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احلكومة االحتادية قررت صرف  200مليار شهريا ألربيل ..ونواب غاضبون :خمالفة للموازنة

بغداد تطلق «حصة اإلقليم» :طعون عىل الطريق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ البرصة:
أدرجنا طريق الفاو ضمن املشاريع
ص3
وماضون بتأهيله

من أصل  83مصنع ًا ..
الـصـنـاعـة تعلـن إعـادة تشغيل
ص3
 16معم ًال متوقف ًا

أعلنت املتحدث باس�م حكومة إقليم كردس�تان
جوتيار عادل أن حكومة كردستان تؤكد التزامها
الجدي بتنفيذ بنود املوازنة املالية االتحادية للعام
الج�اري ،فيما تح ّدث ن�واب عن تحركهم للطعن
بقرار الحكومة إطالق أموال إلقليم كردستان.
وق�ال جوتيار ع�ادل ،يف مؤتم�ر صحفي ،عقب
الجلس�ة االس�بوعية لحكوم�ة اإلقلي�م «أبدين�ا
الجدي�ة يف االلت�زام بما ج�اء يف قان�ون املوازنة
العراقية».
وأض�اف أن «حكوم�ة اإلقليم س�لمت للحكومة
االتحادية جميع البيانات املطلوبة بشأن تطبيق
بنود املوازنة».
وأش�ار ع�ادل إىل «اس�تمرار العمل املش�رك بني
دي�وان الرقابة يف االقلي�م والحكوم�ة االتحادية
العم�ل ،وهناك تطور كبري ،واكيد س�يكون لهما
تقارير وسننرشها مستقبال».
وب�ني أن «إنتاج إقليم كردس�تان من النفط يبلغ
 430ألف برميل يوميا 30 ،الف برميل يوميا منها
تذهب لالستهالك املحيل».
وأض�اف أن «اإلقلي�م اضطر س�ابقا لبيع النفط
بأس�عار أقل من أسعار األس�واق العاملية نتيجة
ضغوط�ات بغ�داد ،إال أن املوازن�ة املالية للس�نة
الجارية أعطى الرشعية لإلقليم ببيع نفطه».
وبالنس�بة لرفع س�عر البنزين ،قال إن «حكومة
كردس�تان تس�عى ألن تكون األس�عار يف صالح
املواطن�ني ،ولك�ن ال نس�تطيع مقارن�ة وضعنا
مع بغ�داد الن لديه�ا أكثر من  5مص�ايف ،ولدينا
مصفاتان فقط».

التفاصيل ص2

الكاظمي للدوائر اخلدمية يف صالح الدين :عقدنا العزم عىل إصالح الكثري من العراقيل

مسـتـشـار األمـن القـومـي هليئـة االستثمـار :اإلعمـار يعـزز األمـن

ص2

ص2

مسؤول يف العتبة احلسينية ينتقد السياسة االقتصادية:
ال نعلم أين سيكون مصري العراق!

بغداد  /المستقبل العراقي

بوتني بعد لقاء بايدن :اتفاق عىل عودة سفريي البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
انتهت القمة التاريخية األوىل بني الرئيس�ني األمريكي جو
بايدن والرويس فالديمري بوتني التي استمرت لوقت أقرص
قليال مما كان متوقعا يف جنيف ،أمس األربعاء.
وق�د تصافح الرجالن قبل بدء نقاش�اتهما بعيد الس�اعة
الواح�دة بعد الظه�ر بقليل يف في�ال ال غرانج عىل ضفاف
بحرية جنيف ،وانتهت القمة عند الساعة 15,05( 17,05
ت غ) .وعق�د الرئيس ال�رويس ،فالديمري بوت�ني ،مؤتمرا
صحفي�ا عقب هذه القم�ة أعلن خالله ع�ن االتفاق مع
بايدن عىل عودة س�فريي بلديهما.وق�ال الرئيس الرويس

الالمي :مستمرون بتوزيع األرايض
للصحفييـن ونسعى لزيادة املبلغ اإلمجايل
للمكافآت التشجيعية
ص8

أنه بح�ث مع نظريه األمريكي االس�تقرار االس�راتيجي
والنزاع�ات اإلقليمي�ة ،فيما أعلن توصل�ه إىل اتفاق حول
إعادة السفريين الرويس واألمريكي ملكان عملهما قريبا.
وأشار بوتني ‘إىل أنه اتفق مع بايدن عىل بدء مشاورات بني
وزارتي الخارجية الروسية واألمريكية حول كل اتجاهات
التع�اون ،فيما أكد بالقول «بدا يل أن الجانب األمريكي
مصمم عىل إيجاد حلول للقضايا العالقة».
وبحس�ب الرئي�س الرويس ،فإن�ه لم يالح�ظ «أي عدائية
خالل القمة مع بايدن».
وأكد بوتني أن الجانبني أبديا رغبة يف إيجاد س�بل لتقريب
املواقف.

خاما البرصة
يسجـالن أعلـى سعـر
يف «أوبك»
ص3

أنتق�د مس�ؤول يف العتب�ة الحس�ينية
املقدسة ،السياسة االقتصادية يف البلد»
محذرا ً م�ن «تداعيات اس�تمرارها عىل
مستقبل العراق».
وقال مع�اون األمني العام للعتبة أفضل
الش�امي يف كلمة القاها ام�ام عدد من
املسؤولني وأساتذة االقتصاد «هل يمكن
لبل�د يمتلك خام�س احتياطي النفط يف
العالم ،وثاني احتياطي النفط يف الرشق
األوس�ط أن يعاني من مشاكل البطالة
يف ه�ذه املرحل�ة ،فيما نش�اهد ارتفاع

خ�ط الفق�ر بش�كل خط�ري ،اىل جانب
ذهاب أكثر م�ن ( )%80من موازنته اىل
خارج البالد».
وج�اءت كلمة الش�امي خ�الل املؤتمر
العلم�ي الخام�س عرش ال�ذي انطلقت
فعاليات�ه أم�س الثالث�اء ،تحت ش�عار
(االقتصاد العراقي بني تحديات االصالح
وتبعات جائح�ة  ،)19_COVIDبرعاية
جامعة كرب�الء وبالتعاون م�ع األمانة
العامة للعتبة الحسينية املقدسة.
وأضاف الش�امي ،ان «ه�ذه املؤتمرات
إنما تنعقد لتحقق مجموعة من األهداف
أهمه�ا نت�اج الباحثني والس�اعني لحل

مشاكل مستقبلية »،الفتا اىل ان «املؤتمر
يتن�اول مفصال مهما ومش�كلة قائمة
تتعلق بوضع االقتصاد العراقي ،وخاصة
يف ظ�ل الظ�روف الراهن�ة نتيجة تفيش
جائحة (كورونا) عامليا وانعكاسها عىل
ارتفاع نسبة الفقر يف العراق» .وأوضح
إن «البح�وث التي ت�م اختيارها ركزت
ع�ىل وض�ع حل�ول ملس�اعدة أصحاب
الق�رار ع�ىل تج�اوز األزم�ات ،ولك�ن
اسمحوا يل أن أتكلم كفرد عراقي يعيش
ضمن هذه األجواء ولدي عدة تساؤالت،
وهذه التس�اؤالت بلسان حال كثري من
العراقيني ،وبمختلف طبقاتهم ،واتمنى

من الباحثني أن يجيبوا عىل بعض منها
يف ثنايا هذا املؤتمر العلمي».
وتاب�ع «ه�ل يمكن لبل�د يمتلك خامس
احتياط�ي النف�ط يف العال�م ،وثان�ي
احتياطي عىل مس�توى الرشق األوسط
أن يعان�ي من مش�اكل البطالة يف هذه
املرحلة ،فيما نشاهد ارتفاع خط الفقر
بش�كل خطري ،وهناك أكث�ر من ()%80
من موازنة العراق تذهب اىل خارج البالد
بس�بب عدم وجود صناعات ،والس�بب
اآلخ�ر عدم وج�ود إنتاج محيل للس�لع
االستهالكية البسيطة.

التفاصيل ص2

الرتبية :اعتامد درجة نصف السنة كدرجة هنائية للمراحل غري املنتهية
االقتصاد الربملانية توجه «دعوة «عاجلة» للحكومة بخصوص الدوالر واملنافذ
الدفاع تعد متظاهرين بفتح الدورة  11٢يف الكلية العسكرية
العراق ينتظر  5ماليني
جرعة من لقاح فايزر ..والصحة:
هذا موعد وصوهلا
ص3

عجلة املمتاز
تـدور األحـد املقبـل
وجدول للمباريات
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية :اعتامد درجة نصف السنة كدرجة هنائية للمراحل غري املنتهية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن وزي�ر الرتبي�ة عيل حمي�د الدليمي،
أمس األربعاء ،اعتماد درجة نصف السنة
كدرج�ة نهائي�ة للمراح�ل غ�ر املنتهية،
وانته�اء العام الدرايس يف األول من ش�هر
تموز لعام .2021
وثم�ن الدليمي ،خ�ال زيارت�ه محافظة
واس�ط الت�ي أعلن منه�ا الخ�ر« ،جهود
املاكات التدريس�ية والرتبوي�ة ،وما بذله
طلبتن�ا االعزاء وعوائلهم م�ن اجل انجاح
العام الدرايس الحايل ،ويؤكد انهم يصنعون
بذلك مستقبل العراق املرشق».
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احلكومة االحتادية قررت صرف  200مليار ً
شهريا ألربيل ..ونواب غاضبون :خمالفة للموازنة

بغداد تطلق «حصة اإلقليم» :طعون عىل الطريق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعلنت املتحدث باس�م حكومة إقليم كردس�تان جوتيار
عادل أن حكومة كردستان تؤكد التزامها الجدي بتنفيذ
بنود املوازنة املالية االتحادية للعام الجاري ،فيما تح ّدث
نواب عن تحركهم للطع�ن بقرار الحكومة إطاق أموال
إلقليم كردستان.
وق�ال جوتيار ع�ادل ،يف مؤتمر صحفي ،عقب الجلس�ة
االسبوعية لحكومة اإلقليم «أبدينا الجدية يف االلتزام بما
جاء يف قانون املوازنة العراقية».
وأضاف أن «حكومة اإلقليم س�لمت للحكومة االتحادية
جميع البيانات املطلوبة بشأن تطبيق بنود املوازنة».
وأش�ار عادل إىل «اس�تمرار العمل املش�رتك ب�ن ديوان
الرقاب�ة يف االقلي�م والحكومة االتحادي�ة العمل ،وهناك
تط�ور كب�ر ،واكيد س�يكون لهما تقارير وس�ننرشها
مستقبا».
وب�ن أن «إنتاج إقليم كردس�تان من النف�ط يبلغ 430
أل�ف برميل يومي�ا 30 ،ال�ف برميل يومي�ا منها تذهب
لاستهاك املحيل».
وأضاف أن «اإلقليم اضطر س�ابقا لبيع النفط بأس�عار
أقل من أسعار األسواق العاملية نتيجة ضغوطات بغداد،
إال أن املوازن�ة املالي�ة للس�نة الجارية أعط�ى الرشعية
لإلقليم ببيع نفطه».
وبالنسبة لرفع سعر البنزين ،قال إن «حكومة كردستان
تس�عى ألن تكون األس�عار يف صالح املواطنن ،ولكن ال
نس�تطيع مقارنة وضعنا مع بغداد الن لديها أكثر من 5
مصايف ،ولدينا مصفاتان فقط».
وبش�أن رواتب موظف�ي اإلقليم ،بن ع�ادل «قررنا بأن
يكون رصف الرواتب كل  30يوما ،وملتزمون بها وربما
قد يتاخر ليوم او يومن ولكن لن يكون اكثر من ذلك».
بدوره ،أعلن قوب�اد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم

كردستان أن مجلس الوزراء االتحادي قرر اطاق حصة
اإلقليم من املوازنة املالية للعام .2021
وق�ال طالبان�ي ،يف كلمة ل�ه اليوم عىل هام�ش انعقاد
مع�رض  HITEXيف أربي�ل ،إن مجلس ال�وزراء العراقي
قرر اطاق موازنة االقليم ،نتمنى ان تكون هذه الخطوة

صفحة جديدة يف العاقات بن بغداد واربيل.
واضاف ايضا «نتمنى ان تخفف هذه الخطوة التحديات
التي تواجه اإلقليم».
وبخصوص اهمية معرض هيتيكس ،قال «ليس الهدف
جع�ل الحكومة الكرتوني�ة وانما ان يك�ون هناك حكم

رشيد».
واوضح «قبل االس�تفادة م�ن التكنولوجيا لم نكن نعلم
ع�دد املوظفن وكي�ف هم وأين هم؟ ولك�ن عندما بدأنا
بنظام البايومرتي استفدنا كثرا من علوم التكنلوجيا».
وتابع بالقول «كنا نريد الوصول اىل معرفة كم ندفع من
الروات�ب وكيف ندف�ع؟» ،مردفا بالق�ول «نريد ان نعلن
ان�ه قريبا س�نقوم بتوزي�ع  475الف «يو ب�ي أن» عىل
املوظفن».
وزاد بالق�ول إن «هذا سيس�هل علين�ا الكثر من األمور
يف القضاء ع�ىل الذين يتقاضون راتب�ن او ثاثة رواتب
يف آن واحد».
واس�تطرد قائا «نريد ترسيع عملية تس�جيل الرشكات
الن�ه حاليا العملية تس�تغرق ما ب�ن  28اىل  31يوما اذا
ل�م يكن لديك اية مش�اكل ولكن نس�عى اىل جعل عملية
التس�جيل خال  24ساعة» ،مش�را إىل أن هذه العملية
ربم�ا ترضب بمصال�ح بع�ض االطراف او املؤسس�ات
ولكن نحن مرصون عىل تنفيذ الرنامج.
إىل ذلك ،قال عضو اللجنة املالية عبد الهادي الس�عداوي
انه س�يتم تقديم طعن للمحكمة االتحادية بش�أن قرار
رصف  200ملي�ار ش�هريا ً القلي�م كردس�تان م�ن قبل
الحكومة االتحادية.
وذكر املكتب االعامي للسعداوي« ،سيصدر قرار لرصف
سلفة القليم كردستان بمبلغ  200مليار شهريا ً اعتبارا
م�ن الش�هر الواحد لس�نة  ،2021وهذا خ�اف لقانون
املوازنة االتحادية».
واض�اف «وبدون احتس�اب االي�رادات غ�ر النفطية»،
مش�را اىل انه بالتطبيق من قبل وزارة املالية احتس�اب
 250الف برميل بسعر  61دوالر بذلك الحكومة االتحادية
ه�ي تطلب االقليم الن ذلك مخالف للمادة  11من قانون
املوازنة العامة.
وتابع «سوف نقدم طلب طعن للمحكمة االتحادية».

