املواطنني فعىل من يرغب باالشتراك
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية ( الكوفة ) خالل ( )15يوما تبدء من
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة
( ) %100م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل املادة
(/18ثالث�ا) من القانون اعاله وس�تجري املزايدة يف اليوم االخير من مدة النرش البالغة ()15
يوما يف الس�اعة (الع�ارشة صباحا) يف ديوان (بلدي�ة الكوفة) ويف حالة مصادف�ة يوم املزايدة
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش
واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الحقوقي
فائز محمد رايض العاريض
مدير ناحية الحرية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 1ـ يقدم املشترك باملزايدة ما يؤيد عدم اس�تفادته وزوجته واوالده القارصين بقطعة ارض
سكنية او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية او دارا او شقة او ارض سكنية عىل
وجه االستقالل وفقا للقرار  120لسنة 1982
 2ـ يق�دم املشترك باملزايدة اقرار عائيل وتعه�د خطي مصدق من الدائ�رة القانونية يف ديوان
البلديات وفقا للقرار  120لسنة 1982
 3ـ يستثنى البيع من ضوابط مسقط الراس
 4ـ ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا
 5ـ املستمس�كات املطلوب�ة (هوية االحوال املدنية للمشترك وزوجت�ه واوالده القارصين +
بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته )
ت

رقم القطعة والمقاطعة والحي

المساحة

سعر المتر
المربع الواحد

المبلغ (دينار)

1

 19/4947مقاطعة  18علوة
الفحل /حي كندة

423,66م2

1,250,000

529,575,000

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن

العدد 119
التاريخ 2022/8/7

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري تلك
االمالك والعائده اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (سنة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة
مراجع�ة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصح�ف املحلية لالطالع عىل اوصاف العق�ار والقيمة التقديرية علما ان التامينات القانونية
لالشتراك باملزايدة هي بما ال يقل عن  %20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدي�ة املذك�ورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وس�تجري املزايدة يف الي�وم التاليالنتهاء
مدة االعالن البالغة ( ) 15يوم يف الس�اعة (العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه
املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الحقوقي
فائز محمد رايض العاريض
مدير ناحية الحرية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن
 +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرق�م  10881يف
 2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة
املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك ( القديم  /الجديد)

1

حانوت (نكول بموجب
كتاب بلدية الكوفة ذي العدد
 4280/197/197في
2022/4/14

(129ا357/)42/

2

حانوت (نكول بموجب
كتاب بلدية الكوفة ذي العدد
 4279/197/198في
2022/4/14

360/187

المساحة
()6×3م

()6×3م

الموقع
شارع الجسر

شارع الجسر

6

اعالنات

العدد ( )2664االحد  14آب 2022

www.almustakbalpaper.net

العدد 13138
التاريخ 2022/8/7

اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف /قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات املدرجة
اوصافه�ا ادن�اه لغرض تأجريه�ا باملزايدة العلنية وفق�ا الحكام القانون  21لس�نة 2013
للتعاقد حس�ب قانون  35لس�نة  1983فعىل الراغبني باالشتراك باملزاي�دة تقديم طلباتهم
اىل ه�ذه املديرية مس�تصحبني معهم التامين�ات االولية البالغة ( )%20م�ن القيمة املقدرة
للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة (املناداة) بع�د انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة
(خامس�ا) من القانون اعاله (البالغة ثالثون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن )
ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور االعالن
مواصفات االرض
المساحة/
ت
دونم

1

150
دونم

القطعة

المقاطعة

مواصفات االرض

السعر
للدونم

جزء من
 4/6و
2/44

/2بحر
النجف

وهي ارض طينية تتوفر لها الحصة
المائية من طبر ال عبد المتفرع من
نهر البديرية للقطع  4/6و  5/6و
 8/6ومن الجدول الغربي من نهر
البديرية للقطع  2/44والمساحة بور
حاليا وال توجد فيها مغروسات او
محدثات ثابتة في الوقت الحاضر

6000
دينار

اعالن

منعم شهيد حسني
مدير زراعة النجف االرشف  /وكالة

تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق
تمديد ملدة خمس�ة اي�ام للمناقصة
العامة MED 1-2022-Aa
ال�ذي يتضم�ن تمدي�د موع�د غلق
ليك�ون  2022/8/23ب�دال م�ن
2022/8/18
والذي تم االعالن عنها عىل موقعنا
www.kimadia.iq
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد  / 117 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 8 / 7 :
تش�كلت محكمة االحوال الش�خصية يف الرطبة من قاضيها السيد
عب�د املجي�د صال�ح عب�د ال�رزاق بتاري�خ  2022 / 8 / 7امل�أذون
بالقضاء باسم الشعب واصدرت املحكمة قرارها االتي :
املدعية  :وفاء شاكر حمود
املدعى عليه  :صالح محمد صالح
قررت املحكمة الحكم بتاييد حضانة املدعية ( وفاء ش�اكر حمود )
لالطفال ( يوسف صالح محمد تولد  2014وعيل صالح محمد تولد
 2016ومحم�د صالح محم�د تولد  ) 2016لغ�رض مراجعة دائرة
االح�وال املدنية يف الرطبة ومركز تموين فرع الرطبة وقس�م تربية
الرطبة وليس للمدعية الس�فر باملحضون اال بموافقة املدعى عليه
وتحمي�ل املدعى عليه الرس�وم واملصاريف وصدر الحكم اس�تنادا
الح�كام امل�واد  57احوال ش�خصية  21و  22و  76اثبات و  156و
 159و  161و  166و  177و  203و  300مرافع�ات مدني�ة حكم�ا
غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا يف . 2022 / 8 / 7
القايض
عبد املجيد صالح عبد الرزاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد/95:ب2022/
التاريخ2022/8/11 :
اعالن
اىل املدعى عليه (نزاريت سريوب سنباط) بناءا ً عىل الدعوى البدائية
املقام�ة من قب�ل املدعي (ياسين صابط حسين) موضوعها دين
ونظرا ً ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ والجهات
املختصة قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بصحيفتيـن
يوميتيـ�ن للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف
يوم  2022/8/29الس�اعة العارشة صباحا ً ويف حال عدم حضورك
سوف ستجري املرافعة غيابيا ً وعلنا ً بحقك.
القايض  /مازن نجم عبد الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد /2266 :ش2022/
التاريخ 2022/8/8
اعالن
اىل املدعى عليه سلمان كدر وادي
قدمت املدعية رغده رحيم كاظم الدعوى املرقمة /2266ش2022/
ام�ام هذه املحكم�ة والتي طلبت فيها الحكم به�ا بتصديق الزواج
الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ  2019/5/12وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وكتاب مديري�ة التبليغات
القضائي�ة بالع�دد  2022/1099امل�ؤرخ يف  2022/8/3واش�عار
مخت�ار منطق�ة حي الحسين يف قض�اء الرميثة لذا ق�ررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم  2022/8/18وبعكس�ه
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
هادي سالم عبد الله

