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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

الفياض يصف احلشد
 بـ »ظفرية العراقيني«: سيدافع 

عنهم أمام أي عدو
ص2

رئيس الوزراء يؤكد للسفري األمريكي حرص العراق عىل »تعزيز التعاون« بام حيفظ السيادة 
نائب عن القانون: هروب سجناء احلسكة بداية ملؤامرة جديدة عىل العراق

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدر الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، االثنني، 
توضيح�اً بش�أن اإلعالن ال�ذي اص�دره االتحاد 
الوطني، مش�را إىل أن منصب رئاسة الجهورية 

»ليس ملكاً لحزب معني«.  
وق�ال املتح�دث باس�م الح�زب محم�ود محمد 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن�ه »عقب إع�الن نتائ�ج االنتخاب�ات الربملانية 
يف ترشي�ن األول امل�ايض، وبتوجيه م�ن الرئيس 
بارزان�ي، زار وفد م�ن املكتب الس�يايس للحزب 
جميع األحزاب الكوردية لوضع موقف مش�رك، 
وتوحيد الصف الكردي، وتشكيل وفد مشرك إىل 
بغ�داد، لضمان تلبية املطالب املرشوعة للش�عب 
الكردي، وعىل هذا األس�اس، عق�د االجتماع بني 
املكتبني السياسيني لالتحاد الوطني الكردستاني 
والديمقراطي الكردس�تاني، حيث رحب الرئيس 
بارزاني بالرئيس املش�رك لالتحاد الوطني بافل 
طالبان�ي، وكان اله�دف من ه�ذه االجتماعات 
إعداد جدول أعمال كوردس�تان لرؤية مش�ركة 
ملس�تقبل الع�راق ومطال�ب ش�عب كوردس�تان 

والعملية السياسية«. 
وأضاف، »كنا نهدف إىل تش�كيل وفد مشرك من 
جمي�ع األحزاب السياس�ية يف إقليم كردس�تان، 
ولك�ن لألس�ف ل�م ننجح يف ه�ذا املس�عى، ومن 
أج�ل تحقي�ق الوح�دة، اتفقنا عىل وفد مش�رك 
بني الديمقراطي الكردس�تاني واالتحاد الوطني 
االتف�اق  مرحل�ة  إىل  للوص�ول  الكردس�تاني 
الس�يايس، وله�ذا الس�بب قام وفد مش�رك من 

االتحاد الوطني الكردستاني .
التفاصيل ص2

احلزبان الكرديان يتنازعان عىل الرئاسة: معركة »كرس العظم«
الدميقراطي »يتمسك« برتشيح زيباري وحياول انتزاع املنصب.. واالحتاد: لن حيصل! حمافظ البرصة 

ينهي مهام تكليف االستشاريني 
الطوعيني

الصحة تصدر توضيحًا
 خيص آلية التطعيم باجلرعة 

الثالثة للفئات كافة

اإلطار التنسيقي
 يـعـلـن اسـتـمـرار املـشـاورات

 مع الكتلة الصدرية 

ص3

ص3

ص3

دول »الناتو« تستنفر: ملواجهة التهديدات الروسية ألوكرانيا!

لليوم الثاين.. احلشد الشعبي يرشع يف متشيط العظيم:
 هذه األهداف 

ص3 ص3 ص3

وزير الرتبية: عازمون 
علـى اختصـار الزمـن وتطـويـر 

خمرجات العملية التعليمية

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع 
وزير التخطيط املستحقات املالية للمشاريع 

التي احالتها احلكومة املحلية

البيئة حتذر مستشفيات 
وعيـادات أهليــة مـن رمي 

»النفايات الطبية«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن حلف ش�مال األطليس، أمس الثالثاء، أن دوله تحرض 
قوات احتياطية يف حالة تأهب، وأرس�لت سفنا ومقاتالت 
لتعزي�ز دفاعاته�ا يف أوروب�ا الرشقي�ة، ض�د »األنش�طة 

العسكرية الروسية عىل حدود أوكرانيا«.
وقال األمني العام لحلف شمال األطليس ينس ستولتنربغ: 
»س�يواصل حل�ف ش�مال األطل�يس اتخ�اذ كل اإلجراءات 
الالزم�ة للحماية والدف�اع عن كل األعضاء، ال س�يما من 
خ�الل تقوي�ة دول التحال�ف الرشقية. وس�نرد دائما عىل 
أي تده�ور يف بيئتنا األمنية، بم�ا يف ذلك عرب تعزيز دفاعنا 

الجماعي«. وتدعي الس�لطات يف كييف واإلدارة األمريكية 
وحلفاؤها أن روس�يا تحش�د قوات كبرة تجاوز تعدادها 
100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا »تمهيدا لشن 

عملية غزو جديدة« مزعومة لألرايض األوكرانية.
وأكدت روس�يا م�رارا أنه ال ني�ة لها لش�ن أي عملية عىل 
أوكراني�ا، مش�ددة ع�ىل أن كل التقارير الت�ي تتحدث عن 
ذل�ك كاذبة، والغرض م�ن هذه االدع�اءات تصعيد التوتر 
يف املنطق�ة وتأجيج الخطاب املعادي لروس�يا، اس�تعدادا 
لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتربيرا لتوس�ع الناتو 
رشقا، األمر الذي تعارضه موس�كو بش�دة قائلة إنه يهدد 

األمن القومي الرويس.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات دياىل للحش�د 
الش�عبي، أمس اإلثنني، انطالق قواته 
يف عملية أمنية متواصلة لليوم الثاني 
ع�ىل الت�وايل يف ناحية العظي�م بدياىل 
بع�د الهج�وم الدامي الذي اس�تهدف 
الجي�ش العراق�ي قب�ل اي�ام. وق�ال 
اعالم الحش�د يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه إن »قوات الحشد 

الش�عبي، انطلق�ت االثن�ني، بالي�وم 
الثان�ي يف العملي�ة األمني�ة الواس�عة 
الت�ي انطلقت أمس من ع�دة محاور 
لتفتي�ش ومالحق�ة فل�ول داع�ش يف 
حوض العظيم يف دياىل، وشارك باليوم 
الثاني اللواء الرابع والثالث والعرشين 
ولواء نداء دياىل والقوة الخاصة بقيادة 
عمليات دياىل مسندة من قبل صنوف 
واالس�تخبارات  القي�ادة  وخدم�ات 

واملدفعية ومكافحة املتفجرات«.

وأضاف، »كما شارك يف العملية اللواء 
52 ضم�ن قي�ادة عملي�ات كرك�وك 
ورشق دجلة للحش�د الشعبي والفوج 
النه�ري التابع ملحور الش�مال بهدف 
اس�ناد ق�وات قي�ادة عملي�ات دي�اىل 
ومس�ك األرض به�دف حماي�ة ظهر 
اس�تغالل  ومن�ع  املتقدم�ة  الق�وات 

اإلرهابيني ألي ثغرة«.
ولفت اىل أن »العملي�ة تهدف ملالحقة 
فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي 

طال أبط�ال الجيش العراقي يف ناحية 
العظيم، وإحكام الطوق ومس�ك خط 
صد عىل حوض نه�ر العظيم بجزأيها 
الرشقي والغربي ومسك خط النعمان 
وص�وال اىل مص�ب نهر العظي�م لنهر 
دجل�ة جنوب�ا«. وكان 11 عس�كريا 
عراقي�ا ق�د س�قطوا ضحاي�ا فج�ر 
الجمعة يف هجوم شنه مسلحو داعش 

بناحية العظيم.
التفاصيل ص2

ص7

احتاد الكرة يعلن موقفه
 من آلية الشباب يف منح إجازات 

تأسيس األندية

اللواء رسول: 4 رضبات جوية عراقية تستهدف جتمعًا إرهابيًا يف مكحول

سيايس إيزيدي: أهايل سنجار يرفضون تواجد اي قوة كردية عىل أراضيهم
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املرصف الزراعي يبارش برتويج ورصف قروض السكن
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن امل�رف الزراع�ي التعاوني، أم�س االثنني، الب�دء برتويج ورصف 
ة يف إط�ار مب�ادرة البنك  ق�روض الس�كن والق�روض الش�خصية امليسرّ
املركزي.  وأوضح املرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
أنه »بدأ برتويج ورصف قروض الس�كن والقروض الشخصية امليسة يف 
اطار مبادرة البنك املركزي بعد ورود العديد من االستفس�ارات من فروع 
ومكاتب املرف بخصوص قروض مبادرة البنك املركزي العراقي«، مبيناً 
أن�ه »يمك�ن ترويج ورصف قروض املب�ادرة املذكورة وحس�ب الضوابط 
والتعليم�ات املنصوص عليها«.  وأكد املرف، »اس�تمرار منح القروض 
والس�لف، ملختلف الفئات ورشائح املجتمع من املوظفني وغري املوظفني، 
اسهاما منه يف دعم هذه الفئات ورفع مستوى األنشطة الحيوية الداعمة 

لالقتصاد الوطني«.   

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الكردس�تاني،  الديمقراطي  الح�زب  أصدر 
االثنني، توضيحاً بشأن اإلعالن الذي اصدره 
االتحاد الوطني، مشريا إىل أن منصب رئاسة 

الجهورية »ليس ملكاً لحزب معني«.  
وقال املتحدث باس�م الحزب محمود محمد 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إنه »عق�ب إعالن نتائ�ج االنتخابات 
الربملاني�ة يف ترشين األول املايض، وبتوجيه 
م�ن الرئي�س بارزاني، زار وف�د من املكتب 
الس�يايس للحزب جميع األحزاب الكوردية 
لوض�ع موق�ف مش�رتك، وتوحي�د الصف 
الك�ردي، وتش�كيل وفد مش�رتك إىل بغداد، 
لضم�ان تلبي�ة املطالب املرشوعة للش�عب 
الكردي، وعىل هذا األس�اس، عقد االجتماع 
ب�ني املكتبني السياس�يني لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني والديمقراطي الكردس�تاني، 
حي�ث رح�ب الرئي�س بارزان�ي بالرئي�س 
املش�رتك لالتح�اد الوطني باف�ل طالباني، 
وكان اله�دف من ه�ذه االجتماعات إعداد 
جدول أعمال كوردس�تان لرؤية مش�رتكة 
ملستقبل العراق ومطالب شعب كوردستان 

