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تأخري ترفيع املوظفني املدنيني
ص2
املستحقيـن

أكد رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ،أمس
األربعاء ،أنه لن يراجع عن اس�رداد أموال بالده
املهرب�ة ،فيم�ا دع�ا اىل تع�اون دويل ملس�اعدته
بالتحقيق هذه الهدف.
واشار الكاظمي ،يف كلمة افتتح بها املؤتمر الدويل
الس�رداد االموال املنهوبة بالتع�اون مع جامعة
ال�دول العربي�ة ،اىل ان اللجن�ة العلي�ا ملكافح�ة
الفس�اد التي شكلها يف آب عام  2020قد كشفت
عن ملفات لم يتم التطرق اليها منذ  17عاماً.
واعترب ان «الفساد وتهريب األموال مرض خطري
يصي�ب أي مجتمع وأي دول�ة اذا لم يتم التعامل
م�ع مخاطر ه�ذا املرض بجدية ومس�ؤولية من
خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد
والقضاء عىل منافذ التبديد والتهريب واالستهتار
بمق�درات الش�عوب» .واضاف «نع�رف أن هذا
ال�داء أصاب دولتن�ا لعقود ،فهن�اك مليارات من
ال�دوالرات تمت رسقتها وتهريبها يف عهد النظام
الدكتات�وري الس�ابق ولألس�ف م�ا بع�د الع�ام
 2003ل�م يكن األمر أفضل بل بالعكس س�محت
األخط�اء التأسيس�ية يف تفاق�م الفس�اد وبنحو
أكثر خطورة ،واس�تغل البع�ض الفوىض األمنية
والثغ�رات القانونية والتكال�ب الحزبي يف رسقة
أموال الش�عب ونقله�ا إىل خارج الع�راق وبنحو
يبع�ث عىل األل�م يف ضمري أي مواط�ن عراقي».
وب�ن الكاظمي يف كلمت�ه ان «عقد املؤتمر تأكيد
عىل أن الفساد واس�رداد أموال الشعب العراقي
املهرب�ة إىل خارج العراق يمثالن أولوية للحكومة
العراقية وهي أولوية للشعب العراقي.

التفاصيل ص2

احللبويس يبحـث مـع السيسـي ملفـات التعـاون االستـراتيجي والسيــادة

العمليات املشرتكة ترد عىل االستخبارات االمريكية :األمن حتت السيطرة

ص2

ص2

مفوضية االنتخابات تعلن توزيع  14مليون بطاقة
بايومرتية بني الناخبني

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات ،أمس األربعاء ،أنها استطاعت
توزيع قراب�ة  14مليون بطاقة بايومرية
من أص�ل  17مليونا ب�ن الناخبن ،الفتة
اىل أنه�ا يف طور اس�تكمال االس�تعدادات
النهائية لألمور اللوجس�تية بش�كل كامل
قبل نهاية الش�هر الجاري .وقالت مساعد
الناطق االعالم�ي يف مفوضية االنتخابات
ن�رباس أبو س�ودة يف حدي�ث صحفي ،إن
ً
حالي�ا يف مرحلة االقراع وهي
«املفوضية
تتطل�ب عملي�ة تدريب موظف�ي االقراع

إسبانيا :استئناف املفاوضات حلل أزمة «احلراك االنفصايل»
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى رئيس وزراء إس�بانيا بيدرو سانشيز زعيم كتالونيا
بريي أراغونيس الس�تئناف املفاوضات ع�ىل أمل التوصل
إىل حل األزمة السياس�ية التي س�ببها الح�راك االنفصايل
لإلقليم.وأف�ادت وكالة «أسوش�يتد برس» ب�أن التوقعات
ليس�ت كبرية إلحراز أي تقدم ملم�وس بعد االجتماع الذي
س�بب انقس�اما يف املعس�كر االنفص�ايل ،إال أن أراغونيس
وحزبه «اليس�ار الجمهوري لكتالوني�ا» وصفا املباحثات
بأنها «فرصة تاريخية».
وأضاف�ت «أ ب» أن ق�ادة الح�زب الرشي�ك يف حكوم�ة

املالية تدرس ختصيص أموال
من موازنة  2٠22لتغطية رواتب
الـ « »٣٠ألف فرصة عمل
ص3

واالنتهاء من التعاق�د مع موظفي إدخال
البيانات ،ويف نهاية الش�هر الجاري سيتم
اج�راء عملي�ة مح�اكاة االق�راع الثالث�ة
واألخرية عن طريق موظفينا بعد التجريب
النهائ�ي» ،مبين�ة أن «ملفوضية س�تختار
 900موظ�ف م�ن ب�ن  5آالف كموظفي
إدخال بيان�ات» .وأوضحت أنه «تم توزيع
ورق�ة االقراع ب�ن مدن الفرات األوس�ط
واملناطق الجنوبية ،وخالل اليومن املقبلن
ستس�تقبل املفوضية باقي أوراق االقراع
كشحنة نهائية إىل باقي املحافظات ،وكذلك
ع� ّدة املحاكاة واالس�تمارات ،وس�تكتمل
األمور اللوجس�تية وينته�ي توزيعها قبل

ي�وم ال�  25من الش�هر الج�اري» .وبينت
أن «املفوضي�ة تج�ري حالي�ا ً تخصي�ص
أجه�زة التحق�ق ل�كل محط�ة انتخابي�ة
وتغذيتها بس�جل الناخب�ن االلكروني»,
وأش�ارت إىل أن�ه «بالتع�اون م�ع أمان�ة
بغ�داد والبلدي�ات تجري إزال�ة املخالفات
الدعائي�ة للمرش�حن ،كم�ا أنن�ا نق�وم
برص�د االعتداءات عىل الحم�الت الدعائية
واتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة العقابي�ة
بح�ق مرتكبيه�ا» .وقالت أبو س�ودة :إن
«البطاقات البايومرية طبعت عىل مراحل
يف مراكز التس�جيل ،اذ إن مرحلة التحديث
األخ�رية نت�ج عنه�ا م�ا يق�ارب املليونن

و 400أل�ف بطاق�ة ،وهي قي�د التوزيع يف
مراكز التس�جيل ومن قبل الفرق الجوالة
التابع�ة للمراك�ز ومكت�ب املحافظ�ة
االنتخابي�ة» ،مبين�ة أن «الع�دد ال�كيل
للبطاقات البايومرية املطبوعة بلغ قرابة
ال��  17ملي�ون بطاقة س�لمت املفوضية
منه�ا قراب�ة  14مليونا ،وع�دد البطاقات
التالف�ة  4مالي�ن و  670أل�ف بطاق�ة».
وأضافت أنه «يف ي�وم االقراع ،يتحتم عىل
الناخب إبراز البطاق�ة البايومرية ومعها
البطاق�ة املوح�دة أو هوي�ة األح�وال مع
شهادة الجنسية.

التفاصيل ص2

مؤسسة الشهداء تعيد تدقيق «آالف املعامالت» لرصد الفساد واهلدر

أراغونيس عربوا علنا عن ش�كوكهم م�ن فرص إحراز أي
مكاسب حقيقية لالنفصالين ،وذهبت الجمعية الوطنية
الكتالونية املؤثرة أبعد من ذلك حيث قالت إن املحادثات لن
تؤدي سوى إىل خروج قضيتهم عن مسارها.
وقبي�ل اجتماع برش�لونة ،قال سانش�يز إنه س�يرص عىل
إيج�اد س�بل لتحس�ن الرف�اه االقتص�ادي واالجتماعي
لسكان كتالونيا ،فيما رفض بقوة املطالب االنفصالية.
وأرص أراغوني�س عىل أن القضاي�ا الوحيدة املطروحة هي
إمكانية س�ماح إسبانيا بإجراء اس�تفتاء عىل االستقالل،
وإصدار عفو عام عن كل أولئك االنفصالين الذين يعانون
مشكالت قانونية.

رئيس استئناف الرصافة يناقش مع ضباط الداخلية ثالث ظواهر بينها االبتزاز

اإلعالم األمني يعلن القبض عىل عرشة متسللني اجتازوا احلدود العراقية

مركز رسمي :أسعار
العقارات خارجة عن السيطرة
وحل واحد ألزمة السكن
ص3

استخبارات احلشد
الشعبي تفكك شبكـة تتـاجر
باملخدرات يف بغداد
ص2

االتصاالت توفر
«إنرتنت جماين» لزوار
األربعينية
ص3

ص2

ص2

ص2

الدفاع حتسم تأخري ترفيع املوظفني املدنيني املستحقني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنيت وزارة الدفياع ،أميس االربعياء ،تاشير ترفيع املوظفيني املدنيني
املستحقني لدرجة أعىل.
وذكرت الوزارة يف البيان ،تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه انه« ،بنا ًء
عيىل توجهات األميني العام للوزارة جبار ثجيل مطليك الحيدري ومتابعة
املديريية العامة لألفراد تم تأشير املوظفني املدنيني املسيتحقني للرتفيع
لدرجة أعىل وبطريقة الحذف واالستحداث».
ووصفت هذه االخطوة بي»املهمة واألوىل يف الوزارة لحسم موضوع تأخر
ترفيع املوظفني املسيتحقني بسيبب عدم وجود مالكات شاغرة للدرجات
املقرتحة».
وأكد االمني العام عىل متابعة ترفيع جميع املوظفني املسيتحقني بطريقة
تضمن حقوقهم وبما يتفق مع القانون.
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أكد رئييس الوزراء مصطفى الكاظميي ،أمس األربعاء،
أنه لن يرتاجع عن اسرتداد أموال بالده املهربة ،فيما دعا
اىل تعاون دويل ملساعدته بالتحقيق هذه الهدف.
واشيار الكاظميي ،يف كلمية افتتح بهيا املؤتمير الدويل
السيرتداد االميوال املنهوبة بالتعاون ميع جامعة الدول
العربية ،اىل ان اللجنة العليا ملكافحة الفساد التي شكلها
يف آب عام  2020قد كشيفت عين ملفات لم يتم التطرق
اليها منذ  17عاماً.
واعترب ان «الفساد وتهريب األموال مرض خطر يصيب
أي مجتمع وأي دولة اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا
املرض بجدية ومسيؤولية مين خالل اتخياذ اإلجراءات
الكفيلة بمكافحة الفسياد والقضاء عيىل منافذ التبديد
والتهريب واالستهتار بمقدرات الشعوب».
واضياف «نعيرتف أن هيذا الداء أصياب دولتنيا لعقود،
فهناك ملييارات من الدوالرات تمت رسقتها وتهريبها يف
عهد النظام الدكتاتوري السيابق ولألسيف ما بعد العام
 2003لم يكن األمر أفضل بل بالعكس سمحت األخطاء
التأسيسيية يف تفاقيم الفسياد وبنحيو أكثير خطورة،
واسيتغل البعض الفيوىض األمنية والثغيرات القانونية
والتكاليب الحزبيي يف رسقة أميوال الشيعب ونقلها إىل
خارج العراق وبنحو يبعث عىل األلم يف ضمر أي مواطن
عراقي» .وبني الكاظمي يف كلمته ان «عقد املؤتمر تأكيد
عىل أن الفساد واسيرتداد أموال الشعب العراقي املهربة
إىل خيارج العراق يمثالن أولوية للحكومة العراقية وهي
أولوية للشيعب العراقي الذي بيددت العديد من مقدراته
وأمواليه يف الحيروب العبثيية ،والرصاعيات الداخليية
والخارجيية فيميا اسيتثمر الفاسيدون ظيروف العراق
الخاصة يف مرشوع نهب أموال البلد وتهريبها».
واعترب الكاظمي ان «الفسياد واإلرهياب وجهان لعملة
واحيدة ،فالفسياد وتبدييد قيدرات الدولية وإمكاناتها
إرهياب رصييح ،وقد مهيد الفسياد الطرييق لعصابات
داعيش لتدنييس أرض العراق املقدسية واحتيالل مدن
عراقية عزيزة».
وأشار رئيس الوزراء اىل ان «الفساد ،كان حارضا عندما
تميت محاولة اليزج باملجتميع يف رصاع طائفي مزيف،
هدفه األول واألخر هو نهب األموال».
ونيوه الكاظميي اىل انه «عند الحديث عين ضعف البنى
التحتيية يف امليدن العراقية فنشير إىل الفسياد وتهريب

األميوال وهيدر املقيدرات ،كما هيو الحال عنيد الحديث
عن انتشار العشيوائيات ،والبطالة ،وتراجع املؤسسات
الصحيية والتعليمية بعيد أن كان العيراق يحتل مواقع
متقدمة يف الصحة والتعليم».
واشيار اىل ان «الحكومية وضعيت منيذ البدايية هدفها
األسيايس يف محاربة الفساد ،وتم تشيكيل لجنة خاصة
ملكافحتيه قاميت بواجبها مع هيئة النزاهية ،والجهات
القضائية ،ووزارة العدل ،والرقابة املالية وكشفت خالل
عيام واحيد ملفات فسياد لم تكشيف طيوال  17عاما،
واسرتدت أمواال منهوبة من الخارج».
ولفيت اىل «تعرض اللجنية إىل هجوم واتهاميات باطلة
كان الهدف منها إحباطها وإفشال عملها لكنه ال مكان
لإلحباط والرتاجع».
ودعيا رئييس اليوزراء «اليدول الصديقة والشيقيقة إىل
مسياعدة العراق السيرتداد أمواله» ،مشيرا اىل «تقديم
اقىص درجات التعاون مع كل الدول يف هذا الشأن».
واضياف« ،يجب أن ال يكون هنياك أي مالذ آمن لألموال
املنهوبية والرسقيات ،ويجيب أن ال يشيعر الفاسيدون
واليرساق بأن هنياك مأوى للميال املرسوق مين أي بلد
وعىل الفاسيدين أن يدركوا جيدا أن هذه األموال ستعود

إىل أصحابهيا مهما طال الوقت وبعدت املسيافة ،وأنهم
سيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم».
وختم الكاظمي مشيددا «سنحارب آفة الفساد وتهريب
األموال وسينخلق بيئة آمنة نزيهة لشيعوبنا ،وان االوان
للقول كفى فسادا وتدمرا وتخريبا يف العراق ويف كل بلد،
كفى استهتارا بمقدرات الشعوب وحقوقها ،كفى تنكيال
بشعوبنا ورسقة ألموالها ،وتدمرا القتصادياتها».
بدوره ،اعترب األمني العيام لجامعة الدول العربية أحمد
أبو الغيط املؤتمر فرصة مهمة ملكافحة الفساد ،موضحا
ان تشكيل االتفاقية العربية ملكافحة الفساد عام 2020
جاءت تعزيزا ً التفاقية األمم املتحدة يف هذا املجال.
وشيدد عىل ان مؤتمر اسيرتداد األميوال املنهوبة فرصة
مهمة ملكافحة الفسياد ،مشيرا اىل ان الجامعة العربية
تويل اهتماما كبرا ملكافحة الفساد.
مين جانبه ،أكد وزير العدل الكويتي عبد الله يوسيف يف
كلمتيه أن تضافر الجهيود نحو تحريير املجتمعات من
الفسياد خطوة مهمة ،مشيرا ً اىل أن بالده قامت بكثر
من االجراءات ملكافحة الفساد.
أميا وزيير العيدل سياالر عبيييييدالسيتار فقيييييال
ان املؤتمير يؤكيد عىل العزم السيرتداد األميوال املنهوبة

ومواجهة رساق املال العام.
واشيار اىل وجيود ضعيف يف الجهيود الدولية السيرتداد
األميوال املنهوبية ،وأضياف «كما نجحنيا بالقضاء عىل
اإلرهاب علينا مواجهة الفساد عرب اتفاقيات دولية».
وشيدد وزير العدل عىل عيزم الحكومة اسيرتداد جميع
اموال البالد من الخارج.
من جانبيه ،اكيد رئيس هيئية النزاهة رئييس صندوق
اسيرتداد األميوال املنهوبة عالء جيواد ان املؤتمر خطوة
مهمة السيرتداد أميوال العيراق ،معربا عين االمل يف ان
يفيض اىل خطوات إلعادة األموال املنهوبة.
واشيار اىل ان بعيض الدول تعد حاضنية وتقف عائقا ً يف
إعيادة األميوال املنهوبة والعراق ميا زال يعاني من عدم
تعاون الدول يف اسرتداد امواله املهربة.
وقيال ان بعض املسيؤولني يلجا اىل ازدواجية الجنسيية
لالستثمار والفساد.
ويف رسالة اىل املؤتمر نوهت نقابة املحامني العراقيني اىل
ان االمر يحتاج اىل قاعدة معلومات دقيقة ،واالسيتعانة
بيرشكات التدقييق امليايل واملحاكيم الدولية ،ميع تعزيز
مطالبية الحكومية باألدلة وعقيد اتفاقييات ثنائية مع
بعض البلدان التسليم املتهمني.
واشيار نقيب املحامني ضياء السيعدي اىل ان هناك نوعا
آخير مين الفسياد وتهريب األميوال اىل الخيارج ،يتمثل
بالعقود واملقياوالت الحكومية ،واليريش والتزوير الذي
رافقها واذا ما عمدت الحكومة العراقية اىل اسيتحصال
قرارات قضائية يف املحاكيم ،فيمكن حينها الضغط عىل
البلدان األجنبية التي تتشيدق بالرسيية املرصفية ،وهو
األمر اليذي يحتاج اىل مسياعدة املجتمع الدويل لكشيف
الوثائيق واملعلومات ،سيواء ما يتعلق بغسيل األموال أم
التهرييب أم التجيارة غير املرشوعة « .وبيني انه يمكن
االسيتعانة بالرشطة الدولية (االنرتبول) ،ويشيمل ذلك
االفراد املزدوجي الجنسية
وكانت اللجنة العراقية العليا ملكافحة الفساد قد كشفت
النقاب يف العارش من الشيهر الحيايل عن ان حجم أموال
الفساد املنهوبة واملهربة اىل خارج البالد يبلغ  360مليار
دوالر.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشيف يف  23أيار
املايض عن تقديمه مرشوع قانون اىل الربملان السيتعادة
 150ملييار دوالر تيم تهريبها اىل الخيارج عرب صفقات
فسياد منذ عيام  2003ومحاكمة الفاسيدين ،داعيا اىل
تحالف دويل ملكافحة الفساد.

