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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الصحة تصدر
 )4( قـرارات بشأن املتحور 

اجلديد »أوميكرون«
ص2

الـكـاظــمي يـتـلـقـى دعـوة مــن الرئيس بــوتـيـن لـزيـارة مـوسكـو
صالح والقاضـي زيـدان يـؤكـدان عىل أمهيـة محايـة املسار الديمقراطـي 

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت خمس�ة تغي�رات يف نتائ�ج االنتخابات، 
عقب تقديم الطعون من قبل الكيانات واالحزاب 
السياس�ية، واس�فرت عن تغيرات بمقاعد عدد 

من االحزاب.
وقال رئيس مجلس املفوضني جليل عدنان خلف، 
يف مؤتم�ر صحفي، تابعته »بعد أن أكملت الهيئة 
القضائية جميع الطعون احدثت تغيرا بالنتائج 
االولي�ة وكانت مقع�دا واحدا يف كل م�ن: بغداد، 
ونين�وى، وأربيل، وكرك�وك، والبرصة« ليش�مل 

املجموع خمسة مقاعد تم تغيرها.
وأض�اف أن عدد الناخب�ني الكيل بلغ أكثر من 22 
مليون�اً، مردفا بالقول إن عدد املصوتني بلغ أكثر 

من تسعة ماليني ناخب.
وأوضح خلف أن أعداد املصوتني باالنتخابات بلغ 

44 باملئة من عدد الناخبني الكيل.
وتال اعض�اء مجلس املفوضية اس�ماء الفائزين 
مرش�حا   320 عدده�م  والبال�غ  باالنتخاب�ات 
يف محافظ�ات الع�راق كاف�ة بم�ا فيه�ا إقلي�م 

كردستان.
ويف ض�وء النتائ�ج الجدي�دة، فق�د بق�ي التي�ار 
الص�دري يف املرتبة األوىل بواقع 73 مقعداً برملانياً 
م�ن أصل 329، ث�م النواب املس�تقلني بواقع 38 
مقع�داً، أعقبه تحالف تقدم ب��37 مقعداً، وحل 

تحالف دولة القانون بعده بواقع 33 مقعداً.
ثم جاء الحزب الديمقراطي الكردس�تاني بواقع 
31 مقعداً، والتحالف الكردس�تاني ب�18 مقعداً، 
يف ح�ني اصبح ع�دد مقاع�د تحال�ف الفتح 17 

مقعداً.
التفاصيل ص2

املفوضية »حتسم« االنتخابات: »5« تغيريات يف النتائج
الصدريون حيافظون على الصدارة وتقدم ثانيًا ودولة القانون ثالثًا.. وحرية احلكومة القادمة ختيم: توافقية أم أغلبية؟ وزير النفط عن الصندوق 

السيادي للطاقة: سيضمن حقوق 
األجيال القادمة

بافل طالباين يعتذر
 لطلبة السليامنية: العنـف املرتكـب 

جعلني أشعر باحلزن الشديد

الرتبية تقـرر إجـراء 
امتحانـات الدور الثـالث لطلبة 

الثالث املتوسط حرصًا

ص3

ص2

ص2

أمريكا حتذر روسيا من مهامجة أوكرانيا: الرد سيكون »خطري« 
مستشار حكومي عن موازنة 2022: متحوطة للمفاجآت وتتضمن تعيينات

بعد بيع طفله الرضيع.. وكالة شؤون الرشطة تطيح بأب كان يعتزم بيع ابنتيه مقابل »9« ماليني دينار
عمليـات كـربـالء تكشـف نتائـج عمليـة استباقيـة: »مـن املسيـب اىل عـرعـر«

جملس الوزراء يتخذ »٦« قرارات بعضها يتعلق 
بتوفري املياه واألبنية املدرسية

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

وزيـر التجـارة
 يعلـن إطـالق احلصـة العـاشـرة 

مـن الطحيـن

أمني بغداد يعلن
 إنجاز تطوير واكساء حملتني 

بجانب الكرخ

تركيا تشيد بطياري العراق: 
حلقوا ساعة ونصف فوق أسطنبول 

وسط عاصفة عنيفة

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر وزي�ر الخارجي�ة األمرك�ي أنتوني بلينك�ن، أمس 
الثالث�اء، م�ن أن أي »ع�دوان« رويس جديد ع�ى أوكرانيا 
سيس�تدعي ردا »خط�را«، فيما بادرت موس�كو إىل اتهام 

كييف وحلفائها الغربيني ب�«االستفزاز«.
وأك�د بلينكن خالل مؤتم�ر صحفي مع نظ�ره الالتفي، 
إدغ�ارز رينكيفيك�س، عى هامش اجتماع لحلف ش�مال 
األطليس »النات�و«، أن »أي تح�ركات تصعيدية من جانب 
روسيا ستكون مصدر قلق كبر للواليات املتحدة ولالتفيا«. 
ويأت�ي تحذي�ر بلينكن، فيم�ا دعت أوكراني�ا حلفاءها إىل 

التحرّك برسعة ملنع روس�يا من »غ�زو« أراضيها، مؤكدة 
أن موس�كو قد تبدأ هجوم�ا »يف غمضة عني« يف وقت تثر 
فيه تحركات القوات الروس�ية قرب الح�دود مع أوكرانيا 

قلق الغرب.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة األوكراني، دمي�رو كوليبا، خالل 
مؤتم�ر صحفي ع�ر اإلنرنت: »من األفض�ل التحرك اآلن 

وليس الحقا« من أجل »كبح جماح روسيا«. 
ووفق كوليبا، فقد حش�دت روسيا 115 ألف عسكري عند 
حدودها مع أوكرانيا ويف شبه الجزيرة القرم التي ضّمتها 
موس�كو إليه�ا يف 2014 ويف املناط�ق األوكراني�ة الواقعة 

تحت سيطرة االنفصاليني يف رشق البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الجلس�ة  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 
االعتيادي�ة السادس�ة واألربعني ملجلس 
ال�وزراء، ج�رى خاللها بح�ث تطورات 
األحداث يف البالد، ومناقش�ة املوضوعات 

املدرجة عى جدول األعمال.
واس�تعرض رئي�س مجل�س ال�وزراء يف 
السياس�ية  املس�تجدات  الجلس�ة  بداية 
واألمني�ة، ومناقش�ة عدد م�ن القضايا 
املهم�ة يف املجاالت املتع�ددة، بينها ملفا 

االقتصاد، واالستثمار.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض 
املتخذة  الوبائ�ي، واإلج�راءات  التقري�ر 
ملواجه�ة جائح�ة كورونا، ومس�تجدات 
عم�ل لجنة تعزيز اإلج�راءات الحكومية 
يف مجاالت الوقاية، والس�يطرة الصحية 
التوعوي�ة؛ للحد من انتش�ار الفروس، 
وجه�ود وزارة الصح�ة يف متابع�ة آخر 
تطورات الجائح�ة، ومواجهة أي موجة 
وبائي�ة محتملة عر توفر املس�تلزمات 
والعالج�ات الالزمة، إىل جانب مواصلتها 
تأم�ني اللقاح�ات وبانس�يابية عالية يف 

عموم املحافظات.
وبعد مناقش�ة املوضوعات املدرجة عى 

ج�دول األعم�ال، أصدر مجل�س الوزراء 
القرارات اآلتية:

أوالً/  تخويل هيئة الرأي يف وزارة الربية 
صالحي�ة إجراء ال�دور الثال�ث لصفوف 
الثالث املتوس�ط من عدم�ه، ولهذا العام 

الدرايس فقط.
ثاني�اً/  - تخويل وزي�ر الربية صالحية 
توجي�ه الدعوات املبارشة إلع�ادة تأهيل 
بناية اإلعدادي�ة املركزية، وإعادة تأهيل 
بناية املتوس�طة الغربي�ة للبنني من قبل 
الرصينة، استثناًء  املتخصصة  الرشكات 
من أس�اليب التعاقد املنصوص عليها يف 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة  تكلي�ف   -
صالحي�ة اإلرشاف عى التأهي�ل املذكور 

آنفاً.
ثالث�اً/  إق�رار توصية املجل�س الوزاري 
 )2021 لس�نة   13( البرشي�ة  للتنمي�ة 

إلدامة مبنى وزارة الربية وتأهيلها.
رابع�اً/  تفعيل البند )ثاني�اً/ الفقرة 1( 
م�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء )13 لس�نة 
2019( بش�أن توحيد الرسوم الكمركية 
ع�ى  والتأكي�د  الحدودي�ة،  املناف�ذ  يف 
صالحي�ة الحكومة االتحادي�ة حرصاً يف 

تنفيذ قرار حماية املنتج الوطني.
التفاصيل ص2

ص7

تعادل مثري بني العراق 
وعامن يف بداية مشوارمها 

بكأس العرب

ص2
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مستشار حكومي عن موازنة 2022: متحوطة للمفاجآت وتتضمن تعيينات
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف مستش�ار اقتصادي لرئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس الثالث�اء، ان املوازنة املالية لعام 2022 

تتضمن درجات وظيفية وتعيينات.
وق�ال مظه�ر محم�د صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»التخوفات االقتصادية بشأن موازنة العام 2022 يكون 
بسبب الجائحة، وجميع املسارات االقتصادية والخطط 

تغريها املفاجآت«. 
وبني ان »م�������وازنة العام 2022 متحوطة لجميع 
املفاجآت ومخططة بشكل عقالني« الفتا اىل ان »هنالك 
قوانني تلزم بالت�����عيين�ات ومن املؤكد ان تتضمنها 

املوازنة«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت خمس�ة تغيريات يف نتائ�ج االنتخابات، 
عقب تقديم الطعون من قبل الكيانات واالحزاب 
السياسية، واس�فرت عن تغيريات بمقاعد عدد 

من االحزاب.
وق�ال رئيس مجل�س املفوض�ني جلي�ل عدنان 
خلف، يف مؤتمر صحفي، تابعته »بعد أن أكملت 
الهيئة القضائية جمي�ع الطعون احدثت تغيريا 
بالنتائج االولي�ة وكانت مقعدا واحدا يف كل من: 
بغداد، ونين�وى، وأربي�ل، وكرك�وك، والبرصة« 

ليشمل املجموع خمسة مقاعد تم تغيريها.
وأضاف أن ع�دد الناخبني الكيل بلغ أكثر من 22 
مليوناً، مردفا بالقول إن عدد املصوتني بلغ أكثر 

من تسعة ماليني ناخب.
وأوض�ح خلف أن أع�داد املصوت�ني باالنتخابات 

بلغ 44 باملئة من عدد الناخبني الكيل.
وتال اعضاء مجلس املفوضية اس�ماء الفائزين 
مرش�حا   320 عدده�م  والبال�غ  باالنتخاب�ات 
يف محافظ�ات الع�راق كاف�ة بم�ا فيه�ا إقلي�م 

كردستان.
ويف ض�وء النتائ�ج الجدي�دة، فق�د بق�ي التيار 
الصدري يف املرتبة األوىل بواقع 73 مقعداً برملانياً 
من أص�ل 329، ثم النواب املس�تقلني بواقع 38 
مقع�داً، أعقبه تحالف تقدم ب��37 مقعداً، وحل 

تحالف دولة القانون بعده بواقع 33 مقعداً.
ثم ج�اء الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بواقع 31 
مقع�داً، والتحال�ف الكردس�تاني ب�18 مقع�داً، يف حني 
اصبح عدد مقاعد تحال�ف الفتح 17 مقعداً، ويأتي بعد 
ذل�ك تحالف عزم ب��14 مقعداً، والجيل الجديد بتس�عة 
مقاعد، وحركة امتداد بتسعة مقاعد، ثم ارشاقة كانون 
بستة مقاعد، وتحالف تصميم بخمسة مقاعد، وتحالف 

العقد الوطني بأربعة مقاعد.

تحالف قوى الدولة الوطنية حصل عىل خمس�ة مقاعد، 
وكوت�ا املس�يحيني لديهم خمس�ة مقاع�د، فالجماهري 
الوطني ف�از بأربع�ة مقاعد، وحركة الحس�م لالصالح 
بثالث�ة مقاع�د، والجبه�ة الرتكمانية العراقي�ة بمقعد 
واح�د، واملرشوع العرب�ي يف العراق بمقع�د واحد أيضاً، 
وامل�رشوع الوطني العراقي بمقعد واح�د ايضاً، واملنتج 
الوطن�ي بمقع�د واح�د، وتي�ار الفراتني بمقع�د واحد، 
والوف�اء والتغي�ري بمقعد واح�د، واقتدار وط�ن بمقعد 

واح�د، وتجم�ع أه�ايل واس�ط املس�تقل بمقع�د واحد، 
وتحال�ف اآلمال الوطن�ي بمقعد، والس�ند الوطني ايضاً 
بمقع�د، وتحال�ف النهج الوطني بمقع�د واحد، وتجمع 
العدال�ة بمقعد، وحركة بالدي الوطن�ي بمقعد، وحركة 
حق�وق بمقعد، وكوتا االزيدي�ني بمقعد، وكوتا الصابئة 
املندائي�ة بمقعد، وكوتا الش�بك بمقع�د، وكوتا الفيليني 

بمقعد. 
املصوت�ني يف  أن ع�دد  اعلن�ت  ق�د  املفوضي�ة  وكان�ت 

االنتخابات بلغ 9,629,606 أش�خاص، وكانت 
نسبة التصويت 44 يف املائة.

وت�م إلغ�اء 721,979 صوت�اً بنس�بة 8% م�ن 
إجم�ايل ع�دد الناخب�ني، فيم�ا رف�ض القضاء 
االنتخاب�ي 6 آالف ص�وت من مراك�ز مختلفة، 

وفقاً للمفوضية.
وأب�رز التغيريات الجديدة باملقاعد ش�ملت فوز 
هري�م كم�ال آغا م�ن التحال�ف الكردس�تاني 
بمقعد عن الدائرة الثالثة يف أربيل، وفوز مرشح 
ائت�الف الفت�ح غري�ب عس�كر نق�ي بمقعد يف 
الدائرة الثانية يف كركوك، وفوز املرشحة رونزي 
زياد سيدو من التحالف الكردستاني عن الدائرة 
الثانية يف نينوى، وفوز مرشح ائتالف عزم خالد 

العبيدي بمقعد.
وبدأت عمليات العد والفرز، قبل أكثر من شهر، 
يف آالف املحط�ات االنتخابية يف بغداد، والبرصة، 
ونين�وى، وأربي�ل، وصالح الدي�ن وذي قار، بعد 
تلقي املفوضية مئات الطعون والش�كاوى، من 
كتل وأحزاب ومرش�حني معرتضني عىل النتائج 

األولية لالنتخابات.
وال تزال الكتل السياس�ية يف دوامة االختيار بني 
حكوم�ة أغلبية سياس�ية أو توافقي�ة، يف حني 
أشارت وس�ائل إعالم محلية إىل أن زعيم الكتلة 
الصدري�ة -الفائزة باملرك�ز األول يف االنتخابات 
مقت�دى الص�در م�رص ع�ىل امليض يف تش�كيل 
حكوم�ة أغلبي�ة وطني�ة عرب التحال�ف مع كتل 

سنية وكردية.
وتباينت ردود الفعل السياس�ية والش�عبية بشأن شكل 
الحكومة املقبلة، التي ستنتج عن إعالن النتائج النهائية 
املرتقب�ة لالنتخاب�ات النيابية املبكرة، ب�ني من اعترب أن 
حكومة األغلبية الوطنية تصحيح ملسار العمل السيايس، 
ومن وجد أن الحكوم�ة التوافقية املخرج الوحيد لألزمة 

السياسية التي نتجت عن نتائج االنتخابات.

الصدريون حيافظون على الصدارة وتقدم ثانيًا ودولة القانون ثالثًا.. وحرية احلكومة القادمة ختيم: توافقية أم أغلبية؟

املفوضية »حتسم« االنتخابات: »5« تغيريات يف النتائج

العدد )2501(   1     كانون االول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، أمس الثالثاء، الجلسة االعتيادية 
السادس�ة واألربعني ملجلس الوزراء، جرى 
خالله�ا بحث تط�ورات األح�داث يف البالد، 
ومناقش�ة املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال.
واس�تعرض رئيس مجلس الوزراء يف بداية 
الجلسة املس�تجدات السياس�ية واألمنية، 
ومناقش�ة ع�دد م�ن القضاي�ا املهم�ة يف 
املج�االت املتع�ددة، بينها ملف�ا االقتصاد، 

واالستثمار.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض 
املتخ�ذة  واإلج�راءات  الوبائ�ي،  التقري�ر 
ملواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل 

لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت 
الوقاي�ة، والس�يطرة الصحي�ة التوعوية؛ 
للحد من انتش�ار الفريوس، وجهود وزارة 
الصحة يف متابعة آخ�ر تطورات الجائحة، 
ومواجه�ة أي موجة وبائي�ة محتملة عرب 
توف�ري املس�تلزمات والعالج�ات الالزم�ة، 
اللقاح�ات  تأم�ني  مواصلته�ا  جان�ب  إىل 

وبانسيابية عالية يف عموم املحافظات.
وبع�د مناقش�ة املوضوع�ات املدرجة عىل 
ج�دول األعم�ال، أص�در مجل�س ال�وزراء 

القرارات اآلتية:
أوالً/  تخوي�ل هيئة ال�رأي يف وزارة الرتبية 
صالحي�ة إج�راء ال�دور الثال�ث لصف�وف 
الثال�ث املتوس�ط م�ن عدمه، وله�ذا العام 

الدرايس فقط.
ثانياً/  

- تخوي�ل وزي�ر الرتبي�ة صالحي�ة توجيه 
الدع�وات املب�ارشة إلع�ادة تأهي�ل بناي�ة 
اإلعدادي�ة املركزي�ة، وإعادة تأهي�ل بناية 
املتوسطة الغربية للبنني من قبل الرشكات 
املتخصصة الرصينة، اس�تثناًء من أساليب 
التعاقد املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية.
- تكليف وزارة اإلعمار واإلسكان صالحية 

اإلرشاف عىل التأهيل املذكور آنفاً.
ثالث�اً/  إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري 
للتنمية البرشية )13 لس�نة 2021( إلدامة 

مبنى وزارة الرتبية وتأهيلها.
رابع�اً/  تفعيل البند )ثانياً/ الفقرة 1( من 
ق�رار مجلس ال�وزراء )13 لس�نة 2019( 
بش�أن توحيد الرس�وم الكمركية يف املنافذ 
الحدودية، والتأكيد عىل صالحية الحكومة 

االتحادية حرصاً يف تنفيذ قرار حماية املنتج 
الوطن�ي؛ وبخالف�ه تمتنع الهيئ�ة العامة 
للكم�ارك عن تطبيق الرس�وم الكمركية يف 
اإلقليم، ويج�ري التعامل مع البضائع غري 
املرس�مة من الهيئ�ة العام�ة لكمارك عىل 

وفق القانون.
خامساً/

- التن�ازل ع�ن ح�ق الحكوم�ة االتحادية 
يف اس�تحصال مبال�غ الرس�وم الكمركي�ة 
املس�تحقة الدفع عن املركب�ات الحكومية 
والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  إىل  العائ�دة 
اس�تناداً إىل أحكام امل�ادة )46( من قانون 
اإلدارة املالي�ة االتحادية )6 لس�نة 2019( 
املع�دل، وق�رار مجلس الوزراء )28 لس�نة 

.)2020
- ت�ويل وزارة الش�باب والرياض�ة تقدي�م 

ج�دول مفصل بأع�داد املركب�ات والوثائق 
الخاص�ة بها م�ع تحدي�د مبالغ الرس�وم 
املفروضة عليها؛ ليتس�نى للجهات املعنية 

أخذ اإلجراءات املالئمة بشأنها.
سادساً/ وّجه رئيس مجلس الوزراء القائد 
العام للق�وات املس�لحة، قي�ادة العمليات 
املشرتكة ووزارة الداخلية، وبهدف معالجة 
حالة الشحة املائية التي تمر بها البالد، بما 

يأتي: 
- املب�ارشة بحملة ردم األنه�ار املتجاوزة، 
وبالتنس�يق مع وزارة امل�وارد املائية، وعرب 

القوات املنترشة يف كل املحافظات.
- إزالة الدوارات غري النظامية، ورفع جميع 

املضخات املتجاوزة عىل النظام اإلروائي.
- ع�دم الس�ماح ألي جه�ة خ�ارج وزارة 

املوارد املائية بالتدخل يف هذه األعمال.