مستشار حكومي يتحدث عن «تركة ثقيلة» ..وميتدح مشاريع العتبة

مسؤول يف العتبة احلسينية ينتقد السياسة االقتصادية :ال نعلم أين سيكون مصري العراق!
بغداد  /المستقبل العراقي
أنتق�د مس�ؤول يف العتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة ،السياس�ة االقتصادية يف البلد»
مح�ذرا ً م�ن «تداعي�ات اس�تمرارها عىل
مستقبل العراق».
وق�ال معاون األم�ن الع�ام للعتبة أفضل
الش�امي يف كلم�ة القاه�ا امام ع�دد من
املسؤولن وأس�اتذة االقتصاد «هل يمكن
لبل�د يمتل�ك خام�س احتياط�ي النفط يف
العال�م ،وثاني احتياط�ي النفط يف الرشق
األوس�ط أن يعاني من مشاكل البطالة يف
ه�ذه املرحل�ة ،فيما نش�اهد ارتفاع خط
الفقر بشكل خطر ،اىل جانب ذهاب أكثر
من ( )%80من موازنته اىل خارج الباد».
وج�اءت كلم�ة الش�امي خ�ال املؤتم�ر
العلم�ي الخام�س ع�رش ال�ذي انطلق�ت
فعاليات�ه أم�س الثاث�اء ،تح�ت ش�عار
(االقتصاد العراقي ب�ن تحديات االصاح
وتبع�ات جائح�ة  ،)19_COVIDبرعاي�ة
جامع�ة كرب�اء وبالتع�اون م�ع األمانة

الدفاع تعد
متظاهرين بفتح
الدورة  ١١٢يف الكلية
العسكرية
بغداد  /المستقبل العراقي
وعدت وزارة الدفاع ،أمس االربعاء،
املتظاهرين املطالبن بفتح الدورة
( )112يف الكلي�ة العس�كرية بعد
اس�تحصال املوافق�ات اإلداري�ة
واملالية.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،ان
«رئيس جامعة الدفاع للدراس�ات
العس�كرية العلي�ا الفري�ق الركن
س�عد مزهر العاق ،التقى ممثلن
ع�ن املتظاهرين املطالب�ن بفتح
الدورة ( )112يف الكلية العسكرية،
ووعده�م بالس�عي لفت�ح الدورة
بع�د اس�تحصال املوافق�ات
اإلدارية واملالي�ة» ،مؤكدا ً أن «فئة
الش�باب ه�ي العم�ود األس�ايس
لبن�اء مؤسس�ات الدولة ،وخاصة
املؤسسة العسكرية».

العامة للعتبة الحسينية املقدسة.
وأض�اف الش�امي ،ان «ه�ذه املؤتم�رات
إنما تنعق�د لتحقق مجموعة من األهداف
أهمه�ا نت�اج الباحث�ن والس�اعن لح�ل
مشاكل مس�تقبلية »،الفتا اىل ان «املؤتمر
يتن�اول مفص�ا مهم�ا ومش�كلة قائمة
تتعلق بوض�ع االقتصاد العراقي ،وخاصة
يف ظ�ل الظ�روف الراهن�ة نتيج�ة تفيش
جائح�ة (كورونا) عامليا وانعكاس�ها عىل
ارتفاع نسبة الفقر يف العراق».
وأوض�ح إن «البح�وث التي ت�م اختيارها
ركزت عىل وضع حلول ملس�اعدة أصحاب
القرار عىل تجاوز األزمات ،ولكن اسمحوا
يل أن أتكل�م كف�رد عراق�ي يعي�ش ضمن
هذه األجواء ولدي عدة تس�اؤالت ،وهذه
التساؤالت بلسان حال كثر من العراقين،
وبمختلف طبقاتهم ،واتمنى من الباحثن
أن يجيب�وا عىل بع�ض منه�ا يف ثنايا هذا
املؤتمر العلمي».
وتاب�ع «ه�ل يمك�ن لبل�د يمتل�ك خامس
احتياطي النفط يف العالم ،وثاني احتياطي

عىل مس�توى ال�رشق األوس�ط أن يعاني
من مشاكل البطالة يف هذه املرحلة ،فيما
نش�اهد ارتفاع خط الفقر بشكل خطر،
وهناك أكثر من ( )%80من موازنة العراق
تذه�ب اىل خارج الباد بس�بب عدم وجود
صناعات ،والسبب اآلخر عدم وجود إنتاج
محيل للسلع االستهاكية البسيطة ،والتي
تنت�ج يف أغل�ب دول الج�وار ،ومنه�ا دول
تعان�ي مش�اكل أكر من العراق ،الس�ؤال
ه�ل هناك قص�ور يف العق�ل العراقي لحل
ه�ذه املش�اكل ،ام أن هنالك آفة الفس�اد
الت�ي رضبت مفاصل الدول�ة ،وإىل متى؟،
هل م�ن املنطق أن يكون اقتص�اد العراق
ريعي�ا يعتمد عىل بيع النف�ط فقط ،وأكل
اي�راده ،وال نعل�م أي�ن س�يكون مص�ر
العراق لو وجد العالم مصدرا ً للطاقة بدياً
عن النف�ط» .وتس�اءل أيض�ا ً «متى نرى
وزارة الصناعة تس�تعيد عافيتها ،وحركة
عجلة مصانعها ،لتش�غيل عرشات اآلالف
م�ن العاطلن ،وانقاذ ع�رشات اآلالف من
العوائل الفقرة ،مت�ى نرى وزارة الزراعة

وهي تعلن أن العراق اليحتاج اىل أي منتج
زراعي مس�تورد من الخ�ارج ،حتى تعود
الزراع�ة وتزده�ر يف ارض الس�واد ،وهنا
يج�ب أن يم�ارس الجي�ل الجدي�د دوره
لوضع خطط اقتصادي�ة ناهضه لألجيال
القادم�ة ،حت�ى ال نك�ون لعن�ة لألجيال
املقبل�ة ،وحت�ى ال نكون لعنة ع�ىل ما تم
التفريط به من خرات العراق».
إىل ذلك ،قال املستشار املايل لرئيس مجلس
الوزراء مظهر محمد صالح ،إن «مشاريع
العتبة الحس�ينية تعد انموذجا للنهضة يف
العراق»..
وذك�ر صالح خ�ال مش�اركته يف املؤتمر
االقتص�ادي ال�دي اقامته جامع�ة كرباء
بالتعاون مع العتبة الحسينية تحت شعار
{االقتصاد العراقي ب�ن تحديات االصاح
وتبعات جائحة  ،}19_COVIDا ٕن «العراق
ورث أرب�ع عقود م�ن التنمي�ة الضائعة،
ا ٕضافة ا ٕىل االنتكاس�ات التي مر بها خال
جائحة (كورونا) وتدهور أس�واق النفط،
وكذل�ك مش�اكل أخ�رى ،وه�ذا امل ٔوتم�ر

العلم�ي ( )15يعتر املفصل لتنمية الرأي
العام ،وهو أس�اس العل�وم والتقدم للبلد،
وهو صانع القرار االقتصادي للبلد ،حيث
ان الرأي العام العلمي البد ان يكون مدعم
بالبح�وث والدراس�ات ،وبالتايل ف�إن هذا
امل ٔوتمر مهم جدا ً وستكون له آثار ا ٕيجابية
عىل صنع القرار يف العراق».
وأضاف أن «دور العتبة الحسينية املقدسة
ب�كل ما تطرح�ه وتنتجه ه�و غر ربحي
ويمثل النهضة بالعراق ،وانموذجا ،وهذه
النم�اذج التي ترفده�ا العتبة الحس�ينية
وتقوم باعمامها وتوس�يعها بشكل عام،
تخل�ق مناخ�ات تنمي�ة رائدة ،وم�ا نراه
بأن العتبة الحسينية املقدسة هي جدحة
االقتص�اد العراق�ي ،فهي تقدم مش�اريع
غ�ر ربحي�ة تعط�ي ر ٔوية عن مس�تقبل
العراق ،لذا نحتاج ا ٕىل نماذج من مش�اريع
العتب�ة الحس�ينية وع�ىل الدول�ة ان ترى
وتتاب�ع ه�ذه املش�اريع ونجاحاته�ا الٔن
الدول�ة صاحبة امل�رشوع االٔك�ر يف حياة
الناس واملجتمع».

وجه بتوزيع استحقاقات عوائل الشهداء

بغداد  /المستقبل العراقي
زار رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
األربع�اء ،موقع مج�زرة ش�هداء س�بايكر يف القصور
الرئاسية يف محافظة صاح الدين.
وقال الكاظمي ،بعد قراءته لس�ورة الفاتحة عىل ارواح
الش�هداء« ،س�نحول م�كان جريمة س�بايكر ملرشوع
ومتح�ف للذاك�رة ،يمجد ويخل�د تضحي�ات العراقين
ويؤكد تاحمهم ،وس�نرشف بش�كل مب�ارش عىل هذه

االنتصارات الت�ي تحققت عىل اإلره�اب والحفاظ عىل
هويتنا الوطنية ،ويجب أن نتعلم من دروس املايض كي
نتجب تكرار هكذا مآيس ومجازر».
وأش�ار اىل ،ان «الفس�اد وس�وء اإلدارة والسياس�ات
الخاطئة هي أسباب هذه املآيس ،ووحدتنا ومؤسساتنا
وانتماؤن�ا الوطن�ي ه�و من س�يمنع تك�رار مثل هذه
املجازر».
ووج�ه الكاظم�ي «الجه�ات املعني�ة االرساع بتوزي�ع
استحقاقات عوائل شهداء سبايكر».

بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود
القبض عىل متهم باإلرهاب و 6متورطني بجريمة خطف بعمليتني بالبرصة والنجف
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة،
أم�س األربع�اء ،ان�ه ب�إرشاف ومتابعة
وكيل الوزارة لش�ؤون الرشط�ة الفريق
عماد محم�د محمود ،تم إلق�اء القبض

ع�ىل متهم مطل�وب قضائيا ً وف�ق املادة
الرابع�ة من قانون مكافح�ة اإلرهاب يف
الب�رصة ،و 6متورط�ن بجريمة خطف
يف النجف.وذكرت وزارة الداخلية يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«مديرية رشطة محافظة البرصة ،ألقت

القبض ع�ىل متهم مطلوب قضائيا ً وفق
املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب
يف سيطرة الش�هيد العميد حسن جلوب
م�ارد (الس�درة)» .وأضاف�ت أنه «جرت
إحال�ة املتهم اىل الجه�ة املختصة التخاذ
اإلجراءات القانونية الازمة بحقه».

وزير الداخلية يزور كلية الرشطة
ويؤكد اإللتزام بقبول الطلبة حسب الكثافة
السكانية للمحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي ،أمس األربع�اء ،اجتماعا ً
ضم قادة الوزارة ،ملناقشة األوضاع
األمني�ة بش�كل ع�ام وإج�راءات
الق�وات األمني�ة لتعزي�ز األم�ن
واالستقرار يف جميع مناطق الباد.
حيث أكد وزير الداخلية عىل تكثيف
الجهود والعمل بما يخدم املصلحة
العام�ة ووض�ع خدم�ة املواطنن
يف مقدم�ة عم�ل وخط�ط مفاصل

ال�وزارة وتمت�ن جس�ور العاق�ة
بن رجل األمن واملواطن والتواصل
الدائم لخلق أجواء آمنة.
وش�دد يف الوقت ذات�ه عىل رضورة
تقيي�م العم�ل األمن�ي واإلنس�اني
الذي تقوم به دوائر وزارة الداخلية
خاصة التي له�ا تماس مبارش مع
املواطنن.
كم�ا اس�تمع اىل رشح موج�ز عن
امله�ام الت�ي تق�وم بها ال�وكاالت
األمني�ة والخدمي�ة م�ن قب�ل
الحارضين يف هذا االجتماع.

مستشار األمن القومي هليئة االستثامر:
اإلعامر يعزز األمن
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مستش�ار األم�ن القومي قاس�م األعرجي ،أمس األربع�اء ،ان اإلعمار
يعزز األمن.
وذك�رت املستش�ارية يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
االعرج�ي التقى رئيس�ة الهيئة الوطنية لاس�تثمار س�ها النجار ،وجرى
خال اللقاء ،تسهيل إجراءات املستثمرين من أجل مواصلة عملية التنمية
واإلعمار يف الباد».
وأكد األعرجي أهمية تقديم الدعم الازم للهيئة ،للقيام بمهامها والدخول
يف مرحلة استثمار حقيقي لارتقاء بالواقع العمراني والخدمي.
وأش�ار اىل أن نجاح عملية االستثمار يف العراق من شأنه االسهام يف تعزيز
األمن وتوفر فرص عمل لأليدي العاملة العراقية وتحس�ن مس�توى دخل
الفرد العراقي ،مؤكدا بالقول « :اإلعمار يعزز األمن».
من جانبه�ا ،أكدت النجار أن «دعم الحكومة لاس�تثمار يرسّ ع من وترة
اإلعم�ار والتنمي�ة يف الب�اد ويفتح الباب أم�ام مرشوع�ات جديدة تخدم
املواطن والدولة».

االقتصاد الربملانية توجه «دعوة «عاجلة»
للحكومة بخصوص الدوالر واملنافذ
بغداد  /المستقبل العراقي
وجهت لجنة االستثمار واالقتصاد
يف مجل�س النواب ،أم�س األربعاء،
دعوة عاجل�ة إىل الحكومة املركزية
بشأن س�عر رصف الدوالر واملنافذ
الحدودية للباد.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر ،يف
ترصيح صحفي إن لجنتها طالبت
الحكوم�ة بتوجي�ه وزارة املالي�ة
والبنك املرك�زي ملعالجة خطأ رفع
س�عر الدوالر أمام الدينار العراقي
الذي ت�رضر فيه املواط�ن العراقي
فقط.وأضافت أن «قرار رفع سعر
رصف ال�دوالر أس�هم بانتع�اش
الكث�ر م�ن املص�ارف والجه�ات

التابعة لشخصيات متنفذة بماين
ال�دوالرات ،بالتايل عىل الحكومة أن
تضع حدا ً لهذه الفشل الذريع».
وبينت أن «ذريعة هذا القرار كانت
منع تهريب العملة ،فيما يزال مزاد
العمل�ة غ�ر مس�يطر عليها حتى
اآلن ،وكذل�ك حماي�ة املنتج املحيل،
لك�ن املناف�ذ الحدودي�ة م�ا ت�زال
مفتوح�ة أم�ام البضائع والس�لع
األجنبية».
ويف نهاي�ة  2020امل�ايض ،ق�ررت
الحكوم�ة العراقي�ة ،رف�ع س�عر
رصف ال�دوالر ،إىل  1145دين�ار
لل�دوالر الواحد ،بعد أن كان يرتاوح
م�ا ب�ن  1119إىل  1125لل�دوالر
الواحد.

اإلعالم األمني :اعتقال مطلوبني ومصادرة
«رشاشات» ثقيلة ومتوسطة يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

رئيس الوزراء من موقع جريمة سبايكر :سنحول املكان اىل متحف للذاكرة
اإلج�راءات» .وأضاف «ش�هد هذا املكان إحدى أبش�ع
املجازر التي يندى لها جبن اإلنسانية» مبينا ان «الدماء
الريئة التي س�قطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند
كل أطياف الشعب».
وتاب�ع «كانت ه�ذه الدماء دافعا النج�از النرص الكبر
ال�ذي حقق�ه العراقيون أم�ام أعتى ق�وة إرهابية وقد
عززت ه�ذه الدماء الطاهرة الهوي�ة الوطنية العراقية
ووح�دت العراقين جميع�ا» .وش�دد الكاظمي «يجب
أن نس�تذكر هذه الدماء الريئة دائما عر الحفاظ عىل
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وأش�ارت الوزارة إىل أنه «من جانب آخر
تمكن�ت مديرية رشطة محافظة النجف
األرشف م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل س�تة
متهم�ن قاموا باختط�اف بائع متجول
ح�دث واغتصابه ،وجرت إحالة املتهمن
للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».

أعلن�ت خلي�ة اإلعام األمني ،أم�س األربعاء ،اعتق�ال  5مطلوبن للقضاء
بتهم جنائية مختلفة ،ومصادرة  3رشاشات ثقيلة ومتوسطة يف محافظة
الب�رصة .وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«الق�وات األمنية يف قي�ادة عمليات الب�رصة ،تمكنت يف الس�اعات القليلة
املاضي�ة ،م�ن خال قوة من الل�واء  36اآليل ولواء املغاوي�ر قيادة عمليات
الب�رصة وق�وى أخ�رى مرتبة م�ن مقر قي�ادة العملي�ات ،وكذل�ك أفواج
الطوارئ والوكاالت األمنية واالستخبارية ،تمكنت من إلقاء القبض عىل 5
مطلوبن للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة» .وأضافت أن «القوة تمكنت
م�ن ضبط رشاش�تن أحادي�ة عي�ار ( )14،5و 8بنادق آلية كاش�نكوف
ورشاشة متوسطة  BKcوأعتدة مختلفة األنواع».