قررت منع دخول اهلواتف اىل داخل حمطات االقرتاع

مفوضية االنتخابات تعلن توزيع  14مليون بطاقة بايومرتية بني الناخبني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
أمس األربعاء ،أنها اسيتطاعت توزيع قرابة
 14ملييون بطاقية بايومرتية مين أصل 17
مليونيا بني الناخبني ،الفتية اىل أنها يف طور
اسيتكمال االسيتعدادات النهائيية لألميور
اللوجسيتية بشيكل كامل قبل نهاية الشهر
الجاري.
وقالت مساعد الناطق االعالمي يف مفوضية
االنتخابيات نيرباس أبيو سيودة يف حدييث
صحفيي ،إن «املفوضيية حالييا ً يف مرحلية
االقرتاع وهي تتطلب عملية تدريب موظفي

اإلعالم األمني يعلن القبض
عىل عرشة متسللني اجتازوا
احلدود العراقية
أعلنيت خليية اإلعيالم األمنيي ،أميس
االربعياء ،القبيض عيىل  10أشيخاص
اجتازوا الحدود العراقية وذكرت الخلية
يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة
منه ،انيه «من خالل املراقبية واملتابعة
ملفارز شعبة االسيتخبارات العسكرية
يف الفرقية  - 15احيد مفاصيل مديرية
االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع
 واالسيتعانة بالكاميرات الحرارييةتيم مشياهدة عيددا مين االشيخاص
يحاولون اجتياز الحيدود العراقية عرب
قريية مشيرفة التابعة لناحيية ربيعة
غربي نينيوى» .واضاف البيان انه» تم
نصب كمني محكم لهم من قبل املفارز
االسيتخبارية وقيوة بريية مين الفوج
االول لواء املشاة  71يف القرية ذاتها وتم
القبض عليهم حيال اجتيازهم الحدود
وهو ما قاموا به ،حيث تبني انهم عائلة
عراقيية مكونية من عرشة اشيخاص
نسياء واطفيال هربوا اىل إحيدى الدول
املجاورة اثناء معارك التحرير».

االقيرتاع واالنتهاء من التعاقيد مع موظفي
إدخيال البيانات ،ويف نهاية الشيهر الجاري
سييتم اجراء عملية محاكاة االقرتاع الثالثة
واألخرة عن طرييق موظفينا بعد التجريب
النهائي» ،مبينة أن «ملفوضية ستختار 900
موظيف مين بيني  5آالف كموظفيي إدخال
بيانات».
وأوضحت أنه «تيم توزيع ورقة االقرتاع بني
ميدن الفرات األوسيط واملناطيق الجنوبية،
وخالل اليومني املقبلني ستستقبل املفوضية
باقيي أوراق االقيرتاع كشيحنة نهائيية إىل
باقيي املحافظيات ،وكذليك عي ّدة املحياكاة
واالسيتمارات ،وستكتمل األمور اللوجستية

وينتهي توزيعها قبل يوم الي  25من الشهر
الجاري».
وبينت أن «املفوضية تجري حاليا ً تخصيص
أجهيزة التحقيق ليكل محطية انتخابيية
وتغذيتهيا بسيجل الناخبيني االلكرتونيي»,
وأشيارت إىل أنه «بالتعاون ميع أمانة بغداد
والبلدييات تجري إزالة املخالفيات الدعائية
للمرشحني ،كما أننا نقوم برصد االعتداءات
عيىل الحمالت الدعائيية واتخياذ اإلجراءات
القانونية العقابية بحق مرتكبيها».
وقالت أبو سودة :إن «البطاقات البايومرتية
طبعيت عىل مراحيل يف مراكز التسيجيل ،اذ
إن مرحلية التحدييث األخرة نتيج عنها ما

يقيارب املليونيني و 400أليف بطاقة ،وهي
قييد التوزييع يف مراكز التسيجيل ومن قبل
الفيرق الجوالية التابعية للمراكيز ومكتيب
املحافظة االنتخابية» ،مبينة أن «العدد الكيل
للبطاقيات البايومرتيية املطبوعة بلغ قرابة
الي  17مليون بطاقة سلمت املفوضية منها
قرابة  14مليونيا ،وعدد البطاقات التالفة 4
ماليني و  670ألف بطاقة».
وأضافيت أنيه «يف يوم االقيرتاع ،يتحتم عىل
الناخيب إبيراز البطاقية البايومرتية ومعها
البطاقية املوحيدة أو هويية األحيوال ميع
شهادة الجنسية ،عالوة عىل عملية املطابقة
الثالثية ،أي بصمة أصابع الناخب باإلضافة

اىل البصمة املوجودة يف الهوية التي يجب أن
تكون مطابقة لبصمية جهاز التحقق ،فاذا
لم تتحقق تلك الرشوط فلن يسيمح للناخب
بعمل خطوة أخرى نحو االقرتاع».
إىل ذليك ،قيررت املفوضيّية العليا املسيتقلة
لالنتخابيات منيع دخول الهواتيف اىل داخل
محطات االقرتاع
وذكيرت املفوضيّة ،يف بيان تلقت املسيتقبل
العراقي نسيخة منيه ،ان «من اجل الحفاظ
عيىل ارادة الناخب ورسيية التصويت قررت
املفوضيية العليا املسيتقلة لالنتخابات منع
دخول الهواتيف الذكية اىل داخل املحطات يف
يوم االقرتاع».

وزير الداخلية يعلن إكامل مجيع االستعدادات لتأمني زيارة االربعني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزيير الداخلية عثميان الغانمي ،أمس
األربعاء ،إكمال جميع االستعدادات الخاصة
بتأميني زيارة أربعينية اإلمام الحسيني عليه
السالم.
وذكير بيان ملكتبيه تلقت املسيتقبل العراقي
نسيخة منه ان الغانمي «تيرأس يف محافظة
كربالء املقدسية التي وصلهيا اليوم األربعاء،
مؤتميرا ً تنسييقا ً بحضيور رئييس اركان
الجييش ونائيب قائيد العملييات املشيرتكة
وقائد العمليات واآلمرين لجميع التشكيالت
األمنية وعدد من السادة املحافظني وممثلني

عن الوزارات والدوائر الخدمية».
وأضياف ان املجتمعيني «ناقشيوا آخير
اإلجيراءات الخاصة بهذه املناسيبة وسيبل
توفير أفضيل الخدميات للزائريين الذيين
سييحييون هيذه املناسيبة» .وكان وزييير
الداخليية عثمان الغانمي كشيف عن تعزيز
اليقيطيعيات االمينييية بيقيوات خياصية
ليتيأمييني األجيييواء املناسيبة ليليزييارة
االربيعييينيييية ،وقيال يف ترصيح صحفي،
إنيه «تيم تعزييز القطعيات االمنيية املكلفة
بحماية الزائرين ضمن خطة زيارة أربعينية
اإلمام الحسيني (عليه السيالم) بفرقة قوات
خاصة ولواء مشاة من الجيش».

واضاف الغانمي «عملنا عىل دراسية الخطة
االمنيية التيي اعييدت هيذه املييرة بشيكل
رصييني ،إذ سيشيرتك فيهيا اكثير مين 20
اليف عنيرص امني ،سيينترشون فييي بابل
بعيد ميا قسيمت املدينية لخمسية محاور،
بيياالشيييتييراك ميييع قيطيعييات
اليجيييش الييذي سيسياند القوات االمنية
بهدف تأمني الزيارة بشكل كامل».
يذكير ان وزيير الداخليية الغانميي قيد زار
محافظيات بابيل وكربيالء امليقيدسيية
والينيجييف االشيييرف ليالطييالع عيىل
الخطيط االمينييية اليخياصيية بيتيأميني
الييزيييارة امليليييونييية.

اعتقلت أخطر أفرادها..

استخبارات احلشد الشعبي تفكك شبكة تتاجر باملخدرات يف بغداد

تمكنيت معاونية االسيتخبارات واملعلومات يف هيئة الحشيد
الشيعبي ،أميس االربعاء ،مين تفكيك شيبكة إجرامية تقوم
بتجيارة امليواد املخيدرة يف بغداد.وذكر االسيتخبارات يف بيان
تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منيه ،ان «املعاونية بارشت

بعد اسيتكمال اإلجراءات القانونية باعتقيال عدد من اخطر
افراد الشيبكة حيث ضبطت كميات مين املواد املخدرة كانت
بحوزتهيم ،وكان مين املقيرر ان يتيم توزيعهيا يف مناطيق
العاصمية بغداد وكذلك اسيلحة غر مرخصة يسيتخدمونها

خالل عملياتهم االجرامية» .كما دعت معاونية االستخبارات
واملعلومات يف الحشيد الشيعبي جميع املواطنيني لإلبالغ عن
جميع الشيبهات والجهات والعنارص التي تعبث بأمن الدولة
ومواطنيها عرب الرقم املجاني الساخن 4٨1
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احللبويس يبحث مع السييس ملفات التعاون
االسرتاتيجي والسيادة
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى رئيس مجلس النواب محمد
َ
رئيس
الحلبيويس ،أمس األربعياء،
جمهورية مرص العربية عبد الفتاح
السييس يف قرص االتحادية.
وبحث اللقاء العالقات املتنامية بني
البلدين الشيقيقني ،وأهمية العمل
لتعزيز آفاق التعاون االسرتاتيجي.
وأكيد الحلبيويس خيالل اللقياء،
تقدييره العيايل لجهيود الرئييس
السيييس يف دعم العراق ،مثمنا ً دور
مرص الداعم يف استعادة االستقرار
بالعراق ،معربا ً عن تطلعه لتطوير
التعاون بني البلدين الشقيقني عىل
املسيتوى الثنائي وتعزييز وتفعيل
التعياون الثالثيي بيني األشيقاء
(العراق ومرص واألردن) ،مشرا ً إىل
أهميية التعاون النيابيي يف املحافل
العربية واإلقليمية والدولية.
مين جهته ،أكيد الرئييس املرصي

حرص بالده عىل اسيتمرار تطوير
التعياون ميع العيراق يف جمييع
املجاالت وعيىل مختليف األصعدة،
سيواء عيىل املسيتوى الثنائيي أو
مين خيالل آليية التعياون الثالثي
ميع مملكية األردن الشيقيقة،
واستعداد مرص الكامل لنقل خربة
تجربتهيا التنمويية إىل العراق ،من
أجل تحقيق اسيتقراره واستعادة
مكانتيه التاريخيية ودوره العربي
واإلقليمي الفاعل وترسيخ موقعه
يف العالم العربي.كما رَّ
عرب السيييس
عين األهميية البالغية لالنتخابات
الربملانيية القادمة يف رسيم مالمح
الفرتة املستقبلية يف العراق وتقوية
ً
فضيال عين
مؤسسياته الوطنيية،
َ
جمييع التدخيالت
رفيض ميرص
الخارجيية يف شيؤون العيراق ،مع
االلتيزام بمبادئ االحيرتام املتبادل
لسييادة اليدول وعيدم التدخيل يف
شؤونها الداخلية.

رئيس استئناف الرصافة يناقش مع ضباط
الداخلية ثالث ظواهر بينها االبتزاز
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث رئيس محكمة اسيتئناف الرصافة االتحادية القايض عماد الجابري
ميع مديير العالقات واالعيالم يف وزارة الداخليية اللواء سيعد معن ومدير
الرشطة املجتمعية العميد غالب عطية وعدد من ضباط الرشطة املجتمعية
ومدير االرشياد الديني يف اليوزارة ظاهرة االبتيزاز االلكرتوني وغرها من
القضايا الهامة.
وذكير املركز االعالمي ملجلس القضاء أن «الطرفني ناقشيا ظاهرة االبتزاز
االلكرتونيي اليذي انتيرش يف اآلونية االخيرة عن طرييق مواقيع التواصل
االجتماعيي ،إضافية إىل موضيوع انتشيار ظاهيرة التسيول يف شيوارع
العاصمة بغداد ،فضال عن موضوع العنف االرسي وكيفية معالجتها وفقا
للقانون».
إىل ذليك ،قيال رئيس االسيتئناف إن شيبكات التسيول تسيتخدم االطفال
كوسيلة للحصول عىل االموال مما يجعلهم ضحية هذه الشبكات ،مشددا
عىل تطبيق قانون االتجار بالبرش بحق من يستخدم هؤالء االطفال إضافة
إىل رضورة توفر مكان أمن لهم».
وبني بأن «رئاسية االسيتئناف تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الرشطة
املجتمعيية من اجل مكافحة ظاهرة التسيول واملرشديين والعنف االرسي
للحفاظ عىل املجتمع العراقي من هذه الظواهر الدخيلة عىل املجتمع».

مؤسسة الشهداء تعيد تدقيق «آالف املعامالت»
لرصد الفساد واهلدر
بغداد  /المستقبل العراقي
شيددت مؤسسية الشيهداء مين
اجيراءات تروييج معامالتها ،كما
اعتميدت اخيرى جدييدة ،لرصيد
اي تجياوز عىل حقوق املشيمولني
بقانوهيا ،وبينميا اعلنيت اعيادة
تدقييق االف املعاميالت املنجيزة
سابقا لرصد الفساد والهدر ،وقال
مدير عيام دائرة ضحاييا االرهاب
والعملييات واالخطياء العسيكرية
باملؤسسية طيارق املنيدالوي يف
حدييث صحفيي ،إن «رسقية
الرواتب ،كانت تتم برفع املعامالت
بنظام (الباركود) مبارشة اىل هيئة
التقاعيد الوطنيية من ميكان غر
معلوم ،من دون مرورها بمديريات
املؤسسية ،لغيرض تسيلم الرواتب
والفروقيات دفعة واحدة السيماء

وهميية خيارج البيالد ،باعتمياد
مافييات فسياد كانيت قيد رسقت
(اليوزرنيم) و(الباسيورد) للنظام
االلكرتوني» .واضاف ان «املؤسسة
وعىل ضيوء ذلك ،شيددت برضورة
اتباع ضوابط قانون املؤسسة رقم
 2لسينة  2020املعيدل ،املتضمين
اشعار التقاعد الوطنية بعدم تسلم
او قبيول ايية معاملية ماليم تكن
مصدقة من مديريات املؤسسية».
واشيار املندالوي اىل انيه «تم ايضا
اشيعار اللجان الفرعية بعدم رفع
ايية معاملية اىل التقاعيد من دون
تدقيقهيا مين مديريات املؤسسية
بجمييع مفاصلهيا» ،مبينيا ان
«الضوابط الجديدة حرصت ترويج
املعاملة بهذه املديريات ،وليس من
الوحدات االدارية والقائممقاميات،
كما كان معموال به سابقا «.

العمليات املشرتكة ترد عىل االستخبارات
االمريكية :األمن حتت السيطرة
بغداد  /المستقبل العراقي

ردت قييادة العملييات املشيرتكة،
عىل تقريير وتقييم مفاجئ لوكالة
االستخبارات االمريكية عن العراق
واعتربته بأنيه أكرب تهديد للواليات
املتحدة.
وقيال املتحيدث باسيم العملييات
الليواء تحسيني الخفاجي»:داعش
يف العراق ال يشكل اي تهديد وليس
لديه اإلمكانيية والقدرة عىل تهديد
األمن العراقي».
وأكد «سييطرة القوات االمنية عىل
حدود العراق وال توجد اي مشيكلة
مع أي دولة ومسيتمرون بمالحقة
فليول داعيش عيىل الرغم مين ان
تواجدهها ال تمثل أي تهديد».

