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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير األمن الوطني اإليراين لرئيس اجلمهورية: القيادة اإليرانية تدعم أمن واستقرار العراق
العراق يربم صفقة »رادارات عسكريـة« مـع فرنسـا: الدفـاع اجلـوي عىل الطريـق
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصل�ت املس�تقبل العراق�ي ع�ى نس�خة من 
التقري�ر املفص�ل لحادث�ة حري�ق مستش�فى 
الحس�ن التعليمي، وال�ذي أظه�ر تضاربا مع 

اإلحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة يف بي�ان، أن مجم�وع 
ضحايا حادثة حريق مستشفى اإلمام الحسن 
بل�غ 60 ضحية، منهم 39 معل�وم الهوية و21 
التقري�ر املفص�ل  أن  الهوي�ة، لك�ن  مجه�ول 
والصادر من مديرية استخبارات وأمن محافظة 
ذي قار، يوم الثالثاء )13 تموز2021(، وموجه 
إىل مديري�ة التحليل االس�تخباري، أش�ار إىل أن 
نتائ�ج الحري�ق تس�ببت ب�«وفاة 64 ش�خصا 
نتيجة إلصابتهم بح�روق، وإصابة 25 بحاالت 

اختناق«.
وجاءت تفاصيل التقرير كالتايل:

بالس�اعة 22:00 من يوم االثن�ن املصادف 12 
تموز 2021، نشب حريق داخل القسم الخاص 
للحجر الصحي )مركز النقاء( التابع ملستشفى 
الحس�ن التعليم�ي يف قضاء النارصية بس�بب 

انفجار قنينة أوكسجن.
األس�باب: ح�دث الحري�ق داخ�ل مرك�ز العزل 
بسبب انفجار قنينة اوكس�جن ونتيجة لكون 
املبن�ى مكون من م�ادة الس�ندويج بنل النرش 

الحريق بشكل رسيع. 
النتائج

أ . وفاة )64( شخصاً نتيجة الصابتهم بحروق. 
ب .  إصابة 25 بحاالت اختتاق. 

التفاصيل ص2

تقرير »حريق ذي قار«: كان يمكن تدارك الكارثة
وثائق كشفت تضاربًا مع إحصائية الصحة بعدد الضحايا.. وكتاب استخباري كشف ضعف منظومة اإلطفاء قبل احلادث حمافظ البرصة يرسل 

وفد طبي اىل ذي قار: ساعدوا خواننا 
ب النارصية احلبيبة

النقل تشارك يف ندوة
 علمية بجامعة البرصة ختص معاجلة 

التلوث البيئي

وزارة الصحة
 »غاضبة« وتلوح بـ »حظر شامل« 

وغلق احلدود
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دول أوربا تتحرك لتفعيل »االتفاق األخرض«
وزير العمل يكشف عن موعد تطبيق قرار توزيع األراضـي

مستشار حكومي: ننتظر خطة جملس األمن بشأن املراقبني الدوليني لالنتخابات
نقابة الصحفيني العراقيني تستنكر املضايقات التي تتعرض هلا وسائل اإلعالم

وكيل وزارة الداخلية لشٔوون الرشطة يصدر أمرًا اداريًا 
برتقية منسويب مقر الوكالة وتوابعها
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النفط حتيل مصفى 
الفاو الكبري وجممع برتوكيمياويات 

اىل رشكة صينية

الطائفية
 فـي الـعـمـل 

الوظيفي

املفوضية تعلق
 عىل احلملة االنتخابية: لـم نسجل 

حتى اآلن خمالفات

       بغداد / المستقبل العراقي

تحدث�ت رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية أم�س األربعاء، عن 
مساع لدعم مشاريع للدول األعضاء، لتطبيق خطة التحفيز 
االقتص�ادي »األخرض«، والت�ي كانت موض�ع مفاوضات 
صعب�ة حت�ى إقراره�ا يولي�و 2020. ويه�دف »االتف�اق 
األخرض« األوروبي، بحس�ب املفوضية، بخفض االنبعاثات 
الكربونية، وم�ن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز 
االبتكار، حيث الهدف هو »التوفيق بن االقتصاد وكوكبنا«، 
ع�ى حد تعبري املفوضية. ويف مؤتمر صحفي يف بروكس�ل، 
أعلنت رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية، أورس�وال فوندرالين، 

عن الخطة األوروبية الخرضاء. وقالت إن املفوضية تهدف 
لتخفيض 55 باملئة من االنبعاثات الكربونية بحلول 2030. 
وأضاف�ت  املس�ؤولة األوروبي�ة: »الفيضان�ات وموج�ات 
الحر نماذج عّما يمكن أي يحصل مس�تقبال بس�بب التغري 
املناخ�ي«. ويري�د ال�وزراء يف املفوضي�ة األوروبي�ة، وهي 
ال�ذراع التنفيذي�ة لالتح�اد األوروبي، دعم األنش�طة التي 
تحفر النش�اط االقتصادي وتخف�ض االنبعاثات. وتناقش 
ال�دول األوروبية اتخاذ إجراءات طارئة تقدر قيمتها بأكثر 
من نصف تريلي�ون يورو للمس�اعدة يف مواجهة تداعيات 
ف�ريوس كورونا، الذي أدى لتوق�ف حركة الطريان وإغالق 

املصانع ووضع قيود عى الحياة العامة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشٔوون الرشطة 
الفريق عماد محمد محمود، أمس األربعاء، 
األم�ر االداري الخ�اص برتقي�ة منس�وبي 
مديري�ات  م�ن  وتوابعه�ا  الوكال�ة  مق�ر 
واملديري�ات  واملحافظ�ات  بغ�داد  رشط�ة 
االختصاصي�ة ذي الع�دد والبال�غ عددهم 
)107973( الف منتس�ب. وتق�ّدم الفريق 
محمود باحر التهان�ي والتربيكات لجميع 
منس�وبي الوكالة، س�ائالً امل�وىل عز وجل 

التوفيق يف عملهم وب�ذل مزيداً من الجهود 
خدم�ًة لعراقن�ا العزي�ز. وأعلن�ت وكال�ة 
الوزارة لش�ؤون الرشط�ة التابع�ة لوزارة 
الداخلية تحري�ر فتاة مختطف�ة والقبض 
ع�ى الجان�ي بكم�ن محك�م يف العاصمة 
بغ�داد.  وذك�رت الوكالة يف بي�ان ان »قوة 
من مديرية مكافح�ة اجرام بغداد/ مكتب 
مكافحة اج�رام حس�ينية املعامل تمكنت 
من تحرير فتاة مختطفة واستدراج املتهم 

الجاني والقبض عليه بكمن محكم«.
التفاصيل ص2

ص7

20 وسامًا ..
 ألبطال الباراملبية يف منافسات 

التشيك الدولية

ص2

اتقدم باسمى ايات الشكر واالمتنان والتقدير اىل الجراح االستشاري الدكتور 
محمد حس�ن الس�عيدي ملا بذله من جه�ود كبرية ومتمي�زة يف عالج ولدي 
املعاون القضائي  ) حيدر ( من خالل اجراء عملية جراحية ناجحة ومتابعة 
حثيثة استمرت الكثر من 20 يوما لحالته الصحية اىل ان تماثل للشفاء التام  
بحول الله العزيز القدير …لقدكان الدكتور الس�عيدي مثاال رائعا لالنسانية 
الراقية وللخلق الرفيع وللمهنية املتميزة يف عمله ومتابعته وصربه…ش�كرا 

من االعماق ودعائي له باملوفقية والنجاح يف مسريته الطبية الناجحة.
علي الدراجي 

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

الدكتور حممد السعيدي
شكرًا النسانيتك الراقية وجلهودك املتميزة

قواته ألقت القبض على متهمني باخلطف والتجارة باملخدرات
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وزير العمل يكشف عن موعد تطبيق قرار توزيع األرايض
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشف وزير العمل والشؤون االجتماعيَّة عادل الركابي، أمس األربعاء، 
عن موعد لتطبيق قرار بتوزيع األرايض من قبل مجلس الوزراء، فيما 
لفت إىل أن مبادرة الس�كن تستهدف مس�تفيدي الحماية االجتماعيَّة 

وذوي اإلعاقة إىل جانب الطبقات الفقرية وذوي الدخل املحدود.
ن توزي�ع قطع األرايض  وذك�ر الركابي أن »تل�ك املبادرة الت�ي تتضمَّ
الس�كنيَّة والتي أعلنها رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي ستش�مل 
رشيح�ة الفق�راء وذوي الدخل املح�دود ممن ال يتمكن�ون من رشاء 
وحدات س�كنيَّة بس�بب ضعف مواردهم ودخلهم، أبرزهم مستفيدو 

الحماية االجتماعيَّة وذوو اإلعاقة«.
وأض�اف أن »هناك قراراً بتوزيع قط�ع األرايض بني املواطنني من قبل 

مجلس الوزراء سيتّم الرشوع بتطبيقه ابتداًء من الشهر الحايل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصل�ت املس�تقبل العراق�ي ع�ى نس�خة من 
التقري�ر املفص�ل لحادث�ة حري�ق مستش�فى 
الحس�ني التعليم�ي، والذي أظه�ر تضاربا مع 

اإلحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة يف بي�ان، أن مجم�وع 
ضحايا حادثة حريق مستشفى اإلمام الحسني 
بل�غ 60 ضحية، منه�م 39 معلوم الهوية و21 
مجه�ول الهوي�ة، لك�ن أن التقري�ر املفص�ل 
والصادر من مديرية استخبارات وأمن محافظة 
ذي قار، يوم الثالثاء )13 تموز2021(، وموجه 
إىل مديرية التحليل االس�تخباري، أش�ار إىل أن 
نتائ�ج الحريق تس�ببت ب�«وفاة 64 ش�خصا 
نتيج�ة إلصابتهم بحروق، وإصابة 25 بحاالت 

اختناق«.
وجاءت تفاصيل التقرير كالتايل:

بالس�اعة 22:00 من ي�وم االثنني املصادف 12 
تموز 2021، نشب حريق داخل القسم الخاص 
للحجر الصحي )مركز النقاء( التابع ملستشفى 
الحس�ني التعليمي يف قضاء النارصية بس�بب 

انفجار قنينة أوكسجني.
األس�باب: ح�دث الحري�ق داخل مرك�ز العزل 
بس�بب انفجار قنينة اوكسجني ونتيجة لكون 
املبن�ى مكون م�ن مادة الس�ندويج بنل النرش 

الحريق بشكل رسيع. 
النتائج

أ .    وفاة )64( شخصاً نتيجة الصابتهم بحروق. 
ب .    . إصابة 25 بحاالت اختتاق. 

ت .    إصاب�ة )15( ش�خصاً بج�روح نتيجة لس�قوط 
اجزاء من بناية مركز العزل عند احرتاقه. 

ث .    . احرتاق مبنی مرکز النقاء بشكل كامل. 
ج .    ۔ حرق )2( عجلة نوع س�لفادور عائدة اىل افواج 
ط�وارئ ذي قار وعجل�ة اخرى نوع جيم�ي رباعية 
الدف�ع عائ�دة اىل ل�واء 11 رشط�ة اتحادي�ة م�ن قبل 

مواطنني غاضبني قرب محل الحدث. 
القوة املاسكة:

مركز رشطة مستش�فى الحس�ني ولقد ت�م تعزيزهم 
بدوريات النجدة والدفاع املدني ورسية س�وات وأفواج 

الطوارئ عند حدوث الحريق. 
املعلومات االستباقية:

ت�م ارس�ال معلوم�ات اىل محافظ�ة ذي ق�ار بش�ان 
وج�ود س�لبيات يف عمل دوائر الصح�ة يكتاينا الرسي 
والشخيص العدد 1047 يف 2 / 5/ 2021 وكتابنا الرسي 
والش�خيص الع�دد 1433 يف 9 / 6 / 2021 املرفق�ة 

نس�خ منها طيا. الحقائق: مركز العزل يف مركز النقاء 
تم انش�اءه حديثا بجوار مستش�فى اإلمام الحس�ني 
التعليمي لفرض استيعاب أعداد املصابني بريام كورونا 
وهو منني من مادة )الس�ندويج بنل( ولم يتم انشاءه 
باملعايري الصحية الالزمة ول�م يتم تجهيزه بمنظومة 
االوكس�جني حي�ث يتم اس�تخدام قناتي األوكس�جني 

وهذه القناتي خطرة عند انفجارها.
التحلي�ل واالس�تنتاج: أ بس�بب التأخر باکم�ال مبنى 
مستش�في النارصي�ة املع�روف باس�م )املستش�في 
الرتكي( وتشغيله من قبل دائرة صحة ذي قار واالعتماد 

عى مراكز عزل تم بنائها من مادة )السندويج 
بنل( ولكث�رة االصابات يف الف�رتة األخرية مع 
وجود اعداد من املرافقني لالشخاص املصابني 
الذين يس�بب وجودهم ارب�اك يف عمل الكوادر 
الصحي�ة خاصة يف حاالت الط�وارئ وقيامهم 
بتتعام�ل مع فت�ي األوكس�جني الخطرة وهم 
غري مؤهل�ني للتعامل معه�ا، اضافة اىل صغر 
حج�م املبنى املحرتق وعدم وجود ابواب كافية 

إلخالء املرىض يف حاالت الطوارئ.
بني�ة  تفي�د  أولي�ة  معلوم�ات  توف�رت  ب.   
الخ�روج  الش�هداء  وعوائ�ل  املتظاهري�ن 
بتظاه�رات غاضب�ة يف س�احة الحبوب�ي يتم 
فيها غلق عيادات األطباء واملطالبة بمحاسبة 
املقرصين يف دائرة صحة ذي قار وعى رأسهم 
املدير الع�ام الدكتور صدام الطويل، والضغط 
ع�ى جمي�ع املستش�فيات األهلي�ة لغ�رض 
معالج�ة الجرح�ى واج�راء العملي�ات مجاناً 
اضاف�ة اىل املطالب�ة بإقال�ة املحاف�ظ )احمد 

الخفاجي(.
أي معلومات أخرى: أ. بالساعة 7:00 من يوم 
13 / 7 / 2021 خرج�ت تظاهرة احتجاجية 
أمام مبنى ميش مستشفى األمل األهيل وأمام 
مستش�فى الربيع األهيل ومستشفى الرحمن 
األه�يل ومستش�فى األزه�ر األه�يل يف قضاء 
النارصية للمطالبة بمعالجة الجرحى وإجراء 
العملي�ات مجان�اً م�ع قي�ام مجموع�ة م�ن 
املتظاهري�ن بكتابة عبارة )مغلق بأمر الش�عب( عى 
باب عيادة مدیر مستش�فى ذي ق�ار الدكتور )صدام 

الطويل( الواقعة يف شارع الحبوبي.
ب. ت�م تكلي�ف مفارزن�ا بمتابع�ة تط�ورات املوق�ف 
وس�يتم اعالمكم بها الحقا. ج.  املتظاهرون يتجولون 
حاليا داخل قضاء النارصية يف ساحة الحبوبي وقرب 
املستش�فيات االهلي�ة القريب�ة منها وق�رب مديرية 
بلدية النارصية، ي�رتاوح أعدادهم من )600 إىل 700( 

شخص.

وثائق كشفت تضاربًا مع إحصائية الصحة بعدد الضحايا.. وكتاب استخباري كشف ضعف منظومة اإلطفاء قبل احلادث

تقرير »حريق ذي قار«: كان يمكن تدارك الكارثة
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      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ٔوون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  أص�در 
الرشط�ة الفريق عم�اد محم�د محمود، 
أم�س األربع�اء، األم�ر االداري الخ�اص 
برتقية منس�وبي مقر الوكال�ة وتوابعها 
م�ن مديريات رشطة بغ�داد واملحافظات 
واملديريات االختصاصية ذي العدد والبالغ 

عددهم )107973( الف منتسب.

وتق�ّدم الفري�ق محم�ود باح�ر التهاني 
والتربي�كات لجمي�ع منس�وبي الوكالة، 
س�ائالً املوىل عز وجل التوفي�ق يف عملهم 
وب�ذل مزيداً م�ن الجهود خدم�ًة لعراقنا 

العزيز.
وأعلنت وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشطة 
التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة تحري�ر فت�اة 
مختطف�ة والقب�ض عى الجان�ي بكمني 

محكم يف العاصمة بغداد. 

وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان ان »ق�وة م�ن 
مديري�ة مكافح�ة اجرام بغ�داد/ مكتب 
مكافحة اجرام حس�ينية املعامل تمكنت 
من تحرير فتاة مختطفة واستدراج املتهم 

الجاني والقبض عليه بكمني محكم«.
واض�اف أن »عملي�ة القب�ض تأت�ي بعد 
ورود اخبار حول حادث الخطف وتشكيل 
فري�ق عمل والتح�ري وجم�ع املعلومات 
ع�ن الح�ادث ومقاطعة املعلوم�ات التي 

اثمرت بالتوصل اىل الجاني بعد استدراجه 
اىل منطق�ة الكم�ني بالتنس�يق مع ذوي 
املجنى عليه�ا املختطفة حيث تم القبض 
ع�ى املته�م واع�رتف رصاح�ة بقيام�ه 
بجريم�ة الخطف وتم عرض�ه عى انظار 
قايض التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام 
املادة 422 ع�ى ذمة القضية وتقديمه اىل 

القضاء لينال جزائه العادل«.
كم�ا أعلن�ت املديري�ة العام�ة ملكافح�ة 

املخ�درات واملؤث�رات العقلية القبض عى 
عدد من املتهمني يف ثالث محافظات. 

ألق�ت  »مفارزه�ا  ان  املديري�ة  وذك�رت 
القب�ض ع�ى عدد م�ن املتهم�ني يف ثالث 
محافظ�ات توزعت بني باب�ل، وذي قار، 

والبرصة«.
وأضافت املديرية، انه »تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم أصوليا وتوقيفهم وفق 

أحكام املادة)28( مخدرات ».

