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اإلعالم األمني يطلق عملية
«برق السمـاء» مسنـودة بالطـيـران:
ص2
ال مكان لـ «داعش» يف العراق

احلشد الشعبي يعثر عىل
 ٧زوارق تابعة لـ «داعش» يف أطراف
ص2
بحرية محرين

تتواص�ل تظاه�رات طلب�ة الجامع�ات واملعاهد
يف محافظة الس�ليمانية أمام بواب�ات الجامعة،
لليوم الثالث عىل الت�وايل ،للمطالبة برصف املنح
املس�تقطعة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث
العلم�ي يف إقلي�م كردس�تان ،يف وق�ت اتهم فيه
متظاه�رون بع�ض األحزاب ب�»دس أش�خاص
تحاول االساءة إىل سلمية التظاهرات».
وقال أح�د القائمني ع�ىل التظاه�رة ،طلب عدم
اإلش�ارة إلس�مه ،إن «أح�د األح�زاب دس بعض
األش�خاص غ�ر املنضبطني للتظاه�رات بهدف
تشويه س�لميتها واإلساءة اىل سلوك املتظاهرين
باالعت�داء ع�ىل األجه����زة األمن���ي�ة وخلق
الفوىض يف املدينة».
وأض�اف أن «التظاه�رات مس�تمرة وس�نرضب
ع�ن ال�دوام لح�ني االس�تجابة ملطالبن�ا برصف
املن�ح وكذل�ك تقدي�م اعت�ذار رس�مي م�ن قبل
الحكومة لجامعة السليمانية وذلك إلعادة الهيبة
للطلب�ة الجامعيني» ،مش�را ً إىل أن «التظاهرات
ستستمر بسلميتها وسنمنع دخول املندسني إىل
التظاهرات».
وقال�ت وكال�ة ش�فق ني�وز إن املح����تج�ني
منع�����وا دخول األس�ات��ذة وامل�����وظفني
والك�وارد الطب����ي�ة للح�رم الجامع�ي
تعب�را منه�م ع�ن اس�تي���ائه��م تج���اهل
م�ط��البه���م.
وأضافت أن التظاهرات ب�دأت يف گرميان ورانيه
وكويه للمطالبة برصف املنح املستقطعة.

التفاصيل ص2
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جملس الوزراء يوافق عىل شمول حمارضي الرتبية باألجور املعتمدة باملوازنة

الـدفـاع تـدعـو ذوي الشهـداء املعـدوميـن الستـالم الـرواتب املتـراكمـة
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حيدد «إجراءات» لضامن استدامة
مستشار حكومي ّ
النمو االقتصادي

بغداد  /المستقبل العراقي
ح� ّدد مستش�ار رئي�س مجلس ال�وزراء
للش�ؤون املالي�ة ،مظه�ر محم�د صالح،
أمس الثالثاء ،مجموعة إجراءات تضمنت
استدامة النمو االقتصادي العراقي ،فيما
أكد رضورة إطالق حزمة إجراءات تشجع
النشاط األهيل عىل االستثمار واإلنتاج.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي إنم�ا
يهم الي�وم ،هو النمو املتس�ارع يف قطاع
الطاقة والذي يش�كل مساهمته يف الناتج
املح�يل اإلجم�ايل بقرابة  %45من�ه وتمتد
تأثرات�ه املب�ارشة وغ�ر املب�ارشة ع�ىل

بايدن يقرر «إطالق» 50مليون برميل لتخفيض أسعار النفط عاملي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن البيت األبيض ،أمس الثالثاء ،أن الرئيس األمركي جو
بايدن ق�رر اللجوء إىل اإلف�راج عن كميات م�ن االحتياطي
النفطي االسرتاتيجي بالتنسيق مع دول أخرى.وقرر بايدن
اس�تخدام  50ملي�ون برميل من مخ�زون الواليات املتحدة
ّ
منس�ق م�ع دول أخرى
النفط�ي االس�رتاتيجي يف مس�عى
للتخفي�ف من ارتفاع أس�عار الوقود.وذك�ر البيت األبيض،
ّ
«س�يتم اإلف�راج (ع�ن الكمية) بالت�وازي م�ع دول أخرى
مس�تهلكة للطاقة بينها الصني والهند واليابان وجمهورية
كوريا واململكة املتحدة».ويأتي القرار األمركي يف إطار خطة

حمافظ ذي قار يعلن تسليم
مواقع انشاء مطـار النارصية
للرشكة الصينية املنفذة
ص3

نش�اط االقتصاد الوطن�ي ودورة األعمال
يف الع�راق بنس�بة تزيد عىل  %80بس�بب
اآلثار االيجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار
النفط وتزايد الكمي�ات املنتجة واملصدرة
من النفط الخام بموجب أوبك».
وأضاف أن «اطالق االستثمارات الحقيقية
يف دعم وتكوين وبناء الثروة الرأس�مالية
املنتجة س�تبقى يف املقدم�ة للحفاظ عىل
اس�تدامة النم�و االقتص�ادي االيجاب�ي
املتحق�ق ،والت�ي ابتدأها قطاع التش�ييد
والبن�اء تحت تأث�ر وحث مب�ادرة البنك
املرك�زي العراق�ي يف توفر م�ا يقرب من
 2تريلي�ون دينار ذهبت لتمويل النش�اط

االسكاني وهو النشاط املسؤول حقا ً عن
تشغيل قرابة  %20من قوة العمل العراقية
،إضاف�ة اىل م�ا أظهره النش�اط الزراعي
متنام يف مؤازرة األمن
العراقي من إرصار
ٍ
الغذائي األس�ايس للعراق ع�ىل الرغم من
ش�ح املياه ،وكل هذا أس�هم بجعل معدل
النم�و يف النات�ج املح�يل االجم�ايل يفوق
معدل نمو السكان ،وهو مؤرش إيجابي يف
امليل نحو مالمسة رفاهية املجتمع».
وأك�د أن «الحفاظ عىل قوة امليول املوجبة
يف سياس�ة االنف�اق االس�تثماري أو م�ا
يس�مى ب�(معج�الت االس�تثمار) ينبغي
أن تأخ�ذ أولوي�ات املنه�ج االقتص�ادي

الحكومي من خالل إدامة زخم اإلجراءات
والسياسات املنشطة لالستثمار ،والسيما
عىل مس�توى الحرص يف تنفيذ املش�اريع
الحكومي�ة املرتبط�ة بالبني�ة التحتي�ة
واملتوقف�ة س�ابقا ً ،وكذلك دعم النش�اط
التموييل للقطاع األهيل يف تسير نشاطاته
االس�تثمارية واطالق مبادرات�ه من دون
تعثرات بروقراطية هنا وهناك».
ورأى صالح أنها «فرصة مناس�بة إلعادة
فحص السياس�ات واإلج�راءات املتعلقة
بتش�جيع االس�تثمار الوطني والس�يما
األهيل منه بحزمة واحدة .

التفاصيل ص2

رئيس جملس القضاء يستقبل نقيـب املحاميـن العراقييـن

توصلت إليها مع مس�تهلكي الطاقة اآلسيويني الرئيسيني
لخفض أس�عار الطاقة.وعقب إعالن البي�ت األبيض ،هبط
خ�ام غرب تكس�اس األمرك�ي  1.38دوالر أو بنس�بة 1.8
باملئ�ة إىل  75.37دوالر للربمي�ل.ويف وقت س�ابق ،أش�ارت
تقارير إىل أن الواليات املتحدة واليابان والهند س�تفرج عن
احتياطيات من النفط الخام لخفض األسعار عىل الرغم من
خطر تعثر الطلب بس�بب انتش�ار حاالت اإلصابة بفروس
كورونا يف أوروبا.ويف الس�ياق ،ذكر بي�ان حكومي أن الهند
ستفرج عن  5ماليني برميل من احتياطياتها االسرتاتيجية
بالتنس�يق مع مش�رتين آخرين من بينهم الواليات املتحدة
والصني واليابان وكوريا الجنوبية.

نائب سابق عن املكون :الرتكامن يعانون من هتميش كبري

وكالة شؤون الرشطة تطيح بسبعة ارهابيني يف بغداد خالل  48ساعة

قوة أمنية تقبض عىل
العرشات من املتالعبني بأسعار
الطحني والبيض
ص3

الرتبية حتمل هذه اجلهات
مسؤولية عدم وصول الكتب
الدراسية إىل الطالب
ص3

اجلوية يؤكد مشاركته يف أبطال
آسيا وخيطط إلستقطاب حمرتفني
يف االنتقاالت الشتوية
ص7

ص2

ص2

ص2

الدفاع تدعو ذوي الشهداء املعدومني الستالم الرواتب املرتاكمة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دع�ت وزارة الدف�اع /دائ�رة
التق�����اع�د الع�س�كري،
أم�س ال��ث����الث������اء،
ذوي الش�هداء املعدوم�ن
والذين ظهرت اسماؤه����م
ف��ي ال�����ق���وائ����م
إىل م��راج��ع�ة الدائ����رة
ي�وم الخمي�س امل����واف�ق
 25تش�����رين ال��ث���اني
الح�ايل ،لت�س���لم الروات�ب
املت��راكم��ة.
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تتواص�ل تظاه�رات طلب�ة الجامع�ات واملعاه�د
يف محافظ�ة الس�ليمانية أمام بواب�ات الجامعة،
للي�وم الثالث ع�ى التوايل ،للمطالب�ة برصف املنح
املس�تقطعة من قب�ل وزارة التعليم العايل والبحث
العلم�ي يف إقلي�م كردس�تان ،يف وق�ت اته�م فيه
متظاه�رون بع�ض األح�زاب ب�»دس أش�خاص
تحاول االساءة إىل سلمية التظاهرات».
وق�ال أح�د القائمن ع�ى التظاه�رة ،طلب عدم
اإلش�ارة إلس�مه ،إن «أح�د األح�زاب دس بع�ض
األش�خاص غ�ر املنضبط�ن للتظاه�رات بهدف
تش�ويه سلميتها واإلساءة اىل س�لوك املتظاهرين
باالعت�داء ع�ى األجه����زة األمن���ي�ة وخل�ق
الفوىض يف املدينة».
وأض�اف أن «التظاه�رات مس�تمرة وس�نرضب
ع�ن ال�دوام لح�ن االس�تجابة ملطالبن�ا ب�رصف
املن�ح وكذل�ك تقدي�م اعت�ذار رس�مي م�ن قب�ل
الحكومة لجامعة الس�ليمانية وذلك إلعادة الهيبة
للطلب�ة الجامعي�ن» ،مش�را ً إىل أن «التظاهرات
ستس�تمر بسلميتها وس�نمنع دخول املندسن إىل
التظاهرات».
وقال�ت وكال�ة ش�فق ني�وز إن املح����تج�ن
منع�����وا دخ�ول األس�ات��ذة وامل�����وظفن
والكوارد الطب����ية للحرم الجامعي تعبرا منهم
عن استي���ائه��م تج���اهل م�ط��البه���م.
وأضاف�ت أن التظاه�رات بدأت يف گرمي�ان ورانيه
وكويه للمطالبة برصف املنح املستقطعة.
بدوره ،اعترب مركز «مرتو» للدفاع عن حرية الصحفين
بان العودة اىل ظاهرة العنف ضد االعالمين واملتظاهرين
من قبل االجهزة االمنية يف اقليم كردس�تان هو ما يخلق
الفوىض وليس التظاهر السلمي للطلبة الجامعين.
وقال املركز يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
ان «معظم مدن اقليم كردستان شهدت تجمعات للطلبة
املحتجن يف الجامعات واملعاه�د للمطالبة بالحد االدنى
من حقوقه�م» .واضاف انه «يف هذا االط�ار تجمع عدد

بغداد  /المستقبل العراقي

من الطلبة امام جامعة السليمانية وقاموا بغلق الشارع
الرئييس وطالبوا بمخصصاته�م املالية ،وعى الرغم من
انهم لم يتلقوا اية تطمينات رسمية لالستجابة ملطالبهم،
اال ان القوات االمنية استعملت العيص الكهربائية والغاز
املس�يل للدموع ضدهم مما تس�بب بالح�اق االذى بعدد
من االعالمين والطلبة املتظاهرين».
واش�ار املرك�ز اىل ان ممثل�ه داخ�ل االحتجاج�ات «اكد
ان�ه نتيجة الس�تعمال الغاز املس�يل للدموع واملس�دس
الكهربائي ج�رح عدد م�ن املت�����ظاهرين اضافة اىل
الحاق االذى بفرق قن����وات فضائية كوردي����ة ،او

انها منعت من تغطية الحدث».
وع�رب مرك�ز مي�رتو ع�ن رفض�ه «لجمي�ع مظاه�ر
العن�ف ونعتقد ان ع�ودة ظهور العنف ض�د االعالمين
واملتظاهري�ن من قبل الق�وات االمنية هو من يتس�بب
بالفوىض ،وليس التظاهر املدني الس�لمي الذي يقوم به
طلبة الجامعات للمطالبة بالحد االدنى من حقوقهم».
بدوره�م ،نظ�م عدد من طلب�ة جامعات ده�وك وأربيل
وقفات احتجاجية ،تضامنا ً مع طلبة السليمانية.
وأظه�رت ص�ور جانبا ً م�ن التظاه�رات واالحتجاجات
داخ�ل الح�رم الجامع�ي لعدد م�ن الجامع�ات يف أربيل

ودهوك ،التي تضمه�ا العديد من الطلبة ،تضامنا ً
م�ع طلبة جامع�ة الس�ليمانية الذي�ن ينضمون
احتجاجات مطالبة برصف مس�تحقاتهم املالية
لليوم الثالث عى التوايل.
م�ن جانبه�ا ،أعلن�ت كتل�ة االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني دعمه�ا ملطال�ب ط�الب الجامعات
ورصف املخصصات الشهرية لهم.
وق�ال رئيس الكتلة زياد جب�ار يف مؤتمر صحفي
نقل�ت وكالة الوكالة الرس�مية لالتح�اد الوطني
الكردس�تاني «ش�هدت م�دن إقلي�م كردس�تان
تظاه�رات لط�الب الجامع�ات للمطالبة برصف
مخصصاتهم الشهرية».
وأض�اف« ،نحن ندعم املطال�ب املرشوعة للطالب
وندعو حكومة اقليم كردس�تان إىل االلتفات لهم
واخ�ذ مطاليبه�م بنظ�ر االعتبار وإع�ادة رصف
املخصصات الشهرية لهم».
ودعا جبار «القوات األمنية إىل ضبط النفس وعدم
اس�تخدام العن�ف ضد الط�الب املتظاهرين النهم
يطالبون بحقوقهم املرشوعة».
كما دع�ا «املتظاهرين إىل التظاهر بش�كل مدني
وحض�اري واالتبعاد عن اي فع�ل او مظهر يؤدي
إىل حدوث اعمال عنف».
ويتظاه�ر من�ذ ثالث�ة أي�ام طلب�ة الجامعات يف
السليمانية للمطالبة برصف املنح الشهرية ،وقام
محتجون بقطع الطرق يف كل مدينة.
وتبل�غ املن�ح املقدم�ة لطلب�ة املعه�د التكنيكي،
من قب�ل حكومة إقليم كردس�تان 50 ،ألف دينار
للطلب�ة ممن يس�كنون الس�ليمانية ،و 100أل�ف دينار
للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.
ويعاني طلبة األقسام الداخلية ،إضافة ملشكلة املنح ،من
نقص بعض الخدمات األساس�ية يف األقس�ام الداخلية،
خصوصا تل�ك املتعلقة بمس�تلزمات فصل الش�تاء من
وقود وطاقة كهربائية.
ونأت وزارة املالية واالقتصاد يف حكومة إقليم كردستان
بنفسها عن قطع مخصصات طلبة الجامعات واملعاهد
التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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رئيس جملس القضاء يستقبل نقيب
املحامني العراقيني
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س مجل�س القضاء
األع�ى فائق زيدان ،أم�س الثالثاء،
نقي�ب املحام�ن العراقي�ن ضياء
السعدي.
وذك�ر اعالم القض�اء يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه أن «

الطرفان بحثا املعالجات القانونية
لإلش�كاليات الت�ي تعي�ق عم�ل
املحامن».
واض�اف البي�ان ان «رئي�س
املجل�س اب�دى تفهم�ه له�ذه
االش�كاليات ورضورة االيع�از
للمعني�ن بمعالجته�ا كال حس�ب
اختصاصه».

نائب سابق عن املكون :الرتكامن يعانون
من هتميش كبري
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عضو الربملان املنحل مختار املوس�وي ،أمس الثالث�اء ،وجود تهميش
كبر للرتكم�ان بالعراق بالرغم من تجاوز عدده�م مليون ونصف املليون
نسمة.
وقال املوسوي يف حديث متلفز ،إن «الواقع السيايس يف العراق ألقى بظالله
ع�ى األقليات بش�كل ع�ام والرتكمان بش�كل خ�اص» ،مبين�ا أن «هناك
تهميشا واضحا يف نفس الوقت لكافة األقليات».
وأضاف أن «الرتكمان من األقليات القومية ويقدر عددهم بمليون ونصف
املليون نس�مة يف عموم مناطق البالد» ،مش�را إىل أن «الدستور والقوانن
العراقي�ة أنصف�ت االقليات لكن الواقع يش�ر إىل وجود مش�اكل حقيقية
وتهميش يتعرضون له».

املفوضية تعلن االنتهاء من العد اليدوي
يف حمطات ذي قار املطعون بنتائجها
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حيدد «إجراءات» لضامن استدامة النمو االقتصادي
مستشار حكومي ّ

ح� ّدد مستش�ار رئي�س مجل�س ال�وزراء
للش�ؤون املالي�ة ،مظه�ر محم�د صال�ح،
أم�س الثالثاء ،مجموعة إج�راءات تضمنت
اس�تدامة النمو االقتص�ادي العراقي ،فيما
أك�د رضورة إطالق حزمة إجراءات تش�جع
النشاط األهيل عى االستثمار واإلنتاج.
وق�ال صال�ح يف ترصيح صحف�ي إنما يهم
الي�وم ،هو النمو املتس�ارع يف قطاع الطاقة
وال�ذي يش�كل مس�اهمته يف النات�ج املحيل
اإلجم�ايل بقراب�ة  %45منه وتمت�د تأثراته
املبارشة وغر املبارشة عى نشاط االقتصاد
الوطني ودورة األعمال يف العراق بنسبة تزيد

حتالف اخلنجر ينفي
وجود «حوارات» لتشكيل
احلكومة اجلديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د تحال�ف ع�زم بزعام�ة خميس
الخنج�ر ،أمس الثالث�اء ،عدم وجود
اي ح�وارات م�ع القوى السياس�ية
بش�أن تش�كيل الحكوم�ة العراقية
الجديدة.
وقال املتحدث باس�م التحالف محمد
العبد ربه ،إن�ه «ال توجد اي حوارات
مع جميع االطراف السياسية بشأن
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة»،
مبين�ا ً أن «اللق�اءات الت�ي تعقد مع
الكتل تهدف إىل ايجاد حلول للخروج
من األزم�ة السياس�ية ،التي وصلت
اىل مرحلة االنس�داد السيايس بسبب
نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة».
وأض�اف العب�د رب�ه أن «ح�وارات
واجتماع�ات تش�كيل الحكوم�ة
الجدي�دة ،ب�ن الق�وى السياس�ية،
س�وف تنطلق بعد مصادقة املحكمة
االتحادية العليا عى نتائج االنتخابات
الربملانية املبك�رة» ،موضحا ً أن هذه
«املصادق�ة تنتظ�ر حس�م الطعون،
خصوص�ا ً أن ه�ذه الطع�ون ب�دأت
بتغير حجم بعض القوى السياسية
من حيث عدد املقاعد الربملانية».