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة
العدد 2022 /520
التاريخ 2022 /8 /10
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املناذرة سهام املدين من العقار املرقم  258م13
ال بركات  /الواقع يف املناذرة العائد للمدين صابر نارص مهنا سهام
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن عيل ف�ارس عبيد البال�غ 20000000
عشرون مليون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خلال مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
منفذ العدل
كرار عماد كايت
املواصفات
 1ـ موقع�ة ورقمه املن�اذرة خلف مديرية تربية املناذرة  258م13
الربكات
 2ـ جنسه ونوعه ارض زراعية
 3ـ حدوده واوصافه بلدية املناذرة
 4ـ مشتمالته ارض زراعية غري مزروعة وغري صالحة للزراعة بور
وليس فيها مغروس�ات وتحت�وي عىل بيت بمس�احة 70م 2ويمر
خاللها شارع  6م
 5ـ مساحته 1950م  2حصة املدين فقط املراد بيعها
 6ـ درجة العمران
 7ـ الشاغل املدين  /اليوجد
 8ـ القيمة املقدرة  19500000تسعة عرش مليون وخمسمائة الف
دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1248ب2022/
التاريخ 2022/8/8
اعالن
اىل املدعى عليه نادية رسحان شعالن
بتاريخ  2021/8/1اقام املدعي نجاح جاسم محمد ضدك الدعوى
البدائية املرقم�ة /1248ب 2022/طلب فيها الزامك بتادية مبلغ
مقداره ثمانية عشر مليون دينار عراقي  8000000دينار عراقي
وذلك عن قرضة حس�نة وتحميلك الرس�وم واملصاريف القضائية
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار
مختار واختيارية منطقة املناذرة حي الزهور املدعو حسين ناجي
الفتلاوي فقد ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2022/8/18
الس�اعة التاس�عة صباحا عند عدم حضورك او ارس�الك من ينوب
عن�ك قانونا او تقديمك ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
يارس مالك النفاخ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2158ب2022/5
التاريخ 2022/8/11
اىل املدعى عليه  /حسني محمد شويط
اقام املدعي ماجد حميد كريم الدعوى البدائية املرقمة
اعلاه والتي تطلب فيه�ا الحكم بال�زام املدعى عليه
اعلاه مبلغا مق�داره س�تة ماليني دينار ع�ن رشائه
مالب�س مختلف�ة االن�واع م�ن املدعي املذك�ور يف عام
 2019ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الريموك اس�عد
طال�ب الزي�ادي ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين محليتين
رس�ميتني للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف يوم
 2022/8/21الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1933ب2022/4
التاريخ 2022/8/11
اىل املدعى عليه  /احمد عايد عبد ورد
اقام املدعي قيص عبد الحس�ن دنوش الدعوى البدائية
املرقمة اعاله والذي يطلب فيها الحكم الزامك بتاديتك
مبلغا مقداره خمس�ة ماليني دينار عراقي عن قرضة
حس�نة بموج�ب وص�ل االمان�ة امل�ؤرخ 2021/5/4
ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي يف محكم�ة بداءة الديوانية واش�عار مختار
الص�ادق الثاني�ة جاب�ر عب�د جاب�ر لذا ق�ررت هذه
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني
محليتني رسميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف
يف يوم  2022/8/30الس�اعة التاس�عة صباحا وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 3108 /ش2022 / 1
التاريخ 2022 / 8 / 11 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه (زيد عباس كريدي)
أص�درت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 3018
ً
غيابي�ا بحقك والقايض
 /ش 2022 / 1يف 2022 / 11
بالتفري�ق القضائ�ي م�ن املدعي�ة زين�ب رسور رزاق
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مختار حي السلام النجف ق�ررت املحكمة
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك ح�ق االعرتاض على الق�رار الغيابي خلال املدة
القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
حميد جخم علوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /248ب2022/3
التاريخ 2022/8/11
اىل املدعى عليه  /حيدر حسن احميد
اق�ام املدعي امري دارم عطيه الدعوى البدائية املرقمة
اعلاه والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م الزام�ك بتاديتك
للمدع�ي اعلاه مبلغا مق�داره ثالثون ملي�ون دينار
بموج�ب وصل االمانة ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي
الش�عراء محمد ش�مران الس�عيدي لذا ق�ررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني محليتني
يوميتني رسميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف
يف ي�وم  2022/9/4الس�اعة التاس�عة صباحا وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1476ب2022/2
التاريخ 2022/8/11
اىل املدعى عليه  /سليم عزوز دغيم
اق�ام املدع�ي عامر ن�وري م�ردان الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعلاه وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م باعادة
الح�ال اىل م�ا كان عليه قب�ل التعاق�د بخصوص بيع
الس�يارة املرقمة  9879نوع تويوتا افلون لون ابيض
مودي�ل  2007واعادة املبلغ املس�تلم من قبلك ولثبوت
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار حي الجهاد  3خماط رس�ن العطوي
ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين يوميتين محليتين رس�ميتني للحضور يف
موعد املرافعة املصادف يف يوم  2022/8/29الس�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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة 10 /262
املحلة او رقم واسم املقاطعة
الجن�س مح�ل مفرزمن�ه درج ذو فتحتني حس�ب واقع
الحال
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 56م
املشتمالت
الشاغل مستاجر
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل باملزايدة العلنية
العق�ار املوص�وف أعلاه العائ�د للراهن حص�ة الرشيك
مصطف�ى كاظم بهيه لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف
الرافدين  103البالغ دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل  30يوما إعتبارا من اليوم
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات
قانوني�ة نقدية أو كفال�ة مرصفيه ال تق�ل عن  %10من
القيم�ة املق�درة  131,600,000مائ�ة وواح�د وثالث�ون
مليون وس�تمائة الف دينار عراقي وان املزايدة ستجري
يف الساعة  12ظهرا من اليوم األخري
فاضل ياس جرب
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة 806
املحلة او رقم واسم املقاطعة مهدية
الجنس ارض املخزن مفرز منه تسعة عرش محل حسب
واقع الحال
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 562
املشتمالت
الشاغل مستاجرين
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل باملزايدة العلنية
العق�ار املوص�وف أعلاه العائ�د للراهن حص�ة الرشيك
مصطف�ى كاظم بهيه لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف
الرافدين  103البالغ دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل  30يوما إعتبارا من اليوم
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات
قانوني�ة نقدية أو كفال�ة مرصفيه ال تق�ل عن  %10من
القيمة املقدرة  1585600000مليار وخمسمائة وخمسة
وثمانون مليون وس�تمائة الف دينار عراقي وان املزايدة
س�تجري يف الس�اعة  12ظهرا من اليوم األخري الس�هام
املباعة س�هم واحد من اص�ل ثمانية اس�هم وعليها عدة
حجوزات وان ديون املرصف ممتازة عىل الحصة املباعة
فاضل ياس جرب
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1994 /ب2022/5
التاريخ 2022/8/8
اعالن
املدع�ى عليهما  /عبد الرحمن هادي حمد وصالح مهدي
عيل
اقامت املدعية وفاء ظافر مه�دي عيىس الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحك�م بابطال القيدين
/230ك 1985/مجل�د  286والقي�د  85نيس�ان 1984
مجل�د  264والخاصين بالعق�ار املرق�م  2/12564حي
االشتراكي وال�زام املدع�ى علي�ه االول بابط�ال القيدين
يف حاس�بة التس�جيل العقاري بتصحيح سجالته ورفع
الحجز ع�ن العقار املرقم اعاله ولثب�وت مجهولية محل
اقامتكم�ا حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار
حي الغدير 1/عيل عبد الحسني الدعمي عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغكما اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2022/8/18
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضوركما او ارسال
من ينوب عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /226ب2022/
التاريخ 2022/8/11
اىل املدعى عليهم  1 /ـ فيصل عبد الرزاق حمد  2ـ سعدون
عب�د الرزاق حمد  3ـ عب�د العظيم عبد الرزاق حمد  4ـ
نوري عبد الرزاق حمد  5ـ عباس عبد الرزاق حمد  6ـ
سمري عبد الرزاق حمد 7ـ ليىل عبد الرزاق حمد
تبليغ
اق�ام املدع�ي صباح عب�د الرزاق حم�د الدع�وى املرقمة
/226ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحيرة الذي
يطل�ب فيها ابطال قيدي العق�ار املرقم  56م 40الهركية
املس�جلة بموجب القيد املرقم  29مارس  1993مجلد 56
دائم�ي والقي�د املرقم  15تم�وز  1996مجل�د  83دائمي
وطلب الزامكم�ا حكما بابطال القيدي�ن املذكورن اعاله
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك الرتحالكم اىل جه�ة مجهولة
وحس�ب اش�عار مختار منطقة مركز املدينة قابل كاظم
الرماح�ي علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالنا
بصحيفتين يوميتين محليتني وعني ي�وم 2022/8/22
الس�اعة التاس�عة صباح�ا موع�دا للمرافع�ة وعند عدم
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق احكام القانون
القايض
مهدي امري محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1770 :ب2022/4
التاريخ 2022/8/8
اعالن
بن�اءا على القرار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بازالة
ش�يوع العقار املرقم  1 /12املشراق يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار املذك�ور اعاله
واملبين�ة اوصافة وقيمته املق�درة ادناه فعىل الراغبني
بالشراء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيمة املق�درة بموجب
ص�ك مصدق المر هذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر
م�ن مرصف الرافدين  /رقم ( )7يف النجف وس�تجري
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوصاف  :العقار املرقم  1/12املرشاق يف النجف عبارة
عن خربة تقع يف املدينة القديمة املرشاق تقع عىل ممر
بعرض  1,5مرت ونصف املرت وهي غري مش�غولة وايلة
للس�قوط لم تتمكن املحكمة م�ن الدخول اليها كونها
ايل�ة للس�قوط خربة مس�احتها االجمالي�ة 247,62
مائتان وس�بعة واربعون مرت واثنان وس�تون سنتمرت
وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ 557,245,000
خمسمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان وخمسة
واربعون الف دينار عراقي ال غريها
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /303ب2022/
التاريخ 2022/8/10
اىل  /املدع�ى عليه�م (صاحب جاس�م محم�د ومكية
جاس�م محمد وحيدر عبد الحسني حمد وحيدر حسن
حسني )
تبليغ
اقام املدعيان جعفر رزاق حسني ومحمد رزاق حسني
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /303ب 2022/املتضمنة
طلبهما ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م  11مقاطعة 10
املحج�رة وبالنظ�ر لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتكم
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد مخت�ار املنطقة
عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا بصحيفتني
رس�ميتني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافع�ة املص�ادف  2022/8/18الس�اعة الثامن�ة
صباح�ا ويف حال عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب
عنك�م قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1استمالك2021/
التاريخ 2022/7/11
اعالن
اىل املدعى عليهم
 1ـ ناه�دة عب�د االمير باقرمرزه ش�خص ثالث حي
الغدير املختار عيل عبد الحسني الدعمي
 2ـ نادي�ة عب�د االمير باقرم�رزه ش�خص ثالث حي
الغدير املختار عيل عبد الحسني الدعمي
 3ـ كواك�ب عبد االمير باقرمرزه ش�خص ثالث حي
الغدير املختار عيل عبد الحسني الدعمي
 4ـ قاسم حسن درويش الكوفة  17تموز
 5ـ هيفاء محمد هادي الكوفة السهيلية  1املختار عبد
الكريم مهدي الجبوري
 6ـ جاس�م محمد حس�ن الكوفة الس�هيلية  1املختار
عبد الكريم مهدي الجبوري
 7ـ باسل شمس الدين شخص ثالث الكوفة السهيلية
 1املختار عبد الكريم مهدي الجبوري
 8ـ س�عود محمد رضا الكوفة السهيلية  1املختار عبد
الكريم مهدي الجبوري
 9ـ زهرة شنيور عبد الرضا الكوفة السهيلية  1املختار
عبد الكريم مهدي الجبوري
 10ـ س�ندس جابر هادي محمد الكوفة الس�هيلية 1
املختار عبد الكريم مهدي الجبوري
 11ـ امري جرب هادي محمد الكوفة السهيلية  1املختار
عبد الكريم مهدي الجبوري
12ـ انيس جابر هادي الكوفة السهيلية  1املختار عبد
الكريم مهدي الجبوري
 13ـ حيدر جابر هادي الكوفة السهيلية  1املختار عبد
الكريم مهدي الجبوري
بتاري�خ  2021/5/2اق�ام املدعي مدي�ر بلدية الكوفة
اضاف�ة لوظيفته ض�دك الدعوى البدائي�ة املرقمة /1
استمالك 2021/طلب فيها استمالك القطعة املرقمة
 3/34مقاطعة  7الس�هيلية وفق احكام القانون 80
لس�نة لغرض تنفيذ التصميم االس�ايس ملدينة الكوفة
واس�تعمالها للنف�ع الع�ام وملجهولية مح�ل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية
املناط�ق املذك�ورة امام كل واح�د من املدع�ى عليهم
فق�د قرر تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني
للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق
 2022/7/21الس�اعة التاس�عة صباح�ا عن�د ع�دم
حضورك او ارس�الك من ين�وب عنك قانونا او تقديمك
ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
يارس مالك النفاخ