وكيل وزارة الداخلية لشٔوون الرشطة يصدر ٔامرًا اداريًا برتقية منسويب مقر الوكالة وتوابعها
قواته ألقت القبض على متهمني باخلطف والتجارة باملخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  ح�ذرت 
الوض�ع  خط�ورة  م�ن  األربع�اء، 
الوبائ�ي للجائح�ة يف الع�راق بع�د 
ارتفاع مع�دل االصابات والوفيات، 
فيم�ا أش�ارت إىل أنه�ا ق�د تويص 
بفرض الحظر الشامل عى التجوال 
وغلق الحدود ل�«حماية املواطنيني 
م�ن الخط�ر«. وقال�ت ال�وزارة يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي إن 
تحذيراته�ا املتكررة للمواطنني من 
الثالثة  الوبائي�ة  املوج�ة  خط�ورة 
للجائحة ورضورة عدم االس�تهانة 
الوقائي�ة  االج�راءات  بتطبي�ق 
تل�ق  ل�م  التطعي�م،  يف  واإلرساع 
استجابة. ودعت النخب االجتماعية 

واملجتمعية  واالكاديمية  والثقافية 
إىل ح�ث املواطن�ني ع�ى االلت�زام، 
فيما حث�ت الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومي�ة واألهلي�ة ع�ى متابعة 
الت�زام موظفيه�ا، والقائمني عى 
العتبات الدينية ودور العبادة كافة 

عى تطبيق االجراءات الوقائية.
أنه�ا  الصح�ة،  وزارة  وأضاف�ت 
»تراق�ب الوضع الوبائ�ي عن كثب 
وبقلق شديد، وس�نقدم التوصيات 
الت�ي قد تش�مل ااتخ�اذ االجراءات 
االكثر تش�ددا يف حال تواصل زيادة 
االصاب�ات بش�كل خط�ري ومنه�ا 
فرض الحظر الشامل وغلق الحدود 
لقط�ع سلس�لة انتش�ار الع�دوى 
لتقليل نس�ب االصاب�ات والوفيات 

وحماية املواطنني من الخطر«.

وزارة الصحة »غاضبة« وتلوح بـ »حظر شامل« 
وغلق احلدود

        بغداد / المستقبل العراقي

أبرم العراق توقيع صفقة لرشاء مجموعة رادارت عسكرية 
من رشكة }ثاليس{ الفرنسية.

وق�ال قائ�د الدفاع الج�وي العراق�ي الفري�ق الركن معن 
الس�عدي يف ترصيح صحفي، ان »الع�راق يتفاوض لرشاء 
كتائ�ب دف�اع ج�وي صاروخي/مدفع�ي م�ع منظوم�ة 
اتص�االت فضائي�ة ويس�عى لجلب�����ها من ف���رنس�ا 
ودول اخ�رى«، مبين�اً ان » هناك س�عي إلكم�ال منظومة 

الدفاع الجوي العراقي الشبكي«.

واضاف ان«طائرات تصدي، منظوم�ة الصواريخ }بعيدة، 
متوس�طة، قصرية املدى، صواريخ أف�راد حرارية، مدفعية 
موجهة وغ�ري موجه�ة{ لتأمني تغطي�ة اج�واء العراق«، 
 Ground موضح�آ بأن »صفق�ة ال�رادارات هي من ن�وع
Master 400 وهي رادارات }بعيدة املدى{ فرنس�ية الصنع 

بقيمة قرابة 100 مليون يورو«.
واوض�ح، إن »رادار Ground Master 400 هو رادار رقمي 
متط�ور متعدد الوظائف بعيدة املدى حيث يبلغ مداه 470 
ك�م، يعمل ال�رادار بتقني�ة املصفوفات الطورية النش�طة 
AESA ومرس�الت الحال�ة الصلبة SSA يف بن�اء الهوائي و 

معمارية البناء بمواد الّكاليوم نرتيد Gan التي اس�تخدمت 
يف بناء انظمة االرسال وتسمح هذه املعمارية بزيادة طاقة 
الرادار ومكافحة التش�ويش بنسبة 30٪ اعى من رادارات 
AESA العادية وتعترب هذه التقنية تقنية متطورة حديثة 

االستخدام«.
 Band-S وتابع الس�عدي بالق�ول ان »الرادار يعم�ل برتدد
م�ن الرتددات التي تتميز بالدقة العالية يف قياس احداثيات 
الهداف حيث أن دقة قياس املدى التزيد عن 200 مرت بقدرة 
قي�اس D3 كما يمتاز بامكانية تش�غيله ل�3500 س�اعة 

متواصلة دون الحاجة لعمليات صيانة«.

اس�تقبل رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
أم�س االربع�اء، يف ق�رص الس�الم ببغداد، 
وزي�ر األمن الوطني اإليراني محمود علوي 
الذي اكد لصالح عى دعم القيادات االمنية 

الستقرار العراق وامنه«.
وذك�ر بي�ان للرئاس�ة  ان« عل�وي ق�دم 
تعازي القي�ادة اإليراني�ة إىل الرئيس برهم 
صال�ح والش�عب العراق�ي بفاجعة حريق 

مستشفى الحس�ني يف ذي قار«، مبينا، انه 
»جرى خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية 
بني البلدي�ن الجارين، وأهمّيتها للش�عبني 
الصديق�ني، وتطويره�ا يف مختلف الصعد 
م�ن أجل خدمة املصالح املش�رتكة للبلدين 

وكل املنطقة«.
واض�اف، ان�ه »ج�رى خ�الل اللق�اء، عى 
عمق الرواب�ط التاريخية م�ع الجمهورية 

توس�يع  ورضورة  اإليراني�ة،  اإلس�المية 
يف  البلدي�ن  ب�ني  الثنائ�ي  التع�اون  آف�اق 
املجاالت كافة، مش�رياً إىل أن العراق املقتدر 
واآلم�ن واملس�تقر ذا الس�يادة وبعالقات�ه 
املتوازن�ة م�ع محيطه العربي واإلس�المي 
لتالق�ي  ومرك�زاً  اس�تقراٍر  عام�َل  ُيمث�ل 
املصالح املش�رتكة ل�دول املنطق�ة، ويعزز 
الس�لم واألم�ن اإلقليمي، مش�يداً بمواقف 

الجمهوري�ة اإلس�المية ودعمه�ا للع�راق 
السيما يف مجال محاربة اإلرهاب ومواجهة 
عصاب�ات داع�ش«.ويف خت�ام اللق�اء اكد 
عل�وي أهمية العالقات الوثيقة التي تجمع 
البلدين والش�عبني، ودعم القيادة اإليرانية 
ألمن واس�تقرار الع�راق، وتعزي�ز التعاون 
والتنس�يق الثنائ�ي يف مواجه�ة اإلره�اب 

والتطرف وإرساء السالم يف املنطقة«.

أعلن�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني، أم�س األربع�اء، 
استنكارها لقيام بعض الجهات باملضايقات التي تتعرض 
لها وس�ائل اإلعالم والتي من ش�أنها تقيي�د حرية االعالم 
والتعب�ري باعتبار ذلك مخالف�ة ألحكام الدس�تور.وقالت 

ان النقابة س�وف لن تس�مح بتكرار تلك املمارس�ات غري 
القان����ونية وتحت اية ذريعة كانت.

وأدانت النقاب�ة عملية إغالق مكتب قناة روس�يا اليوم يف 
بغداد واعتقال مراسلها.

 وطالبت بإطالق رساحه فورا والكف عن تلك املمارس�ات 
الت�ي تتقاطع مع أحكام الدس�تور  ال�ذي أكد حرية الرأي 
والتعبري وبما يتالئم مع التوجه الديمقراطي يف هذا املجال 

وتوجيهات رئيس مجلس القضاء االعى بهذا الشأن.

دعا رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس، 
أم�س األربعاء، إىل عقد اجتماع طارئ 
للرئاس�ات الث�الث ورؤس�اء الق�وى 
ل�«معالج�ة«  للخ�روج  السياس�ية 

األوضاع يف ذي قار.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للحلبويس يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه إن األخري »دع�ا إىل عقد اجتماع 
ط�ارئ للرئاس�ات ورؤس�اء الق�وى 
السياس�ية، للخ�روج بموق�ٍف ع�ى 
مس�توى )الدولة(، ملعالج�ة األوضاع 
يف محافظ�ة ذي قار وإنص�اف أهلها 

وفرض القانون«.
ويف وق�ت س�ابق م�ن الي�وم، ت�رأس 
رئي�س مجل�س الن�واب اجتماعاً مع 
اللجن�ة الحكومية املش�كلة للتحقيق 
بحادث�ة حريق مستش�فى الحس�ني 
يف النارصي�ة، وال�ذي أودى بحياة 60 
وف�ق  الع�رشات،  وإصاب�ة  ش�خصاً 

حصيلة رسمية.
وخل�ص االجتم�اع، إىل االتف�اق ع�ى 
توجيه الحلبويس دع�وة الجتماع بني 
الرئاس�ات الث�الث ورؤس�اء الق�وى 
السياس�ية ل�«إيج�اد حل�ول جذرية 
للمش�اكل الت�ي تعاني منه�ا ذي قار 

وبقية املحافظات«.

العراق يربم صفقة »رادارات عسكرية« مع فرنسا: الدفاع اجلوي عىل الطريق

وزير األمن الوطني اإليراين لرئيس اجلمهورية: القيادة اإليرانية تدعم ٔامن واستقرار العراق

نقابة الصحفيني العراقيني تستنكر املضايقات التي تتعرض هلا وسائل اإلعالم 

احللبويس 
يدعو الرئاسات والقوى 

السياسية إىل االجتامع:
 لـ »معاجلة ٔاوضاع ذي قار«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستشار رئيس الوزراء حسني الهنداوي، أمس األربعاء، عن خطة 
ملجلس األمن الدويل بش�أن املراقبني الدوليني لالنتخابات، فيما أشار إىل أن 

ورقة االقرتاع تحتوي عى أربعة عنارص اساسية.
وق�ال الهن�داوي إن »املجلس األمم�ي اتخذ قراراً بإرس�ال مراقبني دوليني 

لالنتخابات«، مبيناً أن »املجلس يدرس حيثيات القرار وآلية تطبيقه«.
وتاب�ع »بانتظ�ار الخط�ة الخاص�ة بق�رار مجل�س األمن لتحدي�د موعد 
وصول الفري�ق األممي الخاص بمراقبة االنتخاب�ات وتوفري الدعم األمني 
واللوجس�تي لهم«، مش�رياً اىل أن »املراقبة س�تكون منسجمة مع اآلليات 
البايومرتية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية 

االنتخابات«.
م�ن جانب آخر كش�ف الهن�داوي، أن »العمل دؤوب من اج�ل انجاز ورقة 
االقرتاع«، الفتاً اىل أن »الورقة تحتوي عى 4 عنارص اساسية: رقم االقرتاع 
وه�و عبارة ع�ن رقم تمنحه القرعة للمرش�ح، واس�م وصورة املرش�ح، 

واللوكو الخاص باالتحاد، فضالً عن مربع يكون فية الختم الحراري«.
وأك�د أن »الجه�از البايوم�رتي يس�مح للش�خص باالنتخاب م�رة واحد 

فقط«.
يذك�ر ان مفوضية االنتخابات اجرت امس الثالث�اء، عملية املحاكاة األوىل 
ب� )8601( ناخب صوت منهم )7804( ناخبني، وكانت نتائجها ان نس�بة 
املطابق�ة بني النتائج   املرس�لة عرب القمر الصناع�ي والنتائج املخزونة يف 
عص�ا الذاكرة 100٪، ونس�بة املطابقة بني نتائج الع�د والفرز االلكرتوني 
والع�د والف�رز الي�دوي كانت بنس�بة 100٪، وع�دد األص�وات الصحيحة 

)7413(، اما عدد األصوات الباطلة )431(.

مستشار حكومي: ننتظر خطة جملس األمن 
بشأن املراقبني الدوليني لالنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال قائ�د رشط�ة ميس�ان اللواء 
اي إن  ال�رّسّ حس�ن هاش�م رايض 
جمي�ع عش�ائر املحافظ�ة أك�دت 
دعمه�ا الكام�ل لقي�ادة الرشط�ة 
الرساي  القانون.وأض�اف  لف�رض 
أن« عش�ائر ميس�ان تدع�م فرض 
سلطة القانون ومطاردة عصابات 
الجريم�ة«، مؤكداً وقوفه مع أهايل 

املحافظة يف تطبيق القانون وفرض 
هيبة الدولة وبسط األمن ومطاردة 
أرواح  الجريم�ة وحماية  عصابات 
الناس واملمتلكات الخاصة والعامة 

وفرض القانون عى الجميع«.
هاش�م  حس�ن  الل�واء  وتس�لَّم  
رايض ال�رساي مه�ام قائد رشطة 
محافظة ميس�ان واملنش�آت خلفاً 
لقائد الرشطة العميد »عبد الخرض 

جاسم محمد.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، أمس االربعاء، سبب طول 
ف�رتة الحملة الدعائي�ة لالنتخابات املبك�رة، فيما لفت�ت إىل ان طول فرتة 

الحملة ثالثة أشهر تنفيذاً لقانون االنتخابات.
وقال�ت املتحدث باس�م املفوضية جمانة الغ�ال ان »الحمل�ة أنطلقت بعد 

املصادقة عى املرشحني واملفوضية ملزمة بتنفيذ القانون«.
واضافت: »اىل اآلن لم يرفع تقرير رصد املخالفات اىل الجهات العليا ورئيس 

الدائرة االنتخابية«.
وزادت بالقول: »املفوضية تستقبل الشكاوى التي ترد اليها بشأن خروقات 

الحمالت وحتى اآلن لم ترفع التقارير«.
ويشار إىل ان الحملة االنتخابية للمرشحني أنطلقت يف 8 تموز وتنتهي يف 7 

ترشين األول املقبل قبل ثالثة أيام من االقرتاع العام.

أجلت املحكم�ة االتحادية العلي�ا موعد الطعن بقان�ون املوازنة االتحادية  
للس�نة املالية 2021. وذك�ر مصدر قضائي أن »املحكم�ة االتحادية العليا 
أجل�ت  موعد الطع�ن بقانون املوازنة االتحادية للس�نة املالي�ة 2021، اىل 
الراب�ع والعرشين من الش�هر املقب�ل«. وكان مجلس ال�وزراء قد خول يف 
وقت س�ابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى املحكمة 

االتحادية يف بعض بنود املوازنة االتحادية للسنة املالية 2021.

قائد رشطة ميسان عن عشائر املحافظة: 
تدعم فرض القانون ومطاردة اجلريمة

املفوضية تعلق عىل احلملة االنتخابية: 
لـم نسجل حتى اآلن خمالفات

املحكمة االحتادية تٔوجل موعد الطعن 
بقانون املوازنة
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة مجل�س الوزراء، أمس األربع�اء، عن إنجاز 
991 معامل�ة تعوي�ض املترضري�ن بالعملي�ات الحربية 
واألخطاء العس�كرية خالل فرتة وجيزة، بينما أشارت اىل 

إعادة )1587( معاملة غري مكتملة الرشوط.
وق�ال املتح�دث باس�م األمانة حي�در مجي�د إن »اللجنة 
املركزي�ة لتعويض املترضري�ن جرَّاء العملي�ات الحربية 

واألخط�اء العس�كرية والعملي�ات اإلرهابي�ة يف األمان�ة 
العامة ملجلس الوزراء، تواصل مضاعفة جهودها إلنجاز 
معام�الت املواطن�ني املش�مولني بالتعوي�ض«، مبيناً أن 
»األم�ني العام ملجلس ال�وزراء حميد الغ�زي، يويل أهمية 

خاصة بعمل اللجنة«.
ه  وأض�اف أن�ه »لغ�رض إرساع وت�رية العم�ل، فق�د وجَّ
األمني العام باس�تحداث لجنة مركزية ثانية إلنجاز أكرب 
ع�دد ممكن م�ن املعامالت الخاص�ة باملواطنني يف عموم 

املحافظات«، مش�رياً اىل أن »اللجنت�ني أنجزتا خالل فرتة 
وجي�زة )991( معامل�ة توزع�ت بني محافظ�ات األنبار 
بواق�ع )607( معامالت ، ونينوى )144( معاملة وصالح 
الدي�ن )96( معامل�ة ودي�اىل )104( معام�الت وكركوك 
)23( معاملة وبغ�داد )9( معامالت وبابل )5( معامالت 
وكربالء معاملتان و واس�ط معاملة واح�دة ، وقد بلغت 
املبالغ املرصوفة تس�عة وثالثني ملي�اراً وثالثمئة مليون 

دينار«.

وتابع أن »اللجنتني أعادتا إىل اللجان الفرعية يف املحافظات 
)1587( معامل�ة توزعت بني غري املكتملة الرشوط وبني 
املرفوض�ة، ملخالفتهم�ا الفقرات الت�ي تضمنها القانون 
رق�م )20 لس�نة 2009( الخ�اص بتعوي�ض املترضرين 
جراء العمليات الحربية واألخطاء العس�كرية والعمليات 
اإلرهابي�ة«، الفت�ًا اىل أن »اللجنتني املركزيت�ني يف األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، تواصالن عملهما إلنجاز املعامالت 

الواردة من اللجان الفرعية يف املحافظات تباعاً«.

أمانة جملس الوزراء تكشف إحصائية بشأن املعامالت املنجزة اخلاصة بتعويض املترضرين بالعمليات احلربية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوص�ت محكم�ة األحوال الش�خصية، 
أمس األربع�اء، بإص�دار ترشيع نيابي 

بشأن حاالت الطالق خارج املحاكم.
وقال الق�ايض األول يف محكمة األحوال 
احمد جاس�ب الساعدي، يف تعليقه عىل 
الح�راك النياب�ي لتعديل امل�ادة 57 من 
قانون األحوال الشخصية، ان »تعديالت 
القوانني بشكل عام تعد مسألة صحية 
وأمراً طبيعي�اً كون بعض القوانني تمرُّ 
عليها مدد من الزمن ويفرتض النظر يف 
عيوبه�ا وتعديلها«، الفت�اً اىل أن »املادة 
57 يف قان�ون األح�وال الش�خصية هي 
مادة طويلة ومرتهلة ومنذ وقت طويل 

ناقش�نا كيفية الخروج بمادة واضحة 
للجميع«.