القبض عىل ثامنية ارهابيني وأحد عنارص
اخلاليا النائمة بعمليات نوعية يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلية اإلع�ام األمني ،أمس
األربع�اء ،ع�ن إلق�اء القب�ض عىل
ثماني�ة ارهابين يف عمليات نوعية
بمحافظ�ة نينوى .وقال�ت الخلية
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،انه «تمكن�ت مفارز
جهاز االمن الوطن�ي يف نينوى بعد
اس�تحصال املوافق�ات القضائية،

وبعمليات نوعي�ة دقيقة من القاء
القب�ض ع�ىل  8عن�ارص ارهابي�ة
ينتمون لعصابات داعش االرهابية
يف مناطق مختلفة م�ن املحافظة،
َعم�ل جميعه�م بمف�ارز امني�ة،
ضمن م�ا يس�مى قواط�ع نينوى
ودجل�ة وصاح الدي�ن والجزيرة».
وأضاف�ت ،انه»ج�رى تدوين اقوال
ً
اصولي�ا ،بعدم�ا اعرتفوا
املتهم�ن
بارتكابهم جرائم طالت املواطنن.
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حمافظ البرصة :أدرجنا طريق الفاو ضمن املشاريع وماضون بتأهيله
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أكدت الحكومة املحلية يف البرصة ،أمس األربعاء ،مضيها
يف تأهي�ل طري�ق قض�اء الف�او (الواقع أق�ى جنوب
املحافظة) بش�كل كام�ل وإدراجها ضمن مش�اريعها
الجدي�دة ،فيم�ا أكدت أن ذل�ك مرهون بما ترد بش�أنه
وزارة التخطيط.وقال محافظ البرصة املهندس اس�عد
العيدان�ي ،يف ترصي�ح صحفي اطلعت عليه املس�تقبل
العراق�ي ،إن توج�ه الحكوم�ة املحلية به�ذا الصدد لم
يأت ع�ىل خلفية تظاهرات أهايل الف�او ،إنما جاء وفق
خططه�ا الخدمي�ة لجمي�ع أبن�اء املحافظة.وأض�اف
محافظ البرصة أن الك�وادر أكملت مقطع  25كلم من
الطري�ق وماضية بإدراجه ح�ال ردت وزارة التخطيط
بش�أنه.من جانب آخ�ر ،أجرى محاف�ظ البرصة جولة
تفقدي�ة ملتابعة س�ري العمل بمراح�ل تطوير كورنيش
ش�ط العرب.ويش�ار اىل ان كورنيش ش�ط العرب يمتد
ع�ىل مس�افة  3ك�م عىل ضفاف الش�ط املواج�ه ملركز
مدين�ة الب�رصة ،اذ يب�دأ م�ن جزي�رة الداك�ري ،وحتى
مجمع القصور الرئاس�ية ،وهو ناتج من التقاء نهري

دجل�ة والف�رات يف مدينة القرنة ش�مال البرصة ويبلغ
طول�ه  204كم وي�رتاوح عرضه ما بن  500م –  2كم،
ويصب يف الخليج العربي عند منطقة الفاو.وبمناس�بة

يوم املس�ن العاملي ،تفق�د محافظ الب�رصة «دار كبار
املواطنن» يف املحافظة حيث أطلع عىل ش�ؤون وأحوال
املقيمن.ووعد العيداني بفتح دور أخرى قريباً.

www.almustakbalpaper.net

خاما البرصة يسجالن أعىل سعر يف «أوبك»
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفع سعر خام البرصة الخفيف ليسجل أعىل سعر يف منظمة
أوبك ،أمس األربعاء ،مع ارتفاع ايضا لخامها الثقيل ،بالتزامن
مع ارتفاع أسعار النفط يف األسواق
العاملية.
وس�جلت أس�عار خ�ام الب�رصة
الخفيف املصدر آلسيا  74.03دوالرا ً
للربميل بارتفاع بلغ نسبته ،%1.44
فيما ارتفع خ�ام البرصة الثقيل إىل
 69.43دوالرا للربميل بنسبة ارتفاع
بلغت . %0.20
وس�جل نفط البرصة الخفيف أعىل
األس�عار مقارنة بالنف�وط األخرى
لدول منظمة اوبك ،حيث سجل سعر
النف�ط العربي الخفيف الس�عودي
 72.84دوالرا ً للربمي�ل ،فيم�ا بل�غ
سعر مزيج مربان اإلماراتي 72.66
دوالرا ً للربمي�ل ،ومزي�ج س�هران
الجزائ�ري  72.95دوالرا للربميل ،يف
حن سجل بوني الخفيف النيجريي

ً
من أصل 83
مصنعا

الصناعة تعلن إعادة تشغيل  16معم ًال متوقف ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصناعة ،أمس األربعاء ،عن إعادة تش�غيل
ً
معم�ا وخطا ً إنتاجياً ،منه�ا مرشوع إنتاج بطاريات
16
بغ�داد ،فيم�ا ح�ددت أس�باب توق�ف مصان�ع الحدي�د
والصلب.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة مرتىض الص�ايف إن «وزارة
الصناعة واملعادن تبن�ت مرشوعا ً وطنيا ً وخطة طموحة
إلعادة تأهيل وتش�غيل املصانع املتوقف�ة والبالغ عددها
 83معما».

وأض�اف ،أن «تلك املعام�ل توقفت ألس�باب أما تعرضها
للدم�ار أو االره�اب أو تق�ادم خطوطه�ا ومكائنه�ا أو
لعدم وجود جدوى من تش�غيلها بس�بب انفتاح الس�وق
واملنافسة غري العادلة مع املستورد» ،الفتا اىل أن «الوزارة
وضعت خططا قصرية االمد ومتوسطة االمد وبعيدة االمد
حسب نوع ونسبة الرضر يف تلك املصانع واملعامل».
وأوض�ح ،أنه «تم من�ذ أيار عام  2020ال�رشوع بالخطة
قصرية االمد وتم تش�غيل وافتتاح ( )16مرشوعا ومعما
وخط�ا انتاجي�ا كان آخره�ا م�رشوع انت�اج بطاري�ات
بغ�داد» ،مؤكدا أن «الوزارة مس�تمرة وماضي�ة يف تنفيذ

الخط�ط علما أن التأهيل أما يتم عن طريق املوارد الذاتية
للرشكات بالنس�بة للمعامل ذات الرضر البس�يط أو عن
طريق املش�اركة واالس�تثمار بالنس�بة للمعامل املدمرة
والت�ي تحتاج اىل مبالغ ضخمة مثل مصانع الفوس�فات
وادوية نينوى وغريها».
وبش�أن توقف مصان�ع الحديد والصلب ق�ال الصايف ،إن
«مصانع الرشكة العامة للحديد والصلب ضخمة وتحتاج
اىل مبالغ كبرية الع�ادة احيائها» ،مبينا أن «الوزارة ومنذ
س�نوات بارشت بمرشوع تأهيل مصانع الحديد والصلب
بالتعاق�د م�ع رشكة ( يو ب�ي هولدنك الرتكي�ة) لتأهيل

افتتح حمطة كهرباء سامراء البخارية

الكاظمي للدوائر اخلدمية يف صالح الدين :عقدنا العزم
عىل إصالح الكثري من العراقيل
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي ،الع�زم ع�ىل إص�اح الكث�ري من
العراقيل يف الخدمات.
وق�ال الكاظمي بعد وصول�ه ملبنى محافظة
صاح الدين واجتماع�ه بالدوائر الخدمية يف
املحافظة »:عانى أهلنا يف مختلف املحافظات
العراقية الكثري خال العقود املاضية بس�بب
الح�روب املس�تمرة واإلره�اب واألزم�ات
املتتالية».
وأضاف «لقد عانت املناطق املُحررة أكثر من
غريها ،بس�بب الخراب والدم�ار الذي خلفته
عصابات داعش اإلرهابية ،والس�باب اخرى
ماضون يف العمل عىل معالجتها».
وش�دد الكاظم�ي «يتوجب عىل املؤسس�ات

الخدمي�ة أن تكث�ف م�ن نش�اطها وتس� ّهل
إجراءاته�ا ك�ي يش�عر املواط�ن بالتحس�ن
امللموس وينمو التفاؤل بن الجميع ،وهناك
الكثري من العراقيل التي تحصل أحيانا بسبب
س�وء اإلدارة وبسبب العقبات البريوقراطية،
وهذا ما عقدنا العزم عىل إصاحه».
وأك�د «نحتاج اىل تكاثف وتع�اون وتكامل يف
العم�ل ،كي نتغلب عىل املعرقات ونكون عىل
مس�توى طم�وح الش�عب العراق�ي العظيم
وبق�در الثقة وم�ا يتوقع�ه العراقي�ون منا
كأداء».
وتاب�ع «هن�اك مش�اريع متلكئ�ة كث�رية يف
مختل�ف مناطق العراق ،ركزن�ا جهودنا عىل
اتمامه�ا واكماله�ا ،وادع�و من هن�ا جميع
املؤسس�ات يف محافظة صاح الدين وس�ائر
انحاء الع�راق اىل إنهاء ملف هذه املش�اريع

العراق ينتظر  5ماليني جرعة من لقاح
فايزر ..والصحة :هذا موعد وصوهلا
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الصحة والبيئة ،أمس األربعاء ،موعد وصول  5ماين جرعة
من لقاح فايز إىل العراق.
وقال�ت عضو الفري�ق اإلعامي لوزارة الصحة ،ربى ف�اح ،إن «اإلقبال عىل
اللقاح�ات جيد ،لكن الوصول إىل املناعة املجتمعي�ة يتطلب تلقيح أكثر من
 % 60من املجتمع ،األمر الذي يتبعه تقليل اإلجراءات الوقائية ،ومن ثم تعود
الحياة إىل طبيعتها بالتدريج».
وأردفت« :س�تصل خال األش�هر القادم�ة نحو  5ماين جرع�ة من لقاح
فايزر ،بهدف تلقيح أكرب قدر من املواطنن ،كذلك سيتم توسيع عدد املراكز
املخصصة لتوزيع اللقاحات».
واختتم�ت قائل�ة« :كلما كان ع�دد متعاط�ي اللقاح أكرب ،لكم�ا وصلنا إىل
املناع�ة املجتمعية بمدة زمنية قصرية ،كم�ا أن األمر يعتمد عىل مدى إقبال
املواطنن عىل أخذ اللقاح».
ومنذ تفيش فريوس كورونا يف العراق ،يف نهاية شباط  ،2020أصيب أكثر من
مليون  264ألف مواطن ،وتويف أكثر من  16ألف مواطنن ،جراء مضاعفات
الفريوس ،فيما بلغ مجموع األش�خاص الذين تلقوا اللقاح املضاد لكورونا
حتى اآلن 725178 ،شخصاً ،بحسب وزارة الصحة.

النجف توزع صكوك املستحقات
عىل الفالحني
النجف  /المستقبل العراقي
اعلن نائ�ب محافظ النجف االرشف
هاش�م الكرعاوي ،أم�س االربعاء،
عن تس�ليم الفاحي�ن يف املحافظة
كام�ل مس�تحقاتهم املالية بش�كل
صكوك.
واكد الكرعاوي ،يف ترصيح صحفي،

أنه «تم ايداع مبل�غ  82مليار دينار
كمس�تحقاتهم للفاحن يف مرصيف
الرش�يد والرافدي�ن وت�م اص�دار
الصك�وك م�ن كاف�ة الس�ايلوات
ومراكز التسويق».
وأض�اف «ت�م بالفعل التس�ليم من
اليوم للفاحن ككامل مستحقاتهم
املالية ملحصول الشلب».

ووضعه�ا أم�ام املواط�ن لتحس�ن واق�ع
الخدمات».
وب�ن ان «خدمة املواطن ه�ي صنو العبادة،
وه�ي واج�ب يقربن�ا بالعم�ل اىل الل�ه واىل
الشعب ،ورشف وطني ملقى عىل عاتقنا».
من جانب آخر ،افتتح رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي محطة كهرباء س�امراء
البخارية.
وق�ال الكاظم�ي خ�ال حف�ل االفتت�اح ان
«املحط�ة س�رتفد ش�بكة االنت�اج الوطني�ة
بح�دود  1260ميغاواط من الكهرباء ،وتوفر
ف�رص عم�ل الكث�ر م�ن  1400مواطن من
اصحاب االختصاص».
واض�اف ان «م�ن اولوياتن�ا اع�ادة اعم�ار
ش�بكات التوزيع واملحطات الكهربائية التي
ترضرت».

وزير املوارد يؤكد سالمة
سد املوصل :جرى تأمينه
بالكامل
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني ،أمس
األربعاء ،سامة سد املوصل وتأمينه بشكل كامل.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
منه إن «وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني زار
محافظة نين�وى يرافقه الوكيل اإلداري للوزارة وعدد
من املديري�ن العام�ن والتقى بمحاف�ظ نينوى نجم
عبدالل�ه الجبوري» ،الفتا اىل أن�ه «جرت خال اللقاء
مناقش�ة الواقع االروائي يف املحافظة وجهود الوزارة
يف إعادة تأهيل املشاريع االروائية».
وق�ال الوزير وفقا للبي�ان ،إن «الزي�ارة اىل املحافظة
تأتي ملتابع�ة االعمال التي تنفذها تش�كيات الوزارة
يف املحافظ�ة وأن ال�وزارة تعمل عىل اكمال املش�اريع
االروائية التي توقفت خال س�يطرة عصابات داعش
االرهابية عىل محافظة نينوى وتذليل كافة الصعوبات
لرسع�ة إنجازها» ،مؤكدا «س�امة س�د املوصل وهو
مؤمن تماما ً بخربات وس�واعد عراقية خالصة تعمل
عىل مدار الس�اعة لتشغيل هذا املنشأ املهم ،كما تعمل
ال�وزارة عىل إع�ادة تأهيل البنى التحي�ة ملرشوع ري
الجزيرة وإدراج إكماله ضمن موازنة العام املقبل».
وأش�ار الحمداني اىل أن «الحكوم�ة ومن خال وزارة
املوارد املائية حريصة عىل اس�تحصال حقوق العراق
املائي�ة عرب الحوار مع دول الج�وار وهناك فريق فني
من الوزارة س�يزور أنقرة خال األيام القليلة القادمة
لتفعيل بروتوكوالت التعاون ومناقش�ة حصة العراق
املائي�ة موضح�ا ً أن الج�ارة تركي�ا وع�دت بتقاس�م
الرضر خال ه�ذه الفرتة» ،مبين�ا أن «الوزارة تعمل
ع�ىل إعادة تقييم وضع س�د بادوش وبالتنس�يق مع
رشكات عاملي�ة ويف حال ظهور نتائج ايجابية العادة
التقييم ستبارش الوزارة باكمال السد».من جانبه قال
محافظ نينوى نجم الجبوري إن «وزارة املوارد املائية
خري عون ملحافظة نينوى ملس�اهمتها يف إعادة اعمار
املش�اريع االروائي�ة وتنس�يقها العايل م�ع الحكومة
املحلية لتطوير الواقع االروائي يف املحافظة».

مصان�ع الصلب والدرفلة بطاقة ( )500ألف طن س�نويا
من حديد التسليح».
وأش�ار اىل أن «املرشوع مس�تمر حيث تم وصول املعدات
كاف�ة ول�كا املصنع�ن وت�م نص�ب الكث�ري م�ن ه�ذه
املع�دات مع حص�ول بعض التوقفات بس�بب الحاجة اىل
تخصيص�ات مالية» ،مؤكدا أن «الوزير اس�تطاع االتفاق
مع محافظة البرصة القرتاض ( )50مليار دينار ولم يتم
تس�لم أي مبلغ لحد االن علما أن العمل باملرشوع مستمر
بمساعدة من الرشكات الشقيقة الرابحة لحن الحصول
عىل مبلغ القرض أو أي تمويل آخر».