 7رياضة
العدد ( )2664االحد  14آب 2022

حامي عرين أسود الرافدين يعود
من اإلصابة

 6ميداليات للعراق يف افتتاح بطولة
مسرت يونيفرس

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أح�رز الع�راق  6ميدالي�ات ،منه�ا ذهبيت�ان ،يف
افتتاح بطولة مستر يونيفرس لكمال األجسام،
التي انطلقت صباح الس�بت يف العاصمة اللبنانية
بريوت بمشاركة  20بلدا.
وتمك�ن العراق�ي محم�د مه�دي م�ن التتوي�ج
بامليدالي�ة الذهبي�ة لفئ�ة فيزيك  173س�م ،كما
حص�ل زميله حم�زة النعيمي على برونزية ذات
الفئة.ونجح عيل حم�زة يف حصد ذهبية الفيزيك
للش�باب ،ت�اركا الربونزي�ة ملواطن�ه مصطف�ى
محسنزوحصل آس�و نوري عىل امليدالية الفضية
لفئ�ة ماستر ،وتمك�ن عيل الحس�ن م�ن إحراز
فضي�ة فيزيك  170س�م.يذكر أن بطولة مستر
يونيفرس الدولية تستمر منافساتها ملدة  4ايام،
وتحظى بمش�اركة واس�عة م�ن أبط�ال العالم،
لغ�رض الحصول على الكارت االحترايف ،ويمثل
العراق فيها  70العبا.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2728 / :
التاريخ 2022/8/1
اعالن
اىل املدعوه  /صربية حسني حمد
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (ريسان هادي عبد الرسول) طلبا اىل
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدعوه
(صربية حسين حمد ) ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عشرة ايام من تاريخ
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /197ب2022/
التاريخ 2022/8/10
اىل املدعى عليه  /عبد خليل عزيز
تبليغ
اقام املدعي عبود مسلم عبود الدعوى املرقمة /197ب2022/
ام�ام محكمة الب�داءة يف الحرية يطلب ازالة ش�يوع القطعة
املرقم�ة 125م 26الحيرة وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك
الرتحالك اىل جهة مجهولة وحسب اشعار منطقة البو دوش
االوىل حسن عبد الله الطريف عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني وعني يوم 2022/8/21
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض
مهدي امري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /199ب2022 /
التاريخ 2022 /8 /10
اىل املدعى عليهم علوان حمد شمس�ه  2ـ حمود هادي عزيز
 3ـ ‘علوان هادي عزيز  4ـ محمد حس�ن هادي عبد الحسني
علوان ابراهيم
تبليغ
اق�ام املدع�ي حسين ناجي حسين الدعوى املرقم�ة /199
ب 2022/ام�ام محكم�ة البداءة يف الحرية يطل�ب فيها ازالة
ش�يوع القطعة املرقمة  108م  26الحرية وبالنظر ملجهولية
محل اقامتكم والرتحالكم اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار
منطق�ة البو دوش االوىل حس�ن عبد الله الطريف عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتين يوميتني محليتني
وعين ي�وم  2022/8/21الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا
للمرافع�ة وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنكم
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق احكام
القانون
القايض
مهدي امري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /200ب2022 /
التاريخ 2022 /8 /10
اىل املدعى عليه عبد الزهرة محمد عيل
تبليغ
اق�ام املدع�ي حسين ناجي حسين الدعوى املرقم�ة /200
ب 2022/ام�ام محكم�ة البداءة يف الحرية يطل�ب فيها ازالة
ش�يوع القطعة املرقمة  35م  26الحيرة وبالنظر ملجهولية
محل اقامتكم والرتحالكم اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار
منطق�ة البو دوش االوىل حس�ن عبد الله الطريف عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتين يوميتني محليتني
وعين ي�وم  2022/8/21الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا
للمرافع�ة وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنكم
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق احكام
القانون
القايض
مهدي امري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد الرصافة
العدد 24192
التاريخ 2022/8/2
اعالن
ق�دم املواط�ن (مصطفى ياسين جخيور) دع�وة قضائية
لتبدي�ل لقب وجعله( الدراجي) بدال من (الفريوز) فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل  15خمس�ة عرش يوما
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه
اس�تنادا اىل احكام املادة (  )22م�ن قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير
الجنسية املحرتم
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة

أكد حارس القوة الجوية ،فهد طالب ،الس�بت،
عودت�ه مجد ًدا إىل املالعب ،بعد تماثله للش�فاء
م�ن اإلصاب�ة الت�ي تعرض له�ا م�ع منتخب
العراق ،يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال
قطر .2022
وقال طال�ب ،يف ترصيح ملوقع الق�وة الجوية:
«التحق�ت بتدريبات الفري�ق بالعاصمة بغداد،
بعد استكمال مراحل العالج والتأهيل البدني».
وأضاف« :أقدم شكري لكل من ساهم يف نجاح
عملية االستش�فاء ،م�ن أطب�اء ومعالجني يف
بريوت أو بغداد».
وزاد« :بع�د التقارير األخرية ،أنا جاهز للدخول
يف املباري�ات م�ع الفري�ق ،وأطمئن الجماهري
بعودة متميزة يف املوسم الجديد».
وتابع« :رحبت بالحراس الجدد للفريق ،وكذلك
س�عيد بتواج�د الح�ارس الدويل محم�د حميد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد  /201ب2022 /
التاريخ 2022 /8 /10
اىل املدعى عليهم  1ـ عبد الزهرة محمد عيل  2ـ زنوبة محمود
ابراهيم  3ـ كايف محمود ابراهيم
تبليغ
اق�ام املدع�ي حسين ناجي حسين الدعوى املرقم�ة /201
ب 2022/ام�ام محكم�ة البداءة يف الحرية يطل�ب فيها ازالة
ش�يوع القطعة املرقم�ة  3م  26الحيرة وبالنظر ملجهولية
محل اقامتكم والرتحالكم اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار
منطق�ة البو دوش االوىل حس�ن عبد الله الطريف عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتين يوميتني محليتني
وعين ي�وم  2022/8/21الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا
للمرافع�ة وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنكم
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق احكام
القانون
القايض
مهدي امري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /198ب2022/
التاريخ 2022/8/10
اىل املدعى عليه  /عبد خليل عزيز
تبليغ
اقام املدعي عبود مسلم عبود الدعوى املرقمة /198ب2022/
ام�ام محكمة الب�داءة يف الحرية يطلب ازالة ش�يوع القطعة
املرقم�ة  179م  26الحيرة وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك
الرتحالك اىل جهة مجهولة وحسب اشعار منطقة البو دوش
االوىل حسن عبد الله الطريف عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني وعني يوم 2022/8/21
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض
مهدي امري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد  / 219 /ب2021 /
التاريخ 2022 / 8 / 11 /
اىل املدعى عليه (  -1فاضل حس�ن عيل  -2فاطمه حسن عيل
 - 4ميع�اد حس�ن علي  -5ملى
 -3نج�اة حس�ن علي
حسن عيل )
م  /تبليغ
اقام املدعي فاضل جاس�م س�لمان الدع�وى املرقمة / 219
ب  2021 /امام محكم�ة البداءة يف الحرية يطلب فيها إزالة
ش�يوع العقار املرق�م  2 / 84م  45الحيرة وملجهولية محل
اقامتكم الرتحالكم اىل جهة مجهولة وحس�ب اشعار مختار
منطق�ة ح�ي الكويت نبي�ل عبد األمري رس�ول علي�ه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغكم اعالنا ً بصحيفتين يوميتني محليتني
وعني يوم  2022 / 8 / 18الس�اعة التاس�عة صباحة موعدا ً
للمرافع�ة وعن�د عدم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنكم
قانونا ً سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا ً وعلنا ً وفق احكام
القانون .مع التقدير ...
القايض
مهدي امري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /866ج2018/1
التاريخ 2018/5/28
قرار حكم بالعقوبة
انعق�دت محكمة جن�ح النج�ف بتاري�خ  2018/5/28من
قاضيها الس�يد حسن عبد االمري جرب املاذون بالقضاء باسم
الشعب واصدرت قرارها االتي
املشتكي عمار جواد كاظم
املج�رم ميث�م من�ذر رؤوف وكيل�ة املحام�ي املنت�دب زك�ي
الجزائري
 1ـ حكم�ت املحكم�ة غيابيا على املجرم ميث�م منذر رؤوف
بالحب�س البس�يط ملدة س�نة واحدة اس�تنادا الح�كام املادة
 1/459من قانون العقوبات
 2ـ اص�دار امر قبض وتج�ري بحق املجرم ميثم منذر رؤوف
وفق احكام املادة  1/459من قانون العقوبات وبداللة املادة
/149ج االصولية
 3ـ االحتفاظ للمش�تكي عمار ج�واد كاظم بالحق باملطالبة
بالتعوبض امام املحاكم املدنية بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
 4ـ احتساب مبلغ خمسة وعرشون الف دينار اتعاب محاماة
للمحام�ي املنتدب ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية استنادا الحكام املادة  144االصولية
 5ـ نرش الحكم اصوليا
حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة
/182ا االصولية وافهم علنا يف 2018/5/28
القأيض
حسن عبد االمري