وأضاف أن »النزاع الحايل بني الرافضني 
ينحرص بعمر الحضانة ومن هو األحق 
به�ا األب أم األم ؟ وم�ن دون ش�ك أن 
القان�ون أعطى ل�أم ح�ق الحضانة«، 
مبين�اً ان »الخالف اآلن والجدل بش�أن 
نقط�ة  ه�و  ال�ذي  العم�ري  الس�قف 
النق�اش، ويب�دو ان الفريقني لم يضعا 
يف ذهانهم�ا ان املرشع وض�ع ضابطة 
مهمة وه�ي مصلحة املحضون والعمر 

بذاته«.
وتابع ان »الترشيعات تصاب بالكهولة 
والهرم كما يصاب االنسان بها وتحتاج 
اىل تعدي�ل، لكن يج�ب مراعاة مصلحة 

األبوين ومصلحة املحضون«، مشرياً اىل 
»اننا نأمل من مجل�س النواب ان يقف 
عىل اسباب وجود النزاع حول الحضانة 
ومن�ه الطالق، ومن املفرتض إضافة إىل 
تجريم الزواج خارج املحكمة،و تجريم 
الط�الق خارجها للحد م�ن النزاع حول 

الحضانة«.
وأكد الق�ايض األول يف محكمة األحوال 
الشخصية أحمد الساعدي، يف الخامس 
من تموز الحايل، أن مقرتح تعديل املادة 
57 من قان�ون األحوال لم يتضمن نزع 
الحضان�ة ع�ن األم، فيم�ا أش�ار اىل أن 
املحكمة هي م�ن تقرر مصلحة الطفل 
يف الحضان�ة وق�د تبقيه�ا عن�د األم او 

تنقلها لأب وفق رشوط.

القضاء يويص بإصدار ترشيع برملاين بشأن الطالق
 خارج املحاكم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة، أم�س األربع�اء، 
املب�ارشة بتجهيز وكالء امل�واد الغذائية يف 

جميع املحافظات بمواد السلة الغذائية.
وقالت ال�وزارة، يف بيان نق�ال عن الناطق 
الرس�مي ل�وزارة التجارة، ب�ان »الرشكة 
العام�ة للتج�ارات وامل�واد الغذائي�ة احد 
تش�كيالت ه�ذه ال�وزارة اطلق�ت اليوم، 
عملي�ات تجهي�ز امل�واد الغذائي�ة ضم�ن 
للمف�ردات  الغذائي�ة  الس�لة  م�رشوع 

االساسية السبع«.
أن  الرس�مي،  الناط�ق  بي�ان  وأض�اف 
»جميع املخازن ومراك�ز القطع يف جميع 
املحافظ�ات البالد ب�ارشت اليوم، بالقطع 
للوجب�ات األوىل ضم�ن املف�ردات الغذائية 
الخاص�ة بمرشوع الس�لة الغذائي�ة الذي 

يحتوي عىل سبع مواد«.
وأكد البي�ان أن »الوجبات االوىل من وكالء 
امل�واد الغذائي�ة ضمن املناط�ق تحت خط 
التخطي�ط  وزارة  م�ن  وامل�ؤرش  الفق�ر 
ب�ارشوا الي�وم، باس�تالم حصصه�م من 
ه�ذه املراكز«.وتاب�ع، أن »آلي�ات فحص 
الحم�ص املجروش الذي وص�ل مؤخرا إىل 

املخ�ازن تحت�اج اىل لها فح�ص مختربي 
املخت�ربي،  الفح�ص  لجن�ة  خ�الل  م�ن 
حيث س�يتم تجهي�ز هذه امل�واد يف بعض 
املحافظات الحقا النتهاء عمليات الفحص 

املختربي«.
وبني، أن »الوزارة مرصة عىل تجهيز جميع 
مفردات السلة الغذائية دفعة واحدة بعد ان 
اطلقت مادة الطحني من املطاحن االهلية 
والحكومية اىل وكالء املواد الغذائية يف بغداد 
»التجارة  بالق�ول:  واملحافظات«.واكم�ل 
جددت التأكيد عىل اهمي�ة ابالغ مالكاتها 
الرقابية املنت�رشة يف بغداد واملحافظات يف 
حالة وج�ود اي مخالفة او اس�تبدال الي 
نوع من ان�واع املواد الغذائي�ة، كون هذه 
امل�واد من النوعيات الجيدة ومن املناش�ئ 
الت�ي يش�رتي منه�ا املواط�ن يف الس�وق 
املحلية«.وشدد أن »عمليات الرقابة تحتاج 
رقابة ش�عبية تبدأ م�ن املواطن اىل املختار 
ث�م الحكومة املحلي�ة، وص�وال اىل احكام 
الس�يطرة عىل آلي�ات التجهيز«.ولفت إىل، 
أن »خط�وات عم�ل ال�وزارة تحظى بدعم 
مبارش من دولة رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، ومتابعة آلي�ات العمل خطوة 

بخطوة«.

التجارة تبارش بتجهيز وكالء املواد الغذائية 
يف مجيع املحافظات بالسلة الغذائية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التجارة ع�الء الجبوري، أم�س األربعاء، 
ع�ن توزي�ع وجبة جدي�دة من مس�تحقات الفالحني 
واملزارعني، مبيناً هذه الوجبة تمثل الدفعة الثالثة من 

املستحقات لعام 2021.
وقال الجبوري يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إنه »ت�م اطالق وجب�ة جديدة من مس�تحقات 
الفالح�ني واملزارع�ني لع�ام 2021«، مبين�ًا أن »هذه 
الدفعة هي الثالثة خالل العام الحايل وتمثل 235 مليار 

دينار عراقي تم تخصيصها من قبل وزارة املالية«.
وأض�اف أن�ه »ت�م توزي�ع 100 ملي�ار دين�ار عراقي 
كمستحقات اوىل من املبالغ الخاصة بالرشكة العامة 
لتج�ارة الحبوب، بينما تم توزيع 85 ملياراً من املبالغ 
التي كانت فائضة عن تس�ويق الش�لب لعام 2021«، 
مشرياً اىل أن »مالكات الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
بدأت هذا اليوم بتوزي�ع املبالغ بني جميع املحافظات 
وبني مراكز التس�ويق، مع افضلية بعض املحافظات 
قة يف بداي�ة املوس�م التس�ويقي«.من جانب�ه،  املس�وِّ
اك�د مدير ع�ام الرشكة العام�ة لتج�ارة الحبوب، أن 
»م�الكات الرشكة بارشت ه�ذا اليوم بتوزي�ع املبالغ 
بني املحافظات من خ�الل لجنة خاصة اخذت يف نظر 
االعتبار الضوابط املعمول فيها وفق اسبقية الكميات 
املسوقة يف جميع املراكز التسويقية ملحصول الحنطة 
لع�ام 2021«.وأك�د أن »الرشك�ة جادة يف اس�تكمال 
تجهي�ز ه�ذه املبالغ م�ن خالل دع�م وزي�ر التجارة 
والتواصل م�ع وزارة املالية لغ�رض تخصيص مبالغ 

اخرى ستتوزع قريبا«.

التجارة تعلن توزيع وجبة 
جديدة من مستحقات 
الفالحني واملزارعني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت جمعي�ة الهالل االحمر العراقي عن تخصيص اعانة مالية 
مقدارها مليون دينار لكل عائلة ش�هيد من شهداء حادثة حريق 

النارصية.
وق�ال رئي�س الهالل االحم�ر العراقي ياس�ني املعم�وري يف بيان 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان الجمعية خصصت اعانة مالية 
قدرها مليون دينار لكل عائلة ش�هيد ».واضاف ان فرق الهالل يف 
ذي قار اوصلت الوجبة الثانية من املستلزمات الطبية ملستشفى 
الحس�ني يف النارصية بدعم من اللجنة الدولي�ة للصليب االحمر، 
وق�د اوصلت الجمعي�ة ادوية ومعدات واجه�زة طبية وبطانيات 
للمستش�فى الرتكي بعد افتتاحه الس�تقبال املرىض يف النارصية 
وقد اعلنت الجمعية اس�تعدادها لدعم املستش�فيات يف املحافظة 

من اجل استيعاب اكرب عدد من املرىض.

اهلالل االمحر خيصص مليون دينار لكل عائلة 
شهيد يف حريق النارصية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س األربعاء، ع�ن احالة مصف�ى الفاو 
الف�او  برتوكيمياوي�ات  مجم�ع  وبن�اء  الكب�ري  االس�تثماري 

السرتاتيجي اىل رشكة CNCEC الصينية الحكومية .
وقال وزير النفط احس�ان عبد الجبار ، حسب بيان للوزارة :« ان 
هذا املرشوع يعد اضخم مرشوع استثماري يف الصناعة النفطية 

، ونقلة نوعية يف قطاع التصفية والصناعات البرتوكيمياوية » .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املنافذ الحدودي�ة إحباط هدر بامل�ال العام يف منفذ 
طريبيل الحدودي خارج الحرم الجمركي .

وذكرت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه« 
ت�م ضب�ط حاويت�ني يف منف�ذ طريبيل الح�دودي خ�ارج الحرم 
الجمركي  وتبني من خالل إج�راءات املتابعة والفحص والتدقيق 
وج�ود اختالف يف الوزن املرصح عنه ونقص يف األوراق الرس�مية 
للحمول�ة املكونة من مواد غذائية واصباغ مائية، س�ببت هدراً يف 

املال العام«. 
واضافت أنه« تم تنظيم محرض ضبط أصويل واحالته اىل القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اجرت مالكات السالمة واالطفاء لوزارة النقل/ يف ميناء ام قرص 
الشمايل ممارسة افرتاضية يف ساحة 400 بهدف مواجهة حاالت 

الطوارئ ورسعة الوصول اىل موقع الحادث.
وقال املدير الع�ام لرشكة موانئ العراق الدكتور املهندس فرحان 
محيسن الفرطويس حس�ب توجيهات وزير النقل الكابتن نارص 
حسني الشبيل اجرت شعبة السالمة واالطفاء ممارسة افرتاضية 
ميداني�ة يف س�احة 400 لخزن الحاويات مليناء ام قرص الش�مايل 
وذلك بمش�اركة م�الكات الس�المة واالطف�اء واملدون�ة الدولية 

والصحة يف امليناء 
وب�ني املدير الع�ام ان مثل هذه املمارس�ة تس�هم بزي�ادة وعي 
مالكاتنا امليدانية يف مواجهة ح�االت الطوارئ والحريق والتمكن 
من رسع�ة الوصول اىل موقع الحادث موضحا ان ثالث س�يارات 
اس�عاف هجومي�ة واطفاء وس�يارة لنق�ل الجريح ش�اركت يف 
املمارس�ة يذكر ان س�احة 400 لخ�زن الحاويات ت�م اختيارها 
الجراء املمارس�ة االفرتاضية كونها س�احة كبرية التشكل خطرا 
خالل ممارسة اشعال واطفاء الحريق كان ذلك بارشاف معاوني 

مدير ميناء ام قرص الشمايل.

النفط حتيل مصفى الفاو الكبري وجممع 
برتوكيمياويات اىل رشكة صينية

املنافذ تعلن إحباط هدر باملال العام 
يف منفذ طريبيل احلدودي

النقل جتري ممارسة افرتاضية الطفاء احلريق 
يف ميناء ام قرص الشاميل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن اتحاد مصدري جنوب رشقي األناضول يف تركيا، ان العراق كان اكرب املس�توردين 
للحبوب والبقوليات من تركيا خالل النصف األول من العام 2021.

وق�ال االتحاد يف بي�ان له ، إن« إجمايل صادرات الحبوب والبقوليات، خالل األش�هر ال�6 
األوىل من العام الحايل سجلت، 4 ماليني و972 ألفا و430 طنا، مسجلة نموا بنسبة 19.7 

باملئة، مقارنة بالنصف من األول العام املايض«.
واض�اف ان »عائدات صادرات الحبوب الرتكية بلغت 4 مليارات و155 مليونا و643 ألف 

دوالر ، خالل األشهر ال� 6 األوىل من العام الحايل«.
وأش�ار إىل أن »العراق تصدر البلدان املس�توردة للحبوب والبقوليات الرتكية، بواقع 656 
مليونا، و364 ألف دوالر، تلته س�وريا ب� 272 مليونا و8 آالف دوالر، ثم الواليات املتحدة 

236 مليون دوالر«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الرافدي�ن،  م�رصف  أعل�ن 
للمواطنني  األربع�اء، ع�ن ق�روض 
واملوظف�ني لرتمي�م وتأهي�ل الدور 
الس�كنية . وذك�ر املكت�ب اإلعالمي 
للم�رصف يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن »املرصف 
يمن�ح ق�روض 50 ملي�ون دين�ارا 
ال�دور  وتأهي�ل  لرتمي�م  للموظ�ف 

الس�كنية و30 مليونا للمواطنني«. وأشار 
اىل، أن » التقدي�م ع�ىل ق�روض 50 مليون 

دينار للموظف�ني و 30 مليونا للمواطنني 
لغ�رض ترمي�م وتأهي�ل الدور الس�كنية 

يكون حسب الرقعة الجغرافية ».

العراق أكرب املستوردين للحبوب والبقوليات 
الرتكية خالل النصف االول لعام 2021

الرافدين يطلق قروض 50 مليون دينار 
للموظف لرتميم الدور السكنية

30 مليونًا للمواطن

املوانئ تبحث مع وفد ياباين آلية نقل 
معدات ثقيلة عرب ام قرص الشاميل

جلنة حكومية تعلن رصف كافة مبالغ املترضرين 
جراء العمليات العسكرية يف نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق م�ع وفد يابان�ي آلية عم�ل املناولة 
وتخلي�ص البضاعة و نقل معدات ثقيلة اىل وزارة النفط عرب ميناء ام قرص 
. وقال املدير العام لرشكة املوانئ فرحان محيسن الفرطويس ، بحسب بيان 
للرشكة : » اس�تقبل ميناء ام قرص الش�مايل وفدا من رشكة JGC اليابانية 
لالطالع عىل عم�ل االرصفة وآلية تخليص البضاع�ة و امكانية االرصفة يف 
املين�اء التي تس�تقبل بواخر تنقل معدات ثقيلة وآلي�ة عمل املناولة والفرتة 
 JGC املح�ددة لتفري�غ البضاعة«.واوض�ح املدي�ر الع�ام :« ان وف�د رشكة
ي�روم نقل معدات ثقيلة لصال�ح وزارة النفط عرب ميناء ام قرص الش�مايل 
»، مبين�ا :« ان الوفد س�يزور امليناء خالل االي�ام القادمة الكمال اجراء نقل 
املعدات الثقيلة ».والتقى الوفد معاون مدير امليناء الربان مقداد نوري ووعد 

بتسهيل االجراءات لنقل املعدات يف الوقت املناسب لتصل اىل وزارة النفط.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر اللجن�ة العلي�ا العم�ار 
املوصل عبدالقادر الدخيل عن رصف 
كافة مبالغ املترضرين جراء العمليات 
العس�كرية يف عموم محافظة نينوى 
.وق�ال الدخيل يف ترصي�ح صحلفي 
ان »محافظ�ة نينوى س�تبدأ برصف 
جمي�ع تعويض�ات املترضري�ن من 

مح�ال ومن�ازل وس�يارات وغريه�ا 
...خ�الل العملي�ات العس�كرية آبان 
س�يطرة عصابات داع�ش االرهابي 
نينوى«.واض�اف  محافظ�ة  ع�ىل 
ج�اء  املبال�غ  رصف   « ان  الدخي�ل 
بع�د موافقة رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي والبالغة قيمتها 
62 ملي�ار دينار من اج�ل غلق ملف 

التعويضات يف عموم املحافظة.

عمليات بغداد تبارش بفتح الطرق لتخفيف الزحامات وإعادة تنظيم طريق علوة الرشيد
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أم�س األربعاء، 
عن املبارشة بفتح الطرق لتخفيف الزحامات 
وإع�ادة تنظيم طري�ق علوة الرش�يد.وقالت 
الخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إن »قيادة عمليات بغداد تواصل نهجها يف 
رفع العبء عن املواطنني، واإلسهام يف تخفيف 

ح�دة االختناقات املرورية، وفق الخطة املعدة 
لهذا الغرض«، مبينة ان »املالكات الهندس�ية 
يف قي�ادة العمليات وبالتنس�يق والتعاون مع 
مديري�ة امل�رور العامة وأمان�ة بغداد بارشت 
فت�ح وإعادة تنظي�م طريق )علوة الرش�يد( 
وتحويل عج�الت الحمل باملم�ر الخاص بها، 
بم�ا يضمن تحقيق انس�يابية عالية يف املرور 
ويف مختل�ف األوق�ات ع�ىل الطري�ق الرئيس 

)حل�ة –كربالء(، بع�د أن كان�ت تعاني هذه 
املنطقة من زحامات مرورية خانقة«.ودعت 
القيادة »س�ائقي عجالت الحمل من سالكي 
ه�ذا الطري�ق االلت�زام بتعالي�م امل�رور يف ما 
يخص ممر عجالت الحمل، وتجنب املخالفات 
القانونية، ال سيما مع ارتفاع درجات الحرارة 
اس�هاماً منه�م يف انس�يابية الطري�ق وعدم 

حصول زحامات كما كان يف السابق«.

حمافظ البرصة يرسل وفد طبي اىل ذي قار: 
ساعدوا خواننا ب النارصية احلبيبة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه محافظ البرصة اسعد العيداني مدير 
صح�ة الب�رصة الذه�اب اىل محافظة ذي 
قار عىل رأس وفد طب�ي للوقوف مع اهايل 
ضحايا ومصابي حادثة مستش�فى االمام 

الحسني.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »وجهن�ا مدير صحة 
الب�رصة الذهاب اىل محافظ�ة ذي قار عىل 
رأس وف�د طب�ي يتك�ون م�ن 15 س�يارة 
اسعاف وسيارات اخرى ملس�اعدة اخواننا 

ب النارصية الحبيبة«.
ولي�ل االثنني، اندل�ع حري�ق يف مركز عزل 
مصاب�ي فاي�روس كورون�ا يف مستش�فى 

االمام الحسني بمحافظة ذي قار.