توجيه من الرتبية بشأن نيل شهادة «الدبلوم العايل»
عىل النفقة اخلاصة
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت وزارة الرتبي�ة ،أم�س األربع�اء،
توجيها بشأن نيل شهادة «الدبلوم العايل»
عىل النفقة الخاصة.
وذك�ر إع�ام ال�وزارة ،يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن «وزارة
الرتبي�ة وجه�ت الجه�از التنفي�ذي ملحو
األمي�ة واملديريات العامة بدي�وان الوزارة
ً
فض�ا ع�ن املديري�ات العام�ة للرتبية يف
بغداد كافة بتس�مية مرشح (واحد) فقط
من الحاصلن عىل ش�هادة البكالوريوس
باختصاصات (علمية او انسانية)  ،لغرض
دراسة الدبلوم العايل املعادل للماجستري /
التنمي�ة واألمن املجتمع�ي 2022 - 2021
وعىل «النفقة الخاصة»  ،اس�تنادا ً لكتاب
رئاس�ة ال�وزراء  /مستش�ارية األم�ن

الوطني».
وأوض�ح أن «الربنام�ج مس�تثنى م�ن
الخلفي�ات العلمي�ة وحس�ب الضواب�ط
املعم�ول به�ا (العم�ر ،املع�دل ،الخدم�ة
الوظيفي�ة ،وحاجة املديري�ة للتخصص)
عىل أن ال يقل املعدل بالنس�بة للمرشحن
ع�ن  %65وال يزي�د العم�ر عن  45س�نة،
ولدي�ه خدم�ة وظيفية فعلي�ة ال تقل عن
( )2سنة» .وأشار إىل ان «التقديم سيكون
ملدة يومن (االربعاء والخميس) املوافق 16
  2021 / 6 / 17يف مبن�ى وزارة الرتبي�ة /املديري�ة العام�ة للعاق�ات الثقافية /
مديري�ة االجازات الدراس�ية داخل العراق
الس�اعة الع�ارشة صباحاً ،مس�تصحبن
معه�م وثائق التخرج من الكلية ونس�خة
م�ن خاصة الخدم�ة الوظيفية مع كتاب
من املديرية العامة بالرتشيح».

زراعة كردستان 60 :رشكة أجنبية
تتنافس عىل إقامة  9سدود يف اإلقليم
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزيرة الزراعة يف حكومة إقليم كردس�تان بيكرد طالبان�ي ،أمس األربعاء ،تلقي
عروض من رشكات لبناء  9سدود اسرتاتيجية يف كردستان.
وذكرت طالباني يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،أن « 60رشكة محلية
ودولية استجابت للدعوة الرس�مية لوزارة الزراعة واملوارد املائية التابعة لحكومة إقليم
كردس�تان وأرس�لت مقرتحات للمش�اركة يف بناء وبناء السدود االس�رتاتيجية التسعة
املعلن عنها وفقا للتعليمات ونظام تعادل القوة الرشائية».
وأضاف�ت« ،بعد مناقش�ة ودراس�ة طل�ب الرشكة ،قررن�ا من خال فريق مش�رتك من
الوزارتن تحديد خصائص الس�دود واملعايري الفنية واملالية ومبادئ العمل املش�رتك بن
الرشكات والحكومة ،واإلعان عنها رس�ميا وترسيع عملي�ة تدقيق قدرة الرشكات عىل
بناء السدود ومشاريع الري يف إقليم كردستان».

املالية تنفي نيتها تأخري رصف مستحقات شبكة
احلامية :هي من أولوياتنا
بغداد /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة املالية ،أم�س األربعاء ،األنباء
عن تأخر رصفها ملستحقات هيئة الحماية
اإلجتماعية {شبكة الحماية}.
وذكر بيان للمكتب اإلعامي لوزارة املالية
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«نوضح للرأي الع�ام حقيقة الترصيحات
غري الدقيقة الص�ادرة عن بعض الجهات
الرسمية وغري الرسمية حول «عدم التزام
ال�وزارة بتنفي�ذ قان�ون املوازن�ة العام�ة
للدول�ة للس�نة املالي�ة  2021فيما يخص
رصف املس�تحقات املخصص�ة لإلعان�ة
اإلجتماعية».
وأضاف البي�ان «بهذا الص�دد تؤكد وزارة
املالي�ة انها تويل اهتمامه�ا وحرصها عىل
تقدي�م كافة اش�كال الدعم ال�ازم لهذه
الرشيحة من املجتمع ،وان الوزارة ملتزمة

بتنفيذ بنود قان�ون املوازنة العامة للدولة
دون تلكؤ او تأخري» .كما أكدت املالية ،ان
«دائرة املحاس�بة تق�وم أوالً باول إلطاق
تخصيص�ات لهيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاقة
واألحتياج�ات الخاص�ة (املع�ن املتفرغ)
حي�ث بلغ�ت تموي�ل س�نة  2021لغاي�ة
 31/5/2021بقيم�ة  188ملي�ارا ً و682
مليون�ا ً و 42الف دين�ار ،وتم رصف مبلغ
ممول بقيمة تريليون و 275مليارا ً و249
ملي�ون دين�ار ضم�ن تخصيص�ات ع�ام
 .».2021ودع�ت الوزارة «كاف�ة الجهات
واملؤسسات اىل مراعاة الدقة واملوضوعية،
والتأكد من صحة املعلومات من مصادرها
الرس�مية قب�ل إطاقه�ا لوس�ائل اإلعام
املختلف�ة والذي من ش�أنه إح�داث حالة
م�ن خل�ط االوراق وإرباك ال�رأي العام او
استغال الفقراء وتحويل رواتبهم اىل مادة
دسمة لانتخابات».

 73.22دوالراً ،وجرياسول االنغويل  73.39دوالرا.
وكان�ت أس�عار النفط العاملية ق�د ارتفعت الي�وم ليصل خام
برنت إىل  74.57دوالراً ،وخام غرب تكس�اس اىل  72.63دوالرا ً
للربميل.

حمافظ واسط بمناسبة الذكرى الـ 152لتاسيس الصحافة
العراقية :نقلت الصورة احلقيقية للمجتمع

المستقبل العراقي /الغانم
تقدم محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي بأحر التهاني
اىل االرسة الصحفية كافة ،وحيا الدور الوطني واملثابر وماقدمته
الصحاف�ة من تضحي�ات كبرية الج�ل حرية التعب�ري عن ضمري
املواط�ن ونق�ل الصورة الحقيقي�ة عن واقع املجتمع واالس�هام
واملشاركة يف بناء الدولة.
وبهذه املناسبة قدم السيد محافظ واسط باقة من الورد سلمها
مدير اعام املحافظة ماجد العتابي اىل االستاذ مؤيد الامي نقيب
الصحفي�ن العراقين ،والذي بدوره ثمن ه�ذه املبادرة الجميلة
للس�يد املحافظ واثنى عىل اهتمامه وتقدي�ره لارسة الصحفية
وسعيه الحثيث الجل نيل الزماء الصحفين حقوقهم وتمكينهم
من تادية رسالتهم الصحفية.

الرشيد :مستمرون بمنح قروض  50مليون
دينار ألغراض البناء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرشيد ،أمس االربعاء ،عن استمراره منح القروض
الغراض البناء للموظفن واملواطنن
واوضح املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان «مبلغ الق�رض ( )50مليون كح�د اعىل ويمنح
حسب تقدير اللجنة املختصة».
واض�اف ،ان «م�ن بن ال�رشوط ان يقدم املس�تلف اج�ازة بناء
وكفيل موظ�ف مدني عىل املاك الدائ�م للمواطنن وتمنح بدون
كفيل للموظف الذي لديه توطن يف املرصف ،علما ان التقديم من
خال مراجعة الفروع يف بغداد واملحافظات لرتويج املعاملة».

القضاء يصدر إحصائية للزواج والطالق
خالل أيار املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
ن�رش املرك�ز االعام�ي ملجلس القض�اء األع�ىل ،أم�س األربعاء،
إحصائي�ة لعدد ح�االت الواج والطاق يف املحاك�م العراقية خال
شهر آيار املايض.
ووف�ق اإلحصائية فان مجموع عقود ال�زواج بلغ  20الفا ً و574
حالة.
أما مجموع حاالت الطاق فكان  4660حالة.

بعد ترميمها وتأهيلها ..اعادة فتح
 5مراكز صحية غرب املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

افتتح�ت صحة محافظة نينوى خمس�ة مراك�ز صحية يف غرب
املوصل بعد ترميمها وتأهيلها .
وق�ال مدير عام صح�ة نينوى فاح الطائ�ي يف ترصيح صحفي
ان املراكز الصحية افتتح�ت يف قضاءي (تلعفر والبعاج ) بعد ان
اعادتها الكوادر الهندس�ية يف صحة نينوى للخدمة منذ خروجها
عن العمل ملدة التقل عن (خمسة )اعوام «
واضاف الطائ�ي « تم تزويد املراكز بالخدمات واالجهزة واالدوية
واملتطلبات الصحية االخرى «.
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حمافظة نينوى
قسم العقود
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م /اعالن مناقصة عامة رقم ( 2021/38اعادة استقرار  /تطوير ريفي) للمرة االوىل

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(استكامل تاهيل وتبليط باالسفلت للطريق الرئييس املؤدي اىل قرية مسقالط عليا
ومسقالط سفىل التابعة ملركز قضاء تلكيف )
( ضمن تخصيصات ميزانية اعادة االس�تقرار لعام  2020ملحافظة
نين�وى) وبكلف�ة تخمينية ( 232,750,000دين�ار ) مائتان واثنان
وثالث�ون مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي وبمدة
تنفيذ ( )120يوم
ع�ىل مقدم�ي العطاءات م�ن ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2021/6/29للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
ق�دره  150الف دينار فقط ( مائة خمس�ون الف دينار ) غري قابلة
للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مق�دم العطاء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العطاءات لدى لجن�ة فتح العطاءات مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم االربعاء املوافق  2021/6/30الس�اعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء
املوافق  2021/6/23لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور
يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021| 170
التاريخ2021/6/15/
أعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العق�ار التسلس�ل 4395/2م
44السفحة الواقع يف ألكوت العائدة للمدين (نغماش سالم
مظل�وم ) املحجوز لقاء طل�ب الدائن (عداي ف�زاع كريم)
البالغ ()8,000,000مليون فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل م�دة (30يوم�ا ) تبدأ من الي�وم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:ك�وت  /منطقة حي الجه�اد املرقم
4395/2م  44السفحة
-2جنسه ونوعه  :ارض الدار مع بناءها ملك رصف
-3ح�دوده واوصاف�ه  :العق�ار يق�ع ع�ىل ش�ارع فرعي
مش�يد كليه البناء مكون من طارم�ه اماميه مع صحيات
و اس�تقبال و ه�ول و مطبخ و غرفتان نوم و س�لم يؤدي
اىل س�طح الدار و ارضية الدار سرياميك و سطح الدار صب
كونكريت و الدار مجهز باملاء و الكهرباء
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6مساحة 216 -:سهم حصة املدين تبلغ 36سهم
 –7الشاغل  -:الدائن (عداي فزاع كريم)
– 8القيمة املقدرة  10,833,000 :عرشة مليون و ثمانمائة
و ثالثه و ثالثون الف دينار
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محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد  / 49 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 14 :
اعالن
اىل املدعى عليها  -1 /صفيه عبد الفتاح عبد الحميد
اص�درت محكمة ب�داءة اب�ي الخصيب قراره�ا يف الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة  / 49ب  2021 /بتاري�خ 2021 / 6 / 8
غيابيا بحقك والذي قيض بازالة ش�يوع العقارين تسلس�ل
 229و  230مقاطع�ة  53الصنق�ر بيع�ا باملزاي�دة العلنية
وتوزي�ع الثم�ن ع�ىل الرشكاء كال حس�ب حصت�ه يف صور
الس�جل العقار ولثبوت مجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني ويحق لك مراجعة طرق
الطعن املقرر قانونا وخالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف
يكتسب الحكم درجة البتات وفق القانون .
القايض
اياد احمد سعيد الساري
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فقدان
فقد مني باج دخول اسياسيل وبطاقة عرشة عمر وبطاقة
الضم�ان الصح�ي ص�ادرات من اسياس�يل باس�م  /مؤيد
محم�د عبد الحس�ني – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .

اعالن
قدم املواطن ( هاش�م كاظم جوده ) الدعوى ( لتغيري اسم
ابنت�ه ) وجعله ( زينب ) بدال من ( زه�راء ) فمن لديه حق
االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

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

اعالن
قدم املواطن ( عبد االمري صدام عيل) الدعوى ( لتبديل لقبه
) وجعل�ه ( العكي�يل ) بدال من ( ال جوي�ر ) فمن لديه حق
االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
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فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  40909/3حي الوفاء باسم توفيق
عليوي عبد الحر من يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار
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فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  12569/2حي االش�رتاكي باس�م
نعم�ان ه�ادي هاش�م م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه إىل جهة
االصدار
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اىل الرشي�ك مؤي�د يوس�ف عبي�د اقتىض حض�ورك إىل مقر
بلدي�ة النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم
55570/3ح�ي الن�داء خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
عالء شاكر تعيب
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فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  24450/3حي ميس�ان باسم عبد
اليمه جواد نارص من يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار
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إىل الرشكاء محس�ن كاظم محسن و رحيمه كاظم سلمان
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه
بن�اء للعقار املرقم  54112/3ح�ي النداء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
زهري كريم شمخي
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إىل الرشيك ميث�م عباس عطيوي اقت�ىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم
 48152/3ح�ي الن�داء خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
حازم حسن شلتاغ

www.almustakbalpaper.net
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حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم ( 2021/39اعادة استقرار  /تطوير ريفي) للمرة االوىل

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

(انشاء وتبليط الطريق الرابط بني قرية رمبويس وقرية امجة التابعة
لناحية القحطانية  /قضاء البعاج)

( ضم�ن تخصيص�ات ميزانية اعادة االس�تقرار لع�ام  2020ملحافظة
نين�وى) وبكلف�ة تخميني�ة ( 247,125,000دين�ار ) مائتان وس�بعة
واربعون مليون ومائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ
( )240يوم
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 )2021/6/29
للحصول عىل نس�خة من الوثائ�ق لقاء مبلغ مقطوع ق�دره  150الف
دينار فقط ( مائة خمسون 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 ( )2علما ان تاريخ الغلق يوم
االربعاء املوافق  2021/6/30الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض
العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االربعاء
املواف�ق  2021/6/23لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2626ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليها (سناء هاشم سلمان)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزامك واملدعى عليه الثاني بتاديتك له بالتكافل والتضامن
بينك�م مبلغ�ا مق�داره ( $1050ع�ن الق�رض املؤرخ يف
 2019/8/21ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة مدينة الصدر واملؤيد
م�ن قبل مختار املنطقة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2620ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عالوي محسن خالطي)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليهم�ا الثان�ي والثال�ث بتاديت�ك ل�ه
بالتكاف�ل والتضام�ن بينك�م مبلغ�ا مق�داره ( $700عن
الق�رض امل�ؤرخ يف  2019/4/18ونظ�را لثبوت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة
مدين�ة الص�در واملؤيد من قب�ل مختار املنطق�ة لذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 2021/6/20الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2095ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (رسمد داود سعد)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزامك واملدعى عليها االوىل بتاديتك له بالتكافل والتضامن
بينك�م مبلغ�ا مق�داره ( $17900عن الق�رض املؤرخ يف
 2019/2/25ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الرصافة واملؤيد من
قب�ل مخت�ار املنطقة لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2622ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (محمد عبد الرحمن عبود)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتاديت�ك ل�ه بالتكاف�ل
والتضام�ن بينك�م مبلغ�ا مق�داره ( $700ع�ن الق�رض
امل�ؤرخ يف  2019/5/26ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة
بغ�داد الجدي�دة واملؤيد من قب�ل مختار املنطق�ة لذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 2021/6/20الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2626ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليها (صباح الزم سلمان)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزامك واملدعى عليها االوىل بتاديتك له بالتكافل والتضامن
بينك�م مبلغ�ا مق�داره ( $1050ع�ن الق�رض املؤرخ يف
 2019/8/21ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة مدينة الصدر واملؤيد
م�ن قبل مختار املنطقة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2628ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليها (هدى عبد الرضا حسني )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليه�ا الثاني�ة بتاديت�ك ل�ه بالتكاف�ل
والتضامن بينكم مبلغا مقداره ( $400عن القرض املؤرخ
يف  2018/5/28ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة الكرادة واملؤيد من
قب�ل مخت�ار املنطقة لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