اعالن
إىل الرشيك حذام حسن مهدي اقتىض حضورك إىل مقر بلدية
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 62025/3
ح�ي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضورك اسم طالب االجازه كرار طالب محمد حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيك نعمه حبيب صاحب اقتىض حضورك إىل مقر بلدية
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 18148/3
حي النرص خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضورك اسم طالب االجازه مرتىض جواد حمادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك  ( /امري فاضل كاظم )
اقتىض حضورك إىل صندوق االس�كان العراق�ي فرع النجف
االرشف وذل�ك لتثبيت اقرارك�م باملوافقة على قيام رشيكك
( ن�ور عيل عب�د الصاحب ) بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف
القطع�ة املرقم�ة  ٢٧٧ / ١٦مقاطع�ة (  )٣٢األغ�ا ولغرض
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك نجم كريم حسن
اقتىض حضورك اىل مديرية بلية النجف وذل القرارك باملوافقة
اىل اصدار اجازة بناء الخاصة بالعقار املرقم  1/6672القدس
وبم�دة عرشة اي�ام من تاري�خ النرش مناصفة م�ع الرشيك
بالعق�ار املواط�ن برشى هادي حسين وعند ع�دم حضورك
سوف تصدر االجازة وفق للضوابط الالزمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د وصل االمانة م�ن مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كتاب
مكتب التحقيق القضائ�ي يف الرميثة  2007يف 2022/8/10
من يعثر عليه تبسمه لجهة االصدار
ت
1
2

االسماء
اياد عبد
رحوم
حيدر عبد
الرضا
جاسم

رقم
الوصل

تاريخه

المبلغ

520564

2022/8/3

1410000

198635

2019/7/18

450000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي كابون تجهيز الوقود باس�م ك�رار حمزة مرض
الص�ادر من رشكة توزيع املنتج�ات النفطية فرع املثنى من
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي اس�تمارة قطع زيت الغ�از املرقم�ة  32541يف
 2022/7/5الص�ادرة من هيئة توزيع الفرات االوس�ط فرع
املثنى باس�م عيل زكي احمد من يعثر عليها تس�ليمها لجهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب  1( /ـ ر ع رع�د صبري صيه�ود
ن�ارص الحريش�اوي  2ـ ر ع رع�د صبري صيه�ود ن�ارص
الحريشاوي)
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان /
بما انكما متهمني وفق املادة / 34اوال وثانيا من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املعدل لتس�ببكما بحصول ارضار بالعجلة
الحكومي�ة املرقمة  576نوع لومينا ع�ام  2013ولم تقوما
بدفع مبلغ التضمني لحد االن
وملجهولي�ة محل اقامتكم�ا اقتىض تبليغكما بواس�طة هذا
االعالن عىل ان تحرضا امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 /املنطق�ة الخامس�ة البصرة خالل مدة ثالث�ون يوما من
تاري�خ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة
املوج�ه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و  68و  )69من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة
2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد الرصافة
العدد 24191
التاريخ 2022/8/2
اعالن
ق�دم املواط�ن (ياسين جخي�ور حسين) دع�وة قضائية
لتبدي�ل لقب وجعله( الدراجي) بدال من (الفريوز) فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل  15خمس�ة عرش يوما
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه
اس�تنادا اىل احكام املادة (  )22م�ن قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير
الجنسية املحرتم
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة

معنا ،وسيشكل إضافة قوية باملوسم املقبل».
وأت�م« :أتطلع بق�وة للعودة لحراس�ة املنتخب

رقم االخطار
2014/14
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب ( /الرشطي عصام جابر جاسم ) املنسوب
اىل مديرية رشطة البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة  5من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
لغياب�ك عن مق�ر عملك من تاري�خ  2008/1/14ولحد االن
واملادة  35ق ع د رقم  14لس�نة  2008الختالس�ك املس�دس
الحكومي املرق�م  GMN.57مع كافة ملحقاته مع  3اطالقه
من نوعه
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن
على ان تحرض امام محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن
يف مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز اموالك
املنقول�ة والغير املنقولة ويطل�ب من املوظفين العموميني
الق�اء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة
حكومي�ة وال�زام املواطنني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك
باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا للم�ادة /69اوال وثانيا
وثالث�ا ورابعا من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد /1351 /ش2022/
التاريخ 2022/8/11
اعالن
املدعى عليها  /فائزه مظلوم عبيس مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعية ندى كاظم هادي الدع�وى الرشعية املرقمة
اعلاه امام هذه املحكمة والتي موضوعها تصحيح قس�ام
الرشع�ي والرتحالك اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار مختار
منطقتك تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني
رس�ميتني واسعتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق  2022/8/29الساعة التاسعة صباحا
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
مصطفى حسن سعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد /3040ب2022/
التاريخ 2022/8/7
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عالء عبد الله محمد)
اق�ام املدع�ي حي�در عباس ناج�ي الدع�وى املرقم�ة اعاله
املتضمنة طلب الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي مبلغ مقداره
 25000000خمس�ة وعرشون مليون دينار ونظرا ملجهولية
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة
يف الساعة التاسعة من صباح يوم املرافعة  2022/8/25ويف
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد /597 :ب2022/
التاريخ 2022/8/4
لعدم حصول راغب بالرشاء واس�تنادا الحكام املادة  /98اوال
من قانون التنفيذ تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املدرجة
اوصافه ادناه باملزايدة العلنية ملدة خمسة عرش يوما تبدأ من
ثاني يوم نرش االعالن فعىل الراغب بالرشاء مراجعة املحكمة
مس�تصحبا معه ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وصك مصدق
بمبلغ  %10من القيمة املقدرة للعقار لحس�اب هذه املحكمة
وس�تجري املزاي�دة يف الس�اعة الثانية عرش ظه�را من اليوم
الخامس عرش واذا صادف عطلة رسمية فتسجري املزايدة يف
اليوم الذي يليه وان رسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض
محمد خضري حميد
االوصاف :
العق�ار املرقم  2691/3م  61جزيرة جنس�ه ارض الدار مع
بنائها ملك رصف مس�احته حس�ب صورة القي�د  200مرت
مرب�ع واق�ع حالة عبارة عن دار س�كن تق�ع يف حي امللحق
عىل الشارع العام سايدين شارع الوادي القديم ومفرز منها
محل تصليح اطارات السيارات بنجرجي ويتكون من طارمه
فيها صحيات وكليدور واس�تقبال وهول وغرفة نوم ومطبخ
وصحي�ات ارضيت�ه من ال�كايش املوزائيك القديم ومس�قف
بالش�يلمان قدرت قيمة العق�ار كامال مبلغ وقدره مائتان
وخمسة وخمسون مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني اس�تمارة الوق�ود والزيوت اس�تمارة توزيع 11
رقمه�ا  402618يف  2022/8/3الص�ادرة من رشكة توزيع
املنتجات النفطية فرع املثنى باس�م  /عبد الله حس�ن سعد
وناظم عارف رايض من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

العراق�ي يف االس�تحقاقات املقبل�ة ،وأبرزه�ا
خليجي  25ونهائيات كأس آسيا».