النقل تشارك يف ندوة علمية بجامعة البرصة 
ختص معاجلة التلوث البيئي

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�اركت وزارة النقل/متمثل�ًة بمدي�ر ع�ام الرشك�ة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق. الدكت�ور املهن�دس فرح�ان 
محيس�ن الفرط�ويس، الن�دوة العلمي�ة الت�ي اقيمت 
تزامنا مع الذكرى املئوية لتأس�يس الدولة العراقية يف 
جامعة البرصة مركز دراسات البرصة والخليج العربي 
واملوسومة )الرؤية االسرتاتيجية ملعالجة التلوث البيئي 
يف الب�رصة( برعاية رئي�س جامعة الب�رصة وحضور 
الشيخ حازم االعرجي ممثل السيد مقتدى الصدر.وقال 
مدير عام الرشكة: أن�ه بناًء عىل توجيهات وزير النقل 
الكابتن نارص الش�بيل برضورة متابع�ة العمل بميناء 
الفاو ، » قدمُت اليوم ورقًة بحثيًة بعنوان ) األثر البيئي 
مليناء الفاو ( تمت فيها مناقشة االيجابيات والسلبيات 
الت�ي س�ببتها األعمال يف املين�اء« ، الفت�ًا اىل أن موانئ 
الع�راق اخذت عىل عاتقها دراس�ة كل الظروف البيئية 

املصاحب�ة لعمليات إنش�اء امليناء وآثارها املس�تقبلية 
.وأضاف املدير العام أن موانئ العراق مهتمة بالجانب 
البيئي ملدينة البرصة وتس�عى اىل تقن�ني أثر العمليات 

البحرية عىل البيئ�ة يف موانئها .جدير بالذكر أن الندوة 
العلمية التي رعتها جامعة البرصة كانت بالتعاون مع 

مكتب الشهيد الصدر )قدس( يف البرصة  .
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 012-PC-21-EBS 

Provision of 18 Sets Wellheads and X-mas Trees for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of 18 Sets Wellheads and X-mas Trees for EBS Oilfield 

Tender No.: 012-PC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 
from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 
provision of 18 set Wellheads and X-mas Trees and related spare parts for EBS Oilfield. The country of origin of wellhead must 
be Western Europe, America, Canada or Japan. 
Note: For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss 
baoxiaofang@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 insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before the 
tender submission deadline 04:00 PM, 15th August 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 
C. Bid Bond with a value of 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. 
7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com . 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.  

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

Extension Announcements for Public Tender No: 
013-PC-20-EBS (2nd Round) 

Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS 
Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical 
Qualification 

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally 

incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office 
registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as 
the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield 
Tender No.: 013-PC-20-EBS (2nd Round) 
Tender Extension Information:  
Because of the Public Holiday for the whole next week, EBS Petroleum 
Company Limited hereby announce to make extension for this tender, the 
deadline for proposal submission extend from July 19th, 2021 04:00 PM Iraq 
Time to July 25th, 2021 04:00 PM Iraq Time. 
This extension announcement shall be announced on EBS official website 
www.ebspetroleum.com, and will be announced on four local newspapers 
-Al - العدالةAssabah Aljadeed - http://newsabah.com/pdf - الجديد الصباح)
Adalaالعراقي المستقبل - Almustakbal AlIraqi - www.almustakbalpaper.netالنهار - 
Al-nhar) on July 15th, 2021. 
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical 
details of the tender, please inform the C&P Dept no less than seven days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering. 
Contract Person: Miss Baoxiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & 
cp@ebspetroleum.com  

اعالن رقم )ط ـ 18ـ21( لسنة 2021
تعلن شركة مصافي الوسط عن اعالن الطلبيات االستيرادية )وفقا للوثيقة القياسية(  وكما مبين ادناه :

 
وبالرشوط  التالية : 

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
مما يقيض مراعاة ذلك عند التقديم

2 �  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها 
بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  

3 �  يت�م بي�ع مواصف�ات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمس�ون الف( دينار عراقي غري قاب�ل للرد او تحويل  ذلك املبل�غ اىل املرصف الخاص لرشكتنا 
)مرصف الرافدين(  الفرع الرئييس ورقم الحساب هو   90956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

4 � عىل الرشكات الراغبة يف املش�اركة )اجنبية , عربية , عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شهادة تاسيس حديثة  
ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ومن مسجل الرشكات للرشكات العراقية ، براءة ذمة 
صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي ،املوقف املايل متمثل بحس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتني مالية وان يكون الحد االدنى لراس 
م�ال الرشك�ة )2000000( اثن�ان مليون دينار عراقي ( وال يقل الحد االدنى لراس مال الرشكة املحدودة ع�ن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد االدنى 
لبقي�ة الرشكات عن )500000( خمس�مائة الف دينار عراقي � الهوية التجارية النافذة ( مع تقدي�م االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية 

قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها سابقا
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :

� نس�خة  واضحة من ش�هادة تاس�يس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نس�خة مرتجمة باللغة العربية لشهادة 
تاسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة

� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا( 
5  �يت�م فت�ح الع�روض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤج�ل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا 

عند الساعة العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )30( ادناه 
6 � يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر � يورو � دينار عراقي )DDP( +   بوليصة تامني لصالح رشكتنا واصل بغداد / مخازن مصفى الدورة (وتكون االسعار 

نهائية وغري قابلة  للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار
7 � يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه 
ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل  مغلفة بالربيد او D.H.L تهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او 

عن طريق الربيد االلكرتوني
8 � يج�ب تحدي�د فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظ�رف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة 

نفاذ العروض عن )120( يوما 
9 � ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

10 �  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العروض عىل شكل )خطاب ضمان او 
صك مصدق او س�فتجة( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )الواردة يف صفحة رقم 5(  من الوثائق القياسية وكافة فروع املصارف االجنبية 
العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية 
، ترف�ض التامين�ات االولية الص�ادرة من  املصارف العراقية )الواردة يف صفحة رقم 5 ( من الوثيقة القياس�ية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال 

تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت التامينات عىل شكل سويفت 
11 � تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من � اىل ( 

12 � تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ العقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
13 � تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة 
وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 9 خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  
وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد 

استالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
14 � الش�حن للم�واد دفعة واحدة )يتم حجز نس�بة )10%( م�ن قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجه�ز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة 

العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة (

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 174/ب/2012
التاريخ: 2021/1/14

إعالن 
تبيع محكمة ب�داءة أبي الخصيب العقار 
املرق�م )24( مقاطع�ة )37( فجة العرب 
وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم الثالث�ني من اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن. فمن له رغب�ة بالرشاء الحضور 
يف دي�وان هذه املحكمة مس�تصحباً معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن 
القيمة املق�درة وبصك مصدق إن لم يكن 
رشي�كاً وان أج�ور املنادي عىل املش�رتي 

وكما مبينة أوصافه أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

األوصاف:
العقار عبارة عن بس�تان تس�قى س�يحاً 
بمي�اه املد مس�احته )26( دونم و7 أولك 
وق�ف صحي�ح ذري ويق�ع عىل الش�ارع 
الع�ام طري�ق الب�رصة / اب�ي الخصيب 
ومش�يد علي�ه عدد م�ن الدور الس�كنية 
العائدة للغري ويقع ضمن منطقة سكنية، 
القيم�ة املق�درة للدون�م الواحد خمس�ة 
واربعون ملي�ون دينار ولتصب�ح القيمة 
العمومية للعقار مبلغ قدره مليار ومائة 

واثنان وثمانون مليون وستمائة دينار.
����������������������������������

إعالن 
اىل الرشيك / حيدر جرب حامي خالد

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان 
ك�وت   – )الب�رصة  يف  الكائ�ن  العراق�ي 
الحجاج / مجمع وزارة االعمار واإلسكان 
والبلديات العامة – تقاطع حي الرسالة(. 
وذل�ك لتثبيت إق�رارك باملوافقة عىل قيام 
الرشي�ك )ع�يل فرح�ان حمي�د( بالبن�اء 
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)3870/818( مقاطعة )القبل�ة( لغرض 
تس�ليفه ق�رض اإلس�كان وخ�الل م�دة 
أقصاها )15( يوماً داخل العراق، وش�هراً 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش اإلعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً. 
����������������������������������

إىل الرشي�ك صاح�ب رزاق فرحان توجب 
االس�كان  صن�دوق  إىل  الحض�ور  علي�ك 
العراق�ي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشي�كا زينب مجييل 
كاظ�م بالبن�اء ع�ىل حصتها املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 50909/3 ح�ي النداء 
خ�الل م�ده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

السماوة
العدد 2019/449

التاريخ 2021/7/13
اعالن

اىل املدين / فاضل عباس صالح
اص�درت ه�ذه املديري�ة مذك�رة اخب�ار 
لالم�وال الغري املنقولة ع�ىل املدين فاضل 
عباس صالح لغرض تبلغك بوضع الحجز 
التنفيذي عىل س�هامك بالعقار املرقم 61 
م 11 الجربوعي�ة ال حاف�ظ ورد كت�اب 
م�ن مركز رشطة الص�وب الصغري املرقم 
مخت�ار  واش�عار   2021/7/8 يف   6767
املنطق�ة بان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة 
عليه تق�رر تبلغك بالصح�ف املحلية مدة 
عرشة ايام اعتبارا من اليوم الثاني للنرش 
بالصح�ف املحلية حس�ب امل�ادة 87 من 
قان�ون التنفيذ ويف حالة عدم الحضور اىل 
مديريتنا س�تقوم املديرية ببيع س�هامك 

بالعقار اعاله وفق القانون
منفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض

إىل الرشيك فاضل عبد العباس حمزه 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 88108/3 ح�ي املي�الد خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
 طالب االجازه 

بكر عبود نجم عبود
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 206/ب/2020
التاريخ 2021/7/12

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من محكمة 
بداءة الرميثة بالعدد 206/ب/2020 
واملؤرخ يف 2020/3/10  واملكتس�ب 
الدرجة القطعي�ة والذي يقيض  ازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م ) 1441/65 
م 26 ام الخي�ل وتنفي�ذا لق�رار هذه 
املحكمة املتخذ يف 2021/5/27  تقرر 
االع�الن مج�ددا  عن بيع�ه يف املزايدة 
العلنية يف صحيفتني محليتني يوميتني 
واسعتي االنتش�ار ويتم لصق نسخة 
من االعالن يف لوحة االعالنات ونسخة 
يف موقع العقار استنادا الحكام املادة 
95/اوال م�ن قان�ون التنفي�ذ املعدلة 
بالقانون رقم 13 لسنة 2019 املنشور 
 4553 املرقم�ة  العراقي�ة  بالوقائ�ع 
يف 2019/9/2 ومل�دة خمس�ة ع�رش 
يوما اعتبارا م�ن اليوم الثاني لتاريخ 
النرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
محكمة بداءة الرميثة يف تمام الساعة 
الثاني�ة ع�رش ظه�را مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة املقدرة للعقار املرقم 
اعاله ان لم يكونوا من الرشكاء علما 
ان القيم�ة التقديري�ة للعق�ار بمبلغ 
 )65,000,000( وق�دره  اجم�ايل 
خمس�ة وس�تون مليون دينار وعند 
انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعية وفقا لالصول القانونية مع 
العل�م ان الدفع نق�دا )والداللية عىل 
املش�رتي( واذا ص�ادف ي�وم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا للمزايدة 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
اوصاف العقار :

ان العقار املرق�م 1441/65 م 26 ام 
الخي�ل   مس�احته العمومي�ة 2 اولك 
يق�ع يف مدين�ة الرميث�ة منطقة حي 
الش�هداء داخ�ل مرب�ع س�كني وهو 
عب�ارة ع�ن دار س�كن مكون�ة م�ن 
طابق�ني الطاب�ق االول يحت�وي عىل 
غرفتني نوم وكلدور وصالة واستقبال 
ومطبخ وحمام داخيل ودرج وبيتونة 
وساحة امامية ومرافق صحية مبني 
م�ن الطابوق ومس�قف بالكونكريت   
املسلح اما الطابق الثاني يحتوي عىل 
غرفتني مبني من الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان درج�ة البناء متوس�طة  
واالرضي�ة مبلطة بال�كايش والعقار 

مجهز باملاء والكهرباء 
 العقار مشغول يف الوقت الحارض من 
قبل الرشيكة  اقبال عبد النبي حسني 
و اف�راد عائلتها وان ش�اغلت العقار 
لي�س لديها رغب�ة يف البق�اء بالعقار 

بعد بيعه باي صفة قانونية  
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد 79/ب/2021

التاريخ 2021/7/13
اىل املدعى عليهم كل من /

1 � سعاد عزيز هاشم 
2 � محمد عزيز هاشم
3 � حسن عزيز هاشم

اقام املدعيان كل من حسن فليح عبد 
عون ومؤمل فلي�ح عبد عون ضدكم 
الدعوى املرقم�ة 79/ب/2021 امام 
ه�ذه املحكم�ة والت�ي ص�در فيه�ا 
قرار بالحك�م الغيابي ضدكم بتاريخ 
2021/6/30 واملتضمنة ازالة شيوع 
العق�ار املرق�م 1125 البديري�ة بيعا 
باملزاي�دة العلني�ة وتوزي�ع ثمنه عىل 
الرشكاء كل حس�ب س�هامه يف سند 
التس�جيل العقاري ولتع�ذر تبليغكم 
الرتحالك�م اىل جهة مجهولة حس�ب 
اشعار مختار املنطقة قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة النرش بصحيفتني 
محليتني رسميتني ويف حال عدم ورود 
ما يش�ري اىل تبلغكم بالحكم الغيابي 
االج�راءات  املحكم�ة  تتخ�ذ  س�وف 

القانونية بحقكم 
القايض

������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5323/ش2021/4

التاريخ 2021/7/11
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / عيل عب�د الكاظم 
بشري

اقامت املدعية )حوراء خش�ان جواد 
( الدعوى بالعدد 5323/ش2021/4 
امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها 
مح�ل  وملجهولي�ة  تفري�ق قضائ�ي 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي املي�الد /النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
املواف�ق  الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
التاسعة  الس�اعة  يوم 2021/7/29 
صباح�ا ويف حال�ة ع�م حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
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م/ نقل وتفريغ الطحني يف حمافظة بغداد / الرصافة الثالثة
1ـ يـر )الرشكـة العامـة لتصنيع الحبوب( ان تعلن وللمرة ) االوىل ( عن مناقصة لــ ) نقل وتفريغ الطحني يف محافظة 

بغداد / الرصافة الثالثة(
2ـ   تتوفـر لـدى )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اسـتخدام جزء 

منها لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة بغداد / الرصافة الثالثة
بأمـكان مقدمـي العطاء الراغبني رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  )الرشكة العامة  2 ـ 
لتصنيع الحبوب / القسم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )1000000 مليون دينار ( بموجب 
صـك مصـدق من احد املصارف الحكومية بامـكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عـى املزيد من املعلومات مراجعة 

العنوان املبني يف اعاله
3 ـ تسـلم العطـاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكـة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العـام الكائن يف محافظة بغداد 
/ سـاحة عدن / مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه السـاعة العارشة صباحا من  يوم 2021/8/11 حسـب 

توقيت مدينة بغداد ( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات 

الوقت والتاريخ والعنوان 
)تـري كافـة النصوص الـواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسـنة 2014 يف كل ما لـم يرد به نص يف هذا 

االعالن او يتعارض معها يف املضمون (
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

1ـ شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 
2 ـ التأمينـات االوليـة تقدم بصك مصدق او خطاب ضمـان بمبلغ )22130280( اثنان وعـرشون مليون ومائة وثالثون 
الـف ومائتـان وثمانون دينار التي تمثل 3% من الكلفة التخمينية مـن احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل 
املناقـص حـرا او من يخوله قانونا عى ان ال تقل نفاذيته )35( يوم من تاريـخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة 

وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 ـ كتـاب عـدم ممانعة من الدخـول يف املناقصات مـن الهيئة العامة للرضائب لعـام 2021 ومعنـون اىل الرشكة العامة 

لتصنيع الحبوب حرا )عى ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
4 ـ وصل رشاء رشوط املناقصة 

5  ـ تقديم اعمال مماثلة 
6 ـ  سـنويات سـيارات حمل عدد )13( سـيارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون بأسم الرشكة مقدمة العطاء او اي من 
املساهمني عى ان تدرج الحمولة ضمن السنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب  او حوضية حيث تمثل مثل هذه 

السيارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها وتهمل االخرية
7ـ  يف حالـة تقديـم وثائـق مصورة )مستنسـخة( يجـب ان تكون مصدقة ومختومـة طبق االصل من جهـة االصدار اما 
بخصوص املستمسـكات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شـهادة الجنسـية  ، بطاقة السكن وغريها( 

تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
8  ـ يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عى استفسـارات املشـاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحا حسب 

توقيت بغداد من يوم 2021/8/4 يف مقر الرشكة / القسم القانوني 
9 ـ  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

مالحظة ))الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق((

http:www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

م / نرش اعالن مناقصة خارجية
تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعالن المناقصة التالية :  

فعى الراغبني باالشـرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشـعيبة / محافظة البرة للحصول عى وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها 
وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 ـ سـيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 والصادرة من وزارة 
التخطيط

2 ـ يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة 
لجنة فتح العطاءات الخارجية / االسـتعالمات الرئيسـية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  ـ الشـعيبة ـ محافظة البرة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 
9/1 /2021 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرة 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 / االسـتعالمات الرئيسـية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة ـ الشـعيبة ـ محافظة البرة / جمهورية العراق يف 

2021/9/1 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 ـ املبلغ التخميني للمناقصة )800000 دوالر (  ثمانمائة  الف دوالر امريكي فقط

4ـ  تقديـم كافة الوثائق املشـار اليها يف الوثيقة القياسـية املرفقـة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مـع العطاء مصادقة من قبل الجهات 
املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او 

البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5ـ  متطلبـات التأهيـل : عـى مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القسـم الثالث )متطلبـات التاهيل الالحق( من الوثيقة 

القياسية ابتداء مع العطاء
6 ـ تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة

 7 ـ تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS(  مع العروض الفنية 
8 ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي 

ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
9 ـ تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( صادر عن مرف  عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره  )16000 دوالر ( ستة 

عرش الف دوالر امريكي فقط  والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
10 ـ  شـمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل 

التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
11 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

12 ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
13 ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 

14 ـ لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 ـ لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 ـ عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
17 ـ تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر ال تزيد عن )10%( عن مثيالتها املستوردة 
عنـد تحقـق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسـب الدليل السـنوي املعد من قبـل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات 

العامة

تنويه 
تعلـن الرشكـة العامة لتسـويق 
األدوية واملسـتلزمات الطبية عن 
تمديد اعالن املناقصة العامة رقم  
يتضمن  والذي   )55/2021/31(
تمديد موعــد الغلـق ليكـــون
30/ 7/ 2021  لذا اقتىض التنويه 

www.kimadia.iq موقعنا

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول 

دائرة الكاتب العدل يف العباسية
العدد : 590

التاريخ 2021/7/13
اعالن
انذار

بواسطة كاتب  العدل يف العباسية
وجه السـيد ) محمد طه عباس( االنذار املرقم 2203 
يف 2021/7/11 اىل السـيد كاظم طه عباس عنوانه 
الحرية الزيدي وعند ارسال االنذار مع ورقتي التبليغ 
اىل مركـز رشطـة ناحيـة الحريـة باعتبـاره املركز 
املختص تبني بـان املراد تبليغه  كاظم طه عباس قد 
ارتحل اىل جهة مجهولة حسـب كتاب مركز الرشطة 
املرقم 96683 يف 2021/7/12 وحسب اشعار املختار 
خليل عناد الجليحاوي مختار منطقة حي البشائر يف 
ناحية الحرية لذا قررنا النرش يف صحيفتني رسميتني 
لغرض تبلغك باالنذار املرقم اعاله ويعترب التبليغ من 

تاريخ النرش وملدة سبعة ايام 
الكاتب العدل يف العباسية

نرباس جبار عيل كشكول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3001/ب2018/3

التاريخ 2021/7/4
اىل الشخص الثالث / نجيحة خليل ابراهيم

اقام املدعي رئيس جمعية اسـكان ضباط ومفويض 
وموظفـي قـوى االمـن الداخـيل اضافـة لوظيفته 
الدعـوى البدائيـة املرقمـة اعاله والتـي يطلب فيها 
الحكـم ب ابطـال قيد العقار املرقـم 3/52595 حي 
النـداء والقيود املفرزة منه واعادة تسـجيلها باسـم 
دائـرة املدعـي اعاله وقد قـررت املحكمـة ادخالكم 
كشـخصا ثالـث يف الدعوى منظمـا اىل جانب املدعى 
عليهـم ولثبـوت مجهولية محـل اقامتك لـذا قررت 
هـذه املحكمة تبليغـك اعالنا بصحيفتـني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعـد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/7/27 وعنـد عـدم حضـورك او ارسـال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
نرش يف صحيفة املسـتقبل العراقي بالعدد  ) 2410( 
يف 2021/7/8 ( االعـالن الخـاص بمحكمـة بـداءة 
الكوفـة املرقم 895/ب/2014 وحيـث ذكر التاريخ 
2018/7/6 خطأ والصحيـح هو 2021/7/6 عليه 

اقتىض التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/606

التاريخ 2021/6/20
اعالن

اىل املتهمني الهاربني كل من  )كريم عيل كرمد بصيو 
السـالمي وعيل كرمد بصيو راهي السـالمي وحليم 
كرمـد بصيو راهي السـالمي وصبيـح كرمد بصيو 
راهـي السـالمي وعبد الرضـا بصيو راهـي حمادي 
السـالمي وكفـاح عبد الرضا بصيو راهي السـالمي 
وباسـم عبـد الرضا بصيـو راهي السـالمي ومحمد 
عبـد الرضـا بصيو راهي السـالمي وماجـد جهادي 
عبد مطرود السـالمي وعباس جهـادي عبد مطرود 

السالمي  (
اقتـىض حضوركـم امـام هـذه املحكمـة الجـراء 
محاكمتكم حول التهمه املسـندة اليكم وفق احكام 
املـادة 1/406/أ   من قانون العقوبات  وبداللة مواد 
االشـرتاك 49,48,47 منه وملجهوليـة محل اقامتكم 
تقـرر تبليغكـم اعالنـا يف محـل اقامتكـم وشـعبة 
العباسية  ملكافحة االجرام  وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2021/12/20 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد: 166/ج/2021

التاريخ : 2021/6/29
اعالن

 اىل املتهـم الهـارب / ريـاض مـايش محسـن بجـاي 
الكيماوي

حيث انك متهـم يف الدعوى املرقمـة )166/ج/2021( 
والخاصة باملشـتكي )لؤي عبود محمـد  ( وفق احكام 
املـادة 1/456/أ  مـن قانـون العقوبات ولصـدور امر 
القبـض والتحري بحقـك بموجب مذكـرة امر القبض 
 2021/6/29 يف  166/ج/2021  املرقمـة  والتحـري  
واشـعار مختـار منطقـة ام عريـف التابـع لقضـاء 
املشـخاب املتضمن بان املتهم مرتحل اىل جهة مجهولة 
عليه قررت  هذه املحكمة تبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتني رسميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املحاكمة املصـادف 2021/8/2 الجراء محاكمتك 
وفـق احكام املادة 1/456/أ من قانون العقوبات وعند 
عـدم حضورك سـتجري املحاكمة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/807

التاريخ 2021/7/12
اعالن

اىل املتهمـني الهاربـني كل من  )كريم عـيل كرمد بصيو 
السـالمي وعـيل كرمـد بصيو راهـي السـالمي وحليم 
كرمد بصيو راهي السـالمي وصبيح كرمد بصيو راهي 
السـالمي وعبد الرضا بصيـو راهي حمادي السـالمي 
وكفـاح عبد الرضا بصيو راهي السـالمي وباسـم عبد 
الرضا بصيو راهي السـالمي ومحمد عبد الرضا بصيو 
راهي السـالمي وماجـد جهادي عبد مطرود السـالمي 

وعباس جهادي عبد مطرود السالمي  (
اقتىض حضوركم امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم 
حول التهمه املسندة اليكم وفق احكام املادة 1/406/أ   
من قانون العقوبات  وبداللة مواد االشرتاك 49,48,47 
منه وملجهوليـة محل اقامتكم تقـرر تبليغكم اعالنا يف 
محل اقامتكم وشعبة العباسية  ملكافحة االجرام  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2022/1/12 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم االخطار 
2021/54

قرار تكليف بالحضور
مـن / محكمـة قوى االمـن الداخيل الثانيـة / املنطقة 

الخامسة 
اىل / املتهم الهـارب / )ن.ع رزاق عبد الله جابر دحام( 
املنسوب اىل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب املثنى 

رشطة  
ملـا كنت متهما وفق املادة 5  من ق ع د  رقم 14 لسـنة 

 2008
  املعـدل لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2021/1/17 
وبمـا ان محـل اختفائك مجهـول اقتـىض تبليغك بهذا 

االعالن
عـى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الثانية 
املنطقة الخامسـة يف ذي قـار خالل مـدة ثالثون يوما 
مـن تاريخ تعليق هذا  االعـالن  يف محل اقامتك وتجيب 
عـن التهمـة املوجه ضـدك وعند عدم حضورك سـوف 
تجري محاكمتـك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلـب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكومية 
والـزام املواطنني  الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اسـتنادا للمادة  69/اوال وثانيا وثالثا 
ورابعـا مـن قانون اصـول املحاكمـات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة

اعالن مجهول االقامة
املرف الزراعي التعاوني / فرع ابو صخري

اعالن
اىل املقـرتض من املرف الزراعـي التعاوني / فرع ابو 
صخري فالح غبني  سـويد بناء عى تخلفك عن تسـديد 
مـا بذمتك من ديـون والبالغـة 10000000 ماليني عدا 
الفائـدة وعنـد تبليغك من قبـل املختـار منطقة ناحية 
القادسـية تبني انـك مجهول االقامة لـذا  قرر نرشك يف 
اعالن لصحيفتني يوميتني للحضور اىل املرف الزراعي 
/فرع ابو صخري خالل 30 يوم من تاريخ النرش لالعالن  

وبعكسه سوف تتخذ االجراءات القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/800

التاريخ 2021/7/11
اعالن

اىل املتهم الهارب  )اسعد سامي عبود(
اقتـىض حضورك امام هذه املحكمـة الجراء محاكمتك 
حول التهمه املسـندة اليك وفـق احكام املادة 1/406/أ   
مـن قانـون وبداللـة مـواد االشـرتاك 49,48,47 منه 
وملجهوليـة محـل اقامتك تقـرر تبليغـك اعالنا يف محل 
اقامتك وشعبة الوفاء ملكافحة  االجرام  وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2022/1/11 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/229

التاريخ 2021/4/5
1 ـالرتبة ن.ع

2 ـ اسـم املدان الرباعي واللقب مهدي صاحب ياسـني 
حسني

3 ـ الوحـدة : مديرية رشطـة محافظة النجف االرشف 
واملنشات 

4 ـ رقم القضية : 2021/229
5ـ  املـادة القانونيـة 5 من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 

املعدل
6 ـ خالصة الحكم 

1 ـ تعديـل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من 
ق ع د رقم14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 
2ـ  الحبـس الشـديد بحـق املـدان ن ع مهـدي صاحب 
ياسـني حسـني ملدة خمس سـنوات وفق احـكام املادة 
5/اوال من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل اسـتنادا 
الحـكام املـواد 61/اوال و 69 /اوال مـن ق ا د رقـم 17 

لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2020/8/18 ولحد االن

3 ـ طرده مـن الخدمة يف قوى االمـن الداخيل كعقوبة 
تبعيـة اسـتنادا الحكام املادة 38/ثانيـا من ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 املعـدل  بعد اكتسـاب الحكـم الدرجة 
القطعية  بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسـنة 

 2008
4 ـ اعطاء املوظفـني العموميني صالحية القاء القبض 
عليـه اينما وجـد لتنفيذ الحكـم الصادر بحقـه والزام 
املواطنـني باالخبار  عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6ـ   احتسـاب اتعـاب املحاميـة املنتدبة شـيماء حمزة 
مجيـد البالغـة 25,000 خمسـة وعرشون الـف دينار 
عراقـي تـرف لها مـن خزينـة الدولة بعد اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتفـاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/4/5
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3485/ش2021/4

التاريخ 2021/7/13
اعالن

اىل املدعى عليه / عبيد ظاهر محسن 
اقامت املدعية )هناء عبد الحمزة عيدان ( الدعوى بالعدد 3485/
ش2021/4 امـام هـذه املحكمة والتي تطلـب فيها مهر مؤجل  
وملجهولية محل اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ واشـعار 
مختـار حي الجمعية /النجف قـررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدعـوى وبموعد املرافعـة اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني وعليك الحضور امـام هذه املحكمـة يف موعد املرافعة 
القـادم املوافـق يوم 2021/8/2 السـاعة التاسـعة صباحا ويف 
حالة عم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4660/ش2021/2

التاريخ 2021/7/11
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل عبد الكاظم بشري
اقامـت املدعية )حوراء خشـان جواد ( الدعـوى بالعدد 4660/
ش2021/2 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها نفقة مستمرة 
لالطفـال كل من حسـني وفاطمة وتبـارك وزهـراء  وملجهولية 
محل اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختار حي 
امليالد /النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافعـة اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتـني وعليك 
الحضـور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2021/7/29 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك او 
ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي

اعالن مجهول االقامة
املرف الزراعي التعاوني / فرع ابو صخري

اعالن
اىل املقـرتض مـن املرف الزراعـي التعاوني / فـرع ابو صخري 
عدنـان جابر جيجان بناء عى تخلفك عن تسـديد ما بذمتك من 
ديـون والبالغـة 4030000 عـدا الفائـدة وعند تبليغـك من قبل 
املختـار منطقة ناحية القادسـية عماد جليل تبـني انك مجهول 
االقامـة لذا  قرر نرشك يف اعالن لصحيفتني يوميتني للحضور اىل 
املرف الزراعي /فرع ابو صخري خالل 30 يوم من تاريخ النرش 

لالعالن  وبعكسه سوف تتخذ االجراءات القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف النجف/1 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن / حصة / ضياء حميد لفته 
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة 73657/3 
املحلة او رقم واسم املقاطعة  حي امليالد 

الجنس : 
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مقـدار الديـن 21,000,000 واحـد وعرشون  مليـون دينار عدا 
الفوائد والفوائد التاخريية   

اسم الدائن املرتهن : مرف الرافدين /  فرع  مسلم بن عقيل
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وصف سـجل التأمينـات العينية   133/ ايـار/ 2011 مجلد 25 
مداينة  

محل االقامة املبني بالعقد  
بنـاء عى اسـتحقاق الدين املبـني اعاله وطلب الدائـن تحصيله 
وبالنظر لعـدم اقامتك يف املحل املبني بالعقـد وانه ليس لك محل 
اقامـة معلوم غـريه فتعترب بذلـك مجهول محـل االقامة فعليه 
قررنـا تبليغك بلزوم دفـع الدين وتوابعه خـالل 15 يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف/1

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 639  / 2021
اعالن للمرة االولى Chemical materials 200.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

دينار / كيس  الفقرة العاملة ت
250 مائتان وخمسون  دينار نقل وتفريغ الطحين في محافظة بغداد / الرصافة الثالثة وتشمل مدينة الصدر 1

اثري داود سلامن
املدير العام ورئيس جملس االدارة وكالة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: يشير علم الفلك اليوم إىل فرص جديدة 
يف املسيتقبل ، وأعيد ترتييب أفيكارك وخططك 

للمستقبل ، واستخدم هذا اليوم لصالحك.
عاطفًييا: تقيي يوًميا خاًصيا مع مين تحب 
وتفكير بجدية يف اليزواج وتكويين أرسة ، وقد 

يفاجئك رشيكك بأخبار سعيدة.

مهنياً: الييوم يوفر عليك التعب واإلجهاد ، لكن 
ال تيدع عملك يرتاكيم ألنه قد يتأخير. ال تؤجل 

عمل اليوم حتى الغد.
عاطفيياً: ال تخلق مشياكل ميع الرشيك ، لكن 
اعميل عيى إحاطية الرشييك قبيل أن تتفاقم 

وتجعلك أسوأ.

مهنياً: يجيذب االنتباه ، يعمل بكثرة النشياط 
والثقية بالنفيس ، يتألق بشيخصية مميزة يف 

العمل ، والبيئة تهتم بك.
عاطفياً: أسيلوبك اإلقناعي املميز يربك الرشيك 
فيخيى أن يضغيط علييه بشيكل غير معلن 

لتحقيق أهدافك.

مهنيياً: يحذرك علم الفلك الييوم من التدخل يف 
األمور التي ال تهمك ، خوفاً من لومك أو نصحك 
من قبل أرباب العمل ، فاحذر يا برج الرسطان 

من أي تدخل يف أي يشء يهمك .. ال يهمك.
عاطفيياً: إذا كنت عازباً ، عش يومك وال تفوت 

أي فرصة للحصول عى الحب والسعادة

مهنيياً: اليوم أنيت غر قادر عيى إتمام مهمة 
معينة لك يف العمل وال يمكنك االنتظار للخروج 

منها.
عاطفياً: إذا كنت منفصالً أو أعزًبا ، فأنت اليوم 
تتوق إىل شيخص تحبه حًقا وتتمنى أن تتمكن 

من استعادته.

مهنياً: يدعوك علم الفلك اليوم للعودة إىل الواقع 
والتيرف بشيكل صحيح وعقالنيي ، وال تدع 

الخيال يتحكم يف العمل ، لذا عد إىل الواقع.
عاطفيياً: عالقتيك بالحبييب يف خطير ، ارسع 
إلنقاذها برسعة ، أو ستفقد من تحبه ، خاصة 

بعد املتاعب األخرة.

مهنيياً: يمنحك علم الفلك أخبياراً جيدة يف هذا 
الييوم ، وينرك ويحلل سيماء النجاح ، خاصة 

إذا كنت يف العقد الثاني.
عاطفياً: إذا كنت عازًبا ، ينصحك علم الفلك أن 
تهتم بنفسيك أكثر حتى تتمكن من جذب حب 

شخص ما عى الجانب اآلخر وكسبه.

مهنياً: اليوم يدعوك علم الفلك لتنظيم أولوياتك 
يف العميل ، ألنيه يفيدك كثيراً ، ويسيهل عليك 

عملك ، ويساعدك يف جميع مهامك.
عاطفيياً: يؤثير وضعيك امليادي عيى عالقتيك 
برشييكك مما يجعليه ينأى بنفسيه عنك وعن 

رغبته يف االنفصال.

مهنًييا: يقدم ليك الييوم فرًصا كبيرة وفرًصا 
رائعية ، ولكين من ناحية أخيرى ، يخطط أحد 
زمالئك لإلسياءة إليك وحجب معلومات مهمة 
عنيك. عاطفياً: حافظ عى رسية ما يدور بينك 
وبني رشيكك وال تسيمح لطرف ثالث بالتدخل 

يف شؤونك.

مهنيياً: تحتياج الييوم إىل حيوار متحفيظ مع 
زمالئك لرشح وجهة نظيرك وإقناعهم بصحة 

القرارات التي تنوي اتخاذها.
عاطفياً: تشيكو من الوحدة بسيبب انفصالك 
عن رشييكك وعدم قدرتيك عيى مقابلته متى 

شئت ، فكن صبوراً ألنه لن ينساك.

مهنياً: اليوم تدعم نفسيك بزميل يعرف قدراتك 
ويعوضك عن الخسارة التي تعرضت لها.

عاطفياً: إذا كنت عازًبا اليوم ، فهناك شيخص 
ما يحبك ، شيخص قابلته مؤخيرًا ، وتريد بناء 

عالقة جدية معه ثم التواصل معه.