جملس الوزراء يتخذ »٦« قرارات بعضها يتعلق بتوفري املياه واألبنية املدرسية

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  تلق�ى 
مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
دعوة م�ن املبعوث الخاص للرئيس 
ودول  األوس�ط  لل�رشق  ال�رويس 
الخارجي�ة  وزارة  وكي�ل  إفريقي�ا 
بوغدان�وف  ميخائي�ل  الروس�ية 
املكت�ب  وذك�ر  موس�كو.  لزي�ارة 
االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »األخري اس�تقبل، املبعوث 
الخ�اص للرئي�س ال�رويس للرشق 
األوس�ط ودول إفريقيا وكيل وزارة 
ميخائي�ل  الروس�ية  الخارجي�ة 
بوغدانوف، فيما ش�هد اللقاء بحث 
مجمل العالقات العراقية الروسية، 
وس�بل تطويره�ا ملا في�ه مصلحة 
البلدي�ن الصديق�ني، وجرى البحث 
يف مجال التعاون الثنائي العسكري 
واألمن�ي، ويف مج�ال الح�رب ع�ىل 

اإلره�اب ومالحق�ة فل�ول داعش 
أيض�اً  اللق�اء  وش�هد  اإلرهابي�ة، 
س�وريا،  يف  الوض�ع  إىل  التط�رق 
والدور العراق�ي يف التهدئة وتعزيز 

االستقرار يف املنطقة«.  
وأك�د الكاظم�ي، بحس�ب البيان، 
»عىل أهمية الدور الرويس التأريخي 
يف املنطق�ة، وتطلّع العراق إىل مزيد 
من التعاون مع جمهورية روس�يا 
االتحادي�ة يف املج�االت السياس�ية 
عم�ل  وتوس�عة  واالقتصادي�ة، 
الع�راق يف  الروس�ية يف  ال�رشكات 
مجاالت االس�تثمار كاف�ة، وتذليل 
العقبات أمام مش�اركتها يف تعزيز 
االقتص�اد العراق�ي«.  م�ن جانبه 
الرئيس  ج�ّدد بوغدان�وف »دع�وة 
الرويس لرئيس مجل�س الوزراء إىل 
زيارة موس�كو«. واش�ار البيان اىل 
ان »الكاظمي عرّب عن شكره لهذه 
الدع�وة، مؤكداً تطلّع�ه لتلبيتها يف 

أقرب فرصة ممكنة«.

الكاظمي يتلقى دعوة من بوتني
 لزيارة موسكو

        بغداد / المستقبل العراقي

الثالث�اء، توصياته�ا  أم�س  الصح�ة،  أص�درت وزارة 
الخاصة بشأن املتحور الجديد لفريوس كورونا املسمى 

}أوميكرون{.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه إنه »ت�م عقد اجتماع لجنة األم�ر الديواني )217( 
بعد تس�جيل إصابات مؤكدة باملتحور الجديد يف جنوب 
أفريقيا والذي اعتربته منظمة الصحة العاملية )فريوس 

مثري للقلق( ومن ثم تسجيله يف عدد من دول العالم«. 

وأضافت أن اللجنة أوصت بما ييل: 
1-رضورة زي�ادة أعداد امللقحني للوص�ول إىل التغطية 
املجتمعي�ة بزي�ادة املناف�ذ التلقيحية وزيادة س�اعات 
العمل الفعلية، وكذلك زيادة الفرق التلقيحية الس�اندة 
يف الدوائر الحكومية وغري الحكومية واملدارس واملعاهد 
والكلي�ات والجامع�ات ضم�ن الرقع�ة الجغرافية مع 

متابعة أداء الفرق التلقيحية بصورة مستمرة. 
2-متابع�ة املوق�ف اليومي لإلش�غال الرسي�ري وأرسة 
العناي�ة املرك�زة يف تل�ك املراك�ز، وكذلك توف�ر األدوية 
واملس�تلزمات والتحالي�ل الس�اندة الخاص�ة بم�رض 

كورونا مع التأكيد عىل توفري األوكس�جني الطبي وعدة 
الحماية الشخصية. 

3- التأكيد عىل فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ 
قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية وقرارات 
مجلس الوزراء يف ما يخص اإلجراءات الوقائية ومتابعة 
املحالت العامة واملدارس واملعاهد والكليات والجامعات 

لتنفيذ تلك القرارات. 
4-تكثي�ف حمالت التوعي�ة الصحي�ة للمواطنني حول 
أهمي�ة أخ�ذ اللقاح كون�ه الس�بيل الوحي�د لحمايتهم 

وعوائلهم من املرض.

        بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكال�ة  أعلن�ت 
الرشطة، أم�س الثالثاء، إلقاء القبض عىل 
أب يروم بيع ابنتيه القارصتني مقابل مبلغ 

مايل وإحباط عملية البيع يف بغداد.
وذك�رت الوكال�ة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أنه »بعد ورود معلومات 

م�ن خالل أحد املصادر الرسية حول وجود 
ش�خص يروم بيع طفلتي�ه القارصتني اىل 
ش�خص مجه�ول مقابل مبل�غ )9 ماليني 
دين�ار(، ع�ىل الف�ور وألهمي�ة الحالة ويف 
س�بيل الحد من هذه الجرائم الدخيلة عىل 
مجتمعنا تم تشكيل فريق عمل من ضباط 
مديري�ة مكافح�ة اج�رام بغ�داد/ مكتب 
مكافح�ة جرائ�م االتجار بالب�رش وتجارة 

االعضاء البرشية يف الرصافة التابع لوكالة 
الوزارة لشؤون الرشطة لتدقيق املعلومات 
الواردة وبالتنس�يق مع املص�در تم توثيق 
املعلوم�ات بالتصوير ونصب كمني محكم 
والقب�ض ع�ىل املته�م بالج�رم املش�هود 

وإحباط عملية البيع«.
وأشارت إىل ان »اقوال املتهم والد الضحيتني 
دون�ت، وصدق�ت قضائًي�ا باعرتاف�ه عن 

الجريم�ة اضاف�ة العرتاف�ه ببي�ع اح�دى 
كليات�ه س�ابقا وكذل�ك بيع ابن�ه الرضيع 
بعد والدته بس�اعات اىل الشخص نفسه يف 

اإلقليم«.
ولفت�ت إىل »اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة 
بح�ق املتهم وتوقيفه وفق امل�ادة )6/ من 
قان�ون مكافح�ة االتجار بالب�رش رقم 28 

لسنة 2012(«.

أعلنت وزارة البيش�مركة، أمس الثالثاء، استش�هاد وجرح 4 
م�ن عنارصها بهج�وم ارهابي يف قضاء كف�ري يف محافظة 
دي�اىل. وذك�ر بيان الع�الم الوزارة تلق�ت املس�تقبل العراقي 

نس�خة منه انه »أق�دم ارهابيو داعش هجوم�اً عىل جبهات 
الفوج 2 لواء 9 مشاة وزارة البيشمركة ضمن حدود منطقة 
كفري«. وبني انه »ونتيجة للتصدي املمتاز لقواتنا واستشهاد 

بيش�مركة و جرح ثالثة افراد بيش�مركة آخرون، تم احباط 
الهجوم االرهابي«. ولفت اىل ان »قوات البيش�مركة مستمرة 

حالياً بمطاردة االرهابيني«.

الوطن�ي  االتح�اد  رئي�س  ق�ّدم 
باف�ل طالبان�ي، أمس  الكردس�تاني 
جامع�ة  لطلب�ة  اعت�ذاراً  الثالث�اء، 
»العنف«  أعمال  الس�ليمانية، بش�أن 
الت�ي رافق�ت اجتجاج�ات الطلبة يف 
السليمانية مؤخراً.    وقال طالباني يف 
رس�الة إىل الطلبة، إن »العنف املرتكب 
ض�د بع�ض الط�الب جعلن�ي أش�عر 
بالحزن الشديد، اعتذر بصدق ألبنائي 
الذي�ن  واخوات�ي  واخوت�ي  وبنات�ي 
يرجون مستقبال مرشقاً بعدم إطفاء 
نور العلم والعيش يف الش�وارع، كانوا 
يطلبون حقوقهم«.  وأضاف، »احثكم 
ع�ىل حماية الط�رق املدني�ة واملدينة، 
وتجنب العنف والخروج عن القانون، 
ال تس�محوا للخارج�ني ع�ن القانون 
بأخ�ذ مطالبكم بعيدا، ه�ذا لن يخدم 
مصالحكم، اطلب منكم أن ال تسلكوا 
ه�ذا الطري�ق وتفتح�وه إىل األعىل«.  
وتابع، »اعدكم بأننا سنقوم بتغيريات 
كب�رية ملس�تقبلكم وتنفي�ذ مطالبكم 
وح�ل العج�ز، م�ن اآلن س�نعمل معا 
مع الش�باب والطالب، نحو مستقبل 
أكثر ارشاقا المتن�ا، االبتكار والتنمية 
نجاح، سوف اجعل احالمكم تتحقق، 
اتمنى لك�م دائم�ا الس�عادة والفخر 

والنجاح«.  

الصحة تصدر )4( قرارات بشأن املتحور اجلديد »أوميكرون«

بعد بيع طفله الرضيع.. وكالة شؤون الرشطة تطيح بأب كان يعتزم بيع ابنتيه مقابل 9 ماليني دينار

وزارة البيشمركة حتيص ضحايا هجوم كفري: استشهاد وجرح 4 عنارص

بافل طالباين يعتذر
 لطلبة السليامنية: العنف املرتكب 

جعلني أشعر باحلزن الشديد

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صال�ح، أمس الثالثاء، يف قرص 
السالم ببغداد، رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان. 

وج�رى التأكي�د ع�ىل أهمي�ة حماي�ة املس�ار الديمقراط�ي والس�ياقات 
الدس�تورية يف حس�م الش�كاوى والطعون االنتخابية مع االخذ يف االعتبار 
الت�زام أقىص درجات الحرص والحيادية يف حس�مها، وبم�ا يعزز الثقة يف 

العملية االنتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد. 
كم�ا ت�م التأكيد عىل أهمي�ة تعزيز التماس�ك الوطني والتكات�ف والحوار 
لبح�ث االس�تحقاقات الوطنية املُنتظ�رة، وأهّمها تش�كيل حكومة فاعلة 
تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب يف تحسني األوضاع 

املعيشية والخدمية.

صالح والقايض زيدان يؤكدان عىل أمهية 
محاية املسار الديمقراطي 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت قيادة عمليات كربالء، أمس 
الثالث�اء، نتائ�ج عملية اس�تباقية 
عرع�ر  منف�ذ  ح�دود  اىل  وصل�ت 

املحاذي للسعودية.
وقال مدير قس�م اإلعالم يف القيادة 
العميد فاهم الكريطي، إن »القيادة 
نف�ذت عملي�ة اس�تباقية لتام�ني 
ح�دود املحافظة تزامنا مع انطالق 
العملي�ات العس�كرية يف ع�دد من 

املحافظات والضغط عىل عصابات 
داعش االرهابية«.

وبني ان »العمليات بدأت من قضاء 
عرع�ر  منف�ذ  ح�دود  اىل  املس�يب 

الحدودي بمسافة 400 كيلومرت«.
وأش�ار الكريطي اىل ان »العمليات 
يف   41 ل�واء  تش�مل  االس�تباقية 
منطقة النخيب ونتجت عنها ضبط 
عدد من املخلفات الخربية، وبفضل 
العنليات االس�تباقية ل�م يدخل اي 

عنرص ارهابي اىل املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

خول مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، 
هيئة الرأي يف وزارة الرتبية صالحية 
منح اجراء امتحان »الدور الثالث« 
لطلب�ة الثال�ث املتوس�ط املكملني 
ب�درس او درس�ني للع�ام الدرايس 

  .2021 – 2020
وذكرت وزارة الرتبية يف بيان، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

ان »مجل�س ال�وزراء يواف�ق ع�ىل 
تخويل هيئة الرأي يف وزارة الرتبية 
صالحية منح اجراء امتحان »الدور 
الثال�ث« لطلب�ة الثال�ث املتوس�ط 
املكمل�ني ب�درس او درس�ني للعام 

الدرايس 2020 – 2021«.  
واشارت الوزارة اىل ان »العام 2020 
– 2021 سيكون هو العام الدرايس 
األخ�ري الذي يتم فيه اجراء امتحان 

الدور الثالث«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم أه�ايل 25 قري�ة يف ناحي�ة 
العظي�م ش�مايل دياىل، الن�زوح من 
مناطقها بسبب نفاد املصادر املائية 

ومخاوف الجفاف واملجاعة.
وقال رئيس مجلس العظيم السابق، 
محمد إبراهيم العبيدي، ان »25 قرية 
زراعي�ة يف العظيم تع�زم النزوح اىل 
املناطق الشمالية واملناطق الزراعية 
اآلمن�ة يف محافظات اخرى بس�بب 
نف�اد مخ�زون املي�اه وانخف�اض 
منس�وب نه�ر العظي�م، ال�ذي يعد 
والزراعة  للمي�اه  الرئييس  الرشيان 
وال�ذي تحول اىل اكوام من األمالح«. 

واك�د ان ناحي�ة العظي�م يف »أغلب 
قراه�ا مه�ددة باملجاع�ة وك�وارث 
معيش�ية بعد الغاء الخطة الزراعية 
الش�توية وانعدام مص�ادر املياه اىل 
جانب خس�ائر كبرية تط�ال الثروة 
الحيوانية التي تعد مصدراً معيشياً 
العبي�دي  لأله�ايل«. ووج�ه  مهم�اً 
نداء اس�تغاثة اىل الجهات املختصة 
ملعالج�ة مش�كلة الجف�اف وانقاذ 
عرشات القرى من الهالك والكوارث 
االقتصادية، عازياً س�بب انخفاض 
مناسيب نهر العظيم اىل »انخفاض 
مخزون سد العظيم الذي يعتمد عىل 
مياه االمط�ار املنحدرة من الوديان 

يف املناطق الشمالية من البالد«.

عمليات كربالء تكشف نتائج عملية استباقية: 
»من املسيب اىل عرعر«

الرتبية تقرر إجراء امتحانات الدور الثالث 
لطلبة الثالث املتوسط حرصًا

25 قرية بدياىل تعتزم النزوح: 
هربًا من املجاعة واجلفاف
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة اليوم مبارشة فروع و مواقع الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب يف كل من ذي قار و كركوك و دياىل 
و النجف و س�ايلو خان بني س�عد  بتوزيع الصكوك عىل 
الفالحني و املزارعني مس�وقي الحنطة الدفعة الجديدة و 
للموس�م ٢٠٢١، وفقا ملا بينه مدير ع�ام الرشكة العامة 

لتجارة الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل . 
واوض�ح ان مواقع الرشك�ة وحال نزول املبال�غ التي تم 
تحويله�ا لفروعن�ا يف حس�اب املواق�ع ب�ارشت بتنظيم 
وتوزيع الصكوك وتوزيعها عىل مس�تحقيها وفق النظام 

املتبع يف نظام اسبقية التسويق.

وق�ال »بارشن�ا بتس�ليم الفالحني واملس�وقني يف ذي قار 
وكركوك ودياىل والنجف وس�ايلو خان بني س�عد بتوزيع 
الصك�وك الدفعة الجدي�دة والخاصة بمس�وقي الحنطة 

للموسم ٢٠٢١«.
واوض�ح ان ف�رع الرشك�ة يف كرك�وك ب�ارش ب�رف 
مس�تحقات الفالحني للموسم التس�ويقي لعام ٢٠٢١ و 
من خ�الل اللجن�ة املكلفة برف مس�تحقات الفالحني 
وب�ارشت بتدقيق املعام�الت الحس�ابية وتنظيم صكوك 
باقيام الحنطة املس�وقة لكل فالح لغ�رض توزيعها بعد 

التاكد من املوافقات االمنية املطلوبة. 
وبني العكييل ان املبال�غ املخصصة لفرع كركوك واملراكز 

التسويقية توزعت كاالتي

فرع كركوك ) مليار وتس�عمائة وثالث وس�بعون مليون 
دين�ار ( و مجم�ع ت�ازة املخزن�ي ) ثمانمائ�ة وثمانون 
مليون دينار ( و مركز تس�ويق الحويجة )مليار وس�بع 
واربعون ملي�ون دينار ( ليكون اجم�ايل الرصيد الذي تم 
تحويله كمس�تحقات للفالحني  لهذه الدفعة  بلغ ) ثالثة 

مليارات وتسعمائة مليون( دينار . 
وب�ارش فرع دي�اىل بتوزيع دفعة جديدة من مس�تحقات 
الفالحني واملزارعني ملوس�وقي محصول الحنطة وحسب 
االس�بقية يف التس�ويق وفق قوائم وتسلسالت البطاقات 
التس�ويقية، علم�ا اىل ان املبل�غ املخص�ص للف�رع يبلغ 
).٢.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠( ملياري�ن وأربعمائة وس�بعة عرش 
ملي�ون دين�ار. وبل�غ اجم�ايل مبال�غ الصك�وك املوزعه 

ملس�وقي محصول الحنطه لفرع النج�ف االرشف ليوم ) 
٢٥٠٤٤٣١٠٠٠ ( مليار دينار . 