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11995 /
التاريخ 2022/8/11
اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواط�ن (وحيد عبد الله
ابراهي�م) طلبا لغرض تبديل لقب�ه وجعله (الجبوري) بدل
م�ن (املجثوم�ي) فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11446 /
التاريخ 2022/7/28
اعالن
بن�اء على طلب املواطن (علاء كريم عبد الل�ه ) الذي يروم
تبديل لقبه وجعله (الخاقاني) بدال من (البديري) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10615 /
التاريخ 2022/7/7
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (محمد مهدي عبد) الذي يروم تبديل
لقب�ه وجعل�ه (الغزي) بدال م�ن (الدحيدح�اوي) الوارد يف
قي�ده لعام  1957فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طل�ب املواطن (حي�در نارص حسين) الذي يروم
تبدي�ل اس�م ابنته القارص مل�وك وجعله (ف�رح) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد الرصافة
العدد 24190
التاريخ 2022/8/2
اعالن
قدم املواطن (حيدر ياسين جخيور) دعوة قضائية لتبديل
لق�ب وجعل�ه( الدراج�ي) ب�دال م�ن (الفيروز) فم�ن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل  15خمس�ة عرش يوما
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه
اس�تنادا اىل احكام املادة (  )22م�ن قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير
الجنسية املحرتم
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2664االحد  14آب 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

ابراهيم المحجوب

رحيم الخالدي

حتى ال يرقص الشعب

عندما منع املحتل تقدمنا

جراحن�ا .آالمن�ا .مظاهراتن�ا .أوجاعنا كثيرة وهمومن�ا ال تحملها
الكت�ب وال تكتبه�ا االقلام ..اليوم أصبحن�ا نعيش يف واق�ع تتحكم
فيه ش�خصيات معينة وكأنها اصبحت وصية الس�ماء علينا يف هذه
االرض ...الجميع ينادينا معه حتى يغلب خصومه ..ونحن لم نستفد
ش�يئا ً من الجميع ألننا مازلن�ا نركض خلف االصن�ام التي صنعتها
أيادينا..
كلم�ة الديمقراطية ِكذب�ة صنعتها لن�ا الواليات املتح�دة األمريكية
والتحال�ف الغربي مثل م�ا صنعت لنا كلم�ه الدكتاتورية فما الفرق
بني السابق والحايل ،وما الفرق اال مسميات وقوانني بسيطة ومازال
املواطن يعيش تحت اضطهاد السلطان والخوف من السلطة ومازلنا
نصفق ونصفق لهذا وذاك وما زلنا عبيد لهذه السلطة اللعينة ....اننا
نجد اليوم التظاهرات السلمية ومنذ بدايتها قبل اسابيع والتي طالت
اغلب محافظات العراق وخاصة يف الوس�ط والجنوب اال ان نتائجها
م�ا زالت ثابت�ة وال يوجد اي تق�دم يف هذا ...وربما س�وف تفجر لنا
الساعات القادمة مفاجآت اكثر مرارة للمواطن البسيط...
ان طب�ول السياس�يني تق�رع دائما يف اله�واء الطلق ولكن لألس�ف
الش�ديد نجد هناك من يرقص عىل صوته�ا حتى وان كان غري فاهم
او لدي�ه دراية بما يح�دث حوله ألنه يتبع النغمات ويش�ده الصوت
وااليقاع للحماس دون ان ينتبه لنفس�ه ويدرك ان هناك اآلالف تنظر
اليه وربما املاليني تشاهده عىل وسائل االعالم املرئي....
اننا نطالب الطبقة السياسية الحاكمة عن ابعاد الطبول عن الشعب
ألن نهايتها يدخل الجميع يف توافق تام..
لق�د اثبت�ت العملية السياس�ية يف الع�راق انها مج�رد رقصة طبال
وفرحتها ال تدوم اكثر من ساعات ليصحى االنسان ويعود اىل طبيعته
التي كان عليها فديمقراطية اليوم اشبه بكثري من دكتاتورية االمس
وال يوجد فرق اال باملس�ميات والعدد ..وان هذا الشعب ما زال يعاني
ويعاني من الخوف والجوع ومن ويالت واخطاء الطبقة السياس�ية
الحاكم�ة التي ما اختلفت مع دولة من دول الجوار يف الس�ابق حتى
دخل�ت معها يف ح�رب ال يعلم عواقبها اال الله ودفعت بها ارواح االف
الش�باب من االبرياء ضحايا لتلك الحرب اما اليوم فان االختالف بني
الطبقة السياس�ية نفسها يف مس�مى جديد اسمه االختالف يف الرأي
يف مفهوم الديمقراطية الجديدة ومازلنا نمر يف نفس الدوامة ونفس
الخوف ونفس املصري والجميع يرتقب وخائف يف منزله مما يحدث يف
صباح اليوم التايل وكأننا يف بالد كتب عليها عدم االستقرار اىل االبد.
ايها الساده يا ساسة العراق الرجاء اتركوا الطبول فإننا جزعنا من
طبول الحرب يف السابق ونجزع من طبولكم هذا اليوم..
حفظ الله ابناء الشعب العراقي وحماهم من كل سوء....

كلن�ا يعرف كي�ف تم احتالل الع�راق ،والحلقات الت�ي طبقتها الجهات
االس�تخبارية عليه ،والنتائج التي ال يمكن الوصول لها ،وظلت حبيسة
ت�راوح مكانه�ا ،ول�م يع�رف بوضوح م�ن ورائه�ا ،باس�تثناء أمريكا
وبريطانيا كونهم الالعب الرئييس..
س�وق املحتل ش�خصيات بعيدة ع�ن الواق�ع العراقي يف البداي�ة ،منها
ش�خصية تدع�ى (ين�ار) قدمتها الس�فارة األمريكية وم�ن خالل قناة
الحرة ،لتش�جع املراءة العراقية بتكوين صداقات خ�ارج إطار العائلة،
وممارسة حقها ومنها الجنس املحرم إسالميا خارج إطار الزوجية..
حي�ث كانت تطرح قس�م من إفكار لم تطبق يف أمريكا نفس�ها ،فكيف
تطبق يف عاملنا اإلسلامي املحافظ ،وقد القت إس�تهجانا كبريا ً من أغلب
رشائح املجتمع ،لتختفي تدريجيا ً من املشهد اإلعالمي لكنها بدأت بزرع
فكرة..
طرح�ت جهات خارجية من خلال أدواتها ،يف التظاهرات األخرية فكرة
املثلية ،التي كانت يف السابق محرمة يف بلدانهم ،ولرتويج ذلك رفعت كثري
من الس�فارات علم هذه الفئة الشاذة ،وهذه أيضا ً مستهجنة ودخيلة،
والعجي�ب أنه يف تلك التظاهرات خرجت الينا نماذج ،نراها ألول مرة ،بل
ً
أصلا ،ليتضح أن اولئك مدعومون من الس�فارة،
ول�م نعرف بوجودها
بغفلة عن األمن العراقي الذي يفرتض .أنه وضعهم تحت العني..
كما ونقلت أخبار أن الس�فري يطرح فكرة حماية أولئك املخنثني ،وهذه
بالطب�ع أيض�ا ً مرفوضة من غالبية الش�عب العراق�ي الرشقي الطباع،
اإلسالمي العادات والتقاليد والعقيدة..
كل ه�ذه الحاالت هي باألصل وإن كانت أهداف ذات أبعاد كبرية ،لكنها
م�ن املحتمل ان تكون وس�يلة إش�غال املواط�ن عن املطالي�ب ،التي لم
تتحقق طوال س�نني العهد الديمقراطي ،كحل ملف الكهرباء والخدمات
واملصان�ع والزراع�ة ،وآخرها الش�ح املائي وال�ذي أرش مالحظة كبرية
عىل وزارة الخارجية ،التي لم تكن باملس�توى املطلوب ،ولم نسمع منها
يوم�ا ً أنها ذهب�ت للجانب الرتكي وطالبت بحصة العراق املائية حس�ب
اإلتفاق�ات الدولية ،ولي�س من حق تركيا قطع املاء ،وبناء س�دود دون
االتف�اق م�ع الجان�ب العراقي والس�وري ،كونه�م يتغ�ذون من نفس
املنبع.
اال يفترض ب�وزارة الخارجي�ة وبعد الش�ح املائي ،ان تذه�ب للجانب
الرتكي وتس�تفرس عن النقص الحاصل؟ وإن لم يس�تجب األتراك فمن
املمكن تقديم ش�كوى دولي�ة! واملضحك املبكي أن الس�فري الرتكي قبل
فترة ليس�ت بالبعي�دة ،عندما تم س�ؤاله ح�ول املش�كلة ،كان جوابه
الصادم أن الحكومة العراقية طلبت تقليل اإلطالقات املائية ،والحكومة
لحد يومنا هذا لم تكذب تلك الترصيحات ،ولم تحرك س�اكنا ،بل التزمت
صمت الحمالن!