مهنياً: أنيت يف ذروة مواهبيك املهنية ونجاحك 
العميل واملايل ، وال تفوت الفرصة لتكون سعيداً 

بما أنجزته.
عاطفيياً: ال تسيبب خالفيات ميع مين تحب ، 
خاصة يف هذا الييوم ، لكن كن متفهًما معهم ، 

فهم بحاجة ماسة إىل دعمك لهم.

العذراء

احلوت

أسباب رائحة النفس الكرهية
قد تشيكل رائحة النفس الكريهة إحدى 
العالميات املبكرة لإلصابة بأمراض الفم 
واللثية، لكين األمير ال يتوقف عنيد ذلك 
فحسيب، بل يتعداه ألسيباب قيد تتعلق 
بأميراض مزمنة أو خطرة، نسيتعرض 
هنا بعيض تلك األمراض التي تكشيفها 

الرائحة الكريهة للفم والحلق.
1- أمراض اللثة : إذا شيممت يف نَفسيك 
رائحية معدنيية، فقيد يكيون سيببها 
بكتريا تنمو تحت اللثة، وتحدث التهاباً 
ُيطلق عليه طبياً التهاب دواعم األسنان، 
وتيزداد احتماليية إصابتيك بيه إذا كنت 
تدخن أو ال تسيتخدم الفرشياة والخيط 

لتنظيف األسنان بانتظام.
 2- ارتجياع امليريء : تجعل هذه الحالة 
حميض املعيدة يتدفيق ألعى، عائيًدا إىل 
امليريء، ميا قد يعطيي أنفاسيك رائحة 
كريهة ويخرج بعض الطعام والسيوائل 
من الفيم، كما يمكن للحميض أيًضا أن 
يرض الحلق والفم، ويكون أرًضا خصبة 
ملزيد من البكتريا ذات الرائحة الكريهة.
 3- السكري : إذا كنت مصابا بالسكري، 
فقد تكيون رائحة الفيم الكريهة عالمة 
عى أن جسمك يستخدم الدهون كوقود 
بدالً مين السيكر، وربما يعني هيذا أنك 
تعانيي مين انخفاض شيديد يف هرمون 

استشيارة  علييك  ويجيب  األنسيولني، 
الطبيب.

 4- بكتريا »بيلوري« : نوع من البكتريا 
يرتبيط برسطيان املعيدة والقرحة، وقد 
يسيبب رائحة الفم الكريهية، أو الغثيان 
أو حرقة املعيدة أو أملها أو عرس الهضم، 
وتختفيي معظيم هيذه األعيراض عند 

العالج باملضادات الحيوية.
 5- التهابيات الجهياز التنفيي : يمكن 
لنزالت الربد والسيعال والتهاب الجيوب 
األنفية أن تكون مخاًطا مليًئا بالبكتريا 
عيرب األنيف والفيم، ميا قيد يؤثير عى 

أنفاسك.

مكمالت غذائية للحفاظ عىل صحة القلب
منيذ أن ظهيرت املكميالت الغذائيية 
والجدل يدور حول جدواها وأرضارها، 
إال أن بعيض الدراسيات اتفقيت عى 
3 مكميالت غذائيية ينبغيي تناولهيا 
للحفياظ عيى صحية القليب وهيي 

كالتايل:   
ألياف سيلليوم

تسياعد أليياف سييلليوم يف خفيض 

الكوليسيرتول عنيد اسيتخدامها مع 
نظام غذائي منخفض الكوليسيرتول 

والدهون املشبعة.   
 األحماض الدهنية أوميغا -3

»زييت   3- أوميغيا  أحمياض  تعميل 
غير  املتعيددة  الدهنيية  السيمك«، 
املشبعة والتي توجد يف الزيت من أنواع 
معينة من األسماك والخرضاوات، عى 

خفض إنتاج الجسم للدهون الثالثية.   
املغنيسيوم   

يرتتيب عيى انخفاض املغنيسييوم يف 
الجسيم ارتفياع ضغيط اليدم وتراكم 
اللويحات الرشيانية وتكلس األنسجة 
وتصليب  والكوليسيرتول  الرخيوة 
الرشاييني وقيد يكيون ميؤرشاً عيى 

اإلصابة بأمراض القلب.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
4 اكواب دقيق

ملعقة صغرة ملح
ملعقة صغرة سكر

2 ملعقة صغرة باكينج باودر
نصف كوب زبدة

خطوات التحضر
1- يعجن العجني جيدا و يغطى و يرتك نصف ساعة-نقسيم العجني ل 

5 كرات و يرتك 10 دقايق 
2- ثم تفرد العجينة جيدا و نضع عليها سمنة ثم رشة ديق 

3- ثيم يثنى العجني مثيل املروحة ثم يلف مثيل الحلزونى ثم اتركه 10 
دقائق.

4- ثيم سيخن طاسية على النيار و اضيع عيل العييش و اقلبيه حتى 
يستوى

عيش الباراتا اهلندى
خرب سعيد ملرضى الزهايمر

 اكتشيف فريق دويل مين الباحثني يف 
بريطانييا عنير النحياس املعدني 
والحدييد يف دماغ اإلنسيان ألول مرة، 
وهيو ميا ليم يكين موثقا مين قبل 
يف عليم األحيياء البرشي.واعتميدت 
الدراسة التي ُنرشت يف املجلة العلمية 
»لويحات  أدفانسيز«، عى  »ساينس 
األميلوييد« املعزولة من أنسيجة املخ 
مليرىض الزهايمر املتوفني. يشيار إىل 
أن »لويحيات األميلوييد« هي سيمة 
الزهايمير، كموقيع  ممييزة مليرض 
للكيميياء املعدنيية املعطلية يف دماغ 

الزهايمير، ويعتقيد الكثرون أنهيا »جزء ال يتجيزأ من تطور 
املرض«.واسيتخدم الفريق، املكون من علماء من جامعة كييل 
وجامعية واروييك، بالتعياون ميع جامعة تكسياس، »مصدر 
ضيوء املياس السينكروترون الوطني« يف بريطانييا، و«مصدر 
الضيوء املتقدم« املوجود يف الوالييات املتحدة األمركية، لتحديد 
عنير النحاس املعدني والحديد العنيري املغناطيي داخل 
لويحات األميلويد، وأشيكال كيميائية من النحاس والحديد لم 
تكن موثقة سابقا يف علم األحياء البرشي.وقال أستاذ الفيزياء 

النانويية الطبية الحيويية يف جامعة 
كييل، نيل تيلنغ: »كان اكتشاف هذه 
الجسيمات املعدنية األولية يف أنسجة 
املخ التي درسناها، غر متوقع إىل حد 
كبر، ولم يكن ممكنا إال باسيتخدام 
تقنيات األشيعة السينية املتخصصة 
يف املياس، والتيي يمكنهيا الكشيف 
عن امليواد الكيميائية«.وحدد البحث 
الرواسيب النانوية للمعيادن )حوايل 
10000/1 مين حجم رأس الدبوس( 
يف أنسيجة املخ بعد الوفاة التي تربع 
بهيا ميرىض الزهايمير، باسيتخدام 
تقنيية السينكروترون الحديثة يف املاس، التي تسيمى التحليل 
الطيفيي باألشيعة السيينية.وعادة ما تكون أسيطح النحاس 
املعدنيي والحديد غر مسيتقرة للغاية وتتفاعل بسيهولة مع 
األوكسيجني من محيطهيا، لتكوين أكاسييد ومركبات أخرى.
كما يشير تحديد رواسب النحاس والحديد املعدني غر املوثقة 
سابقا داخل أنسجة املخ البرشي، إىل أن العنارص املعدنية، التي 
لوحظت سيابقا فقط يف الكائنات الحية الدقيقة والفروسات 

والنباتات، يمكن أن تتواجد أيضا يف البرش.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2414( الخميس  15  تموز  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن مجهول االقامة
املرف الزراعيي التعاوني / فرع ابو 

صخر
اعالن

الزراعيي  اىل املقيرتض مين امليرف 
التعاونيي / فيرع ابيو صخير حميد 
عبد الحسين عيل بنياء عى تخلفك عن 
تسيديد ما بذمتيك من دييون والبالغة 
70000000 عدا الفائيدة وعند تبليغك 
ناحيية  منطقية  املختيار  قبيل  مين 
القادسيية  تبيني انك مجهيول االقامة 
ليذا  قرر نيرشك يف اعيالن لصحيفتني 
يوميتيني للحضور اىل املرف الزراعي 
/فيرع ابو صخير خيالل 30 يوم من 
تاريخ النرش لالعالن  وبعكسيه سوف 

تتخذ االجراءات القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف
يييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن مجهول االقامة
املرف الزراعيي التعاوني / فرع ابو 

صخر
اعالن

الزراعيي  اىل املقيرتض مين امليرف 
التعاوني / فرع ابو صخر ربيع شعالن 
لفتية بناء عيى تخلفك عن تسيديد ما 
بذمتيك من ديون والبالغية 8680000 
عيدا الفائيدة وعنيد تبليغيك مين قبل 
املختار منطقة ناحية القادسيية تبني 
انك مجهول االقامية لذا  قرر نرشك يف 
اعيالن لصحيفتني يوميتيني للحضور 
اىل املرف الزراعيي /فرع ابو صخر 
خالل 30 يوم من تاريخ النرش لالعالن  
االجيراءات  تتخيذ  سيوف  وبعكسيه 

القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف
يييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن مجهول االقامة
املرف الزراعيي التعاوني / فرع ابو 

صخر
اعالن

الزراعيي  اىل املقيرتض مين امليرف 
التعاوني / فرع ابو صخر مايع حاكم 
مدفون بناء عى تخلفك عن تسيديد ما 
بذمتيك من ديون والبالغة 19500000 
عدا الفائدة وعند تبليغك من قبل املختار 
منطقية ناحية القادسيية املختار عبد 
الجبار عبيود تبني انك مجهول االقامة 
ليذا  قرر نيرشك يف اعيالن لصحيفتني 
يوميتيني للحضور اىل املرف الزراعي 
/فيرع ابو صخير خيالل 30 يوم من 
تاريخ النرش لالعالن  وبعكسيه سوف 

تتخذ االجراءات القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف
يييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
صيادق  املرحيوم  وقيف  ادارة  تعلين 
مغيازة يف محافظية النجف االرشف  / 
الكوفية املقدسية عين اجيراء املزايدة 
العلنية للملك امليدرج اوصافه يف ادناه 
فعيى الراغبيني يف االشيرتاك يف املزايدة 
مراجعة املديرية وخالل عرشة ايام من 
تارييخ النرش يف احدى الصحف املحلية 
وسيتجري املزاييدة يف تميام السياعة 
العيارشة صباحا يف مقير املديرية من 
الييوم االخير من امليدة املذكيورة واذا 
صيادف ييوم املزاييدة عطلة رسيمية 
فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة 
وكذليك اذا صيادف تعطيل رسيمي او 
حظر مين قبل خلية االزمية يف النجف 
بسيبب ظروف جائحة كورونا فيكون 
يوم املزايدة  بعد رفيع الحظر مبارشة 
وعيى املزايد دفع التأمينيات القانونية 
البالغة 20% من بدل التقدير بوصل اىل 
متيويل الوقف وبراءة ذمة من الرضيبة 
واملستمسيكات الثبوتية كافة االصلية 
واملصيورة  ميع مضبطة تأييد سيكن 
حديثية وان يجليب املتقيدم ) الجدييد 
( يف املزاييدة هويية ممارسية املهنية 
صادرة مين جهة حكوميية او نقابية 
تسيمح له ممارسية نفس املهنة التي 
يستغلها يف امللك وكذلك جلب املوافقات 
االمنية للراغبيني يف الدخول باملزايدات 
لالوقياف الكائنية يف املدينية القديمية 
حيرا بنياء عيى التعليميات النافذة 
وال يجيوز ملوظفي االوقياف واقاربهم 
حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة 
ويتحمل من ترسيو عليه االحالة اجور 
النيرش والدالليية واملصارييف االخرى 
علما ان تسيديد بيدل االيجيار صفقة 
واحدة وخالل ثالثيون يوما من تاريخ 

االحالة وبعكسه يعترب ناكال

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية

والجيوازات  املدنيية  األحيوال  مديريية 
واإلقامة

والجيوازات  املدنيية  األحيوال  مديريية 
واإلقامة

ملحافظية املثنى / قسيم شيؤون االحوال 
املدنيه
اعالن

قدم املواطن )عيل سيعد كاظيم( طلبا إىل 
هيذه املديريية يطلب فييه تبديل االسيم 
البنته القارص )سيهام( وجعله )الرا( بدال 
من )سيهام( وعمال بأحيكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسينة 
2016 املعيدل تقيرر نرش الطليب بإحدى 
الصحيف املحلييه فمين لدييه اعيرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة خمسية 
عيرش يوميا من تارييخ النرش  وبعكسيه 

سوف ننظر يف الطلب حسب األصول
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي 
مدير األحوال املدنيية والجوازات واإلقامة 

/ وكالة
يييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشيك فالح حسن عذاب محيسن 

اقتىض حضيورك اىل مديرية بلدية النجف 
وذلك القيرارك باملوافقة عى صدور اجازة 
بنياء والخاصية بالعقار املرقيم 1/7517 
حي القيدس مناصفة ميع الرشيك هادي 
عبيد زيد عليوان محمد عيل ميدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة 

وفقا للضوابط الالزمة 

يييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن مجهول االقامة

امليرف الزراعيي التعاونيي / فيرع ابو 
صخر
اعالن

اىل املقرتض من املرف الزراعي التعاوني 
/ فيرع ابو صخر نعييم هبي مطر  بناء 
عيى تخلفيك عين تسيديد ميا بذمتك من 
ديون والبالغة 550000 عدا الفائدة وعند 
تبليغك من قبل املختار منطقة القادسيية 
/ حامد نعمة تبني انك مجهول االقامة لذا  
قرر نيرشك يف اعيالن لصحيفتني يوميتني 
للحضيور اىل املرف الزراعيي /فرع ابو 
صخير خيالل 30 ييوم من تارييخ النرش 
لالعالن  وبعكسه سيوف تتخذ االجراءات 

القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف

يييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقد سند العقار املرقم 2553 م 9 كويريش 
باسم املواطن صالح ساكن سلطان مهدي 
والصادر مين مديرية التسيجيل العقاري 
يف املحموديية فمن يعثر عليه تسيليمه اىل 

جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن مجهول االقامة
امليرف الزراعيي التعاونيي / فيرع ابو 

صخر
اعالن

اىل املقرتض من املرف الزراعي التعاوني 
/ فيرع ابو صخير غازي صيهود شينته  
بنياء عيى تخلفك عن تسيديد ميا بذمتك 
مين دييون والبالغية 670000 اليف  عدا 
الفائيدة وعنيد تبليغيك مين قبيل املختار 
منطقة املشيخاب شالل تبني انك مجهول 
االقامة لذا  قرر نرشك يف اعالن لصحيفتني 
يوميتيني للحضور اىل امليرف الزراعي /

فيرع ابو صخر خالل 30 ييوم من تاريخ 
النيرش لالعيالن  وبعكسيه سيوف تتخيذ 

االجراءات القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف
يييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن مجهول االقامة
امليرف الزراعيي التعاونيي / فيرع ابو 

صخر
اعالن

اىل املقرتض من املرف الزراعي التعاوني 
/ فرع ابو صخر نجم جبار صعصاع بناء 
عى تخلفك عن تسديد ما بذمتك من ديون 
والبالغة 500000 الف دينيار عدا الفائدة 
وعند تبليغيك من قبل املختار منطقة حي 
صدام / نجف  تبني انك مجهول االقامة لذا  
قرر نيرشك يف اعيالن لصحيفتني يوميتني 
للحضيور اىل املرف الزراعيي /فرع ابو 
صخير خيالل 30 ييوم من تارييخ النرش 
لالعالن  وبعكسه سيوف تتخذ االجراءات 

القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف

يييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن مجهول االقامة

امليرف الزراعيي التعاونيي / فيرع ابو 
صخر
اعالن

اىل املقرتض من املرف الزراعي التعاوني 
/ فيرع ابيو صخير كاميل سيلطان نور 
الييارسي  بناء عى تخلفك عن تسيديد ما 
بذمتك مين ديون والبالغية 500000 الف  
عيدا الفائدة وعند تبليغيك من قبل املختار 
منطقية القادسيية  تبيني انيك مجهيول 
االقامة لذا  قرر نرشك يف اعالن لصحيفتني 
يوميتيني للحضور اىل امليرف الزراعي /

فيرع ابو صخر خالل 30 ييوم من تاريخ 
النيرش لالعيالن  وبعكسيه سيوف تتخيذ 

االجراءات القانونية مع التقدير
املدير

عالء جبار لطيف

بدل التقدير مساحته موقعه رقمه اسم 
العقار ت

2525000
مليونان 

وخمسمائة  
وخمسة 

وعشرون 
الف دينار

11,4م الرشادية/ 
الكوفة

2 جزء 
من 

 2/22
رشادية 

وقف 
المرحوم 
صادق 
مغازة

1
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20 وسامًا .. ألبطال الباراملبية يف منافسات التشيك الدولية
             المستقبل العراقي/ متابعة

بلغت حصيلة منتخب العاب قوى الباراملبي 
20 وس�اما ملون�ا بواق�ع )12 ذهبي�ا و5 
فضية و3 نحاس�ية(، يف مش�اركته ضمن 
منافس�ات بطول�ة التش�يك الدولي�ة، التي 
اختتمت امس االول يف مدينة نوفو ميستو، 
وتعد هذه املسابقة من املحطات التأهيلية 
االلع�اب  ودورة  طوكي�و  باراملبي�اد  اىل 

االسيوية ومسابقة العالم.
 وجاءت االوس�مة امللونة عن طريق شاكر 
محم�ود )3 اوس�مة ذهبي�ة( يف س�باقات 
)100 /200 /400 م�ر(، ون�ادر ابراهيم 
)2 ذهبي�ة وف�ي واح�د( يف )400 /800 
/1500 م(، بينما نال حس�ن فاضل وعيل 

مب�ارك ميداليتن ذهبيت�ن لكل منهم�ا )يف فعاليتي 
رمي القرص والرمح بالنسبة لالول( وسباقي 

)200 /400 م�ر للثان�ي(، يف ح�ن ظف�رت فاطمة 
فاض�ل بذهبية وفضي�ة )100 /200 م�ر(، بعد ان 
حققت رقمن عراقي�ن  جديدين، )16ث - 13 جزءا 
من الثانية( يف سباق )100م(، علما ان الرقم السابق 
)17 ث - 30 ج�زءا من الثانية(، وس�جلت )35.05( 

يف )س�باق 200م(، بع�د ان كان الرقم الس�ابق يبلغ 
)36.05(، ال�ذي وصلت اليه اثناء مش�اركتها ضمن 
بطولة الجائزة الكربى يف تونس قبل ش�هرين. واحرز 
جراح نصار ذهبية وفضية )ثقل وقرص(، واحمد غني 
ذهبية ونحاس�ية )رمح وقرص(، وولدان نزار فضية 
ونحاس�ية )رمح وثقل(، وقحطان عيل فضية )رمي 
الثقل(، واخريا كوفان حسن نحاسية )رمي الرمح(. 
بدوره حصل الالعب سليمان فياض عىل املركز الرابع 

يف فعالية القوس والس�هم، بعد منافس�ات 
قوي�ة جمعت�ه م�ع 36 العبا م�ن مختلف 
الجنس�يات، اذ تغل�ب اوال ع�ىل منافس�ه 
م�ن الباني�ا يف الدور ال�� 32، واجتاز 2 من 
رومانيا يف ثمن وربع النهائي، قبل ان يخرس 

امام خصم�ه الفرنيس 
منافس�ات  ضم�ن 
نهائ�ي  نص�ف 
بف�ارق  البطول�ة 

نقطة واحدة.

أليجري يفتتح مغامرته مع يوفنتوس
             المستقبل العراقي/ متابعة

تدريبات�ه،  يوفنت�وس  اس�تأنف 
تح�ت قي�ادة املدي�ر الفن�ي الجدي�د، 
ع�اد  ال�ذي  أليج�ري،  ماس�يميليانو 
لقي�ادة الفريق هذا املوس�م بعد إقالة 

أندريا بريلو.
وش�ارك الالعب�ون، الذي�ن ل�م يلعبوا 
م�ع منتخبات بالده�م يف كوبا أمريكا 
وكأس أم�م أوروبا، يف املران وخضعوا 

للفحص الطبي األول.
وسينضم الالعبون الذين شاركوا 
يف املس�ابقتن القاريت�ن، مثل 
كريس�تيانو  الربتغايل  النج�م 
رونالدو، إىل صفوف الفريق 

بشكل تدريجي.
األس�بوع  م�ن  وابت�داء 

املقب�ل، من املتوق�ع أن يلتح�ق الالعب�ون، الذين تم 
إقصاؤه�م يف الج�والت األوىل من هاتن املس�ابقتن، 

بالفريق.
وسيكون آخر املنضمن العبو املنتخب اإليطايل، الذين 

ف�ازوا ببطول�ة يورو 2020، وه�م: جورجيو كيلين�ي وليوناردو 
بونوتيش وفيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي.

ومن بن الالعبن الذين ش�اركوا يف مران، العب برشلونة السابق 
آرث�ر ميل�و، واألمريك�ي ويس�تون ماكين�ي، إىل جان�ب املهاجم 

األرجنتيني باولو ديباال.

مودريتش هيزم 
برييسيتش يف التنس

حكيمي يرتك بصمة رسيعة 
مع سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

نظ�م الع�ب التن�س الكرواتي، ماري�ن س�يليتش، مباراة 
خريية من أجل مس�اعدة األطف�ال املترضرين يف برينجا 
الكرواتي�ة، بعد الزل�زال العنيف ال�ذي رضب املدينة العام 

املايض.
وش�ارك يف الح�دث الخريي العدي�د من نجوم ك�رة القدم 
الكرواتي�ة، يتقدمهم لوكا مودريتش وإيفان برييس�يتش 

وماريو ماندزوكيتش. 
وتمكن س�يليتش برفقة مودريتش، من تحقيق االنتصار 

عىل برييسيتش وماندزوكيتش، بنتيجة )12-15(. 
وقال س�يليتش: »أنا فخور للغاية بأنن�ا أقمنا هذا الحدث 

مرة أخرى، بعدما استمتع الجميع بنسخته األوىل«.
وتابع: لقد س�عد الجمه�ور برؤية الرياضي�ن يف رياضة 
مختلف�ة عن تلك التي اعتادوا عليه�ا.. كما أن هذا الحدث 
أدى إىل جم�ع مبل�غ كب�ري م�ن امل�ال، من أجل مس�اعدة 

املحتاجن«.
وأت�م: »نحن الرياضيون لدينا قلوب كب�رية، عندما يتعلق 

األمر بالعمل اإلنساني«.

لينجليت مطلوب يف الربيمريليج

توتنهام ينافس اليونايتد عىل مدافع األرجنتني

              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحف�ي إس�باني، بوج�ود 
اهتمام من جان�ب رافائيل بينيتيز، املدير 
الفن�ي الجديد إليفرت�ون، بالحصول عىل 
خدمات الفرنيس كليمنت لينجليت، مدافع 

برشلونة، يف املريكاتو الصيفي الجاري.
ويع�د لينجليت )26 عاًم�ا( من العنارص 
األساس�ية يف دفاعات الفريق الكتالوني، 
خ�الل املوس�من املاضي�ن، س�واء تحت 

قيادة رونالد كومان أو كيكي سيتن.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن بينيتيز يعتزم تحس�ن 
مس�توى دف�اع فريق�ه، وبالت�ايل وض�ع 
لينجليت ع�ىل جدول أعمال�ه رغم امتداد 

عقده مع برشلونة حتى 2026.
ويعت�رب لينجليت من املدافعن املميزين يف 
أوروب�ا، عىل الرغم من صغر س�نه، حيث 
تواجد مؤخرًا م�ع منتخب بالده يف كأس 
أم�م أوروب�ا، لكنه ج�اء ثالًث�ا يف الرتيب 

خلف فاران وكيمبيمبي.
وأضافت الصحيفة، أنه بالنسبة لبينيتيز، 
سريفع لينجليت من مستوى أداء إيفرتون 
الدفاع�ي، بحكم الخربات التي اكتس�بها 

من تواجده مع برشلونة.
ويع�د إيفرت�ون م�ن األندية الت�ي ترتبط 
بعالقات جيدة مع برش�لونة، حيث تعاقد 
الن�ادي اإلنجلي�زي م�ع أكث�ر م�ن العب 
كتالون�ي، وع�ىل رأس�هم ل�وكاس دين�ي 

وياري مينا وأندريه جوميز.
واختتم التقرير، ب�أن بينيتيز يفكر أيًضا 
يف التعاقد مع قلب الدفاع السنغايل كاليدو 

يف  تدريب�ه  ال�ذي أرشف ع�ىل  كوليب�ايل، 
نابويل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه مانشسر يونايتد منافسة من توتنهام هوتسبري، 
يف س�باق ضم املدافع األرجنتيني كريستيان رومريو من 
الدوري اإليطايل.ويتواجد الالعب البالغ من العمر 23 عاًما 
يف صفوف أتاالنتا عىل س�بيل اإلعارة م�ن يوفنتوس ملدة 
عامن، وقدم مستويات جيدة مع فريقه املوسم املايض.

كما تواج�د رومريو م�ع املنتخب األرجنتين�ي الذي توج 
بلق�ب كوبا أمريكا من�ذ أيام، وش�ارك يف 3 مباريات من 
بينها املش�اركة أساس�ًيا يف الفوز عىل الربازيل بالنهائي 
به�دف دون رد.وبحس�ب موق�ع »كالتش�يو مريكاتو«، 
يرغ�ب أتاالنتا يف تفعيل بند الرشاء يف عقد الالعب والبالغ 
13,6 مليون جنيه إس�رليني، ومن ث�م بيعه بمبلغ أكرب 
لألندية املهتمة بضمه.وم�ن املتوقع أال يقل ثمن رومريو 

ع�ن 39 مليون جنيه إس�رليني، وقد يص�ل الرقم إىل 51 
مليون إس�رليني مع اإلضافات.بدورها أشارت صحيفة 
»ذا ص�ن« الربيطاني�ة إىل اهتم�ام كل م�ن مانشس�ر 
يونايتد وتوتنهام بضم الالعب، مع وجود رغبة أيًضا من 
برشلونة لضمه ملنافسة الثنائي جريارد بيكيه وكليمينت 
لينجلي�ت، إال أن عالق�ة اليونايت�د الجي�دة م�ع الفري�ق 

اإليطايل قد تسهل من عملية إتمام الصفقة.

يوفنتوس يرفض عرض تشيليس الضخم لضم كييزا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض يوفنتوس عرًضا من تش�يليس بقمية 100 مليون 
ي�ورو )85 ملي�ون جنيه إس�رليني(، من أج�ل ضم نجم 

الفريق فيدريكو كييزا.

ويبحث تش�يليس ع�ن تدعيم صفوفه بع�د تتويجه بلقب 
دوري أبط�ال أوروب�ا املوس�م امل�ايض، وخاصة يف الش�ق 

الهجومي.
وق�دم كيي�زا مس�تويات جيدة رفق�ة يوفنتوس املوس�م 
املايض بتس�جيل 14 هدًف�ا، مما دفع روبرتو مانش�يني، 

م�درب منتخب إيطاليا، لضمه لقائمة األزوري املش�اركة 
يف اليورو.ولع�ب كيي�زا دوًرا بارًزا يف تتوي�ج إيطاليا بلقب 

اليورو، بالتسجيل يف دور ال�16 ويف نصف النهائي.
وعىل الرغم من تقدم تش�يليس بعرض ضخم ليوفنتوس، 
إال أن الفري�ق اإليط�ايل رف�ض املفاوض�ات مع تش�يليس 

متمسًكا باس�تمرار الالعب، وذلك بحسب صحيفة »بيلد« 
األملانية.يذكر أن توماس توخيل، مدرب تش�يليس، س�بق 
وأن رصح يف الش�هور املاضي�ة إىل حاج�ة فريق�ه لتعديم 

صفوف�ه باثن�ن أو 3 العب�ن، حيث س�يكون ذلك 
جيًدا للغاية للبلوز.

برشلونة يتفق مع مييس عىل التجديد 5 سنوات
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس اتفاق نادي 
برشلونة مع األرجنتيني ليونيل مييس، عىل تجديد عقده 
والذي انته�ى بنهاية يونيو/ حزيران املايض.وبحس�ب 

صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، ف�إن برش�لونة 
توص�ل التف�اق مبدئ�ي مع مي�يس لتجدي�د عقده 
لخم�س س�نوات.وأضافت: »مييس ي�رى أنه قادر 
عىل مواصلة ارتداء قميص البارس�ا لخمس سنوات 

أخرى، وه�و أمر يش�اركه النادي ب�ه، لبناء مرشوع 
قوي يق�وده األرجنتيني«.وأش�ار التقرير، إىل أن مييس 
وافق عىل خفض راتبه بنسبة 50% وقبل بالرشوط التي 
وضعتها إدارة النادي، نظرًا للوضع املايل املُعقد الذي يمر 

به البارسا.وتابعت الصحيفة: »لم يكن املال أبًدا مشكلة 
يف املفاوضات، بل الرضائب كانت مس�ألة حساسة 

ألن كال الطرف�ن لم يرغ�ب يف اتخاذ أي خطوة 
خاطئة«.وأف�اد التقرير ب�أن األمر بمثابة 

اتفاق، ولم يتم إبرامه بش�كل نهائي، 
لكن كل األمور متقدمة جًدا.

غياب طويل لراشفورد 
عن املالعب

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة )بي.
ب�ي.يس( أن ماركوس راش�فورد مهاجم 
مانشس�ر يونايتد س�يغيب عن انطالقة 
موس�م ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لكرة 
الق�دم بعدما ق�رر الخض�وع لجراحة يف 

الكتف.
وم�ن املتوق�ع أن يغي�ب الالع�ب البال�غ 
عمره 23 عاما، والذي ش�ارك مع إنجلرا 
 12 لح�وايل   ،2020 أوروب�ا  بطول�ة  يف 
أسبوعا، ما س�يوجه رضبة الستعدادات 
فريق املدرب أويل جونار سولس�كاير لبدء 

املوسم الجديد.
وأصيب راش�فورد يف الكتف خالل الجزء 
األخ�ري من املوس�م املايض، ولم يش�ارك 
س�وى يف القليل من الدقائق خالل وصول 

إنجلرا إىل نهائي بطولة أوروبا.
وكان راشفورد ضمن ثالثة العبن إنجليز، 
إىل جانب جادون سانشو وبوكايو ساكا، 
أه�دروا ركالت ترجي�ح خ�الل الهزيم�ة 

أمام إيطاليا يف س�تاد ويمب�يل يوم األحد 
املايض.

وتع�رض هذا الثالثي إلس�اءات عنرصية 
ع�رب اإلنرنت ما تس�بب يف إدانة من قائد 
ومدرب إنجلرا والعديد من املس�ؤولن يف 

مجاالت مختلفة.
وحظي راش�فورد بدعم كبري يف مواجهة 
اإلس�اءات العنرصي�ة الت�ي واجهها عرب 
اإلنرن�ت. ويمك�ن لراش�فورد العودة إىل 
التدريبات من جديد خالل خمسة أسابيع 
من إجراء العملية الجراحية، لكنه سيعود 
إىل املش�اركة خالل 12 أس�بوعا، وذلك يف 

ترشين أول/أكتوبر املقبل.
ال�ذي  يونايت�د،  مانشس�ر  ويس�تهل 
يدربه أويل جونار سولس�كاير، مش�واره 
لل�دوري اإلنجلي�زي  الجدي�د  املوس�م  يف 
املمت�از بمواجهة لي�دز يونايت�د يوم 14 
آب/أغس�طس، بينم�ا يخ�وض املنتخب 
اإلنجلي�زي خمس مباري�ات يف تصفيات 
كأس العال�م 2022، خ�الل الف�رة التي 

يغيب فيها راشفورد.

               المستقبل العراقي/ متابعة

خاض فريق باريس س�ان جريم�ان أوىل مبارياته الودية، 
اس�تعدادا للموسم الجديد بالفوز عىل لومان برباعية دون 

رد.
 تأل�ق الالعب املغرب�ي أرشف حكيمي يف الربوف�ة الودية، 

وصنع الهدف الثاني لزميله الشاب إسماعيل الغربي.
بينما تقدم ماورو إيكاردي للفريق البارييس بعد مرور 12 

دقيقة. 
ويف أواخر الش�وط الثاني أضاف بانديوجو فاديجا وتشايف 

سيمونز الهدفن الثالث والرابع. 
وبدأ س�ان جريمان اللقاء بتشكيل يضم ألكسندر لوتيليه، 
آل�وه، عب�دو ديالو، تيلو كريي�ر، حكيمي، دين�ا إيبيمبي، 
إدريس�ا جاي�ي، إس�ماعيل الغرب�ي، جوليان دراكس�لر، 

كاليمويندو وإيكاردي.

ماجواير: ألـم اليورو سيالحقني لسنوات
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدافع اإلنجليزي هاري ماجواير، أن شعور 
األل�م من الهزيمة التي تلقاها منتخب بالده يف 
نهائ�ي اليورو أمام إيطاليا، لن يختفي بصورة 

كاملة.وقال ماجواير بحسب ما نقلت صحيفة 
»ذا صن« الربيطانية: »كل خيبات األمل تستمر 
حولك وتفكر دائًما بها، ال أزال أفكر يف روس�يا 
)الخ�روج م�ن نص�ف نهائ�ي كأس العال�م(، 
وسأظل أفكر يف هذا النهائي )اليورو( لسنوات 

عديدة قادمة«.وأضاف: »كنت أمل أن 
نحظ�ى بليلة للذكرى، قدمنا كل يشء 
لدين�ا، لكن ل�م يكن ذلك 

أش�عر  أزال  ال  كافًي�ا، 
األمل«. بخيب�ة 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صورة دورمتوند ترسم مالمح مستقبل هاالند
            المستقبل العراقي/ متابعة

طمأن بوروسيا دورتموند جماهريه بشأن مستقبل 
النجم النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم الفريق، والذي ارتبط 

اسمه مؤخرًا بالرحيل هذا الصيف.
وترددت أنباء قوية عن رغبة تشيليس يف التعاقد مع هاالند، يف 
املريكان�و الصيفي الحايل، وهو ما آثار قلق جماهري دورتموند، 
الت�ي ترغ�ب يف اس�تمرار نج�م الفري�ق األول موس�م آخر عىل 

األقل.
ونرش الحس�اب الرس�مي لبوروس�يا دورتموند عرب »فيس بوك«، 
صورة لهاالند من اس�تعدادات أسود الفيستيفاليا للموسم الجديد، 

وكتب عليها: »حسًنا، من لدينا هنا«.
ويشري دورتموند من هذا املنشور، إىل أن هاالند مستمر يف سيجنال 

إيدونا بارك، وال صحة ألنباء رحيله هذا الصيف.
جدي�ر بالذك�ر أن هاالند يمتلك رشًطا جزائًي�ا يف عقده، بقيمة 75 

مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل الصيف املقبل.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

التوازنات وفرص التهدئةالطائفية يف العمل الوظيفي

محمد حسن الساعدي

يس�تند العمل اإلداري عىل ركيزة مهمه واساسية وهي املوظف العام 
والذي يتم اختياره وفق اسس ومتطلبات حددتها القوانني الوظيفية 
ومنه�ا العمر والش�هادة اضافة اىل م�ا هو اهم الجنس�ية وغري ذلك 

وحسب نوع الوظيفة ومهامها.
ومن ثم يتم تحديد الواجبات االساسية التي يمكن من خاللها تفعيل 
الجانب الخدمي للوظيفة ووفقاً ملقتضياتها التي رس�م لها القانون 

