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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

بعد زيارة الكاظمي..
 الكويـت تسمي ممثلهـا 

يف قمة بغداد 
ص2

نواب جيمعون تـواقيـع لعقـد »جلسـة طـارئـة« بشـأن رفـع التجـاوزات
الـنـزاهـة تكـشـف »عـدد هـائـل« ملسـؤولـيـن حققـت معهـم عـام 2020

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثالثاء، تغيري 
اس�م وزارة الكهرباء واتخاذ جملة من القرارات 
لتحس�ن واقع الطاقة يف الب�الد، فيما وافق عىل 
إعادة هيكلة مشاركة يتعلق بعقد الخدمة لحقل 

نفطي يف البرصة.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن رئيس 
الحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، ت�رأس الي�وم 
الجلس�ة االعتيادي�ة الثاني�ة والثالث�ن ملجل�س 
الوزراء، وت�م خاللها بحث تط�ورات األوضاع يف 
البالد، ومناقش�ة املوضوعات املدرجة عىل جدول 
األعم�ال، وإص�دار حزمة م�ن الق�رارات تتعلق 

بقطاعي النفط والكهرباء.
وأكد الكاظمي، بحس�ب البي�ان، أن »البلد يواجه 
ع�دة تحديات؛ وعليه ال بّد م�ن الجميع التكاتف 
وامليض يف طري�ق اإلصالح؛ فهو الس�بيل الوحيد 
للنه�وض بواقع الب�الد، والتخفيف م�ن معاناة 

املواطنن«.
واعترب ان »مؤتمر بغداد س�يكون تتويجاً لجهود 
العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة عىل 
تطوير عالقات العراق الخارجية، التي وصلت إىل 
مس�توى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية 

بقبول عىل املستوى الدويل«.
وب�ّن الكاظم�ي أن الحكوم�ة »اس�تكملت كّل 
املتطلب�ات الخاص�ة إلقامة االنتخاب�ات املقبلة، 
وتوف�ري الس�بل املتاح�ة لنجاحها، مؤك�داً عزم 
الحكومة عىل إج�راء االنتخابات بموعدها املقرر 

يف العارش من ترشين األول املقبل«. 
التفاصيل ص2

جملس الوزراء حياول »إنعاش الكهرباء« بأربعة قرارات
الكاظمي شدد على أهمية إنشاء »صندوق األجيال« وجيدد تأكيده على إجراء االنتخابات مبوعدها وزير الداخلية يعلـن

 استمـرار العمليـات االستباقية هبدف 
جتفيف منابع اإلرهاب

حمافظ البرصة يعلن االستمرار
 بحملة رفع التجاوزات ويوجه حتذيرًا 

ألصحاب املوايش املخالفني

مفوضيَّة االنتخابات
 ُتنهي االقرتاع التجريبي يف أربع 

حمافظات

ص2

ص3

ص2

العراق يقرتب مـن إنجـاز الربـط الكهـربائـي مع تركيـااجلزائر تقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع املغرب

العمليات املشرتكة: خالل ٤0 دقيقة يمكننا معاجلة أي خرق أمني
التخطيط حتدد موعد تطبيق نظام املواصفات اخلاص باسترياد السيارات

مؤسسة الشهداء تتخذ »إجراءات« متنع ترويج 
معامالت اإلرهابيني
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ص8 ص3 ص2

القبض عىل متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة مليار 
دينار وآخر برسقة ٧2 مليون دينار

الرافدين يعلن عن 
»تسهيالت جديدة« لفتـح 

احلسابات املرصفية

خمـاطـر
 الـتـسـويــق

 االلكرتوين

       بغداد / المستقبل العراقي

قررت الجزائر، أمس الثالثاء، قطع عالقاتها الدبلوماسية 
م�ع املغرب. وجاء اإلعالن عن ه�ذه الخطوة خالل مؤتمر 
صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. 
وأوض�ح لعمام�رة أن »ق�رار قط�ع العالق�ات ل�ن ي�ر 

باملواطنن الجزائرين واملغاربة املقيمن يف البلدين«.
واته�م  لعمام�رة املغ�رب بارت�كاب »أعم�ال غ�ري ودي�ة 

وعدائية« ضد الجزائر.
ونقل وكالة روس�يا الي�وم عن لعمامرة قول�ه: »لقد ثبت 

تاريخي�ا أن املغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غري ودية 
وعدائية ضد الجزائر«.

وأض�اف لعمام�رة يف حديثه م�ع الصحفي�ن أن األجهزة 
األمني�ة واإلعالمي�ة املغربي�ة »تش�ن حرب�ا ض�د الجزائر 
بخلق إش�اعات«، الفتا إىل أن »التحقيقات األمنية كشفت 
تعرض مواطنن ومسؤولن جزائرين للتجسس بربنامج 
بيغاسوس اإلرسائييل«، حيث وجهت سابقا أصابع االتهام 

للملكة املغربية يف هذه القضية.
كما ندد لعمامرة ب�«االنحراف الدبلومايس املغربي يف األمم 

املتحدة«، بدعم »ما يسمى استقالل شعب القبائل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسس�ة الش�هداء، أمس الثالثاء، 
توزي�ع اكث�ر م�ن 37 أل�ف قطع�ة ارض 
لذوي الشهداء، وفيما اشارت اىل اصدارها 
ضواب�ط جدي�دة ملن�ع تروي�ج معامالت 
االرهابين، أكدت إنجاز 90% من معامالت 

شهداء ترشين والعمل جار لحسم امللف.
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة ش�هداء ضحايا 
االره�اب يف املؤسس�ة ط�ارق إن »أب�واب 
دوائ�ر مؤسس�ة الش�هداء يف كل الع�راق 
مفتوحة لكل املترري�ن جراء العمليات 
الحربية واالخطاء العس�كرية والعمليات 

االرهابية وخصوص�ا بعد صدور ضوابط 
تروي�ج املعام�الت م�ن قب�ل املديريات«. 
وص�ول  تنتظ�ر  »الدائ�رة  أن  وأض�اف 
االوراق التحقيقي�ة الخاصة باملتررين 
س�واء كانوا ش�هداء او مصابن، بحسب 
توجيه رئيس مؤسسة الشهداء عبد االله 
النائ�يل إىل مديرية ش�هداء ذي قار وكذلك 
مديريات ش�هداء جانب الرصافة ومدينة 
الصدر لكون املتررين من ذوي ضحايا 

االرهاب يف هذه املناطق«.
وأشار إىل أن »العمل جار لرتويج معامالت 
جمي�ع املترري�ن يف محافظ�ات نينوى 
وص�الح الدي�ن وكرك�وك ودي�اىل واالنبار 

وبقية مناطق العراق«.
وأك�د »إنجاز معامالت ش�هداء تظاهرات 
ترشين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 
81 لس�نة 2020 وبحس�ب توجيه رئيس 
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي«، مبيناً أنه 
»ت�م إنج�از اكث�ر م�ن 90% بالكامل من 
معام�الت ش�هداء ترشين وإرس�الها اىل 
هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة«.  وأوض�ح أنه 
»ت�م تش�كيل لجنة أم�ر ديوان�ي رقم 47 
برئاس�ة مستش�ار رئيس الوزراء هشام 
داود وهيئ�ة التقاع�د الوطني�ة وجه�ات 
أخ�رى من أجل االرساع يف انجاز معامالت 
شهداء تظاهرات ترشين املتبقية، وكذلك 

بالنسبة للمصابن«.
ولفت إىل أن »العمل جار يف كل محافظات 
العراق من أجل انجاز وحسم ملف شهداء 
ومصاب�ي ترشين«، مبين�اً أنه »تم توزيع 
منحة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
عىل القسم األكرب منهم البالغة 10مالين 

دينار عراقي«.
وذك�ر أن »املعام�الت األخ�رى كش�هداء 
مستش�فيي الخطي�ب واإلم�ام الحس�ن 
تم التوجي�ه، وننتظر م�ن العوائل إكمال 
أولوي�ات املعام�الت الت�ي تب�داً بتقدي�م 

شكوى من ذوي الضحايا .
التفاصيل ص2
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جلنة كأس احتاد 
اخلليج تتفقد مرافق احتضان 

»النسخة الـ 25«
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مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون الشرطة 
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الرافدين يعلن عن »تسهيالت جديدة« لفتح احلسابات املرصفية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلصن مصرف الرافدين، أمس 
الثالثاء، عن تسصهيالت جديدة 
لفتصح الحسصابات املرفية يف 

فروعه.
وقصال اعصالم املصرف يف بيان 
املصصصصصصسصتقبل  تلصصقصصصصت 
ان  منصه  نسصخة  العراقصي 
الحسصابات  فتصح  »إجصراءات 
املرفية بدون شاهد التعريف 
من أجل إيصداع أموال املواطنني 

يف املرف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قصرر مجلس الصوزراء العراقصي، أمصس الثالثاء، 
تغيصر اسصم وزارة الكهرباء واتخصاذ جملة من 
القرارات لتحسصني واقع الطاقصة يف البالد، فيما 
وافصق عىل إعصادة هيكلة مشصاركة يتعلق بعقد 

الخدمة لحقل نفطي يف البرة.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسصة الصوزراء يف بيان 
تلقت املسصتقبل العراقي نسصخة منصه أن رئيس 
الحكومصة مصطفصى الكاظمصي، تصرأس اليصوم 
الجلسصة االعتياديصة الثانيصة والثالثصني ملجلس 
الصوزراء، وتم خاللها بحث تطصورات األوضاع يف 
البالد، ومناقشة املوضوعات املدرجة عىل جدول 
األعمصال، وإصصدار حزمة مصن القصرارات تتعلق 

بقطاعي النفط والكهرباء.
وأكد الكاظمي، بحسصب البيان، أن »البلد يواجه 
عصدة تحديات؛ وعليه ال بّد مصن الجميع التكاتف 
واملصي يف طريق اإلصالح؛ فهو السصبيل الوحيد 
للنهصوض بواقع البصالد، والتخفيف مصن معاناة 

املواطنني«.
واعترب ان »مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود 
العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة عىل 
تطوير عالقات العراق الخارجية، التي وصلت إىل 
مسصتوى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية 

بقبول عىل املستوى الدويل«.
كّل  »اسصتكملت  الحكومصة  أن  الكاظمصي  وبصنّي 

املتطلبصات الخاصة إلقامصة االنتخابصات املقبلة، وتوفر 
السصبل املتاحصة لنجاحهصا، مؤكصداً عصزم الحكومة عىل 
إجصراء االنتخابات بموعدها املقرر يف العارش من ترشين 
األول املقبل«. وشصدد عىل »أهمية وضع األساس إلنشاء 
صندوق األجيال، الذي يهدف إىل تأمني مسصتقبل األجيال 
القادمصة، ويمكصن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسصة 
اإلصالح االقتصادي التي بارشت بها؛ كسصبيل للنهوض 

باالقتصاد العراقي لخدمة حارض البلد ومستقبله«.
وأقّر املجلس، بحسصب البيان، توصيصة املجلس الوزاري 
للطاقة )109 لسنة 2021( بشأن موضوع إعادة هيكلة 
مشصاركة رشكصة )BP( ورشكصة )برتوجاينصا( يف عقصد 

الخدمة لحقل الرميلة/ رشكة نفط البرة.
وتتضمصن التوصية »االسصتثناء مصن أحكام املصادة )2( 
مصن نظام فروع الصرشكات األجنبية )2 لسصنة 2017(؛ 
ليتسصنى للرشكة الجديدة )البرة للطاقصة املحدودة(، 

البصدء بإجراءات فتح فصرع يف العراق بعصد تأريخ توقيع 
اتفاقية التنازل«.

وكذلصك »اسصتثناء هذه الحالصة فقط من أحصكام املادة 
)28( مصن عقصد الخدمصة لحقصل الرميلصة؛ كصون إعادة 
هيكلة الرميلة ال ينسصجم انسجاماً كامالً وأحكام املادة 
 BP املذكورة، إذ إن الرشكة الجديدة ومؤسسيها )رشكة
ورشكة برتوجاينا( ستكون ألغراض التنظيم اإلدارية«.

وأورد البيصان أن مجلس الوزراء اسصتضاف وكيل وزارة 

الكهربصاء، الذي قصدم رشحاً عن وضصع الطاقة 
الكهربائية يف البالد، التي شصهدت مؤخراً زيادة 
يف اإلنتصاج، انعكصس عصىل عدد سصاعات تجهيز 

املواطنني بالتيار الكهربائي.
وأصدر املجلس الصوزراء عدداً من القرارات التي 
تخصص قطصاع الكهربصاء، منها إعصداد مرشوع 
قانصون، بتعديصل اسصم وزارة الكهربصاء ليكون 
)وزارة الكهربصاء والطاقة املتجصددة(، وإحالته 

إىل مجلس النواب.
ووافق عىل إقرار توصيات االجتماع التشاوري، 
بشصأن تنفيذ قرار املجلس الوزاري للطاقة )59 
لسنة 2020(، حول مرشوعات وزارة الكهرباء، 
وخطصة معالجصة االختناقات، الصواردة بموجب 
كتصاب وزارة الكهرباء املرقصم بالعدد )34341( 
بعصني  األخصذ  مصع   ،)2021 آب   9( يف  املصؤرخ 
االهتمصام رأي األمانصة العامصة ملجلصس الوزراء 
املبني بموجب مذكصرة الدائرة القانونية املرقمة 
بالعصدد )م.د/ق/ 8/1/2/ 351 ل.ق( املؤرخة 

يف )18 آب 2021(.
كمصا أقر املجلس باملوافقة عىل تأسصيس رشكة 
عامة باسصم )الرشكصة العامة لتوزيصع كهرباء 
الفرات األوسصط(، برأس مال مقصداره تريليوناً 
و443 مليصاراً و392 مليونصاً و194 ألف، عىل أن 
تتوىل وزارة الكهرباء اتخاذ اإلجراءات املحددة يف 
املصادة )4( من قانون الرشكات العامة رقم )22 

لسنة 1997( املعّدل.
وصصادق عىل إقصرار مذكرة مبصادئ التعصاون مع رشكة 
جنرال إلكرتيك األمريكية، املبينة يف كتاب وزارة الكهرباء 
املرقم بالعصدد )34028( املصؤرخ يف )8 آب 2021(، وفق 
محورين، األول، اسصتكمال املرحلة الثانيصة من برنامج 
الصيانة السصنوية املتعددة الخامسة )PUP5(، ومقرتح 
برنامصج صيانة سصنوية لوحصدات اإلنتصاج تمتد لخمس 

سنوات قادمة.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنصت مؤسسصة الشصهداء، أمصس الثالثاء، 
توزيصع اكثر من 37 ألصف قطعة ارض لذوي 
الشهداء، وفيما اشارت اىل اصدارها ضوابط 
جديصدة ملنصع ترويصج معامصالت االرهابيني، 
أكصدت إنجصاز 90% مصن معامصالت شصهداء 

ترشين والعمل جار لحسم امللف.
وقصال مديصر عصام دائصرة شصهداء ضحايصا 
االرهاب يف املؤسسصة طارق إن »أبواب دوائر 
مؤسسصة الشصهداء يف كل العصراق مفتوحة 
لصكل املترضريصن جصراء العمليصات الحربية 
واالخطاء العسصكرية والعمليصات االرهابية 
وخصوصصا بعصد صصدور ضوابصط ترويصج 
املعامصالت من قبصل املديريصات«. وأضاف أن 
»الدائصرة تنتظر وصصول االوراق التحقيقية 
الخاصة باملترضرين سصواء كانوا شهداء او 
مصابصني، بحسصب توجيه رئيس مؤسسصة 
الشصهداء عبد االله النائيل إىل مديرية شهداء 

ذي قصار وكذلصك مديريصات شصهداء جانصب 
الرصافصة ومدينة الصدر لكصون املترضرين 

من ذوي ضحايا االرهاب يف هذه املناطق«.
وأشصار إىل أن »العمل جار لرتويج معامالت 
جميصع املترضريصن يف محافظصات نينصوى 
وصالح الدين وكركوك ودياىل واالنبار وبقية 

مناطق العراق«.
وأكصد »إنجصاز معامصالت شصهداء تظاهرات 
ترشين اسصتناداً لقرار مجلصس الوزراء رقم 
81 لسصنة 2020 وبحسصب توجيصه رئيصس 
الصوزراء مصطفى الكاظمي«، مبيناً أنه »تم 
إنجصاز اكثر مصن 90% بالكامل من معامالت 
شصهداء ترشين وإرسصالها اىل هيئة التقاعد 
الوطنيصة«.  وأوضصح أنه »تم تشصكيل لجنة 
أمر ديواني رقم 47 برئاسة مستشار رئيس 
الوزراء هشصام داود وهيئة التقاعد الوطنية 
وجهصات أخصرى مصن أجصل االرساع يف انجاز 
معامالت شهداء تظاهرات ترشين املتبقية، 

وكذلك بالنسبة للمصابني«.