حربية :ذي قار من أفضل
املـحـافـظـات الـجـنـوبـيـة
يف مكافحة املخدرات

ق�ال قائ�د عملي�ات ذي ق�ار الفريق الرك�ن س�عد حربية ،أن
»:محافظ�ة ذي ق�ار تعترب م�ن أفضل املحافظ�ات الجنوبية يف
مجال مكافحة ومحاربة آفة املخدرات».
وذكر حربية ان «القوات األمنية تش�دد إجراءاتها يف هذا الجانب
وتالحق كل ما يتعلق باملخدرات».
وأض�اف «ان الجهات القضائية أصدرت األح�كام عىل أكثر من
 ١٦٠متهم بمواد مختلفة تخص املخدرات».
وأك�د حربية ان «جميع النجاحات الت�ي قدمتها القوات األمنية
ما هي اال نتيجة لتعاون املواطنني معهم».

هتنئة وتربيكات

كـاريكـاتـير

رشكة عراقية تنال جائزة أفضل محلة تسويقية بمجال االتصاالت لعام 2022
بغداد /خاص
احتف�ت جوائ�ز غلوب�ال إيكونوميك�س ،املجل�ة
الربيطاني�ة املرموقة املتخذة من لندن العاصمة مقرًا
لها بتميز حملة آسياس�يل الخاص�ة بإطالق «يووز»
 ،YOOZاملنص�ة املتمي�زة املخصص�ة للش�باب الت�ي
أنش�أها عمالق االتصاالت العراقي :آسياسيل ،أواخر
عام .2021
وكان�ت ثمرة تلك الحملة التس�ويقية تأثيرا إيجابيا
كبيرا عىل الش�باب والرأي الع�ام العراق�ي ،وتكللت
ّ
بتلقي آسياس�يل
الجه�ود املتمي�زة يف ه�ذا الص�دد،
لجائزة «أفضل حملة تس�ويقية يف مجال االتصاالت»
يف العراق.
وغريت هذه الجائزة املشهد النمطي التقليدي لحمالت
التس�ويق للشركات م�ن حي�ث االبت�كار واالصال�ة
واالبداع .تقود آسياس�يل س�وق االتص�االت منذ عام
 ،2015وع�ززت ريادتها بعد حملة التس�ويق الفريدة
عىل مس�توى العراق ،التي القت رد فعل إيجابي مبهر
من الجمهور العراقي .مما أدى بدوره الرتفاع قيايس
يف مبيعات «يووز»  YOOZفور إطالقها.
ويف إطار جهودها املستمرة لقيادة الرقمنة يف العراق،
تسلط آسياسيل جل اهتمامها عىل استخدام التحول
الرقم�ي لدم�ج األدوات التكنولوجي�ة يف ممارس�ات

واستراتيجيات األعم�ال ،وكذلك عىل العقب�ات التي
تواج�ه إدخال هذه التقنيات الجدي�دة .وتعد «يووز»
 YOOZأحد منتجات هذا التحول الذي تعمل آسياسيل
عىل خلقه.
يذكر ان «يووز»  :YOOZهي منصة أنشأتها آسياسيل
ً
خصيصا للشباب،تتيح هذه املنصة للعمالء
مصممة
ً
وفقا الحتياجاتهم .ومن
تخصيص حزمه�م الخاصة
اهم ما يميز هذه املنصة املبتكرة الش�فافية والحرية
الت�ي تمنحه�ا للعملاء لضم�ان االس�تخدام األمثل
لرصيده�م؛ كم�ا توف�ر «ي�ووز»  YOOZالعدي�د من
الخدمات الرتفيهية للش�باب مثل بطاقات  MOODو
 YOOZ Coinsواملزيدمن املزايا الحرصية.
واث�ارت الحمل�ة التس�ويقية املبتكرة من آسياس�يل
اهتمام»جوائز االقتصاد العاملي» Global Economics
 ،Limitedوه�ي مؤسس�ة صحاف�ة مالي�ة ومجل�ة
فصلية لألعم�ال تس�تضيف برنامج جوائ�ز غلوبال
إيكونوميكس السنوي حيث تكرّم األداء االستثنائي يف
مختلف القطاعات االقتصادية عىل مستوى العالم.
وتضمنت الحملة التس�ويقية ملنص�ة «يووز» YOOZ
التي تركزت عىل الش�باب ،ثالثة مراحل :االوىل ،حملة
تشويق واس�عة النطاق .وكانت املرحلة الثانية حفل
اإلطلاق الفخ�م ،الذي حضره  5000ش�خص من
أصح�اب النفوذ واملش�اهري واملؤثري�ن االجتماعيني،

باإلضاف�ة إىل املديري�ن التنفيذيني لرشكة آسياس�يل
والرشكاء االسرتاتيجيني.وبات الحفل اليوم هو الحدث
األكرب الذي شهدته بغداد .تضمن الحفل فقرات ترفيه
عىل مس�توى لم يعه�ده العراق ،مثل ع�ازيف الطبول

حيل بسيطة تساعدك عىل رفع معدل الذكاء

تهنئ ونبارك للزميل العزيز رئيس فرع نقابة
الصحفيين العراقيين األس�بق يف كربالء..
لتس�نم ول�ده ( الحس�ن) مس�ؤولية إدارة
إذاعة الروضة الحسينية املقدسة فألف ألف
مبارك ويارب دوام التوفيق والسداد.
علي إبراهيم
مدير مكتب المؤسسة لمحافظات الفرات إالوسط
العراقـي

أثبت�ت دراس�ات وأبح�اث أجرته�ا جامعة
«هارفارد» األمريكية ،أنه من السهل تطوير
الذهن ورفع معدل الذكاء بأش�ياء بس�يطة
يمكن القيام بها كل يوم.
وبناء عىل ذلك ،قدم تقرير نرشه موقع «جي
كيو» ،خمس حيل بسيطة يإمكانها املساعدة
عىل صق�ل تلك القوة الذهني�ة التي نملكها.
تعل�م لعبة أو مهارة جديدة :يف كل مرة تضع
نفسك يف مهمة اكتس�اب مهارة جديدة مثل
تعلم لغ�ة أو كيفية طه�ي يشء فإنك تحفز
خاليا دماغك والتواصل فيما بينها .وبحسب
املوق�ع ،فإن القيام بلعب�ة أحجية معقدة أو
ً
نشيطا.
لعبة ذاكرة يبقي عقلك
وظف حواسك :تشير الدراسات إىل أنه كلما
زاد توظيف حواس�ك أثن�اء عملية تعلم يشء
م�ا ،تصبح ف�رص االحتفاظ به�ذه الذاكرة
أفضل .ففي إح�دى الدراس�ات التي أجرتها