ويف سايلو خان بني سعد تم توزيع مستحقات الفالحني 
بعد تدقيق وتنظيم الصكوك من قبل الوحدات الحس�ابية 
وحس�ب اسبقيه التسويق ملوسم ٢٠٢١ من املبلغ املحول 
البال�غ ١٢٣٦٠٠٠٠٠٠ ملي�ار ومائت�ني وس�ته وثالثون 

مليون دينار.
يشار اىل ان املتابعة املتواصلة لوزير التجارة الدكتور عالء 
احمد الجب�وري مع وزارة املالية ت�م تامني دفعة جديدة 
من مس�تحقات الفالحني و حرص�ة عىل تامني املزيد من 
الدفعات التي تمنح الفالح دافع كبري لالس�تمرار بزراعه 

املحاصيل االساسية للبلد.

جتارة احلبوب تبارش بتوزيع الصكوك ملسوقي احلنطة يف »٥« حمافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الثقاف�ة، الي�وم الثالث�اء، عن 
تنظي�م رشاك�ة ثالثية ب�ني العراق وفرنس�ا 
وتركيا اليصال الناتج الثقايف العراقي للعالم، 
وفيما تحدثت عن مش�اركة شعراء عراقيني 

بمهرجان أقيم يف فرنسا .
وقال مدير دائرة العالقات واالعالم الثقافية يف 
وزارة الثقافة فالح العاني إن »س�وق الشعر 
ال�دويل هو م�رشوع ثق�ايف ضم�ن توجهات 
اقتصادية يقام س�نوياً يف باريس وتوفرت يف 
العام الحايل فرصة ملش�اركة ثالث ش�اعرات 

عراقيات ». 

وأضاف أن«دائرتنا مسؤولة عن ملف التعاون 
ال�دويل، لذل�ك نعت�ر أن ه�ذا نم�وذج متميز 
ورشاك�ة ثالثية األبع�اد بني العراق وفرنس�ا 
واملاني�ا، مهمة للغاي�ة، والهدف من املرشوع 
هو إيصال االنتاج الثقايف العراقي اىل العالم«.
وأش�ار إىل أن »س�وق الش�عر كرنف�ال مث�ل 
س�وق عكاظ، تعرض فيه سلعة أهل الثقافة 
،ومنها الكتاب والشعر ،وتقدم فيها العروض 

املختلفة«.
وب�ني أن »الوزارة تس�عى اىل أكث�ر من هدف 
م�ن خالل هذا التعاون وأهم�ه إيصال النتاج 
الثقايف اىل أس�واق الثقافات األخرى، وترتجم 

األعمال العراقية اىل اللغات األخرى«.

ولفت إىل أن »مهرجان س�وق الشعر يقام يف 
فرنس�ا ،واآلن أقي�م يف بغداد بدورت�ه الثالثة، 
حيث إن�ه خالل النس�خة األوىل قمن�ا بدعوة 
املؤس�س األصيل للمهرجان يف بغ�داد«، مبيناً 
أن«الفكرة هي خل�ق وصل بني الدول لتوثيق 

النتاج الثقايف العراقي«. 
وذك�ر أنه »خ�الل ثالث�ة عقود م�ن صناعة 
ترج�م  العراق�ي  الكت�اب  أن  تج�د  الكت�اب 
بش�كل غري قليل من قبل النارشين املريني 
واللبناني�ني، ولك�ن نحن بحاج�ة اىل تصدير 
كتابن�ا اىل دول العال�م، ونأم�ل ب�أن يك�ون 
مع�رض باريس ومع�رض برل�ني للكتاب يف 

أيامه البسيطة ساحة مهمة للكتاب«.

الثقافة تويص بتصدير الكتب العراقية اىل دول العالـم
عقدت شراكة مع ثالث دول

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة التخطي�ط، أمس الثالثاء، 
سبب عدم انتش�ار تجربة باصا الطابقني 
يف عم�وم مناطق العاصمة بغ�داد، مبينة 
أس�الك  وج�ود  منه�ا  خاص�ة  األس�باب 
الكهرب�اء الخاص�ة باملول�دات األهلية، يف 
ح�ني أش�ارت إىل وج�ود مق�رتح بوض�ع 

مسارين خاصني بتلك العجالت.
وق�ال مدير ع�ام دائرة التنمي�ة واالقاليم 
املحلية يف وزارة التخطيط محمد السيد إن 
»تجربة الباصات الحم�راء ذات الطابقني 
الت�ي تعم�ل يف مدينة بغداد ومش�ابهة ملا 
موج�ود يف لندن، تميزها عن املدن العربية 
االخرى، وكانت موجودة حتى عام ٢٠٠٣، 
وبعده�ا تم رشاء حاف�الت جديدة مكيفة 
كان لها دور يف بعض الش�وارع الرئيسية 

يف مركز بغداد«.

وب�ني ان »م�رشوع الباص�ات الحمراء لم 
ينت�رش ولم يعد املرشوع اىل س�ابق عهده 
مثلما كان يف كل العاصمة بغداد«، الفتا إىل 
أن »املوضوع يحتاج لعملية تنظيم اسالك 
الكهرب�اء يف الش�وارع التابع�ة للمولدات 

التي تصعب دخول السيارات الكبرية«.
واكد ان »غلق بعض الشوارع ايضا اثر عىل 
انج�از املرشوع«، مبينا ان »هنالك مقرتح 
باعتم�اد مس�ارين فقط للحاف�الت وهذا 
الحل االس�لم لتك�ون ه�ذه الحافالت من 

دون زحامات وتشجع عىل النقل العام«.
ولف�ت ان »هنال�ك رشكة عراقي�ة اردنية 
يملك الع�راق نصفها تنتج هذه الحافالت 
ونس�تطيع ان نس�تفاد م�ن ه�ذا االم�ر 
وايضا اس�تخدام البطاقات املسبقة الدفع 
ويش�رتي املواط�ن بطاقة ش�هرية ب�٢٥ 
الف دينار عىل سبيل املثال وتشجيع النقل 

العام يف البالد«.

التخطيط تكشف أسباب عدم انتشار »باصات الطابقني« 
ببغداد: سنضع هلا مسارين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محافظة ميس�ان، أمس الثالثاء، عن افتتاح 
عي�ادة استش�ارية ورده�ة خاص�ة بكورون�ا  يف 

املحافظة.
وذك�ر بي�ان للمحافظ�ة تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن »محافظ ميس�ان ع�يل دواي الزم 
افتتح اليوم مع مدير عام صحة ميسان عيل محمود 
العالق العيادة االستش�ارية وردهات طوارئ كوفيد 
١9 ، يف قضاء عيل الغربي ، ضمن تخصيصات وزارة 
الصحة والبيئة والخطة االس�تثمارية لدائرة صحة 

ميسان«.
وأضاف أنه »تم افتتاح مركز كوفيد ١9 يف مستشفى 
ع�يل الغربي العام » ،مبيناً أن »املركز مكون من ١٢ 
رده�ة ، ب� ٥٠ رسيراً مجهزة بأجهزة عالج إصابات 
ف�ريوس الكورون�ا ومنظوم�ة أوكس�جني وإطفاء 
الحريق  وملحقاتها ، ضمن االستعدادات االحرتازية 
لدائ�رة صحة ميس�ان ملواجهة الس�الالت الجديدة 

لفريوس كورونا«.
وأشار البيان إىل »مشاريع صحية مستقبلية جديدة 
تتمثل يف مستش�فى ١٠٠ رسي�ر ومركز صحي ثان 
، س�تحدث نقل�ة نوعية يف مجال الخدم�ات الطبية 

والصحية يف قضاء عيل الغربي ».
وأش�اد املحافظ ع�يل دواي وفقاً للبي�ان »بالجهود 
املبذولة من قبل وزارة الصحة وإدارة صحة ميسان 
، يف افتتاح مشاريع صحية وفق املعايري والضوابط 
الصحي�ة وف�ك االختناق�ات وتخفي�ف الزخ�م عىل 

املستشفيات ».
من جانبه أكد مدير عام صحة ميسان عيل محمود 
العالق أن »االفتتاح جاء بعد عمل مستمر ومتواصل 
م�ع وزارة الصحة ، ودع�م الحكومة املحلية ، حيث 
أثم�رت الجهود ع�ن افتت�اح العيادة االستش�ارية 
الت�ي تضم أكث�ر من عرش استش�اريات ،إضافة اىل 
الفحوصات املخترية واألش�عة والس�ونار وفحص 
املتزوجني وغريها« ،مشيداً »بدعم الحكومة املحلية 
واملحافظ يف تقديم الدعم املتواصل واإلسناد للقطاع 

الصحي يف املحافظة«.

ميسان: افتتاح عيادة 
استشارية وردهة خاصة 

ب »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن أمني بغداد، عالء معن، أمس الثالثاء، إنجاز وتطوير واكساء 
محلتني بجانب الكرخ ضمن مرشوع نهضة بغداد.

وق�ال معن يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه »تم 
انجاز اعمال تطوير واكساء محلتي ٦٤٣ بحي العدل و٦٥٧ بحي 
الغزالي�ة ضم�ن خطة العام الح�ايل التي تض�م مناطق ومحالت 

وشوارع عديدة«.
وأضاف، أن »هناك عمال مستمرا يف قرابة )٣٥( مرشوعاً لالكساء 
والتطوير تش�مل عدة محالت س�كنية ضمن خط�ة العام الحايل 
بجانب�ي الك�رخ والرصافة م�ن العاصمة يف مناط�ق الطوبجي 

والعامرية وحي العامل والفضيلية وغريها«.
وتاب�ع أن »هناك م�ؤرشات ايجابية ضمن م�رشوع تأهيل زقاق 
املتنبي وس�احة الوثبة وش�ارع الفالح وهناك عمل مهم ملعالجة 
خطوط الرف الصحي بمدينة الصدر ضمن قطاعي )٣١ و٣8( 
وجملة من املش�اريع التي س�تنعكس ايجاباً ع�ىل حياة املواطن 

البغدادي«.
ووجه أمني بغداد، بمحاسبة الدوائر البلدية التي ال تواكب اعمال 
التطوير الجارية ضمن مناطقها عر االرتقاء بجهودها الخدمية 
املقدمة للمواطنني التي تشمل معالجة النفايات وازالة التجاوزات 

واصالح التخسفات استعداداً ملوسم االمطار«.

أمني بغداد يعلن إنجاز تطوير 
واكساء حملتني بجانب الكرخ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي���ر ال�ب�ي�ئ��ة وكال�ة ج�اس��م ال�ف�الح�ي، أمس 
الثالثاء، عن قروض إلقتناء منظومة الطاقة الشمسية.

وب�ني الفالحي يف تريح صحف�ي، إنَّ »اللجنة الوطنية الخاصة 
بمب�ادرة ال�ب�ن��ك امل�رك�زي ل�دع��م ال�ط�اق��ة امل�ت�ج�ددة 
ستطلق قروضا لتمويل اقتناء منظومات توليد الطاقة الشمسية 
ب�داي�ة ال�ع�ام امل�ق�ب�ل ٢٠٢٢ لالنش�طة السكنية والصناعية 

والزراعية«.
وض����ع  ع�ل��ى  حالي�ا  تعم�ل  البيئ�ة  »وزارة  أنَّ  وأض��اف 
امل��واص��ف��ات ال�ف�ن�ي�ة ل�ل�م�ن�ظ�وم�ات بالتنس�يق مع 
وزارة الكهرباء وجهاز التقييس وال�س�ي�ط�رة ال�ن�وع�ي�ة، اذ 
ت�ح�رص عىل أن تكون امل�ن�ظ�وم�ات س�ه�ل�ة االس�ت�ع�م�ال 

وذات اس�ت�دام�ة ومواصفات وجودة عالية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�عبة الرقابة الصحي�ة التابع�ة لقط�اع الطارمية عن 
اس�تمرارها بحمالتها الرقابية ويف كافة مناطق القضاء حس�ب 
توجيه�ات دائ�رة صحة بغ�داد / الك�رخ وذلك ملتابع�ة الرشوط 
الصحية ومدى صالحية املواد الغذائية ومحاس�بة توافر بطاقات 
التلقي�ح وبطاق�ات الفح�ص الطبي الخ�اص بالعامل�ني يف تلك 

املحالت .
حي�ث ت�م خالله�ا والت�ي ش�ملت منطق�ة العبايج�ي يف قضاء 
الطارمية مصادرة م�واد غذائية منتهية الصالحية وغري صالحة 
لالس�تهالك الب�رشي وإتالفها بمح�ر إتالف رس�مي و فرض 

الغرامات الرادعة عىل املخالفني وذلك لسالمة املواطنني كافة .

البيئة تتحدث عن قروض حكومية 
إلقتناء منظومة الطاقة الشمسية

صحة الكرخ تصادر مواد غذائية منتهية 
الصالحية يف منطقة العباجيي بقضاء الطارمية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة عق�ارات الدولة التابع�ة إىل وزارة املالية، أمس الثالث�اء، عن إجراءاتها 
تجاه تقس�يم املنازل ملس�احات صغرية، وفيما أش�ارت اىل إعادة اآلالف من عقارات 
الدول�ة املتج�اوز عليها، أعلن�ت اتخاذ خطوات مهمة بش�أن ملف عق�ارات الدولة يف 

الخارج.
وقالت مدير عام دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي، إن »الدور ال يجوز تقسيمها اىل 
مساحات أقل من الحدود الدنيا لإلفراز، ويف حالة حصول ذلك فإن مديريات التسجيل 
العق�اري تثبت بأن الدار مفروز بصورة غري رس�مية، وتكتف�ي دوائر البلدية بفرض 

غرامات عن تلك املخالفات فقط«.
وأضافت أن »دائرة عقارات الدولة عاكفة حالياً عىل تحديث قاعدة بيانات حديثة عىل 

أسس علمية متطورة بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري والدوائر ذات العالقة«.
وأش�ارت إىل أنه »بعد عام ٢٠٠٣ انترشت ظاهرة التجاوز بنطاق واسع عىل العقارات 
اململوكة للدولة، حيث إن الجهة املالكة للس�جالت العقارية لعموم العقارات الخاصة 
والعام�ة هي مديريات التس�جيل العقاري، لذلك فنحن عاكفون حاليا عىل التنس�يق 
معها بهذا الصدد، فضالً عن اتخاذ كافة الطرق القانونية الس�رتجاع تلك العقارات«، 
مؤكدة أن »الدائرة نجحت لحد اآلن من إعادة اآلالف منها، والكثري من أنباء استعادتنا 

لتلك العقارات قد ظهر يف االعالم«.
وبخص�وص عق�ارات الدول�ة يف الخ�ارج، أوضح�ت أن«الجهة املس�ؤولة ع�ن إدارة 
العق�ارات اململوكة للدولة العراقية يف الخارج ه�ي وزارة الخارجية والجزء االكر من 

تلك العقارات مشغولة حاليا من قبل بعثات العراق الدبلوماسية«.
وتابع�ت أن »دائرتنا وبالتنس�يق م�ع وزارة الخارجية والجه�ات ذات العالقة اتخذت 
خط�وات مهمة يف إدارة هذا امللف مع وجود قاع�دة بيانات واضحة«، مؤكدة أن »هذا 

امللف يدار بدرجة عالية من املهنية«.
واس�تدركت بالقول: إنه »يتم التعام�ل مع هذا امللف اجماالً وف�ق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )٢١ لس�نة ٢٠٠٦( املعدل وقانون االستثمار رقم )١٣ لسنة ٢٠٠٦( 
املع�دل وق�رارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وقد رس�مت تلك الترشيعات الس�ياقات 
القانوني�ة الت�ي تتعامل وحل اي مش�كلة تعرتي طريق اي معامل�ة يكون ضمن هذا 

االطار«.
وبش�أن االرايض الزراعي�ة أوضح�ت أن » الترشيعات الزراعية تش�رتط ان تس�تخدم 
االرايض الزراعية بالنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومسؤولية متابعة ذلك 

النشاط تقع عىل عاتق وزارة الزراعة بحكم القانون«.
يذك�ر أن وزارة املالي�ة أعلنت، يف وقت س�ابق، ان دائ�رة عقارات الدول�ة التابعة لها، 
تمكن�ت من إس�تعادة ما يق�ارب أكثر من ألف عق�ار عائد للدول�ة العراقية التي كان 

يشغلها أشخاص متجاوزون عىل املال العام من جهات مختلفة.

العقارات تكشف عن إجراءات تتعلق 
بتقسيم املنازل اىل مساحات صغرية

توضيح من الرتبية بشأن الدوام 
احلضوري خلمسة أيام يف املدارس األهلية

الدفاع املدين ينقذ مجيلة 
الصناعية من حريق بوقت قيايس

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الرتبية، أم�س الثالثاء، توضيحاً بش�أن ال�دوام الحضوري 
لخمس�ة أيام يف امل�دارس األهلية، فيما أش�ارت اىل أن إدارات املدارس قامت 

بتعويض املدرسني بيوم بديل عن عطلة السبت.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن »الوزارة حددت أربعة أيام دوام 
حضوري للطلبة، وخمسة أيام للمالكات التدريسية، كما أنها علقت عطلة 
يوم السبت«، الفتاً اىل أن »إدارات املدارس تقوم بتعويض املدرسني واملعلمني 

بيوم واحد بدالً من يوم السبت«.
وأض�اف أن »بع�ض املدارس تعاني م�ن نقص املالكات ،م�ا تضطر اإلدارة 
بجعل دوام املدرس�ني واملعلمني ستة أيام«، مؤكداً أن »ما يرسي من قرارات 

عىل املدارس الحكومية يرسي عىل األهلية منها، السيما بشأن الدوام«.
وأش�ار اىل أن »املدارس األهلي�ة لديها عقد ارتباط م�ع األهايل، ومن املمكن 

اعتبار اليوم الخامس كدوام حضوري بمثابة دروس تقوية أو مراجعة«.
وحول الفرق الطبية املوجودة يف املدارس ذكر فاروق أن »الفرق الطبية تزور 
امل�دارس ،وهناك نوع من االرتباط بينها وبني امل�دارس«، داعياً اىل »االلتزام 

باإلجراءات الوقائية داخل املدرسة وخارجها«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أخمدت فرق الدف�اع املدني، حريقاً 
يف  كب�ري  بحري�ق  يتس�بب  ان  كاد 

جميل�ة  منطق�ة 
رشق�ي  الصناعي�ة 

العاصمة بغداد.
الع�الم  بي�ان  وذك�ر 
تلق�ت  املديري�ة 
العراق�ي  املس�تقبل 
:«ان  من�ه  نس�خة 
مرك�ز  يف  مفارزن�ا 
الصدر أخمدت حادث 
حري�ق أندل�ع بمح�ل 
يف  الغذائي�ة  للم�واد 

ب�كل  الصناعي�ة  جميل�ة  منطق�ة 
مهنية وبوقت قيايس قصري«.

الن�ريان  توس�ع  »من�ع  اىل  وأش�ار 
واألبني�ة  املح�الت  إىل  وانتش�ارها 
املجاورة وبدون اي ارضار برشية«.

وزير النفط عن الصندوق السيادي للطاقة: 
سيضمن حقوق األجيال القادمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس املجلس الوزاري العراقي للطاقة 
وزي�ر النفط احس�ان عب�د الجب�ار، أمس 
الثالثاء، عىل أهمية إقرار مرشوع الصندوق 
مش�اريع  تموي�ل  يف  للطاق�ة  الس�يادي 
االس�تثمار طويلة األمد يف قط�اع الطاقة ، 
دعماً لالقتص�اد الوطني وضمان�اً لحقوق 
األجيال القادم�ة . وقال عبد الجبار يف بيان 
تلقت املس�تقببل العراقي نس�خة منه، إنه 
للمجل�س«،  االس�بوعي  االجتم�اع  ت�رأس 
الصن�دوق  »م�رشوع  ان  إىل  لف�ت  فيم�ا 

الس�يادي للطاقة كان من اهم املش�اريع التي 
تم مناقش�تها الهميت�ه وأهدافه التي تتمحور 
العدال�ة يف توزي�ع اإلي�رادات  ح�ول تحقي�ق 
املتأتية من النفط والغاز، وكيفية أس�تثمارها 
وتنميته�ا ، من خالل برامج ومش�اريع واعدة 
،وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبري يف 
العالم ، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية 
واملتجددة ، واملشاريع االستثمارية التي تهدف 

اىل انش�اء طاق�ة نظيفة ُمس�تدامة ، صديقة 
للبيئة«. وأشار اىل انه »من شأن هذا الصندوق 
ان يحقق التنمية املس�تدامة  من خالل تمويل 
ودعم عمليات االستثمار طويلة األمد يف قطاع 
الطاق�ة ، فضالً عن اهميت�ه يف تحقيق املرونة 
يف تنفي�ذ الخطط والرام�ج الخاصة بالطاقة، 
فضالً عن دعم وتشجيع املشاريع التي تنفذها 
القطاعات غ�ري الحكومي�ة«.  واوضح الوزير 
ان »م�ن أهداف الصن�دوق ايض�ا، العمل عىل 

توف�ري وتغطية الحاجة املحلية  من الطاقة 
الكهربائي�ة بأقل كلف�ة ، ووفق�اً للمعايري 
البيئة الس�ليمة«. فيما اضاف اسماعيل اىل 
ان »املجل�س ناق�ش خالل اجتماع�ه أيضاً 
م�رشوع قان�ون تنظي�م الطاق�ة املتجددة 
وه�و م�ن املش�اريع املهم�ة ج�داً، حي�ث 
تم  اس�تضافه لجن�ة األم�ر الديواني ٥٤«، 
مش�رياً اىل ان »القانون س�يعمل عىل وضع 
مجموع�ة ترشيع�ات وتعليم�ات س�تنظم 
صناعة الطاقة املتجددة يف البالد مع التأكيد 
عىل دور الوزارات املعنية باملوضوع وهي ) 
البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا(« . 
وعر رئيس املجلس ال�وزاري للطاقة عن أمله 
يف ان يق�ر هذا امل�رشوع بعد مناقش�ته خالل 
ال�دورة الرملاني�ة املقبلة، وهو من املش�اريع 
املهم�ة التي الب�د أن تحظى باهتم�ام مجلس 
النواب املقبل . هذا وقد ناقش املجلس الوزاري 
للطاقة ع�ددأ من املواضي�ع املدرجة يف جدول 
أعم�ال ، وأتخذ القرارات واالجراءات املناس�بة 

بشأنها .

وزير التجارة يعلن إطالق احلصة العارشة من الطحني
    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التج�ارة ع�الء الجب�وري، أم�س 
الثالث�اء، إطالق تجهي�ز الحص�ة العارشة من 

مادة الطحني.  
وذك�ر بي�ان للوزارة تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه أن »الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
وجهت فروعها باملحافظات اىل املبارشة بقطع 
قوائ�م تجهيز ال�وكالء بم�ادة الطحني للحصة 

الجديدة«.
وأض�اف البيان، أن »إعمام�ا صدر من الرشكة 
يتضم�ن ج�دوال بمواعي�د القط�ع ومراجع�ة 
الوكالء وفق التوقيتات الزمنية املحددة حس�ب 

الخطة التسويقية املركزية«.
وأش�ار إىل أن »التنس�يق ج�ار ب�ني رشكت�ي 
التصني�ع وتج�ارة الحب�وب الط�الق خلط�ات 
الحبوب املخصص�ة للمطاح�ن املكلفة بانتاج 
الحصة العارشة من الطحني املوزع وفق نظام 

البطاقة التموينية«.
وب�ني أن »ال�وزارة دع�ت ال�وكالء اىل مراجعة 
مراك�ز القط�ع يف بغ�داد واملحافظات لتس�لم 
قوائ�م التجهي�ز، م�ع توجيه اللج�ان الرقابية 
واملواطن�ني بمتابع�ة نوعي�ة الطح�ني وخت�م 
املطحن�ة وتاري�خ االنت�اج قبل تس�لم الحصة 

املق�ررة لت�اليف أي ح�االت تالع�ب يف الكميات 
املوزعة واالب�الغ عن الحاالت الس�لبية«.وتابع 
أن »رشكة تصنيع الحبوب شددت عىل االلتزام 
التام بالرشوط الصحية ومقررات اللجنة العليا 
للصحة والس�المة الوطنية بارت�داء الكمامات 
والتباع�د االجتماعي وتنس�يق عملية مراجعة 
الوكالء للحيلولة دون ح�دوث تجمعات، خالل 
عملي�ة القطع وتوجيه مراكز القطع بالتعاون 
يف تطبي�ق االجراءات الوقائية، لتس�هيل عملية 
مراجع�ة ال�وكالء«. ودعت ال�وزارة »املواطنني 

لتسلم حصصهم من الطحني وعدم السماح ملا 
يقوم به بعض الوكالء بالرتويج لحث املواطنني 
عىل بيع حصصهم والتأكد من سالمة الكميات 
املجهزة واالبالغ ع�ن املخالفات، إن وجدت من 
خالل االتصال بقس�م الرقاب�ة او فروع رشكة 
تصني�ع الحب�وب يف املحافظ�ات أو عر املوقع 
الرس�مي لل�وزارة )الفي�س ب�وك( والخطوط 
الس�اخنة املعلن�ة لل�وزارة والرشك�ة أو ع�ر 
الدخ�ول لرابط خدم�ة راقبني، لغ�رض اتخاذ 

االجراءات املناسبة بحق املخالفني«.
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وزارة الصحة البيئة
دائرة صحة الكرخ

شعبة االعالم
اعالن

مناقصة رقم ) 13 ( لسنة 2021
رشاء خدمة فحوصات املقبلني عىل الزواج 

اس�تنادا اىل كتاب وزارة الصحة / دائرة العيادات الطبية الشعبية ذي العدد 12658 يف 
2021/11/7 تعلن دائرة صحة بغداد الكرخ عن حاجتها لتنفيذ مرشوع رشاء خدمة 
فحوص�ات املقبل�ن عىل الزواج وتك�ون الخدمة عىل االجنحة الخاص�ة ومدة العقد ال 

تزيد عن خمسة سنوات  
فعىل الراغبن من املكاتب العلمية والرشكات العراقية  او االجنبية من ذوي االختصاص 
مراجعة مركز الدائرة / شعبة العقود الكائن  يف الكاظمية / ساحة عدن لغرض رشاء 
مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )مائة وخمسون الف دينار فقط( غري قابل للرد 
ع�ىل ان تقدم العروض بظ�رف مغلق ومختوم مع تثبيت العن�وان الكامل عىل العطاء 
واس�م املناقصة ورقمها والعنوان بش�كل كامل وان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم 
االحد املصادف 2021/12/12 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ) ويكون فتح العطاءات يف 
نف�س يوم الغلق او يف اليوم ال�ذي يليه ( عىل ان يتم االلتزام  بالرشوط العامة املدرجه 

ادناه 
الرشوط العامة :

1 � ان الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات كما له�ا الحق بالغاء املناقصة دون 
تعويض مقدمي العطاء

2 � يتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور االع�ان وكذلك الرس�وم والرضائب واي 
مصاريف تنص عليها التعليمات النافذة

3 � يج�ب تقدي�م التامينات املطلوبة )بنس�بة1%( من قيمة العطاء املقدم عىل ش�كل 
خط�اب ضمان او ص�ك مصدق صادر من م�رف عراقي معتمد )بم�دة نفاذية 90 

يوم( 
4 � براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرتنا نسخة اصلية 

5 �  هادة تاسيس الرشكة او املكتب 
6 � تستبعد العطاءات التي لم ترفق بها التامينات االولية املطلوبة 

7 � بامكان جميع السادة املشرتكن يف املناقصة الحضور اىل جلسة فتح العطاءات يف 
يوم غلق املناقصة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظ�ر لع�دم تق�دم راغب  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاص�ة باماك بلدية الحيدرية ملحافظة النج�ف االرشف اليجار العقارات  املبينة تفاصيله�ا ادناه العائده اىل بلدية 
الحيدرية  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خال )15( يوم  من اليوم 
التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة 
ملس�تاجري العقار س�ابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاسعة  من 
صب�اح الي�وم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف 

املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة 
املحددة بالقانون وتعليماته وبخافه يعترب ناكا بالتزامه

3 � يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلح�ة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللج�وء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد 
املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابي�ة ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة 
النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 � يلزم املستاجر لاماك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كرباء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane بطول 4م   
8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كاما 
10 � االلتزام برشوط السامة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

11 � االماك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظ�ر لنك�ول املزايدين تعل�ن لجنة البيع وااليجار الخاص�ة باماك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف 
االرشف اليجار العقار  املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية  وملدة )اثنان سنة ( وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية 
الحيدري�ة او اللجن�ة خال )15( ي�وم  من اليوم التايل لن�رش االعان يف احدى الصح�ف املحلية لاطاع 
عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و%50 
من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد 
املحاف�ظ املرق�م )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة  من صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل 
الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم 

اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال 
)30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافه 

يعترب ناكا بالتزامه
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة 

دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء 

العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية 
ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ 

املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلزم املس�تاجر لاماك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كرباء الش�ارع الرئييس بعمل واجهة من 

مادة K-spane بطول 4م   
8 � جل�ب املوافق�ة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد 

املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كاما 

10 � االلتزام برشوط السامة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري 
االماك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( 
وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر في�ه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدي�ة الحرية او اللجن�ة خال )15( 
يوم�ا تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلن للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف 
/ مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االع�ان البالغة )15 ( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الحرية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن 

+ شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

العدد : 87
التاريخ 2021/11/30

مدة التاجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  15م2 795 محل ـ الشارع العام الجانب 
االيسر ـ شارع نجف كربالء 

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

العدد / 311
التاريخ 2021/11/21

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
ثالث سنوات مقابل الشعبة الزراعية  )8×8(م 38/2 هيكل مسقف  1
سنة واحدة على جزء من القطعة 149/12 296م2 -- انشاء مشتل ترفيهي 2
سنة واحدة الحرية 25,6م2 19/2 كشك 3
سنة واحدة الحرية 13م2 13/5 حانوت 4
سنة واحدة الحرية 7م2 12 حانوت 5
سنة واحدة الحرية )7×4(م 5/6 حانوت 6

سنة واحدة الشارع العام قرب كراج 
المهناوية 8,75م2 6/2 كشك )نكول( بموجب كتاب البلدية 

5269/133 في 2021/11/7 7

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 102212
التاريخ : 2021/11/30

الدكتور
جاسب لطيف عيل

مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ

مدة التاجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  15م2 112-75 محل ـ السوق العصري
اثنان سنة  15م2 658 محل ـ امام حي 17 ربيع االول
اثنان سنة  600م2 3 ساحة لبيع االشجار والزهور ـ الشارع الحولي ـ خلف المطعم السياحي 
اثنان سنة  800م2 6 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الشارع الحولي من جهة كربالء 
اثنان سنة  600م2 49 ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم 
اثنان سنة  1000م2 881 كراج البلدية القديم محور الى مخزن ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  15م2 2-1-17 محل ـ خلف مصرف الرافدين فرع الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 202 كشك حديد ـ امام علوة االسماك
اثنان سنة  15م2 206-225 محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 773-740 محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  24م2 243-621 محل ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية  
اثنان سنة  15م2 814-813 محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ مقابل مستشفى الحيدرية 
اثنان سنة  7,5م2 278 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر مقابل عمود 597 
اثنان سنة  7,5م2م2 287 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر مقابل عمود 592 
اثنان سنة  15م2 415 محل ـ السوق الشعبي ـ ماجور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 784 محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ نجف كربالء 
اثنان سنة  45م2 842 مخازن للخشب ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  15م2 197 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  800م2 8 ساحة لبيع المباشر للسيارات منطقة الحي الصناعي 
اثنان سنة  600م2 15 ساحة لخزن الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي

9000م2 37 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
4200 94 ساحة استغاللها مشتل ـ قرب ملحق حي القاسم 

1000 69-67-66-65-58-61-59-80-79-78-76-73-72 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق 

30 145 حانوت الشارع العام الجانب االيمن 
600 13 ساحة لخزن الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي

اثنان سنة  15 378-363-314 محل ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15 63-62 محل ـ السوق العصري
اثنان سنة  30 411 محل ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15 183 حانوت الشارع العام الجانب االيمن 
اثنان سنة  180 1186 مكتب كرفان بابعاد 4*5 لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر
اثنان سنة  275 18 ساحة لبيع الماء المقطر ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ خلف المحالت 
اثنان سنة  1600 24 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  1200 85 ساحة لوقوف السيارات ـ خلف المطعم السياحي 
اثنان سنة  15 210-209 محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  90 1221-1220-1219-1218 مخزن ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ خلف المحالت االمامية 
اثنان سنة  50 571 مخزن ـ السوق الشعبي ـ الواجهة االمامية ـ شارع المحكمة سابقا 
اثنان سنة  15 761-760 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  7,5 1152 كشك حديد ـ الشارع الخدمي ـ قرب مستشفى الحيدرية 

العدد : 86
التاريخ 2021/11/30

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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اعادة إعالن للمرة الثانية 
املناقصة)82-4-2021( ضمن للتبويب )2-55-1-4-13-21( لعدم اكتامل النصاب

املناقصة)130-4-2021(ضمن التبويب )2-43-24-4-13-21-2-12( لعدم حصول راغب
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية

1.يرس ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود دعوة )للمشرة الثانية(مقدمي العطشاءات املؤهلني وذوي الخربة من الشركات املقاولة واملقاولني 
العراقيني والركات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  املدرجة يف الجدول أدناه:

2.ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود ( خالل ) 

أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات او االتصال عرب املوقع االلكرتوني لديوان محافظة واسط
. )www.wasitprovince.gov.iq (

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

6.بإمشكان مقدمشي العطاء املهتمشني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسشط /  
سكرتري لجنة فتح العطاءات (.

7. يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عر ظهرا من يوم )االربعاء ( املصادف 
15  / 12 /2021 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسشط / الكوت / ششارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة لجنة فتح العطاءات( يف 

الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم ) االربعاء   ( املصادف  15  /  12  /2021 .
8.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( معنون إىل محافظة واسشط / اإلدارة العامة 
واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنشوان الربيشد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملشدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريشخ غلق املناقصة عىل أن تكون 
التأمينات األولية باسشم مقدم العطاء أو)أي من املسشاهمني يف الركة أو الركات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج 

البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
9.إن مشدة نفشاذ العطاء )90( تسشعون يومشأ من تاريخ غلق املناقصشة وان تقديم العطاء يجشب أن يكون من قبل املدير املفشوض للركة أو احد 
املسشاهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسشايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسشتندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األششغال الصغرية( بكافة أقسشامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 
مراعاة ذلك عند التقديم .

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

14.لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
15.يف حالة كون هناك عقود مششاريع يف ذمة مقدم العطاء مسشتمرة او متأخرة  ال سشباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم 
العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية والسشيولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املروع املعلن  وان تكون الحسشابات الختامية ملقدم العطاء رابحة 
ألخر سشنتني كحد ادنى  وان تكون السشيولة املالية  تغطي املشاريع السشابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املروع املعلن دون التأثري عىل املشاريع 
السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة 

بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.
16. عىل مقدم العطاء ارفاق cd  يتضمن )كششف الحسشاب/التأمينات األولية / اسشتمارة تقديم العطاء / القسم الرابع .ويجب ان يكون العطاء 
مفهرس مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسشم الرابع )word ( وتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة 

يف ورقة بيانات العطاء. 
17.يجب تقديم عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذه ووفقا للكادر املطلوب يف القسشم الرابع ويتم اسشتبعاد العطاء الذي لم يرفق اي عقد 

ويعد من رشوط املنافسة.

جلنة بيع واجيار اموال الدولة 
اعالن بيع / كرس قرار

تعلن رشكة مصشايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجشراء مزايدة علنية 
حديد سشكراب / كشرس قرار وبنفشس الكمية املعلنشة يف االعالن االول 
املقشدرة ب )2500( الفان وخمسشمائة طن قابلشة للزيادة والنقصان 
وبسشعر ) 95( الف للطشن الواحد فعىل الراغبني باالششرتاك يف املزايدة 
جلب ما ياتي والحضور يف السشاعة التاسشعة من صبشاح يوم الثالثاء 

 2021/12/7
1 ش هوية االحوال املدنية  او البطاقة املوحدة + بطاقة السشكن للتاكد 

من العنوان 
2 ش  كتاب براءة ذمة من الهيأة العامة للرضائب ضمن منطقة سكناهم 

معنون اىل رشكة مصايف الجنوب حرصا
3 ش صشك مصدق بمبلغ التامينات القانونيشة البالغة )45,000,000( 
خمسشة واربعون مليون دينار عشىل ان يقدم الصك  قبل موعد املزايدة 

بثالثة ايام لغرض التاكد من صحة صدوره 
مالحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسشمية يكون اليوم التايل هو 
يوم اجراء املزايدة واذا لم يلتزم الراغبني باالششرتاك باملزايدة فيما ذكر 

اعاله ال يحق لهم االشرتاك باملزايدة 
مع التقدير

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )226(  والصادر يف 2021/11/30 
اششارة اىل قرار االحالشة املرقشم )193( يف 2021/10/25  تعلن اللجنة 
اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديريشة بلديشة تلعفر  وفقا الحشكام القانون )21( لسشنة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية 
تلعفر  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن بالصحف  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وسشتجري املزايدة يف اليشوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسشو 
عليه املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسديد 
باقشي بدل االيجار والرسشوم االخشرى وابرام العقد خشالل مدة )ثالثون 
يشوم( من تاريخ  تصديشق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسشتاجر ناكال 
ويعشاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حسشاب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكافة املصاريشف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافشة اىل مصادرة اماناته 
وعدم السشماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عشدم جواز التنازل عن 
االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية 
املقتضشاة وسشتكون املزايدة يوم الخميس املصشادف 2021/12/16 يف 

مديرية بلدية تلعفر  الساعة )12( الثانية عر ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافطة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

تنظيم املدن
اعالن

اسشتنادا اىل كتاب مديريشة التخطيط العمرانشي يف املثنى املرقم 
2708 يف 2021/11/17  و 2783 يف 2021/11/25 تعلن مديرية 
بلدية السشماوة عن خارطة التصميشم القطاعي املرقم )699أ ( 
والخاص بافراز  القطعشة املرقمة 4/163 م 11 الجربوعية وال 
حافظ  ملدة 30 ثالثون يوما   بموجب املادة )44,43( من قانون 
ادارة البلديات املرقم 165 لسنة 1964 املعدل فعىل كافة الدوائر 
الرسشمية وششبة الرسشمية والقطاع الخشاص واملختلط تقديم 
اعرتاضهشم خالل مدة االعالن اعاله وسشتتم مصادقة التصميم 

اعاله بعد انتهاء الفرتة املذكورة

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو اهلندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )2021/8( 

تعلن رشكة الفاو الهندسشية العامة احدى تششكيالت وزارة االعمار واالسشكان والبلديات واالشغال العامة عن   اعالن املناقصة املرقمة 
)2021/8(  الخاصة بتجهيز )املولدات الكهربائية واالنارة الخارجية ملروع ماء الدجيل(  وللحصول عىل مستندات املناقصة والروط 
الخاصة بها مراجعة  مقر الركة )قسشم الششؤون القانونية / ششعبة العقود( الكائن يف منطقة التاجيات مقابل معهد النفط العربي 
لقشاء مبلغ قدره ) 500,000( خمسشمائة الف دينار غري قابل للرد وعشىل الراغبني من الركات واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني 
من الدرجة )الرابعة / ميكانيك / كهرباء  او هوية غرفة تجارة / ممتازة ( تقديم هوية تصنيف الركات واملقاولني )سارية املفعول 
ش نسشخة اصليشة ( او الشركات العربيشة واالجنبيشة العاملة يف العراق  عنشد رشاء املناقصة وجلشب كتاب تخويل موقع مشن قبل املدير 
املفشوض  للمكتشب او الركة التي تروم رشاء العطاء مشع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم  يكتب عليه اسشم ورقم 
املناقصة وموعد غلقها واسشم صاحب العطاء ) الركة(  ويحتوي بداخله عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع 
املستمسشكات املطلوبشة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث عشىل العرض التجاري مع صك مصدق ) بقيمة 
التأمينات االولية ( بمبلغ ) 9,000,000( تسشعة ماليني دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اششهر( من تاريخ الغلق ووصل 
الشراء مشع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املسشتفيدة مع تقديم الحسشابات الختامية مصادق عليها من قبل 
محاسشب قانوني الخر سشنتني ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر الركة الكائن يف التاجي ، علما ان الركة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات واهمال العطاء غري املستويف للمستمسكات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويتم اعتماد الوكالة 
الخاصة باملناقصة يف حالة وجود عذر مروع مصدق اصوليا وسيكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )االحد( املوافق 2021/12/19  
الساعة الثانية عرظهرا  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور نر االعالن ويمكن االطالع عىل موقع الركة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحسب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة اعاله يكون ) 900,000,000( تسعمائة  مليون دينار عراقي ال غريها 
املدير العام

http: faoco.moch.gov.iq
E-mail: info@faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية النجف

العدد / 8315 / ش5/ 2021
التاريخ / 25 / 11 / 2021

اعالن
املدعى عليه ) غزوان راجح هادي (

اقامشت املدعية )مروه محمد علوان ( الدعوى 
هشذه  امشام   2021  / ش5   /  8315 بالعشدد 
املحكمشة وملجهوليشة محشل اقامتك وحسشب  
رشح القائشم بالتبليشغ واششعار مختشار عيل 
عبشد الصمشد  مختار محلة ابو دششري بغداد / 
قررت املحكمة تبليغك بتاريخ 2021/11/22 
بموضشوع الدعشوى وبموعشد املرافعشة اعالناً 
بواسشطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امشام هذه املحكشة يف موعد املرافعة 
القشادم املوافشق يشوم 2021/12/6  السشاعة 
التاسشعة صباحشاً ويف حالة عشدم حضورك او 
ارسشال من ينشوب عنشك قانوناً سشوف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول .
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

إىل الريشك احمشد مهدي محمشد توجب عليك 
الحضشور إىل صنشدوق االسشكان العراقي فرع 
النجشف وذلشك لتثبيشت اقشرارك باملوافقه عىل 
قيشام رشيك امشريه عيل صبشاح بالبنشاء عىل 
حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 56773/3 
حشي النشداء خشالل مده خمسشه عشر يوما 
داخل العراق وششهر خارج العشراق من تأريخ 
نشر االعالن وبعكسشه سشوف يسشقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

إىل الريك حسن نارص ظاهر اقتىض حضورك 
إىل مقشر بلدية النجشف لغرض اصشدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 53996/3 حي النداء خالل 
عشره ايام وبخالفه سشتتم اإلجشراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه 

رجاء قاسم عبد عيل

فقدان
 M66329521 فقدت منشي الهويشه املرقمشه
الصشادره مشن دائشره نقشل كهربشاء الفرات 
األوسط بٱسشم سالم نعمه ابو شنني من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

اعالن 
قشدم املواطشن ) حيشدر عيل مهشدي (  الدعوى 
لتبديل ) اسشم ابنه القارص ( وجعله ) حسشن 
( بدال من ) الحسشن املجتبشى ( فمن لديه حق 
االعشرتاض عىل ذلشك مراجعشة هشذه املديرية 
خشالل مدة اقصاها خمسشة عشر يوما وفق 
املادة 22 مشن قانون البطاقشة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

مديرية زراعة واسط
اىل املستاجر رخيص شالكه حبيب

ولعشدم  املنطقشة  عشن  الرتحالشك  نظشرا 
تسشديدك بشدالت االيجشار وتجديشد العقد  
والبالغة مساحته 97 دونم ضمن القطعة 
املرقمشة 1و 2/1 مقاطعشة 8 ابشو خي و 
19 ام السشدود بموجشب العقشد الزراعي 
املرقم 6847 يف 2009/3/29 واملربم وفق 
قانشون 35 لسشنة 1983 ننذركم بوجوب 
العوده واالستغالل وتجديد العقد وتسديد 
بدالت االيجار خالل مدة ثالثة اششهر من 
تاريخ نر هذا االنذار وبخالفه يتم السري 
باجراءات فسشخ العقد واسشرتداد االرض 

وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة االنجاز 
بااليام

مبلغ ضمان 
مبلغ القطع هوية التصنيفالعطاء )دينار(

)دينار(

تطوير شوارع متفرقة في الجانب 12021-4-82
ثامنه انشائي 1,710,553,40040039,342,728االيسر من ناحية شيخ سعد

150,000عاشرة كهرباء

22021-4-130
تطوير شوارع حي الزهراء)ع( 
في قضاء الموفقية)مجاري-ماء-

اتصاالت-كهرباء(
سابعة انشائي 1,395,565,00040020,939,340

150000عاشرة كهرباء

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد: 17671
التاريخ: 30/ 11/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
157/4 القلعة الدكاكين المرقمة )22و24(  1
157/3 القلعة  الدكان المرقم )9(  2

62/2 م 76  اكل وقرمز منتزه 3

العدد : 33459
التاريخ 2021/11/28

ر. مهندسني اقدم
جابر عبدوش عجيل

مدير بلدية الساموة / وكالة

العدد 66
التاريخ 2021/11/28

املدير العام
لرشكة مصايف اجلنوب

حسام حسني ويل
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التنمر.. علة ومسؤولية
            حسين الذكر

هناليك الكثير مين املخرجيات غير الطبيعية 
املالزمة للجنيس البرشي التي تظهر منذ بواكر 
الطفولية وكذليك الصبيا او التي تشيخص من 
خالل االختيالط املجتمعي يف البيئة او املدرسية 
والتي عادة ما تشيكل مشيكلة كبيرة تصل حد 
االزمية لالهيل والحقا للمصياب نفسيه، جراء 
تداعيات سيلوكية تبلغ مدييات رشور وامراض 
االخير والنفيس معا،وتبقيى حبيسية  تطيول 
النفيس املكظومة بالنسيبة الهيل الطفل الذين 
يتعاطون معها عىل أسياس انها جزء من رشور 
او تنمر او شييطنة تمتاز بها قوى الطفل بينما 
هي بالحقيقة مشيكلة عضوية وربما نفسيية 
مرتاكمة وموروثة تحتاج اىل تشيخيص وتدقيق 
وعالج مبكر طبي ونفيس ومجتمعي، من خالل 
مؤسسيات الدولة الرسيمية واألهلية.بعيداً عن 

اكدمة التنمر والبحث عن أسبابه الظاهرة، اجد 
أن كوامنيه عديدة وما استكشيفناه اكثر وادق 
واعقيد، وذلك ال يعنينا يف الوقت الحارض، وربما 
يكشيف املسيتقبل عن الكثر من تلك املجاهيل، 
اال ان فلسيفة الخلق  مادية او روحية اثبتت ان 
ليكل مخلوق صفات معينية تظهر معه وتتجىل 
عيىل ارض الواقيع، بمختلف املراحيل العمرية، 
وميا يعنينيا هنيا وفقيا الطاريية السيؤال، هو 
كيفية التوقيف عند هذه الظاهيرة والحد منها 
وتشيذيبها ووضعها يف مكانها الصحيح او كما 
نعتقده مناسيبا وفقا ملعلوماتنا املتوفرة.االهم 
أن يكون جزءا من الحضارة ويسيهم فيها بقدر 
ما، وهنا نعتقد راسيخني ان اإلنسيانية قطعت 
أشيواطا كبيرة يف علم األطفيال والسيلوكيات 
ويمكنهم أن ينهضوا بتلك املهام بشيكل افضل، 
من خالل وسائل عدة حتى ان ابسطها وأكثرها 
تقبال وتناوال هو ما نطقت به السماء من خالل 

كتبهيا ورسيلها، او ما يسيمى باملنطيق الديني 
الذي اعتمد الرتبية والتعليم كحل اسيايس لكثر 
مين االشيكاالت الرتبوية التي يكمين جزء منها 
ومركيز بؤرتها  يف التنمر، وقطعيا فان العلم لم 
يكين بعيدا عين ذليك، دينييا كان او ماديا فان 
الرتبيية والتعليم ما زاال املجيال االرحب واالقدر 
للتخفييف من اآلثار السيلبية وذليك عرب تطوير 
اآلثيار اإليجابية لدى األطفال. هذه دعوة اصيلة 
للمؤسسيات املختصة واألجهزة الحكومية الخذ 
دورهيا بتطويير قطاعيات مختصية ومتعلقة 
بالشأن الدقيق ذاته، والتي يعد االرشاد والوعظ 
والتنظييم االجتماعي جيزءا أساسييا منها وال 
يمكن أن ينفصل عنها. الكائن اإلنساني مخلوق 
حيواني يؤنسينه املجتمع وهيذه زاوية ونافذة 
رئيسية يجب أن ننفذ منها ونستفيد من خاللها 
بحلحلة الكثر من االشكاالت الرتبوية املعارصة 

وما تفرع عنها.

األخـــالق وبـنـــاء الــــدولــــة
           سعد العبيدي

سيألت أنديرا غاندي والدها جواهر الل 
نهرو أوائل القرن املايض سيؤاالً ذكياً، 
مياذا يحيدث يف الحرب فأجياب إجابة 
أذكيى، سيينهار التعلييم واالقتصياد، 
وعاودت السيؤال ومياذا سييحدث إذا 
أجابهيا  واالقتصياد،  التعلييم  انهيار 
ببسياطة سيتنهار االخيالق. واىل هيذا 
الحد ليم تتوقف انديرا عن االسيتمرار 
يف التفتييش عين األثر، وسيألت وماذا 
سييحدث ليو انهيارت األخيالق، ختم 
الزعييم الهنيدي اجابته بحكمية: وما 

الذي يبقيك يف بلد انهارت اخالقه. 
إجابة شيافية لكثر من املعاضل التي 
حصليت يف عدييد مين البليدان بينهيا 
العيراق، فحروبه التي بدأت من سيني 

الثمانينييات وما بعدها غيرت الكثر 
من معاليم العيش وأعاقيت نمو البالد 
وكونت قيمياً ومعاير للعيش، لم تكن 
موجودة يف األصل، وأسهم ناتج تدحرج 
األثر اىل تغير األخالق، تغراً يفرس هذا 
التهافت املسيتمر بيني العراقيني لرتك 
البيالد والهجيرة اىل مجتمعيات أخرى 

يعتقدون أنها مكان لألخالق. 
آالف منهيم يتواجيدون يف هذا الطقس 
البارد عىل حدود بولندا ساعني عبورها 
بغية النفاذ اىل أوروبا، مساع لم تتوقف 
تدفيع اىل السيؤال: ليم هيذا التدافع يف 
ترك البيالد، وفيها من مقومات العيش 
رفاهاً ما يفوق جميع البلدان القريبة.  
ان االجابية عىل هذا السيؤال تعيدنا اىل 
إجابات نهرو وحكمتيه، فرصح العلم 
الذي هدمته الحروب دفع اآلالف صوب 

لبنيان األقل التزاماً مين باقي الدول يف 
التحكم بمخارج العلم ومنح الشهادات، 
االختصاصيات،  كل  يف  منهيا  اشيرتوا 
مرروها اعرتافاً وتعادالً، وتسيلم كثر 
مين أصحابهيا مناصيب وحصلوا عىل 
ترقيات، فأسهموا بجهلهم وتزويرهم 
يف إعاقة خطيوات البناء، بيل ويف هدم 
عديد من األسيس التي كانت موجودة 

بينها األخالق. 
وختامياً للموضيوع يمكين القيول ان 
إجراءات التعليم العايل األخرة يف إيقاف 
التعاميل مع ثيالث جامعيات لبنانية، 
ودون  بالجملية  الشيهادات  تمنيح 
اعتبيارات مهمية إليقياف التدهور يف 
األخالق مهمة جداً، تحتاج اىل خطوات 
أخيرى للتدقييق يف جمييع الشيهادات 

املستوردة سبيال لتقويم األخالق.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /773 /2021
التاريخ/2021/11/30 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 
422/32 اليرساي الواقع يف ألكيوت العائدة اىل 
املدين )1ي باسيم ماجد كاظم 2ي نضال ماجد 
كاظم 3ي ميساء ماجد كاظم 4ي أبتسام ماجد 
كاظيم ( املحجوز لقاء طليب الدائن)1ي حازم 
ماجيد كاظم 2ي سيامي ماجد كاظيم 3ي عيل 
باسيم ماجد (البالغ )1,500,000000( مليار 
و خمسمائة مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعية هيذه املديرية خالل ميدة )30يوم ( 
تبيدأ مين اليوم التيايل للنرش مسيتصحبا معه 
التأمينيات القانونيية عيرشة مين املائية من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعية ورقمه :- يقع العقيار يف الكوت / 
السيوق الكبر / مقابل أحذيية اغاريد  املرقم 

422/32 الرساي الواقع يف الكوت 
2-جنسيه ونوعيه:- ارض الدار املفيروز منها 

ثالث محالت بصورة غر رسمية  
3-حيدوده واوصافه: كما مثبت يف صورة قيد 
العقار العقار يتكون من ثالث محالت و البناء 
من الطابوق و األسيمنت و السقف شيلمان و 

األرضية سراميك 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :- 2أولك و 58,45 م2

7– الشاغل :- املستأجرين  
8 –القيمية املقيدرة : 160,000,000 مائية و 

ستون  مليون دينار عراقي ال غر 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /773 /2021
التاريخ/2021/11/30 

أعالن 
تبييع مديريية تنفييذ سيدة الكيوت  العقيار 
التسلسل 315  الرساي الواقع يف ألكوت العائدة 
اىل املديين )1ي باسيم ماجيد كاظيم 2ي نضال 
ماجد كاظم 3ي ميساء ماجد كاظم 4ي أبتسام 
ماجيد كاظم ( املحجوز لقاء طليب الدائن)1ي 
حازم ماجد كاظم 2ي سيامي ماجد كاظم 3ي 
عيل باسيم ماجد (الباليغ )1,500,000000( 
مليار و خمسيمائة مليون دينار فعىل الراغب 
باليرشاء مراجعية هيذه املديريية خيالل مدة 
)30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معه التأمينيات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعية ورقمه :- يقع العقيار يف الكوت / 
السيوق الكبر / شيارع املواد الزراعية  املرقم 

315الرساي الواقع يف الكوت 
2-جنسيه ونوعه:- ارض مشييد عليها سيتة 

محالت   
3-حيدوده واوصافه: كما مثبت يف صورة قيد 
العقار العقار يتكون من ستة محالت و البناء 
من الطابوق و األسمنت و األرضية سراميك و 

السقف كونكريت مسلح 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مسياحتة :- 10087سهم من اصل 37440 

سهم 
7– الشاغل :- املستأجرين  

8 –القيمية املقيدرة : 250,000,000 مئتان و 
خمسون مليون دينار عراقي ال غر 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقيدت اجيازة البنياء  الصيادرة مين مديرية 
الرميثة باسيم / حسيني شياكر فليح املرقمة 
199 يف 2020/12/13 وحسيب كتياب مكتب 
التحقيق القضائي يف الرميثة املرقم 12348 يف 
2021/11/19 من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /773 /2021
التاريخ/2021/11/30 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سيدة الكوت العقار التسلسل 21/1م 46 نصف الدجيلية  الواقع يف 
ألكوت العائدة للمدين)1ي باسيم ماجد كاظم 2ي نضال ماجد كاظم 3ي ميسياء ماجد 
كاظيم 4ي أبتسيام ماجد كاظم( املحجوز لقاء طلب الدائين )1ي حازم ماجد كاظم 2ي 
سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسيم ماجد(البالغ )1,500,000000(مليار و خمسمائة  
ملييون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ من 
الييوم التايل للنرش مسيتصحبا معه التأمينيات القانونية عرشة من املائية من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت/ الفالحيه/ يف شيارع فرعي / بعيد عن نهر دجله املرقم 1/ 
21 م 46 نصف الدجيله

2-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها  
3-حدوده واوصافه: كما ما مثبت يف صورة قيد العقار  يتكون من طابق واحد  يحتوي 
عىل غرفة نوم عدد )5( + استقبال + مطبخ + هول داخيل + مجموعة صحيات و البناء 
من الطابوق  و األسيمنت و السيقف شييلمان  و األرضيية كايش موزائيك دون درجة 

العمران متوسط حديث يعود البناء العام 1955
4-مشتمالته :-  

5-درجة العمران :
6مساحتة :- 7اولك و 24مرت مربع 

7– الشاغل :-  الدائنيني
8–القيمة املقدرة : 300,000,000 ثالثمائة  مليون دينار عراقي ال غر
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جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /2021/773

التاريخ/2021/11/30 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل 2091/1م 46 نصف الدجيلية  الواقع 
يف ألكوت العائدة للمدين)1ي باسم ماجد كاظم 2ي نضال ماجد كاظم 3ي ميساء ماجد 
كاظيم 4ي أبتسيام ماجد كاظم( املحجوز لقاء طلب الدائين )1ي حازم ماجد كاظم 2ي 
سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسيم ماجد(البالغ )1,500,000000(مليار و خمسمائة  
ملييون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ من 
الييوم التايل للنرش مسيتصحبا معه التأمينيات القانونية عرشة من املائية من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعية ورقمه :- كوت/ منطقة الكارظية/  بعيد عن نهر دجله املرقم 1/ 2091 م 
46 نصف الدجيله

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
3-حدوده واوصافه: كما ما مثبت يف صورة قيد العقار  

4-مشتمالته :-  
5-درجة العمران :

6مساحتة :- 248سهم من اصل 992866768سهم 
7– الشاغل :- 

8–القيمة املقدرة : 80,000,000 ثمانون مليون دينار عراقي ال غر

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /2021/773
التاريخ/2021/11/30 

أعالن 
تبييع مديرية تنفيذ سيدة الكوت العقار التسلسيل 
312 اليرساي الواقيع يف ألكيوت العائيدة اىل املديين 
)1ي باسيم ماجيد كاظيم 2ي نضيال ماجيد كاظم 
3ي ميسياء ماجيد كاظم 4ي أبتسيام ماجد كاظم ( 
املحجيوز لقاء طليب الدائن)1ي حيازم ماجد كاظم 
2ي سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسم ماجد (البالغ 
)1,500,000000( مليار و خمسمائة مليون دينار 
فعيىل الراغب بالرشاء مراجعة هيذه املديرية خالل 
مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معيه التأمينيات القانونيية عيرشة مين املائية من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- يقع العقار يف الكوت / السيوق 
الكبر / شيارع املواد الزراعيية  املرقم 312 الرساي 

الواقع يف الكوت 
2-جنسه ونوعه:- ارض  مشيد عليها ثالث محالت 

موقعهم مخزن 
3-حيدوده واوصافيه: كميا مثبيت يف صيورة قيد 
العقار العقار يتكون مين ثالث محالت و البناء من 
الطابوق و األسمنت و األرضية سراميك و السقف 

كونكريت مسلح 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :- 3سهم من اصل 12سهم

7– الشاغل :- املستأجرين  
8 –القيمية املقدرة : 180,000,000 مائة و ثمانون  

مليون دينار عراقي ال غر 
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جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /773 /2021

التاريخ/2021/11/30 
أعالن 

تبييع مديرية تنفيذ سيدة الكوت العقار التسلسيل 
88/374 اليرساي الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين 
)1ي باسيم ماجيد كاظيم 2ي نضيال ماجيد كاظم 
3ي ميسياء ماجيد كاظم 4ي أبتسيام ماجد كاظم ( 
املحجيوز لقاء طليب الدائن)1ي حيازم ماجد كاظم 
2ي سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسم ماجد (البالغ 
)1,500,000000( مليار و خمسمائة مليون دينار 
فعيىل الراغب بالرشاء مراجعة هيذه املديرية خالل 
مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معيه التأمينيات القانونيية عيرشة مين املائية من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- يقع العقار يف الكوت / منطقة 
املرشوع / شيارع فرعي   املرقيم 88/374 الرساي 

الواقع يف الكوت 
2-جنسه ونوعه:- ارض الدار مع بنائها  

3-حيدوده واوصافيه: كميا مثبيت يف صيورة قيد 
العقيار العقيار يتكيون من ثيالث محيالت و البناء 
من الطابوق و األسيمنت و األرضيية كايش عدي و 

السقف كونكريت مسلح و كذالك شقه و مخزن 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :- 2أولك و 5,72 م2 )مناصفة(

7– الشاغل :- املستأجرين  
و  مائتيان   220,000,000  : املقيدرة  –القيمية   8

عرشون  مليون دينار عراقي ال غر 
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 9302
التاريخ 2021/11/25

اعالن
بنياء عيىل طليب املواطن  )حمييد عبياس عبد اليل 
(  الذي ييروم فيه تبديل لقبه وجعله )الشيبالوي ( 
بدال من  )الشييالوي ( فمن لدييه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسية عرش يوم 
وبعكسيه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احيكام امليادة )22( من قانيون البطاقية الوطنية 
رقم 3 لسينة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /773 /2021
التاريخ/2021/11/30 

أعالن 
تبييع مديرية تنفيذ سيدة الكوت العقار التسلسيل 
20/1م 46 نصف الدجيلية  الواقع يف ألكوت العائدة 
للمدين)1ي باسم ماجد كاظم 2ي نضال ماجد كاظم 
3ي ميسياء ماجد كاظيم 4ي أبتسيام ماجد كاظم( 
املحجوز لقياء طلب الدائن )1ي حيازم ماجد كاظم 
2ي سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسيم ماجد(البالغ 
)1,500,000000(مليار و خمسمائة  مليون دينار 
فعيىل الراغب بالرشاء مراجعة هيذه املديرية خالل 
مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معيه التأمينيات القانونيية عيرشة مين املائية من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعية ورقميه :- كيوت/ الفالحيه/ يف شيارع 
فرعيي / بعييد عن نهير دجله املرقيم 1/ 20 م 46 

نصف الدجيله
2-جنسه ونوعه : ارض خاليه من الشواغل 

3-حيدوده واوصافيه: كما ما مثبيت يف صورة قيد 
العقار  

4-مشتمالته :-  
5-درجة العمران :

6مساحتة :- 2اولك و 21مرت مربع 
7– الشاغل :- 

8–القيمة املقيدرة : 90,000,000 تسيعون مليون 
دينار عراقي ال غر

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /2021/773

التاريخ/2021/11/30 
أعالن 

تبييع مديرية تنفيذ سيدة الكوت العقار التسلسيل 
2092/1م 46 نصيف الدجيليية  الواقيع يف ألكيوت 
العائيدة للمدين)1ي باسيم ماجد كاظيم 2ي نضال 
ماجد كاظم 3ي ميساء ماجد كاظم 4ي أبتسام ماجد 
كاظم( املحجوز لقاء طليب الدائن )1ي حازم ماجد 
كاظم 2ي سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسم ماجد(

البالغ )1,500,000000(مليار و خمسمائة  مليون 
دينيار فعىل الراغب بالرشاء مراجعية هذه املديرية 
خالل ميدة )30ييوم ( تبدأ مين اليوم التيايل للنرش 
مسيتصحبا معيه التأمينيات القانونيية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت/ منطقة الكارظية/ بعيد 
عن نهر دجله املرقم 1/ 2092 م 46 نصف الدجيله
2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة  

3-حيدوده واوصافيه: كما ما مثبيت يف صورة قيد 
العقار  

4-مشتمالته :-  
5-درجة العمران :

اصيل  مين  16547916سيهم   -: 6مسياحتة 
89286768سهم

7– الشاغل :- 
8–القيمية املقيدرة : 100,000,000 مائية ملييون 

دينار عراقي ال غر

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

اىل املتهيم الغائب / )الرشطي عدي محمد زكي عبد 
الكريم البهاديل (   

املنسيوب اىل  / مديريية رشطية محافظية البرصة 
واملنشات

العنوان / محافظة البرصة / حي الحسني  
بما انيك متهم وفق املادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
الختالسك املسدس الحكومي املرقم  

GGW831 نوع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن 
عتياد فارغ عيدد 2 اثنيان وعتاد مسيدس عدد 30 
ثالثيون اطالقه نوع  9 ملم وفرشية تنظيف عدد 1 
واحد ومرود تنظيف عدد 1 واحد وماليه عتاد عدد 1 
واحد  وحافظة مسدس عدد 1 واحد وكراب بالستك 
ذو موضعيني عدد 1 واحد يف عيام 2008  ولم تقوم 

باعادة ما بذمتك او دفع مبلغ التضمني لحد االن   
وملجهولية اقامتيك اقتىض تبليغك بهذا  االعالن عىل 
ان تحير امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / 
املنطقة الخامسية البرصة خالل ميدة ثالثون يوما  
مين تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك ومقر 
عمليك  وتجيب عىل التهمية املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا اسيتنادا 
الحيكام امليواد  )65 و 68 و 69( مين قانون اصول 
املحاكميات الجزائيية لقوى االمين الداخيل رقم 17 

لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /773 /2021
التاريخ/2021/11/30

أعالن 
تبييع مديرية تنفيذ سيدة الكوت العقار التسلسيل 
2090/1م 46 نصيف الدجيليية  الواقيع يف ألكيوت 
العائيدة للمدين)1ي باسيم ماجد كاظيم 2ي نضال 
ماجد كاظم 3ي ميساء ماجد كاظم 4ي أبتسام ماجد 
كاظم( املحجوز لقاء طليب الدائن )1ي حازم ماجد 
كاظم 2ي سيامي ماجد كاظم 3ي عيل باسم ماجد(

البالغ )1,500,000000(مليار و خمسمائة  مليون 
دينيار فعىل الراغب بالرشاء مراجعية هذه املديرية 
خالل ميدة )30ييوم ( تبدأ مين اليوم التيايل للنرش 
مسيتصحبا معيه التأمينيات القانونيية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعية ورقمه :- كيوت/ منطقية الكارظية / 
بعييد عن نهر دجليه املرقيم 1/ 2090 م 46 نصف 

الدجيله
2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

3-حيدوده واوصافيه: كما ما مثبيت يف صورة قيد 
العقار  

4-مشتمالته :-  
5-درجة العمران :

اصيل  مين  16547916سيهم   -: 6مسياحتة 
892866768سهم

7– الشاغل :- 
8–القيمة املقدرة : 120,000,000 مائة و عرشون 

مليون دينار عراقي ال غر

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة 2017/1413

التاريخ 2021/11/28
اىل املنفذ عليه 

اىل املدين حازم امر جبار
لقيد تحقق لهيذه املديرية من كتياب مركز رشطة 
الصيوب الصغر ومختار املنطقية املرقم 11346 يف 
2021/11/18 انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واسيتنادا للمادة 27 من قانيون التنفيذ تقرر 
تبليغيك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ السيماوة 
خالل خمسية عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك سيتبارش هذه املديريية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

ملييون  مبليغ  بتسيديد  الزاميك  املحيرر  اوصياف 
واربعمائة وسيبعة واربعون الف دينار عن اجر مثل 
اشغاله العقار املرقم 5/56 م19 ام العصافر للمدة 
مين 2002/9/14 ولغايية 2004/10/9 وتحمليه 
الرسم واملصاريف واتعاب محاماة الوكيل الحقوقي 
محميد عبيد الزهرة واسييل عييل عبد مبلغيا مائة 
واربعة واربعون الف وسيبعمائة دينار حسب قرار 
محكمة بيداءة السيماوة املرقيم 1220/ب/2017 
يف 2017/8/27 ومبليغ الرسيوم الدعيوة البالغية 

209,000
مائتان وتسعة الف دينار

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد 5107/ب2021/5
التاريخ 2021/11/28

اعالن
اىل املدعيى عليهيم / فوزيية جعفر هيادي وفليحة 

شهيد ياسني وعادل حامد ابراهيم 
اقيام املدعيي محمد حسيني جعفر هيادي الدعوى 
البدائيية املرقمية اعاله والتيي يطلب فيهيا الحكم 
بابطيال كافية القييود العقارية التي تليت عىل قيد 
مورثة املدعي اعاله املرحومة ملوك ابراهيم واعتبار 
قييد مورثة املدعي املذكور بالعيدد 39/ت1968/2 
رقيم الجلد 139  والخياص بالعقار املرقم 1066/1 
حيي الزهراء ثابيت الحكم ولثبيوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي السيعد جاسم حسين الشيمرتي ومختار حي 
الفرات نارص حسني الحدراوي ومختار حي الزهراء 
2 عباس شيهيد ابو حيه علييه قررت هذه املحكمة 
تبليغكم اعالنيا بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصيادف يف ييوم 2021/12/9 السياعة التاسيعة 
صباحيا وعند عيدم حضوركم او ارسيال من ينوب 
عنكم قانونا سيوف تجري املرافعية بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

متديد موعد غلق
)تيود رشكة نفيط ذي قيار اعالم 
واليرشكات  املشياركة  اليرشكات 
املناقصية  يف  باملشياركة  الراغبية 
املرقمية )                                  ( 
الخاصة بي ) مرشوع بناية الهييئات 
متعددة الطوابق(بتمديد موعد غلق 
املناقصة لغاية الساعة الثانية عرش 

ظهرا   من يوم 2021/12/15(
 مع التقدير

9032/21/ST

عـ / مدير عام رشكة نفط ذي قار
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رياضة7
العدد )2501( االربعاء  1  كانون االول  2021

تعادل مثري بني العراق وعامن يف بداية مشوارمها بكأس العرب
             المستقبل العراقي/ متابعة

حسم التعادل اإليجابي مواجهة منتخبي العراق 
وعمان يف مواجه�ة افتتاح بطول�ة كأس العرب 
به�دف لكال الفريق�ن يف املباراة الت�ي اقيمت يف 

استاد الجنوب يف العاصمة القطرية الدوحة .
اه�دف منتخ�ب عم�ان  س�جله الالع�ب صالح 
اليحيائ�ي من ركلة ج�زاء يف الدقيق�ة 78 هدف 
منتخ�ب الع�راق س�جله حس�ن عب�د الكريم يف 
الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من 

ركلة جزاء.
افضلية عراقية

ش�هد الش�وط األول أفضلي�ة عراقي�ة من حيث 
الحيازة عىل الكرة واالنتشار يف امللعب واملحاوالت 
الج�ادة عىل املرمى بينم�ا بدأ املنتخ�ب العماني 

أكث�ر تحفظا وس�عى لغل�ق ملعبه، مع ذلك بك�ر املنتخب 
العراقي يف املحاوالت عرب تس�ديدة ملحمد قاس�م من ركلة 
حرة يف الدقيقة 9 من املباراة مرت بجوار القائم رد املنتخب 
العمان�ي جاء عن طريق جمعة الحب�ي بكرة ايضا مرت 

بجوار القائم.
العارضة حمراء

ارت�دت عارض�ة مرم�ى املنتخ�ب العمان�ي ال�زي األحمر 
وتضامنت مع املنتخب العماني يف مناس�بتن حيث وقفت 
حائلة أمام محمد قاس�م بتس�ديدة هائل�ة يف الدقيقة 21 

حي�ث ردت الك�رة وحرم�ت املنتخ�ب العراق�ي من هدف 
التقدم، وتكرر الحايل يف الدقيقة 32 عندما ردت كرة الالعب 
احم�د فرحان والتي مس�ت ي�د الحارس العمان�ي قبل أن 
تصطد بالعارضة وتتحول ركنية، فيما اقترصت محاوالت 
املنتخب العماني بتس�ديدة املنذر العل�وي التي تصدى لها 
فهد طالب لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي وأفضلية 

عراقية باألداء.
أفضلية عمانية

تغري األداء يف الش�وط الثاني وظه�ر املنتخب العماني أكثر 
فاعلية وحيوية واس�تحوذ عىل الكرة وسيطر عىل منطقة 

العمليات، وسط تراجع واضع للمنتخب العراقي، 
وحاول املنتخب العماني من ركلة حرة لكنها لم 
تكن برتكيز عايل لتمر بجوار القائم، وتلقى العب 
املنتخب العراقي يارس قاس�م البطاقة الصفراء 
الثانية ويطرد من املباراة يف الدقيقة 69  بتدخله 
القوي عىل الالعب العماني ليكمل املباراة الفريق 

بعرشة العبن.
ركلة جزاء

اس�تغل املنتخب العماني الفراغ�ات التي خلفها 
طرد الالعب يارس قاس�م لينطل�ق الالعب امجد 
الحارث�ي بكرة م�ن الجانب األيم�ن تدخل عليه 
مدافع املنتخب العراقي حسن رائد بقوة ليحتسب 
الحكم ركلة جزاء س�جل منها ص�الح اليحيائي 
ه�دف منتخب عم�ان األول يف الدقيقة 78 لتزيد 
معاناة املنتخ�ب العراقي حيث حاول بيرتوفيش 

اجراء عدد من التغيريات لتصحيح مسار الفريق.
وحاول البديل حس�ن عبد الكريم من تسديدة مرت بجوار 
القائ�م، رد عليه العماني صالح اليحيائي بكرة تصدى لها 

فهد طالب.
وحص�ل املنتخب العراقي ع�ىل ركلة جزاء بع�د العودة إىل 
تقني�ة الفيدي�و وتعرض املهاجم ايمن حس�ن للس�حب، 
تصدى لها الحارس لكنه تحرك من مرماه ليعيدها الحكم 
س�جل منها حس�ن عبد الكري�م لتنتهي املب�اراة بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكال الفريقن.

مدرب شباب العراق: سنخوض 
النهائي بواقعية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب منتخب ش�باب العراق عماد محمد، 
أن فريق�ه جاه�ز لنهائي بطولة غرب آس�يا، 
أمام لبنان، الذي س�يقام مساء اليوم األربعاء، 

يف ملعب املدينة بالعاصمة العراقية بغداد.
وقال محمد يف ترصيحات خاصة ل�«كووورة«: 
»منتخبنا جاه�ز ملواجهة الغد والفريق خاض 
مران�ه تحضريا للمب�اراة النهائي�ة، فاملنتخب 
اللبنان�ي م�ن املنتخب�ات الجي�دة وتأه�ل من 
املجموعة الثانية بعد أن قدم مستويات مقنعة 

قادته للمباراة النهائية«.
وأضاف: »جمي�ع الالعبن عىل أت�م الجاهزية 
لخوض املباراة النهائية باستثناء محمد جميل 
ال�ذي تع�رض لإلصاب�ة يف مب�اراة فلس�طن، 

وس�نخوض املب�اراة بواقعي�ة، فالفريق املناف�س محرتم 
ويض�م مجموع�ة طيب�ة ولديه طم�وح التتوي�ج باللقب 

كذلك«.
وأشار: »منتخب شباب العراق مازال يف طور البناء، وبالتايل 

وصوله للمباراة النهائية فرصة للتعود عىل املباريات املهمة 
وتحت ضغط جماهريي، فالالعبون بحاجة إىل الخربة وتلك 

املباريات تضيف لهم الكثري«.
يش�ار إىل أن الع�راق تأه�ل إىل املب�اراة النهائي�ة بتصدره 
املجموعة األوىل فيما تأهل لبنان كبطل للمجموعة الثانية.

الكشف عن موقف باريس 
من رحيل بوكيتينو ليونايتد

وكالء ديمبيل هيددون 
برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ارت تقارير فرنسية إىل ترحيب باريس سان جريمان، 
بالس�ماح ملدربه ماوريس�يو بوكيتينو بالرحي�ل لتدريب 

مانشسرت يونايتد، برشطن.
فف�ي الوق�ت ال�ذي ارتبط في�ه اس�م بوكيتين�و بتدريب 
مانشس�رت يونايت�د، تعاق�د الن�ادي اإلنجليزي م�ع رالف 
رانجني�ك لتويل املهمة كمدرب مؤقت حتى نهاية املوس�م، 

وذلك عقب إقالة أويل جونار سولسكاير.
وبحس�ب ما نقلت صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، كان 
باريس سان جريمان سيوافق عىل رحيل بوكيتينو يف حال 
دفع مانشس�رت يونايتد 17 مليون إسرتليني إلنهاء تعاقد 

املدرب الذي يمتد حتى شهر يونيو/ حزيران 2023.
ويف ح�ال توصل الطرف�ن التفاق بش�أن األم�ور املادية، 
كان س�ان جريمان س�يعلق موافقته عىل رحيل بوكيتينو 
بعده�ا، عىل م�دى قدرته باقناع زين الدي�ن زيدان، مدرب 
ريال مدريد الس�ابق، بخالف�ة األرجنتيني، يف ظل إش�ارة 
بع�ض التقاري�ر إىل رغبة زيزو بش�كل أس�ايس يف تدريب 

املنتخب الفرني.

مكاملة تثبت تورط يوفنتوس يف قضية فربكة الصفقات

تشايف يرفض صفقة كومان

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إيط�ايل، الثالثاء، 
ع�ن دليل جديد يثبت ت�ورط يوفنتوس يف 

قضية فربكة الصفقات.
حالًي�ا،  للتحقي�ق  يوفنت�وس  ويخض�ع 
بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية 
يف الصفقات خالل الس�نوات املاضية من 

أجل زيادة رأس مال النادي.
وقالت صحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، 
إنه�ا حصل�ت ع�ىل مكاملة ب�ن اثنن من 
مس�ؤويل يوفنت�وس يق�والن خالله�ا إن 
النادي لم يواجه أي أزمة أسوأ من القضية 
الحالية سوى وقت »الكالتشيو بويل« عام 

.2006

»الكالتش�يو  أزم�ة  واكتش�فت 
ب�ويل« أيًضا من خ�الل مكاملات 
هاتفي�ة أثبتت ت�ورط يوفنوس 
يف التالع�ب بنتائ�ج املباري�ات، 
إىل  يميل�ون  ح�كام  واختي�ار 

مصلحتهم.
وتعرض يوفنتوس يف »الكالتشيو 
ب�ويل« لعقوب�ة الحرم�ان م�ن 
لقبي ال�دوري يف 2005 و2006 
م�ع الهب�وط إىل دوري الدرج�ة 

الثانية.
وأش�ارت  »ال ريبوبليكا« إىل أنه 
تم اس�تجواب مديري يوفنتوس 

وماوريتس�يو  تش�ريوبيني  فيديريك�و 
أريفابيني م�ن قبل مكتب املدعي العام يف 

تورينو.وأوضحت أنه من املتوقع أن تعقد 
ثالث جلسات استماع أخرى قبل استدعاء 
مكت�ب املدع�ي الع�ام للمتهم�ن، وهم« 

أنيي�يل والنائب  أندريا  الرئيس 
باف�ل نيدفيد واملدي�ر الريايض 

السابق فابيو باراتيتيش.
وذكرت أنه س�يتم االنتهاء من 
التحقيق�ات يف مكت�ب املدعي 
الع�ام يف تورينو يف غضون 15 
يوًما، ثم سرتس�ل التقارير إىل 
االتح�اد اإليطايل لك�رة القدم، 
ال�ذي س�يتحقق م�ن احتمال 

وجود مخالفات رياضية.
إيطالية مؤخرًا  وأكدت تقارير 
أن عقوب�ة يوفنتوس قد تصل 
الثاني�ة  للدرج�ة  الهب�وط  إىل 
وتجري�ده م�ن آخ�ر لق�ب دوري حصل 

عليه.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن رفض تشايف هرينانديز 
املدي�ر الفني لربش�لونة، إلح�دى الصفقات الت�ي طلبها 
الهولن�دي رونالد كوم�ان، املدير الفني الس�ابق للفريق.

وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
كوم�ان طال�ب إدارة برش�لونة بالتعاق�د م�ع فرنان�دو 
ريجس العب خط وس�ط إش�بيلية، والذي ينتهي عقده 
يف صيف 2022.وأضاف�ت الصحيفة: »كومان كان يعترب 
فرنان�دو صاحب ال�34 عاما، العبا قويا بدنيا ومنضبطا 

تكتيكي�ا وذكي�ا، ولدي�ه تحكم جي�د بالكرة، كم�ا يملك 
خربات أوروبية مميزة خالل مس�ريته حيث لعب لبورتو 
ومانشس�رت س�يتي وجالط�ة رساي وإشبيلية«.وأش�ار 
التقري�ر، إىل أن كوم�ان أدرك أن بوس�كيتس بحاج�ة إىل 

الراحة نظرا لطريقة لعب برشلونة.

فيفا خيترب تقنية جديدة لكشف التسلل يف كأس العرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« أن كأس العرب التي 
انطلقت الثالثاء، ستشهد اختبار تقنية جديدة »نصف آلية« 
لكش�ف حاالت التس�لل، تمهيدا إلمكانية استخدامها نهاية 
العام املقبل يف كأس العالم 2022.وتهدف هذه التكنولوجيا 
إىل زيادة املوثوقية وترسيع اكتش�اف التس�لل، وسبق أن تم 

اختباره�ا يف أملانيا وإس�بانيا وإنجلرتا،« لكنها كانت تنتظر 
بدايتها يف بطولة كاملة وفقا ليوهانس هولتسمولر، مسؤول 
قس�م االبت�كار يف »فيفا«.وأطلق ع�ىل التكنولوجيا »نصف 
آلي�ة« )س�يمي-أوتومايتد( ألن القرار النهائي يف احتس�اب 
التس�لل من عدمه يبقى يف نهاية املطاف من صالحية حكم 
الفيديو املس�اعد »يف أيه آر«، خالفا لتكنولوجيا خط املرمى 
التي تحدد بش�كل جازم تجاوز الكرة للخط.وتعمتد التقنية 

الجدي�دة عىل كامريات يف س�قف امللعب ي�رتاوح عددها بن 
10 و12، وذلك ملتابعة الالعبن ومساعدة الحكام عىل تقدير 
نقطتن حاس�متن: اللحظة التي يتم فيه�ا تمرير الكرة أو 
ملس�ها، وموقع كل جزء من أجزاء أجس�ام الالعبن املعنين 
اس�تنادا اىل خ�ط التس�لل الوهمي.وس�ُتنقل البيانات التي 
تم جمعه�ا، يف الوقت الفعيل تقريب�ا اىل خلية حكم الفيديو 
املساعد، والقرار النهائي يكون دائما عىل عاتق الحكم نفسه 

بحس�ب ما ش�دد االتحاد الدويل للعب�ة.ورشح رئيس لجنة 
التحكي�م يف »فيف�ا«، اإليطايل بيري لويج�ي كولينا يف مقطع 
فيدي�و نرشته الهيئ�ة الكروية العليا أنه »يت�م اتخاذ القرار 
بعد تحليل ليس فقط موقف الالعبن، لكن أيضا مشاركتهم 
يف الحرك�ة. التكنولوجي�ا، إن كان اليوم أو غ�دا، يمكنها أن 
ترسم خطا لكن تقييم التدخل يف اللعبة أو مع الخصم يبقى 

يف أيدي الحكم«، حسبما نقلت »فرانس برس«.

قطبا مانشسرت يرفضان نجم برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد خالل 
املريكات�و الش�توي املقبل، م�ن أجل مس�اعدة كتيبة 
املدرب تشايف هرينانديز، عىل إعادة البارسا إىل مكانته 
»س�بورت«  لصحيف�ة  الليجا.ووفًق�ا  يف  الطبيعي�ة 
الري�ايض  املدي�ر  أليمان�ي  ماتي�و  ف�إن  اإلس�بانية، 

لربش�لونة، وفريان ريفرتر املدير الع�ام، تفاوضا مع 
مانشس�رت سيتي ويونايتد خالل األسبوع املايض عىل 
ضم أكثر من العب.وأشارت إىل أن املفاوضات تركزت 
ع�ىل ضم ف�ريان توري�س من الس�يتي، وإدينس�ون 
كافان�ي وأنتون�ي مارس�يال م�ن الش�ياطن الحمر.
وأوضحت أن برش�لونة عرض عىل قطبي مانشس�رت 
التعاقد م�ع الربازييل فيليب كوتينيو، مقابل ضم أحد 

الالعبن املطلوبن، لكن النادين رفضا.
وذك�رت أن كوتيني�و أح�رز مؤخ�رًا هدفا م�ن ركلة 
جزاء يف مب�اراة فياريال، لكنه ليس ضمن حس�ابات 

التشكيلة األساسية لتشايف خالل املوسم الحايل.
وينته�ي عقد كوتيني�و مع البارس�ا يف صيف 2023، 
لكن مسؤويل برشلونة يرغبون يف التخلص منه رسيًعا 

بسبب راتبه الكبري.

كلوب رافضًا نتائج الكرة الذهبية: 
هذا النجم لن حيصل عليها أبدًا!

              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف األملاني يورجن كلوب، مدرب 
ليفرب�ول، بأن�ه تفاجأ م�ن حصول 
العب�ه امل�رصي محم�د ص�الح عىل 
املركز السابع يف حفل الكرة الذهبية، 

أمس اإلثنن.
وحص�ل األرجنتين�ي ليوني�ل ميي، 
نج�م باري�س س�ان جريم�ان، عىل 
روب�رت  ع�ىل  متقدم�ا  الجائ�زة، 
ميون�خ(  )باي�رن  ليفاندوفس�كي 
وكري�م  )تش�يلي(  وجورجيني�و 
بنزيما )ريال مدريد( ونجولو كانتي 
رونال�دو  وكريس�تيانو  )تش�يلي( 
)مانشس�رت يونايت�د( وص�الح، عىل 

الرتتيب.

وق�ال كل�وب، يف املؤتم�ر الصحف�ي 
ملباراة إيفرتون: »لقد فوجئت بمركز 

صالح يف الكرة الذهبية«.
يصوت�ون  »الصحفي�ون  وأض�اف: 
لتحديد املراكز يف الكرة الذهبية... إذا 
كنتم تعتقدون أن مو يجب أن يكون 
يف مركز أعىل، فعليكم إقناع زمالئكم 

بهذا األمر!«.
وتاب�ع: »يمكنك دائًما من�ح الجائزة 
لليونيل ميي عن مسريته االحرتافية 
يف ك�رة الق�دم، لك�ن إذا ل�م تعطها 
لروبرت ليفاندوفس�كي ه�ذه املرة، 

فإنه لن يحصل عليها أبًدا«.
وختم: »كما أرى أن صالح كان يجب 
أن يكون بالتأكيد يف مركز متقدم عن 

السابع«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل مل�ف تجديد عق�د الفرن�ي عثم�ان ديمب�يل جناح 
برش�لونة، إىل املرحل�ة األخ�رية، ب�ن وكالء الالع�ب وإدارة 
النادي الكتالوني.وقالت صحيفة »سبورت« اإلسبانية: »هذا 
األسبوع من املقرر عقد جلسة يمكن أن تكون حاسمة للغاية 
يف مس�تقبل الالعب، وقال وكالؤه إن�ه يف حالة عدم التوصل 
التفاق لتمديد العقد فلن يستمعوا ألي عرض يف يناير/كانون 
الثان�ي مهم�ا كانت أهميته، وس�ريحل مجان�ا يف الصيف«.
وأضاف�ت الصحيفة: »يلعب الطرفان حيلهما األخرية، وترى 
إدارة برش�لونة أنه لم يعد هناك مجال للتفاوض ألن الالعب 
س�يكون بمق�دوره التوقيع ألي ن�اٍد يف يناي�ر، وبالفعل تم 
تحس�ن العرض املقدم رغم الظروف االقتصادية الصعبة«.
وأش�ار التقرير، إىل أن مسؤويل برش�لونة لديهم شعور جيد 
نحو بقاء ديمبيل، الذي أكد لإلدارة الرياضية واملدرب أن نيته 
هي االس�تمرار للعب دور مه�م يف الفريق ومواصلة التطور.
وأف�ادت الصحيف�ة، أنه رغ�م كلم�ات ديمبيل، لك�ن وكيله 
اس�تمر يف املماطلة دون قبول عرض برش�لونة األخري، الذي 
كان ينص عىل التجديد لثالثة مواسم مع الحفاظ عىل الراتب 
األس�ايس بجانب متغريات حسب األهداف، ويدرك النادي أن 
الالع�ب لدي�ه ع�روض أقوى.وأوضحت »س�بورت«، أن بعد 
استبعاد وكالء ديمبيل رحيله يف يناير، فإنهم يرون أن رحيله 
مجانا يف الصيف سيكون عمال عظيما من أجل الحصول عىل 
مكافأة انتقال كبرية من ناديه املقبل، لكن كل يشء سيحسم 

خالل األيام القليلة املقبلة.

لوبيتيجي: ال أعلم من فاز بالكرة الذهبية!
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب إش�بيلية، جولن لوبيتيجي، أنه لم 
يكن يعلم بهوية الالع�ب الفائز بجائزة الكرة 
الذهبية ألفضل العب يف عام 2021، وذلك لعدم 
اهتمامه بمثل ه�ذه الجوائز يف لعبة جماعية 

مث�ل ك�رة القدم.وف�از ليوني�ل مي�ي، نجم 
باريس س�ان جريمان، أم�س اإلثنن، بجائزة 
الكرة الذهبية للمرة السابعة يف تاريخه، بعدما 
تفوق عىل ليفاندوفسكي وجورجينيو.وخالل 
مؤتم�ر صحفي عش�ية مواجه�ة كوردوبا يف 
كأس امللك، قال مدرب منتخب إس�بانيا وريال 

مدريد الس�ابق: »لن تصدقونني، لكني لم أكن 
عىل علم بمن فاز بالجائزة«.

وأض�اف: »أقوله�ا ب�كل تواضع: ك�رة القدم 
لعب�ة جماعية، أراها من هذه الزاوية، واضعا 
يف االعتب�ار أن هناك أف�راد يمتلكون إمكانات 

مدهشة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مييس: حققت الكرة الذهبية بفضل هؤالء
            المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه األرجنتين�ي ليونيل مي�ي، نجم باريس س�ان 
جريمان، رس�الة عقب فوزه بالك�رة الذهبية املقدمة 
من مجلة »فرانس فوتبول« للمرة السابعة يف مسريته.
ونرش ميي صورته مع الجائزة، عىل حسابه الرسمي 
بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، وكتب عليها: 
»رغ�م أنني دائًما م�ا أفضل اإلنج�ازات الجماعية، إال 
أنني ال أستطيع إخفاء س�عادتي بحصد جائزة الكرة 
أن أش�كر كل  »أود  الذهبي�ة م�رة أخرى«.وأض�اف: 

زمالئ�ي واملوظف�ن يف منتخب األرجنت�ن عقب العام 
الجميل الذي عش�ناه، وأيًضا لتلك املجموعة املوجودة 
يف برشلونة وباريس س�ان جريمان«.واختتم: »أشكر 
عائلتي وأصدقائي بالطبع، وكذلك جميع األش�خاص 
الذي�ن يدعمونن�ي، والذين هم بج�واري ويعتنون بي 
ويجعلون�ي أؤدي كل يوم: لواله�م جميًعا لم يكن هذا 
ممكًنا.. وشكرًا أيًضا ملجلة فرانس فوتبول عىل الحفل 
والجائ�زة. عناق كبري!!!«.وكان ميي نجح يف تحقيق 
لق�ب كوبا أمريكا مع منتخب األرجنتن خالل الصيف 

املايض، كما فاز بكأس ملك إسبانيا رفقة برشلونة.
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كائ�ن حي بموطنه واملحافظة عليه والدفاع عن�ه عندما يتعرض للخطر وتكاد 
تك�ون الس�مة العامة لجمي�ع املخلوقات إال اإلنس�ان فتجد فيه�م من ينحرف 
ويش�تط عن هذه القاعدة ليكون مع�وال يف تدمري أرضه وموطنه واالعتداء عىل 

أهله وإهالك الحرث والنسل، وأولئك النفر يطلق عليهم بالعمالء والخونة.
ومن هذا املنطلق انقس�م البرش منذ بدأ الخليفة األوىل إىل فس�طاطني، فسطاط 
الح�ق والباطل، والرش والخري، اإليمان والكفر، العدل والظلم، الرشيف والعاهر، 

األمني والغادر، الغيور واملاجن، املخلص والخائن..
وعىل ضوء هذه التضادات والتناقضات يف البرش انطلق الرصاع بني الخري والرش 
ونشبت الحروب واستبيحت االعراض وُسِفكت الدماء وتشكلت القوى العظمى 

املتجربة وسباق التسلح والهيمنة والتسلط..
ال نري�د أن نسرتس�ل ونذهب بكم بعي�دا يف دهاليز التاريخ، لكن دعونا نس�لط 
الضوء الي�وم عىل أحد جوانب الخري ورشيحة من األخيار الذين نذروا أنفس�هم 
يف مقارع�ة الجه�ل بعيدا عن جعجعة الس�الح والجاه واملناص�ب واملحاصصة 

واملطامع يف العراق.
إنه�م بعضا م�ن علماء العراق ومثقفيه�م من الداخل والخ�ارج والذين اتحدوا 
متطوع�ني تح�ت كيان علم�ي مجتمع�ي رصني )اتح�اد النخ�ب واألكاديميني 
العراقيني(، وهم يعملون ومنذ عام كمجموعة النحل بنسق رائع يف تناول العديد 
من القضايا ويف مختلف الجوانب العلمية والتقنية الهندس�ية والطبية وشؤون 
الرياض�ة والش�باب وامل�رأة واملالي�ة واملرصفي�ة والقانونية واإلداري�ة بالبحث 
والتحلي�ل ووضع الحل�ول إلزالة املعوقات التي تع�رتض كل ملف وخدمة تؤرق 
الشعب العراقي خصوصا بعد أن تعرضت لالنهيارات بعد اإلحتالل، عرب دراسات 
ومح�ارضات وندوات علمية رصينة ومن املمكن العودة إليها فهي منش�ورة يف 
موقع االتحاد والعديد من املواقع، والتي هي بمثابة كنز وارش�يف علمي ضخم 
من الدراسات للرجوع اليه متى ما توافر للعراق الظروف املناسبة للنهوض من 
كبوت�ه، فضال عن تواجدهم امليداني ومن يمثلهم بتش�جيع الفعاليات املختلفة 
الرياضية والش�بابية ودعمهم لها رغم محدودية الجانب االقتصادي وقد انفتح 

هذا االتحاد كذلك ليحجز له مقعدا يف الجامعة األفروآسيوية..
وما يدعونا للفخر بهذا االتحاد هو عمله الدؤوب وعزمه عىل عقد أضخم مؤتمر 
دويل وهو األول من نوعه يتناول )انهيار االقتصاد العراقي الواقع واآلفاق ودور 
الديون املقيتة( للفرتة من 12-11 ديس�مرب املقبل2021 يقدم فيه خرية الخرباء 
واملتخصص�ني بحوثا رصينة يف عدة محاور س�يكون ل�ه بالغ األهمية يف الواقع 
اإلقتصاد العراقي. وبس�بب ظروف جائحة كورونا ومتحوراتها فقد تم اإلجماع 
واإلتف�اق عىل أن يعقد هذا املؤتمر والذي من املؤمل أن يش�هد حضورا أكاديميا 
وجماهرييا عراقيا وعربيا وعامليا كبريا عرب برنامج زووم، ويعمل الكادر التقني 
يف اإلتحاد بش�كل دؤوب بتهيئة كل الوس�ائل املتاحة ليك�ون الدخول إىل املؤتمر 
متي�را للجمي�ع عرب رابط س�يتم ن�رشه الحقا ع�ىل جميع وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي. وبدورن�ا نش�يد بما يقوم به ه�ذا االتحاد وقامات�ه الوطنية وعىل 
رأسهم الشخصية الرياضية املرموقة والقامة العراقية الدكتور عبد القادر زينل 
ملا يبذله من جهد عظيم بتأسيس هذا االتحاد وإنجاحه.. هكذا هم نخب العراق، 

يبقى العراق يف عروقهم وحدقات عيونهم أينما حلوا وارتحلوا..

له�ا معان�ي كث�رية بحس�ب البل�د العربي ال�ذي يس�تخدمها، تلك 
هي كلمة )طش�ه(، إال أنه�ا تعني يف اللهجة الزنَكالديش�ية )طلب 
الش�هرة( وإن كان�ت يف غالبه�ا تأتى عن فعل او قول س�لبي يقوم 
به ش�خص، يف زمن غال�ت فيه االخ�الق الحميدة، فلي�س املهم ما 
يقدمه الشخص من محتوى جيد، بقدر ما يقدمه من محتوى يسء 

ومبتذل وغريب…
الفنان الكبري عادل إمام يف مرحية “ش�اهد ما شافش حاجه” يف 
مشهد املحكمة، يقال إن الفنان خرج كثرياً عن النص يف هذا املشهد 

بالذات، حيث قال للقايض:
عارف آخر نفق العباسية؟

القايض يرد:
ايوه عارفه!

عادل إمام:
يف واحد بتاع عصري هناك!

القايض:
ايوه مالوه؟

عادل إمام يرد:
وِحش متبئاش ترشب منه!

حوار عادي يف مشهد غري عادي أبداً، حيث قام الفنان بإيصال رسائل 
عدي�دة، من خ�الل كلمات�ه وحركاته تجاه القايض واملستش�ارين 

واملحامي واملجرم واملدعي العام وغريهم.
الغري�ب يف املوضوع ان�ه بالفعل كان يوجد ثمة مح�ل لبيع عصري 
القصب يف اخر نفق العباسية، وكان عصريه سيئاً جداً؛ واألغرب أنه 
عندما حققت املرحية نجاحاً جماهريياً وانتش�اراً واسعاً، استاء 
صاح�ب املح�ل، حتى أنه فك�ر يف رفع قضية ع�ىل كادر املرحية، 
لكنه تفاجأ بازدياد عدد الزبائن الكبري، القادمني من مناطق بعيدة، 

فقط لتجربة عصريه اليسء.
صاح�ب املحل الذي كان عىل وش�ك االفالس واغالق محله، بس�بب 
سمعة عصريه اليسء، ازداد عدد زبائنه وحقق ارباحاً طائلة، فقام 
بفتح فروع جديدة لعصريه اليسء، والفضل يعود لعادل إمام الذي 

قام بالدعاية العكسية له، واعالن مجاني ملحله.
الخدمة الت�ي قدمها عادل إمام لصاحب املح�ل، هي نفس الخدمة 
الت�ي نقدمها نحن لجم�وع الحمقى والجهلة، يف وس�ائل التواصل 
االجتماعي، ذلك بمش�اهدة هرطقتهم والتعليق عىل تفاهاتهم. مع 
العل�م انه يجب تركهم مهما فعلوا وأس�اءوا، ألنن�ا حني نتكلم عن 
إس�اءتهم فإننا نساعد من حيث ال نشعر عىل )طشتهم(، قال تعاىل 
)ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْع�رِْف َوأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلنَِي ]األعراف: 199[(، 
كذل�ك )َوإَِذا َس�ِمُعوا اللَّْغَو أَْعرَُض�وا َعْنُه َوَقاُل�وا لََن�ا أَْعَماُلَنا َولَُكْم 

أَْعَماُلُكْم َساَلٌم َعلَْيُكْم اَل َنْبَتِغي الَْجاِهلنَِي ]القصص: 55[(.
بقي يشء…

ال تجعلوا من الحمقى مشاهرياً، يسريون بكم اىل الهاوية…

بالصور.. خسائر »كبرية جدًا« يف حريق الشورجة واإلطفاء يستعني بنهر دجلة
 كش�فت مديري�ة الدف�اع املدن�ي، تفاصيل 
الحري�ق يف س�وق الش�ورجة وس�ط بغ�داد 
ال�ذي أندلع صباح امس الثالثاء. وذكر إعالم 
الدفاع املدني :«ال تزال الفرق يف إستنفار تام 
إلخم�اد حريق الش�ورجة«. وأضاف »زوارق 

الدف�اع املدن������ي تمرك�زت يف نهر دجلة 
ليتم التنس�يق وإمداد عجالت اإلطفاء باملاء 
مب�ارشة من النهر«. ولفت اىل ان »الخس�ائر 
املادية املس�جلة كبرية جداً وال توجد خسائر 
ان  املدن�ي،  الدف�ع  اع�الم  وب�ني  برشي�ة«. 

»األسواق املحرتقة بسبب البناء ب�}السندويج 
بنل{ الذي عج�ل عملية اإلحرتاق« من���وها 
اىل ان »األس�واق وامل����خازن املح����رتقة 
واملالب�س  العط�ور  مخ�ازن  م�ن  متنوع�ة 

النسائية والحقائب«.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نتقدم بوافر الشكر والتقدير اىل السيد 
) محم�د هاش�م حس��ني ( مخول 
رشكة مصايف الوس�ط يف الس�يطرة 
الرئيس�ية مل�ا يق�دم�ه م�ن جه�د 
متمي�ز  يف تقديم كافة التس�هيالت 
للمندوب�ني واملراجع�ني ،متمنني له 
دوام الت�وفي��ق والنج�اح يف مهام 

عمله النبيل. 
اسرة تحرير المستقبل العراقي

حينم�ا يكون العط�اء فاع�اًل والجهد ممي�زاً والثمرة 
ملموس�ة عنده�ا يكون للش�كر معنى وللثن�اء فائدة 
ودائما س�طور الش�كر تك�ون يف غاي�ة الصعوبة عند 
صي���اغتها فك��ل الش�كر والتق���دير اىل الدكت�ور 
) كاصد حس�ن ( جراح عيون اختصايص - ولعل جود 
االخالق يدفع بنا اىل االعرتاف بالش�كر والتقدير .. ومن 

اليشكر الناس ال يشكر الله . 
اتق�دم لحرضتكم بأس�مى العبارات املعط�رة برائحة 
الورد وأجمل عبارات الثناء عىل كل ماقدمتموه يل خالل 
ف�رتة تواجدي تح�ت رعايتكم الكريم�ة ،  فكنتم خري 
مثال يف الكفاءة الطبي�ة املمزوجة بالرعاية واالهتمام 

.حفظكم الله ورعاكم ووفقكم يف مهنتكم النبيلة .  
عبد الكريم محسن بنيان

شكر وتقدير اىل الدكتور »كاصد حسن«شكر وتقدير

مأساة العروس العراقية.. حاولت العبور خلطيبها فغرقت يف  بحر املانش
الكردي�ة  الع�روس  ن�وري،  مري�م  أصبح�ت 
العراقي�ة التي لقي�ت حتفها غرقا يف مأس�اة 
غرق ق�ارب الالجئ�ني ببح�ر املان�ش، عنوانا 
آلالف قصص الع�ذاب والقهر واملوت التي راح 
ضحيتها أبرياء هائم�ون عىل وجوههم، بحثا 

عن حياة كريمة وآمنة يف الغربة.
مري�م املولودة ع�ام 1997 يف مدينة س�وران، 
وهي مركز قضاء تابع ملحافظة أربيل يف إقليم 
كردس�تان العراق، كانت عىل تواصل مس�تمر 
م�ع خطيبها ع�رب إح�دى منص�ات التواصل 
االجتماع�ي وهي عىل متن الق�ارب املطاطي، 
أثن�اء محاولته�ا عب�ور القن�ال، لدرج�ة أنها 
أخربت�ه أن القارب يكاد يغرق وأنهم ينتظرون 
النجدة. وحس�ب ما رسده خطيبها لوس�ائل 
إعالم بريطانية، فإنه كان يتعقب مسار مريم 
عن طريق نظام تحديد املواقع )جي بي إس(، 
وعندما غابت إشارتها أدرك بحرقة شديدة أنه 
قد فقدها، ولألبد. حاور موقع »س�كاي نيوز 
عربي�ة« كرمان�ج، ابن عم الع�روس الضحية 
التي جسدت عذاب املهاجرين ومآسيهم حول 
العالم، فقال: »مع األس�ف مريم وهي ال زالت 
يف ريع�ان ش�بابها كانت ضم�ن ضحايا غرق 
ق�ارب مم�ر املان�ش، فبعد أن خطبت لش�اب 

عراقي مقي�م يف بريطانيا، غادرت نحو أوروبا 
حيث وصلت لفرنسا كي تعرب عرب بحر املانش 
وتلتح�ق بخطيبها، ومع األس�ف غرق القارب 
يف ع�رض البح�ر«. ويضيف قريب العروس�ة 
الغريق�ة: »جثمان مريم يف فرنس�ا اآلن، حيث 
تعرف عليها يوم الجمع�ة أحد معارفنا املقيم 
هناك، وكانت زوجته وتدعى مهاباد هي أيضا 
من بني الضحايا برفقة مريم يف رحلة املوت«.

وطل�ب كرمانج من حكومة إقليم كردس�تان 
الع�راق »العمل ع�ىل إعادة جثمانه�ا للوطن، 
فه�ي التي هاج�رت لتبدأ حي�اة جديدة أفضل 

يف  وغام�رت  والطموح�ات،  األح�الم  ملؤه�ا 
س�بيل تحقيقه�ا بحياتها، وخاض�ت أصعب 
الطرق حتى وصلت إىل هناك، لكن مع األس�ف 
غرق�ت عىل بعد كيلومرتات قليلة قبل الوصول 
إىل ال�رب الربيطان�ي، حيث خطيبه�ا الذي كان 

بانتظارها«.
واس�تطرد بن�ربة حزين�ة: »م�ع األس�ف دول 
كربى كربيطانيا، ورغم تقديم نفسها كنموذج 
للديمقراطي�ة وحق�وق اإلنس�ان، ال تس�مح 
ملن يمل�ك اإلقام�ة فيها باس�تخراج تأش�رية 
نظامي�ة لزوجت�ه، مما يضطر الن�اس يف مثل 
ه�ذه الحاالت، كما فعلت ابنتنا مريم، ملحاولة 

الوصول إليها بطرق خطرة جدا«.
جريال�د  الفرن�يس  الداخلي�ة  وزي�ر  وكش�ف 
دارمان�ني، أن الق�ارب كان يحم�ل ع�ىل متنه 
34 ش�خصا، وق�د أُنقذ الجئ�ان وهما يف حالة 
صحية حرجة ويخضعان إىل العالج يف فرنسا، 
أحدهم�ا عراقي واآلخر صوم�ايل، فيما ال يزال 

آخرون يف عداد املفقودين.
ويع�د ح�ادث الغ�رق ال�ذي وق�ع األربع�اء، 
األس�وأ من نوعه عىل مدى الس�نوات املاضية، 
م�ع ارتف�اع ح�االت العب�ور للمهاجرين غري 

الرشعيني عرب بحر املانش.

تركيا تشيد بطياري العراق: حلقوا ساعة ونصف فوق أسطنبول 
وسط عاصفة عنيفة

حلقت طائرة تابعة للخط�وط الجوية العراقية، 
محلق�ة يف األجواء تركية فوق مطار إس�طنبول 
نحو س�اعة ونصف الس�اعة، ي�وم أمس االثنني 
بس�بب العاصف�ة الجوية العنيف�ة التي رضبت 
تركيا، يف حني أش�ادت الخطوط الجوية العراقية 
بالطياري�ن العراقي�ني الذي�ن أوصل�وا الرحل�ة 

بسالم.
وذكر موقع زم�ان الرتكي اإلخباري، إن »الرحلة 
رقم IA223 التي نقلتها طائرة بوينج B737 من 
مط�ار بغداد ال�دويل إىل مطار إس�طنبول الدويل، 
ظل�ت محلقة يف أجواء مدينة إس�طنبول، نصف 
املدة التي تقطعها الطائرة يف العادة للوصول من 

العراق إىل تركيا.
رضب�ت  الت�ي  الهوائي�ة  العاصف�ة  وتس�ببت 
إس�طنبول وعدد م�ن املحافظات ي�وم االثنني يف 
وفاة 4 أش�خاص وإصابة 38، فيما وقعت مئات 

الحوادث بسبب الرياح العاتية.
يف ح�ني أكد مدي�ر عام رشكة الخط�وط الجوية 
 IQ العراقي�ة، عباس عم�ران، يف ترصي�ح ملوقع
الجوي�ة  الخط�وط  إن »بق�اء طائ�رة   ،NEWS

العراقي�ة محلقة يف االجواء نحو س�اعة ونصف 
يوم االثنني بسبب العاصفة الجوية العنيفة التي 
رضب�ت تركيا دلي�ل عىل كفاءة الطي�ار العراقي 
والكوادر املوجودة يف تش�غيل الطائ�رة العراقية 
واس�تطاع البقاء بس�بب عدم وج�ود موافقات 

من مطار اس�طنبول بالهب�وط لوجود العاصفة 
القوية«.

أن »الطائ�رة نزل�ت بس�الم  وأض�اف عم�ران، 
باملس�افرين ووصلت بالتوقيت املحيل بعد اتمام 

الرحلة بشكل كامل«.