ولفصت إىل أن »العمل جصار يف كل محافظات 
العراق من أجل انجاز وحسصم ملف شصهداء 
ومصابصي ترشيصن«، مبينصاً أنه »تصم توزيع 
منحصة رئيس الصوزراء مصطفصى الكاظمي 
عىل القسصم األكرب منهم البالغصة 10ماليني 

دينار عراقي«.
كشصهداء  األخصرى  »املعامصالت  أن  وذكصر 
الحسصني  واإلمصام  الخطيصب  مستشصفيي 
تصم التوجيصه، وننتظر مصن العوائصل إكمال 
أولويات املعامالت التي تبداً بتقديم شصكوى 
مصن ذوي الضحايصا ابتداء بتدويصن اقوالهم 
يف مراكصز الرشطة ومن ثم قصايض التحقيق 
وبعد ذلصك يتم ترويج املعاملة، التي تتضمن 
القسام الرشعي وشهادة الوفاة وغرها من 
املستمسصكات، وبعد ذلك تجمع وتستقبلها 

مديريات املؤسسة«.
وبصني أنه »تم توزيع اكثر من 37 ألف قطعة 
أرض لصذوي الشصهداء يف كل العصراق، ومصا 
زلنصا نفاتصح كل املحافظصني ليتعاونصوا مع 

مؤسسة الشهداء، ال سصيما املبادرة االخرة 
التصي انطلقت مصن رئيس الصوزراء الخاصة 
بتوزيع قطصع االرايض عىل فئات املحرومني 
السياسصيني  والسصجناء  الشصهداء  وذوي 
وكذلصك الفقراء«، داعياً »ذوي الشصهداء من 
كل الفئات سواء شهداء جرائم حزب البعث 
وشصهداء الحشصد وضحايا االرهاب اىل األخذ 
عصىل عاتقهم مصلء االسصتمارة االلكرتونية 

ومن ثمة املبارشة برتويج معامالتهم«.
وأشصار إىل أن »مؤسسصة الشصهداء أصدرت 
ضوابط جديدة لرتويج املعامالت عن طريق 
مديريات املؤسسة، وليس عن طريق اللجان 
الفرعيصة، وسصتكون هنالصك مواقصف أمنية 

واضحة جدا«.
ترويصج  تصم  إرهابيصني  »هنالصك  أن  وبصني 
معامالتهم تبينصت بعد عملية الفلرتة، حيث 
وقفنصا هصذه املعامصالت يف هيئصة التقاعصد 
الوطنيصة، وكان هنالك عملية اخبار من قبل 
هيئة النزاهة وديصوان الرقابة املالية وكذلك 

الجهات االمنية الساندة بمساعدة مؤسسة 
الشصهداء لتدقيصق كل املعامصالت السصابقة 
التي كانت ليسصت من مسصؤولية مؤسسصة 

الشهداء«.
وأكمل أن »مجالس املحافظات واملحافظني 
كانصوا يقومصون بعمليات الرتويصج واللجان 
الفرعيصة هي املسصؤولة عن هصذه العملية، 
لذلك قمنا باصدار ضوابط جديدة«، موضحا 
أن »عمليات الفلرتة التي قامت بها مؤسسة 
الشصهداء كشصفت عصن وجصود ارهابيني تم 

منحهم هويات تقاعدية«.
اتخذتهصا  التصي  »االجصراءات  أن  إىل  ولفصت 
املؤسسة بحق ذوي االرهابيني الذين روجوا 
تلصك املعامالت هي ، ايقاف الراتب التقاعدي 
حتصى التأكصد مصن سصالمة املوقصف االمني، 
ويتم االبطال وسصحب القصرار وبعد ذلك يتم 
مالحقصة ذويه من اجل اسصرتداد كل االموال 
التي اخذوها، ومالحقتهم قضائيا،  وإخبار 

االدعاء العام بهذا املوضوع«.

مؤسسة الشهداء تتخذ »إجراءات« متنع ترويج معامالت اإلرهابيني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دولة الكويصت، ممثلها الذي 
سيشصارك يف مؤتمصر دول الجصوار 
العراقي املقرر عقصده يف العاصمة 

بغداد السبت املقبل.
 وذكر بيصان حكومصي ان »مجلس 
الوزراء الكويتي أحيط علما بتكليف 
أمصر البصالد نصواف األحمصد الجابر 
الصبصاح لرئيصس مجلس الصوزراء 
}صباح خالد الصباح{ باملشصاركة 
يف املؤتمصر اإلقليمصي لدعصم العراق 
املقصرر عقده يصوم السصبت القادم 
وذلصك بالتنسصيق مصع الجمهورية 
الفرنسية الصديقة«. وأشار البيان 
اىل ان املشاركة »بهدف دعم العملية 
الدسصتورية يف العراق ومساندته يف 

مواجهصة التحديات التصي تعرتضه 
وتعزيصز جهصود تعزيز االسصتقرار 
والتنمية وإعادة اإلعمار ومكافحة 
اإلرهاب والتطرف«. وأحاط رئيس 
مجلس الوزراء صباح خالد الصباح 
مجلصس الصوزراء بنتائصج الزيصارة 
التصي قام بها للبصالد رئيس الوزراء 
مصطفصى الكاظمي والوفد املرافق 
له }األحد{ »وفحوى املحادثات التي 
أجراها والذي تم خاللها استعراض 
العالقصات الوثيقة التصي تربط بني 
البلدين الشصقيقني وسبل تعزيزها 
املجصاالت  مختلصف  يف  وتنميتهصا 
واملياديصن باإلضافصة إىل مناقشصة 
آخر املسصتجدات والقضايا العربية 
واإلقليمية والدولية محل االهتمام 

املشرتك«.

بعد زيارة الكاظمي.. الكويت تسمي ممثلها 
يف قمة بغداد 

أنهت مكاتصب مفوضيَّة االنتخابات يف 
السليمانية وكركوك وميسان وواسط 
عملية املحاكاة )االنتخاب التجريبي( 
لفحص كفاءة االجهزة ورسعة ارسال 
النتائصج يف مراكصز االقصرتاع بنجصاح، 
اسصتعداداً للموعد االنتخابي املقبل يف 

العارش من ترشين االول املقبل.
مفوضيصة  مكتصب  مديصر  وقصال   
السصليمانية أمانصج عزيصز يف حديصث 
صحفصي إنَّ »عملية املحاكاة شصملت 
79 مركصزا لالقرتاع«. وبني أنَّ »الهدف 
من هذه العملية اختبار مدى فاعلية 
اجهصزة التحقصق التصي تقصرأ بطاقصة 
الناخصب وجميع املعلومصات املوجودة 
فيهصا، فضصال عصن البصمصة الخاصة 
بالناخصب و)باركود( ورقصة االقرتاع، 
اىل جانصب تحديد املشصكالت وامكانية 
حلها بشصكل رسيع مصن االن قبل يوم 
االنتخصاب«. ولفت اىل »نجاح املحاكاة 
وانسصيابيتها، حيصث جرت بواسصطة 
بطاقات حية للناخبني«، مشرا إىل أنَّ 
»النتائصج الخاصة بها سصيتم جمعها 
وارسصالها إىل املكتب الوطني يف بغداد 
بواسصطة جهصاز )ار تصي اس( عصرب 

االقمار الصناعية«.  

الداخلية:  10 حمال فقط يمكنها بيع األسلحة النارية

مفوضيَّة االنتخابات 
ُتنهي االقرتاع التجريبي 

يف أربع حمافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

كشصفت هيئصة النزاهصة االتحادية، أمصس الثالثصاء، عن عدد 
املسصؤولني الكبار املتهمني يف القضايصا الجزائية التي حققت 

فيها عام 2020
 وبينت الهيئة يف بيان لها تلقت املستقبل العراقي نسخة منه: 
ن هيئة  »تعقصيباً عىل تريصح أحد النُّوَّاب املتضمن عدم  تمكُّ
ني واكتفائها  النزاهة من ُمحاسصبة الصوزراء واملُديريصن العامِّ
بمحاسصبة صغار املوظفني، وبغية توضيصح الحقائق وإزالة 
الغمصوض؛ تودُّ الهيئة اإلشصارة إىل بعض الحقائق ذات الصلة 
بالتريصح، ُمبّينصًة أنَّ تقريرها السصنويَّ لعصام 2020 الذي 
أعلنصت عنه يف الحادي عرش من شصباط املايض، ورغم تفشِّ 

سصات  فايروس كورونا وتأثره يف نشصاط الهيئة وبقيَّة ُمؤسَّ
الدولصة، ُيبنّيُ أنَّ عصدد املُتَّهمني من الصوزراء ومن بدرجتهم يف 
قت فيها الهيئة يف العام 2020 بلغ  القضايا الجزائيَّة التي حقَّ
)63( وزيصراً ومصن بدرجته، فيما بلغ عصدد املُتَّهمني من ذوي 

ني )449(«.  ة واملُديرين العامِّ الدرجات الخاصَّ
وأشصار التقرير، الذي أُْرِسصلَْت نسصٌخ منه إىل مجلصس النُّوَّاب 
ولجانصه، إىل إحالة )15( وزيراً ومصن بدرجتهم، و)125( من 
صة واملُديرين العامصني إىل الصقضصاء،  ذوي الصدرجات الصخاصَّ
كما صدر عصن القضاء خالل املُدَّة ذاتها بنصاًء عىل تحقيقات 
الهيئصة )52( أمصر اسصتقداٍم بحقِّ الصوزراء ومصن بدرجتهم، 
ني  ة واملُديرين العامِّ و)369( أمصراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّ
ومصن بدرجتهم. واوضحت، الهيئة انها »تود تسصليط الضوء 

ة بوزارات الكهرباء  عصىل املُتَّهمني يف القضايا الجزائيَّة الخاصَّ
والتجصارة والصناعصة واملعصادن والتي تطرَّق إليهصا النائب يف 
تريحصه«، ُمبّينًة أنَّ »عدد املُتَّهمني يف تلصك القضايا تحديداً 
صن هصم بمنصصب وزيصٍر ومصن بدرجتصه وذوي الدرجصات  ممَّ

صة واملُديصرين العاّمصني بصلغ )220( ُمتَّهصماً«.  الخصاصَّ
فيما نوهت«بوجود فريٍق سصانٍد يف اللجنة التحقيقيَّة املُؤلَّفة 
برئاسصة النائب األول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئييس 
هيئصة النزاهصة االتحاديَّصة وديوان الرقابصة املاليَّصة االّتحادّي 
واملُديصر العصاّم لدائرة التحقيقصات يف الهيئة، إضافصًة إىل عدٍد 
صة التحقيق يف  من رؤسصاء اللجصان النيابيَّة، والتي تتوىلَّ مهمَّ
ة بصوزارة الكهرباء والتي بلغ  القضايا الجزائيَّصصصصصة الخاصَّ

عدُدها )14( قضيَّة«. 

النزاهة تكشف »عدد هائل« ملسؤولني حققت معهم عام 2020

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعصة الفريق عمصاد محمد محمود وكيصل وزارة الداخلية 
لشصؤون الرشطصة، تمكنت مفصارز مديرية مكافحصة اجرام 
بغصداد/ مكتب إجرام الكاظمية من القاء القبض عىل متهمة 
لقيامهصا بتزويصر سصند عقصاري بقيمصة مليار دينصار ضمن 
منطقة الكاظمية ، حيث تم تدوين أقوالها باالعرتاف ابتدائيا 
وقضائيصا وقرر قصايض التحقيق توقيفها وفصق أحكام املادة 
289 من قانون العقوبات وتقديمها إىل القضاء لتنال جزائها 
العصادل.يف حني ألقت مفارز مكتصب مكافحة اجرام النهروان 
القبصض عىل متهم قام برسقصة مبلغ مايل قدره )72( مليون 

دينار عراقي من إحدى الشصقق السصكنية يف مجمع بسماية 
، وبعصد التحصري وجمصع املعلومصات تم نصب كمصني محكم 
والقبض عىل املتهم وبعد إجراء التحقيق معه أعرتف رصاحًة 
لقيامصه برسقة املبلصغ املذكور أعاله دونصت أقواله باالعرتاف 
ابتدائيصا وقضائيا وقرر قايض التحقيصق توقيفه وفق أحكام 

املادة 446 من قانون العقوبات لينال جزائه العادل .
ومصن جهة اخرى القبض عصىل ) 15 ( متهم وبحوزتهم مادة 
الكريسصتال املخدرة إضافة إىل أدوات التعاطي . يف محافظات 
) البرة - ذي قار - الديوانية - كربالء - كركوك - نينوى ( 
 وتصم إحالتهم إىل القضاء وفق أحصكام املواد القانونية )28 / 

32 ( مخدرات.

القبض عىل متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار وآخر برسقة ٧2 مليون دينار
مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلصن وزيصر الداخليصة عثمصان 
الثالثصاء،  أمصس  الغانمصي، 
االستباقية  العمليات  اسصتمرار 

بهدف تجفيف منابع اإلرهاب.
وقصال الغانمصي يف بيصان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه:« 
ندعم بقوة العمليات االستباقية 
والتعرضيصة التصي تسصتند عىل 
جهد اسصتخباري والتي تنفذها 
الجهصات التخصصيصة يف وزارة 
الداخليصة بالتعاون مع االجهزة 

االمنيصة األخصرى يف مناطصق متفرقصة من البلصد«. واكصد عىل:« اسصتمرار 
هصذه العمليصات بهدف تجفيف منابصع اإلرهاب ومالحقصة عنارص داعش 
والقضاء عىل الجريمة بمختلف أشصكالها والحفاظ عىل املمتلكات العامة 

والخاصة«.
واضصاف الغانمي ان:« ضمان امن العراق مرهون بيد رجاله األبطال الذين 
كانصت لهم صصوالت وجوالت دكصت أوكار اإلرهابيني والحقصت الجريمة يف 

مختلف املناطق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشصفت قيادة العمليات املشصرتكة، عصن املدة الزمنية الالزمصة ملعالجة أي 
خرق أمني.

وقال املتحدث باسصم العمليات اللواء تحسصني الخفاجصي لوكالة }الفرات 
نيصوز{ :«هنالصك اختالف جصذري يف وضصع قبل العصام 2014 ومصا بعدها 
فإمكانيصات وقصدرات القصوات األمنية أزدادت بشصكل كبر حيث تشصكلت 

قواتنا وتدربت عىل رد الفعل الرسيع«.
وأكصد، ان »أي محافظصة وبوقت أقصاه 40 دقيقة تتوجصه القوات األمنية 
ملعالجصة الخرق األمني لذا فان العراق ليس لديه اي مشصكلة بجانب األمن 

وقدرات قواته األمنية«.
يشار اىل ان القوات األمنية وبعد اعالن النر عىل عصابات داعش االرهابية 
يف 2017 تنفصذ عمليصات أمنيصة واسصتباقية متواصلصة ضد فلصول وخاليا 

االرهابيني وآخرها أمس يف قضاء الطارمية شمايل العاصمة بغداد.

وزير الداخلية يعلـن استمـرار العمليـات 
االستباقية هبدف جتفيف منابع اإلرهاب

العمليات املشرتكة: خالل ٤0 دقيقة يمكننا 
معاجلة أي خرق أمني

       بغداد / المستقبل العراقي

جمصع عصدد مصن أعضصاء مجلصس 
النواب، تواقيع لعقد جلسة برملانية 

طارئة.
ودعا 6 نواب وهم }ستار الجابري، 
سصهام املوسصوي، عباس العطايف، 
إينصاس ناجي، فيصصل الناييل، عبد 
األمصر تعيبصان{ يف بيصان مشصرتك 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
رئاسة مجلس النواب اىل عقد جلسة 
طارئة »نظصرا ملا يمر بصه البلد من 
ظصروف صعبة وعىل كافة االصعدة 
نرى ان هناك حملة غر مدروسصة 
الزالة التجاوزات }العشصوائيات{ ال 
سصيما السصكنية مما يفاقم ويزيد 
االوضاع سصوءاً وهي خطصوة فيها 
محاولة لخلط األوراق تحت عنوان 
الثصأر لشصهيد الواجب مديصر بلدية 
كربصالء عبصر، متناسصني ان أغلب 
املناطق يسكنها من هم تحت خط 
الفقصر ويف حالة إزالتهم دون إيجاد 
حلول لسكنهم الذي كفله الدستور 

يعترب ظلماً واضحاً«.

»هنصاك  أن  اىل  البيصان  وأشصار 
مرشوعصي قانصون داخصل مجلصس 
النصواب األول يضمصن لصكل عراقي 
سكناً والثاني يضمن معالجة بناء 
العشصوائيات عىل األرايض الرسمية 
والزراعيصة وخاصصة التصي تحولت 
اىل مناطصق سصكنية وفيهما حلوال 

ألزمة السكن«.
النواب السصتة »بعقد جلسة طارئة 
خاصصة بموضصوع البحصث أعصاله 
تناقش  الحلول الرسيعصة  وإيجصاد 
القوانني آنفة الذكر بجدية وإيقاف 
حملة رفصع التجصاوزات فصوراً مع 
إكمال دراسصة كاملة عن اإلمكانية 

يف حل املوضوع قانونا«.
يشصار اىل ان عدة محافظات تشهد 
حمالت لرفع التجصاوزات يف املحال 
التجاريصة والصدور السصكنية وذلك 
بإيعاز من الحكومة االتحادية بعد 
جريمة قتل مدير بلدية كربالء عبر 
سليم الذي اغتيل خالل أداء الواجب 
من قبل أحصد املتجاوين الذي حكم 
عليه القضاء مؤخراً باالعدام شنقاً 

حتى املوت.