الوظيفي املسار الالزم لتحقيق املنفعة العامة.
ولك�ن قد ُيص�ار اىل هذا املس�ار باالنحراف عن اس�تقامة غايته من 
قب�ل بعض القائمني بواجبات اإلدارة من اجل تحقيق غايات ومنافع 
شخصية بعيدة كل البعد عن الواقع الفعيل، حيث نجد ان بعض املدراء 
يتعم�دون عىل تقييم موظفيهم عىل اس�اس طائف�ي او عنرصي او 
قومي او عشائري بعيداً عن املهنية وعىل هذا االساس يتم اختيارهم 
لشغل املناصب اإلدارية والقيادية، وحتماً يؤدي ذلك لخلق مجتمعات 
وظيفي�ة مصغرة ومتعنرصة لهذا املدير وذاك وتقديم الوالء والطاعة 
املطلقة عىل حس�اب املصلحة الوظيفية عىل اعتبار انهم االس�اس يف 

تسنمهم هذه املناصب.
وبطبيعة الحال س�يولد ذل�ك اجواء فكرية مقي�دة غري منفتحة عىل 
متطلب�ات العم�ل الخدمي، اضاف�ة اىل تقوية الفس�اد الوظيفي عىل 
اعتبار)داري�يل وأداريل�ك( ناهيك ع�ن حالة اإلحب�اط الوظيفي لدى 
بعض املوظفني الذين يتم تهميش�هم وابعادهم عن مناصبهم وعدم 

السماح لهم باملشاركة يف صنع القرار او تنفيذه.
ولعلنا اذا ما تمعنا يف القوانني الوظيفية نجد ان ذلك مخالفاً تماماً ملا 
جاء فيها وان مخالفة القانون يعني انهيار العمل املؤس�ي الخدمي 
مما يؤدي اىل االنحراف باملقاصد العملية لعمل تلك املؤسس�ات والذي 

اساس انشاؤها هو لتقديم املنفعة العامة تحقيقاً للصالح العام.
انن�ا اليوم اذ ُنناش�د اصحاب الق�رار يف ثورتهم اإلصالحي�ة املباركة  
لتقييم ذلك من خالل تشكيل لجان متخصصة مركزية مهمتها اعادة 
توزي�ع املوارد البرشية الوظيفية عىل اس�اس علم�ي وعميل ومعريف 
وفق�اً لالختصاصات التي تتطلبه�ا الوظائف عامة واملناصب خاصة 
م�ن خالل تجاوز الروت�ني الفكري املعارض ملواكب�ة التطور العاملي، 
ال ب�ل نحت�اج اىل تعمي�م ذلك ع�ىل جميع مج�االت الحي�اة املختلفة 
ضمان�اً للوص�ول اىل رضا وظيفي يس�اهم بش�كل او بأخر يف نجاح 
عمل مؤسسات الدولة لتقديم افضل الخدمات واتمها للمواطن الذي 

يحتاج منها الكثري. 
)تنويه: ال نقصد بالطائفية بمعناها املتداول وانما بمعناها العام(

تعرض�ت املنطقة لكث�ري من االهت�زازات والرصاع�ات التي جعلت منها س�احة 
للح�روب والرصاع�ات ألكث�ر من م�رة حت�ى تحولت فيه�ا املنطق�ة اىل محاور 
)مح�ور املقاومة( والذي تتقدم�ه إيران، فيما تقود الوالي�ات املتحدة محور آخر 
يحكم املنطقة، ويس�عى اىل السيطرة من خالل »سايكس بيكو جديد« ولكن بعد 
ش�عور القوى الغربية بعدم قدرتها عىل االس�تمرار يف نهج الصدام، ما أضطرها 
اىل التفكري الجديد يف االنس�حاب من املنطقة تدريجياً، فبدات أول انس�حابها من 
افغانس�تان وأردفه باالنس�حاب من سوريا والعراق وفق تسلس�ل زمني محدد، 
إضاف�ة اىل ش�عورها ان ال�رصاع يف اليم�ن غري مج�دي لذلك اعرتف�ت والول مرة 
أن الحوثي�ني يمثل�ون قوى سياس�ية فاعلة ومؤثرة ع�ىل االرض ينبغي الجلوس 
والح�وار معهم وبم�ا يحقق التهدئة يف اليمن، لذلك اتجه�ت املنطقة االقليمية اىل 
توازن�ات وتهدئ�ة بني القوى الرئيس�ية الفاعلة، وتس�عى هذه الق�وى اىل إعادة 
الت�وازن ليس اآلن بل منذ زمن ليس بالقلي�ل، لذلك فان عملية التوازن يف املنطقة 
تج�ري بفع�ل القناعة التي وصلت له�ا القوى املتصارعة بعد خ�وض العديد من 
ج�والت ال�رصاع التي اس�تنزفتها، ولم تص�ل اىل مبتغاها من خ�الل هذا الرصاع 
والقتال. االنس�حاب االمريكي ترك فراغاً كبرياً يف املنطقة، والذي بالتاكيد سيفتح 
املجال واس�عاً أمام الرصاعات، خصوصاً وان عملية االنسحاب جرت دون تنظيم 
مسبق، إضافة اىل عدم توزيع االدوار يف املنطقة، لذلك عىل املستوى االقليمي فلقد 
س�عت إيران اىل فتح الحوار مع واشنطن ورفع العقوبات االمريكية التي انهكتها 
اقتصادي�اً، والوص�ول اىل اتفاقات مهم�ة وكبرية بخصوص االتف�اق النووي مع 
واش�نطن، باملقابل أعرتفت أمريكا بعد فوز جو بايدن بالدور االيراني يف املنطقة، 
م�ا يعترب بداية ومقدمة لتحديد هذا الدور وعدم تركه عائماً مما يصعب تقييده، 
أما دول الخليج والسعودية تحديداً فانها بدات تبحث عن الهدوء واالستقرار، بعد 
حجم االزمات التي مرت بها سواًء عىل املستوى الداخيل وازمة الرصاع عىل الحكم 
داخ�ل العائل�ة املالكة، واىل ازمة خاش�قجي التي أثرت كثرياً عىل س�معة اململكة 
وجعلتها يف دائرة الش�بهة واالتهام، إضافة اىل االستنزاف الكبري الذي تعرضت له 
يف حرب اليمن، وغرقها يف هذا املس�تنقع الكبري، لذلك ربطت الس�عودية أي حوار 
م�ع إيران بإيقاف الح�رب يف اليمن والتي انتقلت نريانها م�ن االرايض اليمنية اىل 
أطراف الس�عودية. الكيان االرسائييل م�ن جهته يعيش ازمات عديدة يف مقدمتها 
ازمة تش�كيل الحكومة وما لحقها من رصاعات داخلية عىل اثر ملفات الفس�اد 
التي تالحق زعيم حزب الليكود »نتنياهو«، اىل جانب الحرب عىل غزة بعد ان كانت 
ش�به محس�ومة، وصدمة اطالق )4000( صاروخ التي رضبت من غزة باتجاه 
الكيان الصهيوني، عىل الرغم من القوة العسكرية والصاروخية والقبة الحديدية 
التي تتميز بها الدفاعات االرسائيلية، كما ان هذه االزمة كش�فت ان عرب 1984 
اصبح�وا أش�د فعالً من الفلس�طينيني انفس�هم كونه�م مواطن�ون إرسائيليون 
يحملون الهوية االرسائيلية ما يعني صعوبة السيطرة عليهم، اىل جانب اكتشاف 
ع�دد م�ن املصان�ع العس�كرية املتكاملة داخ�ل غزة، االم�ر الذي يجه�ل التهديد 
الصاروخ�ي عىل ت�ل ابيب وكل ارسائيل قائ�م وباي لحظة. أصب�ح االمر واضحاً 
ويعمل الجميع عىل تحقيقه، ولكنه جاء متاخراً بعد ان دفعت املنطقة ثمناً غالياً 
من اس�تقرارها، وكان االمكان الذهاب اىل خيارات اخرى دون خسائر تذكر، لذلك 
باتت دول املنطقة االن منهكة ومس�تنزفة، وتبحث عن تهدئة واس�تقرار وبالتايل 

املنطقة مقبلة عىل حوارات واستقرار وتهدئة يجب استثمارها.

تنفيـذًا لتوجيهـات رئيـس جملـس الـوزراء ووزيـر الصناعـة واملعـادن

رشكـة أدويـة سامـراء ترسـل مساعـدات طبيـة إلـى حمافظـة ذي قـار
إطالق مرشوع »افتخر بوطني«

- إس�تن�اداً أىل توجيه�ات دولة رئيس مجلس 
ال�وزراء الس�يد : مصطف��ى الكاظم��ي إىل 
ال�وزارات كاف�ة بإرس�ال ُمس�اعدات طبي�ة 
وإغاثي�ة إىل ُمحافظ�ة ذي ق�ار وأم�ر وزي�ر 
الصناع�ة واملع�ادن الس�يد : منه��ل عزي��ز 
الخب��از إىل كافة تش�كيالت الوزارة إلرس�ال 

املُس�اعدات وإغاث�ة أه�ايل ُمحافظ�ة ذي قار 
وبشكل عاج�ل .

العام�ة لصناع�ة األدوي�ة  قام��ت الرشك�ة 
بإرس�ال  س�امراء  يف  الطبي�ة  واملُس�تلزمات 
ُمس�اعدات طبي�ة َش�ِملت ُمختل�ف األدوي�ة 
األدوي�ة  وخاص�ًة  الطبي�ة  واملُس�تحرضات 

واملراهم لع�الج الحروق إلغاثة أهايل ُمحافظة 
ذي ق�ار بع�د فاجع�ة ُمستش�فى الحس�ني 
التعليم�ي . ه�ذا وسُتواصل تشكيالت الوزارة 
حمالت اإلغاثة وإرس�ال املُساعدات اإلنسانية 
إىل ُمحافظة ذي قار وتسخري إمكاناتها لخدمة 

أهايل املحافظ�ة .

أطلق طلبة قس�م العالقات العامة 
 / اإلع�الم  كلي�ة  يف  املاجس�تري   /
جامع�ة بغداد، ب�إرشاف الدكتورة 
ري�ا قحط�ان أحم�د، مرشوعه�م 
العم�يل بعنوان »افتخ�ر بوطني«، 
تزامنا مع الذكرى املئوية لتأسيس 

الدولة العراقية.
وذك�رت امل�رشف ع�ىل امل�رشوع، 
الدكتورة ريا قحطان ، انه »يف إطار 
الجان�ب العم�يل يف م�ادة الصورة 
الذهني�ة يف العالق�ات العامة ؛ قام 
طلب�ة قس�م العالق�ات العام�ة يف 
كلي�ة إع�الم جامعة بغ�داد، بتبني 
م�رشوع تعريف األجي�ال الجديدة 
بش�خصيات عراقي�ة كان لها دور 
كبري يف اللغة أو الطب أو الش�عر«، 
موضحة ان�ه »يأت�ي بالتزامن مع 

الذكرى املئوية لتأسيس الدولة العراقية«.
وأضاف�ت ، أن »من ضمن العم�ل الحديث عن 
شخصيات تولت وزارات وقامت بأعمال كبرية 
من أجل العراق«.وتابعت: »إذ كانت املناقش�ة 
بش�أن وجود مش�كلة هي ان االجيال الجديدة 
ال تعرف الكثري عن ش�خصيات عراقية مهمة، 

وكذلك هناك ش�خصيات تس�تحق ان تعرفها 
االجي�ال الجدي�دة وأن تفتخ�ر به�ا وتتباهى 
باألس�اس  موضوعن�ا  »كان  بها«.وبين�ت: 
تعري�ف األجيال الجدي�دة بش�خصيات لديها 
اعمال نسعى اىل احيائها، فمثالً الجميع يعرف 
من هي زها حديد،أو بدر ش�اكر الس�ياب، أو 
ن�ازك املالئكة«.واكدت امل�رشف: »نحاول بهذا 

امل�رشوع تعري�ف ه�ذه االجيال 
وه�ي  الش�خصيات،  به�ذه 
الف�ن  يف  متنوع�ة  ش�خصيات 
والسياس�ة  واالدب  والرياض�ة 
اآلث�ار  وعل�م  االجتم�اع  وعل�م 

والتاريخ«.
ولفت�ت اىل »ع�دم االكتفاء فقط 
املرشوع،  ضم�ن  بالش�خصيات 
وانم�ا نس�عى اىل إحي�اء الكثري 
من املناطق الجميلة املنس�ية او 
املهملة يف الع�راق وغري املعروفة 

اىل حد ما يف اإلعالم«.
وشددت بالقول: »أردنا أن نعرف 
املناط�ق  به�ذه  االجي�ال  ه�ذه 
الجميلة بانها موجودة يف العراق 
لكنه�ا غ�ري مع�روف، ك�ون أن 
بعضها أساساً غري سياحي، فهي  
مناط�ق جميلة لكنها مرتوكة فقط واملحصلة 

ال توجد فيها اي مشاريع استثمارية«.
وأوضحت أن »هذه الش�خصيات التي س�يتم 
اس�تعراض أعماله�ا ه�ي سلس�لة تك�ون يف 
نش�اطها األول تن�اول 17 ش�خصية عراقي�ة 

وثالث أو أربع مناطق عراقية جميلة«.

اتصاالت نينوى: نسبة انجاز متقدمة يف مرشوع الربط الضوئي
 مع حمافظتي اربيل ودهوك 

أعل�ن الحقوق�ي ح�ارث مؤيد 
عزيز مدي�ر مديرية االتصاالت 
محافظ�ة  يف  واملعلوماتي�ة 
نينوى وكالة عن تحقيق نسبة 
انج�از عالية يف م�رشوع ربط 
محافظة نينوى مع محافظتي 
اربي�ل ودهوك، وال�ذي يتم من 
خالل م�د كابل ضوئ�ي جديد 
لصالح رشكة كورك لإلتصاالت 
)مرتو كورك(. واش�ار الس�يد 
مدي�ر املديري�ة إىل أن األعم�ال 
تجري بص�ورة يومية وبوترية 
متصاعدة، حيث وصلت نسبة 
 ،٪٦٥ اىل  امل�رشوع  انجازي�ة 
وحسب املواصفات الفنية التي 
ت�م وضعها مس�بقاً م�ن قبل 

املالكات املختص�ة يف املديرية، 
مؤك�دا ان األعمال تجري وفق 
جدول التوقيتات الزمنية، ومن 
املؤم�ل االنتهاء من املرشوع يف 

القريب العاجل. 
َوتس�هم مث�ل هذه املش�اريع 
املهمة يف تحسني جودة خدمة 
االنرتن�ت املُقدم�ة للمواطنني، 
وكذل�ك تضي�ف بن�ى تحتي�ة 
العام�ة  للرشك�ة  جدي�دة 
لالتص�االت واملعلوماتية، ولها 
م�ردودات إيجابية كثرية منها 
تشغيل األيدي العاملة، وتوفري 
مسارات بديلة للكابل الضوئي 
يف حال�ة تعرض مس�ار قريب 

للقطع.

كش�فت وزارة اإلتص�االت، ع�ن س�بب ضعف 
خدمة االنرتنت يف العراق.

وقال الناطق باس�م الوزارة رعد املشهداني ان 
»الس�بب هو تع�رض الكابل الضوئ�ي الرئيس 

القادم من احدى الدول املجاورة اىل القطع«.
وأض�اف »ت�م إصالح القط�ع بجه�ود الكوادر 

الهندسية للوزارة«.
وأش�ار املش�هداني اىل ان »الع�ارض اآلخر هو 

تع�رض الكاب�ل بإحدى املحافظ�ات اىل القطع 
أيضاً بسبب اعمال الحفريات«.

ورجح تحس�ن خدم�ة االنرتنت خ�الل الفرتة 
املقبلة.

االتصاالت تكشف أسباب ضعف االنرتنت

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

بأسم العراقيني كافة وبأس�م اهايل منطقة جميلة 
االوىل خاصة نتقدم بالشكر والتقدير لكل املخلصني 
يف عمله�م وش�كرنا املوص�ول اىل ادارة رشك�ة دار 
الكنوز يف جميلة االوىل ونتقدم بالش�كر اىل االس�تاذ 
)ج�واد كاظم صح�ن – مدير فني ( واىل / غس�ان 
زهري توفيق – فني - واىل / مروان كامل جاس�ب – 
فني - واىل / يارس خليل – فني - واىل / س�يف عبد 
جاب�ر – فن�ي -واىل / امري قحط�ان – فني - واىل / 
س�عود فيصل – الس�ائق - واىل ابراهيم مصطفى-   
ورغم أن جميع كلمات الش�كر ال توفيكم ولو جزًءا 
بس�يطاً من حقكم، وذل�ك تقدي�راً لعطائكم الدائم 
واملس�تمر ، وأتمن�ى لك�م مزي�داً من اإلب�داع. فكل 
كلم�ات الثناء تصم�ت خجالً أمام م�ا تقدموه من 
ُجه�ٍد متميز وعم�ٍل دؤوب الجل املصلح�ة العامة، 
والجل اهايل املنطقة ،  أرفع لكم جميعاً أجمل باقات 
الحب والثناء والشكر عىل ما قدمتموه وتقدموه يف 
سبيل عملكم، كما أنكم تحرصون دائماً عىل أفضل 
أداء وأحسن نتائج، وهذا ُيعطي دفعًة كبريًة باتجاه 

النجاح والعمل املستمر.
عن اهالي جميلة االولى 

ابو فاطمة  / محلة 516 

حينما يكون العطاء فاعالً والجهد مميزاً 
والثمرة ملموس�ة عندها يكون للش�كر 
معن�ى وللثن�اء فائ�دة ودائم�ا س�طور 
الش�كر تك�ون يف غاي�ة الصعوب�ة عن�د 
صياغتها فكل الشكروالتقدير اىل / دائرة 
كهرباء قطاع الش�عب وشكرنا املوصول 
اىل املهن�دس حيدر جاس�ب عب�د الواحد 
مس�ؤول الصيانة واىل الفني محمد سعد 
حسن والفني حيدر حسن محمد والفني 
سيف عمار والفني مروان كامل جاسب 
والفني حسني كاظم صرب. كنتم نموذجا 
مرشف�ا لكل العراقي�ني الرشفاء .. فانتم 
نع�م املخلص�ني االوفياء الذي�ن يحملون 
امان�ة العم�ل واالخ�الص يف اعناقهم ..  
بارك الله بجهودكم الوطنية واالنس�انية 

وانتم تخدمون بلدنا العزيز  . 
اهالي منطقة الشعب

شكر وتقدير شكر وتقدير 