جامع�ة هارفاردُ ،عرض على مجموعة من
األش�خاص مجموعة م�ن الص�ور املحايدة
عاطفي�اً .ت�م تقدي�م كل منه�ا ً
أيض�ا م�ع
رائح�ة ،ولم يت�م إعط�اء أي تعليمات حول
محاولة تذكر ما ش�اهدوه .ويف وقت الحق،
ُعرض عليهم سلس�لة من الصور ،هذه املرة

بدون الروائحُ .
وطلب من هؤالء األش�خاص
تحدي�د تلك الت�ي رأوها من قب�ل .وتبني أنه
كان لدى األش�خاص قدرة استدعاء ممتازة
لجمي�ع الصور املقرتن�ة بالرائحة ال س�يما
تل�ك املرتبطة بالروائح اللطيف�ة .كما أظهر
تصوير الدماغ أن املنطقة الرئيس�ية ملعالجة
الرائح�ة يف الدم�اغ بدت نش�طة عندما رأى
الناس أشياء مقرتنة بالروائح.
ع�ال :الفعل البس�يط
ق�ل األش�ياء بصوت
ٍ
عال يزيد
املتمثل يف س�ماع الكلمات بص�وت ٍ
من احتمالية استمرارها يف ذاكرتك كما تزيد
فعاليته مع تكرارها.
وعلى س�بيل مث�ال بس�يط ،إذا تعرفت عىل
شخص جديد ،واستخدمت اسمه عدة مرات
يف املحادث�ة األوىل الت�ي أجريته�ا معه ،فمن
املحتم�ل أن ترب�ط وجهه واس�مه وتتذكره
بسهولة أكرب يف وقت الحق.

اختبار جديد يتنبأ بقوة املناعة ضد كورونا

يتمتع معظم األش�خاص يف الوالي�ات املتحدة
بدرج�ة معين�ة م�ن الحماي�ة املناعي�ة ض�د
(كوفي�د  ،)19-إما من التطعي�م أو العدوى أو
مزي�ج من االثنين ،ولكن ،ما مق�دار الحماية
التي يتمت�ع بها أي فرد؟.وط�ور باحثو معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا اآلن اختبارًا سهل

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

االس�تخدام ،قد يك�ون قادرًا على اإلجابة عىل
هذا الس�ؤال ،وتم اإلعالن عن�ه الثالثاء بدورية
«س�يل ريبورت�ز ميثودز».ويقي�س االختب�ار،
الذي يس�تخدم نفس النوع من تقنية «التدفق
الجانب�ي» مث�ل معظم اختبارات املس�تضدات
الرسيعة لـ «كوفيد  ،»19-مس�توى األجس�ام

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

املض�ادة املعادل�ة التي تس�تهدف الفريوس يف
عينة الدم.ويقول الباحثون إن سهولة الوصول
إىل هذا النوع من االختبارات يمكن أن تس�اعد
األش�خاص يف تحدي�د ن�وع االحتياط�ات التي
يج�ب عليهم اتخاذها ضد ع�دوى كوفيد،19-
مثل الحصول عىل جرعة معززة إضافية.

07801969233
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07709670606

املتوهجني املعلقني يف اله�واء ،وعروض الليزرالبديعة
املنف�ذة ألول م�رة يف الع�راق ،والت�ي ش�وهدت على
بع�د مس�افات طويلة يف س�ماء بغ�داد ،وتكنولوجيا
الهولوغرام التي اس�تخدمت للتعريف بمزايا «يووز»
 YOOZباإلضاف�ة اىل املؤثري�ن االجتماعيني املميزين
والذين أشعلوا الحماس والتشويق ،وقاموا بالتعريف
بـ «يووز»  YOOZومميزاتها،من خصائص الشفافية
والتحك�م والرتفيه .وأخيرا تضمنت املرحل�ة الثالثة
حملة تس�ويقية مستمرة وترويج ميداني ،باإلضافة
لرعاية العديد من الفعاليات املوجهة للشباب.
ورصحت املدي�ر التنفيذي لوحدة العم�ل التجارية يف
آسياسيل ،الس�يدة چرا حسني ،قائلة« :أشعر بمزيج
من الفخ�ر واالمتن�ان ،نعتز ب�أن عملنا الش�اق يتم
االعرتاف به ومكافأته ،وهذا مثال واقعي عىل حقيقة
أن التفاني دائما ما يؤتي ثماره ...أود ً
أيضا أن أشكر
عمالئنا املخلصني ،الذين تفاعلوا وما زالوا يتفاعلون
مع «يووز»  ...YOOZمنصتنا موجهة للشباب».
وتابعت «ولذلك ،تم تصميم حملتنا التسويقية لتكون
ش�ابة ومبتكرة ،غري تقليدية ،تفاعلية ومسلية .لقد
توصلن�ا إىل م�ا يري�ده عمالؤنا وقدمن�اه لهم .ففي
وقت قيايس تمكنا من الس�يطرة عىل هذه الرشيحة
من حصة الس�وق .إنه ألمر رائع ً
حقا أن نرى شهورًا
من التفاني يتم مالحظتها وتكريمها عامل ًيا».

ملكونات العطور
النفايات مصدر جديد ّ

اس�تطاع مفه�وم «إعادة التدوير» ال�ذي يلقى رواجا ً عاملي�ا ً متناميا ً أن
يحجز مكانا ً له يف عالم الجمال بعد أن غزا عالم املوضة.
وتقوم آليّة «إعادة التدوير» عىل االستفادة من املواد واألشياء املّع ّدة أصالً
للتلف ،بهدف الح ّد من إنتاج النفايات .وهي القت رواجا ً يف مجال صناعة
األزياء من خالل اس�تخدام بقايا الخام�ات املتنوّعة لتنفيذ قطع جديدة
ً
أيض�ا إىل عالم صناعة
م�ن املالبس واألكسس�وارات .دخل ه�ذا املفهوم
مس�تحرضات التجميل ،التي بدأت باستعمال البذور ،والحبوب ،والبقايا
ّ
املُ
ش�تقة من األغذية الزراعيّة يف تركيبات مستحرضات العناية بالبرشة
ً
والش�عر .وقد استطاعت مؤخرا أن تقتحم مجال صناعة العطور لتعمل
عىل توسيع مجال االقتصاد الدائري.
ّ
املصنعني نحو استعمال
ويش�هد عالم صناعة العطور توجّ ه العديد من
البقاي�ا الغذائيّ�ة كمكوّن�ات تدخ�ل يف تركيب�ة العطور ،ومنها قش�ور
الكلمنتني وبقايا الفراولة ..وس�واها من الفاكه�ة والحبوب التي أثبتت
فعالي�ة اس�تخدامها يف الرتكيب�ات العطريّ�ة .وإذا كان مفه�وم «إعادة
ً
عادة
التدوي�ر» يبدو بعي�دا ً جدا ً عن الصورة الجميلة والفاخ�رة املرافقة
للعطور ،إال أنه ُي ّ
جس�د يف الواقع مُ س�تقبل هذا القطاع الذي ُيعيد ابتكار
نفسه ل ُيصبح أكثر فائدة ومسؤوليّة.
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