نواب جيمعون تواقيع لعقد »جلسة طارئة« 
بشأن رفع التجاوزات
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    بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت رشكة تصنيع وتس�ويق التمور مالمس�ة انتاج 
التمور للموس�م الحايل حاجز  ال� مليون طن من مختلف 
اصناف التمور، مؤكدة أن اسعار التسويق ترتاوح ما بني 

250 الفاً اىل مليون دينار
 رئيس مجلس ادارة رشكة تصنيع وتسويق التمور )قطاع 
مختلط( رع�د البدري قال يف حوار صحف�ي، ان »االنتاج 
لهذا املوس�م ي�رتاوح بني )600 الف( ط�ن وكميته تحدد 
س�عر البيع والرشاء للط�ن الواحد«، الفت�ا اىل ان«العراق 
لدي�ه نوعان م�ن التم�ور الصناعي�ة والتجاري�ة امللونة 
واالخ�رة ال نس�تطيع تغطية الس�وق املحلي�ة منها، اما 
الصناعي�ة فلدينا فائض، يقودن�ا اىل تصدير الفائض من 
الزهدي والخستاوي واس�عارها تتبع البورصة، فاحيانا 

يص�ل س�عر الطن ب�ني )250( الف دين�ار واحيانا اىل 
املليون دينار«.  

وعن وج�ود تمور مس�توردة يف االس�واق املحلية اكد 
الب�دري »ع�دم وج�ود االس�تراد وان وزارة التج�ارة 
الجه�ة هي التي تنظم عملية االس�تراد للبضائع ولم 
تعط يف تاريخها إجازة الس�تراد التمور واملوجود من 
التمور االجنبية مهربة، وهنا يجب ان يعالج هذا االمر 

من الجهات املعنية والتخصصية«.   
ولفت اىل ان«الصناعة التحويلي�ة تنتج الخل والدبس 
ولدينا معمالن االول يف البرصة والثاني يف بابل، س�كر 
التمر، نوتال بالش�كوالته واس�عارها اقل من الس�عر 

العاملي وانتاجها طبيعي وهي من انتاج رشكتنا«.  
اما مع�اون مدير الرقاب�ة التجارية واملالي�ة يف وزارة 

التجارة، مالك عبد الله، عزا س�بب تراجع تصدير التمور 
العراقي�ة اىل عدة اس�باب، منها ضع�ف االهتمام بقطاع 
النخي�ل وتراج�ع مكافح�ة آف�ات النخيل حي�ث تتطلب 

مروحي�ات متخصصة به�ذه املهام وب�ارشاف وزارة 
الزراع�ة، التي كان�ت تكافح اآلفات ومنه�ا الدوباس 
والحمرة. واآلن توقفت هذه املكافحات مما اثرس�لبا 
يف نوعي�ة التم�ور، فضال عن فت�ح املناف�ذ الحدودية 
ودخول بضاعة مهرَّبة أثرت سلبا يف اسعار التمر واآلن 
املواطن بدأ يأخذ هذه االصناف كونها رخيصة الثمن.  
واشار اىل ان »العراق لديه اصناف جيدة ونادرة واليوم 
العال�م اتجه للزراعة النس�يجية الصن�اف )الربحي(، 
ونح�ن متاخرون عن ه�ذه الزراعة ونفتق�ر للمراكز 
البحثية يف هذا املجال وس�اد االهمال قطاع التمور مع 
ان�ه هوية الع�راق منذ زمن«، مؤك�دا أن«النخلة تمثل 
ث�روة ال تنته�ي يف كل البلدان والبلد ال�ذي يكتفي من 
االنت�اج الزراعي يكون اغنى البل�دان النه ال يحتاج اىل 

االستراد وال تخرج عملته الصعبة اىل الخارج«.

رشكة التصنيع تتوقع بلوغ إنتاج العراق من التمور مليون طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذكرت وزارة الخزانة األمركية أن العراق رفع 
حيازته من السندات األمركية اىل 2.21 مليار 
دوالر خ�الل ش�هر حزي�ران امل�ايض، ليصل 
اإلجم�ايل إىل أكثر من 21 ملي�ار دوالر بعد أن 
كانت قراب�ة 17 ملي�ار دوالر يف كانون األول 

من العام املايض 2020.
 مستش�ار رئي�س ال�وزراء للش�ؤون املالية 
واالقتصادي�ة مظه�ر محم�د صال�ح ذكر يف 
حدي�ث صحف�ي، أن »رف�ع رصي�د الع�راق 
من رشاء س�ندات الخزانة األمركية بنس�بة 

23.98 % لتصل إىل 21.187 مليار دوالر يشء 
متوق�ع خاص�ة وأن الع�راق يعد م�ن ضمن 
منطق�ة ال�دوالر بس�بب طبيعة الص�ادرات 
النفطي�ة وتس�عراتها بال�دوالر، باالضاف�ة 
اىل أن أك�رب التعام�الت التجاري�ة يف الع�راق 
م�ن ضم�ن منطقة ال�دوالر س�واء يف آس�يا 
أو يف املحي�ط اإلقليم�ي بنس�بة 80 إىل 85 % 
من التعام�الت الخارجية للع�راق بالدوالر«، 
مبين�اً أن »حي�ازة الع�راق لل�دوالر طبيعية، 
علم�اً أن ال�دوالر األمركي يش�كل نحو ثلثي 
االحتياطات الرس�مية للدول، وهناك نحو 60 
% م�ن القروض العاملية تمنح بالدوالر، ونحو 

84 % من التج�ارة العاملية تس�دد تصفياتها 
بالدوالر«. 

وأك�د أن »ال�دوالر ل�ه هيمنة عاملي�ة كما له 
هيمن�ة ع�ى مدفوع�ات الع�راق املرصفي�ة، 
وك�ون الع�راق منطق�ة دوالر فه�و يحتفظ 
دائم�اً بالس�ندات ألن التعام�الت األخرى قد 
تس�بب خس�ائر، لذا فان نس�بة االحتياطات 
الخارجي�ة  املركزي�ة  يف  تحف�ظ  ال�دوالر  يف 
مع الوالي�ات املتح�دة حتى يتم اس�تثمارها 
استثمارا س�ائدا -أي قصر األجل- من ثالثة 
أش�هر اىل ستة أش�هر ويمكن تحويلها خالل 
هذه الفرتة من دون خس�ائر والحصول عى 
عوائد إلدارة هذه السندات«. وبني أن »عملية 
اس�تثمار االحتياط�ات وإدارته�ا يف الع�راق 
وبالعملة األجنبية يك�ون إما بوضعها ضمن 
وديع�ة ثابتة تكون عليها فوائد أو حس�ابات 
جارية إذا ما كان هناك س�حب أو قسم منها 
يكون بتنويعها كاستثمار السندات األمركية 
وعائداتها«.  وأوضح أن«الس�ندات األمركية 
تصنف ب�)A3( بمعنى أنها ال تقبل الخسارة 
ومضمونة 100 %، وهذا متعارف عليه عاملياً 

وتتعامل به الكثر من الدول النفطية«. 
وكانت الخزانة األمركية ذكرت يف جدول لها 
بأن »السندات التي اش�رتاها العراق والبالغة 
21.187 ملي�ار دوالر تصن�ف إىل ضمان�ات 
طويل�ة األمد بمق�دار 9.217 ملي�ارات دوالر 
وضمان�ات قصرة األج�ل بمق�دار 11.970 

مليار دوالر«.

العراق يرفع حيازته من السندات األمريكية
إىل 21 مليار دوالر

    المستقبل العراقيم الغانم

ضمن جوالته اليومية عى مختلف مشاريع 
البن�اء واالعم�ار التي تش�هدها املحافظة 
واص�ل محاف�ظ واس�ط الدكت�ور محم�د 
جميل املياح�ي إرشافه املب�ارش ومتابعته 
املستمرة للخطة الخدمية الخاصة بالقرى 

واألرياف والتي تسعى  من خاللها الحكومة 
املحلية إلنصاف مظلومية املناطق الريفية  
والنه�وض باملس�توى الخدم�ي لع�رشات 
الق�رى واألري�اف يف عم�وم محافظتن�ا ، 
وخدمة أبناء العش�ائر واملزارع�ني الكرام.

وتفق�د املحاف�ظ اعم�ال تأهيل وإكس�اء 
شوارع قرية الس�ادة النعيم يف ريف ناحية 
الزبيدي�ة. وق�ال س�نعمل ع�ى 
مضاعفة ف�رق العم�ل يف عموم 
املناطق ، ونسعى بكل جد ألحداث 
تغي�ر حقيق�ي ع�ى املس�توى 
الخدمي يف جميع أقضية ونواحي 
املحافظ�ة وأريافه�ا م�ن خالل 
ش�مول جميع الق�رى واملناطق 
املختلف�ة  بالخدم�ات  الريفي�ة 
ومن أهمها خدمات تأهيل وفتح 

وإكساء الطرق الريفية .

حمافظ واسط يتابع ميدانيًا أعامل اكساء 
الطرق يف أرياف قضاء الزبيدية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س الثالث�اء، ع�ن  تفعي�ل 
الجباية وفق آلية ومنظور جديد يشتمل عى تغير سعر 
التعرف�ة لتتالئم مع مس�توى الخدم�ات املقدمة يف ظل 
غياب تخصيصات الوزارة من املوازنة العامة لتستطيع 

الوزارة اإليفاء بإلتزاماتها
 وذكرت الوزارة يف بيان تلقت }الفرات نيوز{ نسخة منه، 
ان »وزارة الكهرب�اء نظم�ت اجتماعاً موس�عاً يف قاعة 
املؤتمرات بمقر الوزارة ترأسه الوزير وكالة  عادل كريم 
بحضور حش�ٍد من موظفي الوزارة ملناقش�ة آلية تنفيذ 

خطة الوزارة القصرة ، املتوسطة ، والطويلة األمد«.  
واضافت، ان«يف بداية االجتماع تناول االشارة للهجمات 
االعالمي�ة الت�ي تعرض�ت له�ا ال�وزارة بع�د العمليات 
االرهابي�ة التي طالت اب�راج نقل الطاق�ة ، حيث كانت 
االش�اعات تعم�ل بمنهج عك�ي ضد االنج�از الوزاري 

املتميز ولكن الوزارة حرصت عى نرش الحقائق وتوضيحها من خالل 
خطابها الرس�مي عرب القن�وات الفضائية كافة إليضاح املوقف امام 

الشارع العراقي«.  
وتح�دث الوزير«ع�ن مس�تويات الطاق�ة املتاح�ة حالي�اً والبالغ�ة 
19,500 - 21,000 ميگاواط والتي س�رتتفع بمعدل 5000 - 6000 
ميگاواط خالل الس�نة القادمة، فيما لف�ت اىل ان«طموحنا يتمثل يف 
رفع س�اعات التجهيز بعد تأهيل شبكات نقل وتوزيع الطاقة وقمع 

االرهاب املخرب لالنجاز الحكومي«.  
كم�ا تطرق اىل تفعي�ل الجباية وفق آلية ومنظور جديد يش�تمل عى 

تغير س�عر التعرف�ة لتتالئم مع مس�توى الخدم�ات املقدمة يف ظل 
غي�اب تخصيص�ات الوزارة م�ن املوازن�ة العامة لتس�تطيع الوزارة 
اإليفاء بإلتزاماتها ، م�ع مراعاة توفر الدعم الحكومي للمحافظات 
الفق�رة وزيادة س�اعات التجهيز بالطاقة لتتمك�ن من خلق فرص 

عمل تسهم يف رفع مستواها االقتصادي .  
وشدد البيان ايضاً ، »عى تفعيل عمل بعض دوائر واقسام الوزارة عن 
طريق رس�م خطط تكتيكية تحمل بني ثناياها تصور جديد لرس�الة 
الوزارة واهدافها ، كما تضمن تس�ّيد العم�ل الجماعي بروح الفريق 
ب�ني القيادات وامل�الكات العاملة ونب�ذ الخوف والرتدد واملحس�وبية 

والتفكر خارج الصندوق لحل االزمات وإيجاد الحلول«.

الكهرباء تعلن عن تعرفة جديد للجباية: 
إضافة 6 اآلف ميكاواط العام املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس جه�از التقيي�س والس�يطرة النوعيَّة التاب�ع لوزارة 
التخطيط حس�ني عيل داود أنَّ الجهاز ال يمتلك سلطة السماح او 
منع دخول البضائع إىل البالد، بينما كشف عن غياب التنسيق بني 

بغداد واربيل بشأن فحص البضائع.
 وق�ال داود يف ترصيح صحف�ي، إنَّ »ذلك من صالحيات س�لطة 
الجم�ارك ووزارة التجارة ومجلس ال�وزراء، باعتبار أنَّ الجهتني 

االوليني هما اللتان تمنحان اجازات االستراد«. 
واض�اف ان�ه »ال يوج�د حت�ى االن اي اتف�اق بني بغ�داد واربيل 
بخص�وص توحيد االجراءات والرس�وم الجمركي�ة، كما ال يوجد 
تنسيق بني السلطات االتحادية وسلطات االقليم بشأن الجمارك 

واملنافذ الحدودية والسيطرة النوعية«. 
وكشف داود عن وجود »تنسيق عاٍل مع الرشكة العامة للمعارض 
والخدمات التجارية العراقية من اجل ايجاد صيغة اتفاق العتماد 
اجازات االس�تراد الصادرة قب�ل نفاذ قرار مجل�س الوزراء رقم 

)13( لسنة 2019.

التقييس والسيطرة: ال نمتلك سلطة 
منع دخول البضائع إىل البالد

    بغداد / المستقبل العراقي

تق�رتب وزارة الكهرب�اء من إنجاز الرب�ط الكهربائي مع الجانب 
الرتكي بطاقة أولية تصل إىل 600 ميغاواط.

 وقال الناطق باسم الوزارة احمد موىس العبادي يف حديث صحفي، 
إنَّ الوزارة تس�عى بكل جد النجاز مشاريع الربط الكهربائي مع 
الجان�ب الرتكي او مع هيئة الربط الخليجي او الربط مع االردن، 
مبين�اً أنَّ اعمال الربط ستس�اعد ع�ى نقل الطاقة م�ن الجانب 

الرتكي اىل العراق لرفد املنظومة الوطنية.

    بغداد / المستقبل العراقي

نت مالكات دائرة التحقيقات يف هياة النزاهة، أمس الثالثاء،  تمكَّ
م�ن تنفيذ )3( عمليَّاٍت يف مديريَّة بلديَّ�ة الديوانيَّة لضبط حاالت 

هدٍر للمال العام ومرشوٍع وهميٍّ يف الديوانيَّة.
واش�ارت الدائرة يف بيان لها تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ن من  إىل أنَّ »فري�ق عمل مكتب تحقيق الهيئ�ة يف املحافظة تمكَّ
ة بتجهيز مواد عمل ش�بكات  ضب�ط أصل معاملة الرشاء الخاصَّ
ريٍّ ل� ) 6( ُمتنزَّهاٍت«، الفتًة إىل أنَّ »التحقيقات قادت إىل الكشف 
(، واملُتنزَّهات لم يتم تأهيلها لتنصيب هذه  عن أنَّ العمل )وهميٌّ
زة وبني  �ات، إضافًة إىل ع�دم وجود تطابٍق بني امل�واد املُجهَّ املرشَّ
ن فريٌق م�ن املكتب من  س�ند اإلخ�راج«.  ويف عملية أخ�رى، تمكَّ
ضبط رئيس وأعضاء لجنة الصيانة )6 متهمني( يف مديريَّة بلديَّة 
الديوانيَّ�ة، لهدرهم املال العام وإهماله�م صيانة املُولِّدات، فضالً 

عن رسقة أجزاء إحدى املُولِّدات. 
ارًة  وأضاف�ت، إنه »يف عمليَّ�ٍة ثالثة، ضبطت مالكات املكتب س�يَّ
حوضيَّ�ًة عائدًة إىل مديريَّة البلديَّة تبل�غ قيمتها )90,000,000( 
فة عن العمل منذ س�نٍة، ومرتوكة يف الش�ارع؛  مليون ديناٍر ُمتوقِّ

ا جعلها عرضًة لالندثار«.  ممَّ
وبيَّ�ن�ت الدائرة أنَّه »تمَّ تنظيم محارض ضب�طٍ يف العمليَّات التي 
راٍت قضائيٍَّة، وعرضها عى قايض محكمة تحقيق  َذت وفقاً ملُذكَّ ُنفِّ
ة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق مع  الديوانيَّة املُختصَّ
املُتَّهم�ني وفق أحكام املادَّة )341( م�ن قانون العقوبات، إضافًة 
إىل اس�تقدام لجن�ة تنفيذ العم�ل يف القضيَّة الثاني�ة وفق أحكام 

املادَّة )331( من قانون العقوبات«.

العراق يقرتب من إنجاز 
الربط الكهربائي مع تركيا

النزاهة تضبط حاالت هدٍر للامل العام 
وأعامالً ومهية يف بلدية الديوانية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت احصائية لقسم العمليات يف مستشفى بنت الهدى التعليمي يف محافظة ذي قار، 
أمس الثالثاء عن إجراء ثمان عمليات قيرصية ملصابات بفروس كورونا.