وكانت وكالة االستخبارات الوطنية
األمريكية أعتربت العراق واحد من
اليدول التيي ّ
تمثيل «أكيرب تهديد»
للواليات املتحدة األمريكية.
وقالت مديرة الوكالة أفريل هاينز،
يف املؤتمر السينوي لالسيتخبارات
واألمين القوميي بواشينطن ،إن
أفغانسيتان ليم تعيد عيىل قمية
اهتمامات الواليات املتحدة بالنسبة
للتهدييدات اإلرهابيية الدوليية
ألمريكا».
وأكيدت مدييرة االسيتخبارات أن
«التهدييدات اإلرهابية مين  4دول
عربيية ،هيي الصوميال واليمين
وسيوريا والعراق ،وتحديدا داعش،
تشيكل خطرا أكرب من تلك التي قد
تأتي من أفغانستان».
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حمافظ البرصة يبارك لالحتاد العراقي املركزي لكرة القدم
نجاح انتخابات جملس اإلدارة اجلديدة
البصرة  /صفاء الفريجي

هن�أ محافظ الب�رصة املهندس أس�عد عبد
ّ
املركزي
العراق�ي
العيداني االتح�اد
األم�ري
ّ
ّ
َ
انتخابات مجلس
لنج�اح
لك�رة القدم وذلك
ِ
اإلدارة الجديدة وجاء يف يف نص التهنئة:
ّ
املركزي لكرة القدم
العراقي
نبارك لاتح�اد
ّ
َ
انتخاب�ات مجل�س اإلدارة الجديدة،
نج�اح
ِ
وف�وز مس�تحق للس�يد وزي�ر الش�باب
ّ
الري�ايض املخ�رضم «عدن�ان
والرياض�ة
درج�ال» برئاس�ة االتح�اد ،والذي س�اهم
بتطوي�ر وازدهار املحاف�ل الرياضيّة يف كل
ِ
العراق والبرصة عىل وجه الخصوص.
كم�ا ونب�ارك للبط� ِل ال�دويلّ
ّ
الب�رصي
«محم�د نارص ش�كرون» ف�وزه بعضوية
االتح�اد وبج�دارة يس�تحقها ويفخ� ُر بها
ً
َ
يك�ون مُ
مث�ا ع�ن هذه
كل البرصيّ�ن ،أن
ُ
ٌ
املدين�ة العريق�ة ب�رصي ع�رف بمهارت�ه
العالية وتفوقه الكب�ري وتمثيله للمنتخبات
الوطنيّة.

www.almustakbalpaper.net

الكهرباء :سنبقى بحاجة للغاز اإليراين
لعرشات السنوات

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الكهرب�اء وكالة ع�ادل كريم ،أمس
األربع�اء ،ان ال�وزارة س�تبقى بحاج�ة للغ�از
اإليراني لعرشات السنوات املقبلة.
وق�ال كري�م يف ،ترصي�ح صحفي« ،لدينا س�وء
تفاه�م مع إيران يف ع�دة قضايا مرتبطة بعقود
الغ�از والكهرب�اء وتوق�ف اإلم�داد اإليراني من
الكهرباء أثر عىل خطط التموين».
وأض�اف «لدينا مش�اكل فنية وتقني�ة وتأخر يف
دف�ع مس�تحقات الطاقة إليران» مش�ريا اىل انه
«توصلنا إىل طاقات إنتاجية قياسية للكهرباء يف
الصيف املايض».
وكش�ف كريم عن «خطط طموحة جدا يف إنتاج
الكهرباء سنلعن عنها قريبا» الفا اىل ان «رشكات
عاملية عماقة ستستثمر قريبا يف إنتاج الكهرباء
بالع�راق وأبرمنا اتفاقيات إلنت�اج الكهرباء مع
رشكات توتال ومصدر وسيمنس».
ولف�ت اىل ان «داع�ش هاجم أكثر م�ن  71برجا
كهربائي�ا خال الصي�ف» مؤك�دا ان «كل أبراج

الطاق�ة الت�ي فجّ ره�ا داع�ش ت�م إعادته�ا إىل
الخدم�ة» منوها اىل ان «إنتاج الكهرباء تضاعف
السنوات املاضية ب�  4مرات».
وأكد وزي�ر الكهرباء وكالة «أن�ه تم رصف أكثر
م�ن  81مليار دوالر يف قطاع الكهرباء الس�نوات

وزير املالية عن معدل قسط التأمني للفرد العراقي 630 :دينار ًا شهري ًا!
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر املالية عيل ع�اوي ،أمس األربع�اء ،عن عدد
رشكات التأم�ن العامل�ة يف العراق حالياً ،فيما أش�ار اىل
أن معدل قس�ط التأمن للفرد العراقي يبل�غ  630دينارا ً
شهرياً.
وقال وزير املالية عيل عبد األمري عاوي يف كلمة له باملؤتمر
العلمي الدويل الس�نوي األول تحت شعار ((إصاح قطاع
التأم�ن يف العراق ..تحديات الواقع وفرص املس�تقبل ))
وحرضه مراسل وكالة األنباء العراقية (واع) :إن «قطاع
التأم�ن ُي َع ُّد ركنا ً مهما ً و أساس�يا ً يف التنمية االقتصادية
وتط�ور القط�اع الخ�اص وتخفي�ف الع�بء الواقع عن

الدولة».وأوض�ح ،أن «الع�راق تع�رض اىل ظ�روف م�ن
ح�روب وحظر اقتصادي ونحوها ؛ ما أثرت بش�كل كبري
عىل هذا القطاع وتسببت برتاجعه بشكل مخيف» ،مبيناً،
أنه «أخذ بالظهور والع�ودة اىل الواجهة بعد أحداث العام
 2003نتيجة االنفتاح عىل دول العالم املختلفة ومشاهدة
التطور الكبري الحاصل يف هذا القطاع ؛ ما ّ
حث املسؤولن
عىل تنش�يط هذا القطاع  ،فقد ت�م ترشيع قانون تنظيم
أعم�ال التأمن رقم  10لس�نة  ،2005وتأس�س بموجبه
ديوان التأمن ليكون الجهة املسؤولة عن تنظيم ومراقبة
وتطوير قطاع التأمن يف العراق».
وأش�ار ،اىل أن «سوق التأمن العراقية تتألف من رشكات
القط�اع الع�ام والخ�اص إذ ان عدد ال�رشكات املمنوحة

لها إجازة ممارس�ة أعمال التأمن م�ن ديوان التأمن يف
العراق منذ بداية تأسيس�ه ولغاي�ة اآلن هي ( )41رشكة
إال أن الرشكات العاملة حاليا ً منها واملس�توفية للرشوط
القانونية تبلغ ( )29رشكة».
وتابع ،أن «أقس�اط التأمن للعام  2019بلغت نحو 287
ملی�ار دین�ار وهذا مؤرش مهم جدا ً نِّ
يبن أن معدل قس�ط
التأم�ن لكل ف�رد عراقي يبل�غ نحو  630دينارا ً ش�هريا ً
ل�كل مواطن ،وهذا الرق�م إذا ما قورن بحج�م االقتصاد
ً
ضئي�ا جداً ،م�ن جهة،
العراق�ي وحج�م الش�عب ،يظل
ويش�ري من جهة اخ�رى اىل الفرص املس�تقبلية الكامنة
يف الس�وق العراقية».ولف�ت ،اىل أن «الف�رص الكامنة يف
السوق العراقية مس�تق َباً تكمن باتجاهن :األول يتعلق

النفط تبدأ بأعامل املسح الزلزايل للبدء بمرشوع
«ساسان – تلعفر»
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة النفط ،أمس االربعاء ،عن بدء
أعمال املس�ح الزل�زايل ألول م�رة يف قضاء
تلعفر بمحافظة نينوى
وق�ال مدي�ر عام رشك�ة اإلستكش�افات
النفطية وكالة باسم محمد خضري يف بيان
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«الفرقة الزلزالي�ة الثامنة بارشت بأعمال

املس�ح الجيولوجي ثنائي وثاثي األبعاد يف
مرشوع ساس�ان  -تلعفر ( )75كم شمال
غرب محافظة نينوى».
وأش�ار خض�ري ان «عملية املس�ح الزلزايل
تأت�ي يف اط�ار الخط�ة اإلستكش�افية
النفطي�ة لع�ام  2021بع�د إقراره�ا م�ن
قب�ل ادارة رشكة النف�ط الوطنية وتوجيه
وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل
باملبارشة باألعمال املوكلة يف هذا اإلطار».

مركز رسمي :أسعار العقارات
خارجة عن السيطرة وحل
واحد ألزمة السكن

وكش�ف ،ب�أن «الفرق�ة الزلزالي�ة الثامنة
تعتم�د يف عمله�ا ع�ىل أح�دث االجه�زة
واملع�دات املتط�ورة والحديث�ة ،وكانت قد
أج�رت االختبارات الحقلي�ة يف آب املايض،
وب�دأت بأعماله�ا االنتاجية مطل�ع أيلول
الجاري».
وكانت وزارة النفط قد اقرت خطة خمسية
تتضم�ن تكثيف النش�اط االستكش�ايف يف
انحاء العراق ومنها الصحراء الغربية.

االتصاالت توفر
«إنرتنت جماين»
لزوار األربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مركز بحوث الس�وق وحماية املس�تهلك ،أمس األربعاء ،أس�باب األزمة
الس�كنية وارتفاع أس�عار العقارات والحلول الجذرية لها .وقال يحيى كمال
البيات�ي مدي�ر املركز «املؤسس�ة البحثية الوحيدة الرس�مية يف الع�راق التي
تعن�ى بدراس�ة قضايا الس�وق واملس�تهلك» ،ان «س�وق العق�ارات يف اآلونة
األخ�رية تع�رض اىل انتعاش بس�بب تقديم الق�روض االس�كانية للمواطنن
وه�ي متفاوتة املبالغ تصل احيان�ا اىل  100مليون دينار» .وأضاف «كان من
امل�ف�ت�رض ان ي�ش��ت�ري امل�واط�ن األرض بسعر ( )90 - 80مليون دينار
لكن يتحتم عليه دفع  120مليون دينار كدفعة اوىل ،االمر الذي يولد مش�كلة
حقيقية» .ولفت البياتي اىل ،ان «أسعار العقارات خارجة ع��ن ال�س�ي�ط�رة
الن��ع���دام ال��رق��اب��ة وق��ل��ة وج��ود م�ج�م�ع�ات س��ك�ن�ي�ة
ح��ك��وم�ي���ة» ،مش�ريا ً ال��ى ان القطاع الخاص س��اع�د ف�ي حلحلة
االزم���ة عندما دخل عىل ازمة الس�كن ،وه�ن�ا ب�ات��ت الرقابة تعتمد عىل
العرض والطلب اي البيع والرشاء ب�ال�ن�س�ب�ة ل��ل��ع��ق��ارات» .وع��ن
ه���روب رؤوس األموال ورشاء وحدات س�كنية خارج البلد فأكد البياتي ان
«رشاء العق�ارات يف دول الجوار حق رشع�ي للمواطن وكل الدول تيرس هذه
العملي�ة ،وال يتعلق االم���ر ب�ه�روب رؤوس االم���وال ال�ى ال�خ�ارج وال
تبيي�ض االم���وال ،ب�ل ك�ل ف�رد لدي�ه الحق بالرشاء او عدم�ه» .وع���ن
ال��ح��ل��ول مل��ح��دودي ال��دخ��ل ات��ج��اه ه�ذا االنفات يف االسعار
اش�ار البيات�ي اىل «وجود حل�ول جذرية تتمثل ببناء مدن س�كنية وليس�ت
م�ج�م�ع��ات س��ك�ن�ي�ة ،ل��ك���ون االخ���ي����رة ع�ن�دم�ا تش�يد
ت�ح�ت�اج ال��ى خ�ط�ط س�رتاتيجية بعيدة امل��دى كالحاجة ال�ى ت�وف�ر
البنى التحتية ،م�اء م�ج�اري وال�خ�دم�ات االخ��رى» .وأس�تدرك بالقول
«اذا ك��ان امل�رشوع بناء مدينة س�كنية كاملة أش�به بمرشوع {بس�ماية}
فأن�ه يعد أحس�ن مرشوع لحل مش�كلة الس�كن ،ويج�ب ان تك�ون املدينة
ال�س��ك�ن�ي�ة م��وزع��ة ح�س��ب ال�ف�ئ�ات املجتمعي�ة ك�االط�ب�اء،
املعلمن ،امل�درس�ن وب�ه�ذه الطريقة نحافظ عىل رقي املجتمع».

أعلنت الرشكة العامة لاتص�االت واملعلوماتية،
أمس األربعاء ،عن خطتها لزيارة األربعن.
وق���ال م�دي��ر العاق�ات واالع��ام يف
الرشط�ة ،ناطق احمد اب�راه�ي��م ان «الرشكة
ب�اش��رت تنفي�ذ خطته�ا الس�اندة للدوائ�ر
ال�خ�دم�ي�ة امل�ك�ل�ف��ة ب�خ�دم�ة زائ��ري
االرب�ع�ي�ن�ي�ة ،من خال تأمن خدمة اتصاالت
وانرتنت مجاني».
واردف ان «ال�ش��رك�ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى
ت�وف�ي��ر ه�وات��ف ارضي�ة ضم�ن مديري�ة
اتصاالت باب�ل باتجاه طريق الزائرين اىل كرباء
املقدسة ،وهي من االج�راءات التي تتخذ سنويا
لتقدي�م الخدم�ات للزائري�ن يف م�ح�اف�ظ�ات
ك��رب��اء امل�ق�دس��ة وال�ن�ج�ف االش��رف
وبابل».
واشار ابراهيم اىل «تش�كيل لجان لتأمن خدمة
االنرتن�ت يف عموم محافظة كرباء املقدس�ة ،إذ
ت�م وض��ع خ�ط�ة اس��ت�ب�اق�ي�ة لتش�غيل
م�س��ارات الكاب�ل الضوئ�ي الناقل�ة لس�عات
االنرتن�ت عىل جمي�ع محاور املحافظ�ة ،وتمت
صيان�ة الكابات املعطل�ة او املترضرة وتهيئتها
الغراض تشغيل خدماتها للزائرين».
ولف�ت اىل ان «الرشكة عملت ع�ىل تأمن ارق�ام
الخط الساخن واالتصال الاسلكي لدوائر رشطة
النج�دة وال�دف�اع املدني واالس��ع�اف الفوري
واالم�ن الوطني والدوائ�ر االمني�ة ذات العاقة،
فضا ع��ن تنصيب كامريات العتبات املقدس�ة
ومديرية املرور لرصد حركة سري الزائرين».
وتاب�ع ان�ه «تم توف�ري خدمة االنرتن�ت املجاني
ل��  30م�رك��زا م��ن م�راك��ز ارش���اد
ال�ت�ائ�ه��ن ف�ي محافظة النجف االش��رف،
لتوفري الخدمة عىل طول طريق (نجف  -كرباء)
م�ن خ�ال التنس�يق م�ع ع�دد من ال�رشكات
املجهزة لخدم�ة االنرتن�ت  ISPsاملتعاقدة م��ع
وزارة االت��ص���االت ل�ت�ج�ه�ي�ز خ��دم��ة
ان�ت�رن��ت الس��ل�ك�ي ب�ت�ق�ن�ي��ة WIFI
ل�ت�وف�ي��ر خ�دم��ة مجاني�ة للزائرين مدتها
رب�ع ساعة لكل زائ�ر يدخل عىل الشبكة».

بزيادة عدد املس�تفيدين من الخدم�ات التأمينية الحالية
 ،و الثاني يف زيادة ع�دد الخدمات التأمينة وخصوصا ً يف
ما يتعل�ق باملنتجات العديدة كمنتجات تأمن الس�يارات
والق�روض والحي�اة والحري�ق واالعتم�ادات املس�تندية
واألموال املنقولة وغري املنقولة وغريها».
وأك�د ،أن «الرغبة يف تطوير قط�اع التأمن البد له من أن
يصاح�ب برؤي�ة واضح�ة وعميقة  ،تس�تند إىل منهجية
س�ليمة لإلصاح تبدأ بتشخيص الواقع الحايل ومشكاته
لتحديد األهداف املرجوة م�ن أجل وضع آليات وإجراءات
اإلص�اح موضع التنفي�ذ وهذا ما ت� ّم انتهاجه يف الورقة
البيض�اء التي أقرته�ا الحكومة العراقي�ة بجزأيها األول
والثاني».

إطالق االستامرة اخلاصة بتعيينات
جملس اخلدمة االحتادي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت اللّجنة العليا للحكومة اإللكرتونية،
بالتع�اون م�ع مجلس الخدم�ة االتحادي
أمس األربعاء ،إطاق االس�تمارة الخاصة
بتوظي�ف املش�مولن بالتعدي�ل الثال�ث
لقانون َتدرُّج ذوي املهن الطبية والصحية
رقم ( 6لس�نة  2000املع�دل) (ذوي املهن
الصحية الس�اندة) ،بواقع ( )7050درجة
وظيفية.
وأش�ارت اللّجن�ة يف بيان لامان�ة العامة
ملجل�س ال�وزراء تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه إىل أن «مجل�س الخدمة َح ّدد
عددا م�ن االختصاص�ات للمتقدمن عىل
التعين من حملة شهادات (البكالوريوس
واملاجس�تري والدكت�وراه) ،كم�ا وض�ع
معاي�ري ش�ملت (مع�دل التخرج ،وس�نة
التخرج ،والتسلس�ل ،والدورات التدريبية،
واملش�اركة يف النش�اطات التطوعي�ة يف
مج�ال اختصاص�ه ،وغريها) ،وس�يقوم

النظ�ام اإللكرتون�ي باحتس�اب نق�اط
املفاضل�ة ب�ن املتقدمن بش�كل آيل؛ ليتم
اعتماد تلك املعايري الختيار أكثر املتقدمن
مائمة للوظيفة العامة».
وأضاف�ت اللّجن�ة أن «التقدي�م س�يكون
مُ تاح�ا للجمي�ع ،كم�ا س�رياعي النس�ب
القانوني�ة املنص�وص عليه�ا بالنس�بة
لقن�وات (ضحاي�ا اإلره�اب ،والش�هداء،
والناجيات اإليزيديات).
ُيذك�ر أن النظ�ام يتك�ون م�ن مرحلتن:
األوىل م�ن خ�ال التقديم عىل االس�تمارة
اإللكرتوني�ة وتس�تمر مل�دة ( 20يوم�ا)
ب�دءا م�ن تاري�خ  2021/9/15ولغاي�ة
 ،2021/10/4فيم�ا تش�مل املرحل�ة
الثاني�ة االختبار اإللكرتوني الذي يس�تمر
ملدة أس�بوعن؛ ليتم بعد ذل�ك إعان نتائج
التوظيف للذين س�وف يشغلون الدرجات
بش�كل أصيل وأس�ماء االحتياط ،وتعتمد
بش�كل نهائي يف كان�ون األول م�ن العام
الجاري .2021

االنبار :وضع حجر األساس إلنشاء وتأهيل
سبعة معامل للزجاج والسرياميك
االنبار  /المستقبل العراقي

َ
وض��ع وزي�ر الصناعة واملعادن منه��ل عزي�ز الخب�از ،أمس األربعاء ،حجر األس�اس
إلنشاء وتأهيل وتشغيل سبعة معامل للزجاج والسرياميك يف محافظة االنبار.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «عقد االستثمار ابرم بن
الرشكة العامة للزجاج والحراريات يف قضاء الرمادي بمُ حافظة األنبار وإتحاد الرشكات
الروسية» ،مشرية إىل ان «العقد يشمل معمل األلواح الزجاجية بطاقة (  ) 120طن /يوم
ومعم�ل القناني الطبية بطاق�ة (  ) 95طن /يوم ومعمل القناني والجرار بطاقة ( 175
) ط�ن /يوم ومعمل الزجاج املُس�طح بطاقة (  ) 700ط�ن /يوم ومعمل كايش الجدران
بطاقة (  ) 6000مرت مُ ربع  /يوم ومعمل كايش األرضيات بطاقة (  ) 12000مرت مُ ربع
 /يوم ومعمل األدوات الصحية بطاقة (  ) 5000طن /سنوي�اً».
ً
َ
ُ
كلمة ألقاها ِخال االحتفالية التي اُقيمت بهذه املناسبة« ،إننا اليوم بن
وق�ال الوزير يف
أهلن�ا وأحبابن�ا يف مُ حافظة األنبار التي عانت ِخال فرتة طويل�ة من التهميش والرضر
وإحت�ال عصاب�ات داعش اإلرهابية» ،مُ ضيف�ا ً «بأننا نقف اليوم بش�موخ وعز بجهود
قواتن�ا األمني�ة يف ُكل مُ �دن العراق ومنها مدين�ة الرمادي»  ،مُ ش�ريا ً إىل ان»إعادة إعمار
وبناء مجموعة من املعامل إلنتاج كافة أنواع الزجاج والس�رياميك س�يكون خطوة نحو
مُ ستقبل واعد للمُ حافظة».
وتابع القول :ان «حضور الرشكات األجنبية خري دليل عىل ان العراق بدأ باالستقرار وان
الحكوم�ة العراقية جادة يف اس�تقطاب الرشكات ورؤوس األموال م�ن أجل إعادة إحياء
الصناعة العراقي�ة».
ً
قائ�ا ان «هذا اإلنج�از ُجزء من عملي�ة أخذناها عىل عاتقن�ا إلعادة إحياء
وأس�تط�رد
ً
ُ
املصان�ع املُتوقف�ة واملدمرة» ،مُ عربا عن أمله بأن «يكون ه�ذا املرشوع الكبري بداية خري
ومحب�ة ُ
لكل مُ حافظات الع�راق» ،مُ تمنيا ً للعراق املزيد من االنتص�ارات والزهو والتق ُدم
وان يبقى العراقيون شامخن مرفوعي الرأس ليعيدوا إىل الحياة معنى الحي�اة».
َ
لف�ت الوزير خ�ال املؤتمر صحفي إىل ان «ه�ذا املرشوع ُيعد أول نش�اط لإلتحاد
كم��ا
الرويس وبحجم اس�تثمار يصل إىل ( )300مليون دوالر ما يؤكد رغبة الحكومة الروسية
بالدخول إىل الس�وق املحيل ودع�م الصناعة العراقية» ،الفتا ً إىل ان»املرشوع س ُيس�هم يف
تش�غيل األيدي العاملة وتوفري ُفرص العمل بحدود ( )1900بش�كل مُ بارش وغري مُ بارش
كما أن ُه سيكون عامل مُ ساعد يف تطور مدينة الرمادي وتفعيل القطاع الصناعي فيها»،
مُ وضح�ا ً «بنفس الوقت بأن هذا املرشوع واحد من املش�اريع املُخط�ط لها يف مُ حافظة
األنب�ار» .واكد ،ان «ال�وزارة ماضية يف إعادة الحياة إىل كاف�ة املعامل واملصانع يف عموم
الع�راق ،مُ هنئ�ا ً أهل األنب�ار والرم�ادي والرشكة بهذا اإلنج�از الكبري ومُ تمني�ا ً ان تعود
الصناعة كما كانت تليق بالع�راق».

املاضية».
وأعل�ن ع�ن «اتفاق ع�ىل اس�ترياد الكهرباء من
الس�عودية ع�رب مع�رب عرع�ر وربط�ه بمحطة
اليوس�فية» مؤكدا «نحن يف مفاوضات متقدمة
جدا مع دول خليجية السترياد الكهرباء».

وزير الداخلية يوجه بمنع دخول
الدراجات النارية يف الديوانية
الديوانية  /المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي ،أمس األربعاء ،بمنع دخول
الدراجات النارية إىل محافظة الديوانية اعتبارا ً من األربعاء.
ووج�ه الغانمي ،بحس�ب بيان ل�وزارة الداخلية تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ،بمن�ع حرك�ة الدراجات داخ�ل املحافظة
اعتبارا من يوم الثاثاء املقبل.
م�ن جانبه أكد قائد رشط�ة محافظة الديوانية واملنش�آت اللواء
محمد كاظم حاجم الزركاني ع�ىل «رضورة االلتزام بالتعليمات
الص�ادرة من قب�ل وزير الداخلي�ة من أجل الحفاظ عىل س�امة
الزائرين سريا عىل األقدام صوب مدينة كرباء املقدسة».

املالية تدرس ختصيص أموال من موازنة
 2022لتغطية رواتب الـ « »30ألف فرصة عمل
البصرة  /المستقبل العراقي

ت�درس وزارة املالي�ة تخصيص أم�وال من موازن�ة البرصة لعام
 2022لتغطي�ة روات�ب أجراء الثاثن أل�ف فرصة عمل ورصفها
للدوائ�ر الوزارية العاملن فيها ،عىل غرار م�ا حصل خال العام
الحايل.
وأكد النائب األول ملحافظ البرصة محمد التميمي أن وزارة املالية
تعمل عىل تخصيص أموال من موازنة البرصة لعام  2022لتغطية
رواتب أجراء الثاثن ألف فرص�ة عمل ورصفها للدوائر الوزارية
العاملن فيها ،عىل غرار ما حصل خال العام الحايل.
وكان عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر قد أفاد يف العارش
من أيلول الحايل باس�تحالة إق�رار موازنة  2022يف األيام املتبقية
من عمر الربملان إال يف حال تم تأجيل االنتخابات.

الرتبية تفتح باب التقديم عىل منصب
مدير قسم اإلرشاف الرتبوي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة /املديرية العامة ل�ارشاف الرتبوي ،أمس
األربع�اء ،عن فتح باب الرتش�يح االلكرتوني لتويل منصب {مدير
قسم االرشاف االختصايص  /الرتبوي}.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان التقديم
يكون «من غري املثبتن بأوامر وزارية ومعاوني مديري االقس�ام
لإلرشاف االختصايص والرتبوي وفقا لاستمارة االلكرتونية».

االستخبارات تضبط خمازن بداخلها كمية
كبرية من حليب األطفال منتهي الصالحية
بغداد  /المستقبل العراقي

احبطت وكالة االس�تخبارات ،أمس االربعاء ،ثاثة مخازن للغش
الصناعي يف بغداد بداخلها كمية كبرية من حليب األطفال منتهي
الصاحية
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«وكالة االس�تخبارات تمكنت م�ن ضبط ثاثة مخازن يف منطقة
العبيدي ببغداد تحتوي كمي�ات كبرية من حليب األطفال منتهي
الصاحية داخل علب».
ً
واض�اف البيان ان «العملية ج�اءت وفقا ملعلومات اس�تخبارية
دقيق�ة ،وبع�د اس�تحصال املوافق�ات القضائية وك�رس األقفال
الت�ي كانت عىل أبواب هذه املخازن التي كانت تس�تخدم أيضاً يف
عمليات الغش وتغيري صاحية املادة وإعادة تعبئتها من جديد».
وتابع�ت انه «تم التحفظ ع�ىل هذه املخ�ازن واملضبوطات التي
بداخلها ،التخاذ اإلج�راءات القانونية الازمة بحق املخالفن من
قبل الجهات املختصة».
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ديوان حمافظ البرصة /القسم :العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq Basra Governorate
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول  /مناقصة (  /2بلدية ) 2021 /
تنظيف شعبتي العشار واخلليج العريب

اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة – ش�عبة تخطيط القطاع�ات يف محافظة البرصة
املرقم ( ت  2672/يف . )2021/8/1
ي�ر (محافظ�ة البرصة  /قس�م العقود الحكومي�ة ) دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي
الخربة لتقديم عطاءاتهم (املغلقة) ملرشوع (تنظيف شعبتي العشار والخليج العربي )
 وبكلفة تخمينية قدره( )16,008,500,000ستة عرش مليار وثمانية مليون وخمسمائة الفدينار عراقي .
 بمدة االنجاز (  ) 365يوم. ضمن املوازنة التشغيلية املناقلة من البرتودوالرموقع املرشوع (املركز ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الثانية  /انشائيةأوالً -سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح
لجميع املتناقصني.
ثاني�اً -يمكن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قس�م
العقود الحكومية  /ش�عبة اعالن املشاريع) يف العنوان أدناه وذلك من الساعة  8:00صباحا اىل
 2:00ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي) ما ييل :
•القدرة املالية  :عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية
اآلتية:
 -1الحس�ابات الختامية تقديم امليزاني�ة العامة املدققة من قبل املحاس�بني القانونيني تعرض
الوضع املايل الخر س�نتني ويجب ان تك�ون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحس�ابات الختامية
الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014
-2معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل ع�ن ()4,802,550,000
اربع�ة مليار وثمانمائة واثنان مليون وخمس�مائة وخمس�ون الف دينار عراقي محس�وبا من
الدفع�ات الكلية املس�تلمة عن األعمال املنف�ذة للعقود املنجزة اوتلك املس�تمرة وملدة ال تقل عن
س�نتني والتزيد عن عرش س�نوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتس�اب معدل االيراد السنوي
وفقا ً للس�نوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون س�نوات العمل
متسلسلة .
-3متطلب�ات الس�يولة املالية  :عىل مق�دم العطاء ان يقدم س�يولة النقدية بمبل�غ اليقل قدره عن
( )4,802,550,000اربعة مليار وثمانمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار عراقي
عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل
التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
ً
•الخ�ربة والقدرة الفنية عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات
الخربة الفنية املدرجة أدناه:
ً
ً
• -عىل مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية ( الخربة
التخصصية املشاركة بصفة مقاول  ,أو ادارة عقود ,او كمقاول ثانوي يف (  )1عقد وللسنوات( )10
الع�رشة الس�ابقة قبل املوعد النهائي لتقدي�م العطاء وبمبلغ اليقل عن( )9,605,100.000تس�عة
مليار وس�تمائة وخمس�ة مليون ومائة الف دين�ار عراقي .لتنفيذ عقود مماثل�ه ألعمال هذا العقد
و ت�م أنجازه�ا بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األس�اليب والتكنولوجيا
املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
• توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية
رابع�اً -يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف
العن�وان أدن�اه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد ق���درة ( )250,000مائتا وخمس�ون
ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االحد املص���ادف 2021/9/19
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من
قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية
اعالن
ق�دم املواطن ( رشكو عثمان عب�د الكريم) الدعوى
لتبديل ( االسم ) وجعله ( شريكو ) بدال من ( رشكو
) فم�ن لديه ح�ق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق
امل�ادة  22من قان�ون البطاقة املوحدة رقم  3لس�نة
. 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية التدريب والتأهيل
هيئة املجلس التحقيقي
اعالن
ع�ىل املته�م اله�ارب العريف ( حس�ني حس�ن عبد
عمري)
سكنة محافظة بغداد م  319 /ز  34 /د . 8 /
ملاكن�ت متهم�ا وفق اح�كام امل�ادة (  ) 5من قانون
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم (  ) 14لسنة 2008
– وبم�ا ان مح�ل اقامت�ك مجه�ول اقت�ىض تبليغك
بواس�طة هذا االع�الن عىل ان تح�ر امام محكمة
قوى االمن الداخيل الثالثة  /املنطقة الثالثة خالل مدة
ثالثون يوما من تاريخ تعليق االعالن يف محل اقامتك
ومكان عملك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز
اموالك املنقولة وغ�ري املنقولة ويطلب من املوظفني
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك
اىل اقرب س�لطة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل
اقامتك اخبار السلطات عنك وفق احكام املادة ( 69
) م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن
الداخيل رقم (  ) 17لسنة . 2008
هيئة املجلس التحقيقي

فقدان
فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة /1439439 /الع�دد/1092/
يف /2019/11/18/الص�ادرة من اعدادية الش�يخ املفيد
واملعنونة إىل جامعة النس�ور /بأس�م محمد سلمان كريم
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
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مديرية رشطة الطاقة
مديرية رشطة نفط الوسط
الفوج الح�ادي عرش لرشطة نفط الوس�ط/فوج رشطة
نفط النجف االرشف .سابقا .القانونية
العدد /ق 4778/8
التاريخ2021/9/14/
مذكرة قبض وتحري
نرش ام�ر القبض والتح�ري الصادر بح�ق املفوض درجة
/6حيدر عيل عبد الحس�ني س�عدون البو نصريي شهرته
اليوج�د .وفق امل�ادة القانونية )5( .من قان�ون عقوبات.
ق�وى االم�ن الداخيل رق�م  14لس�نة  .2008املنس�وب اىل
الف�وج الحادي عرش لرشطة .نفط الوس�ط/فوج رشطة
نفط النجف االرشف س�ابقا من س�كنة محافظة النجف
االرشف/قضاء املشخاب/راك الحصوة
الرائد
صادق حسني .عليوي

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة الهارثة
العدد /79 :ب2021/
التاريخ 2021/09/12 :
اىل املدعى عليه  /زهري عيل حسون
اقام املدعي (حيدر رسيف ع�يل) الدعوى البدائية املرقمة
/79ب 2021/ضدك يطلب فيها الزامك بتاديتك مبلغ قدره
س�تة عرش مليون دينار عراقي عن قيمة بناء الدار العائد
لزوجت�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ ورشح مخت�ار قضاء الزبري منطق�ة الدريهمية
الثاني�ة قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يوم
 2021/9/19ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عيل عبد االمري الكعبي

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
•تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعه�د باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة باملس�تحقات املالي�ة اال بعد توفر
السيولة املالية.
•يلتزم مقدم العطاء بتقديم فواتري الجباية للكهرباء والهاتف واملاء واملجاري وجميع الرسوم االخرى
قبل استالم قرار االحالة استنادا اىل احكام املادة (/16اوال) من قانون املوازنة العامة االتحادية لسنة
 2021وكتاب وزارة املالية ذي العدد  5589يف 2021/4/13
خامس�اً -س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2021/9/30
الساعة العارشة صباحاً.
سادس�ا ً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف  2021/10/6الساعة  2:00ظهرا
حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم
رفضها .سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا
يف العنوان التايل:
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم االربعاء املصادف 2021/10/6
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعا ً  -يج�ب أن يرفق بجميع العط�اءات ضمان العطاء بقيمة (  ) 160,085,000مائة وس�تون
مليون وخمس�ة وثمانون الف دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان
ناف�ذ ملدة  28يوم بعد تاري�خ نفاذية العطاءات  .وفيما يتعلق بال�رشكات االجنبية مراعاة ماورد يف
كت�اب البنك املركزي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /قس�م مراقبة املصارف االس�المي ذي العدد
( )153/3/9يف  2020 /5/17املعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم
االستشارات والتدريب ذي العدد  8566/7/4يف .2020/6/30
ثامنا ً  -مدة نفاذية العطاء ( )90يوم.
تاسعا – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع
من الوثيقة القياس�ية وج�داول الكميات املس�عره وبموجب املواد ( )14-12م�ن تعليمات ملقدمي
العطاءات .
-3تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء -4.الوثائق املصادق عليها من
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل
الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول
عطاءه  .وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احدى عرش  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي
الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى ع�رش  -للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحل�ة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض
جراء ذلك
ثالث�ة عرش -االلتزام بتفضي�ل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل كتاب
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم  2118/7/4يف
 2021/1/27ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة 2021
اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1426ب2021/5
التاريخ 2021/9/13
اىل املدعى عليه حسن صالح مهدي
اق�ام املدع�ي ل�واء عبد الصاح�ب محمد حس�ني الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم بابطال قيد
املدعى عليه االول املرقم  176ك 2لس�نة  2003مجلد 976
الخاص بالعقار املرقم  3/45856حي الفرات وابقاء القيد
املسجل باسم املدعي اعاله واعتباره ثابت الحكم ولثبوت
مجهولية مح�ل اقامتك كون العنوان وهم�ي عليه قررت
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بحصيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/9/23
وعن�د عدم حض�ورك او ارال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1483 :ب2021/1
التاريخ 2021/9/15:
اعالن
اىل املدعى عليه الثاني  /ظافر محسن عيل
اقام املدعي ( الس�يد مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته
) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا
الحك�م (بابطال كافة قيود العق�ار املرقم  3/43369حي
الغري واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدع�ي مدير بلدية
النجف وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث اىل جانب
املدع�ى عليه�م وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
املبل�غ القضائ�ي و اش�عار مختار حي الغ�ري  2 /كاظم
محمود االس�دي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2021/10/7وعن�د ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

املهندس
حممد طاهر التميمي
النائب االول ملحافظ البرصة

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /606 /ب2021/
التاريخ 2021/9/14
اىل املدعى عليه  /مرتىض عبد الحسني كاطع
اعالن
بن�اء ع�ىل اقامة الدع�وى املرقم�ة اعاله من قب�ل املدعي
عقبل صالح هادي ضدك ملش�غولية ذمتك له بمبلغ عرشة
مالي�ني دينار عراق�ي بموج�ب الكمبيالة بالع�دد  206يف
 2020/1/13وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار
املخت�ار املرف�ق بالدع�وى علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكم
يف ي�وم املرافع�ة املوافق  2021/9/26الس�اعة التاس�عة
صباحا وبعكسه ستجرى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق
للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف العباسية
العدد  /660ش2021 /
التاريخ 2021 /9 /15
إىل املدعى عليها حنان عبود تيك
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة أمام هذه املحكمة بالعدد /660
ش 2021 /من قبل املدعي جالل رسول منديل واملتضمنة
إثبات نسب اطفال زوجك املتويف اماعيل رسول منديل كل
من س�جاد وكرار اوالد اسماعيل رسول منديل وملجهولية
محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار املختار
املرف�ق بالدعوى ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالحكم الغيابي
الص�ادر من هذه املحكم�ة بصحيفتني محليتني يوميتني
رس�ميتني بقرار لحكم الغيابي بالع�دد /660ش2021/
والص�ادر بتاري�خ  2021/8/18وعن�د ع�دم حض�ورك
خ�الل مدة الطعن البالغ�ة ثالثون يوما م�ن تاريخ تبلغك
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني يعت�رب القرار
مكتسب الدرجة القطعية
القايض
احمد كاظم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3255ب2020/4
التاريخ 2021/9/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (رسول بادي علوان)
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م /3255ب2020/4
يف  2021/8/31واملتضم�ن الحك�م بابط�ال قي�د العقار
تسلس�ل  18828/3م  4جزي�رة النج�ف املس�جل بالعدد
/189ك 2003/2مجل�د  976باس�م املدعى عليه رس�ول
ب�ادي علوان واعتب�ار قيد العقار املس�جل بالع�دد /233
ش�باط  1983 /مجل�د  224باس�م مديري�ة بلدية النجف
ثابت الحكم و لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة غماس واش�عار مختار
غماس قرية النغيل املدعو محمود صالح بيده الحسناوي
لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني
يوميت�ني ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد /18ش2021/
التاريخ 2021/9/14
اعالن
املدعية  /فاتن رضا كريم
املدعى عليه  /ادريس رضا كريم
اق�ام املدعي�ة اع�اله الدع�وى املرقم�ة /18ش2021/
ام�ام ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا الحكم بتصدي�ق الزواج
من�ك وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغك يف
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وع�ني ي�وم 2021/9/22
موعدا للمرافعة الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال عدم
حض�ورك او ارس�ال من يمثل�ك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون واالصول
القايض
احمد برهان حميد
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اعالنات

العدد ( )2452الخميس  16ايلول 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 228 /
التاريخ 2021/9/12

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء
من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 30يوما يف الساعة (العارشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت

(29/)36+31

()3*6م

عمارة البلدية /شارع السكة

سنة واحدة

2

حانوت

79/101

()3*3م

عمارة البلدية /شارع السكة

سنة واحدة

3

حانوت

81/103

()3*4,7م

عمارة البلدية /شارع السكة

سنة واحدة

4

حانوت

(113/)1/48

()2,5*6م

عمارة البلدية /شارع السكة

سنة واحدة

5

حانوت

141/821

()3,4*5,4م

6

حانوت

709/12

()4*3م

شارع السكة
حي ميسان  /على القطعة 14265
3/

سنة واحدة

7

معارض
سيارات

-887/4-886/3-885/2
888/5

360م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

8

قطعة صناعية

ب1ق932/29

90م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

9

قطع صناعية

10

قطعة صناعية

سنة واحدة

ب3ق-3ب3ق-5ب3ق-7
ب3ق-9ب3ق-11ب3ق-13
ب3ق15

90م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

ب1ق22

90م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

مجهورية العراق
وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
(املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /سابقا)
قسم التجارية

www.almustakbalpaper.net

م ( املناقصة املرقمة )25L / 2021
(جتهيز مولدات عدد )3/

ي�ر (وزارة النفط /الرشكة العامة لتعبئة وخدم�ات الغاز) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
الخربة لتقديم عطاءاتهم (رشاء مولدات عدد )3/
وبكلفة تخمينية مقدارها (  ) 1,044,500,000فقط مليار واربعة واربعون مليون وخمس�مائة الف
دينار فقط ال غريها من حس�اب املوازنة الرأسمالية ويراعا عند تقديم العطاء ان يتضمن سعر تجهيز
املولدات تثبيت تكاليف التدريب املطلوبة بالقسم السادس بصورة منفصلة مع مالحظة ما ياتي :
 � 1ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الرشكة العامة
لتعبئة وخدمات الغاز) عن طريق الربيد االلكرتوني  Pd.taji@gfc.oil.gov.iqجميع ايام االسبوع
 � 2متطلبات التأهيل املطلوبة  :مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية (قانونية  ,فنية  ,مالية )
 � 3بأم�كان مقدمي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة
مع نس�خة مصورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل باس�م املخول باملراجعة مع نسخة من هوية
االحوال املدنية للمخول اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء ملقدمي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
البالغ�ة ( 400,000اربعمائ�ة الف دينار) نقدا او عىل ش�كل صك مصدق صادر م�ن مرصف الرافدين
حرصا غري قابلة للرد
 � 4تقدي�م تأمين�ات اولية البالغة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية باس�م الرشكة او مديرها املفوض او
احد املس�اهمني يف الرشك�ة بموجب عقد رشاكة بمبلغ ( )10,445,000فق�ط عرشة ماليني واربعمائة
وخمس�ة واربع�ون ال�ف دينار ال غريها عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضم�ان صادر من مرصف
عراق�ي معتم�د من البنك املركزي وحس�ب نرشه البنك املركزي�ة ومعتمد م�ن وزارة النفط وان تكون
التامينات نافذة بعد  28من نفاذ العطاء
 � 5يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( بغداد  /التاجي  /مقابل مديرية رشطة التاجي) الس�اعة
الواحدة ليوم الغلق (  )2021/10/17العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العن�وان االتي ( مقر الرشكة ) يف الزمان يف اليوم
الت�ايل للغل�ق ( )2021/10/18وال يس�مح بتقدي�م العطاءات الكرتوني�ا ويتم تقديم العط�اء بالدينار
العراقي
 � 6اذا ص�ادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم
العطلة
 � 7يعق�د مؤتم�ر فني لالجابة عىل االستفس�ارات الفنية قبل س�بعة ايام من ي�وم الغلق اعاله يف مقر
الرشك�ة العام�ة لتعبئة وخدمات الغ�از  /التاجي  /بغ�داد واعالمنا يف حال حضورك�م املؤتمر الفني
ليتس�نى لن�ا اعداد كادر متقدم من مهندس�ني مختص�ني يف املواصفة الفنية للمناقص�ة لالجابة عىل
االستفسارات الفنية
 � 8للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
 � 9مدة نفاذية العطاء  120يوم من تاريخ غلق املناقصة
 � 10يت�م اس�تبعاد العط�اء يف حالة ع�دم التزام الرشك�ة بما منص�وص يف الوثيقة القياس�ية بكافة
اقسامها
 � 11يتم مىلء القس�م الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوبة يف الوثيقة القياس�ية س�يتم
استبعاد العطاء
 �12يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 13باالمكان االطالع عىل الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط
()www.oil.gov.iq
وموقع الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
()www.gfc.gov.iq
 � 14عىل مقدمي العطاءات ابداء املوافقة عىل كافة الرشوط املذكورة يف الوثائق القياس�ية وتثبيت ذلك
يف عطاءاتهم املتقدمة

انامر عيل حسني
املدير العام

العدد19452/8/2/5/
التاريخ2021/9/14/

اعالن مناقصة املرقمة /1د2021/
نقل منتسبي الرشكة من مناطق سكناهم اىل الرشكة وبالعكس

ي�ر الرشك�ة العامة لتوزيع كهرب�اء الجنوب دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم
للعمل (نقل منتسبي الرشكة من مناطق سكناهم اىل الرشكة وبالعكس)
وبامكان مقدمي العطاء الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص رشاء وثائق املناقصة التي ستكون حسب
الوثائق القياسية باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وبعد دفع قيمة
البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة ( )250,000مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي  ,تس�لم العطاءات اىل العنوان
االتي (الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب -الطابق/3/الشؤون التجارية-سكرتري لجنة فتح العطاءات  ,علما
ان اخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة  1300ظهرا ليوم االربعاء املصادف  2021/9/29وعندما يصادف يوم
الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الساعة  900التاسعة صباحا
من اليوم التايل لغلق املناقصة وبحضور اصحاب العطاءات مع لجنة الفتح علما انه س�وف يتم عقد مؤتمر خاص
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االربعاء بتاريخ  2021/9/22االس�اعة  1100صباحا يف مقر الرشكة –
قاع�ة االجتماعات علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة هي  770400000س�بعمائة وس�بعون مليون واربعمائة
ال�ف دين�ار ملدة س�نة واحدة وبكلفة ش�هرية قدرها  64200000اربعة وس�تون مليون ومئتا ال�ف دينار وعىل ان
تتضم�ن العط�اءات تامينات اولية ( % 3خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق صادر من مصارف عراقية معتمدة)
قدرها ( )38520000ثمانية وثالثون مليون وخمسمائة وعرشون الف دينار ,وبامكان مقدمي العطاء الراغبني يف
الحصول عىل املزيد من املعلومات مراسلتنا عىل العنوان التايل الربيد االلكرتوني Com.sedist@moelc.gov.iq
مالحظة-:
يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فان س�يتم اس�تبعاد عطاؤه مما
يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم ومن حق الرشكة الغاء املناقصة الي سبب كان.
املرفقات:
قرص ( )CDيتضمن الوثائق القياسية.جدول السيارات املطلوب تاجريها ملقر الرشكة العامة.
املهندس

غيث نجم عبيد
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /123 :ب 2021/
التاريخ 2021/9/12:
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل (1337
رش�ادية محل�ة الرش�ادية ) يف النجف
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار
املذك�ور اعاله واملبين�ه اوصافه وقيمته
املق�دره ادناه فع�ىل الراغب�ني بالرشاء
مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل (ثالثون)
يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية
البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة البالغة
بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة
ب�داءة الكوف�ة وص�ادر م�ن م�رصف
الرافدين  /فرع مس�لم بن عقيل (ع) يف
الكوفة وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االع�الن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض
مؤيد رياح غازي
االوصاف  :عبارة عن دار يقع عىل شارع
عرضه  8مرت يف سوق الجديدة وان البناء
قديم وايل للسقوط ويتكون من غرفتني
وس�احة وس�طية وصحي�ات وغرفة يف
س�طح ال�دار ومش�يدة بالطاب�وق وان
الدار مبنية بالطابوق والجص ومسقف
بالش�يلمان وان درج�ة عمران�ة رديئ�ة
ومستخدم كمخزن
القيمة املقدرة  50,000,000 :خمسون
مليون دينار ارضا ومشيدات

�������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1528 :
التاريخ 2021/9/12 :
اعالن
املنفذ عليه  /حسنني حمود رايض
لق�د تحقق�ق له�ذه املديري�ة م�ن انك
مجه�ول مح�ل االقام�ة ح�ب اش�عار
املخت�ار يف ح�ي الحوراء س�الم صكبان
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك
موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة
 27م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف
خالل خمس�ة ع�رش يوم تبدأ م�ن اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
اوص�اف املحرر  :ق�رار محكمة االحوال
الش�خصية يف النج�ف املرق�م /1758
ش 2021/7يف  2021/7/8واملتضم�ن
نفقة مستمرة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4744ب2021/5
التاريخ 2021/9/15
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه (الزم كاط�ع
ناموس)
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة
اعاله ض�دك والذي يطلب فيها الحكم
CHF
بالزامك بتاديتك له واملدعى عليه االخر
بالتكافل والتضامن فيما بينكم مبلغا
ق�دره  $ 2916ع�ن الق�رض املؤرخ
 2014/4/26ونظرا لثبوت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الديوانية
واشعار مركز رشطة الصادق املفوض
احم�د عب�د ع�ودة لذا تق�رر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني
بموعد املرافعة  2021/9/23الساعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4872ب2021/3
التاريخ 2021/9/15
اعالن
اىل املدعى عليهما (باسل غازي معارز
ورزاق غازي معارز)
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة
االس�كان التعاوني�ة مصطفى حيدر
خليف�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى
املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها
الحكم بالزامكم�ا واملدعى عليه االخر
بتاديتك�م له و بالتكاف�ل والتضامن
مبلغ�ا ق�دره (  $1200ع�ن القرض
امل�ؤرخ  )2018/11/25ونظرا لثبوت
مجهولية محل اقامتكما حسب رشح
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة
الني�ل واش�عار مخت�ار ناحي�ة النيل
سالم حريز حسني العماري لذا تقرر
تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف يف
 2021/9/22الساعة التاسعة صباحا
وعند ع�دم حضوركما او ارس�ال من
ين�وب عنكما س�وف تج�ري املرافعة
بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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العدد ( )2452الخميس  16ايلول 2021

ا.م.د  .سلمان باقر الخفاجي
الحس�ن بن ع�ي بن أب�ي طال�ب عليهم
الس�ام آي�ة الل�ه الك�رى ،اس�تغرق كل
صفات الكامل االله�ي النه الجعل املطلق
للكم�ال املطلق ،حس�ن الخل�ق مصداقه
اسمه فالحس�ن لغة هو املخلوق الجامع
ل�كل صف�ات الحس�ن والجمال وحس�ن
الخل�ق فالحس�ن ه�و النفح�ة الصادقة
لل�ذي وصفته الس�ماء ( ( ان�ك لعىل خلق
عظيم ) ) .
النه�ج العلم�ي لدراس�ة وتحليل الس�رة
الذاتي�ة للعل�م ال�ذي يحم�ل الس�مات
الش�خصية الذاتي�ة يقت�ي أن نق�رأ
مفردات هذه الش�خصية عىل املستويات
كاف�ة التكويني�ة والقيمي�ة والعقدي�ة
والحقيقة الجوهرية والطبيعية السلوكية
والنشأة وتكامل الشخصية دراسة دقيقة
لكل مف�ردات تل�ك املس�تويات وتحليلها
ومقابلتها ذاتيا وخارجيا ثم تستقر علها
لنقف عىل الحقيقة العلمية لصاحب هذه
الس�رة ونقف عىل تطابق هذه الحقيقة
م�ع العن�وان األع�ىل أن هذا الحس�ن هو
كلم�ة الله ل�كل ابعادها وعليه تقس�مت
الدراسة عىل املستويات أنفة الذكر  :أوال :
املستوى التكويني  :من فيوضات السماء
ع�ىل الجنس اإلنس�اني أن الله تعاىل جعل
يف األرض خليف�ة ،واملنط�ق العدل يقتي
أن يكون الخليفة بسقام املستخلف (الله
سبحانه فخلقه باحسن تقویم ونفخ فيه
م�ن روحه وكرمه اس�مى التكريم وخص
بعض عب�اده الصالحن بخصائص جعل
منه اس�وة حس�نة لتقتدي به األمة وكان

الحس�ن علي�ة الس�ام مصداق�ا جلي�ا
فيه�ذا التكوي�ن التكام�ي كم�ا وصف�ه
امل�وىل جل وعا يف عیس�ی روحالل�ه ( ( :
انما املس�يح عيىس ابن مريم رس�ول الله
وكلمت�ه القاها اىل مري�م وروح منه ) ...
) ( النس�اء  ) ۱۷۱ /والحس�ن هو كلمة
الله القاها إىل الزهراء عليها السام .وكان
االصطن�اع اإللهي للحس�ن عليه الس�ام
كم�ا ملوىس علي�ه الس�ام( :وألقيت عليك
محبة منيولتصنع عىل عيني ( ))..طه ۳۹
)  :فكان الحس�ن عليه الس�ام كتلة قيم
سامية رفيعة يف بحر العلوم التي زخر بها
كيانه الفضيلوس�لوكه اإلنس�اني القويم
وقيمة الرتبوية الجليلة وكان فيضا عطر
اللود والحب فكان هية السماء لإلنسانية
ومث�ا اعا لبناء النس�يجاملجتمعي القيم
فه�و ثمرة يانع�ة فقد غذته بي�د الرحمة
 ،وترب�ى فيحج�ر اإلس�ام او رض�ع من
ثدي األيم�ان  ،وانه ادى م�ا عليه صادقا
ومىض عىل يقن فلم يؤثر عمي عىل هدى
ولم يم�ل من حق اىل باط�ل فصلوات الله
وس�امه ورضوان�ه علي�ه و ع�ىل روحه
الطاهرة وعىل حقيقة جوهره.
ثانيا :املستوى العلمي واملعريف
ارشب ولي�د الفي�ض املحم�دي العل�وي
الفاطم�ي العل�م م�ن ه�ذه البح�ور الا
متناهية الحاضنة لعطاءها ومس�تلهمة
للعلم اإللهي الوايف فكان املصطفی ( ص )
مدينة العلم وكانوا أبواب هذه املدينة ومن
أراد العلم والحكمة فلياتها من أبوابها قال
االمام الص�ادق عليه الس�ام (العمل نور
يقذفه الله يف قلب من يشاء) وابو االحرار
هو احد مناهل العلم الفياضة فلقد امتلك

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

احلسني عليه السالم ..كلمة اهلل

االم�ام عليه الس�ام العقالنظ�ري  :هو
ادراك م�ا ينبغ�ي أن يعل�م وكذل�ك العقل
العم�ي وه�و ادراك م�ا ينبغ�ي أن يعمل.
واالمام مع الهبة اإللهية يستطيع أن يدرك
القضاي�ا مهم�ا تنوعت وكث�رت وتعقدت
وازدحمت ومهم�ا ادلهمت وغمضت فانه
يتمك�ن م�ن تفكيكه�ا وتحليله�ا وادراك
حقيقتها وما ه�ي الحكمة فيها واالنجع
يف التعام�ل معه�ا بأفضل النتائ�ج ولذلك
مليتمك�ن كل ذوي الوجاهة واملش�ورة أن
يدركوا حقيق�ة ما أراده االمام الحس�ن
علي�ه الس�ام م�ن حركت�ه النهضوي�ة
والثورية وسط ذلك املخاض العسر الذي
تعيشه األمة فقد روي عن اإلمام الصادق
عليه السام( .اني أتكلم عىل سبعن وجها
يل منها املخرج)( ،بصائر الدرجات ۳۳۰ /
 ) ۱ /وكم�ا متحقق ( اإلم�ام ينظر بنور
الله تعاىل) .وان قانون وحدة املاك تجمع
االم�ام والنب�ي (ص) بمصادي�ق اآليت�ن
املبارکتین (وما ينطق عن الهوى ان هو اال
وحي يوحى) ( النجم  3 /و  ) 4وان وقفة
علمي�ة ع�ىل نفحة م�ن نفحات�ه العلمية
وه�و (دعاء عرف�ة) سيتجس�د املصحف
الرشيف ب�كل أبع�اده الس�ماوية وابعاد
الحديث الرشيف متجلي�ة يف مفردات تلك
املوس�وعة العلمية حي�ث تحققت األبعاد
العلمي�ة كاف�ة  :الطبيعي�ة والفيزيائي�ة
والفس�لجية والس�يكولوجية والقيمي�ة
والعقدي�ة ومناه�ج الس�لوك االجتماعي
والرتب�وي وكذلك الفلس�في للوقوف عىل
الحكمة الكونية الربانية فضا عن العمق
الباغ�ي واللغ�وي واألس�لوبي والنحوي
الذي حاک�ی االعجاز اللغوي واالس�لوبي

والنح�وي لكتاب الله املق�دس ولو تعمق
علماء اللغة يف دراستها الستلزم ذلك منهم
األيام واالش�هر واملصنفات ملا اس�توعبت
ه�ذا العمق العلمي واالدبي والباغي وهذا
العمق العلمي واملعريف لامام عليه السام
مكن�ه من ق�راءة علمية واعي�ة وحكيمة
الحقائ�ق الواق�ع االجتماعي واإلنس�اني
واالنهي�ار الدين�ي والس�لوكي واألخاقي
هض�م الحقوق و ه�در القيم اإلنس�انية
واس�تباحة الحرم�ات والعف�ة وال�رشف
وس�حق كل م�ا بن�اه الدي�ن الحني�ف
وم�ا إقام�ة الرس�ول ( ص ) م�ن احكام
ومبادی۔
ثالثا  :املس�توى العقدي والفكري واملنهج
القيمي يف أدائه ملسؤولياته :
يف القيادي�ة ومهنيت�ه كربان س�فينة
األم�ة التي حملته الس�ماء اعباءها فكان
االم�ام الحاك�م بكت�اب الله تع�اىل القائم
بالقس�ط ،الدائ�ن بدي�ن الل�ه ( الح�ق )
الحايس نفس�ه ع�ىل ذات الله ق�را األمام
واق�ع األمة بعد ال�رتدي القيمي العقائدي
واالنهيار املبدئي الذي دفعت بها العصابة
املنافقة التي انقلبت عىل الرشعية اإللهية
واملحمدي�ة والرس�الية بحقيقة الش�اهد
الس�ماوي  ( ( :ومحم�د اال رس�ول ق�د
خلتم�ن قبل�ة الرس�ل اقتن م�ات او قتل
انقلبت�م ع�ىل اعقابك�م وم�ن ينقلب عىل
عقبيه فلن يرض الله ش�يئا وسيجزى الله
الشاكرين ) ) ( ال عمران . ) 144 /قاعدوا
املسلمن اىل الجاهلية وبالقهر والتحريف
للس�نة الرشيفة والتأوي�ل الباغي املحكم
آيات الكتاب الكري�م وخرجوا بدين جديد
نبيه معاوية ابن ابي سفيان وولده املرتد

العدد 227 /
التاريخ 2021/9/12

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االماك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة
اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خال ( )30يوما تب�دء من اليوم التايل لنرش
االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلن
للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية
املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة
يف اليوم االخر من مدة االعان البالغة ( ) 30يوما يف الساعة (العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة
عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خال مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم
 � 5يقوم املتقدم عىل تاجر مساحة من االرض لنصب كشك عليها من سندويج بنل و الوارد يف الفقرة ( )8من االعان بتنفيذ كشف
البلدية والبالغ ( )2,000,000دينار عىل ان يؤول الكشك اىل البلدية بعد انتهاء مدة التاجر دون املطالبة باي تعويض
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

سكلة لبيع المواد االنشائية

بال660/

1050م2

على جزء من القطعة 13/1476
خلف محطة وقود السهلة

سنة واحدة

2

مخزن

285/6

()11,5*16م

واجهة الكراج الموحد

سنة واحدة

3

مخزن

291/4-290/5

()3,75*12م

واجهة الكراج الموحد

سنة واحدة

4

مخزن

-293/2-292/3
294/1

()3,75*14م

واجهة الكراج الموحد

سنة واحدة

5

حانوت

624/51

()5*2,5م

حي ميثم التمار (رض)

سنة واحدة

6

حانوت

700/3

()4*3م

حي ميسان  /على جزء من القطعة
3/14265

سنة واحدة

7

المجمع التسويقي ( يحتوي
على ( 71حانوت +ساحة
لوقوف السيارات)

بال1110/

5701م2

شارع السهلة

سنة واحدة

8

مساحة من االرض لنصب
كشك عليها

بال

()3*2م

قرب مديرية تربية الكوفة

ثالث سنوات

9

ساحة وقوف ومبيت
السيارات

بال

1200م2

على جزء من القطعة المرقمة
 19/5338م  18علوة الفحل

ثالث سنوات

فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن رشكة املنتج�ات النفطية
باسم  /انور كريم هادي من يعثر عليها تسليمها لجهة
االصدار
����������������������������������������������
فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن رشكة املنتج�ات النفطية
باسم /الهام عبد الرحيم عبيد من يعثر عليها تسليمها
لجهة االصدار
����������������������������������������������
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من الرشك�ة العام�ة للطاقة
الكهربائية املنطقة الوس�طى باسم املواطن عدي كريم
حسن فمن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������������
فقدان
فقد مني الصك املرقم  8295799يف  2021/8/23املبلغ
 4,915,000اربعة ماين وتسعمائة وخمسة عرش الف
دينار باس�م املواط�ن  /حمود عبد عري�ان الصادر من
مرصف الرش�يد الس�ماوة من يعثر عليه تسليمه لجهة
االصدار

www.almustakbalpaper.net

فقدان
فق�د س�ند العقار املرق�م 3/ 17969حي النرص باس�م
ابراهيم ش�اكر ابراهيم من يعثر عليها تس�ليمها لجهة
االصدار
����������������������������������������������
فقدان وصل
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النج�ف ذات الرق�م
 772599بتاري�خ  2021/4/28ذات املبلغ 1500,000
باسم املواطن لؤي رزاق سهران من يعثر عليه تسليمه
لجهة االصدار
����������������������������������������������
اعان
اىل الرشيكة  /رؤى محمود شاكر
اقت�ىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك
باملوافق�ة ع�ىل ص�دور اجازة بن�اء والخاص�ة بالعقار
املرق�م  3/52366ح�ي الن�داء مناصف�ة م�ع الرشيك
عباس نوري غني وبعكس�ه س�وف تصدر االجازة وفقا
للضوابط الازمة
����������������������������������������������
فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن رشكة املنتج�ات النفطية
باس�م  /باس�م ابراهيم حبرت من يعثر عليها تس�ليمها
لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ةمحكمةاس�تئنافالنجفاالتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4670ب2020/3
التاريخ 2021/9/15
اعان
اىل  /املدعى عليه (تكليف جبار هاني )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه ضدك والذي يطلب
فيها الحكمCHF
بالزامك بتاديتك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن
فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره  $ 2750ع�ن الق�رض املؤرخ
 2014/4/28ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة الديوانية لذا تقرر
تبليغ�ك اعانا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة
 2021/9/21الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

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

تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2451يف
 2021/9/15تسلس�ل العق�ار  19367/361م ط�وب خط�أ
والصحيح هو التسلس�ل  19367/3م  61الجزيرة الصادر من
مديرية التسجيل العقاري يف كرباء الثانية لذا اقتىض التنويه

املنقلب عىل عقبيهيزيد  .فتحقق الحسن
عليه الس�ام ان اغفاءة االمة و غيبوبتها
ال ع�اج لها األصعقة توعوية واقام كتاب
الله منهجا ل�ؤد الفتنة واحياءاالمة وكان
مصداق�ا حيا للمنهج الس�ماوي  ( ( :وال
تهن�وا يف ابتغاء الق�وم أن تكون�وا تأملون
فانه�م يأمل�ون كم�ا تأمل�ون وترجون من
الله مابرج�ون وكان الل�ه عليما حكيما
) ) ( النس�اء  . ) ۱۰4 /واحك�م اإلم�ام
صلوات الله وسامه عليه ان رأس الفساد
والض�ال الب�د أن يس�حقفي عق�ر داره
لئا يس�ترشي ويعم أوس�ع مس�احة من
س�واد األم�ة التياس�تفاقت بمنقذها ابي
األح�رار س�ام الله عليه  .وح�ن انتفض
معلنامنهج�ه الجه�ادي الرس�ايل  ( ( :اال
ت�رون أن املع�روف ال يعم�ل بهواملنك�ر
ال يتناه�ي عن�ه  ) ) ..عارف�ا بق�دره
التضح�وي  ( ( :أن يمسس�كمقرح فق�د
مس القوم قرح مثل�ه وتلك األيام نداولها
بن الناس وليعلمالل�ه الذين امنوا ويتخذ
منكم ش�هداء والله ال يحب الظاملن ) ) (
آلعمران  . ) ۱۵۰ /فان اصطام الس�يوف
وطعن الرماح إلحقاق الحقابد من جراح
ودماء تروى بها شجرة الحرية الن الطالب
بالحقواملجاه�د للض�ال هدف�ه اس�مي
واق�دس فان�ه يرجو أحدى الحس�نييناما
الش�هادة وام�ا النرص واالمام الحس�ن (
ع ) ن�ال الحسنيينالش�هادة والنرص وهو
نرصة الدي�ن بأحياء احكام الدين وس�نة
سيداملرس�لن وإمات�ة البدع�ة والضالة
 ،وإص�اح األم�ة ووضعه�ا علىال�رصاط
املس�تقيم واستش�فائها م�ن عل�ل التيه
والضالة .وان املجاهدالعقدي يدرك بعمق
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7074 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(كري�م عدن�ان عبد الحس�ن ) طلب�ا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله ( العيس�اوي) بدل من (
عب�د عي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خال مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30 /
رقم االضبارة 2021 / 1839 /
التاريخ 2021 / 9 / 15
اىل املنفذ عليه  /صاح عبد الحسن مهدي
لقدتحق�ق له�ذه املديرية من خال اش�عار
منطق�ة ح�ي الش�هيد الص�در  /الرشي�ط
املختار حسن ريسان السامي انك مجهول
محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا ً
للم�ادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعان�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ النجف
ً
يوم�ا تبدأ من
االرشف خال خمس�ة ع�رش
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية بأجراءات التنفيذ الجري فوق
القانون:
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املح�رر قرار محكمة ب�داءة النجف
بالعدد  / 21ب 2020 / 5يف 2020 / 11 / 8
يتضم�ن قرار املحكم�ة بال�زام املدعي عليه
صاح عبد الحس�ن مهدي بتأديته اىل املدعي
صاح شبيب حسن مبلغ قدره ثاثة ماين
وستمائة الف دينار .
������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30 /
رقم االضبارة 2021 / 1841 /
التاريخ 2021 / 9 / 13
اىل املنفذ عليه  /جاسم بخيت رعد
لقدتحقق له�ذه املديرية م�ن مديرية تنفيذ
الكوف�ة بالع�دد  177يف  2021 / 6 / 21انك
مجهول محل اإلقام�ة وليس لك موطن دائم
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا ً للم�ادة ( )27م�ن قان�ون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بالحض�ور يف مديرية
التنفي�ذ النجف االرشف خال خمس�ة عرش
يوم�ا ً تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة
املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بأجراءات
التنفيذ الجري فوق القانون :
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوص�اف املحرر الحك�م بال�زام املدعى عليه
جاس�م بخيت رع�د بتأديته مبلغ�ا ً للمدعي
صاح ش�بيب حس�ن مقداره ثاث�ة ماين
وس�تمائة الف دينار بموجب وص�ل االمانة
املؤرخ  2020 / 5 / 11وتحميل املدعى عليه
جاسم بخيت رعد الرسوم واملصاريف .
������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7075 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(منصور عدنان عبد الحس�ن ) طلبا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله ( العيس�اوي) بدل من (
عب�د عي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خال مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ووعي حقيقة الشهادة وارسارها  ( ( :وال
تحس�بنالذين قتلوا يف سبيل الله امواتا بل
احياء عن ربه�م يرزقون فرحينبما آتاهم
الل�ه من فضل�ه ويس�تبرشون بالذين لم
يلحق�وا به�م منخلفهم اال خ�وف عليهم
وال هم يحزنون * يس�تبرشون بنعمة من
اللهوفضل وان الله ال يضيع أجر املؤمنین )
) ( آل عمران  ) ۱۷۱ ۱۷۰۰ ۱۹۹ /فتحقق
له اس�مي واقدس فضيل�ة يف الوجود هي
الش�هادة فيسبيل الله تعاىل فراح يعانقها
واصحابه النخبة معانقة الغيدواستئناس
الرضي�ع بمحال�ب ام�ه واعلنه�ا رصخة
مدوي�ة بوجه الظلموالض�ال ( ( هيهات
منا الذلة...واقس�مت اال ان اقتل اال حرا ..
) ) فأعطى املوىل أبو الش�هداء الله وللحق
والع�دل كل يشء فحق�ا عليهمأن يعطوه
كل يشء  .فكان الخلود ملكا له وأصحابه
فان الح�ق هوالثابت املتحق�ق والثابت ال
يمكن تبديله بيشء باطل او غر ثابت .
رابعا  :املستوى الخلودي و ابعاد الديمومة
لكلمة الله تعالی :
الخل�ود رس م�ن أرسار الوج�ود اإلله�ي
س�ماوية ال ييغي�ة و يدركهاألم�ن أوت�ي
مقومات خلفية تكوينية اصيلة ومواهب
س�ماوية منفيض الرحم�ات اإللهية بعد
استيفاء األسس الرصينة واملؤهاتالكافية
الث�ار تل�ك املواه�ب لصال�ح اإلنس�انية
واالس�تجابة املثاليةللمواهب الس�ماوية
البن�اءة والخلود وكما وصفه العلماء بانه
تريال�يشء من اعرتاض الفس�اد وبقاؤه
عىل الحالة التي هو التي هوفيها والخلود
يخ�ص القيم واألف�كار واملب�ادى بمقدار
تطابقه�ا معالقيم الس�ماوية ولإلنس�ان
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة 2021/9 :
التاريخ 2021/9/15
اعان
تبيع مديرية تنفيذ الهندية العقار تسلس�ل
 297/71م  4الرشيدة الواقع يف الهندية حي
العس�كري العائد للمدين  /رعد ذياب حسن
املحجوز لق�اء طلب الدائن احم�د خليل عبد
البال�غ  40640000مليون دينار عدا رس�وم
التسجيل فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه
املديري�ة خال مدة ثاثن يوما تبدأ من اليوم
التايل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :يقع العق�ار يف قضاء
الهندي�ة يف ح�ي العس�كري  297/71م4
الرشيده
� 2جنسه ونوعه  :ملك رصف
 � 3ح�دوده واوصافه  :كما مؤرش يف صورة
السجل العقاري
 � 4مش�تماته  :غرفة واستقبال وغرفة نوم
ومطبخ وصحيات
 -5مساحته 2 :اولك
 � 6درجة العمران :جيدة
 � 7الشاغل  :املدين نفسه
 � 8القيم�ة املق�درة 60000000 :س�تون
مليون دينار ال غر
������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7080 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(مه�دي عدن�ان عبد الحس�ن ) طلبا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله ( العيس�اوي) بدل من (
عب�د عي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خال مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7079 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(ع�ي عدن�ان عب�د الحس�ن ) طلب�ا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله ( العيس�اوي) بدل من (
عب�د عي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خال مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7077 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(قحطان عدنان عبد الحس�ن ) طلبا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله ( العيس�اوي) بدل من (
عب�د عي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خال مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

يعن�ي ط�ول مك�ه ال دوام بقان�ه وه�ذا
فيالحي�اة الدني�ا  ،أما األخ�رة فالخلود يف
الجنة املؤمنن املخلصينويف النار للمغضوب
عليه�م م�ن الكافرين واملنافق�ن والبغاة
الضالينوللخل�ود أرسار الهية يهبها املوىل
تع�اىل ملن امتل�ك مؤه�ات البقاءوالخلود
العصمة التكوينية والترشيعية والحسن
رس الخل�ود خلودالتوحي�د فه�و التوحيد
ب�كل أحكامه ألنه كلمة الله وهذه الكلمة
يف كلمعانيه�ا  :األمان�ة يف قول�ه ص�ىل
الل�ه عليه وال�ه  ( ( :اتقوا الله فيالنس�اء
فانما اخذتموهن بأعانه الله واس�تحللتم
فزوجوهن بكلمة الله) ) ( االمانة ) بقوله
تعاىل  ( ( :فإمس�اك بمع�روف او ترسیح
باحس�ان) ) ( البقرة  ) ۲۲۹ /والحس�ن
( عليه الس�ام ) هو األمانة باجليصورها
وال�كام هو اب�راز م�ا يف البط�ن بظهور
وج�ود خارج�ي تكوين�ي يدل ع�ىل ما يف
الباط�ن من الصف�ات والبين�ات والثيات
،كوج�ود عيىس عليه الس�ام فان�ه مرآة
الحق ومظه�ر صفات الل�ه عزرجل الذي
جس�د االعج�از واالب�داع اللهي تجس�يدا
تام�ا ب�كل ابعادش�خصيته  ،والحس�ن
ه�و الوجود األمثل كعيىس عليه الس�ام ،
بم�ادل علي�ه الوصف اإلله�ي  ( ( :وتمت
كلمة ربك صدقا وعدال ) ) ( األنعام ) ۱۱۵
وبعد تم�ام تكوينه التكامي كان مصداقا
لقول املباركالثان�ي  ( ( :ويحق الله الحق
بكلماته ولو كره املجرمون ) ) ( یونس /
 ) ۸۳ولذا فان الحس�ن عليه الس�ام كان
تابتا ثبوت الح�ق والثابت كما أكدت اآلية
الكريم�ة  ( ( :ال تبدي�ل الكلمات الله ) ) (
یونس .) 64 /
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد /707ب2021/
التاريخ 2021/9/9
اىل  /املدعى علي�ه (محمد عادل خلف /كان
يس�كن كرباء  /حي الفارس مجهول محل
االقامة حاليا
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرقم /707
ب 2021/يف  2021/7/15وال�ذي يق�ي
بالزام�ك بتاديتك للمدعي ك�رار حمود زامل
مبلغا ق�دره اربعة ماين وخمس�مائة الف
دينار عراقي عن قيمة وص�ل االمانة املؤرخ
يف  2021/6/1وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
وحس�ب اش�عار املخت�ار رياض جي�اد عبد
مختار حي الفارس والوائي كرباء املؤرخ يف
 2012/8/11لذا قررت هذه املحكمة تبليغك
بصحيفتن محليتن يوميتن رسميتن ولكم
حق االع�رتاض خال عرشة اي�ام من تاريخ
النرش وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وبعد مي ثاث�ن يوما من تاريخ
النرش
القايض
راسم رحيم اليارسي
������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد /706ب2021/
التاريخ 2021/9/9
اىل  /املدع�ى علي�ه (عي عادل خل�ف /كان
يس�كن كرباء  /حي الفارس مجهول محل
االقامة حاليا
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرقم /706
ب 2021/يف  2021/7/15وال�ذي يق�ي
بالزامك بتاديتك للمدعي عي صخيل جاس�م
مبلغ�ا قدره ثمانية عرش ملي�ون دينار عن
قيم�ة وصل االمان�ة امل�ؤرخ يف 2021/5/1
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب اش�عار
املختار رياض جياد عبد مختار حي الفارس
والوائ�ي كرباء امل�ؤرخ يف  2012/8/11لذا
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتن
محليت�ن يوميت�ن رس�ميتن ولك�م ح�ق
االع�رتاض خال عرشة ايام من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة
القطعية وبعد مي ثاث�ن يوما من تاريخ
النرش
القايض
راسم رحيم اليارسي
������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7078 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(عب�د الحس�ن عدن�ان عبد الحس�ن ) طلبا
لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعله ( العيس�اوي)
ب�دل م�ن ( عبد ع�ي) فم�ن لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خال م�ده اقصاها
(خمس�ة عرش يوم) وبعكسه س�وف تنظر
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة
( )22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش7076 /
التاريخ 2021/9/15
اعان
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(محم�د عدن�ان عبد الحس�ن ) طلبا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله ( العيس�اوي) بدل من (
عب�د عي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خال مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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حرك عود الثقاب

نصائح صحية شائعة قد تؤدي إىل نتائج عكسية
طبق اليوم

روالت البيتزا بالدجاج احلار

تمتل�ئ ش�بكة اإلنرتن�ت بالعدي�د م�ن
النصائح الطبية ،حيث يش�ارك املدونون
نصائ�ح من نم�ط حياتهم ويش�اركون
التوصي�ات حول مجموع�ة متنوعة من
املوضوعات.
ويعد كثر من هذه النصائح غر موثوق
به وقد يؤدي إىل نتائج عكسية ،بل يدخل
يف إطار املعلومات الخطأ أو املضللة التي
ينبغي الحذر منها.
ونس�تعرض يف التقري�ر الت�ايل أب�رز
النصائ�ح الصحي�ة الش�ائعة والتي تعد
األسوأ عىل اإلطالق.

تن�اول الطعام يف أي وق�ت لكن بكميات
قليلة
من املقوالت الشائعة يف حياتنا أنه يمكن
تناول الطع�ام يف أي وق�ت ،لكن بكيمة
قليل�ة تحتوي عىل مع�دل منخفض من
الس�عرات الحراري�ة ،وه�ذه نصيح�ة
خاطئ�ة ،كون معظم الدراس�ات وجدت
أن تن�اول الطع�ام يف وق�ت متأخ�ر من
املس�اء يرسع من عمليات الش�يخوخة
يف الجس�م ،ويخ�زن املزيد م�ن الدهون
ويس�بب زيادة الج�وع يف صب�اح اليوم
التايل.

الراحة بعد تناول الطعام
تنت�رش عىل اإلنرتنت نصائح بأن الراحة
بع�د تناول الطعام رضورية ،إال أن هذه
املقول�ة خاطئة ،حيث ينصح بامليش بعد
تن�اول الوجب�ات ،إذ ي�ؤدي إىل تحس�ني
مقاوم�ة األنس�ولني ومن ث�م ينخفض
السكر يف الدم.
حمية العصر
م�ن املقوالت الش�ائعة يف الفرتة املاضية
أن حمي�ة العصر تس�اعد ع�ىل تطهر
الجسم من السموم ،وهذا ليس صحيحا
باملرة.

معلومات عن قرشة الشعر وكيفية التخلص منها

املقادير:
عجينة باف باسرتي
قطع دجاج محمرة  ،حارة
 1كوب جبن موزاريال مبشور
 2/1كوب صوص بيتزا
خطوات التحضر:
سخني الفرن عىل درجة حرارة  180درجة مئوية.
قومي بفرد العجني عىل سطح جاف ثم ضعي عليها صوص البيتزا.
ضع�ي قط�ع الدجاج ث�م املوزاريال ع�ىل العجني ثم قوم�ي بلفها فوق
الحشو و قطعيها اىل روالت.
ضعي روالت البيتزا يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة  15دقيقة.
قدمي روالت البيتزا ساخنة.

المتاهات

يعان�ي بع�ض األش�خاص
مش�كالت يف ف�روة ال�رأس،
وبينها قرشة الرأس ،وهي من
املشاكل الشائعة غر املعدية،
لكنه�ا مزعج�ة ألصحابه�ا،
ولذل�ك يف ه�ذا التقري�ر
نس�تعرض أب�رز األس�باب
وط�رق الع�الج املنزلي�ة لهذا
األمر.
 األسبابجفاف فروة الرأس
ح�ني تص�اب ف�روة ال�رأس
بالجف�اف خاص�ة يف موس�م
الش�تاء ،تظهر الق�رشة ،وهو ما قد يتفاقم م�ع ارتداء أغطية
ال�رأس للنس�اء والرجال ،ولذل�ك يجب تهوية ال�رأس من حني
لآلخر خاصة داخل املنزل.
التهاب الجلد الدهني
ق�د تك�ون اإلصابة بالقرشة ،بس�بب الته�اب الجل�د الدهني،
وهو ما يؤدي إىل تهيج الجل�د وزيادة القرشة ،وينتج االلتهاب

باألساس عن فطريات تصيب
فروة ال�رأس ،والت�ي تحصل
عىل غذائه�ا م�ن الزيوت من
بصيالت الشعر ،وهو ما يؤدي
إلنت�اج خاليا إضافي�ة بالجلد
وح�ني تم�وت ه�ذه الخالي�ا
وتتساقط تسبب قرشة الشعر
وحكة الرأس.
املشكالت الجلدية
يمكن أن تظهر القرشة نتيجة
اإلصاب�ة ببع�ض املش�كالت
الجلدي�ة مث�ل :األكزيم�ا،
والصدفي�ة ،والتهاب س�عفة
الرأس وه�و مرض فطري يصيب فروة الرأس ويس�بب قرشة
الشعر.
نقص بعض العنارص الغذائية
ي�ؤدي نقص�ان بعض العن�ارص الغذائي�ة إىل اإلصاب�ة ببعض
األمراض املختلفة ،وتتمثل هذه العنارص يف الزنك ،وفيتامينات
ب ،واألوميجا

حل اللغز

دراسة تكشف فوائد عظيمة للجوز
كش�فت دراس�ة أجراه�ا باحث�ون يف
مستش�فى «كلينيك دي برش�لونة» ،عن
فوائد عظيمة إلضاف�ة الجوز إىل نظامنا
الغذائي بشكل يومي.ووفق الدراسة التي
ن�رشت نتائجه�ا يف مجل�ة Circulation
العلمي�ة ،ف�إن إضاف�ة نصف ك�وب من
الجوز إىل نظامنا الغذائي اليومي ،يمكن
أن يخف�ض مس�تويات الكوليس�رتول
بح�وايل  8.5يف املئة ،ويقل�ل من مخاطر
اإلصابة بأمراض القلب.وتوصلت الدراسة

إىل نتائجه�ا بع�د إج�راء اختب�ار ش�مل
 628ش�خصا بالغا ،تم�ت إضافة الجوز
بش�كل يوم�ي لنظامه�م الغذائي.ووجد
الباحث�ون بعد مرور عام�ني ،أن الفريق
الذي يتن�اول الجوز يومي�ا ،قد انخفض
لدى أفراده كوليسرتول ال�وتني الدهني
منخفض الكثافة ،والذي يعرف ب�.LDL
ويرتب�ط هذا الن�وع من الكوليس�رتول،
الذي يطل�ق عليها أيضا اس�م «الضار»،
بزي�ادة خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب

والس�كتة الدماغية.وتعليق�ا عىل نتائج
الدراس�ة ،قال خبر التغذية إميليو روس
م�ن مستش�فى كلينيك دي برش�لونة يف
إسبانيا« :أظهرت الدراسات السابقة أن
املكرسات بش�كل عام ،والجوز عىل وجه
الخص�وص ،تخف�ض مع�دالت اإلصابة
بأم�راض القلب والس�كتة الدماغية ،إال
أن دراس�تنا كش�فت أيضا عن دورها يف
تحس�ني جودة جزيئ�ات الكوليس�رتول
الضار».

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياً :يش�ر هذا الي�وم إىل صداقة أو تعاطف
مع قضيتك من قبل فئات إعالمية أو حكومية،
وتكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك.
عاطفياً :ال تستسلم أمام ضغوط الرشيك ،فهو
يح�اول دفعك إىل القيام بم�ا ال ترغب به ،فكن
حذرا ً وال تنجرف وراء عواطفك.

امليزان
مهني�اً :الح�وار املفي�د ه�و أفض�ل م�ا يمكن
أن يوصل�ك اىل أهداف�ك ،إذا احس�نت الترصف
واالنتباه إىل طريقة تعاطيك مع اآلخرين.
عاطفياً :ال تخاطر يف العالقة بالرشيك ،ألنك قد
تدفع ثمن مغامرات�ك الحقا ً وتصبح وحيدا ً وال
تجد من يتفهم وضعك ويساندك.

الثور
مهني�اً :قد يهبك ه�ذا اليوم منح�ة أو هدية أو
انعطاف�ا ً نحو األفض�ل ،وبانتظارك مش�اريع
مستقبلية قد رّ
تغر مجرى حياتك.
عاطفياً :تو رّدد إىل الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد
محبته لك ،وكن حاس�ما ً يف مشاعرك وعليك أن
تعرف ماذا تريد منه.

العقرب
مهنياً :مس�تقبل جيرّد يلوح يف األفق ،لكن عليك
القيام بخطوات مهمة لتكتمل عنارص الصورة
من مختلف النواحي.
عاطفي�اً :أمام عدد كبر من الحلول ممكنة إذا
كان الطريق مس�دوداً ،لكن النيات الطيبة هي
املفتاح لذلك.

اجلوزاء
مهنياً :خفف ترصفاتك العشوائية واستخفافك
ب�كل يشء ،من ق�ال إنك الش�خص القادر عىل
فرض آرائك عىل اآلخرين.
عاطفياً :ال تحاول إخفاء مشاعرك عن الرشيك،
رّ
يس�هل التفاهم والتوصل
فاإلحس�اس املتبادل
إىل نقاط مشرتكة بينكما.

القوس
مهني�اً :ل�ن ت�راوح مكان�ك ،فاألف�كار غزيرة
والمعة وتلف�ت األنظار بقدرتك ع�ىل التجاوب
م�ع الظ�روف واملتطلرّبات.عاطفي�اً :رّ
تع�� عن
مش�اعرك أمام الرشيك برصاح�ة تامة ،فتزداد
قيم�ة يف نظ�ره ويزداد تعلقه ب�ك وتك� الثقة
بينكما وتسر األمور نحو األفضل.

السرطان
مهنياً :االمر الجديد هذا اليوم يجعلك أكثر إقباالً
عىل املجتمع وأكثر تناغما ً مع اآلخرين ،وتعرف
محطة حاسمة يف مستقبلك املهني.
عاطفياً :تتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف
معادية تجاه الرشيك ،ما يعمرّق الرشخ ويوسع
الهوة بينكما وربما يصعب عليك ردمها الحقاً.

اجلدي
مهنياً :وجود القمر يف برج العذراء الرتابي يجعلك
تنطلق ً
واثقا بنفسك لرسم طريقك بح رّريرّة وتحديد
ً
أهدافك مدعوما من الظروف للسر بأعمالك نحو
الوجهة التي تحلم بها.عاطفياً :تتحسرّ �ن عالقتك
بالرشيك وتصحرّ ح بعض األوضاع العالقة ،وتنجز
معه ما لم يكن ممكناً.

االسد
مهنياً :ال تشارك يف منافسات أو أنشطة تتطلرّب
منك كل اليقظ�ة والحيوية ،رّ
إنه يوم جيرّد رشط
التحررّك حسب نوعية الوقت.عاطفياً :البحث يف
دفاتر املايض يعيدك إىل عالم الذكريات الجميلة،
وهذا يمنحك يوما ً من الراحة والتأمل والتفكر
يف مشاريع ترفيهية مع الرشيك.

الدلو
مهني�اً :يحم�ل إليك أح�د الزم�الء مفاجأة ،قد
تس�تفيد من حي�اة مهني�ة صاخب�ة اللتقاط
فرص معين�ة تفت�ح أمام�ك األبواب.عاطفياً:
أناقت�ك وجاذبيت�ك تبه�ران الرشي�ك ،وتثران
عنده مزيدا ً من الغرة ،لكن تقريب املس�افات
معه خطوة مهمة عىل الطريق الصحيح.

العذراء
مهني�اً :موهبت�ك يف الحص�ول ع�ىل الدعم من
اآلخرين تع رّزز مواقفك ،وتحافظ عىل مصالحك
مهما واجهتك األزمات أو العراقيل املفتعلة.
عاطفياً :الفرصة متاحة أمامك إليجاد ج رّو من
الطمأنينة والتفاهم مع الرشيك بعد الجمود يف
العالقة أخراً ،فاستغلها حتى الرمق األخر.

احلوت
مهني�اً :تتذمرّ ر من مزاجية ومعاكس�ة اآلخرين
ولك�ن يف الحقيق�ة ان�ت املزاج�ي واملعاك�س
ً
هادئا وال
وصاح�ب الرؤي�ة الس�وداويرّة فك�ن
تختل�ق املش�اكل.عاطفياً :الوق�ت مناس�ب
لالحتف�االت والتس�لية والس�فر والعالق�ات
الرومنسية ،ولو العابرة للعازبني.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2452الخميس  16أيلول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

ماهر ضياء محيي الدين

ثامر الحاج امين

االنتخابات وألف ليلة وليلة

م�ن منا ال يعرف قص�ص الف ليلة وليلة ،وما اجمل قصصها بكل ما تحمل
م�ن حكمة وع�رة لتبقى خالدة يف اذه�ان الكثريين منذ ذل�ك الزمان حتى
يومن�ا هذا الذي نعي�ش فيه قصص من ن�وع اخر ،ومختلف ج�دا عن تلك
القصص الرائعة .هل هم مختلفون؟
مع ق�رب اجراء االنتخاب�ات النيابية تبدا كالعادة التناف�س االنتخابي بني
املرش�حني ،ليبدا كل مرش�ح بط�رح برنامج�ه االنتخابي بم�ا يحتوى من
تفاصيل تتناس�ب مع حاج�ة الناس ،ووعود بتنفيذه�ا يف حالة فوزها بعد
حصوله عىل االصوات الكافية ،لك�ي يفوز يف االنتخابات ،ويصبح عضوا يف
مجلس النواب هذا من جانب.
جان�ب اخر يف التنافس االنتخاب�ي هو محاولة اقص�اء او ابعاد االخرين يف
العملية االنتخابية ،وهو امر طبيعي جدا يف كل بلدان العالم املتقدمة ،والتي
تعي�ش يف ديمقراطي�ة حرة ونزيهة يف نفس الوق�ت ،لكي يتمكن من حصد
اعىل االصوات ،مقابل خس�ارة او فشل االخرين يف كسب املزيد من االصوات
بطرق شتى ومختلفة ،االهم الفوز له وخسارة االخرين .عىل ما يبدو او ما
هو معروف ملا تقدم هذه املمارس�ة الطبيعي�ة يف كل الدول االخرى ،لكن يف
بلدي تك�ون الصورة مختلفة تماما .نعم تج�ري االنتخابات ،ويكون هناك
تناف�س انتخاب�ي ،وبرامج تط�رح ،ووعود تطلق منهم يف اص�اح او تغيري
وضع مرير ومعقد للغاية ،لكن الواقع مرآة حقيقية ملا جرى ويجرى بمعنى
اخر وادق واقرص الوضع ال يبرش بالخري مطلق يف ظل معطيات كثرية.
لك�ي ال نخرج م�ن صلب الوضع نعود اىل جواب س�ؤلنا يحاول البعض بان
يصور للعامة بان فوز يف االنتخابات القادمة ،ستكون مفتاح الذي سيغلق
ابواب الدمار والفش�ل ،ويفت�ح ابواب الفرج والحل لبل�د يعيش النكبة بعد
االخرى ،ويرس�م خارطة طريق نجاة البلد واهله عىل رمال متحركة يف يوم
تش�تد بيه العواصف السوداء ،واالمطار الغزيرة ،وان فوز االخرين سيجعل
البلد يف وضع اش�د واصعب من السابق بكثري ،ويف حالة عدم فوزه ستدخل
البل�د يف ازمات وحس�ابات اخرى نحن يف غنى عنه�ا يف وقتنا الحارض ،وقد
تص�ل االم�ور اىل املواجهة املبارشة ب�ني ابناء املكون الواحد ،وما يخش�اها
الكل م�ن تهديد البعض بتصعيد املواقف ،واالس�تعانة باألوراق اخرى ليس
اي عاق�ة يف التنافس االنتخابية يف حالة خس�ارته ،وفوز العدو اللدود لهم.
خاصة الحديث الكل مشرتك يف ادارة الدولة ومؤسساتها ،وتقاسم غنائهم
الوف�رية (عيل بابا واألربعون لصاً) ،والكل مش�رتك ايضا يف دمار وقتل اهل
البلد ،ومس�الة االختاف او املواجهة هي مجرد زوبعة يف فنجان س�تنتهي
بمجرد تقاس�م الكعكة (التوافق ،واملحاصص�ة ) ،ويرد من ورائها تحقيق
مكاس�ب سياس�ية وانتخابية بحتة ،واجراء االنتخابات هي مجرد مس�الة
دعائية ال اكثر وال اقل ،يرد منها بعث رسائل اخرى للدول العالم ،واملجاورة
واالقليمية بالذات ،بدليل بلد يعيش يف حالة ال يحس�د من قتل فلذات اكباد،
ودمار وخرب يف ربوع مؤسس�ات ومصانع ومعام�ل بلد الخريات والثروات
الطبيعي�ة الهائل�ة ،والتغي�ري واالصاح الحقيق�ي بحاج�ة اىل ارادة وطنية
حقيقية ،وبمشاركة الجميع.

االنغالق آفة العقل
االنغ�اق أو الجم�ود الفكري واحدة من أخطر املش�كات
التي يواجهها العقل الب�رشي الذي من مظاهره التعصب
املقي�ت ورفض قبول الرأي اآلخر وكذلك القفز عىل الواقع،
وعندم�ا نصف االنغاق باملش�كلة الخطرية ذلك ان الخوف
م�ن مواجهة التغي�ري والحماس واالرصار ع�ىل القناعات
والدف�اع األعم�ى عنها ورف�ض أي نقاش فيه�ا ينقلب اىل
عناد وجهل ،واذا ما سلمّ نا ان هذا األمر طبيعي ويحدث يف
مرحلة املراهقة الفكرية التي يعيش�ها االنس�ان يف بدايات
تشكيل وعيه وانفتاحه عىل األفكار التي يصف ارهاصاتها
الكات�ب الرازييل باولو كويلو (اننا نحاول تفس�ري األمور
وفق ما نريد ،ال وفق ما هي عليه) ولكن من غري الطبيعي
ان يبقى االنس�ان س�ائرا يف ضوء منطق يش�وبه القصور
واالدراك املعت�ل بعدما يزداد خرة ونضج�ا وبعد اصطدام
قناعاته بصخرة الواقع.
هناك من يعتقد ان العناد واملكابرة يف التمسك بالرأي دليل
عىل قوة الش�خصية ،وهذا خطأ جس�يم ذلك ان االنس�ان
كيفما كان مس�تواه املعريف ومهاراته وقناعاته فانه قابل
للتغيري ويبقى بحاجة اىل مراجعة افكاره وآرائه التي هي
عرض�ة للتصدع واالهت�زاز ،فاملفاهيم تتج�دد والقناعات
تتغ�ري نتيج�ة املتغريات املتعددة س�واء ع�ىل صعيد وعيه
الش�خيص او املتغريات التي يتعرض له�ا محيطه ،لذا فما
عادت صفة املكابرة يف التمسك بالرأي صفة حسنة تنسب
اىل الثقة بالنفس انما هي دليل عىل ضيق األفق واالنغاق.
لقد قرأن�ا أدبيات االقدمني الكب�ار فوجدناهم قد تخلصوا
م�ن داء التحجر وأق�روا ان ال رأي كام�ل الصحة باملطلق
وأبق�وا ب�اب املراجعة واحتم�ال الخطأ مفتوح�ا ،فاإلمام
الش�افعي  204 �� 150ه�� يطرح موقفه يف هذا الش�أن
بدرج�ة عالية من التواضع والحكم�ة بقوله (رأ ُينا صواب
يحتم�ل الخط�أ ورأي غرينا خطأ يحتم�ل الصواب) وقبله
كان موقف االمام ابو حنيفة  150 �� 80ه� منسجما مع
هذا التوجه يف رضورة التواضع وعدم التزمت بالرأي وذلك
بقول�ه (رأ ُينا هذا أفضل ما قدرْنا عليه فمن جاءنا بأفضل
منه قبلناه) ،وامتدت ثقاف�ة التواضع واالقرار باملتغريات
ُ
س�ئل الفيلس�وف االنكلي�زي
اىل عرصن�ا الحدي�ث حي�ث
«برتراند رسل  1970 �� 1872م» :هل انت مستعد للموت
دفاع�ا ً عن أفكارك؟ ق�ال :ال .أنا متأكد م�ن قيمة الحياة،
ولكني لست متأكدا ً من صحة افكاري.

كـاريكـاتـير

عالمات عىل اجللد قد تشري إىل إصابتك بفريوس «يس»

البنك املركزي العراقي ورابطة املصارف اخلاصة العراقيه
يكرمون الطلبة املوهوبني

اس�تقبل محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي
مصطف�ى غال�ب مخي�ف الطلب�ة املوهوبني
املشاركني يف البطولة الدولية للحساب الذهني
الرسيع والتي أقيمت يف دولة االمارات العربية
املتحدة مطلع الشهر الحايل.
وأكد معايل املحافظ خ�ال حفل التكريم الذي
اقي�م له�م يف مبن�ى البن�ك املرك�زي بحضور

الكادر التدرييس املرافق لهم ورابطة املصارف
الخاص�ة العراقية «أننا نش�عر بالفخر ونحن
نلتقي ابناءنا املش�اركني يف املس�ابقة الدولية
للحس�اب الذهني حي�ث حققوا فيه�ا مراتب
متقدمة ورفعوا اسم العراق عالياً».
وقدم الس�يد املحافظ شكره للطلبة لزيارتهم
البن�ك املرك�زي وتحمله�م عن�اء الس�فر من

مشاريع التحول الرقمي تطرق أبواب سلطة الطريان
املدين عرب بوابة االتصاالت واملعلوماتية

تم عقد اجتماع يف مقر هيئة س�لطة الطريان املدني لبحث مش�اريع التحول
الرقم�ي يف عم�ل الهيئةَ .واوضح�ت مآثر غالب فهد رئيس�ة اللجنة املعنية
باملوض�وع ،ان الهدف من االجتم�اع تقديم مرشوع يتضم�ن اتمتة اذونات
مرور وهبوط الطائرات املدنية املارة عر األجواء العراقية ،والذي من ش�أنه
توفري مورد مايل جيد ،مستفيدين من موقع العراق الجغرايف ،وعودة النشاط
يف حرك�ة الطائرات .من جانبه�م رحب ممثلوا هيأة الط�ريان املدني بفكرة
االجتماع ،وصار االتفاق إىل عقد اجتماع موسع بني الطرفني لتدارس املرشوع
وتقدي�م ع�رض فني وتج�اري .يذك�ر ان إدارة الرشكة العام�ة لاتصاالت
واملعلوماتي�ة تس�عى من خ�ال مديرية خدم�ات االتص�االت واملعلوماتية
لتنفيذ مش�اريع التحول الرقمي يف وزارات ومؤسس�ات الدول�ة وبالتعاون
مع رشكات القطاع الخاص الس�اندة لها ،تطبيقا ملا جاء يف املنهاج الوزاري
لحكومة الس�يد مصطفى الكاظمي ،وبما يحقق التحول من العمل الورقي
التقليدي إىل العمل االلكرتوني ،وادخال التطبيقات الحديثة.

العراقـي

مختل�ف محافظ�ات الع�راق متمني�ا ً له�م
مس�تقبا واع�دا يف إدارة مفاصل الدولة .الفتا ً
اىل ان ال أحد أوىل ببناء البلد اكثر منكم».
وق�دم معاليه رشح�ا ً عن عمل البن�ك املركزي
واقس�امه وأبرز امله�ام املناطة ب�ه ،مؤكدا ً أن
«البنك املركزي س�يبقى داعما ً لقطاع التعليم
يف العراق عر مبادراته املختلفة».

من املعروف عىل نطاق واسع أن «التهاب الكبد
يس» يمكن أن يتلف الكبد ويؤدي يف النهاية إىل
اإلصاب�ة بأم�راض الكبد املتقدم�ة .لكن األمر
األكثر إثارة للدهشة هو أن فريوس يس يمكن
أن يسبب تغريات يف الجلد.
إلي�ك كيفي�ة تس�بب الته�اب الكب�د الوبائي
«يس» يف ح�دوث مش�كات جلدي�ة ،بحس�ب
.everydayhealth
كي�ف يؤث�ر الته�اب الكب�د الوبائ�ي يس عىل
جسمك؟
الته�اب الكبد الوبائي يس ه�و التهاب يصيب
الكبد .غال ًبا ما ينتقل فريوس التهاب الكبد يس
عن طريق ال�دم املصاب ،مثل مش�اركة اإلبر،
كما يقول ألكس�ندر كو ،املدي�ر الطبي لزراعة
الكبد يف مرك�ز  Cedars-Sinaiالطبي يف لوس
أنجلوس.
يف البالغ�ني األصح�اء ،من املرج�ح أن تصاب
بفريوس التهاب الكبد يس عن طريق مشاركة
فرش�اة األس�نان أو ماكينة الحاقة أكثر من
االتصال الجنيس.
غالبا ما ال يدرك األشخاص املصابون بفريوس
الته�اب الكبد يس أنه�م مصابون ب�ه قبل أن
يتسبب بالفعل يف تلف الكبد بشكل دائم.

بمرور الوقت ،يمكن أن يؤدي االلتهاب املزمن
النات�ج عن الته�اب الكبد يس غ�ري املعالج إىل
تليف الكبد أو تندبه.
يح�ذر كو من أنه إذا اس�تمر هذا ملدة  20عاما
أو أكثر ،فهناك خطر من أن يصبح الكبد صلبا
بس�بب التلي�ف الش�ديد ،مما ي�ؤدي إىل حالة
تسمى تليف الكبد.
يقول كو« :األش�خاص املصابون بتليف الكبد
معرضون لخط�ر اإلصابة برسط�ان الكبد أو
أعراض مثل نزيف الجهاز الهضمي».
م�ا هي حاالت الجلد املصاحب�ة اللتهاب الكبد

آخر اكتشافات اجلائحة  ..لقاح كورونا يطيل العمر
أكدت السلطات الصحية األمريكية
أن خطر الوفاة جرّاء فريوس كورونا
ينخفض ب�  11مرة واحتمال نقل
املصاب�ني إىل املستش�فيات بع�رش
م�رّات بني األش�خاص الذين تلقوا
كامل جرعات اللقاحات املضادة.
وج�اءت البيان�ات م�ن  3أبح�اث
جدي�دة نرشته�ا مراك�ز ضب�ط
األمراض والوقاية منها يف الواليات
املتح�دة  ،وأك�دت جميعه�ا ع�ىل
فعالي�ة لقاح�ات كوفي�د يف من�ع
حدوث أي مضاعفات شديدة حال
اإلصابة بالوباء .و اشارت البيانات
إىل أن لق�اح موديرن�ا ّ
وف�ر درجة
أعىل من الوقاية يف ظل انتش�ار املتحور دلتا.
فيما كشفت الدراس�ة األوىل عىل مئات آالف
الح�االت يف  13منطق�ة أمريكية من  4أبريل

وحت�ى  19يوني�و ،أي الف�رتة التي س�بقت
هيمنة املتح�ورة دلتا ،وقارنته�ا بالفرتة ما
بني  20يونيو و 17يوليو.
وب�ني الفرتت�ني ،ارتف�ع احتم�ال إصاب�ة

الش�خص ّ
امللق�ح بكوفي�د بدرجة
ضئيل�ة (م�ن  11مرة أق�ل عرضة
لإلصابة مقارن�ة بغري املحصن إىل
خمس مرّات).
وبقيت الحماية م�ن تطور الحالة
إىل ح�د يس�تدعي نق�ل املريض إىل
املستشفى والوفاة أكثر استقرارا،
لكنه�ا تراجع�ت أكث�ر يف أوس�اط
األش�خاص البالغ�ني  65عاما فما
فوق مقارنة باألصغر سنا.
وتج�ري مراك�ز ضب�ط األمراض
والوقاية منها إىل جانب إدارة الغذاء
وال�دواء تقييم�ا بش�أن الحاج�ة
إىل جرع�ات مع�ززة ،ويرج�ح بأن
املسنني س�يكونون أول من يتل���قاها فيما
تب�دأ إدارة بايدن إط����اقه�ا يف وق����ت
الحق هذا الشهر.

وفاة طرزان احلقيقي يف فيتنام
اعلن يف فيتنام ،عن وفاة “الطرزان الحقيقي”،
الذي قىض  40عاما يف إحدى الغابات املنعزلة،
عن عمر ناه�ز  52عاما ،فيما نعته وس�ائل
اإلعام ح�ول العالم.وتويف فان النغ“ ،طرزان
” او كما يس�مى فتى األدغال ،بسبب إصابته

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

برسطان الكبد اضطره إىل االستعانة بالعالم
املتحرض يف فرتات حياته األخرية ،بعد سنوات
طويلة م�ن العزل�ة التي قضاه�ا يف األدغال
بعي�دا عن البرش وعن اس�تخدام أي نوع من
أن�واع األدوات الحديثة .وعانى طرزان يف آخر

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

أي�ام حياته بس�بب امل�رض ،بحس�ب “دييل
ميل” .قال صديق النغ ،الفارو س�رييزو :لقد
ً
ً
جميا ،س�يكون من املس�تحيل
إنس�انا
كان
نسيانه ،وأنا حزين لرحيله ،لكن وفاته تحرير
له ،ألنه كان يعاني يف األشهر املاضية.

07801969233
07901463050
07709670606

الوبائي يس؟
يمك�ن أن يك�ون لضع�ف وظائف الكب�د آثار
ضارة خط�رية عىل صحة برشت�ك .وفيما ييل
بع�ض األمراض الجلدية التي يس�ببها التهاب
الكبد يس.
.1بروتين�ات كري�و جلوبولني ال�دم املختلطة
(غلوبولني الدم):
«بروتينات كريو جلوبولني الدم املختلطة هي
أكث�ر االضطراب�ات الجلدية املرتبط�ة بعدوى
التهاب الكبد الوبائي شيوعا» ،كما يقول كو.
يح�دث هذا عندما ترتس�ب جزيئ�ات فريوس
الته�اب الكب�د الوبائ�ي يف األوعي�ة الدموي�ة
الصغ�رية ،مما يجعلها ملتهبة .تظهر بعد ذلك
عىل جلدك عىل ش�كل بقع حمراء بارزة تشبه
الطف�ح الجل�دي ُتعرف باس�م فرفري�ة  -ويف
بعض الحاالت القصوى ،تقرحات جلدية.
 .2الحكة:
إحس�اس ش�ديد بالحكة يمك�ن أن يظهر يف
جمي�ع أنح����اء الجس�م -وأح�د األع�راض
الش�ائعة اللتهاب الكبد يس املزمن الذي يظهر
عىل الجل�د ،وفقا لدراس�ة ُن�رشت يف فراير/
شباط  2017يف املجلة العاملية ألمراض الجهاز
الهضمي.

الدراجات الكهربائية قد ختضع لثورة
تصميمية قادمة

كش�فت رشكة  Schaefflerاألملانية عن نظام قيادة جديد ومبتكر للدراجات
الكهربائي�ة الت�ى تعم�ل بالدواس�ات يتجنب ساس�ل وأحزم�ة الدراجات
التقليدية من أجل نظام يعمل بالكهرباء بالكامل ،وفقا ملوقع البوابة العربية
لاخبار التقنية .ويعرف النظام الجديد باسم  .Schaeffler Free Driveوتم
تطويره باالش�رتاك مع متخصىص نظام نق�ل الحركة بالدراجة الكهربائية
 .Heinzmannويعتمد عىل مولد مركب عىل الحامل السفيل للدراجة.
وتعم�ل حركة الدواس�ة التى يقوم به�ا الراكب عىل تش�غيل املولد وتحويل
الطاقة من طاقة ميكانيكية إىل طاقة كهربائية.
وه�ذا يلغى الحاجة إىل أى ش�كل من أش�كال إيصال الطاق�ة امليكانيكية إىل
العجلة الخلفية ،مثل الساسل أو األحزمة.
ويج�رى توصيل هذه الطاق�ة إىل العجلة الخلفية عر كاب�ات مثبتة داخل
إط�ار الدراج�ة أو خارجه ،وذلك بدالً من إرس�الها ميكانيك ًيا عر سلس�لة،
ويتم تحويلها مرة أخرى إىل طاقة ميكانيكية لدفع الدراجة لألمام.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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