تنويه
ن�رش يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالع�دد  2393يف
 2021/6/15اعالن الصادر من جامعة املثنى مزايدة
علنية لبيع مواد مش�طوبة حيث ورد خطأ يف تسلسل
 23سبات خطأ والصحيح سبلت وكذلك تسلسل 24
كلمة س�بات خطأ والصحيح س�بلت وكذلك تسلسل
 34ش�نقات خط�ا والصحيح هو قنف�ات لذا اقتىض
التنويه
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2621ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (يوسف خالد كريم )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليهما االول و الثان�ي بتاديتك له
بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغ�ا مقداره ($4200
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف  2019/7/30ونظرا لثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
يف محكمة بداءة بغداد الجديدة واملؤيد من قبل مختار
املنطق�ة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2621ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (هيثم جابر كريم)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى عليهما الثان�ي والثالث بتاديتك له
بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغ�ا مقداره ($4200
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف  2019/7/30ونظرا لثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
يف محكمة بداءة بغداد الجديدة واملؤيد من قبل مختار
املنطق�ة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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م  /نرش اعالن مناقصة خارجية

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

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكة عامة) عن اعالن املناقصة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

200.000
IQD

new complete prefabricated skid mounted water high pressure pumping
system for sea RO unit spare parts

E/2021/ 622
اعالن للمرة االولى

1-

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها
وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014والصادرة من وزارة
التخطيط
 � 2يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة
لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد املحدد
 2021/ 8/1الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم
الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان
االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف
 2021/8/1الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
 � 3املبلغ التخميني للمناقصة ( )$865,000ثمانمائة وخمسة وستون الف دوالر امريكي فقط
 � 4تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ( تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء) ابت�داء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات
املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حال عدم توفر اي من الوثائق او
البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 � 5متطلب�ات التاهي�ل ع�ىل مقدم العطاء ان يقدم ادل�ة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث ( متطلبات التاهي�ل الالحق) من الوثيقة
القياسية ابتداء مع العطاء
 � 6تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة
 � 7تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي
ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 8تقدي�م تأمين�ات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) (بالنس�خة االصلية ابتداء م�ع العطاء) صادر عن مرصف عراقي معتم�د لدى البنك املركزي
العراقي و بمبلغ قدره ( )$ 17,300س�بعة عرش الف وثالثمائة دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة
نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
 � 9ش�مول العم�ال العراقي�ني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاع�د والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل
التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
 � 10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 11جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 12لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات
 � 13لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 � 14لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 � 15عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
 � 16تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر ال تزيد عن ( )10%عن مثيالتها املستوردة
عند تحقق القيمة املضافة البالغة ( )20%للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة
املصنعة

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2635ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (رياض جابر حمد)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزامك واملدع�ى عليهما الثاني والثال�ث بتاديتك له
بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغ�ا مقداره ($2400
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف  2019/7/30ونظرا لثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
يف محكمة بداءة مدينة الصدر واملؤيد من قبل مختار
املنطق�ة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2635ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (باسم جاسم حسن )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليهما االول و الثان�ي بتاديتك له
بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغ�ا مقداره ($2400
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف  2019/7/30ونظرا لثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
يف محكمة بداءة مدينة الصدر واملؤيد من قبل مختار
املنطق�ة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة  2021/6/20الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3107ب2021/2
التاريخ 2021/6/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عماد كاظم مشاي )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزامك واملدعى عليه الثاني وجدي صكبان خليبص
بتاديتك له بالتكافل والتضامن بينكم مبلغا مقداره
( $1400ع�ن القرض امل�ؤرخ يف  2019/8/6ونظرا
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكمة بداءة الكوت املبلغ فيه املفوض
غياث منشد عبيد يف مركز رشطة العزة واملؤيد من قبل
مختار املنطق�ة لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/6/20
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2630ب2021/3
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حبيب حسن محمد )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليها االوىل بتاديت�ك له بالتكافل
والتضام�ن بينكم مبلغا مقداره ( $215عن القرض
امل�ؤرخ يف  2018/12/16ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة
ب�داءة بغداد الجديدة واملؤي�د من قبل مختار املنطقة
لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني
بموعد املرافعة  2021/6/20الساعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3010 /ب2021/1
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل املدعى عليه  /عمار حسن نوري
اقام املدعي (رضوان احس�ان رزاق) الدعوى البدائية
املرقم�ة اع�اله ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الزامك
بتس�ديد املبلغ الذي بذمتك والبالغ س�بعة االف دوالر
امريك�ي ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي وحس�ب اش�عار مختار حي االمري 2
عيل مجبل الدجي�يل عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2021/6/29وعند ع�دم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2458ش2021/1
التاريخ 2021/6/15
اعالن
اىل املدعى عليه  /احمد ما شاء الله عيل
اقام�ت املدعي�ة (زينب محم�د عيل ناج�ي) الدعوى
بالع�دد /2458ش 2021/1امام هذه املحكمة والتي
تطلب فيها الطالق الخلع�ي وملجهولية محل اقامتك
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي
القاس�م /النجف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع
الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق ي�وم 2021/7/1
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة ع�م حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2020/25 :
التاريخ 2021/6/14
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام العقار تسلس�ل
 3/84529الواق�ع يف ح�ي الن�داء ) العائ�د للمدين
(حس�نني عيل عبد االمري ) املحجوز لقاء طلب الدائن
رغد حس�ني محس�ن البالغ ( ) دينار فعىل الراغب
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  3/84529حي النداء
 � 2جنسه ونوعه  :دارين
 � 3حدوده واوصافه بلدية النجف
 � 4مش�تمالته يحت�وي عىل س�احة امامي�ة متخذة
محل ومم�ر واس�تقبال وصالة وغرفة ن�وم ومرافق
وحمام ومطبخ ومكش�وفة واالرضية كايش موزائيك
والسقف من الكونكريت والجدران ملبوخة من البورك
وهزار  120س�م من السرياميك ومجهز ماء وكهرباء
اما الج�زء الثاني يحتوي عىل س�احة امامية متخذة
محل ومم�ر واس�تقبال وصالة وغرفة ن�وم ومرافق
وحمام ومطبخ ومكش�وفة واالرضية كايش موزائيك
والس�قف من الكونكريت املس�لح والجدران ملبوخة
بالب�ورك 120س�م من الس�رياميك والش�قة فوقانية
وتحتوي عىل غرفة نوم وصالة
� 5مساحته  210م  /واملراد بيعها  100مر
 � 6درجة العمران جيدة
 � 7الش�اغل املس�تاجر احم�د قاس�م محم�د يرغب
بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر
 � 8القيمة املقدرة  :خمسون مليون دينار
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2013 /
التاريخ 2021/6/8
اىل  /املدعو  /زهوري كاظم جعفر
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة س�عدية كاظ�م جعفر طلبا
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق
املدعو( زهوري كاظم جعفر ) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامه�ا خالل
عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2072 /
التاريخ 2021/6/15
اىل  /املدعوه  /لواء عبد العايل كتاب
اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة نديمه عبد الل�ه عبود طلبا
اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة
بح�ق املدعوة ( لواء عبد العايل كتاب ) قررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها
خ�الل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل

Second Extension Announcement for Public Tender No: 011-PC-21-EBS
Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp,
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service
Tender No.: 011-PC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying
the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can carry out
the project of Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service. And for more details, please refer to ITB
document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of
submission. please email to Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the
following documents one day in advance.
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before the extended deadline 16:00 PM July 4th, 2021.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read
and compile).
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform
the C&P Dept no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before
the bidding date. Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

اعالن
ن�ود اعالم الس�ادة املواطنني بان خط اب�راج الضغط العايل
الواصل ب�ني مصفى كربالء النفطي ومحط�ة املاء الواقعة
يف منطقة الرجيبة وامل�ار بطريق علوة الطماطة وصوال اىل
شارع نجف كربالء عمود  950سيتم تشغيله بداية من يوم
 2021/6/19وعلي�ه يرجى مراع�اة رضورة عدم االقراب
من االبراج بمحيط  5امتار حرصا عىل حياتكم من االخطار
املصاحب�ة لذل�ك ش�اكرين تعاونك�م معنا خدم�ة للصالح
العام
املحامي عيل دوش
07801552351
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1637 :
التاريخ 2021/6/9 :
اىل /املنفذ عليه  /ابتسام عيل عبد الله
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي
له�ذه املديرية انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا
للمادة  27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة تنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش يوما
تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف االرشف بالع�دد /1618
ب 2021/1يف  2021/5/23واملتضمن الزامك بتادية مبلغ
خمسون مليون دينار اىل الدائن جواد حازم كاظم
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2073 /
التاريخ 2021/6/15
اىل  /املدعوة  /ايناس عبد العايل كتاب
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة نديمة عبد الله عبود طلبا اىل هذه
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوة (
ايناس عبد العايل كتاب ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
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وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف
العدد 1592 :
التاريخ 2021/2/7
اعالن
انذار
بواسطة الكاتب العدل يف النجف االرشف
ق�دم الس�يد مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفت�ه وكيلته
الحقوقي�ة (ح�ال رؤوف حمزة) بموج�ب الوكالة املرقمة (
 )26199يف  2015/12/20والص�ادرة م�ن مديري�ة بلدية
النج�ف االنذار املرق�م بالع�دد العمومي (  )23256س�جل
( )135يف  2020/11/22اىل املس�تاجر رضغ�ام ف�ارس
عباس العن�وان النجف حي الصح�ة م/ 107/ز/25/د9/
بالنظ�ر لقيام�ك بمخالفة بنود العقد امل�ربم معك ولتحقق
مبال�غ دي�ن يف ذمت�ك والبالغ�ة قدره�ا ( )3700000ثالثة
ماليني وس�بعمائة الف دينار الس�تئجار حان�وت لذا ننذرك
بوج�وب تس�ديد الدين خالل م�دة  7ايام م�ن تاريخ تبلغك
باالن�ذار وبخالف�ه س�وف يتم مراجع�ة املحاك�م املختصة
وتحميلك كافة التبعات القانونية
ارس�ل االنذار بيد مبلغ دائرتنا الس�يد ( اكرم كرميل زغري )
لغرض التبليغ رضغ�ام فارس عباس واعيد الينا مرشوحا
عليه بان�ه مرتحل اىل قرية الغدير وحس�ب اش�عار مختار
منطق�ة حي الصحة الس�يد رحي�م ابراهي�م الكعبي وبعد
الذهاب اىل قرية الغدي�ر زودة من قبل مخاتري املنطقة بانه
غري مس�جل يف س�جالتهم يف الوقت الحارض كل من السادة
حس�ني جواد الخاقاني قس�م الغربي وعب�د الكاظم دحام
الجناب�ي قس�م الرشق�ي ل�ذا قررنا الن�رش بالصحيفتني
الرسميتني لغرض تبليغ املوما اليه ويعترب التبليغ نافذ من
تاريخ النرش
كاتب العدل االول يف النجف االرشف
عماد محمد عيل الشبيل

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2020/463 :
التاريخ 2020/11/23
�الرتبة عريف
� اسم املدان الرباعي واللقب احمد راهي عبد االمري حسن
� الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
� رقم القضية 2020/463 :
� املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
� خالصة الحكم
� الحبس الش�ديد بحق املدان العريف احمد راهي عبد االمري
حسن ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة /5اوال من ق ع
د رقم  14لسنة  2008املعدل استنادا الحكام املواد /61اوال
و / 69اوال من ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرة من  2019/12/1ولحد االن
� طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخ�يل كعقوبة تبعية
اس�تنادا الحكام امل�ادة /38ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة
املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
� اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة /69ثانيا
وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
� حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة
/69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
� احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد
البالغة  25,000خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف
لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالع�راض وافهم علنا
بتاريخ 2020/11/23
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/111 :
التاريخ 2021/2/15
� 1الرتبة ر.ع
 � 2اسم املدان الرباعي واللقب قاسم كاظم حمزة عبود
 � 3الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/111 :
 � 5امل�ادة القانوني�ة  5م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة 2008
املعدل
 � 6خالصة الحكم
 � 1تعديل مادة االحالة من املادة  5اىل املادة /5اوال من ق ع
د رقم 14لس�نة  2008املعدل بداللة املادة  31من ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 � 2الحبس الشديد بحق املدان ر.ع قاسم كاظم حمزة عبود
ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة /5اوال من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املعدل استنادا الحكام املواد /61اوال و 69
/اوال من ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرة من  2020/4/10ولحد االن
 � 3ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية
اس�تنادا الحكام امل�ادة /38ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة
املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 4اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة /69ثانيا
وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 5حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد
البالغة  25,000خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف
لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالع�راض وافهم علنا
بتاريخ 2021/2/15
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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اعالنات

العدد ( )2395الخميس  17حزيران 2021

 /E-mail:GC.thiqar@yahoo.comايميل قسم العقود احلكومية
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
املناقصة رقم ( )19لسنة 2021
خطة املشاريع الربملانية 2019

العدد 1418:
التاريخ2020/11/5 :

اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
اعادة اعالن

الحاقا باعالننا املرقم  1129يف  2020/10/4و  1394يف 2020/11/1
تعلن محافظة ذي قار ( العقود الحكومية ) عن مناقصة مرشوع (انش�اء مستش�فى س�عة  50رسير يف ناحية النرص ) ضمن املش�اريع
الربملاني�ة لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدلة الص�ادرة من وزارة التخطيط والضوابط
امللحق�ة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام  2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( االع�الن) عن املناقصة العامة لهذا
املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية
)
� �
(
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من
الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة )
وبام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد بالتعليم�ات ملقدمي العطاء
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم الثالثاء املصادف  2021/6/22يف بناية (دائرة صحة
ذي ق�ار) فع�ىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرج�ة املذكورة ادناه عىل االق�ل والرشكات العربية
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان
س�عر العط�اء الواحد ( وكما م�ؤرش ازاءه ) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل
للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 � 1متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � املتطلب�ات الفني�ة  :الخربة اعالمة للرشكة تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )3س�نوات قب�ل املوعد النهائي لتقديم العطاء
والخربة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1وبمبلغ ال يقل عن (  )16,517,494,080ستة عرش مليار وخمسمائة وسبعة عرش
مليون واربعمائة واربعة وتسعون الف وثمانون دينار وللسنوات ال ( )10السابقة تم انجازه بنجاح وجودة كاملة
ب � املعدات واالليات (توفري او تعاقد)
ت
1
2
3
4
5