وقال مس�ؤول صال�ة العمليات يف املستش�فى أحمد عبد امله�دي يف ترصيح صحفي إن 
»النس�اء الحوامل يقمن بإج�راء الفحوصات الروتينية للعملي�ات، ومن ضمنها فحص 
خ�اص بفروس كورون�ا، للتأكد م�ن اإلصابة أو عدمه�ا، ثم تخضع املصاب�ات ألجراء 
العملي�ة القيرصي�ة يف صالة املستش�فى، ضمن إج�راءات وقائية لحماي�ة األم واملولود 

والكادر الجراحي عى حد سواء. 
وب�ني عبد امله�دي، أن »ثمان عمليات قيرصية، قد تمت يف ش�هر تموز املايض، ملصابات 
بفروس كورونا، فيما ذكرت مستش�فيات عدة يف املحافظة، بأنها تقوم بنفس االجراء 
للمحافظ�ة ع�ى أرواح االمه�ات من مضاعف�ات كورونا خ�الل الحمل«، مش�را إىل أن 
»املستش�فى تقوم بتعفر كام�ل الجناح بعد اجراء عملي�ات املصابات، من اجل ضمان 

بقائه سليما للعمليات األخرى«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، 
أن الب�دء بتطبي�ق املواصف�ات الخاصة 
باس�تراد الس�يارات، س�يكون اعتب�ارا 
م�ن األول م�ن ش�هر ايلول املقب�ل، من 
املواصف�ات  مبين�ة  اس�تثناءات،  دون 
تتضمن قضايا السالمة واملتانة واالمان 
يف الس�يارات، إىل جان�ب القضايا الفنية 

املتعلقة بجسم وزجاج السيارة.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد 
الزه�رة الهنداوي إن »نظ�ام املواصفات 
العراقية الخاصة باس�تراد الس�يارات، 
اع�دت من�ذ س�نتني، وس�يبدأ تطبيقها 

اس�تثناءات،  دون  نهائ�ي م�ن  بش�كل 
اعتبارا من 1 ايلول املقبل«، مشرا إىل أن 
»بسبب التأخر يف تطبيقها، هو جائحة 

كورونا«.
وبني الهنداوي أن »املوازنة س�تطبق عى 
موديالت 2022 وما بعدها »، مش�را إىل 
أن »املواصفات تتضمن قضايا الس�المة 
واملتان�ة واالمان يف الس�يارات، إىل جانب 
القضايا الفنية املتعلقة بجس�م وزجاج 
السيارة، واالطارات واملحركات، وقضايا 
االم�ان، فيم�ا س�يكون عدد الس�يارات 
الت�ي س�يمنع دخولها وتحدي�د اجازات 
املالي�ة  وزارة  مس�ؤولية  الس�يارات 

والتجارة والجهات الكمركية«.

مستشفى اهلدى بذي قار جتري 8 عمليات 
قيرصية حلوامل مصابات بـ«كورونا«

التخطيط حتدد موعد تطبيق نظام املواصفات 
اخلاص باسترياد السيارات

حمافظ البرصة يعلن االستمرار بحملة رفع التجاوزات 
ويوجه حتذيرًا ألصحاب املوايش املخالفني

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اكد محافظ البرصة اسعد عبد االمر العيداني، 
أمس الثالثاء، ان حملة رفع التجاوزات سوف 

تستمر بدون اس�تثناءات إضافة 
اىل اتخ�اذ إج�راءات صارمة بحق  
أصحاب امل�وايش. مش�ددا انه لن 
يس�مح له�م بالعم�ل اال بمح�ل 
لبيع املوايش مس�جل رسميا لدى 

البلدية .
وق�ال العيدان�ي يف رد عى اس�ئلة 
ع�دد م�ن الناش�طني يف مواق�ع 
التواص�ل ح�ول الواق�ع الخدمي 
والتجاوزات.  ان الحكومة املحلية 
ماضي�ة  بالتنس�يق م�ع مديرية 
مرور الب�رصة » الفتا اىل ان هناك 

مش�اكل فنية تتعلق بوجود نقص باملنظومة 
وان العمل جار النهاء امللف قانونيا .

واض�اف ان موض�وع ارتف�اع اس�عار امل�واد 
الغذائية والخضار س�يتم معالجته من خالل 

فت�ح منفذ الش�المجة الح�دودي قريبا أمام 
اس�تراد الخ�روات والفاكه�ة، مش�را اىل 
انه س�يتم رفع جميع الغ�وارق من كورنيش 

العشار.
وحول م�رشوع كامرات املراقبة، 
اوضح ان املرشوع تم س�حبه من 
الرشكة املنفذة كون األجهزة غر 

متطابقة مع العقد.
وتابع العيداني أن البرصة ستشهد 
إنش�اء مصحة متط�ورة ملعالجة 
املتعاط�ني » مبين�ا ان الحكوم�ة 
املحلية خصصت قطعة ارض وتم 
رفع امل�رشوع اىل وزارة التخطيط 
للمصادق�ة عليه كون�ه تأخر منذ 
عام 2019 وسيعلن عند املصادقة 

عليه كمناقصة«.

الصحة تعلن إجراءات جديدة للسيطرة 
عىل »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أم�س الثالثاء، عن قرب 
فتح مختربات جدي�دة خاصة بكورونا يف بغداد 
واملحافظ�ات ضم�ن االجراءات للس�يطرة عى 

الوباء.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة س�يف البدر إن 
»الوزارة مس�تمرة يف افتت�اح الردهات الجديدة 
والس�عات  املؤسس�اتية  الق�درات  وتوس�يع 
الرسيرية، السيما أرسة العناية املركزة والعناية 
التنفس�ية للحاالت الحرجة والعمل عى افتتاح 
جدي�دة  صحي�ة  مؤسس�ات  او  مستش�فيات 
وتقوي�م م�ا موج�ود منه�ا الس�تقبال مرىض 
مس�تمرة  »االصاب�ات  أن  وأض�اف  كورون�ا«. 
بالتسجيل بشكل يومي بس�بب ضعف االلتزام 
باالج�راءات الوقائية«، الفت�ا اىل انه »تم افتتاح 

مركز الصحة العامة لتحديد الس�الالت الجينية 
أن  اىل  باالضاف�ة  وغره�ا،  لدلت�ا  املتح�ورة 
هن�اك مختربات أخرى س�تفتح أيض�ا يف بغداد 

واملحافظ�ات للكش�ف عن الس�الالت املتحورة 
او الت�ي قد تتحور مس�تقبال ضم�ن االجراءات 

الجديدة للسيطرة عى الوباء«.
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عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة م�ن الركات املقاول�ة واملقاولني العراقيني وال�ركات العامة املختص�ة لتقديم عطاءاتهم 

للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:
ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي ( وكما موضحة بورقة 
بيانات  ملقدمي العطاءات .

عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمروع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.
 يتم تسليم العطاءات إىل )بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عر ظهرا من يوم ) االربعاء    ( املصادف  8  /     2021/9 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما 
بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية 

بلديات واسط( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم ) االربعاء    ( املصادف  8 / 9  /2021 .
كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( 
ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة 
وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الركة أو الركات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( وتكون 

صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو احد املس�اهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من 

كاتب العدل كرط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.

يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية والسيولة 
املالية والكادر الفني لتنفيذ املروع املعلن  وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى  وان تكون الس�يولة املالية  تغطي املش�اريع الس�ابقة واملعلنة ذلك 
لضمان  تنفيذ املروع املعلن دون التأثري عىل املش�اريع الس�ابقة  ويف حالة عدم وجود مش�اريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط 

رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود
إعالن الول مرة 

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية املتوسطة

ير ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني والركات العامة املختصة 
للمرة الثالثة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:

ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
 ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود ( خالل ) أوقات الدوام 

الرسمي ( وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .
عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمروع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .

متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .
بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح 

العطاءات (.
 يت�م تس�ليم العط�اءات إىل )بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عر ظه�را من يوم )االحد  ( املص�ادف 12   /  9   /2021 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج / مبنى مديرية بلديات واس�ط( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم ) االحد    ( املصادف   12/ 9  

.2021/
كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات 
املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني 
للم�رصف الص�ادر من�ه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وع�رون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء 
أو)أي من املس�اهمني يف الركة أو الركات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم اس�تبعاد العطاء لذا 

يقتيض التنويه .
إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ م�ن تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العط�اء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو احد املس�اهمني أومن 
يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 
التقديم.

 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما 
يثبت املقدرة الفنية والسيولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املروع املعلن  وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سنتني كحد ادنى  وان تكون 
السيولة املالية  تغطي املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املروع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم 

العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

)L13 / 2021 م ) املناقصة املرقمة
)تراكيب انارة ضد االنفجار( 

اعالن للمرة االوىل 
ير )وزارة النفط/ الركة  العامة لتعبئة وخدمات الغاز( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)تراكيب انارة ضد االنفجار( 
وبكلفة تخمينية مقدارها ) 247,860,000 ( مائتان وس�بعة واربعون مليون وثمانيمائة وس�تون الف دينار عراقي ال غريها 

من املوازنة التشغيلية لعام 2021   مع مالحظة ما يأتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الركة العامة  لتعبئة وخدمات الغاز( 

عن طريق الربيد االلكرتوني Pd.taji@gfc.oil.gov.iq جميع ايام الدوام الرسمي
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية ) قانونية ، فنية ، مالية( 

3 � بأم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الركة مع نس�خة مصورة من 
هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل باسم املخول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال املدنية للمخول اىل العنوان املحدد يف ورقة 
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000 مائة وخمسون الف دينارعراقي فقط( نقدا او عىل شكل صك 

مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد 
4 � تقديم تأمينات اولية البالغة 2%  من مبلغ الكلفة التخمينية باسم الركة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الركة 
بموجب عقد رشاكة بمبلغ )4,957,200( فقط اربعة ماليني وتسعمائة وسبعة وخمسون الف ومائتني  دينار عراقي فقط  ال 
غري  عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد من البنك املركزي وحس�ب نره البنك املركزي 

ومعتمد من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذه بعد 28 من نفاذ العطاء 
5 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) بغ�داد / التاجي / مقابل مديرية رشطة التاجي( الس�اعة الواح�دة ليوم الغلق 
) 2021/9/22( العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) مقر الركة( يف الزمان يف اليوم التايل للغلق  )2021/9/23( وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا 

ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي 
6 � اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة

7 � يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل االستفس�ارات الفنية قبل س�بعة ايام من يوم الغلق يف مقر الركة العامة  لتعبئة وخدمات 
الغ�از / التاج�ي / بغداد  واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني  ليتس�نى لنا اعداد كادر متقدم من مهندس�ني مختصني يف 

املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة عىل االستفسارات الفنية 
8 � للدائ�رة الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات املصلحة 

العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
9 � مدة نفاذية العطاء 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة 

10 � يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الركة بما منصوص يف الوثيقة القياسية  بكافة اقسامها 
11 � يتم مىلء القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوب يف الوثيقة القياسية  سيتم استبعاد العطاء

12 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن
13 �باالمكان االطالع عىل الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط 

)www.oil.gov.iq(
وموقع الركة  العامة  لتعبئة وخدمات الغاز 

)www.gfc.gov.iq(
14 � عىل مقدمي العطاءات ابداء املوافقة عىل كافة الروط املذكورة يف الوثيقة القياسية وتثبيت ذلك يف عطاءاتهم املتقدمة 

عبد اهلل امحد كاظم 
وكيل املدير العام

اعالن تسويقي
تعلن الركة العامة لصناعات النس�يج 
والجلود احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن عن دعوتها للركات التسويقية 
االعم�ال  ورج�ال  التجاري�ة  واملكات�ب 
للتعاقد معهم من اجل تس�ويق منتجات 
رشكتنا للمؤسسات الحكومية والقطاع 
الس�ياقات  وف�ق  واملواطن�ني  الخ�اص 
القانوني�ة املعتمدة فع�ىل الراغبني بذلك 
تقدي�م عروضهم اىل القس�م التجاري يف 
مق�ر الركة العامة لصناعات النس�يج 
والجل�ود الكائ�ن يف الك�رادة خارج قرب 

ساحة الحرية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
املتخصصة بقضايا النزاهة
العدد : 3/ج/ نزاهة/2021

التاريخ 2021/8/17
اعالن

اىل املتهم�ني الهارب�ني كل م�ن  )رعد نعمان محمد ومحس�ن 
عودة سلمان( 

اقت�ى حضورك�م امام ه�ذه املحكم�ة الج�راء محاكمتكم 
حول التهمه املس�ندة اليكم وفق احكام املادة 310  من قانون 
العقوب�ات  وبداللة مواد االش�رتاك 49,48,47 منه وملجهولية 
مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغكم اعالنا يف مح�ل اقامتكم وهيئة 
النزاهة دائرة التحقيقات مكتب تحقيق النجف االرشف وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2022/2/17 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة /2725 /2018
التاريخ /24 /8 /2021

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لألموال الغري املنقولة

اىل املدين: عيل بدر صرب
عنوانه: كوت شارع النسيج

نخربك�م بأن�ه حج�ز االم�وال الغ�ري املنقول�ة العق�ار املرقم 
12/2م39الهوره 

لق�اء طل�ب الدائ�ن )م�وىس عب�د اللطي�ف ش�ني( البال�غ 
)156000000( مائة و س�تة و خمسون مليون دينار فيجب 
عليكم اداء املبلغ املذك�ور خالل مدة ثالثة ايام من اليوم التايل 
لتاري�خ تبليغك�م به�ذا االخب�ار و اال ف�ان االم�ول املحجوزة 
بموجب هذا القرار ستباع وفقا للقانون و ذالك استنادا للمادة 

)69( من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي

فقدان
 فق�دت مني وثيقه التخرج الصادره من مديريه 
تربي�ه النج�ف واملرقم�ه 142231 واملعنون�ه إىل 
جامع�ه دياىل كلي�ه الهندس�ه باس�م ذو الفقار 
قاس�م مزبان من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار
����������������������������������������

إىل الريك قاسم محمد رضا عبد الحسن
 اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 65098/3 حي 
النداء خالل عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
 طالب االجازه 

رضوان عبد الحسني صادق

إىل الري�ك عب�د ال�رزاق حس�ني موىس توج�ب عليك 
الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيك ازهار 
عب�د الكاظ�م ي�ارس بالبناء ع�ىل حصتها املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 52169/3 ح�ي الن�داء خ�الل مده 
خمس�ه عر يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق 
من تأريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال

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

فقدت الهويه الصادره من نقابه املهندسني العراقيني  
النج�ف باس�م عم�اد ع�الوي كري�م  رقم االنتس�اب 

162629 من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

تنويه /
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد )2384( يف 2 
/ 4 / 2021 يف اعالن مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واإلقامة يف النجف االرشف والخاص باملدعو ) جاس�م 
محمد علوان( حيث ورد يف عددكم لقبه ) الهاليل( خطأ   

والصحيح )الهالل( / لذا اقتى التنويه

����������������������������������������
 إىل الركاء سالم عباس عليوي و عالء عباس عليوي

 اقت�ى حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م 3102/2 ح�ي الصحه / 
العروبه خ�الل عره ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضوركم 
 طالب االجازه

 عمار محمد عيل قاسم

مبلغ ضمان العطاء مدة االنجازالكلفة التخمينية )دينار(اسم المناقصةرقم المناقصةت
مبلغ القطع هوية التصنيف)دينار(

)دينار

انشاء خط ناقل للماء مجمع العدالة في 12021-7-61
قضاء الصويرة 

316,500,000/ ثالثمائة وستة 
عشر مليون وخمسمائة الف دينار 

عراقي
75,000,000عاشرة انشائي90000,165,3 يوم

22021-7-62
تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة 

بطاقة 200 م3/ سا لقرى عبد هللا 
والسراطة مع خط ناقل وشبكة ماء في 

قضاء الصويرة 

1,740,489,000 / مليار 
وسبعمائة واربعون مليون 

واربعمائة وتسعة وثمانون الف 
دينار عراقي .

150,000,00سابعة انشائي 210890,404,17 يوم 

مد خط ناقل من مجمع كصيبة الى قرية 32021-7-63
الذهب مع الشبكة في قضاء الصويرة

596,500,000/ خمسمائة وستة 
وتسعون مليون وخمسمائة الف 

دينار عراقي
75,000,000عاشرة انشائي150000,965,5 يوم 

42021-7-64
نصب وحدة ماء مجمعة سعة 600 م3/
سا مع خط ناقل في مشروع الصويرة 

المركزي

2,611,359,000 / ملياران 
وستمائة و احد عشر مليون 

وثالثمائة وتسع وخمسون الف 
دينار عراقي 

150,000,00سادسة انشائي2409.725,374,26 يوم 

52021-7-65
عمل خط ناقل مع شبكة ماء من مشروع 
ماء النعمانية باتجاه طريق االحرار وقرية 

سيد عيسى في قضاء النعمانية 
605,000,000/ ستمائة وخمسة 

75,000,000عاشرة انشائي 120000,050,6 يوممليون دينار عراقي 

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مبلغ ضمان العطاء مدة االنجازالكلفة التخمينية )دينار(اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

هوية 
مبلغ القطع )دينارالتصنيف

تطوير منطقة السفحة ) 12021/5/59
المرحلة األولى (

6,739,283,080/ ستة 
مليار وسبعمائة وتسعة 
وثالثون مليون ومائتان 
وثالثة وثمانون الف 
وثمانون دينار عراقي 

54096.396,871,80 يوم
رابعة 
انشائي 
عاشرة 
كهرباء

250000000

22021/5/60
مشروع تطوير وتنفذ 

شوارع الحرية المحاذية 
لشارع المثلث في منطقة 
داموك في مدينة الكوت 

5,590,004,000/ خمسة 
مليار وخمسمائة وتسعون 
مليون واربعمائة الف دينار 

عراقي ال غيرها .
545048,080,67 يوم

رابعة 
انشائي  
عاشرة 
كهرباء

250000000

العدد: 10440
التاريخ: 24/ 8/ 2021

العدد: 10439
التاريخ: 24/ 8/ 2021
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شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود (ش.ع)  

���� ������������ ������ ����
 Advertisement of public Foreign Bid

تعلن رشكة مصايف الشـمال (ش.ع) احدى تشـكيالت وزارة النفـط عن املناقصة العامة االسـتريادية املرقمة (٧١٢١١١٥٧)، 
املدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشـرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف صالح 
الدين/ قضاء بيجي/ االسـتعالمات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات،  الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة 
مقابـل مبلـغ قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حال الغائها او تغيري اسـلوب تنفيذها. ويتم 
تسـليم العطاءات قبل السـاعة الواحدة بعد ظهر يوم االحـد املوافق ٢٠٢١/٩/٢٦، ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسـمية 
فيكـون تاريـخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من مـن تحال بعهدته املناقصة اجور نرش 

االعالن والرسوم القانونية.

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام

رئيس مجلس االدارة

رقم املناقصة

املوضوع

الوثائق املطلوبة

عدد مرات اإلعالن

الكلفة التخمينية

مدة التجهيز

نوع املوازنة

التأمينات األولية

Bid No.
Subject

Required 
Documents

Number of Times
Estimated Cost

Delivery time
Type of budget
Initial insurance

٧١٢١١١٥٧

تجهيز (تجهيز محركات كهربائية جهد متوسـط 

(6.6kv

١ - هوية الغرف التجاريـة او الرشكات او املكاتب 

املتخصصة (صنف/ ممتاز جداً).

٢ - هوية رضيبية تتضمن الرقم الرضيبي.

٣ - أوراق تأسيس الرشكة.

املرة االوىل

دوالر  الـف  وخمسـون  سـتمائة   (٦٥٠٫٠٠٠)

امريكي.

(6) اشهر

احتياطي التوسعات

١٠٠٠٠ عرشة االف دوالر امريكي

71211157
Supply of (medium voltage Electrical 
motors 6.6kv).
1- Identification Chamber of Commerce 
(Class/ Excellent).
2- Taxation ID including Taxation Number.
3- Company Registration documents.

First time
 (650,000) six hundred, fifty thousand 
dollars US.
 (6) months.
Reserve of Expansion.
10000 Ten thousand dollars US.

* يمكن االطالع عىل كافة (الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي 
العطاءات لعقود تجهيز السلع الخاصة وضمن مرفقات املناقصة أعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنيت:

https://nrc.oil.gov.iq 

*  Please To access information on (required documents and contractual conditions) by reviewing 
the  ( special Instructions for Bidders ) of Bid's documents A/M which posted on our website: 
https://nrc.oil.gov.iq

العدد: ١٥٧٤٦
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٤

اعالن 
اىل الرشكاء / هدى عبد الجبار محمد / عبد محمد 

حمد 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي بلد 
والدجيل الكائن يف بناية قائممقامية قضاء بلد وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) 
مصطفى عب�د االله صبحي ( بالبن�اء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة ) 16 / 1890( مقاطعة 
) 4 حيالني ( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرشطي هيثم صالح علك عودة 

الحلفي( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة  

واملنشات 
العنوان /  محافظة البرصة / 5 ميل / قرب السوق 

الصغري
بم�ا انك متهم وف�ق امل�ادة 34 /اوال وثانيا من ق ع 
د  رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  الهمالك مما تس�بب 

بفقدان جهاز االتصال املرقم 
 ن�وع موت�وروال ع�ام 2008ول�م تقوم باع�ادة ما 

)HFW3282 GP360(بذمتك
او دفع مبلغ التضمني لحد االن

وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
ه�ذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�ي االوىل /  املنطقة الخامس�ة البرصة   خالل 
م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن  يف 
مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن

رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1547/ج2021/1

التاريخ : 2021/8/18
اعالن

 اىل املتهم الهارب / احمد شاكر عبد الحسني 
حيث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1547/ج1 
/2021( والخاص�ة باملش�تكي )ع�ي عدنان عيدان 
( وف�ق اح�كام امل�ادة 466 م�ن قان�ون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بجريدتني رس�ميتني محليتني بوج�وب الحضور يف 
موعد املحاكم�ة املصادف ي�وم 2021/9/28 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

حيدر طالب علوان
������������������������������������������

فقدان هوية جامعية
فقدت من�ي الهوية الجامعية الصادرة من الجامعة 
االس�المية كلي�ة الرتبي�ة قس�م اللغ�ة االنكليزي�ة 
والصادرة من الجامعة االس�المية يف النجف  باس�م 
املواطن�ة / دني�ا فرات ه�ادي فعىل من يث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
مقدمة الطلب

دنيا فرات هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد 396/ب2021/2

التاريخ 2021/8/23
اعالن

اىل املدعى عليه /سالم زاير جرب
اق�ام املدعي عب�د طالب ملك ادري�س الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
بتمليكه القطعة املرقمة 3/45829 حي الفرات 
بموج�ب التعه�د امل�ؤرخ 2012/12/1 بب�دل 
مقبوض ق�دره ثالثمائة مليون دينار  ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي املتنبي /2 محمد 
مجه�ول الدغ�ريي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة املص�ادف يف 2021/9/7 وعند 
عدم حضوره او ارس�ال من ينوب عنه  قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقه غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5821/ش2021/1

التاريخ 2021/8/18
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد فؤاد حمود
اقامت املدعية )مسار كاظم مظلوم ( الدعوى 
بالعدد 5821/ش2021/1 امام هذه املحكمة 
والت�ي تطلب فيه�ا تفريق للهج�ر  وملجهولية 
محل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار حي الس�الم النج�ف  قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع الدع�وى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/8/31 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان
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وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2 

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن احمد عيل حسني

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 11576/1  

املحلة او رقم واسم املقاطعة  سبع البور 
الجنس : قطعة ارض 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )11,499,963( دينارا  
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية   درجة اوىل 

محل االقامة املبني بالعقد 
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب 
بذل�ك مجهول محل االقامة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خ�الل 15 يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع 

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2 

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن عالء عبود حسن 

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 15666/1  

املحلة او رقم واسم املقاطعة  سبع البور 
الجنس : دار
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )21,333,806( دينارا  
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية   درجة اوىل 

محل االقامة املبني بالعقد 
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب 
بذل�ك مجهول محل االقامة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خ�الل 15 يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع 

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2 

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن منى عبد مزهر

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 4002/1  

املحلة او رقم واسم املقاطعة  سبع البور 
الجنس : قطعة ارض مشيد عليها بناء اىل الشبابيك

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )25,833,326( دينارا  
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية   درجة اوىل 

محل االقامة املبني بالعقد 
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب 
بذل�ك مجهول محل االقامة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خ�الل 15 يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع 

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2 

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن زينب عباس محيسن

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 11914/1  

املحلة او رقم واسم املقاطعة  سبع البور 
الجنس : قطعة ارض مشيد عليها بناء اىل الباتلو

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )13,682,270( دين�ارا  ثالثة ع�رش مليون وس�تمائة واثنان 
وثمانون الف ومئتان وسبعون دينار

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية   درجة اوىل 
محل االقامة املبني بالعقد 

بن�اء عىل اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائ�ن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامت�ك يف املحل املب�ني بالعقد وانه ليس لك محل اقام�ة معلوم غريه فتعترب 
بذل�ك مجهول محل االقام�ة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه 
خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة 

قسم الشؤون التجارية
ملحق اعالن  )للمرة االوىل(

لغرض اتاحة الفرصة الكرب عدد من الرشكات املجهزة ومن ذوي الخربة 
واالختص�اص تقرر تمديد غلق املناقصات  املبين�ة تفاصيلها يف ادناه 

لغاية يوم االربعاء املوافق 2021/9/8 الساعة الثانية عرش ظهرا
1 � مناقصة رقم GCCEP( 1/م/1( خط تجميع الكامريات الحرارية 

والفيديوية
2 � مناقص�ة رقم GCCEP( 2/م/2( مصن�ع انتاج محوالت التوزيع 

الكهربائية
3 � مناقص�ة رقم GCCEP( 3/م/3( معم�ل انتاج العدادات الذكية /

الدفع املسبق

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : وفاة / 2021
التاريخ : 2021/8/16

اعالن
قدم املدعو / محمد عبد عيل محمد 

 طلب�ا اىل هذه املحكمة ي�روم الحصول 
فيه ع�ىل حج�ة وف�اة للمدع�وة تغريد 
عبد عيل محمد ع�ىل انها توفيت بتاريخ 
اي  لدي�ه  تتوف�ر  فم�ن    1994/5/4
معلوم�ات ع�ن املدعوة  تغري�د عبد عيل 
محم�د علي�ه مراجع�ة املحكم�ة خالل 

عرشة ايام  من تاريخ النرش
القايض

عيل لفتة جادر
 ���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2316/ب2021/4
التاريخ 2021/8/24

اعالن
اىل  / املدعى عليه سجاد نايف خوان

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2019/9/5 يف  2316/ب2021/4  
واملتضمن الحكم بال�زام املدعى عليهما 
كل م�ن مش�تهاية كاظم عبد الحس�ن 
لرتك�ة  اضاف�ة  خ�وان  ناي�ف  ومري�م 
مورثهم�ا نايف خ�وان ج�رب بتاديتهما 
للمدعي�ة ثناء عبد الكاظم عبد الحس�ن 
مبلغ�ا ق�دره 14,000,000 ارعة عرش 
ملي�ون دين�ار وال�ذي يمثل مبل�غ رهن 
جزي�رة  م4   44784/3 املرق�م  العق�ار 
النجف حي امليالد والثابت يف عقد الرهان 
الخارجي امل�ؤرخ يف 2018/7/16 ثانيا 
املوضوع  الحج�ز االحتياط�ي  تصدي�ق 
م�ن قب�ل ه�ذه املحكم�ة ع�ىل س�هام 
م�ورث املدعى عليهم�ا املذكورين اعاله 
املرحوم نايف خوان جرب يف العقار املرقم 
44784/3 م4 جزيرة النجف حي امليالد 
بموج�ب اضب�ارة الحج�ز االحتياط�ي 
ام�ام ه�ذه املحكمة بالع�دد 40/ حجز 
احتياط�ي / 2019 ثالث�ا رف�ع اش�ارة 
الحج�ز االحتياط�ي املوضوع�ه من قبل 
هذه املحكمة عىل سهام الرشيك فاضل 
حمد نارص يف العق�ار املرقم 44783/3 

م4 
 ولثبوت ملجهولية محل اقامتكم  حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
حي القاس�م 5 نعيم حس�ون الخاقاني  
لذا تقرر تبليغ�ك  اعالنا  بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليت�ني  يوميتني ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة ط�رق الطع�ن القانونية   
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 
العدد 338/ب/2021
التاريخ 2021/8/22

اىل املطلوب اعادة القوة التنفيذية  ضده 
عبود هادي عرب  /

اعالن
التنفيذي�ة   الق�وة  اق�ام طال�ب اع�ادة 
ابراهيم راش�د ح�ران الدع�وى املرقمة 
338/ب/2021 املتضمن�ه طلب�ه اعادة 
 /38 املرق�م  للق�رار  التنفيذي�ة  الق�وة 

ب/1987 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ  وتايي�د مخت�ار 
املنطق�ة علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني 
يوميت�ني محليت�ني واس�عتي االنتش�ار 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة املصادف 2021/8/30 الساعة 
الثامن�ة صباحا ويف ح�ال عدم حضورك 
او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1574/ج2021/2

التاريخ : 2021/8/22
اعالن

 اىل املتهم الهارب / مرتىض اسكندر محمد
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )1574/ج2 /2021( 
والخاصة باملش�تكية )ش�اكر عب�د زياره س�لمان( وفق 
اح�كام املادة 459 من قانون العقوب�ات  وملجهولية محل 
اقامت�ك  حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بجريدتني رس�ميتني 
محليتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2021/9/30 وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

اثري عبد الحر جرب
���������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 23804 / 3  ميسان 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: دارين
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2    
املش�تمالت : حصة  صال�ة واس�تقبال ومطبخ وصحيات 

وغرفة سقوفه مسلم   
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :  ورثة / فالح حسن عاجل
مقدار البيع : حصته من العقار 

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل يف املزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن )ورثة فالح 
حسن عاجل( لقاء طلب الدائن املرتهن ) امل حسن محمد  
( البال�غ ) 9000000 تس�عة مليون دين�ار ( فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيم�ة املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 60000000( 
ستون مليون ديناراً  وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
عبد النارص جواد كاظم الفتالوي

مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

وزارة العدل 
دائرة رعاية القارصين 

العدد 1763
التاريخ 2021/8/24

اعالن
تعلن مديرية رعاية القارصين يف املثنى عن رغبتها ببيع 
السيارة املرقمة 18672أ املثنى خصويص نوع هونداي 
س�وناتا موديل 2013 عن طريق املزاي�دة العلنية ببدل 
بي�ع قدرة 10000000 عرشة مليون دينار تبدا  اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لرس�و املزايدة وبعد م�رور 30 ثالثون 
يوم�ا من الي�وم التايل لتاريخ االع�الن والنرش وعىل من 
لدي�ه الرغبة بالحض�ور اىل مقر ه�ذه املديرية باملوعد 
املحدد مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
وعىل املزايد االخري جلب املستمس�كات االصولية ومبلغ 
التامينات قبل موعد املزايدة بثالث ايام وان يتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واعالن املزايدة 
املواصفات 

الس�يارة مس�جلة باس�م املحجوز محمد عبد الحسني 
كاظ�م رق�م الس�يارة 18672أ املثن�ى خص�ويص نوع 
هون�داي س�وناتا مودي�ل 2013 الهي�كل العام وس�ط 
م�ع وجود تبديل بالجامل�غ االمامي من اجالنب االيمن 
وتصلي�ح يف بع�ض اج�زاء الس�يارة االطارات وس�ط 
املحرك صالح للعمل دواخل السيارة وسط الكهربائيات 

نظامية 
يقضان حميد خضري

مدير رعاية القارصين
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/921

التاريخ 2021/8/17
اعالن

اىل املتهم�ني الهارب�ني كل م�ن  )عب�اس فاض�ل فليح 
الجبوري ومعني فرحان فليح الجبوري ( 

اقتىض حضوركم امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم 
حول التهمه املس�ندة اليكم وفق احكام املادة 405  من 
قان�ون العقوب�ات  وبداللة مواد االش�رتاك 49,48,47 
من�ه وملجهولية محل اقامتكم تق�رر تبليغكم اعالنا يف 
محل اقامتكم ومركز رشطة املشخاب  وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2022/2/17 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة
العدد 1643/ج/2021
التاريخ 2021/8/23

اىل املتهم الهارب ) عيل رحيم عبد الزهرة( 
يسكن السماوة الغربي وحاليا مجهول االقامة

احال�ك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م 528 يف 
2021/6/28  وفق اح�كام املادة 446  من قانون 
العقوبات  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسب 
اشعار مختار املحلة املرفق بالدعوى تقرر تبليغكم 
ن�رشا بصحيفت�ني محليتني بالدع�وى املقامة من 
قبل املشتكي ) عبد الله هيثم عبد الحسني( وتعني 
يوم 2021/9/30 موعدا للمحاكمة  ويف حالة عدم 
حضورك س�تجري بحق�ك املحاكم�ة غيابيا وفقا  

لالصول
القايض

حيدر شاكر حميد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد 87/ب/2021

التاريخ 2021/8/24
اعالن قرار حكم غيابي

اىل املدعى عليها / فاطمة عبد الرضا حسن
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2021/6/15 بتاري�خ 
قرارها يف الدعوى املرقمة 87/ب/2021 املتضمن 
الحك�م بتاديتك للمدعي مؤيد محس�ن عطش�ان 
مبلغ قدره مائة مليون دينار ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك يف الوق�ت الحارض لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني وذلك عن 
القرار الص�ادر يف هذه الدعوى ولك حق االعرتاض 

واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية
القايض

حيدر محمد عيل الصالح
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد 2311/ش2021/3

التاريخ 2021/8/24
اعالن

اىل املدعى  عليه / محمد هادي عيل
اقامت املدعية فاتن هادي طحوار الدعوى املرقمة 
اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا تصديق 
الط�الق الرجع�ي  الواق�ع للم�رة االوىل واملؤرخ يف 
امل�اذون  قب�ل  م�ن   3032 بالع�دد   2020/6/20
الرشع�ي الس�يد ط�ارق الس�يد ص�ادق الفح�ام  
وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك اعالنا 
بحصيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2021/9/6 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر

إىل ال�رشكاء ميامي وختام وانع�ام وحنان و فاتن 
بنات عب�د الرضا لفته توجب عليك�م الحضور إىل 
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقه عىل قيام رشيكتكم كحلالء جرب 
س�لمان بالبناء ع�ىل حصتها املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 52364/3 حي النداء خالل مده خمس�ه 
عرش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقكم 

باالعرتاض مستقبال
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/777

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل املتهم الهارب )عباس فاضل فليح الجبوري( 
اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك حول التهمه املس�ندة اليك وفق احكام 
املادة 31/405  من قان�ون العقوبات   وملجهولية 
محل اقامت�ك تقرر تبليغك اعالن�ا يف محل اقامتك 
ومركز رشطة املشخاب  وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2022/1/6 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1985|2021
التاريخ/2021/8/24 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل 75/2م 
37 ام هليل  الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين)عيل 
عيىس عوي�د( املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن )عمار 
جالل عب�د الرزاق(البال�غ )20,000,000(  مليون  
دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / يف منطقة ام هليل قرب 
الحويل رقم العقار 75/2م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
3-ح�دوده واوصاف�ه  : كما مثب�ت يف صورة قيد 

العقار
4-مشتمالته :-  

5-مس�احتة :-  1000س�هم من اصل 7000سهم 
عليها املدين

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : 20,000,000  عرشون مليون 
دينار عراقي ال غري

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

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2021/928
التاريخ 2021/8/18

اعالن
اىل املته�م اله�ارب )كري�م ناج�ح مالح 

البديري( 
اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمه املس�ندة 
الي�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 1/295  من 
قان�ون العقوب�ات   وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل 
اقامتك ومركز رشطة العباس�ية  وهذه 
املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

 2022/2/20
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة جنح املشخاب 
العدد / 300/ج/2020
التاريخ / 2021/7/25

اعالن
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
بح�ق   2020/7/15 يف  300/ج/2020 
املج�رم اله�ارب احم�د ابراهي�م عباس 
ظاهر العب�ودي غيابيا الحك�م بعقوبة 
الحبس الش�ديد مل�دة ) ثالثة س�نوات ( 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 457 عقوب�ات 
ومن حقه االعرتاض عىل الحكم الغيابي  
اعاله مدة ثالثة اش�هر م�ن تاريخ نرش 
االع�الن وعن�د ع�دم االع�رتاض يصبح 
بمنزل�ة  والعقوب�ة  بالتجري�م  الحك�م 
الحك�م الوجاهي اس�تنادا الحكام املادة 

243/أ االصولية 
القايض

صفاء ناجي املوىل
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 795/ج2021/2
التاريخ : 2021/7/15

اىل املتهم املحكوم غيابيا / ش�اكر كريم 
شاكر

اص�درت محكمة جن�ح النج�ف حكما 
 ( املرقم�ة  الدع�وى  يف  بحق�ك  غيابي�ا 
 2021/1/17 يف  795/ج2020/2( 
واملتضمن الحكم عليك بالحبس البسيط 
ملدة ثالثة وعرشة ايام  اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 453 م�ن قانون العقوب�ات  رقم 
111 لس�نة 1969 املع�دل مع االحتفاظ 
للمش�تكيحيدر ع�يل ش�اكر بالح�ق يف 
واملطالب�ة  املدني�ة  املحاك�م  مراجع�ة 
بالتعويض عند اكتس�اب القرار الدرجة 
القطعي�ة وكذل�ك اص�دار ام�ر قب�ض 
وتح�ري بحقك ولك ح�ق االعرتاض عىل 
الق�رار بعد تبليغ�ك عن طري�ق االعالن 
والن�رش بواس�طة جريدتني رس�ميتني 
محليت�ني ويف حالة عدم االعرتاض يعترب 
الحك�م الغيابي بمثابة  الحكم الوجاهي 

بعد مرور ثالثة اشهر من نرش االعالن 
القايض

عدنان كريم عبد عيل 
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جلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2021/776
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املتهم الهارب )محسن سطام علوان 

الغزايل(  
اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمه املس�ندة 
الي�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 28/اوال من 
قانون املخدرات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لسنة 2017    وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وقسم 
ش�ؤون املخ�درات واملؤث�رات العقلية يف 
النجف وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2022/1/5 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية



رياضة7
العدد )2436( االربعاء  25  آب  2021

جلنة كأس احتاد اخلليج تتفقد مرافق احتضان »النسخة الـ 25«
             المستقبل العراقي/ متابعة

ُينِف�ذ فريق اللجن�ة املُبتعثة م�ن قبل اتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم، اىل محافظة 
البرصة للوقوف عىل درج�ة جاهزية املدينة 
الستضافة )النسخة ال� 25(، اليوم ،الثالثاء، 
وضمن الربنامج املُعد س�لفا، ث�الث فقرات 
ُتس�تهل بزي�ارة مالع�ب املدين�ة الرياضية 
صباحا ومن ثم تفقد مرشوع ملعب امليناء، 
لالطالع عىل نسبة االنجاز املُتحققة بفقرات 
العم�ل، ومالع�ب التدري�ب وأماك�ن تدريب 
الح�كام، ومن ثم إجراء زيارة ثانية للفنادق 

والوقوف عىل بقية األمور اللوجستية، التي تدعم 
ُمهمة إنجاح تنظيم البطولة.

 اجتماع نهائي
وقال نائ�ب رئيس الهيئ�ة التطبيعية التحاد كرة 
الق�دم الدكتور ش�امل كام�ل: ان”الوف�د الفني 
املُرافق للجنة الخليجية َسيعقد يف الساعة الثانية 
والنص�ف من ظهر اليوم ،الثالثاء، اجتماعا تطال 
محاوره املُتعلقات، التي ُتسهم يف تيسري الجوانب 
الفنية للبطولة” مبينا أن “الوفد س�ُينفذ مس�اء 
زي�ارة ميداني�ة ألح�د مواق�ع املنش�آت الخاصة 
باحتض�ان فعالي�ات النس�خة املقبل�ة” ُمضيفا 
“وَس�ُيعاود وفد لجنة كأس اتحاد الخليج العربي 
صباح يوم غ�د األربعاء، زي�ارة املالعب واملرافق، 
التي ُتعنى بالوحدات التدريبية وُمناقش�ة األمور 

اللوجس�تية األخ�رى، بهدف الوق�وف عىل كامل 
أهلية املُنش�آت واملراف�ق املُخصصة” مش�ريا اىل 
أن “اللجنة س�تعقد مس�اء االجتماع النهائي مع 
االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم للتعاطي بمختلف 
التفاصيل، التي تصل بمدياُتها، اىل ضفة الجوانب 
املش�مولة بعملي�ة التقيي�م” ُمس�تطردا “فيم�ا 
س�يكون ي�وم بعد غ�د الخميس، موع�دا ملُغادرة 
وف�د لجنة اتحاد كأس الخليج العربي، عن طريق 
مطار الب�رصة باتجاه مدينتي الدوحة ودبي بعد 
أن يك�ون فريقه�ا اإلداري والفن�ي، أنهى عملية 
الرص�د والتقيي�م للمالع�ب واملراف�ق الخاص�ة 
بمل�ف اس�تضافة البرصة للنس�خة )ال�25( من 
بطولة الخليج العربي املُقررة مبدئيا نهاية العام 

الحايل«.
 برنامج ُمتكامل

وكان وف�د لجن�ة تقيي�م املالع�ب واملراف�ق 
املهي�أة الحتض�ان بطول�ة الخلي�ج العربي 
واملُبتعث�ة من اتح�اد كاس الخلي�ج العربي 
لك�رة الق�دم، قد ح�ط الرح�ال يف محافظة 
الب�رصة صباح أم�س االثنني ع�ىل دفعتني، 
الفريق األول وصل م�ن الدوحة والثاني من 
دبي، حيث قام الوفد، الذي يضم )12( عضوا 
برئاس�ة الدكت�ور حمي�د الش�يباني عضو 
املكت�ب التنفيذي رئيس لجنة املس�ابقات يف 
اتحاد كأس الخليج، مساء بعقد اجتماع مع 
االتح�اد العراقي لكرة الق�دم ومن ثم التقى 
املقاولني واملس�ؤولني عن املالعب الرئيس�ة 
ومالع�ب التدري�ب وزار بعده�ا الفن�ادق املُقررة 

إلقامة وفود البطولة.
وض�م وفد اللجنة، الذي كان يف اس�تقباله بمطار 
الب�رصة ال�دويل مدير ع�ام الدائ�رة البدنية أحمد 
املوسوي ونائب رئيس الهيئة التطبيعية د.شامل 
كام�ل وأم�ني ال�ر محم�د فرح�ان، إضافة اىل 
ُممثلني عن محافظة البرصة، اثنى عرش شخصا 
يتقدمهم الدكتور حميد الشيباني رئيسا اىل جانب 
)11( عض�وا هم جاس�م الرميحي األم�ني العام 
نائ�ب رئيس لجنة املس�ابقات واحم�د الخميس 
وحم�د الهاج�ري وفيصل إس�ماعيل املستش�ار 
الس�راتيجي وط�ارق ع�ي وديمي�ري زينتوس 
ومصطف�ى أحم�د ومحمد عب�د الواح�د واحمد 

النعيمي ومريزا احمد وخالد الحاج.

إدارة كربالء جتدد ثقتها باملدرب عيل وهاب
             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رئيس الهيئة االدارية لنادي كربالء 
عن تجديد الثقة باملدرب عي وهاب لقيادة 
فريقها الكروي يف منافسات دوري الدرجة 
االوىل للموسم الجديد.وقال أحمد هدام: أن 
االدارة تعاق�دت أيض�ا مع املدرب املس�اعد 
قيص هاش�م بناء عىل رغب�ة املدرب وهاب 
وهناك مدرب للحراس وآخر للياقة البدنية 
من خ�ارج املحافظة خالل هذا االس�بوع، 
مبين�ا أن االدارة منح�ت كل الصالحي�ات 
للم�درب يف مس�ألة اختيار الجه�از الفني 

املساعد وكذلك استقطاب الالعبني وحسب حاجة 
الفري�ق لبعض املراك�ز ألن إدارة النادي أبقت عىل 
جمي�ع عن�ارص فريقها الكروي للموس�م املايض 
ولم تمنح كتاب اس�تغناء ألي من الالعبني وتؤكد 
يف الوق�ت نفس�ه  تقدي�م دعمها الكام�ل للمالك 
التدريبي وتوفري كل مستلزمات النجاح للفريق يف 
املوسم املقبل . رئيس النادي أكد أن هناك معسكرا 
تدريبيا للفريق منتصف الش�هر املقبل نسعى من 
خالله إىل تأمني مباريات تجريبية الختيار القائمة 
النهائية قبل منافس�ات الدوري ال�ذي من املؤمل 
أن ينطل�ق يف الثاني عرش م�ن ترشين االول املقبل 
بمشاركة 24 فريقاو هو دوري عام ملرحلة واحدة 
.يذك�ر ان  امل�درب عي وه�اب كان قد ارشف عىل 
قي�ادة كرة كرب�الء خالل الجول�ة الثالثة ملباريات 

دوري التأهيل للموسم املايض خلفاً  للمدرب فؤاد 
جواد .سجاد رعد: أطمح لتقديم مستويات مميزة 
بقمي�ص نفط ميس�اناعرب الالعب س�جاد رعد 
عن  س�عادته بعد انتقاله رسميا اىل صفوف نفط 
ميس�ان يف صفقة تمتد لعام واحد قابل للتجديد، 
ليمثل فريق )فرس�ان اململكة( يف املوسم الكروي 
املقبل.وقال رعد: انه س�عيد ج�دا باالنتقال لنفط 
ميس�ان، ويس�عى لتقدي�م مس�تويات جيدة مع 
فريق�ه الجديد يف الدوري املمت�از، وان يكون عند 
حس�ن ظ�ن االدارة واملالك التدريب�ي والجماهري.
واضاف ان نفط ميس�ان يمتل�ك جميع مقومات 
النجاح وسيكون منافس�ا بقوة يف املوسم املقبل، 
عىل ام�ل نيل مرتب�ة متقدمة يف ال�دوري، مقدما 
شكره الدارة فريقه الس�ابق )نفط الوسط( عىل 
الدع�م واملس�اندة طيلة امل�دة الس�ابقة التي مثل 

فيها ك�رة النادي، ومتمنيا لعندليب الفرات 
التوفيق يف مش�اركته املحلي�ة املقبلة.وعن 
صفقات فريقه يف االنتقاالت الحالية اش�ار 
اىل ان ادارة نف�ط ميس�ان عززت الصفوف 
مؤخ�را بالتعاق�د م�ع املهاجم ف�الح عبد 
الكري�م م�ن نف�ط الوس�ط ونه�اد محمد 
العب الجوية الس�ابق بنظ�ام االعارة، كما 
ضمت ح�ارس املرمى ع�الء خليل، يف حني 
ت�م تجديد عق�ود اكرم رحيم وعي قاس�م 
وس�تار جب�ار وحس�ني مطر. وخت�م رعد 
حديث�ه ع�ن مش�واره الريايض قائ�ال: ان 
بدايته كانت ضمن املدرسة الكروية لشيخ 
املدربني الراحل عمو بابا، ثم وجهت الدعوة 
له من قب�ل املدرب موفق حس�ني لتمثيل منتخب 
االشبال عام )2006(، يف مهرجان الرؤيا االسيوية 
الذي ضيفته قطر، بعدها انضم ملنتخب الناشئني، 
وارتدى قميصه يف تصفيات كأس القارة الصفراء 
يف اليمن، ونهائيات اس�يا يف اوزبكستان )2010(، 
وداف�ع ع�ن ال�وان منتخ�ب الش�باب يف الرحل�ة 
االعدادية التي س�بقت املشاركة يف مونديال تركيا 
)2013( تحت قيادة املدرب حكيم شاكر، وتواجد 
ضم�ن صف�وف االوملبي ب�ارشاف امل�درب هادي 
مطنش، ام�ا بخصوص تجاربه م�ع االندية فانه 
لعب م�ع فرق الك�رخ والنفط وال�زوراء والنجف 
والكهرب�اء ونف�ط الوس�ط، قب�ل انتقال�ه لنفط 

ميسان.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رصاع إيطايل
عىل منبوذ برشلونة

بوجبا: رقم يونايتد 
القيايس ال يضاهي األلقاب

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن آخر التطورات املتعلقة 
بمس�تقبل البوس�ني مريالي�م بيانيتش، العب برش�لونة، 
يف املريكات�و الصيف�ي الحايل.ويرغب بيانيت�ش يف مغادرة 
برش�لونة واالنتق�ال لن�اٍد يج�د في�ه فرصة أك�رب للعب، 
خاصة وأنه ال يحظى بثقة الهولندي رونالد كومان مدرب 

برشلونة.
وأراد بيانيت�ش الع�ودة لناديه الس�ابق يوفنت�وس، إىل أن 
التعاق�د مع مانوي�ل لوكاتيي مع عدم بي�ع آرون راميس 
حت�ى اآلن يعقد م�ن حس�م الصفقة.وبحس�ب صحيفة 
»كوري�ريي ديلو س�بورت« اإليطالية، ف�إن بيانيتش لديه 
3 ع�روض أخ�رى من إيطالي�ا، وتحديًدا م�ن أندية نابويل 
وروم�ا وفيورنتينا ولكن عىل س�بيل اإلعارة.وأش�ارت إىل 
أن بيانيتش تلقى اتصاالت من لوتش�يانو سباليتي، املدير 
الفني لنابويل، ل�رشح مرشوعه مع البارتينوبي، مع العلم 
أن البوسني لعب تحت قيادة سباليتي يف روما.ويعترب روما 
م�ن البدائل املطروح�ة بقوة أيًضا، حي�ث يعرف بيانيتش 
الن�ادي جيًدا بعد أن لعب هناك عدة س�نوات، باإلضافة إىل 

التحدي املتمثل يف العمل تحت قيادة جوزيه مورينيو.

برشلونة يرفض عرضًا أملانيًا لضم موريبا

ريال مدريد يقرتب من حتصني نجم جديد

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، دخول 
اليبزيج يف مفاوضات مع برش�لونة، من 
أجل الحصول عىل إلياكس موريبا، العب 
البلوجرانا، قبل نهاية املريكاتو الصيفي.

وينته�ي عق�د إلياكس موريب�ا صاحب 
ال�18 عاًما مع برش�لونة بنهاية املوسم 
الجاري، كما أن الالع�ب يرفض التوقيع 

عىل عقود جديدة.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فق�د ق�دم اليبزي�ج عرًض�ا 
مبدئًيا يبلغ حوايل 5-6 مليون يورو، وهو 
مبلغ بعيد جًدا عن الذي حدده برشلونة، 

والذي يصل إىل 20 مليون يورو.
وأضاف�ت أن مس�ؤويل برش�لونة لي�س 
لديهم نية للتفاوض حول س�عر موريبا، 

وس�يواصل الالع�ب التدري�ب م�ع فريق 
الشباب وسيش�اهد جميع املباريات من 

املدرجات إذا لم يأِت بعرض مقنع.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن هناك إرصار 
ع�ىل أنه ال تس�اهل م�ع العب س�يكون 
ح�رًا يف الصي�ف املقبل، ألنه�م يعتقدون 
أن ممثلي�ه اتفقوا بالفع�ل عىل مصريه 

الجديد.
وال يتوقع برشلونة أن اليبزيج سيحسن 
عرضه، ألن موريبا سيكون متاًحا بشكل 

مجاني بالفعل يف صيف 2022.
ومع ذلك، فإن اليشء الوحيد الذي يمكن 
أن يحرك اليبزيج، أن الالعب عندما يكون 
متاًحا مجاًنا، س�يكون لديه عروًضا من 
ألح�د  اللع�ب  وس�يفضل  الربيمريلي�ج، 

الفرق اإلنجليزية.
ويف السياق ذاته، ال يزال موريبا مستبعًدا 

من املش�اركة مع الفريق األول، ويتدرب 
م�ع الفريق الرديف ألنه ل�م يقبل عرض 

التجديد الذي قدمه له برشلونة.
ويش�عر موريب�ا باس�تياء م�ن النادي، 

م�ن  يتلقاه�ا  الت�ي  املعامل�ة  ويعت�رب 
برشلونة غري محرمة، حيث رصح بذلك 
للعديد من املوظفني واملديرين التنفيذيني 

يف الربسا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحفي إس�باني، باقراب نج�م جديد يف 
ريال مدريد، من تجديد تعاقده مع املرينجي. 

وأعل�ن ريال مدري�د مؤخرًا تجديد عق�ود الثالثي تيبو 
كورتوا وداني كارفاخال وكريم بنزيما. 

وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فإن األوروجواياني فيدي فالفريدي، س�يمر قريًبا عىل 
مكت�ب فلورنتينو برييز، رئيس الريال، من أجل تجديد 

عقده. 
وأضافت الصحيفة، أن االتفاق تم بالفعل، ومن املتوقع 

أن يتم اإلعالن الرسمي خالل الساعات املقبلة.

ويرتبط فالفريدي بعقد م�ع ريال حتى صيف 2025، 
إال أن ري�ال مدريد قرر اإلبقاء عليه ملدة أطول وتجديد 
عق�ده حتى صي�ف 2027.ويب�دو أن اإليط�ايل كارلو 
أنش�يلوتي، املدير الفني لريال مدريد، يثق يف فالفريدي 
بش�دة، حيث دف�ع ب�ه أساس�ًيا خ�الل أول مباراتني 

بالليجا أمام أالفيس وليفانتي.

إشارة باريس تضع مبايب 
عىل باب مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

بعد جدل طويل منذ نهاية املوس�م املايض، بش�أن مستقبله، ربما يكون 
النجم الفرنيس كيلي�ان مبابي أقرب من أي وقت مىض من الخروج من 

باب »حديقة األمراء« صوب العاصمة اإلسبانية مدريد.
وينته�ي عقد مبابي مع باريس س�ان جريمان بختام املوس�م الجاري، 

ورغم ذلك يرص الالعب عىل الرحيل هذا الصيف.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن ريال مدريد وضع اسراتيجية 
لض�م مبابي هذا الصيف، مكونة من رشط�ني، األول هو رفض املهاجم 
تجدي�د عقده مع باريس، والثاني انتظار إش�ارة من مس�ؤويل النادي 

الفرنيس ببيع الالعب، وقد تحقق الرشطان بالفعل.
وأضاف�ت الصحيفة املقرب�ة من ريال مدري�د، أن املرينجي اهتم بكل 
التفاصي�ل املتعلق�ة بالصفقة، من إش�ارات ومكاملات وس�وء فهم 
محتمل، ولم يس�مح ألي ش�خص بالتدخل وخلق أي نزاع قد يعرقل 

مساعيه يف هذه الصفقة.
وأش�ارت ماركا إىل أن كل جهود ريال مدريد يف اآلونة األخرية كانت 
ترك�ز عىل ضم مباب�ي، وليس أي العب آخر، مم�ا جعل املرينجي 
يرفض فكرة عودة الربتغايل كريستيانو رونالدو، رغم أنها متاحة، 

كما تجاهل وجود مينو رايوال وكيل هاالند يف مدريد.
وش�ددت الصحيفة ع�ىل أن مبابي قاوم كل الع�روض وواجه 
الضغط الجماه�ريي، من أجل االنتقال لري�ال مدريد، وبالتايل 
لن يخ�ذل النادي امللكي النجم الفرنيس، وس�يتدخل إلحضاره 

من باريس.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى النج�م الفرن�يس ب�ول بوجب�ا أن تحقي�ق األرق�ام 
القياس�ية لن يعن�ي أي يشء، يف حال لم يتوج مانشس�ر 

يونايتد باأللقاب.
وع�ادل مانشس�ر يونايت�د الرق�م القيايس آلرس�نال من 
خ�الل تفادي الهزيمة يف 27 مب�اراة متتالية خارج ملعبه 
يف الربيمريلي�ج، وذلك بعد التعادل ي�وم األحد املايض أمام 
س�اوثهامبتون )1-1(.وق�ال بوجب�ا بحس�ب م�ا نقلت 
صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية: »الرقم عظيم، لكن أفضل 
الف�وز بال�دوري ع�ىل أن أحظ�ى به�ذا الرق�م. األمر جيد 
وإيجاب�ي، ويف املرة املقبلة نرغب يف أن نملك الرقم الخاص 
بالف�وز خ�ارج أرضنا«.وأضاف: »س�يكون ذل�ك أفضل، 
ولي�س التعادل، خاص�ة عند معرفتنا بقدرتن�ا عىل الفوز 
بتلك اللقاءات، كنا نس�تحق ما ه�و أكثر، لكن علينا أيًضا 
إظه�ار ما هو أكثر يف أرض امللع�ب، فبعد الهدف انخفض 
مستوانا وفقدنا الس�يطرة«.وتابع: »بالطبع نحن سعداء 
لع�دم الخس�ارة، لكننا خرنا نقطتني ويف نهاية املوس�م 
يونايت�د  مانشس�ر  أهميتهما«.ويرح�ل  س�ندرك م�دى 
ملواجهة وولفرهامبتون يوم األحد املقبل، وعن ذلك اللقاء 
ق�ال بوجبا: »املباراة املقبلة خارج أرضنا، ونقاطها مهمة 

للغاية، وال نرغب يف التفريط بها«.

بوكيتينو يستقر عىل رحيل ثالثي سان جريمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي فرنيس، عن اقراب 3 العبني من 
الرحيل عن باريس سان جريمان، يف املريكاتو الصيفي 

الجاري.
وأب�رم باريس س�ان جريم�ان 5 تعاقدات م�ن العيار 
الثقي�ل ه�ذا الصيف، وه�م ليونيل مييس وس�ريجيو 

رام�وس وأرشف حكيم�ي وجيانلويج�ي دوناروم�ا 
وجورجينيو فينالدوم.

وبحس�ب صحيفة »ل�و باريزي�ان« الفرنس�ية، فإن 
وص�ول مثل ه�ؤالء الالعب�ني يف وجود كيلي�ان مبابي 
ونيمار دا سيلفا، سيجرب الفريق عىل التخي عن بعض 
من العبيه الحاليني. وأضافت أن س�ان جريمان يضم 
حالًي�ا 29 العًبا، وهو رق�م ال يمكن ألي فريق تحمله، 

كم�ا أش�ارت إىل أن الثالث�ي األقرب للرحيل، واس�تقر 
عليهم بالفعل املدرب ماوريس�يو بوكيتيو هم: »اليفن 

كورزاوا ورافينيا ألكانتارا وبابلو سارابيا«.
وأوضحت أن الثنائي كورزاوا وسارابيا لم يتجاوزا 15 
دقيقة يف أول 3 مباريات لباريس يف الدوري هذا املوسم، 
رغم غياب مييس ونيمار وماركينيوس وراموس، ومن 

املؤكد أن فرصهما ستكون أقل عندما يعود الرباعي.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 28/استمالك / 2021

التاريخ 2021/8/22
اعالن

اىل / املطل�وب اطف�اء ح�ق الترصف ضده�م / عي كاظ�م وحيد وعادل هاش�م 
مه�اوش ويوس�ف كلف حواش ومحم�د كاظم محمد ورتبة ش�الش ومحمد عبد 
الل�ه زغري وفرات كاظ�م وهذال مظفر مه�دي ونور كاظم اس�د وصبحي مردان 
م�وىس وواثق مردان م�وىس وعي مردان موىس ونعيمة ج�واد غايل وجواد محمد 
عباس وشدهان كاظم وعلوان خضري عباس ونجاح جفات ونرين نجاح جفات 
وجاكلني نجاح جفات وعبد الحس�ني عباس كريم وزهية وش�هية وس�كينة عىل 
عباس  اوالد عباس كريم وحسني عي عباس وزهرة لوتي كاظم وامل مطر كاظم 
وحس�ني فيصل عباس وساهي وراهي وعباس وعبد وعدنان اوالد فاضل عبد زيد 
ومحمد و عي جبار عبد زيد وعي عويز حس�ني وفطم عبد جرب وحبيب وحس�ون 
وش�هية وجرب وعليوي وعباس وس�عدية اوالد حمزة و جبار حسني هالل وغثيث 
حس�ني هالل وندى محمد هليل وحس�ني جرب وهاب وف�ارس امني كاظم ومجيد 
حميد جاس�م ومصطفى قاس�م محمد ورياض عبد الحس�ني مهدي وعي جودي 
عبد العباس وحيدر عي حس�ني ورسمد اس�عد شاكر وحس�ني عي عزوز ورايض 
محمد موىس وصباح محمد موىس وصالح امغيض عباس و رحيم امغيض عباس 
وهيفاء امغيض عباس واحس�ان وعدنان وعي ووسام وحيدر وانور وندى وهدى 
اوالد داود س�لمان ونصي�ف وعقيل وعي ووجدان اوالد جاس�م محمد وحس�نني 
حس�ني كاظم وحيدر س�عد ناجي واحمد غافل عي  وعم�ار عباس محمد ومخلد 
ه�ذال مظفر وس�ام نور كاظم وامري ج�رب رضا وطارق و حس�ني  وانور وحامد 
وبراك وخالدة ورجاء وحميدة وفائزة واقبال اوالد سعد نور واسيا عبد موىس عبد 
الحسني وناهدة جواد وكرار احسان سعد وحسني يحيى عباس وحسن عي عويز 

وحوراء ستار رضا وجاسم محمد رايض وعالء قاسم ظاهر وعي فارس معني
اق�ام املدع�ي محاف�ظ النجف / اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اع�اله والذي 
يطل�ب فيها اطفاء حق الترصف عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )2/56( مقاطعة 
1 بحر النجف وبمس�احة 10م عرضا و 1400 م طوال وهي مس�احة الخط الناقل 
للمج�اري الثقيل�ة والعائدة للمطلوب اطفاء حق الت�رصف ضدهم وبالنظر لتبلغ 
اثنني من املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم قررت هذه املحكمة تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني رس�ميتني يوميت�ني محليتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة املصادف 2021/9/5 الس�اعة الثامنة صباحا ويف ح�ال عدم حضوركم 
او ارس�ال من  ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

االصول 
القايض

عي حميد الحيدري

فقدان هوية جامعية
فق�دت مني الهوي�ة الجامعي�ة الصادرة م�ن الجامعة االس�المية كلية 
التقني�ات الطبية  والصادرة من الجامعة االس�المية يف النجف  باس�م / 

نور حفظي حسني  فعىل من يثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
مقدمة الطلب

نور حفظي حسني
������������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن   ) حس�ني رحيم داي�خ(  طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه 
تس�جيل اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه ) الصف�ران(  بدال من )ف�راغ( وعمال 
باح�كام امل�ادة ) 24/ثاني�ا( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 635 / ش / 2021 
التاريخ : 24 / 8 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / قيس عبد الله جاسم / مجهول محل االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعية ملياء ف�وزي محمد املرقمة 635 / ش / 
2021 والت�ي تطلب فيها التفريق لل�رر وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض حضورك بيوم 
املرافع�ة املص�ادف 8 / 9 / 2021 ويف حالة عدم حضورك او حضور من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم
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د. فاضل البدراني

تعتمد معظم الرشكات واالسواق واملحالت عىل ترويج بضاعتها عىل 
مواق�ع التواصل االجتماعي بعد ان القت ه�ذه املواقع اقباالً كبرياً يف 
ظل الظروف االجتماعية والصحية التي رافقت الفرتة املاضية والتي 
جعل�ت من بع�ض املواطنني حبي�ي املنازل واملناط�ق، وكان يف ذلك 
ترفي�ه عن النفس والخ�روج من العزلة ملعرفة االخب�ار االجتماعية، 
وكذلك كانت فرصة ايضاً للتس�وق املنزيل والحصول عىل االحتياجات 
الخاصة من هذه املحال وباألسعار االعتيادية وهو يشء جيد يف ضل 
الظروف املذكورة ال س�يما وان مصادره�ا معروفه وتخضع للرقابة 
واملتابعة وباإلم�كان التواصل معهم يف حال وجود اي خلل والوصول 

اليهم بيرس وسهولة.
ولك�ن ظهرت بعض املواقع االلكرتونية املمولة واملجهولة التي تروج 
لبضاع�ات م�ا ان�زل الله به�ا من س�لطان منها ما هو غ�ري مقبول 
اجتماعياً ومنايف للقيم االخالقية والرتويج للشذوذ الجني واالنحطاط 
القيمي والتي تؤثر بش�كل مبارش وغري مب�ارش عىل معدل االنحراف 
النس�بي لدى بعض الفئ�ات العمرية الغري مدرك�ة للواقع املجتمعي 
وم�ن الذين ال يخضعون للرقاب�ة االبوية املبارشة والتي تؤس�س اىل 
االنح�راف بكل يشء وبالتايل س�هولة اس�تخدامهم كفرائس وغنائم 
برشية يتم ترويضهم وفق التصورات واملعتقدات الفكرية التكفريية. 
ام�ا النوع االخر من ه�ذه املواقع التي تعرض بضاعتها املغشوش�ة 
والرديئة بطريقة احرتافية وبأس�لوب التوصي�ل املبارش والتي دائماً 
ما يقع فريس�تها بع�ض العوائل والفتيات الالتي ال يس�تطيعون ان 
البوح لذويهم عن حجم الغش الذي تعرضوا له من قبل هذه املواقع، 
والس�ؤال هنا هل هن�اك رادع له�ذه املافيات التجاري�ة؟ بالطبع ان 
هؤالء الذين امتهنوا الغش والتالعب بالس�وق املحيل من خالل رضب 
البضاع�ات الجيدة واالصلية التي يتم اس�تريادها بموافقات اصولية 
ودخوله�ا للبلد بصورة رس�مية، خالف�اً ملواد وبضاعة ه�ذه املواقع 
الت�ي ال نعرف آلية دخولها وطريقة اس�تريادها واحتمالية صناعتها 
يف معام�ل محلية وتوضع عليها عالمات تجارية وهذا بطبيعة الحال 

يؤسس اىل جريمة اكرب ُيحاسب عليها القانون.
واملوض�وع االه�م هنا انن�ا امام تروي�ج لبعض األدوي�ة والعالجات 
واملكمالت الغذائية املتعددة االس�تعمال اما للتنحيف او التس�مني او 
التبيض وغريها من املسميات واياً كانت فحتماً انها سموم دوائية قد 
تؤدي اىل امراض عديدة مما يس�بب زيادة يف معدالت االصابة بضعف 

املناعة والتي هي االساس يف انهيار املنظومة الصحية.
ومما تقدم نحتاج اىل تظافر الجهود للجهات املعنية بالصحة العامة 
يف املجتمع للقضاء عىل هذه املواقع ومحاسبة املروجني لها من اجل 

نظام اجتماعي صحي.

األح�داث أفعال، لها فاعلها، فكيف بفاع�ل أبرز حدث لدولة مثل العراق، 
أو ما يقال عنه صانع التاريخ، وال يصنع التاريخ اال القادة العظام، وبلد 
مث�ل الع�راق كبري، ال يعكس عظمت�ه، وال يتذوق طع�م تربته الطاهرة، 

سوى شعبه األصيل.  
ويف لحظ�ة مراجعة الذك�رى املئوي�ة لتنصيب ملك الع�راق فيصل األول 
) 20 ماي�س 1883 - 8 أيل�ول 1933(، تتجىل صفح�ات املايض املفعمة 
برائحة التاريخ، وعبق العروبة والنضال التحرري، فتس�تحرض تفاصيل 
ذل�ك الح�دث، وتس�تعيد املناس�بة وهجها كلم�ا عدن�ا اىل 23 آب 1921 
ذك�رى تتويج ملك العراق فيصل األول إبن الرشيف الحس�ني قائد الثورة 
العربي�ة الك�ربى يف الحجاز ع�ام 1916، تلك الثورة الت�ي وحدت جهود 
الع�رب وصنعت له�م وعيا بالبحث عن اس�تقالل لدولتهم التي عاش�ت 
قرونا من الزمن تحت سيطرة األجنبي الذي حاول محو هويتهم ولغتهم 
وس�يادتهم العربية. وأخذت فكرة االس�تقالل تتبلور يف أذهان الش�باب 
العربي، الذين استوعبتهم طموحات قادة أسسوا جمعيات منها » الفتاة 
والعهد« تنادي بتحقيق هذا الهدف املنشود، فتمخض عن تلك التوجهات 
انعق�اد املؤتم�ر الس�وري األول يف ربيع 1920 وأعترب بمثاب�ة أول برملان 
س�وري منتخب يف التاريخ، نادى باستقالل س�وريا بحدودها الطبيعية، 
وإعالنه�ا مملك�ة ي�وىل عليها فيص�ل مل�كا، وتحقق حلم عق�د املؤتمر 
عىل أثر انس�حاب الق�وات الربيطانية الت�ي واجهت الق�وات العثمانية، 
وأخرجتها من األرايض الس�ورية، وتوجت تلك الجهود بإعالن يف الساعة 
الثالث�ة من بع�د الظهر من الي�وم الثامن من آذار عام 1920، اس�تقالل 
س�ورية بحدوده�ا الطبيعية وإعالنه�ا مملكة، وتنصي�ب األمري فيصل 
ب�ن الحس�ني ملكاً عليه�ا، وُرفع العلم الس�وري بعد أن تق�رر أن يكون 
العل�م العربي يف الحجاز علماً للبالد بع�د إضافة نجمة بيضاء عليه، ذلك 
الحلم ال�ذي اصطدم برفض الربيطانيني والفرنس�يني االعرتاف باملؤتمر 
الس�وري وبقرارات�ه، وخاطبوا فيص�ل بصفة أمري ولي�س ملك، وحيال 
هذه التطورات السياسية، وصلت للسوريني مقررات مؤتمر سان ريمو 
1920 كما أنكش�ف مضمون اتفاقية سايكس بيكو املربمة بشكل رسي 
بني بريطانيا وفرنس�ا منذ 1916 والتي تقيض بوضع العراق وفلس�طني 
تح�ت االنت�داب الربيطاني، وس�وريا ولبن�ان، تحت االنت�داب الفرني، 

كواقع حال الحتالل أجنبي.
وتمخ�ض ع�ن الرفض الفرن�ي الربيطان�ي لتنصيب فيص�ل ملكا عىل 
س�وريا وق�وع معركة ميس�لون التي استبس�ل فيها الجيش والش�عب 
الس�وري ض�د الجيش الفرني، اال ان املعركة لم تك�ن متكافئة، ويف أثر 
نتيجتها غادر فيصل س�وريا متوجها لربيطاني�ا التي بدأت بذات الوقت 
تنف�ذ بنود س�ايكس بيك�و عندم�ا طرح�ت يف مؤتمر بإع�الن »مملكة 
الع�راق« ليك�ون فيص�ل مل�كا عليه�ا، فتش�كل مجلس تأس�يي من 
ش�خصيات سياسية عراقية بارزة، لتبدأ رحلة فيصل بالتوجه اىل العراق 
يف 12 حزي�ران 1921 من ميناء جدة متجه�ا إىل ميناء البرصة عىل ظهر 
الباخرة الحربية الربيطانية »نورث بروك« وعند وصوله بعد 11 يوما من 
الس�فر حظي باستقبال ش�عبي كبري. وأوىل نشاطات فيصل بعد وصول 
الب�رصة تنفيذ زي�ارات لعدد من املحافظات وامل�دن العراقية، حتى حان 
ي�وم التتويج واملبايعة ل�ه ملكا عىل الع�راق يف 23 آب من عام 1921، يف 
ساحة ساعة القش�لة ببغداد بحضور املندوب السامي الربيطاني بريس 
كوكس ورئيس وزراء العراق عبد الرحمن النقيب، وكبار ساس�ة العراق 

وقادة ثورة العرشين من العراقيني. 
ل�م يكن تنصي�ب امللك فيص�ل يوم�ا طبيعي�ا، وال حدثا عاب�را، بل كان 
حدث�ا تاريخي�ا ال يمك�ن أن يغيب عن الذاك�رة الرتباطه بهوي�ة العراق 
وجغرافيت�ه، أنه البداية لتأس�يس دول�ة مملكة العراق التي تش�اطرت 
السياسة مع بريطانيا باالتجاهني »التوافق، واملعارضة«، مرورا بجوالت 
م�ن االتفاقيات املربمة بينهم�ا، ومنها عام ما حص�ل يف أعوام 1930 و 
1948 و1952 وأحداث سياسية جسيمة عىل صعيد موقف العراق كقوى 
ش�عبية وحزبية سياسية معارضة، ومتخوفة من التقارب مع بريطانيا 
يف إطار ش�عور نفي باعتبار األجنبي ط�رف محتل، فضال عن األحداث 
الحاصلة عىل أرضه وعموم األرض العربية، وصوال اىل ثورة 14 تموز عام 

1958 ذلك الحدث املؤلم الذي أنهى عهد امللوك.
وإذا كان�ت املدة التي توىل فيها فيص�ل األول ملكا عىل العراق امتدت من 
ي�وم التتويج حت�ى وفاته يف 8 س�بتمرب 1933، إثر أزم�ة قلبية أملت به، 
ليخلفه أبنه غازي عىل عرش العراق حتى وفاته يف 4 أبريل 1939، ويمتد 
الحك�م امللك�ي حتى وقوع مذبح�ة امللوك يف 14 تم�وز 1958، ينبغي أن 
نس�تذكر النه�ج الديمقراطي الذي س�اد حكم الع�راق، فكانت الصحف 
تص�در ببغ�داد واملحافظات بالع�رشات، والحياة السياس�ية كانت تعج 
بأحزاب املعارضة ولكل حزب جريدة ناطقة بإسمه، ومبدأ حرية التعبري 
عن الرأي كانت مصانة تكفلها سياسة امللك ونهجه الوطني الذي يوازن، 
ب�ني مصلحة البالد يف التعاطي مع بريطاني�ا عىل مبدأ »خذ وطالب« من 
جهة، والشعور الوطني للقوى الشعبية والحزبية املتخوفة من التعاطي 

مع بريطانيا من جهة ثانية.

أظه�رت دراس�ة جدي�دة أن األش�خاص الذين يجلس�ون 8 س�اعات يوميا 
والذين تقل أعمارهم عن 60 عاما معرضون أكثر ملخاطر اإلصابة بالس�كتة 
الدماغية. وتوصلت الدراس�ة الصادرة عن جمعية القلب األمريكية ونرشتها 
ش�بكة »يس إن إن« األمريكية إىل أن األش�خاص الذين يجلس�ون 8 ساعات 
يوميا فأكثر دون ممارسة نشاط بدني كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة 

الدماغية بسبع مرات من أولئك األشخاص النشيطني بدنيا.
وش�ارك يف الدراسة 143 ألف شخص بالغ ال يعانون من أي أمراض سابقة، 

إذ تم تضمني معلوماتهم الصحية خالل الفرتة بني عامي 2000 و2012.
وق�ال مؤلف الدراس�ة الرئي�ي الدكتور رائ�د جندي الباح�ث اإلكلينيكي يف 
جامع�ة ماكماس�رت يف أونتاريو ب كندا، إن الس�كتات الدماغية تحدث عندما 

ينسد الرشيان الذي يمد الدماغ بالدم.
وأضاف أنه إذا لم يتم عالج الس�كتة الدماغية برسعة، فقد تبدأ خاليا املخ يف 

تلك املنطقة يف املوت بسبب نقص األوكسجني.

دراسة تكشف اآلثار السلبية للجلوس 
»8« ساعات يوميُا

أعلنت يلينا س�مرينوفا، أخصائية األورام الروسية� أن العصائر واملرشوبات 
الغازية ومرشوبات الطاقة، تضاعف خطر اإلصابة برسطان القولون.

وتشري األخصائية، إىل أنه استنادا إىل نتائج دراسة استمرت 14 عاما، أجراها 
باحثون من جامعة واش�نطن األمريكية، بمش�اركة 95 ألف امرأة، اكتشف 
الباحث�ون أن تناول أكث�ر من نصف لرت من هذه املرشوب�ات املحالة يوميا، 
يضاع�ف من خطر اإلصاب�ة برسطان القولون مقارنة بالنس�اء األخريات. 
وأن ه�ذه املرشوبات تزيد م�ن خطر اإلصابة بهذا الرسط�ان بني املراهقني 
بمق�دار الثلث. وأن هذا الخطر لم ينخفض حتى بعد التقدم بالعمر والتخيل 
ع�ن تن�اول ه�ذه املرشوبات. ويق�ول أحد الباحث�ني، »لم تتضح األس�باب 
الدقيقة إىل اآلن. ولكن قد يكون السبب زيادة عدد سالالت البكترييا املرضية 
يف األمع�اء، وتطور الس�منة والتهاب�ات محلية يف جدار األمع�اء«. ويضيف، 
ويمكن أيضا إضافة مغيل الفواكه املحتوي عىل نس�بة عالية من السكر، إىل 

قائمة املرشوبات التي تشكل خطورة عىل األمعاء.

أخصائية حتدد املرشوبات التي تضاعف 
خطر اإلصابة برسطان األمعاء

علامء يبتكرون هياكل ثالثية األبعاد شبيهة بالدماغ لدراسة وعالج أمراض املخ
 ”Nature Neuroscience“ مجل�ة  ن�رشت 
العلمية، ابتكاًرا جديًدا ملجموعة من الباحثني 
يف مرك�ز “Eli and Edythe” ألبحاث الخاليا 
جامع�ة  يف  التجدي�دي  والط�ب  الجذعي�ة 
كاليفورنيا، ُيس�ّهل دراسة وعالج الكثري من 
األم�راض العصبي�ة، وفًقا ملا أف�اد به موقع 

.”medicalxpress”
وأفاد املوقع، بأن الباحثني يف املركز األمريكي، 
ابتك�روا أش�باًها عضوي�ة دماغي�ة، وه�ي 
عب�ارة عن هي�اكل ثالثية األبع�اد، نمت من 
الخالي�ا الجذعية البرشي�ة، وُتظهر املوجات 
الكهربائي�ة الناجم�ة عن نش�اط املخ، مثل 

الذي يحدث يف الدماغ البرشي الحي.
ومن شأن ذلك، مساعدة العلماء عىل دراسة 
األس�باب الت�ي ت�ؤدي لإلصاب�ة بالكثري من 

األم�راض العصبية، مثل متالزمة ريت، وهو 
م�رض ن�ادر ُيس�بب اضطراب�ات يف النمو، 

وإعاقات حركية ونوبات رصع.

العضوي�ة  الهي�اكل  الباحث�ون  واس�تخدم 
الدماغي�ة بتقنية ثالثي�ة األبع�اد، والتي تم 
الحص�ول عليه�ا م�ن خاليا جذعي�ة ملرىض 
مصاب�ني بمتالزمة ري�ت، وتمكن�وا بالفعل 
م�ن متابعة النش�اط الكهربائ�ي املصاحب 
للنوب�ات، وهو أح�د األع�راض املميزة لهذه 
الحالة العصبية، وهذا ُيس�ّهل عىل املختصني 
فهم طبيعة املرض بش�كل واقع�ي، يحاكي 
الذي يحدث يف املخ الحي الختيار إسرتاتيجية 

العالج املناسبة للمريض.
وأك�د الباحث�ون القائمون ع�ىل االبتكار، أن 
هذه الهياكل الدماغية تفتح آفاًقا مستقبلية 
أمام األطباء، لدراس�ة املرض بش�كل أعمق، 
وأوضحوا -أيًضا- أسبابه، واختبار العالجات 

املحتملة ومدى فاعليتها.

بع�د س�ن ال��30 تب�دأ التجاعي�د واله�االت الس�ود 
والخطوط ح�ول العينني والبق�ع الداكنة يف الظهور 
عىل الوجه، لذا تصبح البرشة بحاجة اىل عناية شديدة 
واتب�اع روتني يومي دقيق للحصول عىل برشة خالية 
من العيوب. وتبدأ خطوات العناية بالبرشة من خالل 
رشب كمي�ة كبرية من املاء خالل النهار )ليرتين عىل 
األق�ل(، مع تن�اول وجبات طعام صحي�ة وبكميات 

معتدل�ة عىل أن تكون غنية بالخ�رضوات والفواكه. 
وم�ن املهم أيض�اً االنتظام يف غس�ل الوجه وتنظيفه 
جي�داً، فه�ذه خط�وة مهم�ة ورضوري�ة ال ب�د من 
تطبيقها يومياً يف الصباح واملساء، بغية إزالة املكياج 
واألوس�اخ املرتاكم�ة والزي�وت، ولذل�ك اس�تخدمي 
غس�وَل وجٍه عايل الجودة ويناس�ب طبيعة برشتك، 
من خ�الل القيام بح�ركات دائرية علوية وس�فلية، 

عىل أن تجعيل هذا جزءاً م�ن روتينك اليومي للعناية 
ببرشتك. ومن املعروف أنه مع بلوغ املرأة سّن ال�30، 
يبدأ مس�توى الكوالجني باالنخف�اض لديها، وتظهر 
آث�ار ذلك ع�ىل البرشة، من خ�الل تجاعي�د خفيفة، 
ولذلك يجب أن تس�تخدم الكريمات التي تحتوي عىل 
م�ادة الريتينول ألنها تعمل عىل ش�ّد ب�رشة الوجه، 

تقاوم التجاعيد وتحّفز إنتاج الكوالجني.

خطوات أساسية للعناية بالبرشة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

فاج�ئ ش�اب م�ن س�امراء، اه�ايل 
مدينت�ه الواقع�ة يف محافظة صالح 
الدين، بصناعة س�يارة كالس�يكية 
مشابهة لسيارات خمسينات القرن 
امل�ايض. وق�ال مراس�لنا  نق�ال عن 
الش�اب، أن الس�يارة الت�ي صنعها 
ُتشغل بنظامني )الطاقة الشمسية( 
و)الطاقة الكهربائية(، وتعمل دون 

اس�تخدام الوقود او الزي�ت او املاء، 
مضيف�ا ان الس�يارة ت�م صنعها يف 
املنزل بمجهود ذاتي.واضاف، »اطلق 
عىل السيارة اسم )S1 (، حيث يشري 
حرف )S( باختصار لكلمة سامراء، 
فيما يعني الرق�م )1( انها النموذج 
االول كس�يارة تعم�ل ع�ىل الطاق�ة 

الكهربائية والشمسية. 

تعرف عىل أرسع كويكب يف النظام الشميس
اكتش�ف علم�اء الفلك كويكبا ل�ه أقرص مدار 
معروف حتى اآلن، وهو صخرة فضائية تطري 
عىل بعد 12 مليون ميل من الش�مس كل 113 
يوما. واكتشف هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه 
 ،PH27 2021 3280 قدم�ا، واملعروف باس�م
يف 13 أغس�طس من قبل س�كوت شيبارد من 
معهد كارنيجي للعلوم، باستخدام بيانات من 

كامريا الطاقة املظلمة )DECam( يف تشييل.
 PH27 2021 وعىل الرغ�م م�ن أن الكويك�ب
يكمل دورته حول الش�مس يف 113 يوما، وهو 
أكث�ر بكثري م�ن 88 يوما من عط�ارد، إال أنه 
يمتلك مدارا إهليلجيا مائال للغاية يحدد مسار 

أي جسم نجمي أقرب إىل نجمنا.
ويف الواق�ع، ه�ذا الكويك�ب قري�ب ج�دا من 
الش�مس، إنه »يواجه أكرب التأثريات النس�بية 
النظ�ام  يف  مع�روف  جس�م  ألي  العام�ة 
الش�مي<<، وفقا لبي�ان صادر ع�ن مخترب 
أبحاث الفلك البرصي واألش�عة تحت الحمراء 
الوطن�ي )NOIRLab( التابع ملؤسس�ة العلوم 
الوطنية األمريكية. وأضاف ش�يبارد أنه نظرا 
لقربه من الش�مس، تصل درجة حرارة سطح 
PH27 2021 إىل م�ا يقارب 500 درجة مئوية 
)ح�وايل 900 درج�ة فهرنهاي�ت( عن�د أقرب 

اقرتاب )نحو 20 مليون كيلومرت من الشمس(، 
وهو ساخن بدرجة كافية إلذابة الرصاص.

والتق�ط إي�ان ديالنتونيو وش�ينمينغ فو من 
جامعة براون صورا للصخرة الفضائية.

وش�وهد الكويكب PH27 2021 مرة أخرى يف 
14 أغس�طس و15 أغس�طس من قبل علماء 

فلك منفصلني، ما يؤكد اكتشاف شيبارد.
وقال شيبارد يف البيان: »عىل الرغم من أن وقت 
التلسكوب بالنسبة لعلماء الفلك ثمني للغاية، 
إال أن الطبيع�ة الدولية وحب املجهول يجعالن 
الفلكي�ني مس�تعدين ج�دا لتج�اوز علومهم 

ومالحظاتهم ملتابعة اكتشافات جديدة ومثرية 
لالهتمام مثل هذه«.

وباإلضاف�ة إىل كون�ه أرسع كويك�ب معروف 
 PH27 2021 يدور حول الش�مس، فإن م�دار
اإلهليلج�ي )وهو أمر ش�ائع لجميع الكواكب 
والكويكب�ات( يع�رب م�داري كل م�ن عطارد 
والزهرة. ويف هذه املرحلة، لم يتضح للباحثني 
 ،PH27 2021 من أين أتت الصخرة الفضائية
لكنه�م افرتضوا أنها ربما تك�ون بدأت الحياة 
املري�خ  الرئي�ي ب�ني  الكويكب�ات  يف ح�زام 
واملش�رتي وأزاحته »اضطرابات الجاذبية من 
الكواك�ب الداخلية ><. وأضاف البيان أن ميله 
املداري العايل البالغ 32 درجة يش�ري إىل أنه قد 
يكون بدال م�ن ذلك مذنبا منقرضا من النظام 
الش�مي الخارجي تم التقاطه يف مدار قصري 
امل�دى عند امل�رور بالق�رب من أح�د الكواكب 
األرضي�ة. ويعتقد الخرباء أيضا أن مدار 2021 
PH27 غري مس�تقر، م�ا يرتكه م�ع نتيجتني 
محتملت�ني: إما أنه اصطدم يف النهاية بعطارد 
الش�مس »يف غض�ون بضع�ة  أو  الزه�رة  أو 
ماليني من السنني<< أو يتم طرده من النظام 
الش�مي الداخيل من تأثري الجاذبية للكواكب 

الداخلية.

عراقي يبتكر سيارة كالسيكية 
تعمل بالطاقة النظيفة

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