والعملية السياسية«. 
وأضاف، »كنا نهدف إىل تشكيل وفد مشرتك 

من جميع األحزاب السياس�ية يف إقليم كردستان، ولكن 
لألسف لم ننجح يف هذا املسعى، ومن أجل تحقيق الوحدة، 
اتفقنا عىل وفد مش�رتك بني الديمقراطي الكردس�تاني 
واالتحاد الوطني الكردستاني للوصول إىل مرحلة االتفاق 
الس�يايس، ولهذا الس�بب قام وفد مش�رتك م�ن االتحاد 
الوطني الكردس�تاني برئاس�ة عماد أحمد عضو املكتب 
الس�يايس، بزيارة بغداد وعقد سلس�لة من االجتماعات 

مع األح�زاب العراقية ضمن العملية السياس�ية، ولكن 
لألس�ف، اتضح لنا أن ممثيل االتحاد املش�اركني يف الوفد 
املشرتك ليس لديهم آراء واضحة وأنهم غري قادرين عىل 
البت يف املس�ائل، وباإلضافة إىل ذلك، انس�حب من الوفد 

املشرتك دون إبالغ الطرف اآلخر«.  
وتاب�ع، »فيم�ا يتعل�ق بالجلس�ة األوىل ملجل�س النواب 
العراق�ي، والت�ي كان من ال�روري لجمي�ع األطراف 
االلت�زام بالخطوات الدس�تورية، غادرت كتل�ة االتحاد 

الوطني، الجلس�ة الخاصة حول انتخاب رئاسة مجلس 
الن�واب العراقي، وكانت هذه الخط�وة األوىل من جانب 
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، له�دم وح�دة األحزاب 

الكردستانية يف مجلس النواب العراقي«.  
وفيم�ا يتعلق بمنص�ب رئيس الجمهورية، ج�دد البيان 
التأكي�د ع�ىل أن »ه�ذا املنصب هو اس�تحقاق للش�عب 
الك�ردي وليس مل�كاً لحزب معني، وعىل هذا األس�اس، 
ينبغي اختيار مرش�ح واحد فقط بموافقة ودعم جميع 

األح�زاب الكردي�ة، لك�ن االتح�اد الوطني 
الكردستاني استمر يف اإلرصار عىل ترشيح 
مرشح واحد، خارج موافقة البيت الكردي 
عاداً منص�ب الرئيس، كاس�تحقاق حزبي 
كامل، ولم يعمل لصال�ح األحزاب الوطنية 

بطريقة حزبية بالكامل«.  
وختم بالقول »كان ينبغي لالتحاد الوطني 
أن ينظر إىل مسألة رئيس الجمهورية، بدقة 
أكث�ر، لوحدة البي�ت الك�ردي، وأن يتحمل 

املسؤولية عن الحالة الراهنة والالحقة«.  
وكان االتح�اد الوطن�ي قد ق�ال يف بيان إنه 
رش�ح عضوه القيادي ورئيس الجمهورية 
الح�ايل بره�م صالح لش�غل منصبه لوالية 
ثاني�ة، منتقدا قي�ام الح�زب الديمقراطي 

الكردستاني بتقديم مرشح لهذا املنصب.
وجرى يف العرف الس�يايس خ�الل الدورات 
مرش�ح  تس�لم  املنرم�ة،  الرئاس�ية 
رئاس�ة  منص�ب  الوطن�ي  االتح�اد  م�ن 

الجمهورية.
لك�ن بلغ�ة األرقام، ف�إن حص�ول الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني ع�ىل 31 مقعداً 
نيابي�اً يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة األخرية، 
مقاب�ل 17 مقع�داً فقط لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، ق�د يعك�س املعادل�ة ه�ذه 
املرة، إذ أعلن الديمقراطي ترشيح هوشيار 

زيباري ملنصب رئاسة الجمهورية.
وي�رى الديمقراط�ي الكردس�تاني، أن منص�ب رئي�س 
الجمهوري�ة هو اس�تحقاق ك�ردي وليس حزبي�اً، لذلك 
يجب أن يكون املرشح بتوافق الجميع، وفقاً للنائب عنه 
ماجد ش�نكايل. وحددت رئاس�ة الربملان الجديدة موعداً 
اقصاه نهاية يوم 8 ش�باط املقبل، لتس�لم الرتشيحات 

الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.

الدميقراطي »يتمسك« برتشيح زيباري وحياول انتزاع املنصب.. واالحتاد: لن حيصل!

احلزبان الكرديان يتنازعان عىل الرئاسة: معركة »كرس العظم«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات دياىل للحش�د الشعبي، 
أمس اإلثنني، انط�الق قواته يف عملية أمنية 
متواصل�ة لليوم الثاني ع�ىل التوايل يف ناحية 
العظي�م بدي�اىل بعد الهج�وم الدام�ي الذي 

استهدف الجيش العراقي قبل ايام.

وقال اعالم الحش�د يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »ق�وات الحش�د 
الش�عبي، انطلق�ت االثن�ني، بالي�وم الثاني 
يف العملي�ة األمنية الواس�عة الت�ي انطلقت 
أمس م�ن عدة مح�اور لتفتي�ش ومالحقة 
فل�ول داع�ش يف ح�وض العظي�م يف دي�اىل، 
وش�ارك باليوم الثاني الل�واء الرابع والثالث 

والعرشين ولواء نداء دي�اىل والقوة الخاصة 
بقيادة عمليات دياىل مسندة من قبل صنوف 
وخدم�ات القيادة واالس�تخبارات واملدفعية 

ومكافحة املتفجرات«.
وأضاف، »كما ش�ارك يف العملي�ة اللواء 52 
ضمن قي�ادة عمليات كرك�وك ورشق دجلة 
للحشد الشعبي والفوج النهري التابع ملحور 

الش�مال بهدف اس�ناد قوات قيادة عمليات 
دي�اىل ومس�ك األرض به�دف حماي�ة ظهر 
القوات املتقدمة ومنع اس�تغالل اإلرهابيني 

ألي ثغرة«.
ولف�ت اىل أن »العملية ته�دف ملالحقة فلول 
داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال 
الجيش العراق�ي يف ناحية العظيم، وإحكام 

الط�وق ومس�ك خ�ط صد عىل ح�وض نهر 
العظي�م بجزأيه�ا الرشقي والغربي ومس�ك 
خط النعمان وص�وال اىل مصب نهر العظيم 

لنهر دجلة جنوبا«.
وكان 11 عسكريا عراقيا قد سقطوا ضحايا 
فجر الجمعة يف هجوم ش�نه مسلحو داعش 

بناحية العظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

بني النائب عن ائت�الف دولة القانون محمد 
الصيهود، أم�س االثنني، ان هروب ارهابيني 
من س�جن الحس�كة يمث�ل مؤام�رة كبرية 
تقودها قوى دولية واقليمية ومحلية إلعادة 
داعش اإلرهابي اىل العراق، فيما اشار اىل ان 

الحش�د الش�عبي يمثل صمام أم�ان العراق 
للوقوف ضد ه�ذه املؤامرة. وقال الصيهود، 
إن “هروب اكثر من 5000 ارهابي من سجن 
الحسكة يمثل مخططا لعودة عنارص داعش 
اإلرهابي إىل العراق، يف مسعى من الحكومة 
األمريكية إليجاد م�ربرات تضمن بقاءها يف 
األرايض العراقية ألطول فرتة ممكنة، بذريعة 

تأم�ني املنطقة والعراق م�ن خطر داعش”. 
وأض�اف، أن “الق�وى اإلقليمي�ة والدولي�ة 
واملحلية التابعة لألجندات الخارجية تحاول 
استغالل االوضاع السياسية واملرحلة املهمة 
لتش�كيل حكومة عراقية تكون اضعف من 
الحكوم�ة الحالي�ة، لك�ي تس�تطيع تمرير 
مش�اريعها التآمرية”، مش�ريا اىل ان “هذه 

القوى تح�اول خلق الفوىض وارجاع العراق 
لسابق عهده ودعم داعش االرهابي”.

وأوض�ح الصيه�ود، أن “الحش�د الش�عبي 
للعملي�ة  ام�ان  أمني�ة وصم�ام  مؤسس�ة 
السياس�ية وتواج�ده يمث�ل إفش�ال اك�رب 
مؤام�رة تحاك عىل الع�راق حاليا”، مبينا أن 
“أمري�كا وحلفائه�ا يحاول�ون بطريقة او 

بأخرى إزاحة الحش�د الش�عبي من الساحة 
العراقي�ة لغرض ع�ودة وهيمن�ة املجاميع 
اإلرهابية”. وشدد النائب عن دولة القانون، 
عىل الكتل السياس�ية “رضورة دعم الحشد 
الش�عبي بق�وة النه صم�ام االم�ان للعراق 
وهو الذي يستطيع الوقوف بوجه املؤامرات 

والقضاء عىل داعش وخالياه النائمة”.

لليوم الثاين.. احلشد الشعبي يرشع يف متشيط العظيم: هذه األهداف 

نائب عن القانون: هروب سجناء احلسكة بداية ملؤامرة جديدة عىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
أك�د رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
فال�ح الفي�اض، أم�س االثنني، أن 
الحشد الش�عبي أصبح قوة نوعية 
ولديه خ�ربات مرتاكمة يف مكافحة 
االرهاب،« مش�ددا عىل ان »الحشد 
سيدافع عن العراق أمام أي عدو«.

وق�ال الفي�اض، يف ح�وار متلف�ز، 
إن�ه “بعد ع�ام 2014 انتج الوضع 
العراقي مكون جديد وهو الحش�د 

الش�عبي الذي هو قوة متخصصة 
يف مكافح�ة االره�اب”، مبين�ا أن 
“الحشد لم يعد كما انطلق وأصبح 
قوة نوعية ولدي�ه خربات مرتاكمة 

يف محاربة اإلرهاب”. 
وأضاف، أن “الحش�د الش�عبي هو 
ظف�رية العراقي�ني ملواجه�ة األيام 
السوداء وسيدافع عن العراق أمام 

اي عدو«. 
 ولفت الفي�اض اىل ان “العراق بعد 
الحش�د الش�عبي ليس العراق قبل 

الحشد الشعبي”.

الفياض يصف احلشد بـ«ظفرية العراقيني«: 
سيدافع عنهم أمام أي عدو

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
اإلثنني، الس�فري األمريك�ي لدى العراق، الس�يد ماثيو تولر 

والوفد املرافق له. 
وج�رى خالل اللق�اء، بحث العالق�ات الثنائية ب�ني العراق 
والوالي�ات املتحدة، وآفاق توس�عة التعاون ب�ني البلدين يف 

مختلف املجاالت. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء خالل اللقاء، حرص العراق عىل 

تعزيز التعاون مع الواليات املتحدة يف املجاالت الدبلوماسية 
واالقتصادي�ة، باإلضاف�ة إىل التع�اون األمن�ي ضم�ن أطر 
املش�ورة والتمك�ني والدع�م االس�تخباري، والحف�اظ عىل 

سيادة العراق. 
من جانبه، أكد الس�فري تولر، دع�م الواليات املتحدة لجهود 
الع�راق يف تعزيز األمن واالس�تقرار محليا وإقليميا، وكذلك 
تأييدها س�عي الحكوم�ة العراقية يف مج�ال اإلصالح املايل 
واالقتص�ادي، بم�ا ينعك�س إيجاب�اً ع�ىل ف�رص التنمية 

املستدامة وازدهار االقتصاد العراقي.

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود، 
أعلنت مديرية رشطة محافظة ميس�ان 
، اإلثن�ني ، القب�ض ع�ىل 9 متهمني عىل 
خلفية املشاجرة العشائرية التي حصلت 
يف قضاء الكحالء جنوب رشق املحافظة.  
وقالت املديرية يف بيان ، إن مفارز قس�م 
رشطة قض�اء الكح�الء وف�وج طوارئ 
ميس�ان الرابع وفوج املهمات باالشرتاك 
مع قوه من لواء املغاوير ، القت القبض 
ع�ىل 9 متهم�ني ع�ىل خلفية املش�اجرة 
التي حصل�ت بمنطقة )گصيبة( التابعة 

للقض�اء املذكور ، مس�اء ليل�ة البارحة 
، وراح ضحيته�ا مواطن م�ن احد طريف 

املشاجرة وجرح اخر . 
وأضاف�ت ، حي�ث ت�م ضب�ط ع�دد من 
االس�لحة ، وان الق�وات االمني�ة مازالت 
تجري عملي�ة البحث والتحري عن بقية 

املتورطني يف هذا الحادث .
بدورها، أعلنت قيادة رشطة بابل القبض 
عىل ش�خص يحمل شهادات تطعيم ضد 
فريوس كورون�ا »كوفيد-19« بختومات 
مرك�ز صحي يف س�يطرة أمنية ش�مايل 

مدينة الحلة.
 وذك�رت القيادة أن »إج�راءات التفتيش 
الدقيق للوافدين ضمن س�يطرة الشهيد 

العقيد س�الم ش�نون، تمكنت مفارزها 
م�ن إلقاء القبض عىل ش�خص يس�تقل 
عجلة صالون أُج�رة ُضبط بحوزته عىل 
العدي�د م�ن بطاقات لق�اح ضد فريوس 
كورون�ا بختومات أح�د املراكز الصحية 

ومن دون أسماء«.
وأضاف�ت، أن »املخال�ف ُنِق�ل اىل مرك�ز 
اإلج�راءات  إلكم�ال  املعن�ي  الرشط�ة 

األصولية الالزمة بحقه«.
اىل ذل�ك، وبع�د أن اس�تنجدت مواطن�ة 
بمف�ارز مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد 
التابعة لوكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة 
حول تعرضها لسقة حقيبتها وبداخلها 
مبلغ من املال ق�دره )40( مليون دينار 

عراق�ي م�ع أل�ف دوالر أمريك�ي ضمن 
منطق�ة ش�ارع فلس�طني وس�ط بغداد 
ت�م  املوض�وع  الف�ور وألهمي�ة  ، ع�ىل 
تش�كيل فريق عم�ل واالنتق�ال اىل محل 
الحادث وبعد التح�ري وجمع املعلومات 
ت�م تش�خيص املتهمة وتتبعه�ا من قبل 
مفارزنا وبكم�ني محكم تم القبض عىل 
املتهم�ة ، ول�دى إج�راء التحقي�ق معها 
أعرتف�ت رصاح�ًة ع�ن قيامه�ا بسقة 
حقيب�ة املش�تكية وبداخله�ا مبلغ املال 
، دون�ت أقوال املتهم�ة وصدقت قضائيا 
باألعرتاف وقرر قايض التحقيق توقيفها 
وف�ق أح�كام امل�ادة 444 م�ن قان�ون 

العقوبات لتنال جزاءها العادل .

 بغداد / املستقبل العراقي

كش�ف الناط�ق باس�م القائ�د العام 
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول، 
أم�س االثن�ني، ع�ن أس�باب حادث�ة 
مج�زرة ناحي�ة العظي�م يف محافظة 
دياىل وراح ضحيتها 10 جنود وضباط 
برتبة مالزم عىل يد ارهابيي عصابات 

داعش فجر الجمعة املاضية.
وق�ال رس�ول يف تريح، »ت�م إحالة 
آمر ل�واء وآمر فوج وضباط للتحقيق 

عىل خلفية حادثة العظيم«.
وأض�اف »ما ح�دث لم يك�ن اقتحاماً 
للسي�ة بل إلتفاف والتقصري يتحمله 

القادة واآلمرون«.
ولف�ت اىل ان »حادثة العظيم س�ببها 
الغفلة عىل مس�توى قيادات وس�طى 
ودني�ا« مبين�ا ان »منف�ذي الجريمة 

كانوا 6 عنارص من داعش«.
وأش�ار رس�ول اىل ان »نظ�ام البدي�ل 
القي�ادة  بتقدي�ر  من�اط  الجي�ش  يف 
العس�كرية وهي من تق�رر ذلك ومن 

عدمه«.

رئيس الوزراء يؤكد للسفري األمريكي حرص العراق عىل »تعزيز التعاون« بام حيفظ السيادة 

وكالة شؤون الرشطة تطيح بمتهمني ومزورين وتنقذ امراة يف بغداد وحمافظات عدة

حتقيقات جمزرة العظيم: 
هذه األسباب..

 وإحالة آمر لواء وضباط 
اىل التحقيق

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت أطراف سياس�ية من داخل االطار التنسيقي، أمس االثنني، استمرار 
املباحثات والحوارات مع الكتل�ة الصدرية من اجل توحيد املواقف والرؤى 
ح�ول التش�كيلة الحكومي�ة املقبل�ة، مس�تبعدين ان يكون ائت�الف دولة 

القانون حجر عثرة بشأن التحالف بني االطار والتيار.
وق�ال عض�و ائتالف دولة القان�ون وائل الركابي ان “الح�وارات متواصلة 
بني اإلطار التنس�يقي وباقي األطراف السياس�ية األخرى بما فيها الكتلة 
الصدري�ة، الفتا اىل ان ائت�الف دولة القانون يعد احد الدعامات الرئيس�ية 

داخل االطار التنسيقي”.
من جانب اخر، بني النائب عن اإلطار التنسيقي رضغام املالكي ان “اإلطار 
مس�تمر بفتح قن�وات املباحثات مع التيار الصدري ول�ن يتم فرض خيار 

املعارضة، بل هو اختيار الي كتلة سياسية بشكل طوعي”.
م�ن جانب اخر، أك�د النائب عن ائت�الف دولة القانون محم�د الزيادي ان 
“الحكوم�ة املقبلة اليمكن ان يش�كلها اإلطار التنس�يقي لوحده من دون 
مش�اركة الكتل�ة الصدرية، كما اليمك�ن لهذه الكتل�ة ان تذهب نحو هذا 
التوج�ه من دون مش�اركة االطار التنس�يقي، الفت�ا اىل ان رئيس تحالف 
الفتح هادي العامري يتحرك نح�و جميع األطراف لضمان تمثيل الجميع 

ومشاركتهم يف الحكومة املقبلة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أبدى الس�يايس اإليزيدي فه�د حامد، أمس االثنني، رفض�ه لعودة األحزاب 
الكردية والبيشمركة إىل سنجار.

وق�ال حامد، يف تريح صحفي، إنه “بعد اليوم األس�ود والخيانة الكربى 
والت�ي تس�ببت بدخ�ول داعش ع�ام 2014، فلن نس�مح بعد الي�وم لتلك 

الجهات بالعودة إىل سنجار”.
وأضاف أن “اإليزيديني تعرضوا إلبادة جماعية كربى عىل يد تنظيم داعش 
اإلرهابي ويجب إنصافهم، ولن نس�مح بعودة أي قوة غري رس�مية ومنها 

البيشمركة أو الجهات الكردية األخرى”.
وتج�ري مح�اوالت إلعادة ق�وات البيش�مركة الكردية إىل قضاء س�نجار 

تطبيقا لالتفاق بني بغداد وأربيل.

اإلطار التنسيقي يعلن استمرار املشاورات 
مع الكتلة الصدرية 

سيايس إيزيدي: أهايل سنجار يرفضون تواجد 
اي قوة كردية عىل أراضيهم

        بغداد / المستقبل العراقي

ذ طريان القوة الجوية بواس�طة  نفرّ
طائ�رات F_16أربع رضبات جوية 
اس�تهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة 
إرهابي�ني رشق�ي جب�ال مكحول 
ضمن قاط�ع قيادة عمليات صالح 
الدي�ن. وذكر الناطق باس�م القائد 
العام للقوات املس�لحة اللواء يحيى 
رسول، أنه »بتوجيه من القائد العام 
للقوات املس�لحة، وثأراً لش�هدائنا 
األب�رار وب�إرشاف وتخطيط قيادة 
ووفق�اً  املش�رتكة،  العملي�ات 
ملعلوم�ات اس�تخبارية دقيقة من 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة، نفذ 

ط�ريان الق�وة الجوي�ة بواس�طة 
طائرات F_16 أربع رضبات جوية 
اس�تهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة 
إرهابي�ني رشق�ي جب�ال مكحول 
ضمن قاط�ع قيادة عمليات صالح 

الدين حيث تم قتلهم جميعاً«.
تلق�ت  بي�ان  يف  رس�ول  وأض�اف 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
األمني�ة  أجهزتن�ا  »وكم�ا وع�دت 
ف�إن هذه العملية تأتي اس�تكماالً 
للعملي�ة التي نف�ذت جنوب قضاء 
الحر وأس�فرت عن قتل قياديني 
اثن�ني م�ن داع�ش كان�ا يرتدي�ان 
حزام�ني ناس�فني، وإرهابي ثالث 
كان معه�م يف العجل�ة الت�ي كانوا 

يستقلونها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع راصد ج�وي عراق�ي، أمس 
االثن�ني، وق�وع البالد تح�ت تأثري 

منخفض »شبه قطبي«.
وقال الراص�د الجوي صادق عطية 
يف تدوينة؛ إن منخفضا شبه قطبي 
مصحوب بكتل�ة هوائية باردة من 
املتوق�ع أن يؤث�ر يف اجواء ش�مال 

العراق واالنبار ودياىل وصالح الدين 
تباعا. وأضاف عطية؛ أن املنخفض 
ش�به القطب�ي يب�دأ تأث�ريه ي�وم 

األربعاء )املقبل( وينتهي الجمعة.
ولف�ت إىل أنه سيش�مل تأثريه بالد 
ام�ا  الس�عودية،  وش�مال  الش�ام 
باقي مدن البالد )العراق( فيس�ود 
اجوائها االس�تقرار النسبي بسبب 

تأثرها بمرتفع جوي.

اللواء رسول: 4 رضبات جوية عراقية 
تستهدف جتمعًا إرهابيًا يف مكحول

منخفض »شبه قطبي« يمدد موجة الربد
 يف العراق



www.almustakbalpaper.net العدد )2537( الثالثاء  25  كانون الثاني  2022 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

يوقع العراق والس�عودية، اليوم الثالث�اء، اتفاقية الربط 
الكهربائي بني البلدين.

 وق�ال األم�ني العام ملجلس ال�وزراء حمي�د الغزي خالل 
ملتق�ى األعمال العراقي - الس�عودي املنعقد، »)الثالثاء، 
سنوقع الربط الكهربائي بني البلدين الستبدال الطاقة«.

وب�ني ان »التبادل التجاري بني البلدين وصل إىل 15 باملئة 
وهذا تطور وتقدم« مشرياً اىل انه »سيتم معالجة املشاكل 

يف منفذ عرعر الحدودي خالل األسبوع املقبل«.
وأضاف ان »املجلس التنسيقي أنتج عنه بعض اإلنجازات 
امللموس�ة يف تطوير العالق�ات منها فت�ح منفذ }عرعر{ 

الذي كان مغلقاً منذ سنوات«.
وأك�د الغ�زي ان »تأس�يس املجل�س التنس�يقي العراقي 
السعودي كان بداية لصفحة جديدة بني عالقات البلدين«. 
بدوره، أعلن املجلس التنسيقي العراقي السعودي، أمس 
االثنني، عن مباحثات جدية بش�أن االستثمار بالسماوة، 
وفيما ب�ني أن مش�اريع الربط الكهربائي م�ع العراق يف 

مراحلها النهائية.  
وق�ال االم�ني الع�ام للمجلس ومحاف�ظ الهيئ�ة العامة 
للتج�ارة الخارجي�ة الس�عودية عب�د الرحمن ب�ن احمد 
الحرب�ي، إن »تأس�يس املجل�س التنس�يقي ب�ني العراق 
والس�عودية، جاء من أجل تعزيز العالقات، حيث يش�مل 
كافة املجاالت وف�رص التعاون بني البلدين بينها القطاع 
الخ�اص العراق�ي والس�عودي«، مبين�ا أن »اله�دف من 
املجلس هو مس�اعدة الشباب لخلق فرص عمل حقيقية 
وكذلك املساهمة يف الجوانب التنموية للشعب العراقي«.  
وأضاف، أن »االجتماعات املستمرة بني القيادتني العراقية 
والس�عودية س�اهمت عىل متابعة كل انج�ازات املجلس 
التنس�يقي ودعم كل االتفاقيات«، مشريا اىل أن »مرشوع 
طريق عرعر من املشاريع املحورية التي تم انجازها وهو 
اول خط بري مبارش وبطبيعة املنافذ هو احدى الوسائل 

للمنافذ التجارية بني البلدين«.  
وأك�د أن »منفذ عرع�ر حقق نموا بنس�بة 75% عما كان 
علي�ه يف الش�هر االول«، الفتا اىل أن »الس�عودية حريصة 
عىل انش�اء منطقة التبادل التج�اري يف منطقة متكاملة 

وهو ما يؤدي اىل نقلة موضوعية يف اداء املنفذ«.  
وتابع أن »عمل منفذ عرعر مستمر يف تطويره من الجانب 
العراق�ي وملس�نا الجدي�ة بذلك لتس�هيل حرك�ة التبادل 
التج�اري«.   وبني الحربي أنه »الول مرة يش�كل مجلس 
االعمال املش�رك بني الجانب�ني وكان التباح�ث عن عدد 
من الفرص التجارية االستثمارية يف مختلف القطاعات، 
حيث إن تواجدها يف العراق يخلق الكثري من فرص العمل 
ويوف�ر االحتياجات الرئيس�ة ويس�اعد يف تطوي�ر البنى 
التحتي�ة«، الفت�ا: »إننا يف عمل جاد م�ع الجانب العراقي 
ونعالج جميع االش�كاالت، وأن رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظمي كان داعما كبريا، كما اس�تجاب بش�كل رسيع 

امني مجلس التنسيق حميد الغزي لكل ما يطرأ«.  
وبني أن »االستثمارات السعودية يف العراق ومنها منطقة 
الس�ماوة يف نقاش�ات جدية لتحديد مواقع األرايض التي 
سوف تس�تثمر بها املشاريع السعودية وايجاد الخيارات 
املناس�بة«، موضحا أن »مش�اريع الرب�ط الكهربائي مع 
الع�راق يف مراحله�ا النهائية وقد نعل�ن يف الفرة القريبة 

عنها«.  

وأوضح أن »العمل جاٍر عىل استكمال املدينة الرياضية يف 
العراق والتي تعترب هدية امللك للش�عب العراقي«، الفتا اىل 
أن »املش�اريع التي س�تنفذ يف العراق ليست وقتية وإنما 

مستدامة«.
وتاب�ع الحرب�ي أن »الس�عودية تعم�ل عىل دع�م العراق 
ومحاولة ضمه اىل منظمة التج�ارة العاملية، حيث ترأس 
الس�عودية املجموع�ة العربي�ة«، مش�ريا اىل »أنن�ا ندعم 
الع�راق لالنضمام لتلك املنظمة العاملي�ة ونحن جاهزون 

لتقديم الدعم الفني والتقني واقناع الدول بذلك«.  
وبشأن التبادل التجاري، أشار اىل أن »مستوى التعاون يف 
امليزان التجاري واضح وهناك نمو خالل السنوات الخمس 
املاضي�ة، حيث نتحدث عن 5 مليارات دوالر«، الفتا اىل أن 
»من اصعب السنوات هي السنوات الثالث املاضية بسبب 

جائحة كورونا التي غريت كل املوازين«.  
وذكر أن »الس�عودية حريصة أن تكون الرشيك التجاري 
االول للع�راق يف املنطق�ة، ونعم�ل ع�ىل هذا م�ع الجانب 
العراق�ي«، مبينا أن »املنتجات الس�عودية تحظى بقبول 

عال جدا من الشعب العراقي«.

اليوم.. العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي
اجمللس التنسيقي أجرى مباحثات يف الطاقة والنقل والتجارة

    بغداد/ عامر عبد العزيز

كشفت وزارة التجارة عن تشكيل الرشكة العامة 
لتجارة الحب�وب لجنة فنية لالط�الع عىل نوعية 
الرز املحيل املنتج يف مجرش�ة الحل�ة الحكومية، 
اكد ذلك مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 

املهندس باسم نعيم العكييل . وقال العكييل »بعد 
تج�اوز كمي�ات ال�رز املنت�ج يف مجرش�ة الحلة 
الحكومي�ة االف ط�ن وجهن�ا قس�م الس�يطرة 
النوعية بارسال لجنة فنية متخصصة للمبارشة 
بسحب نماذج من الرز املنتج من الشلب املسوق 
هذا املوسم الجراء الفحوصات املختربية عليها«. 

واض�اف »بارشت اللجن�ة الفنية عمله�ا بمهام 
عملها بس�حب النم�اذج من اك�داس الرز املحيل 
يف مخ�ازن الرشكة يف بابل واملصنع يف مجرش�ة 
الحلة الحكومية س�يتم اجراء كافة الفحوصات 
املختربي�ة الفيزياوية والبايلوجي�ة والكيمياويه 

عىل نماذج السحب يف قسم السيطرة النوعية«.

جتارة احلبوب تشكل جلنة فنية للكشف عن الرز املنتج 
يف جمرشة احللة 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت رئيس الهيئة الوطنية لالس�تثمار سها داود نجار، أمس 
االثن�ني، أنه س�يتم اتخ�اذ إج�راءات قانونية وإداري�ة كفيلة 
بالسيطرة عىل حاالت املتاجرة والسمرسة التي شهدتها أسعار 
الوحدات السكنية يف مرشوع بسماية السكني مؤخراً.    وقالت 
النجار بحس�ب بيان للهيئة، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »نود أن نبني للمواطنني، اتخاذ الهيئة الوطنية لالستثمار 
عدة إجراءات قانونية وإدارية ملنع حاالت املتاجرة والس�مرسة 
بالوحدات الس�كنية ملرشوع بسماية الس�كني، والتي تسببت 
مؤخراً برفع أسعارها بما يقرب من 40% فوق سعرها الفعيل، 
األم�ر الذي أثق�ل كاه�ل املواطنني م�ن املش�رين الحقيقيني 
أصحاب الدخ�ل املحدود واملتوس�ط، والذين تأس�س املرشوع 
من أجلهم«.  وأضافت أن »الهيئة، وبتوجيه من رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، وتصويت مجلس الوزراء خفضت 
مق�دار دفعة املقدمة للحصول عىل وحدة س�كنية من 25% إىل 
10% من قيمتها الكلية، ولجميع املساحات، وعملت عىل تمديد 
مدة التس�ديد س�عياً إىل اإلس�هام الفعال يف حّل أزمة الس�كن، 
وملن�ع ح�االت املضاربة والرّبح عىل حس�اب الكلف�ة األصلية 
ودخل املواطنني، وتحملت املبالغ املرتبة عن فرق سعر الدوالر 
بما ال يؤثر ع�ىل املواطنني الراغبني بال�رشاء«.  وأكدت »اتخاذ 
الهيئة ب�دًءا من اليوم قراراً بتقنني عملي�ات تحويل امللكية اىل 
اش�عار اخر، واقتصارها عىل الدفع بنسبة 100  % لحني صدور 
تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وس�يتعرض املخالفون ممن 
يقومون باملتاجرة للمس�اءلة القانونية وتحمل مسؤولية عدم 
االلت�زام بالتعليم�ات ووفق العق�د املربم بني الهيئ�ة الوطنية 
لالس�تثمار واملس�تفيد«.  وقال�ت النج�ار »ووجهن�ا بح�ر 
عملي�ات البيع والرشاء فق�ط عرب الهيئة الوطنية لالس�تثمار 
وفقاً للتعليمات األصولية املعلنة عىل املواقع الرسمية الخاصة 
بالهيئة، وستتخذ اإلجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف 
أو ممثل ألي مؤسس�ة أخرى معنية بامل�رشوع يثبت توّرطها 
بروي�ج أو تس�هيل هذه التعام�الت غري القانوني�ة«.  وأكدت 
أن »الهيئة س�توفر وجبات جديدة من الش�قق السكنية سيتم 
توزيعها عىل املواطنني عن طريق القرعة«.  وتابعت »يف الوقت 
نفس�ه ندعو املواطنني الراغبني بالحصول عىل وحدة س�كنية 
يف م�رشوع بس�ماية إىل ع�دم اللجوء إىل ش�بكات الس�مارسة 
وتبلي�غ الهيئ�ة عن أي حالة ابت�زاز يتعرض لها املش�ري من 
قبل أي جهة كانت، وبعكس�ه سيكون قد شارك بضياع جهود 
الحكومة والهيئة وكل الجهات الساندة للمرشوع بتوفري سكن 

عري الئق ومدعوم للمواطن العراقي«.

هيئة االستثامر تعلن موعد 
توزيع وجبات جديدة 

من الشقق السكنية يف بسامية

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير الربية األس�تاذ ع�يل حميد الدليمي، أم�س االثنني، 
اعمال املؤتم�ر التعريفي الخاص بنظام إدارة املعلومات الربوية 
»EMIS« يف مبن�ى الوزارة، بحضور الدكتور فالح القييس الوكيل 
االداري واالس�تاذ حس�ني الالمي الوكي�ل الفني لل�وزارة  ومدير 
مكتب اليونسكو يف العراق وممثل عن اليونسيف واالتحاد األوربي 
وهيئة املستشارين يف االمانة العامة ملجلس الوزراء وهيئة االعالم 

واالتصاالت وعدد من املديرين العامني للربية . 
واك�د الدليم�ي خالل كلمة افتت�اح املؤتمر ان ال�وزارة ماضية يف 
تنفيذ الخطط والربامج لتحس�ني نوعية التعليم واالرتقاء بجودة 
مخرجات�ه وترس�يخ التنافس�ية يف ه�ذا القطاع الحي�وي املهم، 
ومواكب�ة التط�ور الرسي�ع يف تكنلوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت 
لتوفري مصادر التعليم االلكرونية الذكية وإدامتها يف كل مفاصل 

العملية الربوية والتعليمية .
وأض�اف، نتوجه بالش�كر لجمي�ع الجهات واملنظمات الس�اندة 
والداعمة لوزارة الربية يف تطبيق هذا النظام الربوي الذي ُيشكل 
خطوة هامة لالس�تجابة ملختلف التحديات التي تواجه التعليم يف 

البالد .
من جانبها بينت منظمتي اليونسكو واليونيسيف، اننا نعمل مع 
وزارة الربي�ة يف بناء نظ�ام معلوماتي تربوي من أجل تحس�ني 
عملية صنع القرار القائم عىل أس�اس البيان�ات واملؤرشات التي 
يوفره�ا نظام إدارة املعلوم�ات الربوي�ة »EMIS« ورفع كفاءة 

العاملني عرب تقديم افضل الحلول التكنلوجية بهذا املجال .

وزير الرتبية: عازمون عىل اختصار الزمن 
وتطوير خمرجات العملية التعليمية

   المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن�ت مديرية مجاري واس�ط، أم�س االثنني، ع�ن وضع حجر 
األس�اس ملرشوع مجاري األمطار واملي�اه الثقيلة يف قضاء بدرة 

رشقي مركز محافظة واسط. 
وقال مدي�ر مجاري املحافظة هادي كامل يف تريح صحفي ان 
ه�ذا املرشوع بطول 3 كم ويس�هم يف توفري خدم�ات املجاري اىل 

70%  من القضاء.
من جهته، اش�ار مدير قسم املس�اهمة االجتماعية يف حقل بدرة 
النفط�ي ميثم علوان أنها س�اهمت يف تطوي�ر مرشوع كورنيش 
بدرة، من ضمن مشاريع املساهمة االجتماعية للحقل بالتنسيق 

مع رشكة نفط الوسط ورشكة كاز بروم. 
كما نوه إىل وجود تنس�يق إلنش�اء مش�اريع خدمي�ة من ضمن 
مبال�غ املس�اهمة االجتماعية يف ناحية جص�ان املحاذية لقضاء 

بدرة حيث يقع الحقل النفطي.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس االثنني، امليض يف 
تحقيق اهداف ومتطلبات التنمية املستدامة.

وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»انس�جاماً واليوم الدويل للتعليم يف الراب�ع والعرشين من كانون 
الثان�ي وتأكيدا عىل أهمية وأثر التعليم يف برامج التنمية وإحداث 
التغي�ري، فإن الوزارة ماضية يف سياس�تها التي تتعاطي وأهداف 
التنمية املس�تدامة وتحقيق متطلباتها يف العراق وس�راتيجيتها 
يف مراع�اة م�ؤرش النم�و الس�كاني وتوف�ري الخدم�ات العلمية 

والتعليمية واالستشارية لقطاعات الدولة كافة«.
واض�اف، »بالرغ�م م�ن الظ�روف والتحدي�ات فإن مؤسس�اتنا 
الجامعي�ة الحكومي�ة واألهلية نجح�ت يف هذا املس�ار عىل وفق 
مؤرشات األم�م املتحدة يف اإلرشاف، والتوعي�ة، والتعليم بأهداف 
التنمية املس�تدامة وتمكنت من اس�تيعاب أكثر من مليون ومئة 
وثالثة عرش ألفاً من الطلبة عىل صعيد الدراس�ات األولية والعليا 
يف التخصصات الطبية والهندس�ية والزراعية والبيطرية والعلوم 
الرف�ة واإلداري�ة والربوي�ة واإلنس�انية والقانوني�ة والفنون 
تحقيق�اً ملهامه�ا ووظائفه�ا يف تقدي�م املعرفة وإنت�اج البحث 

العلمي وخدمة املجتمع«. 
وتابع، »بهذه املناسبة نشارك منظمة اليونسكو احتفالها باليوم 
ال�دويل للتعليم ونتطلع إىل مزيد من التعاون يف املجاالت التعليمية 

والربامج التنموية التي تخدم املنطقة والعالم«.

واسط: وضع حجر األساس ملرشوع جماري 
األمطار واملياه الثقيلة يف بدرة

التعليم تعلن امليض يف حتقيق أهداف 
ومتطلبات التنمية املستدامة

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  الرشك�ة  النق�ل/  وزارة  أعلن�ت 
للخطوط الجوي�ة العراقية، أم�س االثنني، 
عن افتتاحها مكتب خدمات األمتعة بالقرب 
من س�احة عباس بن فرن�اس داخل مبنى 
G1 واملخصص لتس�ليم الحقائب املفقودة 
لصال�ح أصحابها.وذكرت ال�وزارة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان » 
مدير عام الرشكة عباس عمران واس�تنادا 
لتوجيهات وزير النقل نارص حسني الشبيل 

ت�م إفتت�اح املكت�ب الجديد والذي س�يوفر 
خدم�ات ممي�زه تتضم�ن تقدي�م كاف�ة 
التس�هيالت للمس�افر الكريم ومن ضمنها 
الع�راق خدم�ة  يف  إس�تحداث وألول م�رة 
إيص�ال الحقيب�ة املفقودة مجان�اً اىل محل 
س�كن املس�افر«. وأضاف أن »آلي�ة العمل 
ستتضمن أحدث األساليب املتطورة لضمان 
حق املس�افر ع�ىل أن يقدم املستمس�كات 
املطلوبة الس�تالم الحقيبة املفقودة كجواز 
س�فر او )TAG( والبطاق�ة التعريفية التي 

تثبت عائديتها للمسافر الكريم«.

النقل تفتتح مكتب خدمات األمتعة 
قرب ساحة عباس بن فرناس

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الصحة، أمس االثنني، آلية التطعيم بالجرعة الثالثة املعززة وذلك بعد قرار 
أصدرته، اإلثنني، بشمول الفئات الكافة بتلقيها ملواجهة متحورات كورونا.  وقال املتحدث 
الرس�مي باس�م الوزارة س�يف البدر يف إيضاح صوتي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الفئات العمرية كافة من 18 عاماً فما فوق يمكنهم تلقي الجرعة الثالثة، وذلك 
بعد مرور س�تة اش�هر عىل تلقي الجرعة الثانية«.  وقررت وزارة الصحة، يف وقت سابق، 

شمول األعمار من ال�18 فما فوق بالجرعة الثالثة من لقاح فريوس كورونا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تتجه جمعي�ة مصنعي االس�منت يف العراق 
اىل تصدي�ر منتجه�ا م�ن م�ادة االس�منت 
بعدم�ا حقق�ت االكتف�اء الذات�ي م�ن هذه 
املادة  وس�د حاجة الس�وق املحلي�ة بعد ان 
بلغ�ت الطاق�ة االنتاجية املتحققة ونس�بة 
املبيع�ات للع�ام 2021 ه�و ) 31691296 ( 
ط�ن ملعامل االس�منت يف الع�راق بقطاعيها 
املهن�دس  بذل�ك  رصح  والخ�اص،  الع�ام 
نارص ادري�س مهدي املدن�ي رئيس جمعية 
مصنع�ي االس�منت يف الع�راق بان�ه ضمن 
خطة جمعية مصنعي االسمنت التسويقية 
ومنافس�ة املنت�ج االقليم�ي ، فق�د تمكنت 
مصانع االسمنت املنضوية يف الجمعية ، من 
تحقي�ق طف�رة انتاجية ونس�بة مبيعات يف 
العام امل�ايض 2021 ضمن الخطة اإلنتاجية 
والتسويقية الخاصة وتعد هذه الطفرة رقم 
قي�ايس لم تصله معامل االس�منت يف العراق 
م�ن القطاعني الع�ام والخاص خ�الل فرة 
اكثر من س�بعة عق�ود .واش�ار اىل ان مادة 
االس�منت م�ن املرج�ح ان تك�ون يف صدارة 

املنتج�ات املمكن تصديرها اىل الدول الخارج 
بع�د ان تمكن�ت جمعية مصنعي االس�منت 
من سد حاجة السوق املحلية منها. واضاف 
املدني ان الخطط املرس�ومة واملعدة من اجل 
زيادة اإلنتاج والتس�ويق تس�ري بانس�يابية 
رغم القرار الغري مدروسة من بعض مسؤويل 
وزارة النفط وال�ذي يعد قرار قاتل للصناعة 
الوطنية ما لم يتم الراجع عنه بزيادة س�عر 
زيت الوقود ) النفط االسود ( واملجهز ملعامل 
االسمنت من ) 100 - 250 (دينار للر الواحد 
وهذا القرار يع�د منايف لقرار مجلس الوزراء 
ب�أن يك�ون س�عر الل�ر الواحد م�ن النفط 
االس�ود 100 دين�ار / الر مقاب�ل ان يكون 
س�عر الطن الواحد من االسمنت املكيس 90 
دينار مطروح عىل ظهر الش�احنة يف معامل 
االس�منت .فيم�ا ع�ده بع�ض االقتصاديني 
بانه سعراً مرتفعاً ومبالغاً فيه قياسا بسعر 
تجهي�ز النفط االس�ود لباقي معام�ل املواد 
اإلنش�ائية االخرى .ومن الجدي�ر بالذكر ان 
جمعية مصنعي االسمنت يف العراق لم ترفع 
السعر احد االن عىل امل ان تعيد وزارة النفط 

النظر بقرارها اعاله .

الصحة تصدر توضيحًا خيص آلية 
التطعيم باجلرعة الثالثة للفئات كافة

مجعية مصنعي االسمنت: متجهون اىل تصدير 
منتجنا للخارج

خالل عام.. العراق يصدر أكثـر مـن 
54 مليون طن نفط مرتي إىل الصني

البيئة حتذر مستشفيات وعيادات 
أهلية من رمي »النفايات الطبية«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت ادارة الجمارك الصينية، أمس االثن�ني، ان الصادرات النفطية 
العراقي�ة اىل الص�ني بلغت أكثر م�ن 54 مليون طن م�ري خالل عام 

.2021
وقال�ت االدارة يف تقري�ر ان »الص�ادرات النفطي�ة العراقية اىل الصني 
بلغ�ت أكثر من 54.07 مليون طن مري بما يعادل )383.897 مليون 
برمي�ل( وتع�ادل )31.991 مليون برميل ش�هريا( خ�الل عام 2021 
وبنس�بة انخف�اض بلغت 10.1 باملئة مقارنة بع�ام 2020 التي بلغت 
هذه الصادرات 60.11 طن مري أو ما يعادل 426.781 مليون برميل 

ما يعادل 35.565 مليون برميل شهريا«.
واضاف�ت ان »الس�عودية ج�اءت باملرتبة االوىل كأك�رب مصدر للنفط 
اىل الص�ني خالل عام 2021 بصادرات بلغ�ت 621 مليون برميل تليها 

روسيا ثانيا ومن ثم العراق ثالثا وعمان رابعا وانغوال خامسا«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  البيئ�ة،  وزارة  ح�ذرت 
االثن�ني، عددا من املستش�فيات 
االهلية  واملخت�ربات  والعي�ادات 
املخالف�ة للضواب�ط وال�رشوط 
»النفاي�ات  بش�أن  البيئي�ة 
الطبية«، الفتة إىل أنها تؤثر عىل 

صحة وبيئة املواطن. 
وقال مدي�ر عام دائ�رة التوعية 
ع�يل  ام�ري  البيئ�ي  واالع�الم 
تلق�ت  بي�ان  يف  الحس�ون، 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »وزارة البيئ�ة خاطبت وزارة 
البلدي�ات وامانة بغ�داد بتعميم 
دوائ�ر  كل  اىل  رس�مية  كت�ب 
واملراكز البلدية املنترشة يف بغداد 
االبالغ  واملحافظ�ات م�ن اج�ل 
ع�ن اي نش�اط صح�ي مخالف 

للتعليمات الت�ي وضعتها وزارة 
تلزمه�ا بمعالجة  والت�ي  البيئة 
بمح�ارق  الطبي�ة  النفاي�ات 

معتمدة«.
»الف�رق  ان  الحس�ون  وب�ني 
الرقابي�ة لدوائر البيئ�ة يف بغداد 
بج�والت  تق�وم  واملحافظ�ات 
املؤسس�ات  ملجم�ل  مس�تمرة 
الصحي�ة العام�ة والخاص�ة اال 
ان هن�اك تج�اوزات تحصل بني 
الح�ني واالخ�ر واغلبه�ا ضمن 

اشطة القطاع الخاص«.
وأوضح مدير عام دائرة التوعية 
واالعالم أن »نفايات املستشفيات 
تشكل خطرا عىل صحة املواطن 
مل�ا تس�ببه م�ن تلوي�ث للمياه 
والرب�ة، مش�ريا اىل ان ال�وزارة 
القانوني�ة  االج�راءات  تتخ�ذ 

الالزمة بحق املخالفني«.

حمافظ البرصة ينهي مهام 
تكليف االستشاريني الطوعيني

     المستقبل العراقي/ محمد الجابري

انه�ى محاف�ظ الب�رة املهندس اس�عد عب�د االمري 
العيداني، ام�س االثنني، مهام تكليف االستش�اريني 

املكلف�ني بصفة طوعي�ة .واظهرت وثيق�ة، حصلت 
املس�تقبل العراق�ي اىل نس�خة منها، انه�اء محافظ 
الب�رة املهندس اس�عد عبد االم�ري العيداني تكليف 

مهام االستشاريني املكلفني بصفة طوعية.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع وزير التخطيط املستحقات 
املالية للمشاريع التي احالتها احلكومة املحلية

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ناق�ش النائ�ب االول ملحاف�ظ البرة املهن�دس ، محمد 
طاه�ر التميم�ي ، مع وزي�ر التخطي�ط الدكت�ور، خالد 
بتال النجم ، املس�تحقات املالية للمش�اريع التي احالتها 
الحكومة املحلية ، واالمانات الخاصة باملشاريع املستلمة 

والتي لم تطلق مستحقاتها«.
وق�ال النائ�ب االول للمحاف�ظ ، محم�د التميم�ي ، ان« 
االجتماع الذي حرضه نيابة عن محافظ البرة ، اس�عد 
العيدان�ي ، برفقة فريق من دي�وان املحافظة ضم مدراء 
اقس�ام ) العقود الحكومية والحس�ابات والتدقيق( ، مع 
محافظ�ي املحافظات يف العاصمة بغ�داد يف مقر الوزارة 
، برئاس�ة وزي�ر التخطيط الدكتور ، خال�د بتال ، ووكيل 

الوزير للش�ؤون الفنية  الدكت�ور ، ماهر حماد ، تناول عدد 
من املحاور ، مبينا ان« اهم املحاور التي ناقش�ها مع وزير 
التخطي�ط ،  ق�رار 301 الخاص بفرق س�عر رصف الدوالر 

للمش�اريع التي لديها مس�تحقات مالية قبل ذلك التاريخ ، 
وتم احالتها قبل تاريخ 2020/12/20«.واستكمل املهندس 
التميم�ي اىل تطرق�ه خ�الل االجتماع م�ع الوزي�ر بمحور 
املشاريع ذات االعتماد املس�تندي الداخيل لشمولها بالقرار 

، وكذلك موضوع االمانات الخاصة باملش�اريع املس�تلمة 
والت�ي لم تطلق مس�تحقاتها ، ولم ترف لغاية التاريخ 
2020/12/20 لش�مولها بقرار 301 ».واضاف التميمي 
ان« املحافظ�ة ش�كلت 7 لج�ان تخصصي�ة ، وحس�ب 
القطاع�ات ، واس�تلمت جميع طلبات ال�رشكات ، وهي 
حالياً قيد الدراس�ة الكم�ال اجراءاتها الرس�مية لغرض 

ارسالها اىل وزارة التخطيط .
واك�د نائب محافظ الب�رة اىل التطرق خ�الل االجتماع 
بطرحه موضوع اضافة مبالغ ملرشوع حي الغدير الكمال 
الطبقة االكس�ائية النهائية لشوارع املنطقة ، منوها عن 
موافقة وزارة التخطيط عىل ذلك ، باالضافة اىل مناقش�ة 
مرشوع صناعية حم�دان لزيادة كلف�ة املرشوع الكمال 
الطبق�ة النهائية للمرشوع .الفتا اىل ان« وزارة التخطيط 
اجابت خالل االجتماع عىل جميع استفس�ارات ومقرحات 
املحافظ�ات ، والتي س�يتم العمل به�ا يف محافظة البرة 

خالل االيام القادمة ».
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 1477 المناقصة رقم    TENDER No.  1477 
 

 شراء المعدات والمواد والبرمجيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاسم المناقصة : 
 اقسام: 5

 البرامج؛خيص اشراء تر – 1القسم 
 عدات ومواد االتصاالتمشراء  – 2القسم 
 "وهواوي ومواد "سيسكومعدات شراء  – 3القسم 
 "شراء معدات ومواد "أتش بي و باناسونيك – 4القسم 
 معدات ومواد مختلفة. شراء  – 5القسم 

 

 PROCUREMENT OF IT AND TELECOM EQUIPMENT, MATERIALS AND SOFTWARE 
5 LOTs: 
LOT 1: PROCUREMENT OF SOFTWARE LICENSES 
LOT 2: PROCUREMENT OF TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS 
LOT 3: PROCUREMENT OF CISCO AND HUAWEI EQUIPMENT AND MATERIALS 
LOT 4: PROCUREMENT OF HP AND PANASONIC EQUIPMENT AND MATERIALS 
LOT 5: PROCUREMENT OF MISCELLANEOUS EQUIPMENT AND MATERIALS 

 عامة مناقصةنوع المناقصة: 
 

من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  االعطاءات أن يحصلويمكن لمقدمي 
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 :بالمشغل الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي . الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصالوأيضا على االسم 
 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
الفقدان أو دون أن يتحمل أية مسؤولية عن بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 على مقدم العطاء تأكيد امتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ يتوجب -
 ان تكون لدى مقدم العطاء خبرة في استيراد معدات ومواد مشابهة إلى العراق؛ -
 يتوجب على مقدم العطاء تقديم كافة الوثائق المطلوبة وفقاً الوليات المناقصة؛ -
 رة (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛تقديم بطاقة هوية غرفة التجا -
يتوجب على مقدم العطاء تقديم بطاقة الهوية لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / الفروع  -

 المسجلة في العراق)؛
عامة للضرائب (للشركات / الفروع يتوجب على مقدم العطاء تقديم خطاب عدم الممانعة الصادر عن وزارة المالية / الهيئة ال -

 المسجلة في العراق).
 يتوجب على مقدم العطاء تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ -
 االلتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي مجال الصحة والسالمة والبيئة؛ و -
 لمشغل بموجب هذه المناقصة.قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل ا -

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for 

Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for 

Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من التمديدأو إعالن األولي إعالنها مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2022آذار  8 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) March 8, 2022. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،ناقصةهذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

ويمكن أن يقدم  لتجاري.للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 المشاركون عطاءاتهم لجميع األقسام أو ألي عدد من األقسام يرغبون فيه.

 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. Bidders may submit their Bid either for 
all lots or for any number of lots. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 
  

 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

1478المناقصة رقم   TENDER No.  1478 

 2المرحلة لمعدات العملية الرئيسية في  إلمداد االحتياطي بالطاقة الكهربائيةالدعم بطاريات اإلمداد المتواصل بالطاقة  تجهيزاسم المناقصة : 
 

SUPPLY OF UPS BATTERIES FOR BACK UP POWER SUPPLY FOR PROCESS CRITICAL 
EQUIPMENT FOR PHASE-2 

 

 نوع المناقصة: المناقصة العامة
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص
 :بالمشغل صالخا التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي . وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 تقديم التأييد بامتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ - 

 العراق؛أن تكون لديه خبرة في استيراد معدات ومواد مشابهة إلى  - 

 ة المستندات المطلوبة وفقاً لوثائق المناقصة؛تقديم كاف - 

 غرفة التجارة (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛ هويةتقديم بطاقة  - 

 تقديم بطاقة الهوية لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛ -

 ؛م خطاب عدم الممانعة الصادر عن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)تقدي - 

 تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ - 

 االلتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي مجال الصحة والسالمة والبيئة؛ و - 

 قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل المشغل بموجب هذه المناقصة. - 

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for 

Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for 

Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من التمديدأو إعالن األولي إعالنها مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2022آذار  8 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) March 8, 2022. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،ناقصةهذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )16(  والصادر يف 2022/1/23 
اشارة اىل قرار االحالة املرقم )4( يف 2022/1/9 

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية تلكيف وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية  فع�ى الراغبني بااليجار  مراجع�ة مديرية بلدية 
تلكي�ف وخ�الل مدة )15(  يوم  تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن بالصحف  
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور ن�رش االعالن واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتس�ديد باقي 
ب�دل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العق�د خالل مدة )ثالث�ون يوم( من 
تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن 
ع�ن تأجر امللك وعى حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتب�ة عى ذل�ك اضاف�ة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له 
بالدخ�ول باملزايدة مجددا م�ع عدم جواز التنازل ع�ن االحالة وبخالفه يعد 
املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة 
يوم االربعاء املصادف 2022/2/9 يف مديرية بلدية تلكيف يف الس�اعة )12( 

الثانية عرش ظهرا 
ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول 
دون اقام�ة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي 

يليه يف نفس املوقع اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )14(  والصادر يف 2022/1/23 
اش�ارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى � قس�م االم�الك املرقم )16829( يف 

 2021/11/17
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية التل وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية  فع�ى الراغبني بااليجار  مراجع�ة مديرية بلدية 
الت�ل وخ�الل مدة )30(  ي�وم  تبدأ من الي�وم التايل لنرش االع�الن بالصحف  
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور ن�رش االعالن واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتس�ديد باقي 
ب�دل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العق�د خالل مدة )ثالث�ون يوم( من 
تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن 
عن تأجري امللك وعى حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 
باملزاي�دة مجددا مع ع�دم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر 
ن�اكال وتطبق بحق�ه االجراءات القانوني�ة املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 
الخميس املصادف 2022/2/24 يف مديرية بلدية التل الس�اعة )12( الثانية 

عرش ظهرا 
ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول 
دون اقام�ة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي 

يليه يف نفس املوقع اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2020/171

جتهيز انابيب مع ملحقاهتا من معدن الصلب الكاربوين لتاهيل االحواض يف شعبة معاجلة املياه الصناعية 
اعالن للمرة الثانية  عىل املوازنة التشغيلية 

1� ي�ر رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�رتاك يف املناقصة اعاله عى ان يكون املراجع 
املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقدي�م طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياس�ية للمناقص�ة البالغة )150,000 
دينار( مائة وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تاسيس الرشكة

3 � الكلفة التخمينية تبلغ )251,000,000( دينار فقط مائتان وواحد وخمسون مليون دينار عراقي 
4 � التامينات االولية املطلوبة )5,020,000( دينار فقط خمسة ماليني وعرشون الف دينار عراقي   صادرة من مرصف معتمد لدى 

رشكة مصايف الجنوب  ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة 

www.src.gov.iqولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 
contracts@src.gov.iq : عى الربيد االلكرتوني التايل

6 � يت�م تس�ليم العط�اءات يف مقر رشكة مص�ايف الجنوب رشكة عام�ة /غرفة لجنة فت�ح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم 
العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/3/6 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل 

ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
7 � س�يكون انعق�اد املؤتمر لالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا ي�وم 2022/2/27 يف مقر 

الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 � يتم تقديم القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن القس�م 
الرابع حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم القسم السادس للتاكيد عى املواصفات املطلوبة عى ان تكون موقعه ومختومة 
عى جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض 
ورق�م واس�م املناقصة م�ع تزويدنا بقرص )CD( للوثيق�ة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمس�كات املطلوب�ة والتامينات 

االولية
9 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاسيس ، قرار التاس�يس ، هوية  غرفة التجارة 
النافذة ، الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تاييد حجب البطاقة التموينية 
عن املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف 

الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
10 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عى ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي

11 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
12 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
13 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / 

غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
14 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

15 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م 
طابع بنسبة )0,003( من قيمة العقد 

16 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014

17 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسباب مربرة دون تعويض 
مقدمي العطاء

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2021/251

جتهيز ونصب وتشغيل اجهزة البوابات االلكرتونية
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 

1� ي�ر رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�رتاك يف املناقصة اعاله عى ان يكون املراجع املدير 
املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150,000 دينار( فقط 
مائة وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة

3 � الكلفة التخمينية تبلغ )726,000,000( دينار فقط سبعمائة وستة وعرشون  مليون  دينار عراقي 
4 � التامينات االولية املطلوبة هي )14,520,000( فقط  اربعة عرش مليون وخمس�مائة وعرشون الف دينار عراقي صادرة من مرصف 

معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة 

www.src.gov.iqولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 
contracts@src.gov.iq : عى الربيد االلكرتوني التايل

6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/3/7 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
7 � س�يكون انعقاد املؤتمر لالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا يوم 2022/2/28 يف مقر الرشكة 

الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 � يت�م تقدي�م الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد م�ىء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن الجزء الرابع 
حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس  للتاكيد عى املواصفات املطلوبة عى ان تكون موقعه ومختومة عى جميع 
اوراقه�ا ومغلف�ة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثب�ت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م 

املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء الجزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاس�يس ، قرار التاس�يس ، هوية تصنيف املقاولني 
الناف�ذة  ، الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تايي�د حجب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب 

، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عى ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
14 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة 

لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
15 �  رضورة حصول منتسبي الرشكات عى شهادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE )السالمة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد

18 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014

19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 
العطاء

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
1527 /5 تلكيف كشك رقم )38(  1

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
193/5 م65 جزيرة تلعفر الشمالية  ساحة بيع االغنام 1

العدد / خ2348/184/6
املوافق 2022/1/24

العدد / خ2347/184/6
املوافق 2022/1/24

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة  الكهرباء/ 
الرشكة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية املنطقة 
الوسطى  بأس�م )محمد عدنان خضري( الرجاء من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار. 
������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |192|2022

التاريخ/2022/1/24 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت حص�ة املدين يف 
العق�ار التسلس�ل املرق�م 791/3 م 38 الخاجي�ة  
الواق�ع يف ألكوت / الخاجية العائدة للمدين )عباس 
عبد الحس�ن ش�اكر( املحج�وز لقاء طل�ب الدائنه 
)ليايل محمد جاس�م(البالغ )15,000,000(مليون 
دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة )30ي�وم ( تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-   حص�ة املدين يف العقار املرقم  
791/3م38 الخاجية  

2-جنس�ه ونوعه : كوت/ ح�ي الخليج قرب طريق 
كوت � بغداد بستان ملك رصف  خايل من الشواغل 

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتمالته :- 

5-مس�احتة :-  حصة املدين البالغ 115 س�هم من 
اصل االعتبار الكيل
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :-  ارض خالية من الشواغل 
8– القيمة املق�درة : 20,000,000  عرشون مليون 

دينار 
������������������������������������������

فقدان 
فق�د مني ج�واز الس�فر الصادر م�ن ) بنغالدش ( 
بأس�م ) MD.FAZLUL.HA ( م�ن مواليد 1992 – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
������������������������������������������

اخطار 
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية 
اىل / املتهم الهارب ) ش . م فدعم عيدان حسن عبد 

املجمعي ( 
الساكن / مجهول االقامة 

اقت�ى حضورك ام�ام هذه املحكمة خ�الل مدة ) 
30 ( يوم�ا م�ن تاريخ نرشه اذا كن�ت داخل العراق 
او خارج�ه لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق 
املادة ) 5 و 32 ( ق ع د املعدل وبعكسه سوف تتخذ 
االج�راءات القانونية ض�دك وتطبق بحق�ك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة ما ييل :
1-الحكم عليه بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2-اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة الق�اء 
القبض عليك اينما وجدت .

3-الزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائك .
4-حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسن احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية

������������������������������������������
إىل الرشي�ك انتضار مخيف عب�اس اقتى حضورك 
إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 50563/3 حي الن�داء خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

قحطان عبد الجليل

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من نقابة الصحفين باسم / كرار 
قيس صادق / فقدت بتاريخ 24 / 1 / 2022 - فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل املصدر . 