العدد
1
1
1
1
2

االليات والمعدات
شفل
حفارة
حادلة للطبقات الترابية
حادلة لطبقات الحصى الخابط
جهاز تسويه

ج  -الكوادر الفنية
ت
1
2
3
4

www.almustakbalpaper.net

العدد
2
1
1
1

الكوادر الفنية
مهندس مدني خبرة تخصصية خمسة سنوات
مهندس ميكانيك خبرة تخصصية خمسة سنوات
مهندس كهرباء خبرة تخصصية خمسة سنوات
مساح خبرة تخصصية خمسة سنوات

د � املتطلبات املالية
اوال  :االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي س�بقت االزمة املالية هي (� 2012
( )2013كشف الحسابات الختامية ) مصادقة من محاسب قانوني
ثانيا  :املوارد املالية (السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب من او يساوي ()2,294,096,000
مليارين ومئتان واربعة وتسعون مليون وستة وتسعون الف دينار عراقي
ثالثا � معدل االيراد الس�نوي ان يكون اكرب من او يس�اوي ( )9,303,835,000تسعة مليارات وثالثمائة وثالثة مليون وثمانمائة وخمسة
وثالثون الف دينار عراقي ( وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات) وخالل السنوات العرشة االخرية
ه� � املتطلبات القانونية :
اوال  :االهلية وتش�مل ( جنس�ية الرشك�ة مقدمة العطاء � ال يوجد تض�ارب باملصالح  ,لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء ,
الرشكات اململوكة للدولة ( ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل
)  ,غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات )
ثانيا  :لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال ( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء  ،لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار
يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال ( )5س�نوات الس�ابقة ،
جميع املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من  %30صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها
ضد مقدم العطاء
ثالثا  :عدم ممانعة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار
رابعا  :ش�هادة تأس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية

اعالن رقم ()2021/22
(امانة بغداد  /دائرة املشاريع)

خامسا  :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب
يف الجدول ادناه
سادسا  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 � 2كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء ( التأمينات االولي�ة ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة
ذي قار  /قسم العقود الحكومية ) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز
( الرشكة او املقاول ) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ
بقيم�ة  %5م�ن مبلغ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد
انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية
 � 3يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عن�د تلبيتها ملعايري
التاهي�ل املح�دده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
 � 4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 � 5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 6تتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة
 � 7يلتزم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن ( )%30من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب
 � 8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم
عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
 � 9املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع
 � 10تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل
بعقد املقاولة
 � 11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية
 � 12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها
 � 13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4 /يف 2017/8/3
� 14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل
 � 15ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم الثالثاء املصادف  2021/6/29اىل العنوان التايل محافظة ذي قار
� قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي ق�ار  ( 535مبنى هيئة االعمار
سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة
وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني
ويلت�زم املق�اول بصحت�ه ويعترب التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم البطاق�ة التموينية وما يؤيد حجبه�ا وهوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى الجديد  /شارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة
عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م
مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني
 � 16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ
بدون مطالبة باي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات
 � 17ال يتم ابرام العقد اال بعد عرض اوليات املرشوع يف وزارة التخطيط
 � 18تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم
 � 19عىل مقدم العطاء تثبت تس�عريه الفقرة باملبلغ االجمايل يف الكش�ف ( التندر) (كتابتا ورقما) ويف حالة االختالف يعول عىل التس�عرية
(كتابتا)
ت

سعر الكشف المصادق

مدة
العمل

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

الموقع

التأمينات المطلوبة/
بالدينار

التصنيف
على االقل

سعر العطاء
بالدينار

1

24,268,832,800

1080
يوم

انشاء مستشفى سعة 50
سرير في النصر

دائرة
صحة

النصر

%1من قيمة الكشف
التخميني

ممتازة

1,000,000
الف دينار

الدكتور
امحد غني اخلفاجي
حمافظ ذي قار
اعالن رقم ()2021/14
(امانة بغداد  /دائرة املشاريع)

ي�ر (امانة بغداد  /دائرة املش�اريع ) دعوة جمي�ع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقدي�م عطاءاتهم الخاصة
بمناقص�ة (اعم�ال تطوي�ر املحلة ( )506حي�ث تتوفر التخصيص�ات املالية ضم�ن ( املوازنة االس�تثمارية)  /مرشوع
(تأهيل وتطوير واكس�اء الش�وارع واملحالت الرئيس�ية يف مدينة بغداد) ضمن الباب ( )5القس�م ( )22نوع االس�تثمار
( )1ازاء الفص�ل ( )3امل�ادة ( )9نوع ( )2تسلس�ل ( )124ضمن قط�اع النقل واالتصاالت) وبكلف�ة تخمينية مقدارها
( )1,214,000,000ملي�ار ومائت�ان واربعة ع�رش مليون دينار عراقي فقط وبأمكان الراغب�ني برشاء وثائق املناقصة
مراجعة مقر (ديوان امانة بغداد  /الطابق االول  /قس�م العقود العامة  /الكائن قرب س�احة الخالني) يف اوقات الدوام
الرس�مي لغ�رض الحصول عىل وثائ�ق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة لل�رد والبالغة (  )200,000مئتا
الف دينار مع مراعاة ما ييل:
 � 1يلتزم املتقدم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ ( )12,140,000اثنا
عرش مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة
 � 2تقديم ( هوية تصنيف املقاولبن /انشائية  /الدرجة الثامنة)
 � 3تقدي�م ب�راءة ذمة ص�ادرة من الهيئة العامة للرضائب  /قس�م الرشكات معنونة اىل امانة بغ�داد نافذة خالل فرتة
تقديم العطاء باسم الرشكة مع الهوية الرضيبية
 � 4يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع عليها
وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه
 � 5يلتزم مقدم العطاء بمىلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب قرص ال ( )CDالذي يتم استالمه وتقديمه
ورقيا بعد ختمه بالختم الحي الخاص بالرشكة
 � 6تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل ش�كل ملفات (سبايرول) مع الوثائق املكونة للعطاء
بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء
 � 7تقديم نس�خة من املستمس�كات الخاصة باملدير املفوض ( بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية
العراقية ) مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء
 � 8تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا
 � 9وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية
 � 10س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة (العارشة) من صباح يوم
(الخميس) املوافق ( )2021/6/24يف مقر دائرة املشاريع
 � 11تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ) مثبت عليها
اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة
(الثاني�ة عرش ظهرا وحس�ب التوقيت املحيل ملدين�ة بغداد ) ليوم (الخميس) املواف�ق ( )2021/7/1يف مقر ديوان امانة
بغ�داد  /الطاب�ق االول  /قس�م العق�ود العامة ويف حال�ة مصادفة ذلك اليوم عطلة رس�مية فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه
وسرتفض العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله
� 12يت�م فت�ح العطاءات بحضورمقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان املبني يف اعاله يف الزمان
وبالتاريخ املذكور
 � 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

ي�ر (امانة بغداد  /دائرة املش�اريع ) دعوة جمي�ع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقدي�م عطاءاتهم الخاصة
بمناقص�ة (اعم�ال تطوير املحل�ة ( )460حيث تتوف�ر التخصيصات املالية ضم�ن ( املوازنة االس�تثمارية) لعام 2021
ضمن مرشوع (تأهيل وتطوير واكساء الشوارع واملحالت الرئيسية يف مدينة بغداد) ضمن الباب ( )5القسم ( )22نوع
االس�تثمار ( )1ازاء الفص�ل ( )3املادة ( )9نوع ( )2تسلس�ل ( )124ضمن قطاع النقل واالتص�االت) وبكلفة تخمينية
مقدارها ( )4,416,500,000اربعة مليار واربعمائة وس�تة عرش مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي فقط وبأمكان
الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة مراجعة مقر (ديوان امانة بغداد  /الطابق االول  /قس�م العقود العامة  /الكائن قرب
ساحة الخالني) يف اوقات الدوام الرسمي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة بلقاء مبلغ مايل مقداره (  )200,000مئتا
الف دينار غري قابلة للرد مع مراعاة ما ييل:
 � 1يلت�زم املتقدم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او ص�ك مصدق بمبلغ ()44,165,000
اربعة واربعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية
للمناقصة
 � 2تقديم ( هوية تصنيف املقاولبن /انشائية  /الدرجة الخامسة)
 � 3تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب  /قسم الرشكات نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام
 2021مع الهوية الرضيبية
 � 4يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع عليها
وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه
 � 5يلتزم مقدم العطاء بمىلء الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب قرص ال ( )CDالذي يتم اس�تالمه وتقديمه
ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة
 � 6تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل ش�كل ملفات (س�بايرول) بعد ختمها بالختم الحي
الخاص بمقدم العطاء
 � 7تقديم نس�خة من املستمس�كات الخاصة باملدير املفوض ( بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية
العراقية ) مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء
 � 8تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا
 � 9وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية
 � 10س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة (العارشة) من صباح يوم
(الخميس) املوافق ( )2021/6/24يف مقر دائرة املشاريع
 � 11تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ) مثبت عليها
اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة
(الثانية عرش ظهرا وحس�ب التوقيت املحيل ملدينة بغداد ) ليوم (االحد) املوافق ( )2021/7/4يف مقر ديوان امانة بغداد
 /الطابق االول  /قس�م العقود العامة ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�رتفض
العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله
 � 12يت�م فت�ح العطاءات بحضورمقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان املبني يف اعاله يف الزمان
وبالتاريخ املذكور
 � 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq
E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq
E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq

حمسن محزة عطية
مدير عام دائرة املشاريع

حمسن محزة عطية
مدير عام دائرة املشاريع

 7رياضة
العدد ( )2395الخميس  17حزيران 2021

التطبيعية تعلق عىل أنباء رحيل كاتانيتش
المستقبل العراقي /متابعة
علق�ت الهي�أة التطبيعي�ة التح�اد
الك�رة ،ع�ى أنب�اء ني�ة رحي�ل مدرب
املنتخب الوطني كاتانيتش عن تدريب
املنتخب.
وق�ال مدير الدائ�رة االعالمية يف اتحاد
الكرة ،يوسف فعل« :كاتانيتش مرتبط
بعق�د م�ع اتح�اد الكرة وهو س�اري
املفعول وال يوجد اي طرف ألغى العقد
وهو حاليا ً مستمر «.
وأض�اف ،ان «التطبيعي�ة تتعامل مع
األمر باملعلومات الرس�مية وال نعلم صحة ما
ُنقل عن كاتانيتش بش�أن رحيله وهناك عقد
ب�ني الطرفني وهو ما يحدد مس�تقبل املدرب
مع املنتخب».
وكان املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة الق�دم تأه�ل
أم�س اىل املرحل�ة النهائي�ة م�ن التصفي�ات
اآلس�يوية املؤهلة ملونديال قط�ر  ،2022رغم
الخس�ارة أمام املنتخب اإليراني بهدف نظيف
يف ختام الجول�ة االخرية من املجموعة الثالثة

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
وقالت مصادر مطلع�ة اليوم ان مباراة ايران
كان�ت االخرية للم�درب كاتانيت�ش وانه قرر
ع�دم الع�ودة لتدري�ب املنتخ�ب الوطني وان
مب�اراة ايران هي االخرية له بش�عار املنتخب
العراقي».وأضاف�ت املص�ادر ان «كاتانيت�ش
أبل�غ الالعبني انه لن يتواج�د يف الفرتة املقبلة
مع الفريق وقام بتوديعهم يف اش�ارة اىل عدم
عودته مرة أخرى» حسب املصادر.
يش�ار اىل ان املدرب كاتانيتش أبدى إمتعاضه

االحتاد العراقي يعلن
موعد تعاقده مع سكوب

عجلة املمتاز تدور األحد املقبل ..وجدول للمباريات
المستقبل العراقي /متابعة

خ�الل املؤتمر الصحفي عق�ب مباراة
اي�ران وقال »:أن�ه يف الع�راق الجميع
يريد ان ي�رز عضالته ،فما حصل بني
االندية واالتحاد أمر مؤثر ،أحد االندية
أرج�ع  ٩العبني من املنتخ�ب بطريقة
غري مسبوقة ،حقا ً قصتي مع املنتخب
العراق�ي جميل�ة ومضحك�ة بالوقت
نفسه ،وس�أكتب كتابا ً عنها ،صدقني
س�أكتب كتابا ً عنها» يف اشارة اىل قرار
نادي الرشطة.
وأض�اف «إذا م�ا س�نكون جاهزي�ن
للمرحلة القادمة أم ال ،هذا أمر ال
يعود يل ،هناك تواري�خ محدودة وأيام
فيف�ا ،ف�إذا وف�روا الالعب�ني يل ملدة
ش�هر س�نكون جاهزين ،وبخالفه
س�أتابعهم فقط واس�تدعيهم ،وال
اس�تطيع فعل أكثر م�ن ذلك ،لو لم
يلع�ب بع�ض الالعبني م�ع انديتهم
فم�ن الطبيع�ي س�أبحث ع�ن
خي�ارات أخرى ل�و كانت
لدينا».

أعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئة
التطبيعية جدول منافس�ات الجولة
الثاني�ة والثالث�ني ل�دوري الك�رة
املمتاز.
وم�ن املؤمل انطالقها ي��وم االح�د
املقب�ل بع�د توق�ف دام  4اس�ابيع
بسبب مش�اركة املنتخب الوطني يف
التصفيات االسيوية امل��زدوجة.
وح�ددت التطبيعي�ة الس�بت املقبل
موع�دا القام�ة املب�اراة املؤجل�ة
الت�ي تجمع الس�ماوة والقوة
الجوية لحساب الدور التاسع
والعرشين.
وتفتت�ح الجول�ة ال��32
باقام�ة  3مباري�ات ،اذ يلتق�ي الح�دود
ونف�ط ميس�ان يف ملع�ب التاج�ي ،ويحل
الصناع�ات الكهربائية ضيفا عى
نف�ط الوس�ط ،وس�يكون
ملعب الش�عب مرسحا
ملواجه�ة الطلب�ة

«عضاض» يف يورو
 2020ضحيته بوغبا

ديباي :أريد اللعب حتت قيادة كومان
المستقبل العراقي /متابعة
تجنب املهاج�م الهولندي ممفي�س ديباي ،الذي
دخ�ل يف مفاوض�ات م�ع برش�لونة ،التأكيد عى
األنباء التي حسمت مس�ألة انتقاله لصفوف النادي الكتالوني بعد
انته�اء عقده مع أوملبيك ليون.وق�ال ديباي خالل مؤتمر صحفي
الي�وم األربعاء عش�ية مواجهة هولن�دا والنمس�ا يف ثاني جوالت
دور املجموع�ات ببطولة أمم أوروبا «س�يتم توضي�ح الصفقة.
علين�ا أن ننتظ�ر ،ال أريد التحدث يف يشء آخ�ر .الجميع يعلم أنه
تم ربط اس�مي برش�لونة خالل الفرتة املاضية ،األنباء س�تصل

المستقبل العراقي /متابعة
أوضح رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتحاد العراق�ي ،إياد
بنيان ،أن مراس�م التعاقد مع املدرب التشيكي مريوسالف
سكوب ،ستكون مطلع األسبوع املقبل.
وقال بنيان« :س�يكون موعد التعاقد مع املدرب التشيكي
س�كوب مطلع األس�بوع املقبل لتواجدن�ا اآلن يف البحرين
ملرافق�ة املنتخب الوطني وعند عودتنا س�نبارش مراس�م
توقيع العقد بشكل وتقديم املدرب إىل اإلعالم».
وب�ني« :امل�درب التش�يكي س�يكون مع�ه طاقم�ه لكننا
سنضيف لهم مساعدين ومدرب حراس عى أقل تقدير من
أجل منح مدربينا فرصة جيدة لالحتكاك وأن يكونوا حلقة
ربط لها دور فعال يف الطاقم الفني».
وزاد« :اختيار املس�اعدين سيكون وفق رؤية فنية وسيتم
اإلع�الن عن األس�ماء عندم�ا يت�م االتفاق عليها بش�كل
رسمي».
وأش�ار إىل أن الهيئة التطبيعية تسعى لتوفري سبل النجاح
للمنتخب األوملبي قبل املش�اركة يف تصفيات آسيا دون 23
س�نة املقررة يف شهر أكتوبر  /ترشين األول املقبل املؤهلة
لكأس آسيا يف أوزبكستان .2022

اعالن
اىل الرشيك عايد عوده سعد
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية الحيدري�ة وذلك القرارك
باملوافق�ة عى اص�دار اجازة بن�اء والخاصة بالعق�ار املرقم
 1685الحيدري�ة مناصف�ة م�ع الرشي�ك ع�الء صاحب عبد
الحس�ني م�دة اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر
االجازة وفقا للضوابط الالزمة
��������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد  :ج/ش/أ 4616 /
التاريخ 2021/6/14 :
بناء عى كتاب احوال املشخاب املرقم  7008يف 2021/6/14
ق�دم املواطن (مصع�ب حميد عباس) الذ ي�روم تبديل لقبه
وجعله (الحس�ناوي ) بدل من ( جاكي) الوارد يف قيده فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  241٩5يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
��������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن ( حس�ن عيل ابراهيم) طلب�ا اىل هذه املديرية
يطل�ب فيه تس�جيل اللقب يف قي�ده وجعل�ه ( الزريجاوي)
بدال من (فراغ) وعم�ال باحكام املادة ( /24ثانيا) من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل تقرر نرش الطلب
باح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل فرتة عرشة اي�ام من تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

المستقبل العراقي /متابعة
ش�هدت مباراة املنتخبني األملاني والفرنيس ضمن بطولة «يورو
 ،»2020حادثة أعادت لألذهان ،عضة لويس س�واريز الشهرية
للنج�م اإليط�ايل جورجيو كيلين�ي ،يف كأس العال�م .2014وبدا
بوغبا وهو يتألم بش�دة من عضة روديغر ،لكن لس�وء حظه لم
ي�ر الحكم هذه اللقطة ،ولم يحص�ل املدافع األملاني القوي عى
أي إن�ذار.وكان روديغ�ر قد رصّ ح قبل لق�اء الفريقني يف مؤتمر
صحف�ي ،بأن عى املنتخ�ب األملاني أن يلع�ب بطريقة «قذرة»،
وأال يكون العبو «املانش�افت» لطيفني ع�ى أرض امللعب وإنما
«رشسني».وتش�ري تقارير رياضية إىل أن االتحاد األوروبي لكرة
الق�دم س�يصدر عقوبة ع�ى روديغ�ر ،بعد دراس�ة الصور من
جان�ب لجن�ة االنضباط التابع�ة له.وخالل املب�اراة التي انتهت
بف�وز املنتخ�ب الفرن�يس به�دف دون مقابل ،أظه�رت الصور
التلفزيونية ،تعرض بول بوغبا ،العب مانشسرت يونايتد ،لعضة
من مدافع املنتخب األملاني ،أنطونيو روديغر.
ردود األفعال
وتعليقا عى الحادثة ،قال نجم كرة القدم الفرنسية باتريك فيريا:
«م�ن يش�اهد ردة فعل بوغبا ي�درك أن األم�ر كان عضة».ومن
جانبه ،قال بوغبا يف مؤتمر صحفي بعد فوز منتخب بالده« :أنا
وروديغر أصدقاء ،وما حدث لم يكن أمرا مهما .ش�اهد الجميع
الص�ور ،ولكن األمر انتهى بالنس�بة يل».وأض�اف« :ال أبكي من
أجل دفع الحكم ملنح الفريق الخصم بطاقات صفراء أو حمراء،
عر ادعاء تعريض للعض أو أي أخطاء أخرى».
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1346
مقتبس حكم غيابي
 � 1اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل املنطقة
الخامسة
 � 2اسم املتهم الغائب  :الرشطي هيثم عبد الزهرة مراد جامل
 � 3رقم الدعوى 2018/1346
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/6/1
 � 5تاريخ الحكم 2018/10/24 :
 � 6املادة القانونية (  )5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 7املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرة واملنشأت
 � 8خالصة الحكم  :عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام
رقم  27لس�نة  2016كونه ما زال ماكث يف الغياب ولعدم صدور
امر طرد او اس�تقالة بحقه بموجب كتاب دائرته املرقم  447٩يف
2017/5/4
 � ٩الحبس البس�يط ملدة (سنة اش�هر) وفق احكام املادة  5من
ق ع د رقم  14لس�نة  2008كون�ه القانون االصلح للمتهم عمال
باحكام املادة  2/2من ق ع رقم  111لسنة  1٩6٩املعدل وبداللة
امل�واد /61اوال و  /6٩اوال م�ن ق أ د رقم  17لس�نة  2008وذلك
لغيابه من تاريخ  2014/6/1ولحد االن
 � 10اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة (/42ثانيا) من
ق ع د رقم  14لس�نة  2008بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
بداللة املادة (/8٩اوال ) من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 11اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القب�ض
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنني
باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة / 6٩ثانيا وثالثا
من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 12حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة
/6٩رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 13تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( جبار عاتي جر)
البالغة (  )25,000خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
� حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة /60
سادس�ا من ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض والتمييز
اس�تنادا الحكام امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2018/10/24
اللواء الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

واربيل.
ويلعب ي�وم االث�ن�ني ال�ش�رط�ة ام��ام النفط،
وام�ان��ة ب�غ��داد وال�ق�اس��م ،وامل�ي�ن��اء
وزاخ��و ،بينما يش�د ال���زوراء ال�رح�ال ال�ى
محافظ�ة الديواني�ة م�ن اج�ل مالق�اة اصحاب
ال�دار ،ويستضيف الكهرباء نظريه النجف.
وتختت�م الجول�ة ال��� 32االربع�اء بمواجهت�ي

الس�ماوة ونفط الب�رة ،والجوية
والك�رخ يف لقاء متجدد بني الصقور
والكن�اري ،بع�د لقاء نص�ف نهائي
مس�ابقة ال�كأس ،ال��ذي اس�فر
ع��ن تأه�ل االزرق ال��ى امل�ب�اراة
الختامي�ة ،وخ�روج االصف�ر م�ن
بطول�ة قدم فيه�ا أجم�ل العروض
الكروي�ة وبتش�كيلة ش��ب�اب�ي�ة
ن�اف�س��ت ان��دي��ة م�ح�ل�ي�ة
متخمة بالنجوم.
وي��ت��ص���در ال��ج��وي���ة
الئ��ح���ة ت��رت��ي���ب ف���رق
امل��م��ت���از
ال�����دوري
ب�رص�ي�د ( 66ن�ق�ط�ة) ،وستكون
مبارات�ه املؤجل�ة ام��ام الس�ماوة
ف�رص�ة م�ن�اس�ب�ة ل��ه ب�غ�ي�ة
ت�ح�ق�ي��ق ال�ف��وز واالب��ت��ع���اد ع���ن
اق���رب امل�ن�اف�س��ني ،وي�أت�ي ال�ش��رط�ة
ث�ان�ي�ا ب���( 61ن�ق�ط��ة) ،وال�ن�ج�ف ثالثا
ب��( 60نقط�ة) ،ويحتل ال��زوراء املرتبة الرابعة
ب���( 5٩نقطة) ،بينم�ا يتواجد نفط الوس�ط يف
املركز الخامس ب�( 53نقطة).

المستقبل العراقي /متابعة

يف موعدها».وأردف« :أري�د اللعب تحت قيادة رونالد كومان».وأضاف
ديب�اي البالغ من العمر  27عاما أن�ه يريد الرتكيز يف البطولة القارية.
وق�ال «اآلن نح�ن نركز م�ع املنتخ�ب ،نري�د أن نتص�در املجموعة».
وتتقاس�م هولندا صدارة املجموعة الثالثة مع النمسا ولكل منها ثالث
نقاط ،بينما تقبع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية يف املؤخرة بدون نقاط.
وأك�دت تقارير اليوم أن هناك اتفاق تم بني برش�لونة وديباي صاحب
عى إتم�ام الصفق�ة ،ولم يتبق س�وى تفاصيل بس�يطة عى اإلعالن
الرسمي .وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،أن برشلونة
تبادل العقود مع الالعب ،اإلثنني املايض ،وسيعلن رسم ًيا عن الصفقة
هذا األسبوع.

بلند حسن يلتحق بصفوف الشباب يف مرص

َ
وصل املحرتف العراقي يف صفوف فريق دي غرافشاب
الهولندي (بلند حس�ن) إىل العاصمة املرية القاهرة

لاللتحاق بصفوف منتخب الشباب.
واس�تق َر الالعب يف فندق موفمبيك مقر إقامة منتخب
الش�باب الذي يعس�كر يف مر تحضريا َ للمشاركة يف
بطول�ة كأس العرب ملنتخبات الش�باب التي تنطلق يف

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

الش�هر الحايل ،وس�ينخرط يف تدريبات ليوث الرافدين
بدءا من الي�وم األربعاء .ووضعت قرع�ة كأس العرب
للش�باب منتخ�ب الش�باب يف مجموع�ة ضمت�ه مع
منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية (كرس قرار)
لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الحرية ) وملدة (سنة واحدة) وفقا
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة
مم�ن تتوف�ر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة احرية او اللجنة خ�الل ( )7ايام تبدء من
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة
 %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل
املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن البالغة ( ) 7ايام
يف الس�اعة (الحادي�ة عرشة صباحا) يف دي�وان (بلدية الحرية) ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش
واملصاريف املرتتبة عى ذلك
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 � 1عى املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن +
شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عى املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف  /مكت�ب الس�يد املحافظ املرق�م  10881يف
 2014/٩/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة
املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم
ت
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العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2395الخميس  17حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سما حسن

بسمة النسور

سحر الواقع

احل ّمى التي ذهبت

من أقوال الكاتب الراحل ،أحمد خالد توفيق« :أكره املريض والصديق
ال�ذي ال يخ�رك إال باألخبار الس�يئة ..يقول ل�ك إن الحمّى قد عادت.
ْ
ذهبت! ملاذا لم تق�ل يل؟» .واملعنى أنك ملاذا تمأل الدنيا
إذن ،فكان�ت قد
ً
رصاخ�ا حني تم�رض أو تتألم أو تحل بك مصيبة ،يف حني أنت تصمت
وتكتم الخري والصحة والرزق ،وتغرق يف ذلك كله منزوياً ،ومن دون أن
يع�رف أحد عن النعم الكث�رية التي ترفل فيها .هل أنت تفعل ذلك ألنك
تعتقد ،ولش�دة غبائك بالطبع ،أن ع�ى اآلخرين أن يتحمّلوا معك ،ولو
معنوياً ،آالمك .أما فرحك ،فهو ملك لك وحدك .ولذلك فأنت من طائفة
الناس التي ال تعرف أن تشكر أو تحمد ،والتي تكثر من الشكوى دائما ً
وربم�ا من الناظرين إىل الجزء الف�ارغ من الكوب ،وربما أيضا ً أحببت
ٌ
فارغ من األساس .بعد توقف العدوان أخريا ً
إقناع من حولك بأن كوبك
عى غزة ،انهالت ّ
عيل األس�ئلة لالطمئن�ان ،من األصدقاء والصديقات
يف العالم االفرتايض ،والجميع يس�أل :كي�ف حالكم؟ والرد الذي أر ّده:
الحم�د لل�ه نحن بخ�ري .هذا ال�رد ليس
ٍ
بح�روف واهي�ة ،وال بصوتٍ
خفيض ،بل بكل قوة ،بكل ما أوتيت من أمل ،بكل ما أملك من رغب ٍة يف
االستمرار وامليض يف هذه الحياة ،بأن الحمى قد ذهبت .نعم ،راودتني
مش�اعر كثرية ،مثل مش�اعر الفتي�ة الذين نام�وا يف الكهف ثالثمائة
عام ،ثم استيقظوا ّ
ظانني أنهم قد لبثوا يوما ً أو بعض يوم .والحقيقة،
لو أن هناك ميتا ً قد مات ،ثم عاد إىل الحياة فنفض الرتاب عن مالبسه،
وتلف�ت حول�ه حائراً ،فماذا عس�اه أن يفعل أو أين يتج�ه؟ لكنت أنا
هذا الش�خص .هذه مشاعر داخلية لم أشأ أن أخر بها إال قلة ،ولكن
للجمي�ع ،كان ّ
عيل أن أق�ول له ،بأميل وتف�اؤيل ،إن الحمّى قد ذهبت.
ً
ّ
ق�ال يل صديق إن غزة اليوم قد أصبح�ت منجما للقصص والحكايات
املوجع�ة بعد العدوان أخرياً ،ما بني آالم الفقد لألحبة والبيوت ومصدر
ال�رزق .وأس�تطيع أن ألتقط صورا ً كثرية ،لتصب�ح قصصا ً وحكايات
مكتوب�ة ،مثلما كنت أفعل كل م�رة ،حيث إن هذا العدوان الرابع الذي
يم� ّر بي وبعائلتي .ولكنني وجدت نفيس أتوقف عن ذلك أو أتس�اءل،
عن جدوى االس�تمرار يف الحكاية والرواي�ة املُحزنة التي لن تجلب يل،
ق�ررت أن أكتب عن الحياة
وملن حويل ،س�وى مزيد من األلم والحزنّ .
الجدي�دة الت�ي وضعت يف جس�د جدي�د ،ربما عن حي�اة مولو ٍد رصخ
رصخته األوىل يف الحي�اةّ ،
ظانا ً أن كثريا ً من البهجة ينتظره ،فقرّر أن
روح زرعت داخل
مثل
وربما
الحياة،
برصخة
يرحّ ب ببهج ٍة منتظ�ر ٍة
ٍ
فان لعجوز .وأحسب أن
جس�د ش�اب ،وقد انتزعت من حطام جس� ٍد ٍ
ه�ذه الفكرة لطاملا تناولتها قصص وأفالم الخيال العلمي ،وقد أطلق
أح�د ّ
الكتاب الش�باب عى فكرة تدور بش�أن هذا الحلم اس�م «حياة
جدي�دة» ،لكن الحي�اة الجديدة لم تكن كما توقع الش�يخ الفاني ،ألن
روحه قد وضعت داخل جسد قات ٍل مأجور.

كـاريكـاتـير

الالمـي :مستمـرون بتــوزيع األراضـي للصحفييـن
ونسعى لزيادة املبلغ اإلمجايل للمكافآت التشجيعية

أكد نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي،
ام�س اإلربع�اء ،اس�تمرار عملي�ة توزي�ع
األرايض للصحفيني ،فيما أش�ار اىل الس�عي
لزيادة املبلغ اإلجم�ايل املخصص للمكافآت
التشجيعية.
وق�ال الالم�ي لوكال�ة ،إن «املؤسس�ات
الصحفي�ة العراقي�ة وبعد خرته�ا بالعمل
والحري�ات املتاحة لها ،يج�ب أن توفر بيئة
آمن�ة لعم�ل الصحفي�ني تتضم�ن االلتزام
بمعاي�ري مهنية تش�ابه املعاي�ري الدولية»،
مش�ددا ع�ى «رضورة ع�دم توج�ه تل�ك
املؤسس�ات بش�كل احادي لخدمة حزب او

جه�ة او مجموع�ة ألن ذلك يخ�ل بااللتزام
املهني واستقاللية الصحفي».
وبش�أن توزي�ع االراض���ي ومكاف�آت
للصحفيني ،أكد الالمي أن «النقابة مستمرة
بتوزي�ع االرايض للصحفيني يف املحافظات،
لكن هناك مشكلة يف التوزيع ببغداد فقط»،
مشريا اىل أن «املكافآت التشجيعية ستكون
موجودة».
وتابع «نس�عى مع وزارة الثقافة والجهات
االخ�رى لزي�ادة املبل�غ اإلجم�ايل املخصص
للمكاف�آت ،ألن املوج�ود ال يغطي مجموع
الصحفيني واالدباء والفنانني والشعراء».
وعن االنتماء للنقابة ،أشار نقيب الصحفيني
اىل أن «تعدي�ل معاي�ري االنتم�اء لنقاب�ة
الصحفيني س�يبقي الباب مفتوحا لكل من
ه�ب ودب» ،مبين�ا إن «املعاي�ري والرشوط
الحالي�ة تتضمن االختبار ورشط الش�هادة
والتواجد يف مالك املؤسسات اإلعالمية وهي
معايري دولية ،ونحن نمنح بعض تسهيالت
القب�ول واالنتم�اء للعاملني يف املؤسس�ات
االعالمية الرصينة».

يوتيوب توقف أألعالنات أخلاصة
بالكحول من موقعها

ىف :يوني�و 2021 ,15ىف :اخرتاعات�ال يوج�د تعليقاتمش�اهدات views 15
طباعة الريد االلكرتونى
قالت منصة بث الفيديو إنها تحظر اإلعالنات املتعلقة باملقامرة والكحول
والعقاق�ري الطبية يف رؤوس مواقع الويب  ،باإلضافة إىل الفتات اإلعالنات
السياس�ية واالنتخابي�ة املعروض�ة أع�ى مواقعه�ا وتطبيقاته�ا .عنوان
ً
وعادة ما يكون
 YouTubeهو املس�تطيل املرئي أعى الصفحة الرئيسية ،
الوح�دة اإلعالنية األغى واألكثر ش�هرة عى النظام األس�ايس.يعد عنوان
املوقع من أول األشياء التي يراها املستخدمون عند فتح موقع ، YouTube
لذا فمن املفهوم أن إيقاف تشغيل اإلعالنات املتعلقة باملخدرات أو الكحول
أو املقامرة سيجعل  YouTubeأكثر شموالً .
س�يتم حظ�ر اإلعالنات الت�ي تعرض أي محت�وى متعل�ق باملقامرة دون
اتص�ال باإلنرتنت أو عر اإلنرتنت (بم�ا يف ذلك املراهنات الرياضية وألعاب
الكازينو) .

العراقـي

حقق مسلس�ل «خيل بالك من زي�زي» ،من إخراج كريم الش�ناوي ،نجاحا
كبريا ،وس�جل نسب مش�اهدة عالية يف املوسم الرمضاني املنرصم ،بحسب
إحصائيات واس�تفتاءات أجمع املش�اركون فيها عى أن ما يميز العمل هو
واقعيته الش�ديدة .يستحق هذا املسلس�ل االجتماعي املختلف االنتباه إليه،
إلقدامه عى طرح مواضيع جديدة لم يسبق معالجتها يف الدراما العربية ،مثل
«اضطراب االنتباه مع فرط النشاط» الذي كانت تعاني منه بطلة املسلسل،
زيزي .أ ّدت ال�دور املمثلة القديرة أمينة خليل الت�ي أثبتت موهبتها الكبرية
من خالل قدرتها عى تقمّص الشخصية ،وتقديمها للمتلقي بحرفي ٍة عالية.
وتعد أمين�ة خليل من أهم ممثالث جيلها وأكثرهن براعة .تتميز يف أدوارها
ب�األداء العفوي واملظه�ر الطبيعي الذي لم ُتفس�ده التدخ�الت الجراحية،
ً
محتفظة بأنفه�ا الكبري الذي قد ي�راه بعضهم عيبا جس�يما ،من
فظل�ت
شأنه التقليل من فرص حصولها عى أدوار الفتاة املحبوبة ،غري أنها أثبتت
بطالن هذه النظرية ،فطغت موهبتها وقوة حضورها وجاذبية شخصيتها
ّ
وأطل وجهها نرضا
عى أي اعتباراتٍ متعلق ٍة باملقاييس الجمالية الشائعة،
طبيعيا متح�رّرا من عمليات النفخ والحقن .كذلك فعل رشيكها يف البطولة
املمث�ل املب�دع محمد ممدوح ،فقد كرس رشط الوس�امة والقوام املمش�وق
املطل�وب توفره يف الفتى األول يف األعمال الدرامي�ة العربية ،فهو يفتقر إىل
أي من مواصفات الش�اب الوس�يم ّ
ٍّ
الجذاب الذي تعش�قه كل النساء ،شأن
النجوم يف املسلسالت اللبنانية والسورية ،تشاركهن يف العادة ممثالت هن يف
األصل ملكات جمال خاضعات لعمليات تجميل كثرية ،ما يفقد تلك األعمال
مصداقيته�ا وقدرتها عى تصوي�ر الواقع .يق ّدم مم�دوح يف «خيل بالك من
زيزي» ش�خصية املحامي مراد ،شخصية واقعية قد تصادفها يف أي مكان.
م�راد مكتنز الجس�د متواضع الجمال ،محام متخص�ص يف قضايا األحوال
الش�خصية .يتم التعارف بينهما ،حني تلجأ إليه زيزي يف قضية الطالق من
زوجها .وضمن ٍّ
نص محكم ،مش�غول بعناية ،ومستن ٍد بشكل ملموس عى
معلوماتٍ طبي ٍة وصحي ٍة وقانوني ٍة دقيقة .طرح املسلس�ل قضايا اجتماعية
ونفس�ية وصحية وعاطفية وأرسي�ة تثري اهتمام (وتفاع�ل) املتلقي الذي
ّ
يحس بأن العمل يح�رتم ذائقته ،ويطرح هموم�ه ،من دون افتعال
س�وف
أو مبالغة .تناول العمل أس�باب فشل العالقات الزوجية ،وتعقيدات العالقة
بني الطفل وذويه ،وتأثريات مرحلة الطفولة عى التكوين النفيس لإلنسان.
واقرتح ،يف الوقت نفس�ه ،حلوال للمش�كالت الصحية والنفس�ية ،مستم ّدة
م�ن أبحاث علمي�ة متخصصةّ ،
مركزا ً عى اضطراب نق�ص االنتباه وفرط
الحركة ،من خالل مشاركة املمثلة الطفلة ريم عبد القادر يف شخصية تيتو،
املصاب�ة باضط�راب نقص االنتباه مع فرط النش�اط ،نموذجا عن أمراض
ٌ
أطفال كثريون
العرص النفس�ية الجديدة ع�ى ثقافتنا ،والتي يعاني منه�ا
من دون إدراكٍ من ذويهم جدية املش�كلة وإمكانية التخفيف من آثارها ،يف
حال تم معالجتها.

اثناء استقباله وفداً من بعثة االمم املتحدة

األمني العام ملرشوع قادمون :نحذر من تأجيل االنتخابات ورهاننا
سيكون عىل غري املجربني

ج�دد األمني الع�ام ملرشوع قادمون للتغيري األس�تاذ حس�ني
الرماح�ي ،رفضه القاط�ع بتأجيل االنتخاب�ات عن موعدها
املقرر يف شهر ترشين االول املقبل.
جاء ذلك خالل اس�تقباله وفدا من بعث�ة األمم املتحدة ببغداد
(يونام�ي) ،لبح�ث مس�تجدات االوض�اع السياس�ية .وحذر

الرماح�ي من األجن�دات التي تس�عى إىل
تأجيل االنتخابات ،مؤكدا أن ال خيار أمام
األزمة السياس�ية القائمة من�ذ أعوام اال
بتغيري الوجوه وفس�ح املج�ال أمام غري
املجربني.
واع�رب االمني العام مل�رشوع قادمون يف
مستهل حديثه مع الوفد األممي بالتعبري
عن سعادته وتثمينه لهذه الزيارة وللدور
الذي تضطلع به يونامي منذ سنوات.
م�ن جهته ابدى رئيس الوف�د األممي من
جانبه ،دعمه لكل املشاريع الوطنية التي
من ش�أنها تحقيق االس�تقرار يف العراق،
مضيف�ا ،أن بعثة األم�م املتحدة يف العراق
(يونامي) تأمل أن تكون املشاركة واسعة
ودقيق�ة يف االنتخاب�ات ،وه�و األم�ر الذي
تدعمه األمم املتح�دة بقوة .يف ختام اللقاء ،دعى األمني العام
ملرشوع قادمون األس�تاذ حسني الرماحي بعثة األمم املتحدة
يف الع�راق (يونام�ي) لحضور املؤتمر الع�ام لقادمون ببغداد
والذي سيعقد يف األيام القادمة.

سامسونج تطلق شاشة هاتف تلتصق باليد!
أظه�رت سامس�ونج التط�ور الجدي�د املذه�ل
لتصنيع شاش�ات  OLEDاملرنة من خالل تقنية
جديدة يمكن ربطها بالجلد وتحمل مستشعرات
مختلف�ة لقي�اس حال�ة الجس�م  ،ع�ى عكس
الشاش�ة القابل�ة للمط التي توفرها الس�اعات
الذكي�ة  .رصح�ت الرشك�ة الكوري�ة الجنوبية
أن التقنية تس�اعد عى توس�يع حجم الشاشة
بنسبة  ، ٪30وقد تم تطويرها باستخدام أشباه
املوصالت وأجهزة االستشعار املتوفرة يف السوق
 ،ويمك�ن اس�تخدامها كجهاز قابل للتوس�يع ،
كم�ا نجحت التجرب�ة يف دمجها  .و يوجد جهاز
استش�عار برصي لقي�اس تدفق ال�دم و يعتر
ه�ذا األول من نوعه .تم اختبار تقنية الشاش�ة
الجدي�دة ً
أيض�ا باس�تخدام مستش�عر مع�دل
رضبات القلب  PPGالقابل للسحب  .تم توصيل

الشاش�ة بالج�زء الداخيل من املعص�م وقدمت
نتائج جيدة بنجاح .بلغت الدقة والرسعة حوايل
 2.4ضع�ف مستش�عرات القي�اس األخ�رى يف
الس�اعة الذكية  ،حتى وصل مع�دل املد والجزر
إىل أكث�ر من  . 1000و خالل هذه التجربة وصل

مع�دل املد والج�زر إىل  ، ٪30تمامً �ا مثل تجربة
حس�اس دفع الدم البرصي  .ق�ال فريق البحث
يف سامس�ونج الذي اقرتح ه�ذه التقنيات  ،إنه
باملقارنة مع املستش�عرات الحالية يف الساعات
الذكية  ،تتمتع املستش�عرات الجديدة بدقة أعى
بس�بب التصاقها الع�ايل بالعوامل الحاس�مة ،
وهذا يمثل نقلة نوعية يف مجال األجهزة القابلة
لالرتداء  ،خاصة يف مجال الساعات الذكية .
حال�ة حركة الجس�م  ،ألن الحرك�ة ال تؤثر عى
الجس�م املرف�ق مثل الس�اعة .و تعم�ل رشكة
سامس�ونج عى تعزيز وتحسني تقنية الشاشة
القابلة للسحب واملستشعر الذكي الجديد املجهز
به�ا ،أال أنه�ا ال ت�زال يف مراح�ل العم�ل األوىل ،
ولكن هدفها تقديم دقة املستشعر التكنولوجي
وتوسيع الشاشة بأرسع ما يمكن .

مصنوع من اخليوط ..إعادة بناء جرس يرجع حلضارة اإلنكا
أع�اد البريوفي�ون يف منطق�ة كوس�كو ،بن�اء
جرس معلّق يزيد عم�ره عى  500عام ،ويعود
لحض�ارة اإلنكا ،مس�تخدمني تقنيات نس�يج
تقليدية بسيطة.
ويربط الجرس الذي يطلق عليه اس�م «كيس�وا
ش�اكا» ،ب�ني ضفت�ني ،يمت�د أس�فلهما نه�ر
«أبروم�اك» ،وف�ق م�ا ذك�رت صحيف�ة «ذا

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

غارديان» الريطانية.
وترضر الج�رس الذي ال يزال مس�تخدما حتى
يومنا هذا خالل جائحة كورونا ،نظرا إلهماله،
وتراجع حركة التنقل عليه ،علما أن طوله يبلغ
 30مرتا.
واعتمد األش�خاص الذين شاركوا يف إعادة بناء
الج�رس ذات األس�لوب ال�ذي طبق�ه أجدادهم

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

«اإلنكا» ،واس�تعملوا نف�س املواد الت�ي كانوا
يستخدمونها يف ش�بكات الطرق التي اشتهروا
بتشييدها.
جدير بالذكر أن منظمة «اليونيسكو» اعرتفت
يف العام  2013بالتقاليد والرتاث املرتبط بجرس
«كيشواش�اكا» ،باعتب�اره تراث�ا ثقافي�ا غري
ملموسا للبرشية.
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مايكروسوفت تستعد ألطالق ويندوز11
و أيقاف ويندوز!10
و ه�ذه هي امل�رة األوىل الت�ي تحدد فيها الرشك�ة تاريخ انته�اء لنظام
التش�غيل بأكمله .و قد تم إطالق  10 Windowsيف األصل يف عام ، 2015
لذا فقد تم تش�غيله ملدة  10س�نوات – ً
وفقا ملوقع  ، TheNextWebفإن
اس�مه مناس�ب ج ًدا ً
أيضا .ماذا يعني أن تنهي  Microsoftدعمها لنظام
التشغيل 10 Windows؟ أوالً  ،ستتوقف عن تلقي تحديثات الرامج ولن
تضي�ف أي مي�زات جديدة إىل نظام التش�غيل  .وقد يك�ون لدى الرشكة
نافذة دعم ممتدة حيث ستصدر إصالحات لألخطاء وتصحيحات  ،حتى
تتمكن من تش�غيل النظام دون القلق بش�أن األمان .ع�ى الرغم من أن
املستخدمني املنزليني قد يفضلون التحديث إىل اإلصدار الجديد يف غضون
عامني من إصدار اإلصدار الجديد من  ، Windowsفقد ال تقوم املؤسس�ة
ً
ع�ادة م�ا يقومون بتش�غيل برامج
به�ذا االنتق�ال قري ًب�ا  .ه�ذا ألنهم
متعددة مصممة لنظام تشغيل معني  ،وبمجرد إصدار اإلصدار التايل من
 ، Windowsقد ال يتم تحديث هذه الرامج.

عالمات تظهر يف األقدام تشري إىل ارتفاع
نسبة السكر يف الدم

يمكن أن يصيب الس�كري من النوع  2أي فرد من�ا ،مع إمكانية العيش
مع الحالة لسنوات دون أن نعرف ذلك.
ويمي�ل داء الس�كري إىل تأكي�د نفس�ه فق�ط عندما تكون مس�تويات
الس�كر يف الدم مرتفعة باستمرار ،وعندما يحدث هذا ،قد يظهر عدد من
األع�راض غري العادية يف القدم�ني .وذلك ألن ارتفاع نس�بة الجلوكوز يف
الدم ،املعروف أيضا باس�م س�كر الدم ،يمكن أن يؤدي إىل تلف اإلحساس
يف القدمني.
ويمكن أن يؤثر أيضا عى الدورة الدموية ،ما قد يؤدي إىل انخفاض تدفق
الدم إىل القدمني.
وبدون إمداد جيد بالدم ،قد يعاني الشخص من مشاكل يف التئام الجروح
والقروح ،وقد يصاب أيضا بتشنجات وألم يف الساقني أو القدمني.
وإذا لم تعالج هذه املش�اكل ،فقد تؤدي إىل تقرح�ات القدم ،والتهابات،
ويف أسوأ األحوال ،البرت.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
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