عى  %80بسبب اآلثار االيجابية الناجمة عن
ارتفاع أسعار النفط وتزايد الكميات املنتجة
واملصدرة من النفط الخام بموجب أوبك».
وأضاف أن «اطالق االس�تثمارات الحقيقية
يف دع�م وتكوين وبن�اء الثروة الرأس�مالية
املنتج�ة س�تبقى يف املقدم�ة للحف�اظ عى
استدامة النمو االقتصادي االيجابي املتحقق،
والتي ابتدأه�ا قطاع التش�ييد والبناء تحت
تأثر وحث مبادرة البنك املركزي العراقي يف
توفر ما يقرب م�ن  2تريليون دينار ذهبت
لتموي�ل النش�اط االس�كاني وهو النش�اط
املس�ؤول حقا ً عن تش�غيل قراب�ة  %20من
قوة العم�ل العراقية ،إضاف�ة اىل ما أظهره
متنام
النش�اط الزراعي العراقي من إرصار
ٍ

يف مؤازرة األمن الغذائي األسايس للعراق عى
الرغم من ش�ح املياه ،وكل هذا أسهم بجعل
معدل النمو يف النات�ج املحيل االجمايل يفوق
معدل نمو الس�كان ،وه�و مؤرش إيجابي يف
امليل نحو مالمسة رفاهية املجتمع».
وأك�د أن «الحفاظ عى قوة امليول املوجبة يف
سياس�ة االنفاق االس�تثماري أو ما يسمى
ب�(معج�الت االس�تثمار) ينبغ�ي أن تأخ�ذ
أولويات املنه�ج االقتص�ادي الحكومي من
خ�الل إدامة زخ�م اإلجراءات والسياس�ات
املنشطة لالس�تثمار ،والسيما عى مستوى
الح�رص يف تنفي�ذ املش�اريع الحكومي�ة
املرتبط�ة بالبنية التحتية واملتوقفة س�ابقا ً
،وكذلك دعم النشاط التموييل للقطاع األهيل

يف تس�ير نش�اطاته االس�تثمارية واطالق
مبادراته من دون تعث�رات بروقراطية هنا
وهناك».
ورأى صال�ح أنه�ا «فرصة مناس�بة إلعادة
فح�ص السياس�ات واإلج�راءات املتعلق�ة
بتشجيع االستثمار الوطني والسيما األهيل
من�ه بحزمة واحدة تس�اعد يف رف�ع القيود
اإلدارية املعوقة غر املجدية للنشاط املذكور
وتس�هيل بيئة األعم�ال بق�رارات حكومية
فاعل�ة تنته�ي يف توس�يع قاع�دة املرونات
الرضيبية كما حصل يف قرار مجلس الوزراء
األخر وغرها والتخفيف من القيود اإلدارية
كافة ،وكذلك تبني أفضل الخطوات اإلدارية
والتنفيذية الواجبة االتباع يف تحويل الفوائض

االقتصادية يف االقتصاد الوطني (املتمثلة يف
قوة سيولة االقتصاد) اىل ديناميكيات تصب
يف االس�تثمار الحقيقي بكونها روافع مالية
مهم�ة متاح�ة لالس�تعمال يف الرصف عى
التنمية وتش�غيل عوام�ل االنتاج التي تصب
يف استدامة نمو الدخل الوطني».
وش�دد عى «رضورة اطالق حزمة إجراءات
تش�جع النش�اط األه�يل يف االس�تثمار
واالنتاج حاالً وبمؤازرة قوية من السياس�ة
االقتصادي�ة للحكوم�ة يف كل م�ا يتعل�ق
بتحس�ن بيئة األعمال ودعم استدامة النمو
يف الناتج الوطني وبسياسات إجرائية مرنة
وفعالة ورصينة تتخذها الجهات القطاعية
الحكومية املسؤولة».

صوت على رفع قيود السفر من اهلند وإليها

جملس الوزراء يوافق عىل شمول حمارضي الرتبية باألجور املعتمدة باملوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
واف�ق مجلس ال�وزراء ،الثالثاء ،عى ش�مول املحارضين يف
وزارة الرتبية باألجور املعتمدة باملوازنة.
وقال حس�ن ناظم املتحدث باس�م مجلس الوزراء يف مؤتمر
صحفي أعقب جلس�ة مجل�س الوزراء له�ذا إن «الحكومة

تلقت إش�ارات إيجابيةبش�أن التصنيف االئتمان�ي» ،مبينا
أن «مجل�س ال�وزراء واف�ق خالل جلس�ته املنعق�دة اليوم
عى ش�مول املحارضي�ن يف وزارة الرتبي�ة باألجوراملعتمدة
باملوازنة».
وأضاف« ،كما صوت مجلس الوزراء عى رفع قيود الس�فر
م�ن الهند وإليها» ،مش�را ً إىل أن «املجل�س وافق عى تنفيذ

املرحلة األوىل منمرشوع البدعة األنبوبي يف البرصة».
وتاب�ع« ،كما وجه املجلس ،قيادة القوات البحرية ،بتش�ييد
زوارق تخدم املنشآت النفطية».
وص�وت مجلس الوزراء عى دعم األندي�ة الرياضية التابعة
للوزارات ماليا ً وتس�ديد ديونهم ،حس�بما أشار ناظم خالل
املؤتمر الصحفي.

اإلعالم األمني يطلق عملية «برق السامء» مسنودة بالطريان :ال مكان لـ «داعش» يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت خلية االع�الم األمني ،أم�س الثالثاء،
عن انطالق عملية «برق الس�ماء» مس�نودة
بطران التحالف لتعقب العنارص «اإلرهابية»
يف الع�راق .وقالت الخلية يف بيان صادر عنها
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إنه

«انطلقت وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة
املرحل�ة األوىل م�ن عملية (برق الس�ماء) يف
جميع قواطع املسؤولية».
ووفق�ا للبي�ان ،رشعت «كتائب االس�تطالع
لفرق وقيادات العملي�ات يف الجيش العراقي
ضمن قواطعها كافة وافواج ورسايا املغاوير
لف�رق الرشطة االتحادية والق�وة التكتيكية

التابع�ة لوكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة بعملي�ات
استطالع مس�لح مكثفة بإس�ناد جوي من
ط�ران الجي�ش والق�وة الجوي�ة وط�ران
التحالف الدويل» .وتأتي هذه العملية «لتعقب
العن�ارص اإلرهابية ومنع كل من تس�ول له
نفسه العبث باألمن وتدمر أوكار اإلرهابين

ومنع حاالت التس�لل وتطهر األرايض ضمن
قاطع املسؤويل».
وأكدت خلية االعالم االمني ان «قواتنا األمنية
عازمة ع�ى مالحقة العنارص اإلرهابية وفق
جهد اس�تخباري مكثف ومعلوم�ات دقيقة
عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل
بحقهم أينما كانوا».

وكالة شؤون الرشطة تطيح بسبعة ارهابيني يف بغداد خالل  48ساعة
بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة الفريق عماد
محم�د محمود،اعلنت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة ،أمس
الثالثاء ،عن االطاحة بس�بعة ارهابين خالل  48ساعة فقط
يف بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان

«مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية يف قيادة
رشطة بغداد القت القبض عى سبعة متهمن باالرهاب وفق
احكام املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب خالل ال48
ساعة املاضية».
واضافت ان «مفارز سيطرة الشعب وابو غريب الجديد القت

القبض عى متهمن اثنن باالرهاب يف كل منهما ،فيما القت
مفارز سيطرة االنتصار وشاطىء دجلة والبوعيثة عى متهم
باالرهاب يف كل منها».
واش�ارت الوكالة اىل انه «تم اقتياد املتهمن اىل جهات الطلب
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وفق القانون».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات،
أم�س الثالث�اء ،إع�ادة ع�د وف�رز
محط�ات محافظ����ة ذي ق�ار
املطعون بها.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن�ه «ت�م االنتهاء م�ن إع�ادة العد
والفرز اليدوي للمحطات املطعون
به�ا يف محافظة ذي ق�ار ،بنا ًء عى

قرار الهيئة القضائية لالنتخابات،
بحض�ور ممث�يل املرش�ح الطاعن
واملراقب�ن الدولي�ن واإلعالمي�ن
املخولن».
وأضاف البيان «س�يتم رفع نتيجة
إعادة عملي�ة العد والف�رز اليدوي
ملحطات هذه املحافظة إىل مجلس
املفوض�ن ،التخ�اذ التوصي�ة
املناسبة بشأنها يف ضوء اإلجراءات
املتبعة ورفعها إىل الهيئة القضائية
لالنتخابات».

العامري يعلن انتظاره «قرار عـادل»
من االحتادية بشأن نتائج االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئيس تحالف الفتح هادي العامري وج�ود «أدلة قاطعة» عى تزوير
االنتخابات العراقية التي أُجريت يف العارش من شهر ترشين االول املايض.
وذكر بيان ملكتب العامري تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن «االخر
اس�تقبل ،الس�فر الفرنيس إريك ش�وفالييه بمكتبه ببغداد ،وتباحثا حول
العالقات الدبلوماسية املشرتكة بن البلدين والعديد من امللفات االخرى».
وأكد العام�ري خالل اللقاء «وجود االدلة القاطع�ة عى تزوير االنتخابات
والت�ي قدم�ت اىل املحكم�ة االتحادي�ة ،مبينا «انن�ا ننتظر ق�رار املحكمة
االتحادي�ة العادل ونتاب�ع حيثيات املوضوع بالطرق القانونية والس�لمية
كونها حقوق كفلها الدستور».
وأض�اف أن «املفوضي�ة اثبتت أنها غ�ر جدي�رة وادارت االنتخابات ادارة
سيئة ادت اىل ارباك املشهد السيايس».
وشدد العامري عى «خروج القوات االجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم
االتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعى كافة الدول االلتزام بذلك».

احلشد الشعبي يعثر عىل  ٧زوارق تابعة
لـ «داعش» يف أطراف بحرية محرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة الحشد الشعبي ،أمس
الثالث�اء ،عن العثور ع�ى  7زوارق
تابع�ة لداع�ش يف أط�راف بح�رة
حمرين بمحافظة دياىل
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه إن «قوة من

اللواء  110التابع للحش�د ،تمكنت
م�ن العثور عى  7زوارق يس�تغلها
عنارص داعش يف تحركاتهم ضمن
املناط�ق املحاذي�ة لسلس�لة جبال
حمرين».
وأطلق الحش�د الش�عبي والجيش
عملي�ة أمني�ة مش�رتكة لتأم�ن
حوض حمرين بالكامل.
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حكومة البرصة تناقش مع مدير األمم املتحدة مرشوعي «أمجل» والتوأمة مع سلوفينيا
البصرة  /المستقبل العراقي
ناق�ش النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رصة املهن�دس محمد
طاه�ر التميمي  ،مع مدير برنامج تنمية املناطق املحلية
لألمم املتح�دة الدكتور  ،ش�تيفان ش�ميت ديجينهاردت
االس�تعدادات النهائي�ة الكم�ال مرشوع الب�رصة أجمل،
ومرشوع التوأمة مع جمهورية سلوفينيا.
وذك�ر مكتبه االعالم�ي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ان الجانبن بحثا املشاريع والنشاطات التي
س�ينفذها مدي�ر برنامج التنمي�ة يف محافظ�ة البرصة،
ومنه�ا «م�رشوع الب�رصة اجم�ل» الكائ�ن يف القص�ور
الرئاس�ية بمنطق�ة الرباضعية ،والخط�وات التي وصلت
بهذا الصدد بأنش�اء حاضنة االعمال ،واملوظفن املعنين
بهذا املجال.

ليك�ون واجه�ة ملحافظ�ة البرصة ،والس�يما
املعاناة التي تعرتض عملها بسبب التجاوزات
الحاصل�ة ع�ىل املناط�ق الخرضاء ،وش�كلت
عائقا امام املحافظة النشاء االماكن الرتفيهية
واملتنزه�ات للس�كان ،الفت�ا إىل أن «تدري�ب
العاطلن عن العمل هو امر مهم جدا للحكومة
املحلي�ة ،والس�يما انه�ا مقبل�ة ع�ىل تنفي�ذ
مش�اريع كبرية ومهمة ومنها مرشوع ميناء
الف�او ،ومرشوع الب�رصة الكبري ،واملش�اريع
التي تنفذه�ا الرشكات النفطي�ة باملحافظة،
وبالت�ايل س�تكون املحافظة بحاج�ة لتدريب
العاطل�ن عن العمل من ابناء البرصة من اجل
اع�ادة تأهيله�م وزجهم يف ه�ذه الرشكات».
ودعا برنامج االمم املتحدة اىل ان «يركز العمل

وبن «س�يتم املب�ارشة بهذا امل�رشوع يف وقت
قري�ب لتوفري ف�رص للعمل ،ولتك�ون خطوة
اوىل لتموي�ل الحاضن�ة م�ن قب�ل املحافظ�ة
يف املس�تقبل ،وكذل�ك م�رشوع التوأم�ة م�ع
جمهورية سلوفينيا».
واوض�ح البي�ان انه «تمت مناقش�ة موضوع
املنصة االلكرتونية ،وفعالياته االخرى املرتبطة
م�ع برنامج التنمية املحلي�ة يف دعم منظمات
املجتم�ع املدن�ي واختي�اره اح�د املنظم�ات
بتكف�ل م�رشوع تدري�ب النس�اء ،والعاطلن
لتوفري فرص العمل من خالل تدريب الشباب،
والتنسيق مع املحافظة يف اختيارهم».
واضاف البيان ان التميمي اكد خالل اللقاء ان
الحكومة املحلية تدعم مرشوع البرصة اجمل

النقل تستقبل سفن ًا وناقالت النفط يف عدد من موانئها
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النقل/الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق ،عن
اس�تقبالها لعد ٍد من الس�فن حاملة اكث�ر من ()44000
ال�ف طن من مادة الرز وناقالتالنفط عىل ارصفة مينائي
ام اقرص الجنوبي وخور الزبري النفطي التحصيص.
وذك�ر مدي�ر ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهن�دس فرح�ان
الفرط�ويس إن املوان�ئ تعم�ل بمالكاته�ا واداراته�ا
وتش�غيالتها بكف�اءة واحرتافية عالي�ة لتكوندليل مهم

ع�ىل الثق�ل االقليم�ي والدويل ،مش�ريا لتوجيه�ات وزير
النقل الكابتن نارص حس�ن بندر الشبيل؛ برضورة توفري
املع�دات الت�ي ّ
تمكناملوانئ م�ن تقديم الخدم�ات لجميع
أنواع الس�فن باخت�الف درجات تطوره�ا ومناولة كافة
أنواع البضائع بسالسة لضمان سالمة املالحة البحرية.
واك�د املدي�ر العام ان ارصف�ة املوانئ التجاري�ة يف ميناء
ام ق�رص الجنوبي اس�تقبلت س�فينة تحمل ع�ىل متنها
اكث�ر م�ن (  ) 44000ال�ف طنمن م�ادة ال�رز الخاصة
بالس�له الغذائي�ة لصال�ح وزارة التجارة وج�اري العمل

ع�ىل تفريغها وم�ن جانب اخر أس�تقبلت أرصفة موانئ
خور الزبريالتخصصية س�بع ناقالت محملة باملش�تقات
النفطي�ة وجرت عملي�ات التفريغ والش�حن واالرس�اء
واالقالع بالتعاون والتنسيق بن ادارتي امليناءينوعمليات
املالحة البحرية .كما سجلت وزارة النقل/الرشكة العامة
ملوانئ العراق اس�تقبال س�فينة تجاري�ة وناقلة نفطية
عنده ارصفة ميناء ام قرص الجنوبي .
وذك�ر مدي�ر ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهن�دس فرح�ان
الفرط�ويس :ان الخطوط املالحية تعم�ل بإدارة منتظمة

مركز تسويق غماس يف الديوانية يباشر باستالم اول كميات الشلب هلذا املوسم

كميات الشلب املسوقة شارفت عىل العرشة آالف طن
بغداد  /عامر عبدالعزيز

كش�فت وزارة التج�ارة ع�ن اتس�اع رقع�ة
تس�ويق محصول الش�لب بعد مبارشة مركز
تس�ويق غماس التابع لف�رع الرشكة العامة
لتج�ارة الحب�وب الي�وم اس�تالم اول كميات

الش�لب املس�وقة م�ن الفالح�ن للموس�م
التسويقي . 2022 - 2021
وقالت مركز تس�ويق غماس بارش باس�تالم
اول كمي�ات الش�لب ملوس�م و بلغ�ت الكمية
املسوقة (  )6.900طن شلب ياسمن فل .
اوضح ذل�ك مدير عام الرشكة العامة لتجارة

بالتفاصيل ..ارتفاع نسبة قروض
البنك املركزي

الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل .
وقال كميات الش�لب املس�وقة لغاي�ة نهاية
عمل هذا اليوم بلغت (  ) 9,741.524طن من
الش�لب بانواعه موزعه (  ) 8.888.333االف
طن شلب ياس�من و ( )861.191طن شلب
عنرب .

بغداد /المستقبل العراقي
ارتفعت نس�بة الق�روض املمنوحة
م�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي من�ذ
بداي�ة  2020لغاي�ة ترشي�ن األول
 2021لتص�ل اىل  4.5ترلي�ون دينار
عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته
 ٪139وارتفاع ش�هري بلغت نسبته
٪15.55
وبحسب {مؤسسة عراق املستقبل}
املعني�ة بالش�ؤون االقتصادي�ة
املحلي�ة ف�ان «البن�ك املرك�زي قام
بط�رح مجموعة من املبادرات لدعم
املش�اريع الصغ�رية واملتوس�طة
باالضافة اىل مبادرة لدعم املش�اريع
الصناعية ومش�اريع الس�كن االمر
ال�ذي ادى ارتفاع القروض املمنوحة
من البنك املركزي العراقي».
وتمثل قيم�ة القروض املمنوحة ٪3
من مجمل موجودات البنك.
وعىل الرغم م�ن املعوقات الكثرية يف
منح الق�روض والضمانات املطلوبة
والتي قد تك�ون يف بعضها تعجيزية
اال ان نس�بة الفوائ�د املنخفض�ة
والف�رتات الطويلة للقرض س�اهم
يف زيادة نس�بة الحص�ول عىل هذه

القروض.
كما ان نمو نسبة القروض املمنوحة
لم توجد مؤرشات واضحة عن تأثري
تلك القروض عىل زيادة الناتج املحيل
من القطاعات غري النفطية وال عىل
تقلي�ل نس�ب البطالة اتيل م�ا زالت
منخفضة
وم�ع ارتف�اع قيمة الق�روض اال ان
املش�اريع متناهي�ة الصغ�ر والت�ي
تمث�ل العامل االك�رب يف ايجاد فرص
عم�ل مختلفة لرشيحة واس�عة من
الش�باب مازالت دون املس�توى وان
معظم التمويالت تذهب اىل مشاريع
كب�رية وال تأخذ بنظر االعتبار اليات
تش�جيع وايجاد فرص عمل ملختلف
الرشائح الصغ�رية والتي تعاني من
الفقر والبطالة
واعت�ربت املؤسس�ة إيج�اد آلي�ات
القراض الش�باب النش�اء مشاريع
متناهي�ة الصغر ه�ي الحل االفضل
لتوفري ف�رص عمل مختلف�ة بعيدة
عن القطاع العام وتس�اهم يف زيادة
النات�ج املح�يل لقطاع�ات التجزئة
والخدمة بعي�دا عن القطاع النفطي
وتساهم يف تقليل مستويات البطالة
التي مازالت مرتفعة.

عق�دت اللجن�ة العلي�ا لإلصاب�ات يف وزارة الصح�ة،
أم�س الثالثاء ،اجتماعا ً لدرء ح�وادث الطرق ،وتقليل
اإلصابات والخسائر البرشية.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إنه «عقدت مديرية العمليات والخدمات
الطبي�ة الطارئة /قس�م العملي�ات يف وزارة الصحة،
اجتم�اع اللجن�ة العلي�ا لالصاب�ات الي�وم  23ترشين
الثاني  2021يف مقر املركز االقليمي وبحضور منظمة
الصحة العاملية ومديرية املرور العامة ومديرية الدفاع
املدن�ي ومديري�ة حماي�ة األرسة يف وزارة الداخلي�ة
ومديري�ة االمور الطبي�ة العس�كرية يف وزارة الدفاع
وعدد من الوزارات املعنية وامانة بغداد وشبكة االعالم
العراقي».
وقال مدي�ر برنامج رصد اإلصاب�ات يف وزارة الصحة
جاس�م محم�د ،إن «اله�دف من االجتم�اع هو وضع
خطة مش�رتكة وتوصيات من وزارة الصحة وأعضاء
اللجن�ة العلي�ا من ال�وزارات املعني�ة لتقلي�ل وفيات
واصابات حوادث الطرق يف العراق».
واس�تعرض محمد للحضور وفق البيان« ،احصائيات
إصاب�ات ح�وادث الط�رق يف املحافظ�ات العراقي�ة
للس�نوات الس�ابقة» ،مؤك�دا أن «الح�د م�ن حوادث
الطرق وتعزيز الصحية هي من ضمن اهداف التنمية
املس�تدامة الصادرة م�ن االمم املتحدة وم�ن اولويات
وزارة الصحة العراقية».
وختم البي�ان« ،كما جرت خالل االجتماع مناقش�ات
وتب�ادالً لألفكار واملقرتحات للح�د من حوادث الطرق
وماتس�ببه م�ن إصاب�ات ووفيات ،فضال ع�ن تقديم
رشح موجز من قبل ممثل مديرية املرور العامة حول
تطبي�ق قانون امل�رور ،وأهمي�ة االلتزام ب�ه من قبل
املواطنن ،وقام االعض�اء الحضور بتقديم مقرتحات
وتوصيات لرفعها للجهات املختصة لتقليل االصابات
والوفي�ات ج�راء ح�وادث الط�رق مل�ا له�ا م�ن آثار
اجتماعية واقتصادية عىل العراق».

شؤون اإلقامة :القبض عىل  ٧٠٠متسول آسيوي
وإبعادهم خارج العراق
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت مديرية ش�وؤن االقام�ة ،أمس
الثالث�اء ،القب�ض ع�ىل  700مس�تول
آسيوي وإبعادهم خارج العراق.
وذكرت املديرية ،يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن�ه «أنترشت يف
اآلونة األخري ظاهرة املتس�ولن األجانب
من الجنس�ية االس�يوية يف بغ�داد قرب
التقاطع�ات والس�احات العام�ة ويف
االماك�ن الديني�ة والرتفيهي�ة مم�ن
يحمل�ون عاهات وتش�وهات جس�دية
يس�تدرون بها تعاطف املارة ،إذ رشعت

األمانة العامة حتدد موعد البدء بتنفيذ
مرشوع تطوير مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح�ت األمانة العامة ملجل�س الوزراء،
أوس الثالث�اء ،اإلج�راءات الخاص�ة للبدء
بم�رشوع تطوي�ر مدين�ة الص�در ،فيم�ا
حددت موعد املبارشة بمرشوع بناء األبنية
املدرسية النموذجية.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس
الوزراء ،حي�در مجيد ،إن «اللجنة املرشفة
عىل مرشوع تطوير مدينة الصدر بانتظار
االنته�اء م�ن أداء التصامي�م م�ن قب�ل
ال�رشكات االستش�ارية التي ت�م تكليفها
به�ذا املوض�وع» ،الفت�ا ً اىل أن�ه «يف حالة
وصول التصاميم ومن ثم املصادقة عليها،
يتم بعد ذلك إعداد مس�ودة العقد وتوقيع

اجتامع مو ّسع يف الصحة
لدرء حوادث الطرق
Enhancer
وتقليل اخلسائر البرشية
بغداد  /المستقبل العراقي

مديرية شوؤن االقامة (بغداد) بحمالت
واسعة وبجهود اس�تثنايئة وباالشرتاك
م�ع جهاز املخاب�رات العراق�ي الوطني
واس�تخبارات الوافدين والقوة املاسكة
ل�الرض بألقاء القبض ع�ىل ( )700من
هوالء املتس�ولن االجان�ب وتم ابعادهم
خ�ارج االرايض العراقي�ة ملخالفته�م
رشوط قان�ون اقامة االجان�ب العراقي
رقم  76لسنة .»2017
وحث�ت «املواطن�ن األعزاء بع�دم ايواء
االش�خاص االجانب املخالفن للقانون
واالب�الغ الف�وري ع�ن مح�ل تواجدهم
خدمة للصالح العام».

تنفي�ذا لتوجيهات وزير النقل الكابتننارص حس�ن بندر
الش�بيل وباالهتم�ام والتطوير التقن�ي والعلمي ملواكبة
املوان�ئ العاملي�ة .واضاف املدير الع�ام :ان ميناء ام قرص
الجنوبي أس�تقبل س�فينة تجارية محملة بمادة السكر
الخام وجاري العمل عىل تفريغها ومن جههاخرى رست
ناقلة نفط عند رصيف (  ) 8بانتظار ش�حنها باملشتقات
النفطي�ة وتج�ري عمليات التفريغ والش�حن واإلرس�اء
واالق�الع بالتعاونوالتنس�يق ب�ن ادارة املين�اء وعمليات
املالحة البحرية .
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العقد بعد اختي�ار الرشكات الصينية التي
س�تنفذ هذا امل�رشوع» .وح�ول مرشوع
بن�اء األبني�ة املدرس�ية النموذجي�ة ،أكد
مرشوع�ا وطنيا ً
ً
مجي�د أن «امل�رشوع يعد
ً
حيث يتضمن  7آالف مدرسة» ،الفتا إىل أن
«املرحل�ة األوىل من امل�رشوع تتضمن بناء
ألف مدرس�ة خالل العام الحايل» .وأكد أن
«املبارشة باملرشوع ستتم قريبا ً بعد أن يتم
توقيع العقد» ،مؤكدا ً أن «جميع اإلجراءات
اإلدارية واللوجس�تية واملالي�ة انتهت مع
الرشك�ة وم�ا تبقى ه�و اإلعداد ملس�ودة
العقد» .ولفت اىل أنه «قريبا ً س�يتم توقيع
العقد ،ومن ثم تس�ليم املواقع اىل رشكتن
صينيتن» ،مش�ريا ً اىل أن «الحكومة لديها
خطة لتوسعة عدد املدارس».

يف بغداد واحملافظات

قوة أمنية تقبض عىل العرشات من املتالعبني
بأسعار الطحني والبيض
بغداد /المستقبل العراقي

بمشاريعه عىل االقضية والنواحي  ،نظرا لوجود كثري من
الطبقات الفقرية واملحرومة يف تلك املناطق  ،والس�عي اىل
تأهيل ش�بابها بالتنس�يق مع مكتب التش�غيل يف ديوان
محافظ�ة الب�رصة ال�ذي يمتل�ك قاع�دة بيان�ات كاملة
بأس�ماء العاطل�ن  ،ومؤهالته�م وتخصصاتهم  ،منوها
ان» اغل�ب الخريج�ن يف الجامع�ات واملعاه�د ينتظرون
توف�ري التعيينات من قب�ل الحكومة  ،وه�ذا اليمكن الي
دولة يف العالم م�ن تأمينه  ،ولكن بنفس الوقت باالمكان
دعم ه�ؤالء الخريجن حس�ب اختصاصاته�م من خالل
اقامة الورش لتدريبهم ودعمهم القامة مشاريع صغرية
خاصة بهم  ،واستيعاب اكرب عدد ممكن منهم بدل البقاء
عاط�ل ع�ن العمل بأنتظ�ار التعيينات  ،ولربما س�تكون
االرباح واالموال التي سيحصل عليها بفائدة ومنفعة اكرب
من الوظيفة يف دوائر الدولة».

حمافظ ذي قار يعلن تسليم مواقع انشاء مطار
النارصية للرشكة الصينية املنفذة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ،أمس الثالثاء ،تسليم
مواقع انشاء مطار النارصية للرشكة الصينية املتحدة لالنشاءات
لغرض بدء العمل بعد استكمال االجراءات القانونية الالزمة.
وق�ال الخفاجي  /حس�ب بي�ان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «الرشك�ة املنفذة وع�دت بانجاز امل�رشوع وفق
الجدول الزمن�ي املحدد ،وان تواصل انجاز املراحل بش�كل متقن
وتحت مراقبة وسلطة الجهات املختصة العراقية».
واش�ار الخفاج�ي اىل ان «هذا املرشوع الحيوي س�يكون له األثر
الكب�ري يف واقع املحافظ�ة االقتص�ادي والتنموي مل�ا يوفره من
فرص عمل وتنشيط لحركة السياحة والتجارة».

التجارة تعتزم الدخول يف دعم
االفران واملخابز االهلية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن املتحدث باس�م وزارة التج�ارة محمد حنون ،أمس الثالثاء،
ان الوزارة تعتزم الدخول يف دعم االفران واملخابز االهلية .
وقال حن�ون يف ترصيح متلفز ،ان «ازم�ة الطحن تتعلق باملنتج
املس�تورد وليس املحيل ,مش�ريا اىل ان وزارة التج�ارة اعلنت يوم
ام�س اطالق الس�لة الغذائية الثالثة التي تتضمن س�بع مفردات
من ضمنها الرز والطحن ,مضيفا ان هذه السلة ستستمر اذا ما
تم تامن االموال الالزمة لها».

النفط جتيب عىل إمكانية ارتفاع
أسعار البنزين يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعالم األمني ،أمس الثالثاء ،القبض عىل  84شخصا ً بتهمة التالعب بأسعار
الطح�ن وبي�ض املائ�دة ،يف العاصمة بغداد .وقال�ت الخلية يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «وكالة االستخبارات نفذت عملية امنية لحماية املنتح املحيل،
وملتابع�ة محتك�ري امل�واد الغذائية والقب�ض عىل ( )84متهم�ا من املتالعبن بأس�عار
م�ادة الطحن ،وبيض املائدة يف بغداد واملحافظات» .وأضافت ،أنه «اس�تنادا ملعلومات
اس�تخباراتية ملتابعة ضع�اف النفوس من محتكري املواد الغذائية ،واملتالعبن بأس�عار
الس�لع والبضائع ،وخصوصا مادة (الطحن وبيض املائدة) وحماية املنتج املحيل ،نفذت
وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية عملية أمنية ضمن بغداد
واملحافظات ،أس�فرت عن ضبط عرشات االطنان من (الدجاج املجمد ومقطعاته) تقدر
ً
مختلفة منتهية الصالحية تقدر
( )5430كارتون» .وتابعت ،أنه «تم ضبط مواد غذائية
بع�رشات األطنان وكمي�ة من األدوية املمنوعة من االس�ترياد وغ�ري الخاضعة للفحص
والس�يطرة النوعية تقدر ( )38ط�ن والضبط عجلتن محملتن بم�ادة الطحن لغرض
تهريبه�ا خارج محافظة بابل ،وبيعها يف االس�واق التجارية تقدر ب�� ( )18طناً ،فضال
عن القاء القبض عىل ( )84متهما من املتالعبن باالس�عار خاصة مادة الطحن وبيض
املائدة ،تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم».

أكد مس�ؤول يف وزارة النفط أن أسعار البنزين يف العراق لن تتأثر
بالصعود العاملي الحايل.
وقال إحس�ان موىس ،معاون مدير عام رشك�ة توزيع املنتجات
النفطي�ة« ،ال يوج�د توجيه حالي�ا ً برفع اس�عار البنزين بالرغم
من انه من الطبيعي زيادة اس�عار البنزين بسبب ارتفاع االسعار
العاملي�ة اال ان الوزي�ر وقي�ادة القط�اع النفطي ارت�أت ان تبقى
االسعار كما هي عليه حاليا ً دعما ً للمواطن».
وأض�اف «نطم�ن املواط�ن بأنه ال توج�د اي مش�كلة يف تجهيز
البنزين واملش�تقات النفطية االخرى ألن انتاج مصافينا مستمر
اضافة اىل توفر خزين كبري لدينا لذلك ال داعي للمخاوف».
وبشأن التخطيط لزيارة طاقات التكرير ،قال موىس إن «الوزارة
قد خططت مس�بقا ً لذلك وان مصفى كربالء شارف عىل االنتهاء
وال�ذي بأكم�ال أنجازه س�يغطي الحاج�ة الكلية للب�الد» ،الفتا
إىل «اس�تمرار التخطيط والعم�ل عىل زيادة الطاق�ات التكريرية
مستقبالً».

اإلعامر :إنشاء جرس ثالث عىل هنر دياىل
يف الرستمية

الرتبية حتمل هذه اجلهات مسؤولية عدم
وصول الكتب الدراسية إىل الطالب

بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة
االعمار واالس�كان ،أمس الثالثاء ،عن إنشاء
ج�ر ثالث ع�ىل نه�ر دي�اىل يف الرس�تمية
الس�تيعاب الحرك�ة املروري�ة ،وق�ال مدير
عام الدائرة حس�ن جاس�م إن «هناك خطة
ش�املة بش�أن الزخم امل�روري الذي يحصل
يف املحافظات كافة الس�يما العاصمة بغداد
كونه�ا تش�هد كثاف�ة مروري�ة اكرب س�واء
بس�كانها أو بالوافدي�ن إليه�ا» ،مبين�ا ان
«بعض املشاريع يف بغداد تعود لدائرتنا فيما
توجد مشاريع اخرى ضمن مسؤولية أمانة
بغداد».وأضاف جاس�م أن «هن�اك مرشوعا ً
يف بغ�داد وه�و تأهي�ل الطري�ق الرابط بن
بس�ماية ومركز العاصم�ة ،بعد أن أصبحت
بسماية مأهولة بالسكان وحركتهم مقيدة،
حيث ازدادت الحاج�ة لتطوير هذا الطريق،
وب�ارشت الدائ�رة قبل ش�هر بتوس�يعه من
بس�ماية انته�اء بج�ر الرس�تمية ،حيث
تنتهي ح�دود مس�ؤوليتنا وتبدأ مس�ؤولية
أمانة بغداد» ،مش�ريا اىل انه «س�يتم إنش�اء
جر آخر عىل نهر دياىل يف منطقة الرستمية

الستيعاب الحركة املرورية يف هذه املنطقة».
وتاب�ع أن «دائرتنا تعمل ع�ىل فصل الطريق
الرئييس عن الطرق الخدمية ،بأس�يجة وفق
تصامي�م اعدت ملن�ع اي اس�تدارات أرضية،
والسماح لسالكي الطريق بالحركة من دون
توقفات ،ما يسهم يف حل االختناقات املرورية
بش�كل كبري» ،الفت�ا اىل ان «هن�اك مرشوع
مدخ�ل بغ�داد من جه�ة دياىل وه�و مدخل
دي�اىل الجدي�د ،وبارشنا به بنف�س التوقيت
مع مدخ�ل بس�ماية ،حيث سيش�هد حلوالً
مروري�ة من خالل توس�يع الط�رق القائمة
واس�تحداث ط�رق خدمي�ة وجس�ور تنظم
الحرك�ة عىل جانبيه بالش�كل الذي يس�مح
لس�الكي الطري�ق بالحركة بش�كل حر من
دون أي توقفات أو اس�تدارات أرضية».وأكد
أن «م�دة انجاز طريق بس�ماية عام ونصف
العام ،أما طريق مدخ�ل بغداد باتجاه دياىل
الجديد فمدة االنج�از عام واحد ،بالرغم من
املعوقات التي تتعلق ببعض الخدمات املمتدة
التي تتعارض مع التعريض وإنش�اء الطرق
الخدمي�ة وتعود مثالً لالتصاالت أو الكهرباء
أو غريهم�ا ،لكنن�ا ماض�ون بالتنس�يق مع
هذه الجهات».

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الرتبية ،أمس الثالثاء ،س�بب تأخري وصول الكتب
واملناه�ج الدراس�ية للطلب�ة يف ع�دد م�ن امل�دارس ،مؤك�دة أن
مطابعها مس�تمرة بطباع�ة املناهج ،وأن بعض امل�دارس تتلكأ
بعملي�ة نقل الكت�ب لطلبتها.وقال املتحدث باس�م وزارة الرتبية
حيدر فاروق ،إن «مطابع الوزارة ال تزال تطبع املناهج الدراسية
بكامل طاقتها االس�تيعابية واالنتاجية لتوفري املناهج الدراسية
اىل املخازن املركزية لوزارة الرتبية والتي ترسل للمخازن الفرعية
يف املحافظ�ات ،وهنال�ك يتم تس�ليم الكتب اىل مديري�ات الرتبية
واملدارس».واش�ار اىل أنه «ق�د يحصل تلكؤ من قبل بعض ادارات
ً
موضح�ا أن «وزارة الرتبية توجه
املدارس يف اس�تالم حصصها»،
كل االدارات املدرس�ية بالذه�اب اىل املخ�ازن الفرعي�ة الس�تالم
حصصه�ا من الكتب».وب�ن فاروق ،ان «هنال�ك مديريات تربية
تخطت ال� ٪90من استالمها للحصص يف حن هنالك مديريات ال
تزال بنس�ب اس�تالم تصل إىل  ٪40فقط».واكد ان «الوزارة توجّ ه
مديرياته�ا يف كاف�ة املحافظ�ات ،بالتواج�د املس�تمر يف املخازن
املركزية من اجل اس�تالم حصصهم يف االيام املقبلة وتوزيع كافة
الكتب عىل املدارس» ،الفتا ً إىل أن «الرتبية وزعت هذه السنة ٪50
كت�ب جديدة و ٪50مس�تعملة وفق�ا للتخصيص�ات املالية التي
ح�ددت للوزارة».ويعاني مئات الطالب يف مختلف املحافظات من
عدم توف�ر الكتب املنهجية ،فيما ُنظمت حم�الت لطباعة الكتب
املدرسية وتوزيعها عىل الطالب.
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م  /اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

وزارة النفط
رشكة تسويق النفط

تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعالن المناقصة التالية :

م /اعالن املناقصة العامة رقم ( 2021 )4اخلاصة بتجهيز مواد النسخ االحتياطي ومحاية
املعلومات ملنظومة االمتتة لرشكة تسويق النفط العادة االعالن للمرة الثانية

تهديكم رشكتنا اطيب تحياتها ...
ي��رس رشكتنا رشكة تسويق النفط أحدى تشكيالت وزارة النفط الكائنة يف بغداد -الرصافة  /زيونة – حي
املعتصم مجاور مدينة العاب الس�ندباد محلة  724زقاق  17ش�ارع املثنى بن حارث الش�يباني أن تعلن عن
املناقص�ة اعاله وف�ق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدل�ة املتمثلة بتجهيز مواد
وتنصيبها الغراض النسخ االحتياطي وحماية املعلومات ملنظومة االتمتة لرشكة تسويق النفط وفقا ً للرشوط
واملواصفات املذكورة يف وثائق املناقصة وبكلفة تخمينية قدرها ( )451,000,000اربعمائة وواحد وخمسون
ملي�ون دين�ار عراقي فع�ى الراغبني يف االش�راك باملناقصة من املؤهلني ومن ذوي الخ�ربة واالختصاص يف
املجال اع��اله ومن الحاصلني عى درجة تصنيف ال تقل عن الدرجة الرابعة مراجعة الهيئة االدارية  /قس�م
الحس�ابات االدارية يف مقر الرشكة مستصحبني معهم هوية املدير املفوض للرشكة او كتاب تخويل بالنسبة
للمخول للحصول عى نسخة من وثائق املناقصة لقاء مبلغ ( )400,000اربعمائة الف دينار عراقي غري قابل
لل�رد  ،وترفق مع العطاء وصل رشاء وثائ�ق املناقصة والتأمينات االولية بمبل�غ ( )13,530,000ثالثة عرش
مليون وخمسمائة وثالثون الف دينارعراقي والبالغة ( )%3من قيمة الكلفة التخمينية بموجب ( صك مصدق
نافذ او خطاب ضمان) ملدة اربعة اش�هر قابل للتجديد من احد املصارف الحكومية او احد املصارف املعتمدة
من قبل البنك املركزي وألمر رشكة تس�ويق النفط وس�وف يهمل العطاء الذي لم ترفق معه التأمينات االولية
و وصل رشاء وثائق املناقصة عى ان تكون العطاءات نافذة ملدة ( )60س�تون يوما ً من تاريخ غلق املناقصة
وان تكون االس����������عار بالدين�ار العراقي  ،علما ً يبدا ً تقديم العطاءات اعتب�ارا ً من تاريخ نرش االعالن
يف الصح�ف ويتم ايداعها يف صندوق العطاءات بمقر الرشكة وأن اخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة
( )11,00من ظهر يوم االحد املصادف  2021/ 12 / 5ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فأن اليوم
الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة عى ان يتم تقديم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم ويثبت عليه اسم
الرشكة او املكتب ورقم واسم املناقصة  ،وستهمل العطاءات غري املستوفيه للرشوط الوارد ذك�رها يف وثائق
املناقصة عل���ما ً أن ش���ركة تسويق النفط غ��ري ملزمة بقبول اوط����أ االسعار ويت���حمل من ترسو
عل���ي�ه املناقص�ة اج���ور ال��نرش واالع��الن  ,يتم اس�تبعاد العطاء يف حال عدم مىء القس�م الرابع من
الوثيقة القياسية من قبل مقدم العطاء .

مدير عام رشكة تسويق النفط
Email :info@ somo oil .gov.iq

PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

IQD
300000

QMT1 lube oil Electrical substation
المبلغ التخميني للمناقصة  )4,037,000($اربعة ماليين وسبع
وثالثون الف دوالر امريكي

649 -2021-E
المرة االولى

1

فع�ى الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البرصة
للحصول عى وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 � 2يتم تس�ليم العط�اءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العط�اء وعنوانه االلكروني
ورقم الهاتف واس�م ورق�م املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات
الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد
املحدد  2021/ 12/29الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم
الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطل�ة اخر يوم لغلق املناقصة
العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني
بالحض�ور يف العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف
الجنوب  /رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف  2021/12/29الس�اعة الواحدة
بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
 � 3املبلغ التخميني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله
 � 4تقدي�م كاف�ة الوثائق املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية (ورق�ة بيانات مقدمي
العطاءات) بما فيها معايري التاهيل املطلوبة ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة
ويف حال عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يس�تبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مس�ؤولية
بذلك
 � 5يج�ب عى مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياس�ية املرفقة بكافة
اقسامها
 � 6يجب مىء القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية (اس�تمارة تقديم العطاء واس�تمارة متطلبات التاهيل)
وتقديم املقرح الفني ومىء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة
 � 7تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن ( )90يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري
املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 8تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها
اىل رق�م واس�م املناقصة عى ان ال تقل م�دة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انته�اء نفاذ العطاء عن طريق
مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره ( $ )80,740ثمانون الف وسبعمائة واربعون
دوالر امريكي
 � 9ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد
والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
 � 10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 11جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 12لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسباب
مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات
 � 13لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 � 14لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 � 15عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

الرشوط القانونية
 -1يقدم العرض بظرف مغلق ومختوم وال يجوز الحك والشطب يف أي بند منه موقع ومختوم من قبل املجهز
( عرض فني وعرض تجاري ) .
 -2تقديم كافة املستمسكات (نسخ مصورة) مع تثبيت العنوان الكامل والربيد األلكروني ورقم املوبايل
حسام حسني ويل
 -3شهادة تأسيس وإجازة ممارسة املهنة.
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
 -4يرفق مع العطاء الوثيقة القياسية ويستبعد العطاء يف حال عدم ارفاقها .
Apago
PDF
Enhancer
 -5ع�ى مقدم العطاء ارفاق مبلغ التأمينات االولية بما يعادل  %3من الكلفة التخمينية بموجب صك مصدق
اعالن للمرة االوىل
او خط�اب ضمان ص�ادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد من قبل البن�ك املركزي نافذ طول مدة نفاذ
تعلن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املس�تهلكة وحسب
العطاء .
 -6ك���ت�اب ب����راءة الذمة نافذ لغاية  2021/12/31معنون اىل رشكة تس�ويق النفط من الهيئة العامة
التفاصي�ل يف الجدول ادناه وع�ى الراغبني بالرشاء تقديم مبلغ مايل قدره
للرضائب .
( )50فقط خمس�ون ال�ف دينار ال غري لقاء الحص�ول عى رشوط دخول
 -7الحس�ابات الختامية املدققة التي تظهر االرباح خالل الس�نتني االخريتني ومدى تحقيق الحق االدنى منها
املزايدة عن مواد كل كلية غري قابلة للرد
مصدقة من مراقب الحسابات وعدم تأشري خسارة او عجز مايل.
الكلية العائدة
 -8إرفاق األعمال املماثلة إن وجدت مؤيدة من الجهات املتعاقد معها.
المالحظات
مبلغ التقدير
ت
اليها المواد
-9درجة وصنف املقاول .
ً
ً
-10تدوين أسعار العطاء رقما وكتابة بالدينار العراقي .
اثاث معدني وخشبي واجهزة
كلية االدارة
2,500,000
1
-11ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام اإلشراك يف املناقصة بشكل مبارش أو غري مبارش .
كهربائية
واالقتصاد
-12بيان املوقع األلكروني والربيد األلكروني وإسم وعنوان الشخص املسؤول عن الرشكة .
اثاث معدني وخشبي واجهزة
 2كلية الزراعة 4,000,000
-13العقد خاضع لرسم الطابع والتحاسب الرضيبي.
كهربائية ومفروشات
-14ترفض العطاءات املبنية عى تخفيض األسعار أو املرشوطة .
أ .د عامر عيل حسني العطوي
-15الرشكة غريملزمة بقبول أوطأ األسعار .
-16عى من ترسو عليه املناقصة تقديم خطاب ضمان نافذ ملدة التقل عن اربعة اشهرأو صك مصدق بمبلغ(
رئيس اجلامعة
 ) %5من قيمة العرض قبل توقيع العقد ويعترب املبلغ املذكور( كفالة حس�ن االتنفيذ) يعاد بعد إنتهاء العقد
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
وتسوية كافة املستحقات يذكر فيه إسم ورقم املناقصة املعنية وموجه اىل رشكتنا وأن ال يكون مرشوط .
وزارة الداخلية
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
-17ان يكون العرض نافذ ملدة ثالثة اشهرًإعتبارا من تاريخ الغلق .
محكمة بداءة بلد
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
العدد  / 936 :ب 2021 /
-18تعزيز العطاء باملعلومات الفنية ( . ) technical information
مديرية شؤون البنى التحتية
التاريخ 2021 / 11 / 23 :
شعبة املستودعات االلية والفنية
اعالن
-19العقد يخضع للتحاسب الرضيبي وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة . 2014
العدد  26 :ب 772 /
اىل املدع�ى علي�ه  /مصطف�ى صبح�ي توفيق – مجه�ول محل
التاريخ 2021 / 11 / 20 :
االقامة
-20تقديم مايثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب او الرشكة ممن يشملهم الحجب .
املوضوع  /نرش اخطار
للدعوى املقامة من قبل املدعي عيدان جاسم طعمه املرقمة 936
م /انذار
اىل /الفالح املرتحل (عبد عيل صالح سعيد)
نظ�ر الرتحال�ك ع�ن االرض املوزع�ة علي�ك والبالغة
( )40دونم ضمن الس�لف  3\1مقاطعة  \16السايح
بموج�ب ق�رار التوزيع املرق�م  5563يف 1978 \7\1
وامل�ربم وف�ق القان�ون  117لس�نه  1970ل�ذا ننذرك
بوج�وب العودة والس�كن واالس�تغالل وخ�الل فرة
( )15ي�وم من التاريخ نرش هذا االن�ذار وبخالفه يتم
الغ�اء التوزيع عليك واس�رداد األرض وتأجريها وفق
الضوابط والتعليمات
ر  0مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه واسط
��������������������������������������������
أعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي (جبار عوده
جبار) الذي يطلب تبديل االس�م املجرد من(جبار) اىل
(مؤم�ل) فمن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مدة اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات واالقام�ة العامة /
وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد 944 :
التاريخ 2021 / 11 / 22 :
م  /اعالن
تنفي�ذا لقرار قايض هذه املحكم�ة املؤرخ يف / 11 / 17
 2021املتضم�ن مفاتحتكم لغ�رض النرش يف صحيفتني
يوميتني عن حالة املتوفية ( نوفه محمد محمود ) اس�م
االم ( ش�مه عبد عل�س ) تولد  1917نرج�و اعالن حالة
الوفاة للمتويف املذكور اعاله .
القايض
عبد املجيد صالح عبد الرزاق

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

تنويه
الحاق�ا باالعالن املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي
بالع�دد  2492يف  2021/11/18الخ�اص باعالن ايجار
االم�وال العائ�دة لجامعة الكوفة يصح�ح موعد املزايدة
ليك�ون يف اليوم التايل النتهاء م�دة الثالثون يوم بدال من
اليوم االخري لهذه املده

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

تنويه
الحاق�ا باالعالن املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي
بالع�دد  2493يف  2021/11/18الخ�اص باعالن ايجار
االم�وال العائ�دة لجامعة الكوفة يصح�ح موعد املزايدة
ليك�ون يف اليوم التايل النتهاء م�دة الثالثون يوم بدال من
اليوم االخري لهذه املده

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /246 :ب2021/
التاريخ 2021/11/23:
اعالن
اىل املدعى عليهم كل من  � 1 /عباس محس�ن ناجي
 � 2عب�ود عاش�ور حم�ود  � 3محمد رض�ا عيل � 4
عباس محمد ش�مخي  � 5حسن هربود اللهيبي � 6
فخرية عيل عبد
تبليغ
اقام املدعي (كرار كريم عبد الحس�ني الدعوى املرقمة
/246ب 2021/ضدك�م امام محكم�ة بداءة الحرية
مدعيا بان له س�هام ش�ائعة يف القطعة املرقمة 131
مقاطع�ة  16الحرية ولعدم اس�تفادته من البقاء عى
الشيوع طلب دعوتكم للمرافعة والحكم بازالة شيوع
القطع�ة املرقم�ة اعاله ولتع�ذر تبليغك�م الرتحالكم
اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار مختار املنطقة قرر
املحكمة تحديد يوم  2021/11/28الس�اعة التاسعة
صباحا موعدا للمرافعة وتبليغكم بواسطة صحيفتني
رس�ميتني ويف حال�ة ع�دم حضورك�م س�وف تجري
املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا
القايض
عيل خليل محمد

كتاب قسم الشؤون القانونية ذي العدد م 4817 / 2يف / 11 / 3
 2021واملشار فيه اىل كتاب محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة
الثانية ذي العدد  2529 /يف  2017 / 4 / 19يرجى نرش االخطار
الخ�اص باملته�م اله�ارب املفوض ( س�لمان م�ريان محمد عيل
البياتي ) اس�م والدته ( نفيله عبد الله ) ويس�كن صالح الدين /
قضاء الطوز  /حي امام احمد – يف جريدتكم الرس�مية وتزويدنا
بثالثة نسخ من الجريدة لغرض حسم املجلس التحقيقي .
املرفقات :
اخطار
العميد
ثائر ضامن عباس
مدير شعبة املستودعات االلية والفنية
�����������������������������������������������������
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة
اعالن
اىل املته�م املفوض الهارب ( ض�اري انور فيصل عباس ) العنوان
السكن ( بغداد – الشعب م  753 /ز  49 /د ) 16 /
بما انك متهم وفق املادة (  ) 5من ق ع رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهولي�ة اقامتك وم�كان تواجدك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن
ع�ى ان تحرض امام املحكمة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ
ن�رش هذا االعالن وتعليق�ه يف محل اقامت�ك ودائرتك وتجيب عن
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابي�ا ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة والزام االهل�ني الذين يعملون
بمحل اختفائك باخبار السلطات عنك استنادا الحكام املادة ( 69
) م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة . 2008
رئيس محكمة
قوى االمن الداخيل الثانية  /املنطقة الثالثة

 /ب  2021 /والت�ي يطل�ب فيها مطالبتك باعادة حال الس�يارة
املرقمة  15916أ صالح الدي�ن خصويص من نوع تويوتا اقيلون
صالون موديل  2018الل�ون ازرق بني وملجهولية محل اقامتكم
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض
حض�ورك يوم املرافعة املص�ادف  2021 / 12 / 8ويف حالة عدم
حض�ورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض
مكي حسن سعيد
�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6348 :ب2021/4
التاريخ 2021/11/21:
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر محمود مرزه
اقامت املدعية (احالم محمد حس�ن مصطفى ) الدعوى البدائية
املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها الحك�م بابطال القي�د بالعدد
 166كان�ون الثان�ي  2003مجلد  976والخ�اص بالعقار املرقم
 3/45834ح�ي الف�رات واعتبار قيد املدعية اع�اله ثابت الحكم
واملس�جل بالع�دد  97ايلول  2013مجل�د  25ولثبوت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار
الجدي�دة  4أ حي�در صاح�ب املي�ايل عليه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد
املرافعة املص�ادف يف يوم  2021/12/5وعن�د عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

5

اعالنات

العدد ( )2496االربعاء  24تشرين الثاني 2021

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد16974 :
التاريخ2021 /11 /23 :

إعالن الول مرة
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة / 2021تكميلية
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

 -1ير ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني والرشكات العامة املختصة
لتقديم عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول أدناه:
 -2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 -3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرس�مي
) وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات .
 -4عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة  2.5منها .
 -5متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل) .
 -٦بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائ�ق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح
العطاءات ).
 -7يتم تسليم العطاءات إىل (بلديات واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االربعاء ) املصادف  2021/ 12 / 8وهو (تاريخ
غلق املناقصة)  ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واسط
 /الكوت  /ش�ارع املحافظة /مبنى ديوان محافظة واس�ط /غرفة لجنة فتح العطاءات) يف الس�اعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ( االربعاء ) املصادف / 8
. 2021/ 12
 -8كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ) معنون إىل محافظة واس�ط  /اإلدارة العامة واملحلية (نفقات
املش�اريع االس�تثمارية) ويتضمن اإلشارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من املساهمني
يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
 -٩إن م�دة نف�اذ العطاء ( )٩0تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله
بموج�ب وكال�ة صادرة من كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقدي�م العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخ�ل ظرف مغلق ومختوم
مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
 -10إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 -11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية) بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند
التقديم.
 -12إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
 -13يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
 -14لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان ثمن املناقصة غري قابل للرد.
 -15يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء تقديم ما يثبت
املقدرة الفنية والسيولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سنتني كحد ادنى وان تكون السيولة املالية
تغطي املش�اريع الس�ابقة واملعلنة ذلك لضمان تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املش�اريع السابقة ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم
تعهد خطي بذلك  .وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم  12امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة  2014املعدلة.
 -1٦عىل مقدم العطاء ارفاق  cdيتضمن (كشف الحساب/التأمينات األولية  /استمارة تقديم العطاء  /القسم الرابع .ويجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة
يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع ( ) wordوتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء
 -17يج�ب تقدي�م عق�ود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذه ووفقا للكادر املطلوب يف القس�م الرابع ويتم اس�تبعاد العطاء الذي ل�م يرفق اي عقد ويعد من رشوط
املنافسة
الكلفة التخمينية
(دينار)

مدة االنجاز
بااليام

مبلغ ضمان
العطاء (دينار)

180

28٧8٧400
24962250

ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

1

2021-4-159

تطوير منطقة السياسيين والموظفين المخدومة سابقاً بأعمال المجاري في
قضاء العزيزية

1919160000

2

2021-4-160

تطوير حي المصانع في قضاء النعمانية

1664150000

180

3

2021-4-161

تطوير شوارع حي البلدية في قضاء النعمانية

1508669000

180

226٣00٣5

4

2021-4-162

تطوير شوارع متفرقة في الجانب االيمن في ناحية شيخ سعد

280٧250000

280

42108٧50

هوية التصنيف

مبلغ القطع
(دينار)

سابعة انشائي

150000

ثامنه انشائي/
عاشرة كهربائي
ثامنه انشائي /
عاشرة كهربائي
سادسة انشائي/
عاشرة كهربائي

150000
150000
150000

5

2021-4-16٣

مد شبكة ماء مع تنفيذ خط مجاري مع تنفيذ اعمال االتصاالت مع انارة شوارع
مع تبليط وتأهيل الشوارع في حي الزهراء في ناحية البشائر المرحلة الثانية

1٧0120٣900

210

25518058

عاشرة انشائي /
عاشرة كهربائي

150000

6

2021-4-164

انشاء شوارع الحي التجاري في قضاء النعمانية

2٧2٣250000

250

40848٧50

سادسة انشائي /
عاشرة كهربائي

150000

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد16976 :
التاريخ2021 /11 /23 :

إعالن الول مرة
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة / 2021تكميلية
ت 8و 9من ختصيصات البرتودوالر
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

الكلفة التخمينية
(دينار)

مدة االنجاز
بااليام

مبلغ ضمان
العطاء (دينار)

هوية التصنيف

مبلغ القطع
(دينار)

1

2021-16-149

هدم وإعادة بناء مركز صحي رئيسي ( سعيد بن جبير ) في قضاء الحي

9٣5,250,000

٣60

2805٧500

عاشرة انشائي

٧5000

2

2021-12-150

مشروع إيصال التيار الكهربائي الى حي السالم الجزء الثاني في قضاء
الصويرة

64٧85٧900

180

194٣5٧٣٧

عاشرة
كهربائي

75000

3

2021-12-151

مشروع إيصال التيار الكهربائي الى حي القدس في قضاء الصويرة

8٧480٧150

200

26244214

عاشرة انشائي

75000

4

2021-12-152

تأهيل شبكة كهرباء لقرى (  ٣و  ) ٧في ناحية الشحيمية

59280٧425

1٣0

1٧٧84222

عاشرة
كهربائي

75000

5

2021-12-15٣

تاهيل مغذي كيلو  ٣6في الدجيلي ( ناحية واسط )

٣2٧958000

120

98٣8٧40

عاشرة
كهربائي

75000

6

2021-12-154

تأهيل وتغيير جزء من مسار مغذي شاخة  14مع فك اختناق الحاصل في
شبكة مركز الناحية /ناحية واسط القديمة

6٧6422٧50

1٧0

20292682

عاشرة
كهربائي

75000

7

2021-12-156

توسيع محطة واسط  400كف مع إضافة محولة رابعة وأربعة خانات 1٣2
كف

٣,290,000,000

480

49٣50000

خامسة
كهربائي

150000

إعالن اول
مناقصة عامة رقم( )2021-4-165
اسم املناقصة (تطوير جمموعة شوارع يف احياء الغدير والربيع يف قضاء الصويرة )
ضمن مشاريع تنمية االقاليم لسنة  /2021نكميلية

حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

العدد16973 :
التاريخ2021 /11 /23 :

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

اعالن ألول مرة
رقم املناقصة(( )2021/7/157جتهيز انابيب بالستك خمتلفة االقطار ملديرية ماء واسط )
حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة  / 2021تكميلية وفقا للوثائق القياسية ( وثيقة عقود التجهيز)
عىل
Apago

 .1ير ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملسجلة
يف وزارة التج�ارة  /دائ�رة تس�جيل ال�رشكات أو هوية غرفة التجارة ناف�ذة تجارة عامة صن�ف (ممتاز ) وكذل�ك رشكات القطاع العام
املتخصص�ة لتقدي�م عطاءاتهم للمناقصة اعاله وبكلفة تخمينية ( /1817550000مليار وثمانمائة وس�بعة عرش مليون وخمس�مائة
خمسون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ  ٦0يوما .
 .2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح الجديد ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل
( أوقات الدوام الرسمي ) وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
 .4يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد يف وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه عىل جميع املتطلبات املثبتة يف ( ورقة بيانات العطاء يف وثيقة
التجهيز املادة  1-11ح ) .
 .5متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة  -:كماهي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل)
 .٦بإم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائ�ق املناقصة اعتبارا من تاريخ نرش املناقصة بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة
واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح العطاءات ) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150000مائة وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابلة
للرد.
 .7يتم تس�ليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح العطاءات ) يف موعد أقصاه الس�اعة الثانية عرش ظهرا من
يوم (الثالثاء ) املصادف  2021/ 12 / 7وهو (تاريخ غلق املناقصة) ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /ش�ارع املحافظة  /بناية ديوان محافظة
واسط /غرفة لجنة فتح العطاءات ) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ( الثالثاء ) املصادف .2021/ 11 / 7
 .8كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعط�اء ( خطاب ضمان مرصيف أو س�فتجة أو صك مصدق ) معنون إىل محافظة واس�ط /
اإلدارة العامة واملحلية(نفقات املشاريع االستثمارية) بمبلغ (/3٦,351,000ستة وثالثون مليون وثالثمائة و واحد وخمسون الف دينار
عراقي ) ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان الربيد
االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات
األولية باسم مقدم العطاء أو (أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) وان يكون صادرا وفقا لنموذج
البنك املركزي ومحمال لدى املنصة االلكرتونية وبخالفة يستبعد العطاء .
 .٩يتم تس�ليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اش�هر او
بصيغة شهادة تسجيل الرشكة (شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها ).
 .10إن م�دة نفاذ العطاء ( )٩0تس�عون يومأ من تاري�خ غلق املناقصة ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم
العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع  CDيحتوي عىل جميع اوراق العطاء .
 .11إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
 .12إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 .13يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه ( وثيقة عقود التجهيز) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة
ذلك عند التقديم .
 .14يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشا واملواصفات وفقا ملاهوا مثبت يف كشف
التجهيز بجميع متطلباته ورشوطه وعىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق جميع املستمسكات
املطلوبة .
 .15يح�ق لجه�ة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يرتتب عن االعالن اعاله أي التزام
تعاقدي ويلغى يف حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك.

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /3234 :بش2021/2
التاريخ 2021/11/23:
اعالن
اىل املدعى عليه  /فاضل غانم حيال
اقامت املدعية وفاء عبد الوهاب جعفر الدعوى املرقمة اعاله
امام هذه املحكمة تطلب فيها زيادة نفقة وملجهولية محل
اقامتك فقد قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق
 2021/12/5الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد /1701ب2021/
التاريخ 2021/11/23
اىل املدعى عليه  /عالء دعري حاتم
اقام املدعي عمار عيل حس�ن الدع�وى املرقمة بالعدد اعاله
والتي يدعي فيها بمش�غولية ذمتك له بمبلغ قدره خمس�ة
ماليني وتس�عمائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبل�غ ومختار منطقتك لذا تق�رر تبليغك بصحيفتني
يوميتني محليتني عىل موعد املرافعة املصادف 2021/12/2
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا ووفق االصول
القايض
حيدر هاشم دخيل

العدد16975 :
التاريخ2021 /11 /23 :

 .1ي�ر ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم للمناقصة اعاله وبكلفة تخميني�ة  5345740000وبمدة أنجاز
( )280يوم من تأريخ املبارشة .
 .2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ( رابعة انشائي /عارشة كهربائي) نافذة والرشكات العامة وكذلك الرشكات
العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرس�مي ) وكما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات.
 .4متطلب�ات التأهي�ل الفني�ة واملالية املطلوب�ة  :خربة عامة (تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز  3س�نوات قبل املوعد النهائي لغلق املناقص�ة )  -خربة تخصصية بمبلغ
( /3,207,444,000ومعدل اإليراد الس�نوي  /٦,٩٦8,553,٩2٩ (:والس�يولة املالية املطلوبة  85٩,13٦,78٦باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل)
من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
 .5يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل س�حب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مش�اريع
مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسب بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
 .٦عىل مقدم العطاء تقديم عدد املش�اريع التي بعهدته و الغري منجزة ونس�ب انجازها وللجنة التحليل اس�تبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املش�اريع التي بعهدة الرشكة تجعلها
غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
 .7عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
 .8املتطلبات القانونية -:
أوال – األهلية  /وتش�مل جنس�ية مقدم العطاء  ،أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة أنش�طته الجديدة  ،مدرج يف القائمة الس�وداء أو
مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس
االم�ن للمش�اركة يف املناقص�ات  ,ال يوجد تض�ارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مس�تقلة قانونيا وماليا وإنه�ا تعمل وفق القانون التجاري
وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.
ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية (واملس�جلة) يف وزارة التجارة/دائرة تس�جيل الرشكات تقديم ش�هادة تأس�يس الرشكة ويف حالة كونها غري مسجلة يف
العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة إىل محافظة واسط  /قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) .
 .٩بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح العطاءات ) وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000مائتان وخمس�ون ألف دينار غري قابلة للرد ,وان موعد غلق املناقصة هو (االربعاء) املصادف  2021/12/8الس�اعة  12ظهرا علما بان
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واسط  /الكوت  /شارع املحافظة  /بناية ديوان
محافظة واسط  /غرفة لجنة الفتح ) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ( االربعاء) املصادف .2021/12 /8
 .10كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ) وبمبلغ ( /10٦,٩14,800مائة وس�ته مليون وتس�عمائة واربعة عرش الف
وثمانمائة دينار) معنون إىل محافظة واس�ط  /اإلدارة العامة واملحلية (نفقات املش�اريع االس�تثمارية) ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد
مص�ارف محافظة واس�ط ويحم�ل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الص�ادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائ�ة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غل�ق املناقصة عىل أن تكون
التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية
ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
 .11إن م�دة نف�اذ العطاء ( )٩0تس�عون يومأ من تاريخ غل�ق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشك�ة او بصيغة تفويض وكالة صادرة ومصدقة
من كاتب العدل أو بصيغة شهادة تسجيل الرشكة (شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها ) كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات
املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
 .12عىل مقدم العطاء تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة ألخر س�نتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة
عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام . 2014
 .13إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 .14يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 .15عىل مقدم العطاء ملئ االستمارات الخاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة
وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .
 .1٦يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اس�تيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املش�رتك دون النظر اىل الرشيك االخر اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة
العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد . 24537/7/4
 .17يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
 .18إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
 .1٩يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
 .20يجب ترقيم العطاء وتقديم  cdيتضمن صور من (كشف حساب  /التأمينات االولية /استمارة تقديم العطاء  /القسم الرابع ) .
 .21يجب تقديم الكادر املطلوب وذكر معلوماته يف القسم الرابع وتقديم العقود املربمة معهم وتعد من الرشوط التنافسية ويستبعد العطاء يف حال عدم تقديم اي عقد .ويمنع تغيري
الكادر اثناء تنفيذ العمل .
الدكتور
مع التقدير
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 .1ير ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم
للمناقصات واملدرجة يف الجدول أدناه:
 .2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واسط  /قسم العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرسمي ) وكما موضحة
بورقة بيانات ملقدمي العطاءات .
 .4عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة  2.5منها .
 .5متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل) .
 .٦بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ).
 .7يتم تسليم العطاءات إىل (بلديات واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء ) املصادف  2021/ 12 / 7وهو (تاريخ غلق املناقصة)
 ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /شارع املحافظة/
مبنى ديوان محافظة واسط /غرفة لجنة فتح العطاءات) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ( الثالثاء ) املصادف . 2021/ 12 / 7
 .8كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضم�ان للعط�اء ( خطاب ضمان م�رصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ) معن�ون إىل محافظة واس�ط  /اإلدارة العامة واملحلية (نفقات املش�اريع
االس�تثمارية) ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال
تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب
عقد مشاركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
 .٩إن م�دة نف�اذ العطاء ( )٩0تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقص�ة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله بموجب وكالة
صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
 .10إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 .11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
 .12إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
 .13يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
 .14لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان ثمن املناقصة غري قابل للرد.
 .15يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء تقديم ما يثبت املقدرة الفنية
والس�يولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى وان تكون السيولة املالية تغطي املشاريع السابقة
واملعلنة ذلك لضمان تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك  .وبخالفة يستبعد العطاء
عمال بضوابط رقم  12امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة  2014املعدلة.
 .1٦عىل مقدم العطاء ارفاق  cdيتضمن (كشف الحساب/التأمينات األولية  /استمارة تقديم العطاء  /القسم الرابع .ويجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات
العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع ( ) wordوتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء
 .17يجب تقديم عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذه ووفقا للكادر املطلوب يف القسم الرابع ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق اي عقد ويعد من رشوط املنافسة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد /1704ب2021/
التاريخ 2021/11/23
اىل املدعى عليه  /عيل مهدي نعمة جاسم
اقام املدعي عمار عيل حس�ن الدع�وى املرقمة بالعدد اعاله
والت�ي يدعي فيها بمش�غولية ذمتك له بمبل�غ قدره اربعة
ماليني وخمسمائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبل�غ ومختار منطقتك لذا تق�رر تبليغك بصحيفتني
يوميتني محليتني عىل موعد املرافعة املصادف 2021/12/2
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا ووفق االصول
القايض
حيدر هاشم دخيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد /1705ب2021/
التاريخ 2021/11/23
اىل املدعى عليه  /موىس عباس حسني
اق�ام املدعي احمد عبد االمري عل�وان الدعوى املرقمة بالعدد
اع�اله والتي يدعي فيها بمش�غولية ذمتك ل�ه بمبلغ قدره
س�تة مالي�ني دينار وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ ومختار منطقتك لذا تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني
محليتني عىل موعد املرافعة املصادف  2021/12/2الساعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق
االصول
القايض
حيدر هاشم دخيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة االسكندرية
العدد /1021ب2021/
التاريخ 2021/11/22
اعالن
اىل املدعى عليه  /واثق نجم عبد الله
قد اقام املدي سوس�ن محي عل�وان الدعوى البدائية املرقمة
/102ب 2021/والت�ي طل�ب فيها الحك�م بتاديتك له مبلغ
الدي�ن البالغ الف وخمس�مائة دوالر امريكي والتي يصادف
موع�د املرافع�ة فيها ي�وم  2021/11/28الس�اعة الثامنة
والنص�ف وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائم
بالتبليغ ومختار املنطق�ة عليه اقتىض تبليغكم بصحيفتني
محليت�ني ويف حال�ة ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب
عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق
االصول
القايض
موىس عمران كاظم
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد 99 :
التاريخ 2021/11/21

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العقارات
املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية (املشخاب) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية خال ( )30ثاثون يوما من اليوم التايل
لن�رش االعان لاطاع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االماك مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية املذكورة الس�اعة 11
صباحا من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم
ال�ذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة كافة املصاري�ف واجور االعان يف
الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاه مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال
( )30ي�وم م�ن صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للم�دة املحددة وتعليماته وبخافه يعتر
ناكا بالتزاماته
 � 3يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة
دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املرم
 � 4ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء
العقد
 � 5تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة الش�اغلني للعقار ( )%50م�ن القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد
املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعان املزايدة
ت
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6216ب2021/3
التاريخ 2021/11/23
اعان
اىل  /املدع�ى عليهم�ا عص�ام محم�د ابراهيم
وعيل محسن عبيس
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاه ضدك
الذي يطلب فيها
الحك�م بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه بالتكاف�ل
والتضام�ن بينكم�ا واملدع�ى علي�ه الثال�ث
مبلغ�ا ق�دره  $ 8000ع�ن الق�رض امل�ؤرخ
 2020/9/13ونظ�را لثب�وت مجهولية محل
اقامتكم�ا ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح
املبل�غ القضائ�ي يف محكمة اس�تئناف الكرخ
واش�عار مخت�ار قائمقامي�ة قض�اء الك�رخ
الفحامة الفاحات جاسم احمد لطيف ومختار
محلة الدوريني محلة  214عيىس نعيم الطائي
لذا تقرر تبليغكم�ا اعانا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/11/28
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضوركما
او ارس�ال م�ن ين�وب عنكم�ا س�وف تج�ري
املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6212ب2021/3
التاريخ 2021/11/23
اعان
اىل  /املدعى عليه االول ( قاس�م حسني ادريس
)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاه ضدك
الذي يطلب فيها
الحك�م بالزام�ك واملدع�ى عليهم�ا االخري�ن
بتاديتكم له بالتكاف�ل والتضامن مبلغا قدره
 $ 800ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/9/17
ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة
بداءة كرباء واش�عار مخت�ار حي العامل عيل
عب�ودي عب�د الحس�ني تق�رر تبليغ�ك اعانا
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة
 2021/11/28الس�اعة التاس�عة صباح�ا
وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد
��������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021/1540 :
التاريخ 2021/11/18 :
اعان
املنفذ عليه  /عقيل طالب عبد الحسني
لق�د تحقق�ق له�ذه املديرية م�ن خال رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار منطقة حي
الف�رات رزاق لفت�ه النعمان�ي ان�ك مجه�ول
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة  27م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك
اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خال
خمس�ة عرش يوم تب�دأ من الي�وم التايل للنرش
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف
حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوص�اف املحرر  :ق�رار محكمة ب�داءة الكوفة
بالع�دد /824ب 2021/2يف 2021/6/6
واملتضم�ن الزامك بتاديته مبلغ مقداره عرشة
مايني للدائن عقيل صالح جبار وتحميلك كافة
الرسوم واملصاريف ومنها مبلغ خمسمائة الف
دينار اتعاب محاماة املحامي عيل املرشدي
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة االسكندرية
العدد /1001ب2021/
التاريخ 2021/11/22
اعان
اىل املدعى عليه  /واثق نجم عبد الله
قد اقام املدي قحط�ان عدنان ابراهيم الدعوى
البدائية املرقم�ة /1001ب 2021/والتي طلب
فيها الحكم بتاديتك له مبلغ الدين البالغ الفان
وخمسمائة دوالر امريكي والتي يصادف موعد
املرافع�ة فيه�ا ي�وم  2021/11/28الس�اعة
الثامن�ة والنص�ف وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة
عليه اقتى تبليغكم بصحيفتني محليتني ويف
حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابا
وعلنا وفق االصول
القايض
موىس عمران كاظم
��������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السدة
العدد /40خ2021/
التاريخ 2021 /11 /11
اعان
تبيع مديرية تنفيذ الس�دة اضبارتها التنفيذية
اعاه س�هام املدين وس�ام س�كران حسني يف
العق�ار املرق�م  61/1م  10علكاية لقاء طلب
الدائن طالب حسني خليل فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خ�ال مدة ثاثون يوما
تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة
املق�درة عن�د وض�ع الي�د وتك�ون املزاي�دة يف
مديري�ة تنفيذ الس�دة يف تمام الس�اعة الثانية
عرش ظهرا من ي�وم الثاثني واذا صادق عطلة
رس�مية فتكون املزايدة يف يوم الدوام الس�مي
ال�ذي ي�يل العطلة وعىل املش�رتي جل�ب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
املنفذ العدل
خليل كريم منصور
املواصفات
 � 1موقع�ه ورقمه الس�دة رقم�ه  61/1م 10
علكاية
 � 2مساحته  99,090,422سهم
 � 3حدوده واوصافه كما موضح يف الخارطة
 � 4مشتماته املساحة املحجوزة غري واضحة
املعالم او غري محددة كونها عىل الشيوع
 � 5القيمة التقديرية  3000000ثاثون مليون
دينار
 � 6الوارد السنوي ال يوجد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /245 :ب2021/
التاريخ 2021/11/23:
اعان
اىل املدعى عليهم كل من  � 1 /عباس محسن ناجي  � 2عبود عاشور
حم�ود  � 3محم�د رض�ا عيل  � 4عباس محمد ش�مخي  � 5حس�ن
هربود اللهيبي  � 6فخرية عيل عبد
تبليغ
اقام املدعي (كرار كريم عبد الحس�ني الدعوى املرقمة /245ب2021/
ضدك�م ام�ام محكمة ب�داءة الحرية مدعيا بان له س�هام ش�ائعة يف
القطع�ة املرقمة  143مقاطعة  16الحرية ولعدم اس�تفادته من البقاء
عىل الش�يوع طلب دعوتك�م للمرافعة والحكم بازالة ش�يوع القطعة
املرقم�ة اعاه ولتع�ذر تبليغك�م الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب
اشعار مختار املنطقة قرر املحكمة تحديد يوم  2021/11/28الساعة
التاس�عة صباح�ا موع�دا للمرافع�ة وتبليغك�م بواس�طة صحيفتني
رسميتني ويف حالة عدم حضوركم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا
وعلنا
القايض
عيل خليل محمد
����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /244 :ب2021/
التاريخ 2021/11/23:
اعان
اىل املدعى عليه  � 1 /عباس محسن ناجي  � 2عبود عاشور حمود 3
� محمد رضا عيل  � 4عباس محمد شمخي  � 5حسن هربود اللهيبي
 � 6فخرية عيل عبد
تبليغ
اقام املدعي (كرار كريم عبد الحس�ني الدعوى املرقمة /244ب2021/
ضدك�م ام�ام محكمة ب�داءة الحرية مدعيا بان له س�هام ش�ائعة يف
القطع�ة املرقمة  141مقاطعة  16الحرية ولعدم اس�تفادته من البقاء
عىل الش�يوع طلب دعوتك�م للمرافعة والحكم بازالة ش�يوع القطعة
املرقم�ة اعاه ولتع�ذر تبليغك�م الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب
اشعار مختار املنطقة قرر املحكمة تحديد يوم  2021/11/28الساعة
التاس�عة صباح�ا موع�دا للمرافع�ة وتبليغك�م بواس�طة صحيفتني
رسميتني ويف حالة عدم حضوركم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا
وعلنا
القايض
عيل خليل محمد
����������������������������������������������������������
إىل الرشيك حيدر فاضل نعمه
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء
للعقار املرقم  40430/3حي الوفاء خال عرشه ايام وبخافه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
عيل عبد عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6221ب2021/3
التاريخ 2021/11/23
اعان
اىل  /املدعى عليه االول ( محمد عباس هدام )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه ضدك الذي يطلب فيها
الحك�م بالزامك واملدع�ى عليه االخر بتاديتك ل�ه بالتكافل والتضامن
فيم�ا بينكم مبلغا ق�دره  $ 1600عن القرض املؤرخ 2020/11/21
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة كرباء واش�عار مختار حي الوالء  1تقرر تبليغك اعانا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/11/28الس�اعة
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6214ب2021/3
التاريخ 2021/11/23
اعان
اىل  /املدعى عليه االول ( عباس سعود محمد )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه ضدك الذي يطلب فيها
الحك�م بالزامك واملدعى عليه الثاني بتاديت�ك له بالتكافل والتضامن
فيم�ا بينك�م مبلغا قدره  $ 600عن الق�رض املؤرخ 2012/10/21
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة البرصة واش�عار مختار املجالس البلدية املرشاق القديم
تق�رر تبليغك اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
 2021/11/28الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
����������������������������������������������������������
إىل الرشيك محمد فليح حسن
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء
للعق�ار املرقم  48654/3حي النداء خال عرشه ايام وبخافه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
غفران علوان خضري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
ماحظية التسجيل العقاري يف غماس
اعان
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2020/3/9لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل ( )1418محلة (الرشق) جنسها
دار باس�م  /رس�ول م�ريان عب�د نعم�ة
باعتب�اره حائزا ل�ه بصفة املال�ك للمدة
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
لها تمهيدا للتس�جيل وف�ق القانون ()43
لس�نة  1971قررنا اعان هذا الطلب فعىل
كل م�ن يدع�ي بوج�ود عاق�ة او حقوق
عينية او شخصية عىل هذا العقار تقديم
ما لديه من طلبات او دفوع او اعرتاضات
خ�ال مدة ثاثون يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لن�رش االع�ان وكذل�ك الحضور يف
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا
م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعان
وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور له�ذا
الغرض
املاحظ
مطرش نعيم صر

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

مقتبس
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/642 :
التاريخ 2021/10/25
� 1الرتبة ش .م
 � 2اس�م املدان الرباعي واللقب عيل فريد
حسن عبد عيل االعرجي
 � 3الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
النجف االرشف واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/642 :
 � 5امل�ادة القانونية /32اوال وثانيا من ق
ع د رقم  14لسنة 2008
 � 6خاصة الحكم
 � 1تبدي�ل مادة االحالة من املادة /32اوال
وثاني�ا اىل املادة /34اوال وثانيا من ق ع د
رقم 14لسنة  2008املعدل بداللة املادة 31
من ق أ د رقم  17لسنة  2008لكونها اكثر
انطباقا وفعل املدان
 � 2الحبس الش�ديد بحق املدان ش م عيل
فريد حس�ن عبد عيل االعرج�ي ملدة ثاث
س�نوات وفق اح�كام امل�ادة /34اوال من
ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املعدل بداللة
امل�واد /61اوال و / 69اوال م�ن ق ا د رقم
 17لسنة 2008
 � 3تضمين�ه مبل�غ ق�دره 305,000
ثاثمائة وخمس�ة االف دين�ار عراقي عن
قيمة تصليح االرضار واالنخفاض يف سعر
العجلة نوع ش�وفرتاهو ستيشن املرقمة
4052أ حكومي تحمل الرمز  828ن وفق
اح�كام امل�ادة /34ثاني�ا م�ن ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املعدل عىل ان يستحصل
املبلغ وفق احكام القانون
 � 4ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن
الداخ�يل بحكم القان�ون كعقوب�ة تبعية
اس�تنادا الحكام املادة  /38ثانيا من ق ع
د رقم  14لسنة  2008املعدل بعد اكتساب
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة /89
اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 5اعطاء املوظف�ني العموميني صاحية
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم
الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبار
ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة
/69ثاني�ا وثالثا من ق ا د رقم  17لس�نة
2008
 � 6حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا من ق أ د
رقم  17لسنة 2008
 � 7احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدب�ة
ش�يماء حم�زة مجي�د البالغ�ة 30,000
ثاث�ون الف دينار عراق�ي ترصف لها من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابا لاعرتاض
وافهم علنا بتاريخ 2021/10/25
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

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

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد 6958
التاريخ 2021/11/8
نرش املدين مجهول االقامة
يرج�ى تبلي�غ املدي�ن املدرجه اس�مائهم
أدن�اه مجهول�ني االقام�ه لتس�ديد الدين
املرتتب ع�ىل العقار املرقم  9/1مقاطعه1
املش�خاب ويف حاله تخلف سيحال العقار
ع�ىل املزاي�ده و تزويدن�ا بالنس�خه م�ن
الجريده مع التقدير
 � 1حنان جاسم محمد
 � 2ايمان جاسم محمد
 � 3جنان جاسم محمد
 � 4غسان وهبه اوالد عبد مسلم
 � 5رتاج احمد جاسم
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه
ماحظية التسجيل العقاري يف املناذرة
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اعان
تعل�ن مديرية رشط�ة محافظ�ة كركوك
واملنش�ات ع�ن اج�راء مزاي�دة علنية عن
تاج�ري كافة الحواني�ت التابعة لها يف يوم
االثن�ني املص�ادف  2021/11/29يف تمام
الس�اعة العارشة صباح�ا يف مقر املديرية
اع�اه فعىل الراغبني باالش�رتاك الحضور
يف الزم�ان واملكان املحددين مس�تصحبني
معه�م املستمس�كات الثبوتي�ة وعىل من
ترسو عليه املزايدة تحمل اجور االعان

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2016/176
مقتبس حكم غيابي
 � 1اس�م املحكم�ة  :محكم�ة قوى االمن
الداخلية االوىل املنطقة الخامسة
 � 2اس�م املته�م الغائ�ب  :م اول ص�اح
هادي مهدي موىس
 � 3رقم الدعوى 2016/176
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة
 � 5تاريخ الحكم 2018/8/14 :
 � 6امل�ادة القانوني�ة ( 5و )35من ق ع د
رقم  14لسنة 2008
 � 7املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة
البرصة واملنشأت
 � 8خاص�ة الحك�م  :عدم ش�مول املتهم
اعاه بقانون العفو العام رقم  27لس�نة
 2016ع�ن التهم�ة املس�نده الي�ه وف�ق
اح�كام املادتني 5و 35م�ن ق ع د رقم 14
لس�نة  2008املع�دل كونه م�ا زال ماكثا
يف الغي�اب ولعدم تس�ديده املبالغ املرتتبه
بذمته
 � 9الحبس البس�يط ملدة (س�تة اشهر)
وف�ق احكام امل�ادة  5م�ن ق ع د رقم 14
لس�نة  2008املعدل وبدالل�ة املواد /61
اوال و  /69اوال م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة
 2008وذلك لغيابه من تاريخ 2008/4/9
ولح�د االن كونه القان�ون االصلح للمتهم
عم�ا باح�كام املادة  2/2م�ن ق ع رقم
 111لسنة  1969املعدل
 � 10السجن ملدة سبع سنوات وفق احكام
امل�ادة  35من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
وبدالل�ة امل�واد امل�واد /61اوال و/69اوال
من ق ا د رقم  17لس�نة  2008الختاس�ه
البن�ادق الحكومي�ة املرقم�ة  743553و
 469671و  466788و  458940ن�وع
كاشنكوف عام 2005
� 11تضمين�ه مبل�غ مق�داره 560,000
خمس�مائة وس�تون ال�ف دينار اس�تنادا
للفق�رة ثاني�ا م�ن امل�ادة  35م�ن ق ع د
رق�م  14لس�نة  2008عن قيم�ة البنادق
املختلس�ة املش�ار اليها اعاه تستوىف منه
بالطرق التنفيذية
 � 12اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة 10
اعاه مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة /21
أ�  6من ق ع
 � 13ط�رده م�ن الخدمة عم�ا باحكام
املادة /41اوال /أ من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل
� 14اعطاء املوظفني العموميني صاحية
الق�اء القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ
الحك�م الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنني
باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام
امل�ادة / 69ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم
 17لسنة2008
 � 15حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا من ق ا د
رقم  17لسنة 2008
 � 16تعمي�م اوص�اف البنادق املختلس�ة
املوصوفة اعاه وفق القانون
 � 17تنزيل البنادق املش�ار اليها اعاه من
الذم�ة بعد اكتس�اب قرار الحك�م الدرجة
القطعية
 � 18تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي
املنت�دب ( جب�ار عات�ي ج�ر) البالغ�ة (
 )25,000خمس�ة وع�رشون ال�ف دينار
عراقي ت�رصف له من خزين�ة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
� حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء
اس�تنادا الحكام املادة  /60سادسا من ق
أ د رق�م  17لس�نة  2008قابا لاعرتاض
والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة /71اوال
وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ
2018/8/14
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�اح الدين
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد2227 :
التاريخ2021/11/21 :
م /نرش فقدان
للطل�ب املقدم م�ن قبل املدعوه (حس�نه
س�ليمان رسحان) التي تروم فيه نصبها
قيم�ة ع�ىل زوجها املفق�ود (راف�د حماد
مجيد حس�ني) قررت ه�ذه املحكمة نرش
فقدان املدعو (رافد حماد مجيد حس�ني)
الذي فقد يف محافظة صاح الدين بتاريخ
 2016/2/15ولم يعرف مصريه لحد اآلن
وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات
عنه االتصال بذويه الساكنني يف (محافظة
صاح الدين /ناحية االسحاقي) او مركز
رشط�ة االس�حاقي دلف خال ش�هر من
اليوم التايل لنرش االعان ..مع التقدير
القايض
فائق مشعل صالح
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إىل الرشيك عيل عادل كاظم
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 86663/3ح�ي النداء خ�ال عرشه ايام
وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
رافد كاظم منشد

 7رياضة
العدد ( )2496االربعاء  24تشرين الثاني 2021

عفش يقرتب من العودة للدوري العراقي

اجلوية يؤكد مشاركته يف أبطال آسيا وخيطط
إلستقطاب حمرتفني يف االنتقاالت الشتوية

المستقبل العراقي /متابعة
بات املدرب الس�وري حس�ني عفش ،عى بعد
خطوة واحدة من العودة للدوري العراقي.
وذكر مصدر مطلع يف ترصيح صحفي،
أن «أح�د ف�رق ال�دوري املمت�از
بالع�راق تواصل�ت مع حس�ني
عف�ش لقيادت�ه يف الف�رتة
املقبلة».
وقال املصدر انه «تم االتفاق
عى مدة وقيمة العقد الذي
س�يمتد لنهاي�ة املوس�م
الحايل ،مع وع�ود بمكافأة
كبرية يف حال تحقيق نتائج
جيدة».
وأكد ،ان «األيام املقبلة سيتم
حس�م االتفاق بش�كل رسمي
ب�ني الطرف�ني ،ع�ى أن يلتحق
حس�ني عفش مع فريقه الجديد
بداية الشهر املقبل».
وأت�م ،ان «عفش وافق عى العرض

المستقبل العراقي /متابعة
أكد نادي القوة الجوية ،مشاركته يف بطولة
دوري أبطال آسيا.
وقال املتحدث باسم إدارة النادي عالء محمد
»:الفري�ق سيش�ارك يف البطولة اآلس�يوية
وس�يلعب بص�ورة مب�ارشة لحصول�ه
ع�ى مقعد».وأض�اف «هن�اك خط�ة جادة
لتقدي�م أداء متمي�ز وإح�راز نتائ�ج كبرية
يف البطولة».ولف�ت محم�د اىل ان «امل�درب
شنيشل اعد خطة إلستقطاب قائمة العبني
ضمن االنتقاالت الش�توية وس�تكون بينها
محرتف�ني».وكان االتح�اد اآلس�يوي لكرة
الق�دم أصدر أمس الئحة باألندية التي يحق
له�ا املش�اركة ب�دوري أبطال آس�يا 2022
وتض�م ه�ذه الالئح�ة األندي�ة الت�ي أتم�ت األوراق الالزمة
من أج�ل الرخصة اآلس�يوية.وضمت القائم�ة فريق القوة

مدرب معتزل ضمن
حسابات مانشسرت يونايتد

الجوي�ة ال�ذي لديه مقع�د مبارش
مؤه�ل يف دور املجموعات بالبطولة
اآلسيوية.

النعيمي يربر اخلسارة
من شباب العراق

ألول مرة ..راموس يظهر يف قائمة باريس
المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن ماوريس�يو بوكيتين�و ،املدي�ر الفن�ي لباريس س�ان
جريم�ان ،قائمة الفريق التي س�تخوض مباراة مانشس�رت
س�يتي ،اليوم األربعاء ،يف الجولة الخامسة من دوري أبطال
أوروبا.
وتواج�د يف القائمة ،املدافع اإلس�باني املخرضم ،س�ريجيو
رام�وس ،ألول مرة من�ذ انضمامه مطلع املوس�م الجاري
قادما من ري�ال مدريد ،وذلك بعد تعافيه من عدة إصابات
عضلية ويف أوتار الركبة.

المستقبل العراقي /متابعة
وضع مسؤولو مانشسرت يونايتد خطة بديلة ،يف حالة عدم
النج�اح يف التعاقد م�ع األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو،
مدرب باريس سان جريمان ،هذا املوسم.
وزعم�ت العديد من التقارير أن بوكيتينو يعد الخيار األول
لدى إدارة مانشسرت يونايتد لخالفة النرويجي أويل جونار
سولسكاير ،عى مقاعد البدالء.
ً
ووفقا لشبكة « »TalkSPORTالربيطانية ،فإن مانشسرت
يونايت�د يخطط للتعاقد مع األملان�ي رالف رانجنيك ،املدير
الفني الس�ابق لاليبزيج وش�الكه ،إذا لم ينجح يف التوقيع
مع بوكيتينو اآلن.
وأشارت إىل أن مسؤويل يونايتد يدركون أن هناك صعوبات
يف التعاق�د م�ع بوكيتينو قب�ل الصيف املقب�ل ،لذا وضعوا
خط�ة بديل�ة بالتعاقد مع م�درب مؤقت ،وانتظ�ار املدير
الفني األرجنتيني يف املوسم الجديد.
وأوضحت أن رانجنيك س�يكون املدرب املؤقت الذي تحدث
عنه مانشسرت يونايتد يف بيان إقالة سولسكاير ،وسيستمر
مع الفريق اإلنجليزي حتى نهاية املوسم الحايل فقط.
يذكر أن رانجنيك سبق وأن أعلن أنه اعتزل مجال التدريب
وسيؤس�س رشكت�ه الخاص�ة ،لكن�ه أش�ار إىل احتمالية
عودت�ه إىل العمل يف كرة القدم كم�درب أو مدير ريايض يف
حاالت استثنائية.

أبدى ليونيل مييس ،نجم باريس س�ان جريمان ،تعاطفا مع
مدربه السابق ،رونالد كومان ،بعد إقالته من القيادة الفنية
لربشلونة ،الشهر املايض .وبسؤاله هل ُظلم كومان بإقالته؟
أو كان مس�ؤوال عن الحالة التي وصل إليها الفريق؟ ،أجاب
مييس« :إنها خطوة ظاملة دائما للمدربني ،سواء مع كومان

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أكد الربازيي فينيس�يوس جونيور مهاجم
ري�ال مدري�د ،رغبت�ه يف البق�اء ضم�ن
صفوف املرينجي خالل الس�نوات املقبلة،
َ
مُ
ش�ريا إىل أنه يلعب ألفضل ن�اد يف العالم.
وقال فينيس�يوس ،خالل حواره لربنامج
« « El Largueroعى إذاعة «كادينا سري»
اإلس�بانية« :أنش�يلوتي مفتاح التألق؟ ال
بل الجميع س�والري وزيدان واآلن كارلو،
وال�ذي مع�ه أصبح�ت ثقتي أك�رب ،حيث
قضيت  3س�نوات من التدريب والحصول
ع�ى الدقائق».وأض�اف« :اآلن أن�ا أكث�ر
استعدادا للحصول عى مزيد من الدقائق،
وال أعرف ما إذا كن�ت فعلت ذلك من قبل،
وآم�ل أن أس�اعد الريال لس�نوات عديدة،
وأتيت هنا ألتعلم وأواصل التعلم ،وسأفعل
ذلك حتى آخ�ر يوم يل هنا».وع�ن بنزيما،
عل�ق« :نحن نلعب الكثري م�ن الوقت م َعا،

المستقبل العراقي /متابعة

برر عادل النعيمي مدرب منتخب شباب البحرين ،الخسارة
أمام منتخب العراق ،ضمن منافسات بطولة غرب آسيا.
وحق�ق منتخب ش�باب الع�راق ف�وزا كبريا ع�ى نظريه
البحرين�ي برباعي�ة نظيف�ة ،يف ثان�ي مواجهات�ه ضمن
منافس�ات بطولة غرب آس�يا ،املقامة يف مدينتي البرصة
وأربي�ل بالعراق.وقال النعيمي يف ترصيح�ات بعد املباراة:
«فريقن�ا لم يكن الطرف األفضل يف مواجهة اليوم ،وهناك
ف�ارق كبري يف اإلمكانيات بني الفريق�ني ،ومنتخب العراق
يضم بصفوفه العبني محرتفني والعبني محليني بمستوى
ع�ال».وزاد ع�ادل النعيم�ي« :يف البحري�ن ال يوجد دوري
لفئة الش�باب ،وبالتايل معاناتنا كب�رية مقارنة باملنتخب
العراق�ي ال�ذي اس�تعد بش�كل جي�د للبطول�ة ،وبالت�ايل
حصلوا عى فرص تمت ترجمته�ا إىل أهداف».وأتم مدرب
منتخب ش�باب البحرين« :املنتخب العراقي استحق الفوز
وعلينا معالج�ة األخطاء التي رافق�ت مباراتنا اليوم ،من
أج�ل تصحيح مس�ارنا يف البطولة ،حيث م�ا زالت أمامنا
مبارات�ني مهم�ة يف البطولة».وأتم مدرب منتخب ش�باب
البحرين« :املنتخب العراقي استحق الفوز وعلينا معالجة
األخط�اء الت�ي رافقت مباراتن�ا اليوم ،م�ن أجل تصحيح
مس�ارنا يف البطولة ،حيث م�ا زالت أمامنا مباراتني مهمة
يف البطولة».ورف�ع املنتخ�ب العراقي للش�باب رصيده إىل
النقطة السادس�ة يف صدارة ترتيب املجموعة ،فيما تجمد
رصيد البحرين عند النقطة الثالثة باملركز الثاني.

أو فالف�ريدي» .وأوض�ح النجم األرجنتيني يف ح�وار أجرته
مع�ه صحيفة «ماركا» اإلس�بانية« :عندما تس�وء النتائج،
ال يوجد أسهل من اس�تهداف مدرب الفريق وتغيريه وليس
الالعبني» .وأشار« :لقد توىل رونالد كومان املسؤولية يف وقت
صعب للغاي�ة ،رحل فيه عن الفريق العب�ون مهمون ،لكن
املدرب الهولندي نجح يف تقديم العديد من الوجوه الشابة».
وك�رر قائ�د التانجو« :كما ذك�رت ..أس�هل يشء هو إلقاء

فينيسيوس :أرغب يف السري
عىل خطى كريستيانو

ونعل�م بالفع�ل ما س�يفعله اآلخ�ر ،وهو
الع�ب رائع وأح�ب اللع�ب بجانب�ه ،فهو
يساعدني دائمَا ،وأريد االستمرار يف اللعب
مع�ه لتقدي�م مواس�م رائع�ة ،وأتمنى أن
يتوج بالكرة الذهبية».
وبس�ؤاله عن فوز بيدري العب برش�لونة
بجائ�زة الفت�ى الذهب�ي ،عل�ق« :العم�ل
الجماعي وألق�اب الفريق أكثر أهمية من
األلقاب الفردية ،يس�تحقها بيدري حيث
لعب بشكل جيد للغاية املوسم املايض ،مع
برش�لونة واملنتخ�ب األوليمب�ي واملنتخب
األول ،وقدم موس�ما جي َدا للغاية».وتابع:
«الك�رة الذهبية؟ بالطبع هي حلم لجميع
الالعبني ،وأواصل العم�ل ولدي الكثري من
الوق�ت يف كرة الق�دم للقي�ام بالعديد من
األش�ياء وتقدي�م أفضل م�ا لدي».وحول
االنتقادات ،أوضح« :أنا أركز دائما ،والناس
يف النادي واملن�زل يخربونني أنهم يعرفون
ما أفعله كل يوم ملساعدة الفريق.

وتضم قائمة بي إس جي  23العبا ،هم:
كيل�ور ناف�اس ،أرشف حكيمي ،برس�نيل كيمبيمبي ،س�ريجيو
رام�وس ،ماركيني�وس ،ماركو فريات�ي ،كيليان مباب�ي ،لياندرو
باريديس ،ماورو إيكاردي ،نيمار جونيور ،آنخيل دي ماريا ،دانيل
برييرا.وكول�ني داجب�ا ،جورجينو فينالدوم ،أندي�ر هرييرا ،عبدو
ديال�و ،تيل�و كريير ،نونو مينديز ،إدريس�ا جايي ،دين�ا إيبيمبي،
ليونيل مييس ،دينيس فرانكي ،جيانلويجي دوناروما.
ويتصدر مانشسرت سيتي املجموعة األوىل برصيد  9نقاط ،وخلفه
بي إس جي  8نقاط ،ثم كلوب بروج البلجيكي  4نقاط ،واليبزيج
األملاني بنقطة وحيدة.

إبراهيموفيتش :هلذا السبب رضبت نجم إسبانيا متعمد ًا

إبراهيموفيتش،
Enhancerزالت�ان
رشح الس�ويدي
Apago
PDF
نجم ميالن ،س�بب عدم تفكريه يف اعتزال
كرة القدم بالوقت الحايل.
ويمتل�ك إبراهيموفيتش عق� ًدا مع ميالن
حت�ى الصيف املقب�ل ،وتزع�م العديد من
التقاري�ر أن النج�م الس�ويدي قريب من
التجديد ملوسم آخر مع الروسونريي.
وق�ال إبراهيموفيتش ،يف حوار أجراه مع
صحيفة «الجاردي�ان» الربيطانية« :كنت
أش�عر باألل�م يف كل م�كان أذه�ب إلي�ه،
لكن طاملا لدي أه�داف ،ولدي األدرينالني،
سأس�تمر يف اللعب».وأض�اف النج�م
الس�ويدي« :أعل�م أنن�ي مقب�ل عى يشء
جيد ،وإىل مكان أحتاج إىل العمل فيه بقوة
ألستمر يف القمة».
وتابع مهاجم ميالن« :سأستمر يف القيام
بذلك ألطول فرتة ممكنة .ال أريد أن أشعر
بالندم إذا اعتزلت وبع�د ذلك ،ويف غضون
عام�ني ،ق�د أجل�س مع�ك وأق�ول كان
بإمكاني االستمرار ألنني كنت أشعر أنني
بحال�ة جيدة».وواصل النجم الس�ويدي:
«م�ن األفضل أن تنهي مس�ريتك بش�كل
كامل يف كرة القدم ،حيث س�تقول يف ذلك

الوقت أنا ال أس�تطيع فع�ل ذلك بعد اآلن،
لك�ن أن�ا اآلن ال ي�زال بإمكان�ي فعل هذا
األمر وأنا أفعله ً
حقا».
وأكم�ل« :األم�ر ال يتعل�ق بالعق�ود أو
الشهرة .لست بحاجة لذلك .إن األدرينالني
ال�يء الوحيد ال�ذي يبقيني مس�تمرًا يف
كرة القدم ،ألنني أش�عر باأللم كل صباح
ويف كل مكان».
وأردف إبراهيموفيت�ش« :الحص�ول عى
متابع�ني آخري�ن لن يش�فيك ،والحصول
ع�ى املزيد من امل�ال لن يش�فيك ،كما أن
جذب االنتباه لن يش�فيك .إن األدرينالني

مييس يتعاطف مع كومان ..ويوجه سؤاالً لالبورتا

المستقبل العراقي /متابعة

العراق�ي بعد دراس�ة متأنية ،ووع�ود بتقديم
الدع�م امل�ايل واملعن�وي لالعب�ني والتعاق�د مع
م�درب مس�اعد من سوريا».وس�بق لحس�ني

عف�ش تدريب�ه ألكثر من نادي مح�ي ولبناني
وعراق�ي وعمان�ي ،وحقق معه�م نتائج جيدة
أبرزها الثنائية مع الجيش السوري.

اللوم عى املدير الفني ،ولكن املدربني يعرفون أن هذا املصري
من س�مات وظيفته�م» .ولفت يف س�ياق آخ�ر« :ال أعرف،
إذا كان هناك أس�باب أخ�رى لرحيي عن برش�لونة بخالف
األزم�ة املالية ،لقد رحلت ،وحدث ما حدث ،لقد قالوا يل إنهم
ال يس�تطيعون تجديد عقدي ،وال يمكنن�ي البقاء الفريق».
وش�دد قائد البارسا السابق« :ال مجال للبحث عن مزيد من
الجناة أو معرفة ما حدث ،س�ألتزم باألسباب التي رشحتها

فق�ط سيشفيك».واس�تطرد« :ليس لدي
مشاكل يف املعاناة .بالنسبة يل تعد املعاناة
مث�ل اإلفطار .لك�ن الكثري م�ن الناس ال
يفهم�ون املعان�اة ألن الجي�ل الجديد ويف
وج�ود كل ه�ذه املنص�ات ،عليه�م فعل
القليل للحصول عى رصيد لدى الجمهور».
واسرتسل« :يف الجيل القديم كان عليك أن
تفعل الكثري لتحصل عى القليل .أنا فخور
ج ًدا بأنني جئت من الجيل القديم».
واقعة أزبيليكويتا
وعل�ق إبراهيموفيت�ش ع�ى الخط�أ
املث�ري للج�دل ال�ذي ارتكب�ه ضد س�يزار

إدارة برش�لونة» .وبش�أن ترصيحات خوان البورتا ،رئيس
ن�ادي برش�لونة ،األخ�رية بإمكانية عودة مييس وإنييس�تا
مجددا أثناء تقديم صفقة الالعب الربازيي داني ألفيس ،رد
ليو بس�ؤال مفخخ لرئيس الن�ادي الكتالوني« :هل يقصد
عودتي كالعب؟» .ورد مراس�ل م�اركا« :لم يوضح البورتا
حقيق�ة ما يقصده ،ولكن قال فيم�ا بعد بمقابلة أخرى أن
مييس لن يكون جزء من الفريق».

« »3اعضاء من الديوانية يعتزمون تقديم استقالة
المستقبل العراقي /متابعة
يعتزم ثالثة اعضاء من نادي الديوانية ،تقديم
اس�تقالة مرشوط�ة م�ن أجل عودة حس�ني
العنكويش اىل رئاس�ة الن�ادي مجدداً.وقال كل

المستقبل العراقي /متابعة

من مثنى عبد الرزاق جابر ،وحيدر عبد الحسني
دليح ،وعامر مريي رايض ،إنه «وكبادرة ُحسن
ني�ة نعلن ع�ن اس�تعدادنا تقديم االس�تقالة
الخطي�ة اىل االخ حس�ني العنك�ويش من أجل
عودت�ه مج�ددا إىل رئاس�ة النادي».واضاف�وا

انهم مس�تعدين لتقدي�م االس�تقالة« ،رشط
رصف روات�ب الالعبني خالل ف�رتة اقصاها 3
أي�ام قبل املباراة املهمة أمام الصناعة الجمعة
املقبلة وتأجيل دفع الديون الشخصية إىل وقت
أخر من أجل مصلحة نادينا».

مدرب إنرت :حققنا تقدم ًا قاري ًا عظي ً
ام

عرب سيموني إنزاجي مدرب إنرت ميالن ،عن سعادته
بالتق�دم الذي حققه الفريق منذ توليه املس�ؤولية،
حيث يق�رتب بطل إيطاليا من التأه�ل لدور خروج
املغل�وب يف دوري أبط�ال أوروبا ،ألول م�رة منذ 10
سنوات.ويستضيف إنرت منافسه شاختار دونيتسك
غدا األربع�اء وإذا حقق االنتصار فانه س�يتأهل إىل
دور ال�� 16ألول م�رة من�ذ موس�م ،2012-2011
قب�ل مباراة م�ن النهاية ،رشيطة ع�دم فوز رشيف
ترياس�بول القادم من مولدوفا ع�ى ريال مدريد ،يف

املواجهة األخرى باملجموعة الرابعة.
ويف ال�دوري اإليط�ايل أنهى إنرت ميالن س�جل نابويل
الخايل من الهزيمة يف املس�ابقة هذا املوس�م ،بعدما
انتفض وفاز  2-3يف ملعب جوسيبي مياتزا ،ليقلص
الفارق مع منافس�ه املتص�در إىل أربع نقاط ،ما زاد
س�عادة إنزاجي.وق�ال إنزاجي للصحفي�ني الثالثاء
«الفري�ق يحقق تقدما ونس�ري يف الطريق الصحيح
لكن املش�وار ال ي�زال طويال ،لكل م�درب طريقته،
وج�دت أجواء رائع�ة هنا ،رح�ب ب�ي الجميع منذ
قدومي للنادي ،حققنا تقدما عظيما».
وأكم�ل «الفوز عى نابويل س�يمنحنا دفعة معنوية

مهم�ة رغم أنن�ا لعبنا جي�دا أم�ام العديد من
الفرق القوية األخرى هذا املوسم».
ول�ن يس�تهني إنزاج�ي باملناف�س ش�اختار
دونيتسك ،متذيل املجموعة الذي يقوده املدرب
اإليط�ايل روبرت�و دي زيرب�ي ،ال�ذي رحل عن
ساسولو يف نهاية املوسم املايض.
وأوض�ح «نع�رف ش�اختار وأيض�ا امل�درب
روبرتو دي زيربي جيدا وطريقته يف اللعب،
ستكون مباراة أوروبية صعبة بني فريقني
يقدمان كرة قدم جميلة ،بلوغ الدور املقبل
يف املسابقة يف أيدينا».

أزبيليكويتا ،مدافع تش�يليس وإس�بانيا،
خالل التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم.
وكان إب�را اعتدى بكتفه ع�ى أزبيليكويتا
خالل ركل�ة ركنية للس�ويد ،وحصل عى
بطاقة صفراء س�تجربه عى الغياب عن
أول مباراة يف امللحق األوروبي.
واحتج الالعبون ووسائل اإلعالم اإلسبانية
ألن خط�أ إبراهيموفيت�ش كان يس�تحق
مراجع�ة تقني�ة الفيدي�و والحصول عى
بطاقة حمراء من وجهة نظرهم.
وق�ال إبراهيموفيت�ش« :لق�د فعلت ذلك
متعم ًدا ،ال أخج�ل من قول ذلك ،ألنه فعل
ً
ش�يئا غب ًيا لزمي�ي يف املنتخ�ب .لقد كان
ً
ترصفا غب ًيا لكنني سأس�تمر يف فعل ذلك
ألجعله يفهم بأنه ال يجب أن تفعل ذلك».
وأضاف« :ليس لديك الشجاعة لتفعل هذا
األمر ضدي .لكنني سأريك ما سيحدث إذا
فعل�ت ذلك ب�ي ،ولهذا الس�بب قمت بهذا
ً
ش�يئا جي ًدا
الفعل».وتاب�ع« :لم يكن ذلك
مني ،لكنني س�أفعل ذلك مجد ًدا .هذا أنا.
ال أخج�ل من ق�ول ذلك».وواص�ل« :األمر
ال يتعل�ق بالغياب ع�ن املباريات الفاصلة
لحصد التأهل إىل كأس العالم ،لكنه يتعلق
األمر بجع�ل الالعب يفه�م أال ينزعج من
شخص مستلقي عى األرض».

العراقـي
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رحيم الخالدي

علي سيف الرعيني

فلسطني بعيون بغداد

بع�د أن أخ�ذ ّ
منا العمر مأخذه ،وس�ار بن�ا قطاره دون أن نش�عر ،ال زالت تلك
الذاكرة النشطة تحتفظ بالذكريات ،ونشيد الصباح املنادي فلسطني عربية..
ُ
يعترصنا االلم ونرى بني الح�ني واآلخر ،وبعيوننا
كلم�ا عاد بنا الزمان لل�وراء،
وقلوبنا وفلس�طني تضيع ،وتكاد تتحول كما أرادتها القوى االس�تعمارية دولة
لليهود ..اولئك املس�تعمرين الذين جاءت بهم بريطانيا ،لتهبهم ما ال تملك دون
مقابل!
م�ا يزي�د الطني بلّة أن ما يس�مون أنفس�هم عرب�اً ،يهرولون ص�وب التطبيع،
ليصادقوا ويصادقوا أكثر أن فلسطني ،دولة لليهود وليس للفلسطينيني.
أناش�يد فريوز “أجراس العودة” وأم كلث�وم “أصبح اآلن عندي بندقية” ومحمد
عبد الوهاب “فلس�طني داري” الحماسية قد نس�يت وكأنها غري موجودة ،ولم
تب�ق س�وى يف ضمائ�ر األحرار ،وأمني�ات أه�ل االرض بصحوة ضم�ري العرب،
لتحريره�ا من براث�ن العدو املحتل قد ول�ت اىل غري رجعة ،الت�ي قد تتصاعد يف
أيامن�ا ،خاص�ة بعد الخس�ائر التي مني به�ا الجيش االمريك�ي ،وخصوصا يف
أفغانستان والهروب املذل.
فقط محور املقاومة ودولة إيران اإلسالمية ،هم من يطالبون بالحقوق ،وهذه
املرة ليست بالش�عارات ،بل بالسالح املعلن ،وما تحرير الجنوب اللبناني عىل يد
أبطال املقاومة اال البداية ،وال نريد التذكري بأن إرسائيل اليوم تخىش هذا السالح،
الذي جربت بأس�ه عام الفني وس�تة ،حتى بدأ العدو يتوسل إلنهاء الحرب التي
خرسها أمام اؤلئك االبطال ،الذي أذلوا هذا التكرب والتعايل الصهيوني أيما مذلة،
ولهذا اليوم تسعى أمريكا بأموال النفط الخليجي ،ملعاقبة رأس املحور “ايران”
وباقي من يؤيد ذلك املحور .
لضم�ان بقاء هذا الكيان الغاصب نرى ومن خالل دهاليز السياس�ة ،إعرتافات
من هنا وهناك أن ارسائيل شاركت ،ويف أكثر من مكان ،برضب محور املقاومة،
مرة يف س�وريا وأخ�رى يف العراق ،وغريها يف اليمن ،واإلغتياالت تس�ري عىل قدم
وس�اق ،تس�تهدف األبطال يف أكثر من مكان وبتغطية من أمري�كا ،وما أن يتم
ط�رح موض�وع يف مجلس األمن ال�دويل إلدانة ارسائيل ،ت�رى الجانب األمريكي
املتصدي للفيتو ،الذي ينهي الجدل حول اإلدانة ،وكان األجدر بالعرب االستنكار
أو موقف ولو بالكلمة.
لم نسمع يف يوم من األيام أن جنديا خليجيا ،قد شارك يف حرب ضد ارسائيل ولو
لوجس�تياً ،ولننس العس�كرية منها ..وقد عرف الفلس�طينيون من هم األبطال
الذين قاتلوا بصدق ،يف س�بيل تحري�ر األرض ،لكن الخيانات العربية حالت دون
تحريرها..
العذر من أكرب دول العرب ،أنهم إذا لم ينصاعوا ستقوم أمريكا برضبهم بقنبلة
نووية ،وهو الذي لم يصمد أكثر من ستة أيام ،أمام جيش تعداده أقل من أصغر
مدينة يف بلده ،واليوم الس�فراء يف كال الدولتني ،فمن املعيب إدعائها اإلنتس�اب
ألم�ة العرب .بريطانيا تتجه بوضع حركة حم�اس عىل الئحة اإلرهاب ،بدعوى
«حماي�ة الجالية اليهودية» و«مكافحة الالس�امية» ،وهذا ال�دور ليس بغريب
عىل املتلقي العربي ،وهو باألس�اس إستكمال للدور األمريكي وإرضاء للمحتل،
كم�ا ال يغيب عن ذاكرتنا أنها هي من أعطت فلس�طني لليهود ،وفق وعد بلفور
املش�ؤوم ،بتأييد ملك الحجاز وبخط يده ،وبإقرار من ُه حتى تقوم الساعة ..وال
نعرف من الذي وضعهم قوامني عىل أرض قبلة املسلمني!

العزوف عن القراءة!؟!
اليوم والس�باب ال نس�تطيع الجزم بها من أن العزوف ع�ن القراءة بات األكثر
ش�يوعا من ب�ني مواضيع كث�رية كانت مألوفة وفيه�ا الفائدة وبات�ت اليوم..
خارجه عن اهتمامات الكثريين !!أسباب كثرية ايضا ال يمكننا تعريفها ولكننا
نح�اول ق�در االمكان تخمني األس�باب من واقع ربما نعي�ش فيه ومن تجارب
الحي�اة ومنه�ا انه احيان�ا ً ال توجد هناك قناع�ة لدى القارئ بج�ودة املؤلفات
وأحيانا ً ال تكون هناك قناعة لديه باملؤلفني وهذا الس�بب ربما ال يتناس�ب مع
مجتمعنا فهناك الكثري من األقالم املمتازة يف كل املجاالت وأظن أن هناك س�بب
أكرب يف هذا األمر وهو أن الوسط الثقايف معزول او بعيد عن املجتمع الذي ينتمي
إليه ل�ذا ال يوجد تأثري ثقايف يمس املجتمع بش�كل مبارش ويثري حفيظته لكي
يق�رأ وأظن أن ه�ذه النقطة لها وجود قوي يف مجتمعنا لكنها ليس�ت النقطة
الوحيدة التي يمكننا االعتماد عليها كسبب رئييس
للع�زوف عن الق�راءة ،فهن�اك الكثري من االس�باب ومنه�ا أيضا ً أن�ه ال توجد
مؤسس�ات ثقافية لدينا تروج للكتب بش�كل مؤثر وهذا م�ا يجعل الكاتب هو
الذي يروج عمله بنفسه ويجتهد لكن حني يكون العمل مؤسيس تكون النتائج
أفضل بكثري فاملؤسس�ات اإلعالمية والثقافية لها جمهورها من األس�اس كما
أنه�ا تنقب يف الكتاب وتب�ني مزاياه التي ال ينتبه لها الق�ارئ من الوهلة األوىل
وهنا أيضا ً يربز دور النقد فالنقد هو عملية تقييم فني ومهني ألي كتاب يصدر
فيعطينا دافع إما لقراءته أو العزوف عنه..
الن�دوات واملقابالت والح�وارات التي يجريها املثقفون ح�ول كتاب ما لها دور
كب�ري يف تش�جيع املجتمع عىل القراءة وتس�اعد عىل انتش�ار األعم�ال الجيدة
والن�دوات والح�وارات واملقاب�الت يجب أن تش�مل كل وس�ائل االع�الم املرئية
واملق�روءة ووس�ائل التواص�ل االجتماعي وأظ�ن أن هناك قص�ور كبري يف هذا
الجان�ب أيضا ً لدور النرش دور مهم ورس�التها أكرب م�ن أن تطبع الكتب فقط
فدور النرش هي التي تتبنى األقالم وتنتج املؤلفني وتحرص عىل جودة املؤلفات
وح�ني يقت�رص عمل دور الن�رش عىل الطباعة والتس�ويق فقط تفق�د قيمتها
ويصب�ح تأث�ري مخرجاتها من الكتب عىل القارئ ال يشء ،هناك أس�باب أخرى
لدى املجتمع نفس�ه تساعده عىل العزوف عن القراءة واالطالع فاملجتمع حني
تك�ون لديه مغريات كثرية وميرسة ال يلتفت للكتب وأخص هنا جيل الش�باب
الذي يساعد الرتف يف تشكيل هويته يف الفرتة الحالية والكثري من امللهيات دخل
ضم�ن نمط حي�اة الجيل الحايل وه�ذه النقطة نتجت عن ضع�ف دور األرسة
واملؤسس�ات الرتبوي�ة فرتف املجتمع امل�ادي يجب أن تالزم�ه الثقافة بدالً عن
اللهو .ايضا ً يوجد قياس خاطئ لنسبة القراءة فالكل يقيس نسبة القراءة من
نس�بة مبيعات الكتب ويتناسون أن الكثري من الكتب تنترش يف االنرتنت بشكل
مجاني وله�ا جمهورها الذي يقرأها وهذه الفئ�ة ال تدخل ضمن القياس ولو
نظرنا للمواقع التي تضع الكتب املجانية كجوجل درايف ومواقع أخرى سنجد
أن نس�بة املش�اهدات جيدة صحيح أنها ال تقارن بنسبة مش�اهدة األفالم وال
االستماع لألغاني لكنها جيدة عىل العموم.
من وجهة نظري يجب أن يقتحم املثقفون املجتمع ال أن ينتظروا أن يلتفت لهم
املجتمع دون أي جهد منهم فالعلم والقراءة ال تتولد فيه الرغبة حني ينزوي يف
أماكن مغلقة بل يجب أن يكون الوسط الثقايف منفتح عىل املجتمع يسعى بكل
الوسائل للتأثري فيه وبناء هويته الثقافية ودفعه ملا هو مفيد.

كـاريكـاتـير

وفد من مسلمي أوروبا وأفريقيا برئاسة متويل احلرضة القادرية
Enhancer
يف ضيافة العتبة العلوية املقدسة

ترشف وفد يمثل فضالء ومسلمني قادمني من قارة
أوروبا وأفريقيا والقارة اآلس�يوية برئاس�ة متويل
الحرضة القادرية الكيالنية فضيلة الش�يخ عفيف
الكيالني بزيارة مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم).

وراف�ق الوف�د الضي�ف خ�الل جولت�ه يف الصحن
الحيدري الرشيف  ،منتسبو قسم العالقات العامة
يف العتبة العلوية املقدسة والذين قدموا رشحا ً عن
املعالم التاريخية واألثرية املنترشة يف الحرم العلوي

مدير اتصاالت واسط جيري زيارات
ميدانية لدوائر املحافظة

اجرى مدير مديرية االتصاالت واملعلوماتية بمحافظة واس�ط املهندس عيل
حس�ن رحيم عدد م�ن الزيارات امليداني�ة لدوائر املحافظة به�دف التعريف
بم�رشوع التحول الرقم�ي الذي تس�عى لتنفيذه وزارة االتص�االت متمثلة
بالرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية  ،حيث قام الس�يد مدير املديرية
بزيارة ديوان املحافظة ،والتقى بمعاون محافظ واس�ط الس�يد نبيل شمة،
وبحث�ا آلي�ات تنفي�ذ التحول الرقم�ي واهميت�ه يف رسعة انج�از املعامالت
والتخلص من الروتني االداري ،فضال عن اس�هام هذه املش�اريع يف القضاء
عىل الفس�اد املايل .كما زار املهندس عيل حسن رحيم وبرفقته املهندس عبد
الحس�ن ضاحي مدير قس�م املعلوماتي�ة ،مديرية الهيئ�ة العامة للرضائب
 ،وج�رى خالل الزي�ارة رشح مفصل عن مرشوع التح�ول الرقمي الخاص
بمديري�ة الرضائب .ويف س�ياق منفصل زار مدير املديري�ة مجمع اتصاالت
االحرار لالطالع عىل الخدمات املقدمة ومتابعة تنفيذ املشاريع يف تلك املنطقة
وحث العاملني لبذل املزيد من الجهود لخدمة ابناء املحافظة .

العراقـي

 ،واألعم�ال واملش�اريع الج�اري انجازه�ا لخدمة
الزائري�ن الك�رام .وأبدى الوف�د الضي�ف اعتزازه
وتقدي�ره بالزي�ارة وإعجاب�ه باملعال�م التاريخية
واألثرية املنترشة يف رحاب املرقد الطاهر.

العثور عىل عملة فضية نادرة يعود تارخيها إىل ألفي عام يف القدس
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ُعث�ر ع�ىل عمل�ة فضي�ة ن�ادرة،
عمره�ا  2000عام،ويعتق�د أنها من
االحتياطي�ات الفضي�ة الوف�رية التي
كان�ت موج�ودة يف س�احة الح�رم
القديس ،بحس�ب تقرير ملوقع «تايمز
أوف إرسائيل» ،الثالثاء.
ووجدت الطفلة اإلرسائيلية ليئيل (١١
عام�ا) العمل�ة املعدنية الن�ادرة أثناء
حملة تنظيف مخلفات ونفايات ،بعد
عملي�ة تنقيب أثري حصلت يف حديقة
مدينة ديفيد الوطنية.
ويعتقد أن هذه العملة تم نقش�ها ب�
«»الهيكل الثانية» أي السنة الثانية من
الثورة اليهودي�ة الكربى ضد الرومان
( 68-67بحسب التقويم امليالدي).
وإذا ت�م بالفع�ل التأكد م�ن موقعها
األصيل ،فس�تكون هذه العملة واحدة
من اآلثار القليلة جدا التي تم تصنيعها
واكتشافها يف املوقع املقدس.
بدوره ،أوضح رئيس قس�م العمالت يف سلطة
اآلثار اإلرسائيلية ،روب�رت كول ،أن العملة قد
يكون تم نق�������شها من قبل أحد الكهنة،
الذي�ن ع������مل�وا بالتنس�يق م�ع ق�ادة

املتم����ردين ،وتقديم املساعدة لهم.
وتسائل كول« :يف أي مكان آخر يمكن أن تجد
الفضة به�ذه الكمية والج�ودة العالية يف تلك
األيام؟ فقط يف الهيكل».
وأض�اف« :إذا كان األم�ر كذل�ك ،فيمكنن�ا أن
نقول بحذر أن هذه العملة املعدنية هي واحدة

تقرير مفاجئ عن النظام الغذائي لنصف البرش

أفاد تقرير دويل ُنرش ،الثالثاء ،أن نحو نصف
س�كان العالم يعانون من نظام غذائي يسء
يرتب�ط بتناول طعام أكث�ر أو أقل من املعدل
ّ
يرض بصحته�م وبالكوكب.وأظهر تقرير
ما
«غلوبال نوتريشن ريبورت» (تقرير التغذية
العاملي) الذي يستند عىل بيانات من منظمات
مثل األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة
(الفاو) ومنظمة الصحة العاملية واليونيسف
أن  %48م�ن الب�رش يأكلون أكث�ر أو أقل من
ّ
املع�دل ال�الزم ،وف�ق «فران�س برس».ول�ن
يحقق العالم  8من  9أهداف غذائية حددتها
منظمة الصحة العاملي�ة بحلول العام 2025
عىل املعدل الحايل ،علما أن التقليل من الهزال
عن�د األطفال والتأخر يف النم�و والبدانة لدى
البالغني أصبح رضورة.ويشري التقرير إىل أن

نحو  ١50مليون طفل عمرهم دون الخمس
س�نوات يعانون من تأخر النم�و ،فيما أكثر
م�ن  45مليون طفل يعاني من الهزال ونحو
 40مليون�ا يعان�ون م�ن وزن زائد.ويلف�ت
التقرير أيضا إىل أن أكثر من  %40من الرجال

والنس�اء ( 2,2ملي�ار ش�خص) يعانون من
وزن زائ�د أو بدانة.وقالت رئيس�ة مجموعة
الخ�رباء املس�تقلني الذي�ن أنج�زوا التقرير
ريناتا ميش�ا« :ارتفعت نس�بة الوفيات التي
ال يمك�ن تفاديه�ا والتي يتس�بّب بها نظام
التغذي�ة اليسء ب� %١5من�ذ العام  »20١0ما
ّ
يش�كل اليوم « %25من نس�بة الوفيات عند
البالغني».وتابع�تُ :
«تظه�ر نتائجنا العاملية
ّ
تتحسن خالل السنوات العرش
أن تغذيتنا لم
ّ
تشكل اليوم تهدي ًدا كب ً
ريا عىل
األخرية وباتت
صح�ة الناس وع�ىل الكوكب».وال تس�تهلك
الشعوب كميات األطعمة املفيدة املوىص بها
مثل الفاكهة والخضار ،بحسب التقرير الذي
لفت إىل أن الدول ذات الدخل املحدود تستهلك
أقل كميات من هذه االغذية.

هذا هو مناخ الرشق األوسط يف «العرص اجلليدي»
بع�د قراب�ة عقدين م�ن العمل البحث�ي ،نرشت
مجل�ة « كواترين�اري س�اينس ريفي�و» نتائ�ج
دراس�ة زراعي�ة مناخي�ة تاريخية ،كش�فت عن
نتائ�ج مذهل�ة ح�ول املن�اخ والطق�س والبيئ�ة
الزراعية يف منطقة الرشق األوسط طوال  20ألف
عام مضت.وأظهرت الدراسة االنتقال من الربودة
الجافة للغاية ،إىل األمطار الغزيرة الرطبة ،وصوال

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

لالعت�دال الحراري ،بع�د نهاية الع�رص الجليدي
وقتئذ.وأثبت�ت كيف أن ه�ذا التحول املناخي كان
حدثا أساس�يا خالل تلك السنوات ،وسمح للبرش
الس�اكنني يف هذه املنطقة م�ن التحول من نمط
الصيد وااللتقاط إىل نموذج الفالحة واالس�تقرار
الزراعية ،وتاليا تأس�يس البنية التحتية لتش�كل
الحض�ارات األوىل يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وانطلقت األبحاث العلمي�ة التفصيلية من موقع
أث�ري يف منطقة وادي الحول�ة ،يف الضفة الغربية
لنه�ر األردن ،حيث وجد علم�اء اآلثار عام ١999
موقع�ا ألق�دم مصنع زراع�ي يف التاري�خ ،حيث
وجدوا تراكما ألكثر من  60نوعا من الرس�وبيات
الزراعي�ة ،التي تع�ود ُكل واحدة منه�ا إىل فرتات
زمنية مرتاكمة ،تعود ألكثر من  ١2ألف عام.
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م�ن العن�ارص الوحيدة الت�ي نحتفظ
بها اليوم والتي نش�أت يف جبل الهيكل
نفسه».
وت�زن العمل�ة املعدني�ة ح�واىل ١4
غرام�ا ( 0.4أوقي�ة) وبه�ا نق�ش
لص�ورة فنج�ان ع�ىل أح�د وجهيها،
مع تس�مية توضيحية تقول «ش�يكل
إرسائي�يل» والحرفني العربانيني ش�ني
وبيت ،اختصار «للس�نة الثانية»  ،أي
الس�نة الثانية من الث�ورة الكربى ضد
الرومان.
ويوجد عىل الوجه اآلخر للعملة نقش،
قال�ت س�لطة اآلث�ار اإلرسائيلي�ة إنه
نقش ملق�ر رئيس الكهن�ة ،باإلضافة
إىل عب�ارة «القدس املقدس�ة» بالخط
العربي القديم.
ويف ه�ذا الصدد ،قال أمي�ت ريم ،عالم
آث�ار ،إنه «ال يس�ع امل�رء إال أن يتخيل
حج�م املرسوقات ومق�دار األم�وال التي عثر
عليها الرومان يف مخازن الهيكل».
وذكرت س�لطة اآلثار يف بيان أن «العملة كانت
ستس�تخدم يف التج�ارة يف الق�دس خالل فرتة
الهيكل الثاني».

لقاح كورونا ..رسالة من فايزر
إىل األطفال وذوهيم

قالت فايزر ،عمالق صناعة األدوية األمريكية ،إن اللقاح الذي صنعته يمنح
األطفال من سن  ١5 -١2عاما مناعة طويلة األمد ضد فريوس كورونا.
ون�رشت فايزر معطي�ات تظهر أن اللقاح الذي أنتج�ه بالتعاون مع بيونتك
األملانية ف ّعال بنس�بة  ١00باملئة ضد العدوى لدى األطفال من س�ن ١5 -١2
عاما ،بعد مرور  4أشهر عىل الجرعة الثانية.
وقال�ت إن تائج التجرب�ة الرسيرية الثالثة أظهرت عدم تس�جيل أي أرضار
جانبية خطرية أو مخاوف تتصل بالسالمة.
وكان�ت الس�لطات األمريكية قد منح�ت يف مايو املايض اإلذن يف االس�تخدام
الطارئ للقاح للمراهقني واألطفال ،وتأمل فايزر يف أن تساعد هذه البيانات
التي سرتس�ل إىل إدارة الغذاء والدواء يف منح املوافقة الكاملة عىل اس�تخدام
اللقاح.
وتأم�ل فاي�رز أيضا أن تقنع هذه النتائج نحو ثل�ث اآلباء األمريكيني ،الذين
يرفضون منح اللقاح ألطفالهم حتى اآلن.
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