������������������������������������������
اعالن 

ق�دم املواطن ) منظ�ر عبد الله حس�ن (  الدعوى لتبديل 
) اس�م ( وجعل�ه ) منتظر ( بدال م�ن ) منظر ( فمن لديه 
ح�ق االعرتاض عى ذلك مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوما وفق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

فق�دت االجازه املرقمه 3784 تخص فرن صمون حجري 
يف منطق�ة ابي غرق بأس�م املجاز جالب عطيه جالب عى 
م�ن يعثر عليها إعادتها إىل جه�ه اإلصدار الرشكه العامه 
لتصني�ع الحبوب فرع باب�ل فمن يعثر عليه تس�ليمه إىل 

جهة االصدار

������������������������������������������
صندوق اإلسكان كربالء 

م/تعهد
اني املقرتض ش�ذى حس�ن مهدي صاح�ب املعاملة  فرع 
صندوق اإلسكان كربالء املقدسة امام كاتب عدل صندوق 
اإلس�كان كربالء بان رشيكي املدعو كل من فاضل عباس 
كاظم ومحم�د زهري عبد الزهرة وميس زهري عبد الزهرة 
ال أعل�م مكان إقامته�م او تربطني صل�ة معرفة بهم او 
قرابة به�م ويتعذر عليه االتصال بهم ع�ن طريق الجوال 
أو أي وس�يلة اتص�ال أخرى وآل حت�ي عنوانهم الوظيفي 
بع�د ع�دة محاوالت إليج�اد منفذ إليه�م واذا ظهر خالف 
ذل�ك اتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت بتاريخ 

23/11/2021
املقرتض

شذى حسن مهدي

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / 217/ش2022/1
التاريخ 2022/1/23

اعالن
املدعي عليه  / سيف صاحب مهدي

اقام�ت املدعية هدى محمد جواد الدع�وى املرقمة  اعاله 
ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيها التفري�ق  بينكما للهجر  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت  هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا يف صحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 2022/1/31 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 76/ب/2022

التاريخ :2022/1/23
اعالن

اىل املدعى عليه / رحيم بحر قاسم 
بتاريخ 2022/1/12 اقام املدعي ثامر عباس عودة ضدك 
الدع�وى البدائية املرقمة 76/ب/2022 طلب الحكم فيها 
بتاديت�ك للمدعي مبلغ مق�داره 300,000,000 ثالثمائة 
ملي�ون دين�ار عراقي وذلك ع�ن قرضة حس�نة بموجب 
وصل االمانة  وملجهولية محل اقامتك  حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار واختياري�ة منطقة كربالء حي 
العب�اس فقد ق�رر تبليغك بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
2022/2/6 الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضور 
او م�ن ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق  القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 1093

التاريخ 2022/1/24
اعالن

بن�اء ع�ى الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن  ق�دم املواطن 
)رحيم حس�ن حمزة  ( طلبا لغرض تسجيل لقبه  وجعله 
)الش�يباني( بدل من ) فراغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )عرشة ايام ( وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 1105
التاريخ 2022/1/24

اعالن
بن�اء عى طلب املواطن  )باس�م محمد جاب�ر (التي يروم 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه )الزريف ( بدال م�ن  )ال جميل ( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������
اعالن

اىل املته�م الغائ�ب / )ش.م جمي�ل ج�ر حنظ�ل ع�يل 
االبراهيمي ( 

محل العمل  /قسم مكافحة متفجرات النجف االرشف 
العنوان / النجف االرشف/ الرضوية  /2

بما ان�ك متهم وفق امل�ادة /5/اوال  من قان�ون عقوبات 
قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل  وملجهولية 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخ�يل / املنطقة الرابعة خالل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك 
وتجي�ب عى التهم�ة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 
و 68 و 69( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
املقدم

رضا صبار عباس الجنابي
ر.م.ت

������������������������������������������
مديرية الزراعة 

يف محافظة النجف االرشف
التعاقد والتوزيع

العدد : 1068
التاريخ 2022/1/20

انذار
اىل ورثة الفالحة املتوفية ) كحطة ابراهيم حسن (  املوزع 
عليها مس�احة 8 دونم ضمن السلف 1/1 مقاطعة 50 / 
الحمرة  بموجب قرار التوزيع املرقم 317 يف 1971/9/14 
بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترك املساحة املوزعة عى 
مورثتك�م اع�اله عرضة للتجاوزات واالس�تغالل من قبل 
الغ�ري وع�دم امتثالكم للتعليمات رقم 4  لس�نة 1970 لذا 
ننذركم بوج�وب التقيد بما اوجبه القانون واس�تغاللكم 
املس�احة خالل فرتة 10 ايام من تاري�خ النرش ومراجعة 
مديريتنا / قس�م االرايض واملساحة وبخالفه سوف نقوم 

بالغاء التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسن 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 354

التاريخ 2022/1/23
اىل  / املدعوه / سعدية مجيد خليل

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوفاة ن�ورس عماد مرت�ى  طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
املدعوه )س�عدية مجيد خليل( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حميد جخم علوان

������������������������������������������
مديرية الزراعة 

يف محافظة النجف االرشف
التعاقد والتوزيع

العدد : 1254
التاريخ 2022/1/24

انذار
اىل ورث�ة الفالحة املتوفية ) صفية مردان كطان (  املوزع 
عليه�ا مس�احة 8 دونم ضمن الس�لف 1/3 مقاطعة 10 
/ واكص�ة واملحن�ى  بموجب قرار التوزي�ع املرقم 235 يف 
2021/8/8 بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترك املساحة 
املوزعة عى مورثتكم اعاله عرضة للتجاوزات واالستغالل 
م�ن قبل الغ�ري وعدم امتثالك�م للتعليمات رقم 4  لس�نة 
1970 ل�ذا ننذرك�م بوج�وب التقي�د بما اوجب�ه القانون 
واستغاللكم املساحة خالل فرتة 10 ايام من تاريخ النرش 
ومراجعة مديريتنا / قس�م االرايض واملس�احة وبخالفه 
س�وف نقوم بالغ�اء التوزيع وفق الضواب�ط والتعليمات 

املعمول بها 
منعم شهيد حسن 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة

رئاسة لجنة تثبيت امللكية
العدد : 3/تسجيل مجدد/2021

التاريخ 2021/12/23
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا ع�ى ثبوت عائدية تم�ام العقار  املرق�م ) 1/103( 
الزوي�ة اىل عب�د الله ثاب�ت نعم�ان بموجب ق�رار تثبيت  
امللكي�ة املرقم 2/مج�دد/2021 وبتاريخ 2021/12/20 
الصادر من لجنة تثبيت العائدية يف املناذرة فعى من لديه 
اعرتاض عى القرارالطعن به تمييزا لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للن�رش وعند انتهاء 
املدة ستبارش مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة وفق 

قرار تثبيت العائدية للتفضل باالطالع مع التقدير 
القايض

عيل حميد الحيدري 

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة

رئاسة لجنة تثبيت امللكية
العدد : 2/تسجيل مجدد/2021

التاريخ 2021/12/23
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا ع�ى ثبوت عائدية تم�ام العقار  املرق�م ) 1/103( 
الزوية اىل قاسم عبيد شايش  بموجب قرار تثبيت  امللكية 
املرقم 2/مج�دد/2021 وبتاريخ 2021/12/20 الصادر 
من لجنة تثبيت العائدية يف املناذرة فعى من لديه اعرتاض 
عى القرارالطعن به تمييزا لدى رئاس�ة محكمة استئناف 
النج�ف االتحادية بصفته�ا التمييزية خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل للن�رش وعند انته�اء املدة 
ستبارش مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة وفق قرار 

تثبيت العائدية للتفضل باالطالع مع التقدير 
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد / 25/ش/2022

التاريخ 2022/1/23
  اىل املدعى عليه ثائر غازي مراد

تبليغ
اقامت املدعية دالل دخيل م�راد امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة  25/ش/2022 تطل�ب الحك�م 
بموجبها مش�اهدة اطفالها كل م�ن زهراء ومريم 
ونرجس وتس�نيم ورس�ل وحي�در وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
منطق�ة ح�ي الس�الم الجنوبي املختار ف�ارس عبد 
االمري العبايس ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ن يوميت�ن محليت�ن  بموع�د املرافع�ة 
املص�ادف 2022/1/27 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا  وعلنا وفقا 

لالصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الحيدرية 
العدد / 3/ج/2022

التاريخ : 2022/1/9
اىل املته�م اله�ارب ) ك�رار ع�يل حس�ن حس�ن ال 

جميل( 
اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا  )كرار عيل حس�ن حس�ن 
ال جميل( اسم االم : بندله عاقول  تولد 1987 تقرر 
تبليغ�ك باالعالن بالصح�ف املحلية للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة خ�الل ف�رتة امده�ا )30( يوما من 
تاريخ االع�الن يف الدع�وى املرقمة اعاله املش�تكي 
فيها )يونس فاض�ل عبد محمد(  وفق احكام املادة 
1/459 من  قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي 
وبعكس�ه س�تجري املحاكم�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الحيدرية 
العدد / 2/ج/2022

التاريخ : 2022/1/9
اىل املته�م اله�ارب ) ن�زار ع�يل حس�ن حس�ن ال 

جميل( 
اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا  )نزار عيل حس�ن حس�ن 
ال جمي�ل( اس�م االم : بندل�ه عاق�ول  تول�د 1985 
تق�رر تبليغك باالع�الن بالصحف املحلي�ة للحضور 
امام ه�ذه املحكمة خ�الل فرتة امده�ا )30( يوما 
من تاريخ االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشتكي 
فيها )يونس فاض�ل عبد محمد(  وفق احكام املادة 
1/459 من  قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي 
وبعكس�ه س�تجري املحاكم�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري
������������������������������������������

فقدان 
فقد مني دفرت الوقودي فرن صمون حجري باس�م 
السيد صالح مهدي جليل الصادرة من وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع املثنى من يعثر 

عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة 

اعــــالن
اىل املدع�ى عليه / وان�ك ش�يكاي املدير املفوض لرشكة هونج كون�ج املثمرة للتجارة املحدودة/ 

إضافة لوظيفته
اقام املدعي )مدير بلدية البرصة / إضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 152/ت/2021ضدك يطلب 
فيها فسخ العق�د االستثماري املرقم 3 يف 2013/5/23 املب�رم بين�ه وبين�ك إضاف�ة لوظيفتكما 
والزام�ك بدف�ع قيم�ة الرضر الذي لح�ق بدائ�رة املدعي البالغ)خمس��ة ملي�ار وخمس�مائ�ة 
وواح�د وس�ت�ون ملي�ون وثمانمائ�ة وثمان�ية وس�تونألف دينار(، الخاص بإنش�اء مش�روع 
املدين��ة الذهبي�ة الصيني��ة وذل�ك لع�دم التزام رشكتكم بتنفي�ذ العق�د واملب�رم بينكما وق�د 

أصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 152/ت/2021 واملؤرخ 2021/12/9 والذي يقيض.
أوالً: فسخ العقد املرقم 3 يف 2013/5/23 املرم بينكم�ا إضاف�ة لوظيفتكما وملحق���ة املؤرخ 

يف 2013/9/3.
ثاني�اً: الزام��ك بدف�ع مبل�غ قدره )خمس��ة مليار وثمانمائ��ة واثن�ان وخمس��ون ملي�ون 
وتسعمائ�ة وسبع�ون ألف دينار( وتحميلك الرسوم واملصاري�ف واتع�اب املحاماة ولكون مق�ر 
اقامت�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة حسب رشح املبل�غ القضائي وتأيي�د املجلس البلدي يف منطقة 

ياسي�ن خريب�ط. 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ��