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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت االم�م املتح�دة، أمس األربع�اء، عن نرش 
الع�رشات م�ن موظفيها يف أنحاء العراق تس�بق 
انتخاباته املبكرة، فيما أكدت انها االن بصدد نرش 
تدريجي ملزي�د من فرقها ع�ى األرض يف املرحلة 
التي تس�بق االنتخابات وأثناءها لتعزيز القدرات 
االنتخابية وتعزيز الش�فافية وبهدف إعادة بناء 
الثق�ة يف املؤسس�ات والعملي�ات االنتخابي�ة يف 
الب�اد. وأطلعت املمثلة الخاصة لألمني العام لألم 
املتح�دة يف الع�راق جينني هينيس-باس�خارت، 
يف بغداد، ممث�ي البعثات الدبلوماس�ية املعتمدة 
يف الع�راق، عى قرار مجلس األمن األخري بش�أن 
الع�راق وباملقاب�ل الوالي�ة املع�ززة لبعث�ة األمم 
)يونامي(.وأش�ارت  الع�راق  املتح�دة ملس�اعدة 
البعثة اىل انه يف القرار املرقم 2576)2021( الذي 
اتخ�ذه مجلس االم�ن يف 27 من الش�هر املايض 
فقد أش�اد املجلس بجهود الحكوم�ة العراقية يف 
التخطيط والتنفيذ الفعي النتخابات مبكرة حرة 
ونزيهة لتكون ذات مصداقية وتشاركية وشاملة 
مع املش�اركة الكاملة والفعالة عى قدم املساواة 
للمرأة. كما رحب القرار بطلب الحكومة ملزيد من 
املش�ورة االنتخابية والدعم واملساعدة الفنية من 
األمم املتحدة يف هذا الصدد.ونوهت البعثة اىل انها 
تقوم بتقديم املساعدة الفنية الشاملة واملشورة 
للمفوضي�ة العليا املس�تقلة لانتخابات بش�أن 
إدارة االنتخاب�ات واألطر القانوني�ة والتنظيمية 
والتدريب واالجراءات والتأهب لجائحة فايروس 

كورونا واملشرتيات والخدمات اللوجيستية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق نواب االتحاد األوروبي، أمس األربعاء، عى ش�هادة 
س�فر جديدة من املق�رر أن تس�مح للمواطن�ني بالتنقل 
ب�ني الدول األوروبي�ة دون الحاج�ة إىل الحجر الصحي أو 
الخض�وع الختبارات إضافية لف�ريوس كورونا، ما يمهد 
الطري�ق لب�دء حرك�ة التنق�ل يف الوقت املناس�ب لفصل 
الصي�ف. وتهدف الش�هادة التي طال انتظاره�ا إىل إنقاذ 
صناعة الس�فر يف أوروبا واملواقع السياحية الرئيسية من 
موسم إجازات كارثي آخر. قادت وجهات السفر الرئيسية 
مثل اليونان حملة الحصول عى الش�هادة، والتي ستقدم 

بشكل رسيع عى شكل ورقي ورقمي.
وبدأ العديد من دول االتحاد األوروبي بالفعل يف اس�تخدام 
النظام الجديد، ومنها بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك 

والدنمارك وأملانيا واليونان وبولندا.
ويف الوق�ت الح�ايل، يعد الس�فر يف دول االتح�اد األوروبي 
البالغ عددها 27 دولة تجريبيا للسياح ورشكات الطريان 
عى حد س�واء. ولدى البلدان أنظمة تنقل مختلفة تتعلق 
بكوفيد 19، حيث تعترب تلك املحددة باللون األخرض آمنة، 
بينم�ا يجب تجنب تلك املح�ددة باللون األحم�ر، لكن كل 
دول�ة تطبق قواع�د ومعاي�ري مختلفة، ما يجعل الس�فر 

مربكا للجميع.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة  ان�ه وب�ارشاف الفري�ق عم�اد 
محمد محم�ود وكيل الوزارة قد تم ضبط 
عبوات ومواد شديدة االنفجار يف محافظة 

ميسان.
وذك�رت ان »ق�وة مش�رتكة م�ن وزارة 
 C4 الداخلي�ة ضبطت 27 كغم م�ن مادة

ومواد متفجرة يف ميسان«. 
وبينت انه »بعملية امنية ومن خال ورود 

معلوم�ات اس�تخباراتية دقيقة ، تمكنت 
قوة مشرتكة يف وزارة الداخلية مكونة من 
مفارز وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادية والرد الرسيع ورشطة ميس�ان 
من ضبط )4( عب�وات و)27 (كيلو غرام 
م�ن مادة C4 و )20 ( ل�رت  من املواد التي 
تدخل يف صناعة امل�واد املتفجرة يف قضاء 
املج�ر بمحافظة ميس�ان، ت�م رفعها من 

قبل الجهات املختصة«.  
واطاحت مف�ارز مكافحة االج�رام باحد 
االرهابيني يف محافظة كركوك، فيما القت 

رشط�ة ميس�ان القبض ع�ى 7 متهمني 
بقتل 3 اش�خاص. وذكرت وكالة ش�ؤون 
الرشط�ة ان« مف�ارز قس�م ام�ن اف�راد 
كرك�وك وش�عبة مكافح�ة اج�رام ازادي 
القت القبض عى احد املطلوبني وفق املادة 
4 اره�اب وهو احد افراد عصابات داعش 
االرهاب�ي )س�ائق تموين( وت�م توقيفه 
واحالته اىل مديرية استخبارات ومكافحة 
االختص�اص  حس�ب  كرك�وك  اره�اب 
الوظيفي«.واضاف�ت« كم�ا اعلت رشطة 
ميس�ان س�يطرتها عى خاف عش�ائري 

تسبب بمقتل ثاثة أشخاص وإصابة آخر 
والقبض عى )سبعة( من املتهمني بإثارة 
الخاف«.بدوره�ا، حررت قوة أمنية، عى 
مخطوفة يف قض�اء هيت غربي محافظة 

األنبار.
كم�ا تمكن�ت مف�ارز الش�ؤون الداخلية 
يف االنب�ار وبع�د ان اس�تخربنا عن طريق 
املواط�ن }ك ز ع{ تعرض�ت أبنته للخطف 
اىل  الذه�اب  أثن�اء  م�ن قب�ل مجهول�ني 

الصيدلية القريبة من داره«.
التفاصيل ص2
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الرافدين يعلن منح قروض ٧٥ مليون لالطباء بمختلف التخصصات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أم�س األربعاء، عن منح 
قروض إىل رشيحة األطباء بمختلف تخصصاتهم 

تصل اىل 75 مليون دينار .
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالمي للم�رصف تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان » ان قروض 
االطب�اء واطباء االس�نان والبيطريني والصيادلة 
وغريه�ا تك�ون عرب مراح�ل متفاوت�ة ورشوط 

محددة وبحسب طالب القرض ورغبته«.  
وأض�اف، ان »تروي�ج معامالت ق�روض االطباء 
تك�ون ع�رب ف�روع امل�رصف املنت�رة يف بغداد 

واملحافظات«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت االمم املتحدة، أمس األربع�اء، عن نر العرات 
من موظفيها يف أنحاء العراق تس�بق انتخاباته املبكرة، 
فيما أكدت انها االن بصدد نر تدريجي ملزيد من فرقها 
ع�ى األرض يف املرحلة التي تس�بق االنتخابات وأثناءها 
لتعزي�ز الق�درات االنتخابية وتعزيز الش�فافية وبهدف 
إع�ادة بن�اء الثقة يف املؤسس�ات والعملي�ات االنتخابية 
يف الب�الد. وأطلع�ت املمثل�ة الخاص�ة لألمني الع�ام لألم 
املتحدة يف العراق جينني هينيس-بالس�خارت، يف بغداد، 
ممث�ي البعث�ات الدبلوماس�ية املعتمدة يف الع�راق، عى 
قرار مجلس األمن األخري بش�أن العراق وباملقابل الوالية 

املعززة لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي(.
وأش�ارت البعثة اىل ان�ه يف القرار املرق�م 2576)2021( 
ال�ذي اتخذه مجلس االمن يف 27 من الش�هر املايض فقد 
أش�اد املجلس بجه�ود الحكومة العراقي�ة يف التخطيط 
والتنفي�ذ الفعي النتخابات مبكرة ح�رة ونزيهة لتكون 
ذات مصداقية وتشاركية وشاملة مع املشاركة الكاملة 
والفعال�ة عى قدم املس�اواة للم�رأة. كما رح�ب القرار 
بطل�ب الحكومة ملزيد من املش�ورة االنتخابي�ة والدعم 

واملساعدة الفنية من األمم املتحدة يف هذا الصدد.
ونوه�ت البعث�ة اىل انها تق�وم بتقديم املس�اعدة الفنية 
الشاملة واملشورة للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بش�أن إدارة االنتخاب�ات واألطر القانوني�ة والتنظيمية 
والتدريب واالجراءات والتأهب لجائحة فايروس كورونا 
وتكنولوجي�ا  اللوجيس�تية،  والخدم�ات  واملش�ريات 
املعلومات واالتصاالت، والتنسيق عى املستوى امليداني، 
وانش�طة االتص�ال والتوعية وسياس�ات املس�اواة بني 
الجنس�ني والتخطي�ط األمني لالنتخابات عى مس�توى 
املركز واملحافظات. وأوضحت بالس�خارت »انه مع نر 
أكثر من 70 موظف انتخابات تابعني لألمم املتحدة حاليا 
يف أنحاء البالد، فإن الهدف هو تعزيز القدرات االنتخابية 
للع�راق وتعزيز الش�فافية وبالتايل إعادة بن�اء الثقة يف 

املؤسسات والعمليات االنتخابية يف العراق«.

وقال�ت انه عم�ال بالق�رار ال�ذي اتخذه مجل�س األمن 
مؤخرا، فإن البعثة اآلن بصدد التحضري للنر التدريجي 
ملزي�د من فرق األمم املتحدة ع�ى األرض يف املرحلة التي 
تس�بق االنتخاب�ات وأثناءه�ا. ودع�ت املمثل�ة الخاصة 
املجتم�ع الدويل لدعم ه�ذه املبادرة لضم�ان نر العدد 

الكايف من موظفي االنتخابات التابعني لألمم املتحدة.
واضافت انه »استجابة عى نحو إيجابي لطلب الحكومة 
العراقية، قرر مجلس األمن املصادقة عى تش�كيل فريق 
ق�وي ومعزز وواض�ح تابع لألمم املتح�دة مع موظفني 
اضافي�ني قبل االنتخابات العراقي�ة القادمة ملراقبة يوم 
االنتخابات املق�رر يف العارش من ترين االول املقبل مع 
أوس�ع تغطية جغرافية ممكنة، واالستمرار يف املساعدة 

يف االنتخابات بصورة تحرم سيادة العراق«.
وش�ددت املمثل�ة الخاص�ة ع�ى أهمي�ة اس�تخدام كل 

اإلدالء  خ�الل  م�ن  الديمقراط�ي  حقه�م  العراقي�ني 
بأصواته�م بأعداد كبرية لجعل ه�ذه االنتخابات معلماً 
ديمقراطي�اً ب�ارزاً وحقيقياً يف تاريخ الع�راق. واضافت 
»لقد تكلم ش�عب الع�راق بصوت ع�ال وبوضوح لطلب 
ه�ذه االنتخاب�ات: واآلن ح�ان الوقت لالس�تماع لهذه 
األصوات عرب صناديق االقراع. هذا بلدك ويمكن لصوتك 
أن يرس�م مس�تقبل العراق«. وش�ددت بالسخارت عى 
ان« إن األم�م املتحدة تدعم بصورة كاملة رغبة الش�عب 
العراقي يف نظام سيايس يمثلهم بصورة حقيقية ويلبي 
متطلباته�م. إن انتخابات ترين األول املبكرة يمكن أن 
تس�اعد يف تحقيق تل�ك الرغبة ونأمل أن تعزز األس�اس 
لعراق قوي ومس�تقر ومس�تدام«. ووفقا لقرار مجلس 
األمن، أوضح�ت املمثلة الخاص�ة إن االنتخابات ويف كل 
االوق�ات يقوده�ا العراقيون ويتول�ون زمامها بالكامل 

واضافت »هي أوال وقبل كل يشء مس�ؤولية املؤسسات 
الش�فافية  لضم�ان  السياس�ية  والقي�ادة  العراقي�ة 
واملساءلة يف العملية االنتخابية. ينبغي اجراء االنتخابات 
يف من�اخ مالئم حيث يمكن للمرش�حني اجراء حمالتهم 
ويديل الناخبون بأصواتهم بحرية وأمان«. وعى الصعيد 
نفس�ه، اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن مجم�وع 
املقاع�د االنتخابي�ة ل�كل واحدة م�ن محافظ�ات البالد 
والتي س�يتنافس املرش�حون للحصول عليه�ا والبالغة 
329 مقع�دا يف مجلس النواب الجديد الذي س�ينبثق عن 

االنتخابات املبكرة املنتظرة.
فق�د توزعت ه�ذه املقاع�د الربملانية ع�ى النحو االتي: 
بغداد/الك�رخ 30 مقع�دا ، بغداد/الرصافة 40 مقعدا ، 
نينوى 31 مقعدا ، البرصة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا 
، االنبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، املثنى 7 مقاعد، 
الديوانية 11 ، دياىل 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واس�ط 
11 مقعدا ، كربالء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صالح 

الدين 12 مقعدا وكركوك 12 مقعدا ايضا..
اما عدد املقاعد الربملانية لكل واحدة من محافظات اقليم 
كردستان الثالث فهو : محافظة أربيل 15 مقعدا ، دهوك 
11 مقعدا والس�ليمانية 18 مقعدا. وبانتهاء التس�جيل 
مؤخ�را لخ�وض االنتخاب�ات فق�د بلغ عدد املرش�حني 
لها 3523 مرش�حا واالح�زاب املتقدم�ة لخوضها 126 
حزب�ا اضافة اىل 22 تحالفا سياس�يا بحس�ب ما اعلنت 
املفوضية العلي�ا لالنتخابات االح�د. وقدمت التحالفات 
1002 مرش�حا فيم�ا قدم�ت االح�زاب 1634 مرش�حا 
والبقية من املس�تقلني. بدورها، اعلنت املفوضية العليا 
لالنتخابات استبعاد 135 مرشحا من االنتخابات املقبلة 

املقرر اجراؤها يف ال�10 من ترين االول املقبل.
وقالت املتحدث باسم املفوضية جمانة الغالي انه »تقرر 
اس�تبعاد 135 مرش�حا م�ن االنتخابات املقبل�ة املقرر 

اجراؤها يف ال�10 من ترين االول املقبل«.
م�ن  ه�م  املس�تبعدين  »املرش�حني  ان  اىل  واش�ارت 
العسكريني، ال يحق لهم املشاركة يف االنتخابات بحسب 

املادة التاسعة من قانون االنتخابات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرطة  
انه وب�ارشاف الفريق عم�اد محمد محمود 
وكي�ل ال�وزارة قد ت�م ضبط عب�وات ومواد 

شديدة االنفجار يف محافظة ميسان.
وذكرت ان »قوة مشركة من وزارة الداخلية 
ضبطت 27 كغم من مادة C4 ومواد متفجرة 

يف ميسان«. 
وبين�ت انه »بعملية امني�ة ومن خالل ورود 
معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت قوة 
مشركة يف وزارة الداخلية مكونة من مفارز 
وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية 
والرد الرسيع ورشطة ميسان من ضبط )4( 
عبوات و)27 (كيلو غرام من مادة C4 و )20 
( ل�ر  من املواد التي تدخ�ل يف صناعة املواد 

املتفجرة يف قضاء املجر بمحافظة ميس�ان، 
تم رفعها من قبل الجهات املختصة«.  

واطاح�ت مف�ارز مكافح�ة االج�رام باحد 
االرهابي�ني يف محافظة كرك�وك، فيما القت 
رشطة ميس�ان القبض عى 7 متهمني بقتل 
3 اش�خاص. وذكرت وكالة شؤون الرطة 
ان« مفارز قس�م امن افراد كركوك وش�عبة 
مكافحة اجرام ازادي القت القبض عى احد 
املطلوبني وفق املادة 4 ارهاب وهو احد افراد 
عصاب�ات داعش االرهابي )س�ائق تموين( 
وتم توقيفه واحالته اىل مديرية استخبارات 
ومكافحة ارهاب كركوك حسب االختصاص 
الوظيفي«.واضاف�ت« كم�ا اعل�ت رشط�ة 
ميس�ان س�يطرتها ع�ى خالف عش�ائري 
تس�بب بمقتل ثالثة أش�خاص وإصابة آخر 
والقبض عى )س�بعة( م�ن املتهمني بإثارة 

الخالف«.بدوره�ا، ح�ررت ق�وة أمنية، عى 
مخطوف�ة يف قض�اء هيت غرب�ي محافظة 

األنبار.
كم�ا تمكن�ت مف�ارز الش�ؤون الداخلية يف 
االنبار وبعد ان استخربنا عن طريق املواطن 
}ك ز ع{ تعرض�ت أبنت�ه للخط�ف م�ن قبل 
مجهولني أثناء الذهاب اىل الصيدلية القريبة 

من داره«.
وأضاف وكالة الوزارة لش�ؤون الرطة  انه 
»وبعد تش�كيل مفرزة من ضباط ومنتسبي 
الشؤون الداخلية والذهاب اىل مكان الحادث 
ومراقبة الكامريات وتم غلق منافذ ومداخل 
قض�اء هي�ت حي�ث ت�م الق�اء القبض عى 
ع{  ا  و}ب  ا{  ج  }ص  م�ن  كل  الخاطف�ني 
وتحرير املخطوفة وتم تسليمهما اىل الجهات 
املختصة إلكمال اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقهما«.والق�ت مف�ارز ش�عبة مكافحة 
املخ�درات التابعة للمديري�ة رشطه كمارك 
املنطق�ة الرابعة عى متهم بتجارة املخدرات 

يف البرصة.
وأكد املديري�ة أن مفارزها تمكنت من القاء 
قبض عى متهم  وبحوزته مواد مخدرة نوع 

)كرستال( وادوات تعاطي«.
واضاف�ت ان�ه« تم ضب�ط )م�واد مخدره( 
يف دار اح�د املطلوب�ني لكن لم يك�ن متواجد 

بالدار اثناء املداهمة«.
واش�ارت اىل« تنظيم مح�ر ضبط اصويل 
وس�يتم عرض االوراق التحقيقة عى انظار 
ق�ايض التحقي�ق«.إىل ذل�ك، أعلن�ت مديرية 
مكافح�ة اجرام بغ�داد القبض ع�ى زوجة 
اقدمت عى قتل زوجه�ا بإطالق النار عليه.
وقال�ت املديرية إن مف�ارز مديرية مكافحة 

اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الشعب 
تمكن�ت من القاء القبض عى زوجة اقدمت 
عى قتل زوجها بإطالق النار عليه بواسطة 
مس�دس. وبينت، ان »عملي�ة القاء القبض 
ج�اءت بعد هروب املتهمة م�ن دارها لثالثة 
أيام م�ن ح�ادث القت�ل، إذ دارت الش�كوك 
حوله�ا« مبين�ة أن�ه »وبع�د ب�ذل الجه�ود 
والتحري عنها وجمع املعلومات تم التوصل 

اىل مكان تواجدها والقي القبض عليها«. 
وأشارت املديرية إىل أنه »كان برفقتها متهم، 
واعرفا رصاح�ة اثناء التحقي�ق بقيامهما 

بالتخطيط لقتل املجنى عليه«. 
وأضاف�ت أن�ه ت�م تدوي�ن أق�وال املتهم�ني 
باالع�راف وتصديقه�ا قضائيا وقرر قايض 
التحقيق توقيفهما وفق أحكام املادة )406 

/قانون العقوبات(.

املفوضية كشفت توزيع املقاعد واستبعدت 135 مرشحًا واألمم املتحدة دعت إىل »مشاركة واسعة« يف االقرتاع

»يونامي« بعد نرش املراقبني: االنتخابات مسؤولية العراقيني
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عمليات أمنية من جنوب إىل غرب العراق: القبض عىل إرهابيني وقتلة ورساق وجتار خمدرات
بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
الغانم�ي،  ع�ي  النائ�ب،  النياب�ة 
الع�راق  امت�الك  األربع�اء،  أم�س 
خربات كافي�ة لبدء تصنيع املعدات 
العسكرية وس�د حاجته للتسليح، 
لك�ن ع�دم توف�ر األم�وال الكافية 

يحول دون ذلك.
وقال الغانم�ي، إن »هيئة التصنيع 
العس�كري مرتبطة بمكتب رئيس 
الوزراء بشكل مبارش وليس بوزارة 
الصناع�ة، ليت�م تلبي�ة متطلب�ات 
عملها رسيع�ًا، وقد ب�ارشت هذه 
الهيئ�ة بض�م رشكات م�ن وزارة 
لهيئ�ة  تابع�ة  كان�ت  الصناع�ة، 
التصنيع العسكري السابقة ولديها 

خربة طويلة يف هذا امليدان«.
وأضاف، أن »هناك خربات كافية يف 
البلد تختص بالصناعة العس�كرية 
العراقي�ة والعاملية، ويجب أن تعود 
للعم�ل م�ن اج�ل تلبي�ة متطلبات 
العراق من اسلحة ومعدات حربية، 
لكون ه�ذه االم�ور تكل�ف الدولة 
مبال�غ باهظة عند اس�تريادها، إذ 
تدخ�ل الدول�ة يف مزاي�دات تجارية 
ومنافس�ات، وق�د ال تحص�ل عى 

املنتج الجيد«.
وتاب�ع: »رغ�م الع�روض الجي�دة 

املقدمة من التج�ار، يعاني العراق 
من نقص املع�دات الحربية الجيدة 
ع�ى  كان  س�واء  املج�االت  كل  يف 
مس�توى التس�ليح او التجهي�ز او 
عى مستوى القذائف«، الفتا إىل أن 
ذلك«يتطل�ب ان تك�ون لدينا هيئة 
مختصة، وهي ليست تجربة بعيدة 

عن العراق بل عى العكس«.
وبني أنه »لغاية االن مازالت الهيئة 
تدور يف مكانها، ولم تنشئ املعامل 
املختصة بالتصنيع العسكري، وما 
موجود حالياً هي معامل قديمة ال 
تتج مواداً تس�د الحاج�ة الفعلية، 
وإنم�ا صناع�ات بس�يطة ج�داً ال 
ترتقي ملتطلبات العراق الحقيقية، 
م�ن إطالق�ات مدفعي�ة وصواريخ 
ومدرع�ات  مدفعي�ات  وإنش�اء 

بطريقة التجميع«.
ولفت إىل أن »موازنة العام الحايل لم 
تتضمن مبالغ كافية وال حتى جزء 
من متطلب�ات عمل هذه الهيئة، إذ 
لم تكن هناك حسابات مالية لعمل 
هذه الهيئة، لذا يجب توفر األموال 
الكافي�ة، وإذا لم تتوف�ر فإن عمل 
هذه الهيئة لن يخ�رج للنور، رغم 
توفر خ�ربات كافية يف ه�ذا املجال 
وتمتلك الجاهزية لكونهم اشركوا 
ويحمل�ون  خاص�ة  دورات  يف 

شهادات تفي بالغرض«.

األمن الربملانية تتحدث عن »يشء واحد مفقود« 
يمنع بدء التصنيع العسكري 

        بغداد / المستقبل العراقي

تجري السلطات العراقية حملة واسعة لتحديد هويات رفات 
املئ�ات م�ن ضحايا تنظي�م »داع�ش« عثر عليه�م يف مقربة 
جماعي�ة هي واحدة من ع�رات املقابر املماثلة التي خلفها 

التنظيم.
وتوج�ه العرات من أه�ايل الضحايا أم�س األربعاء إىل مقر 
الط�ب الع�ديل يف بغداد ع�ى أمل أن يتمكنوا م�ن التعرف عى 
ابن أو أخ أو زوج فقد يف مجزرة سجن بادوش، يف واحدة من 
أفظع جرائم التنظيم الذي س�يطر عى ثلث مس�احة العراق 
بني عام�ي 2014 و2017. ويف حزي�ران 2014، قام التنظيم 
الذي كان بصدد الس�يطرة عى شمال غرب البالد، بنقل نحو 
600 رج�ل كانوا معتقلني يف س�جن ب�ادوش، وغالبيتهم من 

الش�يعة، يف ش�احنات إىل واٍد قبل أن يق�وم عنارصه بإطالق 
النار عليهم. ولم تكتش�ف السلطات العراقية رفاتهم إال بعد 

نحو ثالث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم يف آذار 2017.
وكان عباس محمد الذي أوقف األمريكيون ابنه مهند يف العام 
2005 قبل نقله إىل ب�ادوش واحداً ممن كانوا يجرون فحصاً 

للدم للمساعدة يف التعرف إىل رفات ابنه.
وق�ال »أن�ا بحاج�ة إلجابة تريحن�ي بعد 17 عام�اً لم أعرف 
فيه�ا إن كان ابني حياً أو ميتاً«. وبحس�ب الطبيبة ياس�مني 
منذر رئيس�ة دائرة املقابر الجماعية يف الطب العديل يف بغداد، 
ت�ّم أخ�ذ »عين�ات دم من م�ا يقارب املئ�ة عائل�ة حتى اآلن 
يف العاصم�ة«، بعدم�ا أجري�ت العملية نفس�ها للعرات يف 
املحافظ�ات الجنوبية. وأضافت أن االجراء نفس�ه س�يتّم يف 

خمس محافظات أخرى أيضاً لتحديد هويات الضحايا.

وترك تنظيم داعش، املس�ؤول عن ارت�كاب »إبادة جماعية« 
يف العراق بحس�ب األمم املتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق 
القان�ون الدويل، نحو 200 مقربة جماعي�ة تضّم ما قد يصل 

إىل 12 ألف ضحية.
ويعمل العراق، الذي ال يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من 
عهد صدام حس�ني، منذ س�نوات عى تحديد هويات ضحايا 

مراحل العنف العديدة التي مرت عى البالد.
وتجري مطابقة الحمض النووي املستخرج من عظام الفخذ 

أو األسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.
يعد العث�ور عى آثار الحم�ض النووي من الرف�ات املعرضة 
لألمطار والحرائق وغريها من العوامل لس�نوات، أمراً صعباً، 
بحس�ب خرباء الطب الرعي الذين يواصلون عى الرغم من 

كل يشء تقديم خاتمة قانونية وعاطفية لألهايل.

اس�تقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول 
الرك�ن عبد األمري رش�يد يارالله يف مكتبه، 
أم�س األربع�اء، قائد بعثة حل�ف الناتو يف 
العراق والوفد املرافق له.وذكر بيان لوزارة 
الدفاع تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »اللقاء تناول مناقشة دعم بعثة الناتو 
للق�وات العراقي�ة ع�ى مس�توى التدريب 
وكسب الخربات واملشورة«. وأكد الجانبان 
عى »أهمية توسيع عمل البعثة يف مفاصل 
املؤسس�ة العس�كرية ورفع قدرات قواتنا 
األمني�ة«. وكان قائد بعث�ة الناتو الجديد، 
اللفتنان�ت جنرال مايكل لوليس�جارد، أكد 
خالل لقائه مستشار األمن القومي، قاسم 
األعرج�ي يف 17 آي�ار املايض »ع�دم وجود 
قوة قتالية للعبث�ة داخل العراق، ويقترص 
عملها عى املهام التدريبية واالستش�ارية، 
يف إط�ار التعاون بني الع�راق والناتو لدعم 
ق�درات الق�وات العراقي�ة يف االستش�ارة 
والتدريب«. فيما شدد القائد العام للقوات 
املس�لحة رئيس ال�وزراء خالل اس�تقباله 
مساعد االمني العام لحلف الشمال األطليس 
)الناتو( جون مانزا، يف 18 آيار املايض عى 
ان »تنح�رص مهمة النات�و يف املجاالت غري 
القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية 

واحرام سيادة البلد«. 

العراق جيري »محلة واسعة« لتحديد هويات رفات املئات من ضحايا تنظيم »داعش«
رغم صعوبة العملية

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعداده  األربع�اء،  أم�س  ال�دويل،  البن�ك  أك�د 
لالس�تجابة ألي طلب تقدم�ه الحكوم�ة العراقية 
بش�أن القروض بالرغم من أنه�ا »لم تطلب قرضاً 

حتى اآلن«.
وبنّي ممث�ل البنك يف بغداد رمزي نعمان يف ترصيح 
صحفي، أن »العراق رس�م سياسة لتحسني الواقع 

االقتص�ادي للب�الد م�ن خ�الل االلت�زام بالورق�ة 
البيض�اء االصالحي�ة، إال أنه م�ا زال يواجه أزمات 

اقتصادية«.  
وق�ال نعم�ان »إن »البن�ك ال�دويل جاهز ملس�اعدة 
الع�راق إذا ما طلب�ت منا الحكوم�ة العراقية ذلك، 
إذ إن الحكوم�ة حت�ى اآلن لديه�ا خططه�ا املالية 
واالقتصادي�ة، وان البنك الدويل يعمل مع الحكومة 
العراقي�ة ع�ى م�روع جدي�د لتعزي�ز اللقاحات 

املتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلبته الحكومة 
يف هذا الس�ياق، وهو ال يأتي ضم�ن املحفظة التي 
يمتلكه�ا العراق«، وأض�اف أن »الحكومة العراقية 
ل�م تطلب حتى اآلن قرضاً م�ن البنك الدويل، ونحن 
لدين�ا كل الجهوزي�ة ومنفتح�ون للح�وار املبارش 
وجاه�زون يف أي لحظ�ة للتع�اون، كونن�ا رشكاء 
مؤتمنني مع العراق ويهمنا دعم العراق يف مس�رية 
االس�تقرار«.  ويف م�ا يتعلق ب�دور البن�ك الدويل يف 

تحسني اقتصاد العراق، ذكر نعمان أن »البنك يعمل 
مع حكوم�ة العراق عى تطبي�ق البنود االصالحية 
التي رس�متها، ونعمل من خالل جميع مش�اريعنا 
ع�ى مقارب�ة األزم�ات االقتصادية التي س�بق أن 
شخصناها، وجميع املشاريع التي نقوم بها تصب 

يف إطار دعم الورقة االصالحية البيضاء«. 
ولفت إىل أن »العراق رس�م سياسة لتحسني الواقع 
االقتص�ادي للبالد م�ن خالل االلت�زام بتلك الورقة 

االصالحي�ة التي أقره�ا مجلس ال�وزراء والتي بدأ 
العمل عى تنفيذ مضامينها«، وتساءل: »هل تسري 
األمور يف هذا الجانب بش�كل س�لس؟ الجواب كال، 
فاألزم�ات كث�رية ج�داً، إذ إن هناك أهمي�ة القرار 
الس�يايس الذي يدف�ع بعملية اإلص�الح قدماً نحو 
التعايف االقتصادي، ونعني بذلك عملية التوافق بني 
األطراف السياسية عى مستوى السلطات املختلفة 

إلنجاح االصالح«. 

البنك الدويل: بغداد لــم تطلب قرضًا حتى االن وجاهزون للدعم

الدفاع والناتو تبحثان
 توسيع عمل احللف يف املؤسسة 

العسكرية العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

اوض�ح مجلس القض�اء االعى، أمس االربعاء، يف بيان رس�مي مالبس�ات 
اعتقال القيادي يف الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وذكر املرك�ز االعالمي للمجلس، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان« القضاء يتعامل م�ع اي قضية تعرض ع�ى املحاكم وفق االدلة 
املتحصل�ة فيه�ا واملنصوص عليه�ا يف القانون وهناك فرق ب�ني اجراءات 
التحقيق االولية وبني ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام 
بحق شخص معني وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق االمنية التابعة 

للسلطة التنفيذية«.
واضاف انه« بعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع االجهزة 
االمنية التحقيق يف الجريمة املنسوبة ملن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا 
توف�رت ادل�ة توجب احالته ع�ى املحكمة الجراء محاكمت�ه عن الجريمة 
يتخذ قايض التحقيق القرار باالحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة 

كافية ضد املتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق رساحه«.
وتاب�ع البي�ان« بالنس�بة لقضي�ة اغتي�ال الناش�ط ايهاب الوزن�ي وبعد 
االس�تيضاح م�ن القضاة املختص�ني بالتحقيق تبني ان قاس�م مصلح تم 
اتهامه بقتل الناشط }ايهاب الوزني{؛ لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصة 
انه اثن�اء حضوره امام القض�اة وتدوين اقواله اثب�ت بموجب معلومات 
جواز الس�فر انه كان خ�ارج العراق عند اغتيال الوزن�ي وانكر ارتكابه او 

اشراكه بهذه الجريمة«.
واش�ار اىل ان« محكم�ة التحقي�ق ل�م تجد اي دلي�ل يثبت تورط�ه يف تلك 
الجريمة بش�كل مبارش او غري مبارش س�واء بالتحري�ض او غريه لذا تم 
اتخ�اذ القرار باالفراج عنه بعد ان اودع التوقي�ف 12 يوماً، تم خاللها بذل 
الجه�ود االس�تثنائية للوصول اىل اي دلي�ل يتعلق بتلك الجريم�ة؛ لكن لم 
تتمك�ن جه�ات التحقيق من تقديم دلي�ل خاصة وان عائل�ة الوزني اثناء 

تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك حسب القانون«.
ونوه البيان ان« جريمة اغتيال الناشط الوزني تعترب من الجرائم االرهابية 
الت�ي يعاق�ب القان�ون مرتكبها باالع�دام وازاء ه�ذه العقوبة الش�ديدة 
ل�م يتوفر دليل كايف الج�راء محاكمة املصلح عنها وف�رض هذه العقوبة 

الشديدة مع عدم توفر االدلة«.

جملس القضاء األعىل يوضح مالبسات اعتقال 
وإطالق رساح قاسم مصلح
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    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت لجنة االمر الديواني ٤٥ برئاس�ة وزير التخطيط 
خال�د بتال النج�م، املكلّفة بمعالجة مش�اكل مش�اريع 
املستشفيات املتوقفة واملتلكئة اليوم، االربعاء، اجتماعها 

ال�«١٣«. 

وقال وزير التخطيط، ان االسبوع املقبل سيشهد افتتاح 
مستش�فى ذي قار ، سعة ٤٠٠ رسير، بعد انجازه، فيما 
تشهد مستشفيات البرصة وميسان وكربالء عمال حثيثا 
النجازه�ا بالكامل، بعد تجاوز نس�ب التنفيذ فيها اكثر 
م�ن »٩٥٪«، مرجح�ا، انجاز مستش�فى  الب�رصة، قبل 

انطالق بطولة خليجي ٢٥.

اىل ذلك ناقش�ت اللجنة، مش�اريع مسش�فيات واس�ط، 
والدجي�ل، والطوز ، وامكانية اس�تئناف العمل فيها بعد 

معالجة اسباب التوقف يف هذه املستشفيات.
كما استعرضت اللجنة واقع مسشفى الحسينية ببغداد 
س�عة ٢٠٠ رسي�ر، ومستش�فيات اخ�رى يف الرصاف�ة 

والديوانية، ودياىل، واتخذت التوصيات الالزمة بشأنها

وتق�رر خ�الل االجتم�اع توس�يع عم�ل اللجنة ليش�مل 
معالجة املش�اكل التي تكتنف املستش�فيات التي يجري 
تنفيذه�ا م�ن قب�ل الحكوم�ات املحلي�ة يف املحافظات، 
والتأكي�د ع�ى وزارة الصحة ب�رورة تكثي�ف املتابعة 
امليدانية لعمل الرشكات املنفذة ملش�اريع املستشفيات يف 

عموم العراق.

وزير التخطيط يعلن موعد افتتاح مستشفيات يف 4 حمافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة ماء بغ�داد، أمس األربعاء، عن 
مش�اريع جديدة لتأمني املياه ملناطق أطراف 
العاصمة، فيما طمأنت موظفيها من العقود 

واألَُجراء اليوميني بشمولهم بالقرار ٣١٥.
وقال مدي�ر ماء بغداد رعد خ�ري إن »هناك 
مشاريع عدة قيد االفتتاح واإلنجاز يف مناطق 
جنوبي وغربي بغداد ضمن حملة خط الفقر 
ستنجز خالل األشهر املقبلة«، مؤكداً »العمل 
عى تحس�ني نوعية املياه من ناحية التوزيع 

واكمال الشبكات ورفع الطاقة املائية«.
واض�اف أن »هن�اك مش�اريع مركزية كانت 
متلكئة منذ عام ٢٠١٢«، الفتاً اىل أن »محافظ 
بغداد عق�د اجتماعاً موس�عاً م�ع الرشكات 
املنفذة الس�تئناف العمل بهذه املشاريع بعد 

تسهيل بعض األمور اإلدارية«.
وتاب�ع أن »م�ن ضمن ه�ذه املش�اريع التي 
تنفذها رشكة الكرامة، مرشوع ماء املحمودية 
بطاقة ٤٠٠٠ مرت مكعب بالساعة، ومرشوع 
توس�عة شيش�بار املرك�زي لخدم�ة مناطق 
املحمودية بطاقة الف مرت مكعب بالساعة«، 
�ت املبارشة بم�رشوع ماء  موضح�اً أنه »تمَّ
الجرس بطاقة ٤٠٠٠ مرت مكعب، ومش�اريع 
زيادة املاء يف ناحية اللطيفية ومعالجة الشح 
يف اطراف مناطق ابو غريب والنرص والس�الم 
بتنفي�ذ خ�زان ٤٠٠ م�رت مكع�ب كمحط�ة 
تجميع واعادة ضخ هذه املناطق التي عانت 

من انقطاع مصادر املاء«.
وبش�أن موظفي العقود واالج�راء اليوميني، 
قال خري، انه »بعد مطالبة موظفي الدائرة 
م�ن العقود واالجراء بش�أن ش�مولهم بقرار 

٣١٥ وقي�ام وزارة املالي�ة بتأم�ني الروات�ب 
حس�ب الس�لم ال�ذي ت�م ادراج�ه يف موازنة 
٢٠١٩، اجرى محافظ بغداد اتصاالت باللجنة 
املالية يف مجلس النواب ووزارة املالية لضمان 

حقوق هذه الرشيحة«.
واضاف، انه »تمَّ عقد اجتماع األسبوع املايض 
بني محافظ بغداد ومسؤولة املوازنة يف وزارة 
املالي�ة طي�ف س�امي وتم نقل طلب�ات هذه 
الرشيح�ة من املوظف�ني«، مبين�ًا أن »املالية 

طمأنت بأن هناك إدراجاً لحقوقهم«.
واش�ار اىل ان »س�بب تاخر املوضوع يعود اىل 
عدم اكمال ديوان الرقابة املالية تدقيق جميع 
العق�ود ورفعه�ا اىل وزارة املالي�ة«، مؤك�داً 
أن »املحاف�ظ التق�ى ممثيل العق�ود واالجور 
ووعدهم خراً بأنه سيستمر باملوضوع لحني 

تأمني حقوقهم«.

ماء بغداد تكشف عن مشاريع جديدة وتطمئن موظفي 
العقود واالجور

    المستقبل العراقي/ الغانم

بمناس�بة ذك�رى عيد الصحاف�ة العراقية 
املواف�ق الخامس عرش من ش�هر حزيران 
الجاري واملتزامن مع الذكرى ١٥٢ لصدور 
صحيفة الزوراء اوعز الدكتور محمد جميل 
املياح�ي محافظ واس�ط بتخصيص قطع 
ارايض سكنية للصحفيني العاملني والرواد 
يف محافظة واس�ط تثمين�ا لعطائهم الثر 
ودوره�م يف نقل الكلمة الهادفة والصادقة 
واعت�زازا بجهوده�م املخلص�ة م�ن اج�ل 
بناء البلد وترس�يخ قيم التس�امح واملحبة 
.واش�ار الزميل ماج�د العتابي رئيس فرع 
النقابة يف واسط اىل موافقة الدكتور محمد 
جميل املياحي محافظ واس�ط عى شمول 
كافة الصحفيني ورواد الصحافة العراقية 
العامل�ني يف املحافظ�ة بتخصي�ص قط�ع 
ارايض س�كنية لهم تثمينا مل�ا قدموه من 
رؤى وافكار بناءة وجهود مخلصة تساهم 

يف دعم االستقرار ونقل الصور اإليجابية عن 
املحافظة واش�اد العتابي بمواقف الدكتور 
محافظ واس�ط الداعمة ملسرة الصحافة 
والصحفيني العراقيني ومشرا اىل التواصل 
االيجاب�ي ب�ني الزميل مؤي�د الالمي نقيب 
الصحفي�ني العراقي�ني والدكت�ور محافظ 
املبدئي�ة  واس�ط وجهوده�م ومواقفه�م 
املع�رة ع�ن االعتزاز بال�دور املؤث�ر لوقع 
الكلم�ة وتضحيات الصحفي�ني العراقيني 
الذين يتص�دون بجراة وقوة لكل محاوالت 
الظالمي�ني والفاس�دين للنيل م�ن كرامة 
العراقيني ومحاوالتهم الدنيئة الس�تهداف 
وح�دة ونهضة الع�راق .. مبينا بان جهود 
نقي�ب الصحفيني العراقي�ني الزميل مؤيد 
ق�د  واس�ط  محاف�ظ  والدكت�ور  الالم�ي 
س�اهمت يف تخصي�ص مقر جدي�د لفرع 
نقاب�ة الصحفيني العراقي�ني يف املحافظة 
وال�ذي س�يتم افتتاحه بذك�رى العيد ١٥٢ 

للصحافة العراقية ..

حمافظ واسط يوعز بتخصيص قطع 
اراض لصحفيي املحافظة

أبدى اعتزازه بدور الصحافة والصحفيني العراقيني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

باع البنك املرك�زي العراقي، أمس األربعاء، أعى كمية 
م�ن الدوالر منذ تغيره لس�عر ال�رصف يف ١٩ كانون 

االول ٢٠٢٠.
وبل�غ إجمايل املبيعات الكلية ملزاد بيع العملة األجنبية 

للبنك، ٢١7 مليوناً و76٩ ألفاً و٣١٥ دوالراً.
وكان إجمايل البيع ألغراض تعزيز األرصدة يف الخارج 
}ح�واالت، إعتم�ادات{ يف امل�زاد ١٩6 الف�اً و76٩ الفاً 
و٣١٥ دوالراً، أما إجمايل البيع النقدي فكان ٢١ مليون 

دوالر.
وق�رر البن�ك املرك�زي العراق�ي يف ١٩ كان�ون الثاني 
املايض اجراء تغير كبر يف س�عر رصف الدوالر وقرر 

تعديله كما ييل:
١٤٥٠ دينار لكل دوالر سعر رشاء العملة األجنبية من 

وزارة املالية.
١٤6٠ دين�ار لكل دوالر س�عر بي�ع العمل�ة األجنبية 

للمصارف.
١٤7٠ دين�ار لكل دوالر س�عر بي�ع العمل�ة األجنبية 

للجمهور.
وتش�هد البورص�ة يف بغ�داد قف�زة بأس�عار ال�دوالر 
حيث بلغت ١٥٥٠ ديناراً وهو أعى س�عر تسجله منذ 

أسابيع.
يش�ار اىل ان البن�ك املرك�زي قرر األثن�ني، تلبية كافة 
طلب�ات املواطن�ني ع�ى العمل�ة األجنبي�ة )ال�دوالر( 
ألغراض السفر والدراسة والعالج يف الخارج من خالل 
تغذية بطاقات الدفع االلكرتونية }املاسرت كارد والفيزا 

كارد{ وبالسعر الرسمي املحدد من قبل البنك«.

منذ مطلع العام.. البنك 
املركزي يبيع أعىل كمية 

من الدوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر النق�ل الكابت�ن نارص حس�ني بندر الش�بيل، أمس 
االربعاء، عضو مجلس النواب العراقي النائب حسن سالم لبحث 

دعم الوزارة يف تنفيذ برنامجها الحكومي .
وقال الش�بيل »تطرقنا خالل اللقاء الهمية قطاع النقل بمختلف 
مجاالته ، كما تم النقاس حول سبل تمتني العالقة بني السلطتني 
الترشيعية والتنفيذية وآليات تدعيم مؤسسات الدولة عر اصدار 

ترشيعات تساهم يف تقديم الخدمة اىل املواطن العراقي .
م�ن جانبه اعرب النائب حس�ن س�الم  عن دعمه لعم�ل الوزارة 

وخطواتها امللموسة يف تقديم الخدمات للمواطنني.

وزير النقل يلتقي النائب حسن سالـم لبحث 
دعم الوزارة يف تنفيذ برناجمها احلكومي

    بغداد / المستقبل العراقي

واصلت أسعار رصف الدوالر، أمس االربعاء، باالرتفاع يف البورصة 
الرئيسة واالسواق املحلية.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية يف بغداد، ١٥٠٠٠٠ ألف دينار، 
مقابل كل ورقة فئة ١٠٠ دوالر.

كم�ا ارتفع�ت اس�عار بي�ع ورشاء ال�دوالر يف مكات�ب الصرفة 
واألس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٥٠٥٠٠ دينار، 
مقاب�ل كل ورق�ة فئ�ة ١٠٠ دوالر، بينم�ا بلغ�ت اس�عار الرشاء 

١٤٩٥٠٠ دينار، لكل ورقة فئة ١٠٠ دوالر.

    بغداد / المستقبل العراقي

طمأن�ت وزارة الرتبي�ة، طلبة الثالث املتوس�ط بخصوص املراكز 
االمتحانية المتحانات نهاية الس�نة التي تبدأ يف الرابع من ش�هر 
تموز املقبل.وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، حيدر فاروق »املراكز 
االمتحانية يف الثالث املتوس�ط ستكون يف املدارس وضمن الرقعة 
الجغرافية للمنطقة الس�كنية وقد أخذت وزارة الرتبية بالنظر يف 
هذا الجانب«.وأضاف »ممكن خ�الل إعالن املراكز االمتحانية اذا 
كانت يف املدارس س�تكون ضمن الرقعة الجغرافية لهذه املدرسة 
وممكن ان تكون يف املدرس�ة القريبة ملدرسة الطالب وال يتم نقل 

الطلبة اىل أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم«.
وأك�د ف�اروق، ان�ه »من املق�رر ان تس�تكمل ال�دروس املنهجية 
اإللكرتوني�ة يف التلفزي�ون الرتبوي الخ�اص باملراحل كافة ويف ١ 

تموز سيصدر القرار الخاص بالعام الدرايس«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس لجنة الزراعة واملياه واألهوار النيابية س�الم الش�مري، 
أم�س األربع�اء، الحكوم�ة لالس�تفادة القصوى من ارتفاع س�عر 
برميل النفط للمش�اريع االروائية والزراعية.وقال الشمري يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »إرتفاع سعر برميل النفط 
يف الس�وق العاملية ومنذ بداية العام الح�ايل وفر عائدا جديدا للدولة 
ممكن تبويب�ه لتغطية العجز من جهة ولالس�تفادة منه لديمومة 
املش�اريع االروائية والزراعية«.وأضاف، ان »الفرتة الحالية بحاجة 
اىل مزي�د من املش�اريع الخاصة باملياه يف ظ�ل التناقص يف كميات 
املي�اه الداخلة للع�راق من تركي�ا وايران.وحذر الش�مري من »أي 
مح�اوالت لالق�رتاض الداخ�يل والخارجي بع�د اعالن البن�ك الدويل 
استعداده ملساعدة العراق« معتراً »أي اقرتاض جديد يف ظل ارتفاع 

سعر النفط أمر ال يمكن القبول به لغياب مرراته«.

الدوالر يواصل االرتفاع 
باألسواق املحلية

الرتبية تطمئن طلبة الثالث 
املتوسط بشأن املراكز االمتحانية

جلنة برملانية تدعو احلكومة 
لالستفادة من ارتفاع أسعار النفط

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس األربعاء، عن اجراءاتها بش�أن التجاوزات عى خطوط نقل 
الطاق�ة، وفيما حددت عقوبة املتجاوزين، طالب�ت بتوفر أراٍض لنصب محطات ثانوية 

للسيطرة عى األحمال.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة 
»اج�راءات  إن  م�وىس  احم�د 
الكهرباء تجاه مش�كلة  وزارة 
التجاوزات عى الخطوط الناقلة 
ب�ني املناطق، تتضم�ن بحرص 
التج�اوزات وإزال�ة الضياعات 
املوجودة عى شبكة الكهرباء«، 
مبين�اً أن »ال�وزارة عازمة عى 
الجباي�ة  م�رشوع  يف  العم�ل 
االلكرتوني�ة ونص�ب املقاييس 
الذكي�ة الت�ي من ش�أنها ازالة  

التج�اوزات وتحديد الضياعات التي تش�عر املواطنني بكلفة الطاق�ة الباهظة ، كما انها 
تؤس�س لتدعيم وتحسني شبكات التوزيع«.واضاف ان »الوزارة مستمرة يف حمالتها عى 
رفع التجاوزات، وهناك قانون عراقي ينص عى ان يغرم املتجاوزون عامني بأثر رجعي«، 
مش�راً اىل »اننا ماضون بربط محطاتنا بال�RG  ونظام )سكادة ( اللذين من شأنهما ان 
يراقب�ا املغذيات وأحمالها، وحرص الطاقة املجهزة والطاقة املحس�وبة والطاقة املجباة«.

وبشأن قطاع التوزيع، اكد موىس ان »هناك تعاوناً مع الحكومات املحلية والدوائر البلدية 
عى رفع جميع ما من شأنه ان يكون تجاوزات عى الشبكة ويحرر األسالك ايضا«، الفتاً 
اىل أن »هناك محددات وضوابط يف ايصال التيار الكهربائي، تتمثل بإلزام الدوائر العمل بها 
للمحافظة عى شبكة التوزيع ومكوناتها«.وتابع ان »هناك خطة شاملة لفك االختناقات 
تتمث�ل بنصب محطات وتنقلها يف بعض مراكز الحمل، اضافة اىل تغير س�عات املحوالت 
بسعات اكر، فضال عن التعامل مع الرشكات يف القطاع الحكومي التابع لوزارة الصناعة 
وبع�ض رشكات القطاع الخاص لتوريد املحوالت واملواد الحاكمة إلدامة الش�بكة«.وذكر 
موىس »اننا رشعنا باستخراج هذه املغذيات التي وصلت اىل نحو ٢٠٤٠ مغذياً فقط يف هذا 
الع�ام يف موازنة األحمال، كما رشعنا بنصب محوالت صندوقية تكون ذات )برودكش�ن( 
ع�اٍل )أي: أجه�زة حماية عالية يصعب التجاوز عليها( والتي تحافظ عى الش�بكة وعى 
أحمال املستهالكني«.وبني ان »خطتنا يف ضوء املوازنة تتضمن كهربة بعض املناطق التي 
ل�م تصل إليها الكهرب�اء، اضافة اىل زيادة يف حج�م توزيع الطاقة، وت�م ادخال تحويلية 
ثانوية كبرة من ش�أنها أن تفرق يف األحمال«.واكد املتحدث باس�م ال�وزارة »اننا انتدبنا 
الدوائر البلدية ودوائر األمانة واملحافظني لتوفر قطع اراض لنصب محطات ثانوية بغية 
السيطرة عى األحمال، كما طالبناهم بالسيطرة عى توزيع املناطق العشوائية والزراعية 

لتكون شبكة التوزيع مالئمة لتقدم ساعات تجهيز مقبولة«.

خطة جديدة للكهرباء تتضمن نصب 
حمطات وتغيري سعات املحوالت

السفارة الصينية تكشف تفاصيل جديدة 
ختص عقد تأهيل مطار النارصية

ايران توافق عىل اإللغاء املتبادل 
للتأشريات مع العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

نرشت السفارة الصينية يف بغداد، تفاصيل عقد مرشوع إعادة تاهيل 
مطار النارصية الدويل يف محافظة ذي قار.

وقالت السفارة يف بيان عى صفحتها يف الفيسبوك :«تم توقيع العقد 
ب�ني الحكوم�ة العراقي�ة التي يمثلها رئيس س�لطة الط�ران املدني 
العراقي نائل س�عد، والرشكة الصينية العامة للهندس�ة االنش�ائية 
ذات مس�ؤولية مح�دودة }جني كي�و{، إلعادة تأهيل وإنش�اء مطار 
النارصي�ة ال�دويل الثالث�اء املايض، بحض�ور رئيس مجل�س الوزراء 

مصطفي الكاظمي والسفر الصيني تشانغ تاو«.
وأضاف�ت »تكون قيمة م�رشوع مطار النارصية ال�دويل قدره ٣67 
ملي�ون دوالر أمريك�ي بصيغ�ة التصميم }ال�رشاء واالنش�اء{ فيما 
يحتوي نطاق العمل عيل مبني الركاب الجديد و مبني مراقبة الحركة 
الجوي�ة ومبني الش�حن و٢٥ كم يرتبط بني املطار ووس�طي املدينة 

وتأهيل مدرج اإلطالع وساحات الطائرات«.
وأشارت اىل، إنه »أول مرشوع للبنى التحتية للرشكة الصينية العامة 
للهندسة االنشائية ذات مسؤولية محدودة العادة إعمار العراق وهو 
أيض�ا أول مرشوع املط�ار تنفذه الرشكة الصينية العامة الهندس�ة 

االنشائية العادة إعمار العراق«.
وأكدت الس�فارة الصيني�ة أن املرشوع »ذو أهمية الكبرة لتحس�ني 
ظروف املرور وتحسني مستويات البنى التحتية وتوفر فرص العمل 

يف املنطقة الجنوبية يف العراق«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

واف�ق مجلس ال�وزراء االيراني عى 
إصدار لوائح تتعل�ق بإلغاء متبادل 
الجوازات  الدخول لحملة  لتأشرات 

العادية بني ايران والعراق.
وب�نّي املوق�ع الرس�مي للحكوم�ة 
االيراني�ة أن مجلس ال�وزراء أقر يف 

جلس�ته اليوم، ايج�اد لوائح اللغاء 
تأش�رات الدخ�ول لحمل�ة جوزات 
السفر العادية ملدة ٤٥ يوما بني ايران 
والعراق رشيطة االجراء املتبادل بني 
البلدين. وعزا قراره »لتسهيل زيارة 
ال�زوار االيرانيني للعتبات املقدس�ة 
يف العراق الس�يما يف ف�رتة أربعينية 

االمام الحسني )ع(«.

معمل ورق البرصة يبدأ التشغيل التجريبي ألول 
خط إنتاجي للدفاتر املدرسية

حمافظة بغداد تعلن إمتام عمليات اإلكساء حليي السالم بعد توقف 18 عامًا.. افتتحه النائب الثاني حملافظ البصرة ضرغام االجودي 
والزهور يف اللطيفية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ب�دأ معم�ل ال�ورق يف الب�رصة التابع ل�وزارة 
الصناع�ة واملعادن بالتش�غيل التجريبي ألول 
خ�ط إنتاجي للدفات�ر املدرس�ية املتوقف منذ 
عام ٢٠٠٣. وبطاق�ة انتاجية تصل اىل ثمانية 

آالف دفرت يف اليوم.
ملحاف�ظ  الثان�ي  النائ�ب  وق�ال 
البرصة الدكتور رضغ�ام االجودي 
يف ترصي�ح صحفي »وجدن�ا إدارة 
وكادر املعم�ل يف همة ورغبة عالية 
بتشغيل الخطوط االنتاجية للمعمل 
حيث ان العراق يس�تورد املنتوجات 
الورقي�ة من الخ�ارج ، بعد ان كان 
يس�د الحاج�ة املحلية ويص�در اىل 
س�يتم  ان�ه  اىل  مش�را   . الخ�ارج 
افتتاحه قريبا ليبدأ بإالنتاج الفعيل 

للدفاتر املدرسية .

وأضاف »هناك ملس�ات أخ�رة لصناعة الورق 
الصح�ي بع�د تصليح ع�دد من املكائ�ن التي 
كانت متوقفة منذ الثمانينات وكذلك الحصار 

يف التسعينيات ليسد الحاجة من املنتوجات .
ودع�ا االج�ودي وزارة الصناع�ة واملع�ادن اىل 
دعم معمل ورق البرصة باعتباره من املعامل 

الحيوية واالقتصادية وذلك بتشغيل الخطوط 
اإلنتاجي�ة لتس�توعب عددا م�ن العاطلني عن 
العمل فضال عن توفر مردود مايل واقتصادي 

للبلد وتسهم يف سد الحاجة املحلية .
من جانب�ه ذكر مع�اون مدير مصن�ع الورق 
أحمد رشيف: انه تم التش�غيل التجريبي لخط 
إنتاج�ي للدفاتر املدرس�ية بطاقة 
ثمانية آالف دفرت يف اليوم، مبينا ان 
الخط تم الحصول عليه من منشأة 

صناعية يف محافظة أخرى.
وأضاف » ان وزارة الصناعة تعتزم 
التعاقد مع وزارة الرتبية لتزويدها 

بإنتاجنا من الدفاتر. 
الب�رصة م�ن  ويع�د معم�ل ورق 
املعامل املهمة والكبرة باملحافظة 
وال�ذي انش�أ يف بداية س�بعينيات 
القرن املايض عى مساحة أكثر من 

٢٥ كم٢.

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

أعلنت محافظ�ة بغداد، أمس األربع�اء، إتمام 
عملي�ات التبلي�ط لحي�ي الس�الم والزه�ور يف 

ناحية اللطيفية، التابع اىل قضاء املحمودية.
وقال مدير بلدية اللطيفية اس�ماعيل لفتة، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه 
»بتوجي�ه مب�ارش م�ن محافظ بغ�داد محمد 
جابر العطا، ومتابعة ميدانية من مدير بلديات 
محافظة بغداد يارس القرييش، انجزت بالكامل 
اعمال االكساء لحيي الزهور والسالم، للطبقة 
الجانب�ي،  الرص�ف  واعم�ال  والثاني�ة،  االوىل 
الش�ارع  طري�ق  اكت�اف  كذل�ك  واملقرن�ص، 
الع�ام )حلة/بغداد( ورفع االنقاض وتش�جر 
الس�احات، بعد اكمال منظومة السقي، ضمن 
خطة رشع�ت به�ا محافظ�ة بغ�داد لتطوير 
مناطق اطراف العاصمة«، الفتا اىل »استحصال 
موافقة املحافظ، عى اكس�اء احياء ١٤ تموز، 
والقادس�ية، والخ�راء، والح�ي الصناع�ي، 
كذلك حيي الزارعة والعسكري، الواقعني خارج 

الحدود البلدية«. 
واكد مدير ناحية اللطيفية احمد سليم فياض، 
»ان محافظ�ة بغداد يف طور اعداد الكش�وفات 
الفنية، للرشوع بإنشاء شبكة مجاري وتبليط، 
لحي النفط، وذلك بتنس�يق العمل بني مديرية 
البلدي�ات، واملجاري«، مش�را اىل ان »محافظ 

بغ�داد املهندس محمد جاب�ر العطا، وافق عى 
انشاء مستشفى نموذجي يف ناحية اللطيفية، 
كونه�ا بحاج�ة اىل مؤسس�ة صحي�ة رصينة 
تخدم االهايل، ال س�يما وان العمل قائم بإعداد 
الكش�وفات الفني�ة من قبل قس�م الهندس�ة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الخصوص«.

ً
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حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم  2021/14 ) اعادة استقرار تطوير ريفي ( للمرة االوىل 
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

وتبليط الطريق الرابط بني مركز ناحية القريوان قرى سيباية عامش وسيباية 
حروش  )املرحلة االوىل ( 

) ضم�ن تخصيص�ات ميزانية اعادة االس�تقرار لع�ام 2020  ملحافظة 
نين�وى(  وبكلف�ة تخميني�ة )693,450,000 دين�ار ( س�تمائة وثالثة 
وتس�عون مليون واربعمائة وخمس�ون  الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ 

)180( يوم .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قس�م العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا 
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2021/6/17( 
للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقط�وع قدره 150,000 

الف دينار فقط ) مائة وخمسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قب�ل صاحب العطاء او م�ن يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صن�دوق العطاءات ل�دى لجنة فت�ح العطاءات مرفقا مع�ه الوثائق 
واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
االحد املوافق 2021/6/20 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االربعاء 
املواف�ق 2021/6/16 لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء
مع التقدير

حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم  2021/15 ) اعادة استقرار تطوير ريفي ( للمرة االوىل 
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

انشاء وتبليط طرق يف قرى )الزوري اجليساري كركافر اجلزيرة كرالوند خراب 
العاشق( 

مرحلة اوىل / ناحية زمار
) ضم�ن تخصيص�ات ميزانية اعادة االس�تقرار لع�ام 2020  ملحافظة 
نينوى(  وبكلفة تخمينية )597,235,000 دينار ( خمس�مائة وس�بعة 
وتس�عون مليون ومائتان وخمس�ة وثالثون الف دين�ار عراقي وبمدة 

تنفيذ )190( يوم .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قس�م العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا 
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2021/6/17( 
للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقط�وع قدره 150,000 

الف دينار فقط ) مائة وخمسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قب�ل صاحب العطاء او م�ن يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صن�دوق العط�اءات لدى لجنة فت�ح العطاءات  مرفق�ا معه الوثائق 
واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
االحد املوافق 2021/6/20 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االربعاء 
املواف�ق 2021/6/16 لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء
مع التقدير

حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم  2021/37 ) اعادة استقرار تطوير ريفي ( للمرة االوىل 
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

تبليط باالسفلت وصب كونكريت لشوارع متفرقة  يف منطقة السادة وبعويزة 
) ضم�ن تخصيص�ات ميزانية اعادة االس�تقرار لع�ام 2020  ملحافظة 
نين�وى(  وبكلف�ة تخميني�ة )287,930,000 دين�ار ( مائتان وس�بعة 
وثمان�ون  مليون وتس�عمائة وثالثون   الف دين�ار عراقي وبمدة تنفيذ 

)90( يوم .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قس�م العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا 
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2021/6/21( 
للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقط�وع قدره 150,000 

الف دينار فقط ) مائة وخمسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قب�ل صاحب العطاء او م�ن يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صن�دوق العطاءات ل�دى لجنة فت�ح العطاءات مرفقا مع�ه الوثائق 
واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
الثالثاء املوافق 2021/6/22 الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الخميس 
املواف�ق 2021/6/17 لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء
مع التقدير

العدد : 12321
التاريخ : 2021/6/7

العدد : 12326
التاريخ : 2021/6/7

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

العدد : 12323
التاريخ : 2021/6/7

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |376 |2020
التاريخ/2021/6/3 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 1 مقاطعه 
36 نه�ر ضامن الواقع يف الكوت /طري�ق بغداد العائد 
للمدين )سلمان كاظم وس�مي( املحجوزه لقاء طلب 
الدائن )جميل خلف وس�مي( البالغ )450,000,000( 
ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة)30يوما( تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- 1 مقاطع�ه 36 نه�ر ضام�ن / 
طريق كوت � بغداد

2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعيه تس�قى بالواسطه / 
مملوكه للدوله 

3-ح�دوده و اوصاف�ه: ارض زراعي�ه مملوك�ه ع�ىل 
الشيوع

4-مش�تمالته :- ارض زراعيه خاليه من املش�يدات و 
املفروسات 

5-درجة العمران :
6-املس�احة :- املس�احة الكليه للعق�ار 2195دونم و 
9اولك و املساحة املباعة العائده للمدين سلمان كاظم 

وسمي هي 5647 من اصل العقار 
7-– الشاغل :- 

و  اربعمائ�ة   450,000,000  -: املق�درة  8-القمي�ة 
خمسون مليون دينار

���������������������������������������������
فقدان 

فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء – 
مديري�ة توزيع كهرباء الكرخ – رشك�ة كهرباء بغداد 
- باسم املوظف سعدون هليل لفتة – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل مصدرها .
���������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )رسن كريم منصور( 
الذي يطلب تبديل اللقب من )الغنامي( اىل )الحيدري(. 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق أح�كام املادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
���������������������������������������������

إىل الرشيك مها كاظم عليوي 
اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 32544/3 حي العروبه خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

نرسين محمد ظاهر

اعالن
يعلن نادي الرشطة الريايض عن مزايدة 
علني�ة لبيع مواد كهربائي�ة ومكتبية 
ومعدات رياضية وعىل الراغبني بدخول 
املزاي�دة الت�ي س�تجري ي�وم االثنني 
املوافق 2021/6/14 الساعة الحادية 
ع�رش صباح�ا يف مقر ن�ادي الرشطة 
الري�ايض الواقع يف ش�ارع فلس�طني 
مقاب�ل نصب الش�هيد ومجاور وزارة 
امل�وارد املائي�ة عىل ان يت�م دفع مبلغ 
وقدره )50,000( خمسون الف دينار 
اىل شعبة الحس�ابات من قبل الراغب 
باملزايدة غري قابلة للرد عىل ان يتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة دف�ع اجور 

االعالن

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/4/18
إىل  / املدعوة ) عذراء عايد عبد رايض (

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )عايد عبد رايض( 
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وفاة بح�ق املدعوة )عذراء عايد عبد 
رايض( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرشة 
أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل
�����������������������������������

فقدان اجازة بناء
فقدت مني اجازة بناء بأسم )نوريه حسني 
خطار ( الصادرة من مديرية بلدية الكوت 

املرقمة 576 يف تاريخ 2018/10/8 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل الجه�ة 

الصادرة منها

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

/ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 

رقم الدعوى : 3164 / ش / 2021 
التاريخ : 2 / 6 / 2021 

اىل / املدع�ى عليه ) محمود نارص عبد 
اللطيف ( 
م / اعالن 

اقام�ت املدعي�ة ) جنان ولي�د احمد ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اعاله والتي 
تطالب�ك فيها ) بالنفق�ة ( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب ماج�اء برشح 
املبل�غ القضائ�ي ع�ىل ورق�ة التبليغ 
واملؤي�دة بخت�م املجلس املح�يل تقرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانون�ا يف موع�د املرافعة املوافق 
22 / 6 / 2021 سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

محمد محيسن عيل
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد: 4025/ش2021/7
التاريخ: 2021/6/9

إىل/ املدعى عليه ) فهد يحيى هادي( 
إعالن

أق�ام املدعي�ة ) هند اي�اد عبد مس�لم( الدعوى بالع�دد )4025/
ش2021/7( ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا )تفريق 
قضائ�ي( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار بغداد الجدي�دة منطق�ة النعريية/بغداد ، قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن وعليك الحض�ور أمام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/6/22 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

اثري فاهم محسن

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 19/4920

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 علوة الفحل - كوفة
الجنس: دار

املساحة : 200 
املش�تمالت : - غرفت�ن+ صال�ة واس�تقبال +مطب�خ وصحيات 

وهيكل ضمن الدار ،البناء مسلح
مق�دار البي�ع : 190،000،000 مائ�ة وتس�عون ملي�ون دين�ار 

الغريها
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة باملزاي�دة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن )نادية حس�ن فليح( لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن ) مرصف الرش�يد( البال�غ )35،640،000( 
ال�ف ديناراً فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )190،000،000( 
مائة وتسعون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
رائد ستار عبد االمري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3/23529 ميسان

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : - غرفت�ن وصال�ة ومطب�خ  وصحي�ات س�قوفه 
شيلمان

الشاغل : قاهره محمد سلمان
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن )قاهره محمد س�لمان( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) م�رصف الرش�يد/الكوفة( البالغ ) 
15،184،500( خمس�ة عرش مليون ومائة واربعة وثمانون الف 
وخمس�مائة ديناراً فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبي�ع البالغة 
)60،000،000( س�تون ملي�ون دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عبد النارص جواد كاظم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد: 4107/ش2021/1
التاريخ: 2021/6/9

إىل/ املدعى عليها ) غصون عيل كامل( 
إعالن

أق�ام املدع�ي ) حس�ن عزي�ز ع�يل( الدع�وى بالع�دد )4107/
ش2021/1( امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها )قطع نفقه(

ع�ن املدعى عليها، وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار بغداد /الحري�ه /محله418/زقاق30/

دار95 ، قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن وعليك الحضور أمام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/6/20 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

حميد جخم علوان

�����������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 2019/755

اعالن
 نظرا لعدم بلوغ املزايدة لرشاء س�هام يف العقار تسلس�ل  ) 107 
/762  الكائ�ن النجف الكوفة كريش�ات ( العائ�د للمدين )كريم 
ترك�ي عبد الكاظ�م( لقاء طلب الدائن ) ش�ريين ذي�اب بديوي( 
البالغ )7,500,000( سبعة مالين وخمسمائة الف دينار عراقي 
)80% ( م�ن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة خمس�ة عرش 
يوم�ا من الي�وم التايل للنرش فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية مستصحب معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللية عىل املشري وذلك استنادا للمداد 98 من قانون التنفيذ، 
عدد الس�هام املراد بيعها )1900( سهم من اصل االعتبار الكيل ) 

22638( سهم.
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  : كوفة /كريشات 762/107 
2 � جنسه ونوعه : دارين 

3 � حدوده واوصافه: بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته : العق�ار عب�ارة ع�ن دارين مف�رزة بصورة غري 
رسمية يقعان عىل شارعن فرعين، الدار االوىل : عبارة عن هيكل 
غري مسقف قيد االنشاء ، الدار الثانية: يكون النزول اليه بواسطة 
اربع�ة باي�ات وممر ي�ؤدي اىل س�احة ال�دار واس�تقبال وباحة 
مكش�وفة وغرفة نوم عدد ثالثة وتواليت ارضية االستقبال مكن 
الكايش املوزئيك اما بقية ارض الدار مبلطة باالسمنت اما ارضية 
املم�ر مع الباحه املنكش�وفة مبلطة باالش�تايكر العادي املتهالك 
وال يحتوي عىل س�لم السقف من الطابوق والشيلمان مجهز ماء 

وكهرباء علما ان الدار بمستوى مر تحت مستوى الشارع.
5 �مساحته : )2 اولك و26مر و38 سنتمر( 226،38مر مربع

6 �  درجة العمران : الدار االوىل قيد االنشاء الدار الثانية رديء
7 � الش�اغل  : الدار االوىل اليوج�د الدار الثانية رحيم ونومي اوالد 

تركي ويرغبون بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر
8 � القيمة املقدرة : القيمة املقدرة لس�هام املدين خمس�ة مالين 

وخمسمائة الف دينار )5،500،000(
9- بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالرشاء

10- موع�د املزايدة: الي�وم االخري لالعالن الس�اعة الثانية عرشة 
ظهرا

11- مكان املزايدة: داخل مديرية تنفيذ الكوفة.

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2557/ب2021/3
التاريخ : 2021/6/9

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) نسيم مجيد مزعل( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزامك واملدعى عليه االول عالء حسن عيل بتأديتكم له بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م مبلغاً مقداره ) 800 $ ع�ن القرض املؤرخ يف 
2019/5/15 (،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة مدينة الص�در واملؤيد من قبل 
مخت�ار املحلة )محس�ن هويدي عبي�د( ، لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2021/6/17 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1990/ب2021/4

التاريخ : 2021/6/9
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد جاسم محمد( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزامك واملدعى عليه االول والثاني والثالث بتأديتكم له بالتكافل 
والتضامن بينكم مبلغاً مقداره ) 19400 $ عن القرض املؤرخ يف 
2019/4/23 (،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة الب�رصة واملؤيد من قبل مختار 
املنطقة ) فرحان يوسف مهنا( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/6/13 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2477/ب2021/3
التاريخ : 2021/6/9

اعالن
إىل/ املدعى عليها ) ازهار عبد الرضا كريم( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزام�ك واملدع�ى عليه الثاني ك�رار عدنان خض�ري بتأديتكم له 
بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم مبلغاً مق�داره ) 125 $ عن القرض 
امل�ؤرخ يف 2018/9/16 (،ونظرا لثبوت مجهولي�ة محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الديوانية واملؤيد 
من قبل املجلس املحيل االستشاري ممثلية حي االمري يف محافظة 
الديواني�ة ، لذا تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/6/17 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

خالد جابر عبيد

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3140/ب2021/5
التاريخ : 2021/6/9

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) عيل رايض حمود( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزامك واملدعى عليهم االول مؤيد محس�ن جاب�ر والثاني احمد 
رحي�م كريم والرابع منت�رص رحيم كريم بتأديتكم ل�ه بالتكافل 
والتضام�ن بينكم مبلغاً مق�داره ) 24600 $ عن القرض املؤرخ 
2019/9/19 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة النارصية واملؤيد من قبل 
مختار حي الشهداء/6/ذي قار قضاء النارصية ) حسن مهلهل 
حس�ن( لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/6/15 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2079/ب2021/2
التاريخ : 2021/6/9

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) ليث احمد جدوع( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
الحك�م بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتأديتك�م ل�ه بالتكافل 
والتضام�ن بينكم مبلغاً مق�داره ) 2200 $ ع�ن القرض املؤرخ 
يف 2019/7/30 (،ونظ�را لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة الكوفة محمد عيل كاظم 
واملؤيد من قبل مختار ملحق ميس�ان قطاع 22 يف قضاء الكوفة 
املقدسة ) زيد عباس الحاتمي( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/6/13 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2477/ب2021/3
التاريخ : 2021/6/9

اعالن
إىل/ املدعى عليها )كرار عدنان خضري( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزام�ك واملدعى عليه االول ازهار عبد الرض�ا كريم بتأديتكم له 
بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم مبلغاً مق�داره ) 125 $ عن القرض 
امل�ؤرخ يف 2018/9/16 (،ونظرا لثبوت مجهولي�ة محل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الديوانية واملؤيد من 
قب�ل مختار مجمع الزيتون يف محافظة الديوانية )س�امر عباس 
ع�ودة الجب�وري(، لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/6/17 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

خالد جابر عبيد

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 155/ب2020/1
التاريخ  : 2021/5/24

إعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع العقار 
املرقم )8485 ب�راق جديدة( يف النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور أعاله واملبينة أوصافه وقيمته أدناه فعىل 
الراغب�ن بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش( 
يوم�ا من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق 
ألم�ر  محكمة ب�داءة النجف وص�ادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم األخري من اإلعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب 

هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسن حمزة
االوصاف:- العقار املرقم )8485 براق جديدة( يف النجف عبارة عن 
دار مبني بطابقن يقع عىل شارع بعرض 12 مر وبواجهة 9 مر 
وبمس�احة اجمالية تقدر بحوايل ) 155،80 مر مربع( ويحتوي 
ع�ىل ممر 3×7 وصحيات خارجية ومطبخ 4×4 واس�تقبال 3×5 
وصالة وس�طية 3×7 وصحيات عدد 2 مغلفة بالسرياميك وغرف 
ن�وم ع�دد 3 بابعاد 3×4 وكش�وفة عدد 3 يف الطاب�ق االريض اما 
الطاب�ق العل�وي يتكون من غرف نوم ع�دد 4 االوىل 3×5 والثالثة 
الباقي�ة 3×4 وصال�ة وس�طية 4×5 ومجموعة صحي�ة والعقار 
مس�قف بالكونكري�ت عدا ج�زء من الصال�ة يف الطاب�ق العلوي 
وغرفت�ن ن�وم يف الطاب�ق املذكور مس�قفتان بالش�يلمان مبلط 
بالكايش املوزائيك مجهز باملاء والكعرباء مشغول من قبل املدعى 
عليه ) عيل حسن علوان( وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تأجؤر درجة عمران الدار جي�دة ، وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبل�غ مق�داره )142،320،000( مائة واثن�ان واربعون 

مليون وثالثمائة وعشورن الف دينار الغريها.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2112/ب2021/2

التاريخ : 2021/6/9
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) انور كاظم سلهو ( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزامك واملدعى عليهم الثاني انتصار حافظ سلطان بتأديتكم له 
بالتكافل والتضامن بينك�م مبلغاً مقداره ) 1900 $ عن القرض 
امل�ؤرخ 2019/9/24 (،ونظ�را لثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة النجف )يارس جبار 
محس�ن( واملؤيد من قبل مختار حي االنص�ار يف النجف االرشف 
) عدن�ان حس�ن منص�ور الطالقاني( ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2021/6/13 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3/6757 عروبه

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : - صال�ة واس�تقبال وغرفت�ن ومطب�خ  وصحيات 
وغرفتن ويف االعىل غرفتن ومطبخ

الشاغل : فاطمة عباس حميدي
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن )فاطم�ة عباس حميدي( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) م�رصف الرش�يد/الكوفة( البالغ ) 
9،126،250( تس�عة مالين ومائة وستة وعرشون الف ومائتان 
وخمس�ون دين�اراً فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبي�ع البالغة 
)80،000،000( ثمان�ون ملي�ون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عبد النارص جواد كاظم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

�����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية

تنفيذ /30
رقم االضبارة : 2021/1700

التاريخ : 2021/6/8 
اىل  /املنفذ عليه ) فالح حسن خضري( 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كتاب مرك�ز رشطة الهندية 
بالع�دد )6778( يف 2021/6/2 واش�عار مخت�ار املنطق�ة ان�ك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الهندية 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

نبيل عبود آل عنون
اوصاف املحرر:-  قرار محكمة االحوال الشخصية بالعدد )398/

ش/2021( يف 2021/3/23، قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى 
عليه )فالح حس�ن خضري( بتأديته البنته ) تقى الله فالح( نفقة 
مس�تمرة بواق�ع 100000 مائ�ة الف دينار ش�هريا م�ن تاريخ 
اقامة الدعوى يف 2021/2/16 وللمستقبل وتحميل املدعى عليه 
الرسوم واملصاريف وبضمنها اتعاب املحاماة وكيل املدعيه البالغ 

مقدارها 10000 عرشة االف دينار.

�����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية

تنفيذ /30
رقم االضبارة : 2021/1701

التاريخ : 2021/6/8 
اىل  /املنفذ عليه ) فالح حسن خضري( 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كتاب مرك�ز رشطة الهندية 
بالع�دد )6778( يف 2021/6/2 واش�عار مخت�ار املنطق�ة ان�ك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الهندية 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

نبيل عبود آل عنون
اوصاف املحرر:-  قرار محكمة االحوال الشخصية بالعدد )396/

ش/2021( يف 2021/3/23، قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى 
عليه )فالح حس�ن خضري( بتأديته للمدعيه ) رفل فالح حس�ن( 
نفق�ة مس�تمرة البنته بواق�ع 100000 مائة الف دينار ش�هريا 
م�ن تاريخ اقامة الدعوى يف 2021/2/16 وللمس�تقبل وتحميله 
الرسوم واملصاريف وبضمنها اتعاب املحاماة وكيل املدعيه البالغ 

مقدارها 10000 عرشة االف دينار.

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3140/ب2021/5
التاريخ : 2021/6/9

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) مؤيد محسن جابر( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزام�ك واملدع�ى عليه الثان�ي احمد رحي�م كري�م والثالث عيل 
رايض حمود والراب�ع منترص رحيم كريم بتأديتك�م له بالتكافل 
والتضام�ن بينكم مبلغاً مق�داره ) 24600 $ عن القرض املؤرخ 
2019/9/19 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة النارصية واملؤيد من قبل 
مختار حي الشهداء/6/ذي قار قضاء النارصية ) حسن مهلهل 
حس�ن( لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/6/15 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.  
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 975

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرساي/ املشخاب
الجنس: محالت عدد )3( وشقة/شيلمان

النوع : ملك رصف 
املشتمالت : - محالت عدد )3( وشقة/البناء من الشيلمان

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن )فطن�ه نارص جابر( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرته�ن ) م�رصف الرش�يد/فرع الكوف�ة( البالغ 
)32،400،000( اثنان وثالثون مليون واربعمائة الف ديناراً فعىل 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتب�اراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة )80،000،000( ثمانون مليون 
دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً م�ن اليوم 

األخري. 
كرار عماد كايت

مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/4/18
إىل  / املدعوة ) ملياء عايد عبد رايض (

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )عايد عبد رايض( طلبا إىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوة )ملي�اء عايد عبد 
رايض( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2453/ش2021/1
التاريخ : 2021/6/8

م/إعالن
إىل/ املدعى عليه ) عالء عواد كاظم (

/2453( املرق�م  بالدع�وى  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  أص�درت 
ش2021/1( يف 2021/4/8 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض ) بنفق�ة 
ماضي�ة ومس�تمرة( للمدعي�ة) مري�م س�عد ش�مران( ونفق�ة 
مس�تمرة لالطفال كل من )طيبة ونداء وخول�ة( وتأييد حضانة 
للمدعي�ة ع�ىل البنات املذك�ورات اعاله وملجهولي�ة محل إقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة حي العسكري 
/ كرب�الء ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك ح�ق االعراض عىل الق�رار الغيابي خالل 

املدة القانونيه وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

حميد جخم علوان

�����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية

تنفيذ /30
رقم االضبارة : 2021/1702

التاريخ : 2021/6/8 
اىل  /املنفذ عليه ) فالح حسن خضري( 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كتاب مرك�ز رشطة الهندية 
بالع�دد )6778( يف 2021/6/2 واش�عار مخت�ار املنطق�ة ان�ك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الهندية 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

نبيل عبود آل عنون
اوص�اف املح�رر:-  قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الهندية 
بالع�دد )394( يف 2021/3/23، ق�ررت املحكم�ة الحك�م بالزام 
)فالح حس�ن خض�ري( بتأديته للمدعيه ) خريي�ه محمد عباس(
نفق�ة ماضية بواق�ع 100000 الف مائة الف دينار ش�هريا ملدة 
س�نة واح�دة تس�بق اضاف�ة لدع�وى يف 2021/2/16 ونفق�ة 
مستمرة بواقع 100000 مائة الف دينار شهريا من تاريخ اقامة 
الدعوة اعاله وللمس�تقبل وتحميله الرس�وم ومصاريف الدعوى 

البالغ مقدارها 10000 عرشة االف دينار.

�����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

تنفيذ /30
رقم االضبارة : 398/ت/2019

التاريخ : 2020/12/9 
اىل  /املنفذ عليه ) حسام محمد جليل( 

لقد تحق�ق لهذه املديرية من تنفيذ بغداد الجديدة ومركز رشطة 
الخنس�اء  ومخت�ار منطقة ش�هداء العبيدي ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوص�اف املح�رر:-  ق�رار محكمة ب�داءة النجف املرق�م 1140/
حس�ام   ( املدي�ن  ال�زام  املتضم�ن   2019/5/12 يف  ب/2019 
محم�د جليل( بتأديته للدائن ) مهند حس�ن م�ايش( مبلغ قدره 
)160،000،000( مائ�ة وس�تون مليون دينار وال�ذي يمثل ثمن 
العقار  املرقم )5047/6 م19( ش�ماعيه واكرع والثابت بموجب 
مقاول�ة البي�ع الخارج�ي وتحمي�ل املدع�ى عليه كافة الرس�وم 

واملصاريف القضائية وبضمنها اتعاب املحاماة.

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2374/ب2021/3
التاريخ : 2021/6/3

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) عيل رشيد عبد الكاظم ( 

أق�ام املدعي )خالد حس�ن ن�ور( الدع�وى املرقمة أع�اله والتي 
يطل�ب فيها الحك�م ) بتأديتك له مبلغاً مق�دراه ) ثمانية مالين 
واربعمائ�ة ال�ف دينار ( وذل�ك عن بضاعة بخ�ور املالك بموجب  
وص�ل االمان�ة بتاري�خ 2018/3/12( ،ولثب�وت مجهولية محل 
إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجزائر 
5 ) جميل عيىس الغانمي( ، لذا قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2021/6/22 وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

�����������������������������������������������
مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف

العدد: 7907
التاريخ: 2021/6/8

م/إنذار
إىل الفالح�ة  )كلث�وم عنون محمد( املوزع عليها مس�احة )10 ( 
دون�م ضم�ن الس�لف 1/1 مقاطع�ة 17 الجف�رية بموجب قرار 

التوزيع املرقم 196 يف 1971/2/1.
نظ�را الرتحالك عن املنطقة وترك املس�احة املوزع�ة عليك اعاله 
بموج�ب املذكور وتركها عرضة للتجاوزات واالس�تغالل من قبل 
الغري وع�دم امتثالك للتعليم�ات رقم 4 لس�نة 1970 لذلك ننذرك 
بوج�وب التقيد بم�ا اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة خالل 
فرة 10 ايام من تاريخ النرش ومراجعة مديريتنا / قسم االرايض 
واملساحة وبخالفه سوف نقوم بالغاء املساحة املوزعة عليك وفق 

االصول.
منعم شهيد حسن

مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/ وكالة

�����������������������������������������������
مديرية زراعة محافظة واسط

انذار
اىل الوريث / فهد عبدان محمد 

نظرا الرتحالك عن االرض املتعاقد عليها الفالحة شمسية 
صحن جواد والبالغة 50 دونم  ضمن القطعة 2 مقاطعة 
33 ه�ور الش�ويجة بموجب العق�د الزراع�ي املرقم 237 
لس�نة 1970  واملربم وفق القانون 117 لسنة 1970 وبما 
انك مرتحل ومجهول االقامة حس�ب انذار مركز الرشطة 
واش�عار املختار لذا  ننذركم ملراجعة الش�عبة القانونية يف 
مديرية زراعة واس�ط لبيان موقفكم م�ن اكمال معاملة 
نق�ل الحق�وق واللتزام�ات موروثتكم املتوفية شمس�ية 
صح�ن ج�واد   وخ�الل ف�رة )30( يوم م�ن تاريخ نرش 
االن�ذار وبخالفه يتم اكمال معاملة نقل حقوق والتزامات 

العقد وبدون حضوركم   
م.ر مهندسن زراعين
اركان مريوش حسن 

مدير زراعة محافظة واسط
�����������������������������������������������

اعالن اىل الرشيكة
سناء عبد الله عبد االمري 

اقت�ى حضورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف وذلك القرارك 
باملوافقة عىل ص�دور اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 
74677/3 حي النرص مناصفة مع الرشيك خالد حس�ن 
حبيب وخالل عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر االجازة 

وفقا للضوابط الالزمة

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1572/ب/2018

التاريخ: 2021/6/8
اعالن

املدعن / 1-سعد 2-محمد 3-هناء أبناء إسماعيل محمد 
4-احمد 5-أسامة ولدي عبد الباري نجم

املدع�ي عليه�م / 1-حق�ي 2-رع�د 3-عبد الس�الم أوالد 
إسماعيل محمد

تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلسل 
25/91 الكزارة مس�احته 2 اولك و 80م2 يقع يف منطقة 
العش�ار شارع كنيس�ة القلب االقدس للرسيان الكاثوليك 
يف منطقة تجارية فيها محالت تجارية وان العقار عباره 
ع�ن بناية مؤلف�ة من طابقن الطاب�ق األريض مؤلف من 
ثم�ان محالت متخ�ذة لبيع املالب�س النس�ائية واألطفال 
والكماليات واالحذية مستأجرة من الغري والطابق العلوي 
مؤلف من س�تة ش�قق متخذة مخازن مستأجرة من قبل 
أصح�اب املح�الت يف الطابق األريض درج�ة عمران عموم 
العق�ار جيدة فمن له الرغبة ب�رشاء العقار مراجعة هذه 
املحكمة ودفع التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة للعق�ار والبالغة س�بعمائة وثمانية وخمس�ون 
مليون دينار وبصك مصدق ألمر هذه املحكمة وس�تجري 
املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالثن من 

اليوم التايل للنرش ويتحمل املشري أجور املناداة .
القايض / حسن فاضل ياسن

�����������������������������������������������
إىل الرشي�ك عي�د الرضا هادي محمد اقت�ى حضورك إىل 
مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
3704/1 حي قادس�يه صدام خ�الل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

ظاهر حبيب كشمر
�����������������������������������������������

 إىل الرشيك  حس�ن كاظم غازي اقتى حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
66209/3 ح�ي الن�داء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

محمد كامل مصعب
�����������������������������������������������

 إىل الرشي�ك قاس�م مالك كاظم اقتى حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
83918/3 ح�ي الن�داء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

حيدر مكي جحيل
�����������������������������������������������

 إىل الرشي�ك هيف�اء عب�د االمري حس�ن عيل توج�ب عليك 
الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك زيد س�عد حميد 
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 33766/3 
حي الس�الم خالل مده خمس�ه عرش يوم�ا داخل العراق 
وش�هر خارج الع�راق من تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
�����������������������������������������������

إىل الرشي�ك فردوس فليح حمي�د توجب عليك الحضور إىل 
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشي�ك عيل عباس كري�م بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 86658/3حي النداء 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعراض مستقبال
�����������������������������������������������

 إىل الرشيك بشار حسن طاهر  و حنان عبود  عبد الكاظم 
اقت�ى حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 46970/3حي الن�داء خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

زهري جبار عبد الكريم
�����������������������������������������������

 إىل الرشي�ك زهري غني عبد عيل اقت�ى حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
86921/3 حي الجمعيه خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

نجالء عبد الحسن مهدي
�����������������������������������������������

اىل الرشيك عبد الكريم عي�دان عبيد توجب عليك الحضور 
إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك اس�ماعيل جاسم محمد 
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 106/16 
حي املنتظر ناحيه العباسيه خالل مده خمسه عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/2062

التاريخ: 2021/6/7
إىل  / املدعوة ) شذى وهاب عباس (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )ليىل حسن عباس( طلبا إىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوة 
)ش�ذى وهاب عباس( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ 
نرش اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .

القايض
عيل جبار الخزعيل

�����������������������������������������������
فقدان

فق�دت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ن العراقين / 
فرع النجف والنافذة بتاريخ 2021/12/3 باسم املهندس 
مرشف يعقوب يوس�ف فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
�����������������������������������������������

تنويه
يف   2385 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
2021/6/3 اع�الن مديرية زراع�ة محافظة بغداد الكرخ 
الخطأ هو عدم ذك�ر رقم االعالن والصحيح هو اعالن 22 

لسنة 2021 لذا اقتى التنويه 
�����������������������������������������������

تنويه 
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2389 بتاريخ 
2021/6/9 الخط�أ يف الجن�س هي�كل وس�ايلو مف�رزة 
بصورة غري رس�مية والصحيح هو الجن�س هيكل وبتلو 

مفرزة بصورة غري رسمية  لذا اقتى التنويه 
�����������������������������������������������

فقدان وثيقة
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 0224559 � 80 يف 
2021/3/16 الص�ادرة م�ن مديرية تربية املثنى القس�م 
املهني املعنون اىل جامعة ساوه باسم الطالبة رسل ناظم 

عجه من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�����������������������������������������������

اعالن اىل الرشيك
كرار رزاق حيدر 

اقت�ى حضورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف وذلك القرارك 
باملوافقة عىل ص�دور اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 
58377/3 حي النداء مناصف�ة مع الرشيك كاظم محمد 
حمادي  وبعكس�ه س�وف تصدر االجازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
 TENDER No.  1409 1409المناقصة رقم 

 اسم المناقصة: مراقبة أجهزة المكامن واآلبار لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق
 نوع المناقصة: مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

TENDER NAME: Reservoir and downhole equipment monitoring  
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

TENDER TYPE: Open tender through technical evaluation 
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، ) يحتوي على االسم الكامل لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 التأخر.مسؤولية عن الفقدان أو 
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with قية السرية مع المشغلعلما أن أولويات المناقصة سترسل إلى مقدمي العطاءات بعد توقيعهم اتفا
the Operator. 

  
التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall: 

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - ؛تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أولويات المناقصة -
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;A certificate of company incorporation issued by the Registrar of Companies - ؛تقديم شهادات التسجيل في جمهورية العراق أو بلد األصل -
امتالك خبرة في تنفيذ األعمال / الخدمات المماثلة لألعمال / الخدمات المطلوبة من قبل المشغل ضمن هذه المناقصة في  -

 ؛جمهورية العراق
- be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the 

Operator under this Tender in the Republic of Iraq; 
 ;have a workshop facility in the Republic of Iraq - قارعلا ةيروهمج يف لمع ةشرو كالتما -
 ;be well-equipped and complied with technical requirements, specified in the Tender Documentation - ؛وثائق المناقصةامتالك ما يكفي من األجهزة والمعدات والتجاوب مع المتطلبات الفنية المبينة في  -
 ;be able and qualified to interpret any logging data that will obtained during well operations - ؛امتالك من يكفي من اإلمكانيات والكفاءات لقراءة أية معطيات سيتم الحصول عليها أثناء العمليات في البئر -
 ;be able to provide qualified personnel, including the field supervisor with permanent onsite presence - المراقب الحقلي الحاضر في الحقل دائما؛امتالك القدرة على تقديم الخبراء الكفؤين بما في ذلك  -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - االستعداد والرغبة في تنفيذ األعمال / الخدمات المطلوبة ضمن هذه المناقصة؛ -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 25,000.00 - دوالر أمريكي؛ 25000.00تقديم الضمان المركزي بمقدار  -
 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - استقرار الوضع المالي والقدرة على تمويل أداء األعمال / الخدمات ضمن هذه المناقصة؛ -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - التجاوب مع متطلبات المشغل الخاصة بالصحة وسالمة العمل وحماية البيئة واألمن؛ و -
 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - .قبول الشروط واألحكام األساسية الواردة في مسودة العقد التي سيقدمها المشغل ضمن هذه المناقصة -

  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا 11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة 

 .2021 تموز 8) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) July 8, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية ) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءعقود والقسم ال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 TENDER ANNOUNCEMENT 

") العطاءاتالمشغل") الشركات ("مقدمي “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :للمشاركة في المناقصة التالية

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

 TENDER No.  1414 1414المناقصة رقم 
 اسم المناقصة: خدمات دعم العمليات في الحقل

 نوع المناقصة: مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني
TENDER NAME:  Field operations support services 

TENDER TYPE: Open tender through technical evaluation 

) لها مخولل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  االعطاءات أن يحصلويمكن لمقدمي و
االسم الكامل على  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com  Tenders-Services@gazpromneft-badra.com  

وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان  بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
تي تعتبر الحد األدنى يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية ال

  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a minimum shall المطلوب:

 ؛امتالك خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية -
 شهادة تاسيس الشركة صادرة من مسجل الشركات -
 في العراق؛امتالك الخبرة في تقديم األجهزة والمعدات الخاصة بالبناء المدني  -
 توفر اآلليات واألجهزة والمعدات والمكائن المطلوبة؛ -
 امتالك القدرات لتقديم األعمال / الخدمات ضمن هذه المناقصة؛ -
 اجتياز عملية التدقيق الفني (الزيارة الميدانية لمقر صاحب العرض)؛ -
 يوما. 45متطلبات التعبئة لمخيم المقاول وأجهزته ومعداته وكوادره، على أال تتجاوز مدة التعبئة التوافق مع  -
 دوالر أميركي؛ 50،000.00أن يقدم ضمانا مصرفية (تأمينات أولية) بمقدر  -
 إليه؛% من قيمة العقد في حال إحالة العقد 10أن يكون مستعدا لتقديم ضمانا مصرفيا (تأمينات نهائية) يبلغ  -
 أن يكون وضعه المالي مستقرا وأن يكون قادرا على تمويل أداء األعمال / الخدمات ضمن هذه المناقصة؛ -
 الصحة وسالمة العمل وحماية البيئة واألمن وأن يتوافق مع متطلبات المشغل الخاصة ب -
 .ه المناقصةقبول الشروط واألحكام األساسية الواردة في مسودة العقد التي سيقدمها المشغل ضمن هذ -

- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes; 
- A certificate of company incorporation issued by the Registrar of Companies; 
- be experienced in provision of civil construction equipment in Iraq; 
- have required vehicles, equipment and machinery; 
- be capable to perform all works/services required under this Tender; 
- undergo Technical Audit (Field Visit to Bidder); 
- comply with mobilization requirements for Contractor’s camp, equipment and personnel (mobilization shall 

not exceed 45 days); 
- provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00; 
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract price, in 

case of contract award; 
- be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender; 
- comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع المبلغ الاستقطاع سيقوم المشغل ب
 مقدم العطاء الفائز.

 
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا 11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة 

 .2021تموز  8 ,)(3:00+
 

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
 July 8, 2021. 

 الجديدين.في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق 
 

 للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية
 
 

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها بطلب منهم.) يتم 3المشغل. (

 
 ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

 
 ي مقدمأحمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the 
Operator accordingly.  
 
Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم ركةش
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درجال يبحث آفاق التعاون املشرتك 
مع البحرين

             المستقبل العراقي/ متابعة

بح�ث وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درج�ال مع نظريه 
البحرين�ي أيمن ب�ن توفيق املؤي�د، يف املنامة آف�اق التعاون 
املشرتك بني العراق والبحرين يف الجانبني الشبابي والريايض 
والسبل الكفيلة بتنمية هذا التعاون بما يعود بالنفع والفائدة 
عىل شباب البلدين الشقيقني.وبني درجال خالل استقباله يف 

مقر إقامته لنظريِه البحريني أن التعاون البناء الذي يربط 
بني البلدين يف مختلِف املجاالت الشبابية والرياضية سيسهم 
يف تط�ور العالقات الثنائية، مثنيا عىل اإلجراءات التنظيمية 

واإلداري�ة التي اتخذتها مملكة البحرين يف س�بيِل إنجاح 
مباري�ات تصفيات املجموعة اآلس�يوية املزدوجة 

 2022 قط�ر  يف  الك�رة  ملوندي�ال  املؤهل�ة 
ونهائي�ات كأس آس�يا يف الص�ني 2023، 

وتوفريه�ا لجمي�ع ال�روط الصحي�ة 
للمنتخب�ات املش�اركة يف التصفي�ات.

تنظي�م  رضورِة  ع�ىل  الوزي�ر  وأك�د 
الربامج املش�رتكة يف قطاعي الش�باب 
والرياض�ة واالس�تفادة م�ن الخربات 
يف كال البلدين.م�ن جانبه أش�اد وزير 
ش�ؤون الش�باب والرياضة أيمن بن 
توفي�ق املؤيد بالعالق�ات الطيبة بني 
البلدين يف ش�تى املج�االت بما فيها 

الجانب الشبابي والريايض.

ميداليتان لرماتنا يف بطولة العرب
             المستقبل العراقي/ متابعة

حص�د منتخبن�ا للناش�ئني ميداليت�ني فضي�ة 
وبرونزي�ة، بينما حصلت س�يداتنا ع�ىل املركز 
الثال�ث يف بطول�ة الع�رب للرماي�ة الت�ي اقيمت 

بالقاه�رة وش�ارك فيه�ا 7 رماة 
عراقيني .

املرك�زي  االتح�اد  ام�ني رس  وق�ال 
للرماي�ة الدكت�ور مندوب مكي س�عد  
ان ه�ذه املش�اركة تع�د االوىل لنا خارج 
الع�راق، بع�د توق�ف كبري بس�ب انتش�ار 
جائح�ة كورون�ا، مضيفا اننا لبين�ا الدعوة يف 
التواجد يف هذه املسابقة حرصا منا عىل تحقيق 
نتائج ايجابية فيها تعكس مدى التطور الحاصل 
يف بلدن�ا يف ه�ذه الفعالي�ة، موضح�ا ان فرقن�ا 
املشاركة كانت قد استعدت لهذه املسابقة لفرتة 

3 أشهر. 
واض�اف ان مش�اركتنا يف هذا التجم�ع العربي 
اثم�رت ع�ن تحقي�ق نتائ�ج ايجابي�ة متمثلة 
بحص�ول منتخ�ب الناش�ئني ع�ىل ميداليتني 
فضية وبرونزي�ة يف فعالية العرة امتار، يف 

حني حصد منتخب السيدات املركز الثالث. 
يش�ار اىل ان البطول�ة تناف�س فيه�ا   300   رامي�ة ورام م�ن 16   
دولة عربية بفعاليات الرمي باملس�دس والبندقية الهوائية وجرت 
منافس�اتها يف صال�ة املركز االوملب�ي بالقاهرة ومس�ابقة الرتاب 

سكيت التي اقيمت يف مالعب نادي الصيد يف مدينة 6  اكتوبر .

مكاملة هاتفية تؤجل 
جتديد عقد راموس

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، آخر املس�تجدات املتعلقة 
بمس�تقبل س�ريجيو رام�وس، قائد ري�ال مدري�د، والذي 

ينتهي عقده بنهاية يونيو/حزيران الجاري.
ولم يتوصل ري�ال مدريد وراموس التف�اق حول التجديد، 

حتى اآلن، رغم تبقي أيام قليلة عىل انتهاء العقد.
وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، ف�إن راموس عىل 
اس�تعداد للرتاجع، وقب�ول العرض األخري للن�ادي امللكي، 

بتجديد عقده ملدة موسم واحد.
وس�بق أن اعرتض راموس عىل تجديد عقده ملوسم واحد، 
م�ع خصم 10% م�ن راتبه، وهو ما جم�د املفاوضات بني 
الطرف�ني، حيث تنص سياس�ة ري�ال مدريد ع�ىل تجديد 
عقود الالعب�ني، الذين يتجاوز عمرهم 30 عاًما، موس�ًما 

تلو اآلخر.
وأضافت الصحيفة أن املدافع املخرضم يرغب يف االستمرار 
مع ريال مدريد، لكن ه�ذا األمر لن يحدث دون مكاملة، لم 
يق�رر ه�و وال فلورنتينو بريي�ز، رئيس الن�ادي، إجراءها 

بعد.

لوكاتييل يرد عىل عرض يوفنتوس

ساري مدربًا لالتسيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مانويل لوكاتييل العب وسط ساسولو، 
إنه يركز يف تحقيق حل�م طفولته بتمثيل 
إيطاليا يف مس�ابقة ك�ربى، لكنه أقر بأنه 
س�يتخذ قرارات مهمة تتعلق بمس�تقبله 

بعد بطولة أوروبا لكرة القدم.
وتكهن�ت وس�ائل إع�الم محلي�ة مؤخرا 
بانتقال لوكاتييل إىل يوفنتوس، بعد موسم 
آخ�ر مبهر مع ناديه دف�ع املدرب روبرتو 
مانش�يني الس�تدعاء صانع لع�ب ميالن 

السابق إىل تشكيلته ببطولة أوروبا.
وم�ن املتوق�ع أن يب�دأ لوكاتييل أساس�يا 

ب�دال من املصاب مارك�و فرياتي يف 
أمام  للبطولة  املب�اراة االفتتاحي�ة 
تركيا، بعد غد الجمعة، يف االس�تاد 

األوملبي يف روما.
املؤتم�ر  خ�الل  لوكاتي�يل  وق�ال 
الصحفي: »تمثيل إيطاليا والشعب 
اإليطايل يف بطولة أوروبا مسؤولية 
جميل�ة يرغب فيه�ا الجميع وأمر 
الالعب  ألطفالنا«.وأضاف  نحكي�ه 
البال�غ عمره 23 عام�ا: »إنه حلم 
بالنسبة يل منذ كنت طفال واعتدت 
ع�رب  املس�ابقة  ه�ذه  مش�اهدة 

الشاشات مع أصدقائي«.
وتاب�ع: »تركيا تملك فريق�ا بارزا والعبني 
رائع�ني مثل هاكان ش�الهان أوجلو الذي 

اعت�دت اللع�ب أمامه ول�ن تكون 
املهمة س�هلة لكن يج�ب أن نبذل 
أقىص جه�د«.وأرص لوكاتييل عىل 
عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبله 
حت�ى انته�اء البطول�ة، مضيفا: 
»إنه�ا مج�رد تكهن�ات وأمام�ي 
بطولة مهمة للع�ب فيها واحتاج 
الطبيع�ي  »م�ن  للرتكيز«.وأت�م: 
وجود تكهنات يف سوق االنتقاالت 
لكنن�ي لن أنش�غل بها وس�يكون 
التفك�ري فيها مضيعة للوقت رغم 
أنني أعرف أن�ه بعد بطولة أوروبا 

ستكون هناك قرارات مهمة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي التس�يو، تعيني ماوريسيو س�اري مديرًا فنًيا 
لنس�ور العاصم�ة، بداي�ة م�ن املوس�م الجدي�د 2021-

.2022
وذك�ر املوقع الرس�مي لنادي التس�يو، يف بيان مقتضب، 

تويل ساري املهمة الفنية.

وق�ال البي�ان »التس�يو يعلن أن ماوريس�يو س�اري هو 
املدرب الجديد للفريق األول«.

وكان الحساب الرسمي لنادي التسيو، قد أملح عدة مرات 
من�ذ صباح الي�وم، إىل تعيني س�اري، بعدما ق�ام النادي 
بنر عدة صور تحمل »رمز الس�جائر والبدلة الرياضية 
باإلضافة إىل رمز البنك، والذي سبق لساري العمل به من 

قبل«.

وتوىل س�اري املهمة الفنية لنادي التسيو خلًفا لسيموني 
إنزاج�ي، الذي رحل عن نس�ور العاصمة بنهاية املوس�م 

املنرصم، ليتوىل املهمة الفنية إلنرت ميالن.
وتش�ري تقاري�ر صحفية إىل أن س�اري س�يحصل عىل 3 
ماليني يورو كراتب سنوي، باإلضافة إىل املكافآت املتعلقة 
باألداء، موضحة أنها قد تصل ل� 4 ماليني يورو، إذا تأهل 

الفريق لدوري أبطال أوروبا.

دوناروما »املعجزة« يبحث عن ناد جديد من بوابة اليورو
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعت�اد حارس املرمى جيانلويجي دوناروما، الذي كان ُينظر 
إلي�ه عىل أن�ه طفل معج�زة يف ك�رة الق�دم اإليطالية، عىل 

الضغوط، منذ ظهوره األول يف سن 16 عاما مع ميالن. 
وس�يتوجب عليه أن يس�تمر كذل�ك يف كأس األمم األوروبية 
القادمة، وهي البطولة التي يواجه خاللها وضعا غري عادي، 

ألنه بال فريق بعد عدم تجديد عقده مع ميالن اإليطايل.
وتتابع األندية الكربى يف إيطالي�ا وأوروبا موقف دوناروما، 
الذي ينتهي عقده مع ميالن يف 30 يونيو/حزيران الجاري؛ 
والذي أعلنت إدارة امليالن رسميا قرارها بعدم تجديد عقده.
كم�ا أعلنت إدارة امليالن رس�ميا التعاقد م�ع الفرنيس مايك 
مينيان ليخلفه يف حراس�ة عرين الفريق. وأصبح دوناروما 
حاليا »عاطال عن العمل« رغم كثرة الس�اعني للحصول عىل 

خدماته.ُول�د دوناروم�ا يف ع�ام 1999، واُعترب من�ذ بدايته 
وريث�ا لجيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس األس�طوري، 
ويش�ارك يف البطول�ة األوروبي�ة باعتباره العبا أساس�يا يف 
تش�كيلة املدي�ر الفني روبرت�و مانش�يني، ويف جعبته 215 
مب�اراة يف الدوري اإليط�ايل، رغم أن عم�ره 22 عاما فقط.

لق�د حطم بالفعل سلس�لة طويلة من األرقام القياس�ية يف 
إيطاليا، حيث كان أصغر العب يش�ارك مع املنتخب الوطني 

)ع�ن عمر 17 عام�ا و189 يوما(؛ وأصغر العب أس�ايس يف 
تشكيلة اآلزوري )18 عاما و31 يوما(؛ وأصغر العب خاض 
100 مب�اراة )19 عاما و49 يوم�ا( و200 مباراة )21 عاما 
و361 يوما(.وقرر حارس املرمى الشهري عدم تجديد عقده 
مع ميالن بعد عدة أشهر من املفاوضات، خاضها نيابة عنه 
وكيل أعمال�ه مينو رايوال؛ وأكد املدير الريايض مليالن، باولو 

مالديني، مؤخرا رحيله عن صفوف الفريق.

طلب إنرت حيسم موقف برشلونة من الوتارو
              المستقبل العراقي/ متابعة

انس�حب برش�لونة م�ن الس�باق ع�ىل التعاق�د م�ع 
األرجنتين�ي الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن، هذا 

الصيف، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.
وكان الوتارو أحد املطلوبني لتعزيز هجوم برش�لونة، 
الصي�ف املايض، إال أن األزم�ة املالية التي يعاني منها 

النادي، حرمته من إتمام الصفقة.

وتج�ددت رغبة البلوجرانا يف ض�م النجم األرجنتيني، 
هذا الصي�ف، بعد علمه بأن إنرت مي�الن يرحب ببيعه 

لعالج مشكلته املادية.
لكن بحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية انسحب 
البارس�ا من الس�باق، بعدما علم بالسعر الذي حدده 
إن�رت لبيع الالع�ب، حيث يريد الحص�ول عىل نحو 90 

مليون يورو.
وبناء عىل ذلك، سيتعني عىل برشلونة بيع أحد نجومه 

الكبار، إذا أراد حسم الصفقة.
وينطب�ق موق�ف الن�ادي الكتالون�ي ع�ىل أتلتيكو 
مدري�د، املهت�م أيًضا بضم الوت�ارو، لكنه لن يتمكن 

من ذلك إذا لم يبع أحد نجومه.
وس�اهم الوت�ارو بق�وة يف تتوي�ج إن�رت بلق�ب 
الكالتش�يو، يف املوس�م املنرصم، بع�د غياب 11 
عاًما، كما شارك يف 48 مباراة بجميع املسابقات، 

وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 11.

هنري ينضم ملعسكر بلجيكا 
يف اليورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل النج�م الفرن�يس الس�ابق تي�ريي 
هن�ري، معس�كر منتخ�ب بلجي�كا الذي 
يعود له، بهدف مس�اعدة امل�درب روبرتو 

مارتينيز.
وعم�ل هن�ري م�ع )الش�ياطني الحمر( 
من�ذ 2016 حت�ى نهاية موندي�ال 2018 
يف روس�يا، الذي حصلت في�ه بلجيكا عىل 
الثالث.ويع�ود أس�طورة منتخب  املرك�ز 
الدي�وك، كي يقدم خربته الدولية إىل فريق 
يس�عى للتتوي�ج ب�كأس أم�م أوروبا، يف 
وج�ود نجوم مثل تيبو كورتوا وكيفن دي 

بروين وهازارد ولوكاكو.
وبعد إعالن االتحاد البلجيكي لكرة القدم، 
عودة نجم موناكو ويوفنتوس وآرس�نال 
وبرش�لونة السابق، إثر موسم من تدريب 
مونرتي�ال  إمباك�ت  يف  وآخ�ر  موناك�و 
الكندي، أكد مارتينيز أن خربة مساعده يف 

البطوالت الدولة »إضافة كبرية« للفريق.
وأوض�ح امل�درب »كان م�ن الطبيع�ي أن 
نس�تكمل القصة التي بدأناها يف موس�م 

التأهل ملونديال 2018«.
وتكهن�ت الصحف البلجيكي�ة باحتمالية 
ت�ويل بط�ل أوروب�ا والعال�م الس�ابق مع 
فرنس�ا مس�ئولية )الش�ياطني الحم�ر(، 
خلف�ا ملارتينيز عقب نهاية ي�ورو 2020 
وبع�د 5 أعوام من وج�ود املدرب الحايل يف 

منصبه.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحفي إس�باني، بأن باريس س�ان جريمان 
يراق�ب الع�ب برش�لونة، عىل أم�ل اس�تقدامه إىل حديقة 

األمراء باملوسم املقبل.
وينتهي عق�د النجم الفرنيس عثمان ديمبيل مع البارس�ا 
نو بنهاية املوس�م املقبل، ولم يتوصل التفاق مع برشلونة 
ح�ول توقي�ع عق�ٍد جدي�د حت�ى اآلن.وبحس�ب صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن باريس سان جريمان 
ينتظر حسم ديمبيل ملوقفه من برشلونة، وهناك رغبة من 
جانب الربازييل ليون�اردو، املدير الرياضة لنادي العاصمة 
الفرنس�ية، يف نقله إىل حديقة األمراء.وأضافت الصحيفة، 
أن سان جريمان يستهدف ضم ديمبيل يف صفقة مجانية، 
عقب نهاية املوسم املقبل، من أجل تعويض رحيل كيليان 
مبابي املحتمل، والذي ينتهي تعاقده يف نفس الفرتة أيًضا.
لك�ن س�ان جريمان يواج�ه عقبة وحي�دة، أال وهي رغبة 
برش�لونة يف بي�ع ديمبيل ه�ذا الصيف، ما ل�م يتم االتفاق 
عىل تجديد عقده، وهو ما سيفس�د مخطط الباريس�يني.
واختتم�ت الصحيفة، بأن يوفنتوس أيًضا يضع عينه عىل 
الالع�ب، من أجل ضم�ه لصفوفه.ويتواج�د ديمبيل حالًيا 
م�ع منتخب بالده، اس�تعداًدا للمش�اركة يف بطولة األمم 

األوروبية »يورو 2020« هذا الشهر.

ريال مدريد خيطط للعودة إىل سانتياجو برنابيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقري�ر صحفي إس�باني، أن ريال مدريد 
يخطط للعودة إىل ملعب س�انتياجو برنابيو، 

يف املوسم املقبل.
امل�ايض،  املوس�م  مدري�د،  ري�ال  وخ�اض 
ومباريات ما بعد استئناف النشاط يف املوسم 
قبل املايض، عىل ملعب ألفريدو دي ستيفانو، 

لخض�وع برنابي�و لعمليات إص�الح وتجديد 
شامل.

وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن 
ري�ال مدري�د ينوي خ�وض املواجه�ات عىل 
ملعب س�انتياجو برنابيو يف املوس�م املقبل، 

وليس أي ملعب آخر.
وأضاف�ت أن ريال مدريد ل�م يطلب من أندية 
أخ�رى، خ�وض مباريات�ه يف مالعبه�ا، كما 

تردد حول واندا ميرتوبوليتانو معقل أتلتيكو 
مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد س�يطلب 
من االتحاد اإلس�باني، خوض أول 3 مباريات 
يف الليجا خارج ملعبه، س�يتبعها فرتة توقف 
دويل، وه�و م�ا يمن�ح امللك�ي مهل�ة زمنية 
لالنته�اء م�ن أعم�ال التجديد يف س�انتياجو 

برنابيو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

العبو ريال مدريد هددوا برييز حال قدوم كونتي
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن مفاجأة 
تتعل�ق بري�ال مدري�د وامل�درب اإليط�ايل 

أنطونيو كونتي.
وح�اول ري�ال مدري�د، التعاق�د م�ع 
أنطوني�و كونت�ي، لقي�ادة املرينجي، 
خلًفا للفرنيس زين الدين زيدان، قبل 

توجيه الدفة إىل كارلو أنشيلوتي.
»التايم�ز«،  صحيف�ة  وبحس�ب 

ف�إن هن�اك 10 العبني من ريال مدري�د، رفضوا قدوم 
أنطونيو كونتي لخالفة زيدان.

وأوضح�ت أن 10 العب�ني من ري�ال مدري�د، تواصلوا 
هاتفًيا مع رئيس الن�ادي، فلورنتينو برييز، وهددوه 

بالرحيل عن الفريق، حال التعاقد مع كونتي.
ونوهت الصحيفة، إىل ترصيح قديم لراموس يف 2018، 

عندما كان كونتي مرشًحا أيًضا لتدريب ريال مدريد.
وق�ال راموس وقته�ا »االحرتام ُيكتس�ب، ال ُيفرض، 
إدارة غرف�ة تغي�ري املالبس، أه�م من معرف�ة املدرب 

الجديد«.

سان جريمان يستقر 
علـى خليفـة مبـابـي 

من برشلونة

ً
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التملك االبديالصواريخ اإليرانية والضمري العريب

يوسف السعديأسامة ألفيلي 

أول مرة كنت قد سمعت باس�م »القدس« وفلسطني كنت حينها يف الدراسة 
االبتدائية والصورة التي رسخت يف أذهاننا للبقعة املقدسة لإلسالم واملسلمني 
هي قبة الصخرة واملس�جد األقىص، ويوماً بعد يوم ترس�خت أهمية املسجد 
األقىص يف ذاكرتنا، وأصبحت القدس وفلسطني لبنة أساسية يف بناء الضمري 
والهوي�ة العربية واإلس�المية، وكيف ت�م تهجري الفلس�طينيني من بالدهم 
وبناء املس�توطنات اإلرسائيلية إلنشاء دولة »إرسائيل« املزعومة، وعن الدور 
العربي يف حرب ١٩٤٨ الس�تعادة فلس�طني ما بني تأيي�د الجماهري العربية 
وب�ني خيانة وعمالة الحكام العرب. منذ ذلك الوقت تعيش فلس�طني وحيدة 
فتوال�ت األيام وتوس�عت إرسائيل عىل حس�اب املرشوع العرب�ي الذي بدأ يف 
الرتاجع واالنحس�ار بعد حرب النكبة، وبدأ مع ذلك تعزيز القوة العس�كرية 
لالحتالل حتى أصبحت كما نراها اليوم بفضل خيانة وعمالة الحكام العرب 
من أجل أن ترىض عليهم الواليات املتحدة األمريكية وش�يطانتها الصغرى.. 
حت�ى وصل اليوم ال�ذي تجرأ فيه مؤخراً ترامب بإعالن�ه إن القدس عاصمة 
إرسائيل يف ظل س�كوت وخن�وع مخيف لألنظمة العربية ليس هذا فحس�ب 
الكارث�ة الك�رى هي إن إرسائيل ب�دأت تطالب يف إرثه�ا التاريخي يف الوطن 
العرب�ي ما قبل اإلس�الم ثم ن�رى الوفود اإلرسائيلي�ة تزور البل�دان العربية 
تج�ول وتص�ول فيها. ط�وال أكثر من س�بعني عاما إرسائيل ش�كلت تهديد 
واض�ح للهوية العربية، فما من كارثة أو مؤامرة أو حروب فكرية وعقائدية 
أو طائفي�ة يف بلدانن�ا العربي�ة إال وكان�ت إرسائي�ل اليد الت�ي حركتها أكثر 
من س�بعني عاما، والعرب يس�مون ثورة فلس�طني )بانتفاضة الحجر( ولم 
يتحركوا. قد نس�مع ترصيح من هنا واس�تنكار من هن�اك.. فهل الترصيح 
واالس�تنكار تعيد فلس�طني إىل العرب؟ وكان ١١ أيار ٢٠٢١ اليوم التاريخي 
الذي س�يبقى محفورا يف ذاكرتنا.. هو اليوم الذي أعاد فيه اإليرانيون الهيبة 
والعز والرشف للعرب واملس�لمني جميعاً مع نس�ف كل مخططات االحتالل 
وذلك حني أقدمت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وبالعلن من تحديد موقفها 
اتجاه القضية الفلس�طينية من الناحية األخالقية واإلسالمية بتقديم الدعم 
الكامل لفصائل املقاومة يف فلسطني من دعم لوجستي غري محدود من مال 
وسالح أرغمت فيه أنوف االحتالل وغريت فيه مسار املعادلة حينما نتكلم عن 
أربع�ة أالف صاروخ أطلق عىل إرسائيل.. يف غضون إحدى عرش يوماً ال بد إن 
نتكلم اليوم ويف صوت عايل إن املسار اختلف والكلمة العليا لنا وزوال إرسائيل 
قريب جدا، وعىل الشعوب العربية أن تضع كامل ثقتها بمحور املقاومة ألنها 
باتت املمثل الرس�مي عن املنطقة، وألنها أصبحت السبيل الوحيد يف الخالص 
من الحكومات الديكتاتورية االس�تبدادية. فعندما يرصح بايدن بأن ال سالم 
حقيقي يف املنطقة ب�دون االعرتاف بإرسائيل، هنا يجب إن نقف ونخرج من 
الصمت واالستعباد فالفرصة سانحة والقرار بأيدينا وعلينا أن نتحد ونفكر 

بأمن أنفسنا ومستقبل أطفالنا وأوطاننا وال يشء أجمل من الكرامة .

تسعى الترشيعات اإللهية التي جاءت يف الكتب 
السماوية إىل هدفها فائدة االنسان ومساعدته 
ع�ىل أداء دوره، يف خالفة الخال�ق، عىل أكمل 
وج�ه، إال أن أغل�ب الب�رش دائم�ا م�ا كان�وا 
يس�تخدمون الترشيع�ات الس�ماوية، عكس 

هدفها، اما جهال أو ملصلحة الشخصية.
يق�ال إن الهدف من خلق الب�اري لغريزة حب 
التملك لدى اإلنس�ان حتى تكون دافعا للعمل 
ومحاربة الكس�ل.. إال أن جشع اإلنسان جعل 
منها دافعا للرصاع، الذي تسبب يف بؤس قسم 
كبري م�ن بني البرش، وأي إنس�ان يظن أن ما 
يمتلك�ه يف هذه الدنيا س�وف يكون ملكه، إىل 
األب�د لكن�ه ال يفهم أن ما يملك�ه ليس ملكه؛ 
وانم�ا حي�ازة مؤقته لف�رتة، م�ن الزمن النك 
تمتلكه خالل فرتة حياتك فقط، وسوف ينتقل 

اىل حائز اخر بعد املوت.
اليشء الذي تملكه فعليا، ودائما هو ما يكون 
الغ�رض من�ه، منفع�ة اخري�ن، كأن يح�وز 
اإلنس�ان دار خ�الل حياته، فتعرف بإس�مه، 
ويف مجتمع�ه، خالل ط����وال م�دة حيازته 
له�ا، مجرد ان يتغري الحائز، ال تذكر بإس�مه، 
لك�ن إن جعل الدار، التي يف حوزته، مؤسس�ة 
ملس�اعدة املحتاجني، من أف�راد املجتمع، فانه 
س�وف يذك�ر دائم�اً، كل م�ا تقوم املؤسس�ة 
بمس�اعدة أحد املحتاجني، بغض النظر، عمن 

يتوىل إدارتها.
يقدم لنا عظيم من عظماء اإلسالم هو اإلمام 
عيل ابن أبي طالب عليه وآله أفضل الصلوات، 
خ�ري مثال عىل ذل�ك، من خ�الل األرايض التي 
استصلحها، وجعلها وقف للفقراء، عاش هذا 
التملك طوال هذه الفرتة وتذكر باس�مه، عىل 
عك�س الطغاة الذين حكم�وا الدنيا، وامتلكوا 

كل خريات البالد، لكن كأنهم لم يكونوا!

أعلن املكت�ب الصحفي ملنصة مبادرة التكنولوجي�ا الوطنية )NTI، أن العلماء 
ال�روس صمم�وا تكنولوجي�ا “إلع�ادة” األحالم.ويش�ري املكت�ب، إىل أن هذه 
التكنولوجي�ا، ه�ي واجهة بني الدم�اغ والكمبيوتر، تس�تخدم تخطيط الدماغ 
الكهربائ�ي وال�ذكاء االصطناع�ي يف “ف�ك ش�يفرة” األحالم. ويق�ول الباحث 
فالديمري كونيش�يف، من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، “نرى األحالم 
يف مرحلة نوم حركة العني الرسيعة )Rapid eye movement sleep( املصحوبة 
بنش�اط مرتفع للدماغ. ولكن قد ال نتمكن من إعادة األحالم بصورة مفصلة، 
إنم�ا يمكننا تحديد فئته�ا- ممتعة ، مزعجة، كابوس ، ذات طبيعة جنس�ية، 
وغ�ري ذل�ك “.  ويذكر أن الباحثني بدأوا ع�ام ٢٠١٩ تجاربهم يف تصوير الصور 
التي يراها الدماغ. وقد عرضوا رشيط فيديو حول مواضيع مختلفة )سباقات، 
وجوه الناس، الطبيعة(، مع تسجيل نشاط دماغ املشرتكني باستخدام معدات 
التخطيط الكهربائي للدماغ )Electroencephalography )EEG. واتضح لهم 

أن رسم نشاط الدماغ يختلف ارتباطا باملوضوع الذي يشاهده الشخص.

أعلنت الدكتورة يوليا تش�يخونينا، خبرية التغذية الروسية، أن تناول بعض 
األطعمة يف وجبة الفطور، يمكن أن يسبب مشكالت صحية .

وتش�ري الخبرية يف حديث تلفزيوني، إىل أنه يجب االنتباه إىل نس�بة الدهون 
يف الجب�ن، وتنصح باالمتن�اع عن تناول املواد املقلي�ة يف وجبة الفطور. ألنه 
بخ�الف ذلك يمك�ن أن تؤدي الس�منة إىل مرض الس�كري وتصلب الرشايني 
وأمراض الكبد.وتضيف، »تناول مواد غنية بالدهون يمكن أن يسبب التهاب 
امل�رارة والبنكرياس و نش�وء ح�ىص يف كيس امل�رارة. كما يمك�ن أن يزداد 
إف�راز املرارة، ويف حالة وجود الحىص فالطريقة الوحيدة للعالج هي التدخل 
الجراحي«.وتش�ري تش�يخونينا، إىل أنه يمكن إضافة الخض�ار والفواكه إىل 
وجب�ة الفطور كمكمالت وليس كأطعمة أساس�ية. ألن ع�دم تناول أطعمة 
أخرى سيس�بب نقص الروتين�ات. كما ال يتحمل الكث�ريون تناول الفواكه 
عىل معدة فارغة.وتؤكد الخبرية، عىل أن الجسم يحتاج يف الصباح، إىل دهون 

»جيدة« بكمية مناسبة.

علامء يصممون تكنولوجيا 
العادة االحالم

اطعمة عليكم جتنبها 
يف وجبة الفطور!

خمتصون حيذرون من تناول القهوة والثوم عىل معدة خالية
ح�ّذر الدكت�ور امل�رصي رام�ي ص�الح الدي�ن، 
املتخصص يف العالج الطبيعي والتغذية العالجية، 
م�ن تناول الث�وم أو القه�وة عىل مع�دة خالية، 
مشريا إىل أن مثل تلك العادة تؤذي املعدة. ونقلت 
صحيف�ة »الوطن« ع�ن صالح الدي�ن، قوله إنه 
»أمر س�يئ أن يتناول اإلنسان ش�يئا مثل الثوم 
والقهوة حال خلوها، إذ أن ذلك يس�تفز املعدة«.  
يف الس�ياق ذات�ه، ق�دم الطبي�ب قائم�ة أغذي�ة 
صحية من شأنها تقوية املناعة ضد الفريوسات 
والفطريات، موضحا إن »فيتامني )يس( والزنك 
واملاغنس�يوم عن�ارص تفي به�ذا الغرض، وهي 
جزء أس�ايس من الروتوك�ول العالجي ل فريوس 
كورونا، إضافة للمضادات الحيوية الطبيعية مثل 
الثوم والبص�ل«. وأوضح خبري التغذية العالجية 
أن »فيتام�ني )يس( موج�ود بكمي�ات وفرية يف 

الجوافة والكي�وي والفلفل، ثم الحمضيات ومن 
بينها الرتقال واليوس�في والليم�ون، أما الزنك 
فيوجد يف األطعمة املسلوقة مثل اللحوم إىل جانب 
للمكرسات«.  وشدد جهاز املناعة ال يعمل بشكل 
جيد إال عند الحصول عىل القدر الكايف من الراحة 

والنوم جيدا ٨ ساعات ليال، لذلك فإن من يعاني 
من األرق يواجه مشكالت يف املاغنسيوم، الفتا إىل 
أن املاغنس�يوم موجود يف املكرسات والبقوليات 
والخرضاوات الخرضاء. م�ن ناحية أخرى، قال 
اختص�ايص التغذي�ة، ميخائيل غينزب�ورغ، إن 
»األش�خاص الذين يعان�ون من أم�راض املعدة 
يجب أن يتناولوا الثوم بحذر، وأشار إىل أن املذاق 
ال�الذع والكاوي للث�وم يمكن أن يهيج الغش�اء 
املخاط�ي للفم وامل�ريء.«  وأوضح غينزبورغ يف 
مقابل�ة مع قناة »زفيزدا« الروس�ية: »إذا كانت 
هن�اك أم�راض يف املعدة - التهاب املع�دة وما إىل 
ذل�ك - فأنت بحاجة إىل اس�تخدام ه�ذا الثوم يف 
الطع�ام، عىل س�بيل املث�ال، أضف�ه إىل األطباق 
الساخنة وحساء امللفوف وما إىل ذلك، أي تجنب 

تناوله نيئا«.

م�ن  جدي�دة  فصيل�ة  اكتش�اف  علم�اء  أك�د 
الفصائ�ل  أك�ر  م�ن  واح�دة  الديناص�ورات، 
املكتش�فة يف العالم، بع�د أكثر من عرشة أعوام 
عىل اكتش�اف رع�اة عظام الحي�وان ألول مرة.

وذك�رت ورقة بحثي�ة ُنرشت أم�س االثنني أن 
الديناصور، وهو من فصيلة سوروبود، عاش يف 
العرص الطباشريي ما بني ٩٢ مليون و٩6 مليون 

عام�ا عندم�ا كانت أس�رتاليا متصل�ة بالقارة 
القطبي�ة الجنوبية.ووفق�ا لتقدي�رات علم�اء 
الحفريات يبلغ ارتفاع الديناصور بني خمس�ة 
أمتار وس�تة أمتار ونصف امل�رت، بينما يرتاوح 
طول�ه ب�ني ٢5 و3٠ مرتا مما يعن�ي أنه بطول 
ملعب كرة س�لة وبارتفاع مبن�ى من طابقني.
وه�ذا يعن�ي أن الفصيلة املكتش�فة حديثا هي 

أكر فصائل الديناصورات املتكشفة يف أسرتاليا 
عىل اإلطالق ومن أكر خمس فصائل مكتشفة 
يف العال�م التي تش�مل أيض�ا التيتانوصور التي 
س�بق واكتش�فت يف أمريكا الجنوبية فحسب.

وقال س�كوت هوكن�ل أمني متح�ف كوينزالند 
وعالم الحفريات “هذه االكتشافات هي مجرد 

قمة الجبل الجليدي”. وفقا ل� “رويرتز”.

اكتشاف واحدة من أكرب فصائل الديناصورات يف العالـم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

عالج ثوري إلرتفاع ضغط الدم وال يستغرق سوى ساعة!
 يمك�ن أن يؤدي عالج جديد لح�االت االرتفاع 
الش�ديد لضغط الدم إىل تقليل مخاطر تعرض 
املرىض للنوبات القلبية والس�كتات الدماغية. 
بحس�ب م�ا نرشته »دي�يل مي�ل« الريطانية، 
والعالج هو جلس�ة واح�دة، تس�تغرق حوايل 
س�اعة، يتم خاللها تعريض األعصاب يف الكىل 
ملوج�ات صوتي�ة تتل�ف النهاي�ات العصبي�ة 
وتمنعها من إرس�ال إش�ارات إىل الدماغ تؤدي 

إىل ارتفاع ضغط الدم.
وم�ن املتوقع أن يتوقف أكث�ر من ثلث املرىض 
عن تناول أقراص ضغط الدم تماًما بعد العالج 
باملوج�ات ف�وق الصوتية، يف ح�ني أن البعض 
اآلخر سيتخلص بشكل نهائي من آثار جانبية، 
ت�رتاوح ما ب�ني اإلس�هال وال�دوار إىل الصداع 
والتعب.ويق�ول األطب�اء إن الع�الج، املعروف 
باس�م إزالة التعصيب الكلوي، يخفض ضغط 
ال�دم إىل املس�تويات الت�ي تقل فيه�ا مخاطر 
اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بمقدار 
٢٠%، كم�ا تش�ري التج�ارب حت�ى اآلن إىل أن 
مفعول جلس�ة واحدة يمتد ثالث س�نوات عىل 

األقل.
إعادة تقييم وضوء أخرض: كان املعهد الوطني 
للتميز يف الرعاية الصحية NICE، أحد الهيئات 

الرقابية يف مجال الصحة بريطانيا، قد س�بق 
أن حكم بعدم وجود أدل�ة كافية تدعم جدوى 
اس�تخدام تل�ك التقني�ة، لكن�ه يخط�ط اآلن 
ملراجع�ة ه�ذا املوقف بع�د ثروة م�ن البيانات 
الجديدة حول العالج، الذي ينتظر حالًيا إعطاء 
هيئة الرعاية الصحية الريطانية NHS الضوء 
األخرض الس�تخدامه. ويقول بروفيس�ور ميل 
لوبو، أس�تاذ طب القلب واألوعي�ة الدموية يف 
جامع�ة كوين ماري بلن�دن وأخصائي ضغط 

ال�دم: »تقني�ة ع�الج ضغ�ط ال�دم باملوجات 
الصوتي�ة يمك�ن أن تصب�ح خي�اًرا عالجًيا يف 

املستقبل القريب جًد.
مخاط�ر ضغط ال�دم املرتف�ع: إن ضغط الدم 
ه�و مقياس الق�وة التي ُتمارس ع�ىل جدران 
الرشاي�ني عن طريق تدفق ال�دم. وكلما ارتفع 
الضغط، زادت صعوبة عمل القلب لضخ الدم. 
وعىل الرغم من أن ضغط الدم يرتفع وينخفض 
خ�الل يوم واحد، إال أنه إذا ظل مرتفعاً، يمكن 
أن يض�ع القلب تحت جهد إض�ايف. كما يؤدي 
الضغط املتزاي�د أيًضا إىل إتالف جدران األوعية 
الدموية، وبالتايل تكون عرضة ملخاطر تكوين 
جلطات ت�ؤدي بدورها إىل احتم�االت اإلصابة 

بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ويؤث�ر ارتف�اع ضغط ال�دم املزمن ع�ىل واحد 
م�ن كل خمس�ة بالغني، وُيعتقد أنه مس�ؤول 
ع�ن 5٠% من إجمايل اإلصاب�ات بنوبات قلبية 
وس�كتات دماغية. وتش�ري التقدي�رات إىل أن 
ضغط الدم لدى أكثر من نصف جميع املرىض، 
الذي�ن يتناولون عالج�ات دوائي�ة، ال يخضع 
لس�يطرة جيدة.وظائ�ف ال�كىل: تلع�ب الكىل 
دوًرا حيوًي�ا يف تنظيم ضغط الدم، حيث تقوم 
بإفراز هرمون يتفاعل مع الهرمونات األخرى 

يف الجس�م لتس�بب انقباض األوعية الدموية. 
يف األش�خاص األصحاء، ي�ؤدي إفراز الهرمون 
وتفاعل�ه إىل ارتف�اع ضغط الدم للمس�تويات 
الطبيعي�ة، ولك�ن إذا تم إف�راز الكث�ري منها، 

يرتفع ضغط الدم بشكل دائم.
وترتك�ز التقني�ة الجدي�دة ع�ىل تعم�د إتالف 
األعص�اب يف ال�كىل، مما يمكن أن يس�فر عن 
إيقاف عملية إفراز الهرم�ون الزائد عن الحد، 
وبما يس�اعد عىل إعادة الضغط إىل مستويات 
يمكن التحك�م فيها.ويتم إجراء العملية تحت 
التخدي�ر املوضع�ي م�ن خ�الل قس�طرة يتم 
إدخاله�ا يف وعاء دموي يف الفخذ. ويس�تخدم 
األطباء األش�عة الس�ينية للتنقل عر الجس�م 
حتى يصبح طرف األنبوب قريًبا من األعصاب 
املوجودة يف ج�دران األوعي�ة الدموية املتصلة 
بالكلي�ة. ث�م يتم إدخال س�لك رفيع من خالل 
القس�طرة، وعندئذ يتم الضغط عىل زر لتوليد 
لتس�خني  الطاق�ة  عالي�ة  صوتي�ة  موج�ات 
األعص�اب واتالفه�ا. ويحت�اج األطب�اء عادًة 
إىل توجي�ه املوج�ات الصوتية نحو م�ا ال يقل 
عن س�ت نقاط لتدم�ري أكر ع�دد ممكن من 
النهايات العصبية. وُيسمح يف معظم الحاالت 

للمرىض بالعودة إىل املنزل يف نفس اليوم.

من ب�ريوت وبمش�اركة نخبة م�ن االس�اتذة واملختصني بالش�ان 
الس�يايس صدر كتاب للدكتور حيدر فرحان الصبيحاوي املوس�وم 
)بناء دولة العراق.. تيارات متصاربة ورؤى مس�تقبلية ( تناول فيه 
الباحثني الش�أن العراقي وتداعياته وكان له فصلني من هذا الكتاب 
القيم االول بعنوان ) العراق بني التقسيم والحكم الفدرايل ( والثاني 

)االحتالل وتغييب الهوبة الثقافية( وسيصل العراق عن قريب.

نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا يف جامعة الجنان اللبنانية نتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير إىل الدكتور كرار املياحي عىل ما يقدمه من خدمة معرفية وعلمية وارشادية 
لطلبة الدراسات العليا يف جامعة الجنان وهذا دليل عىل حرصه يف إيجاد سبل جديدة 
لتطوير مهارات الشباب العراقي بالحصول عىل شهادة املاجستري والدكتوراه، وهذا 
إنجاز كبري لتقدم عراقنا الجديد، وال يس�عنا اال ان نقدم شكرنا وتقديرنا إىل الدكتور 
كرار املياحي الذي يعد نموذجا حيا يف الس�عي إليجاد طرق للحصول عىل الش�هادات 

العليا التي ستساعد عىل تطوير العراق مستقبال.

صدرحديثًا 
للدكتور حيدر فرحان الصبيحاوي

شكر وتقدير
إىل الدكتور كرار املياحي

مسؤول مركز الوالء الدويل للخدمات اجلامعية والدولية يف العراق


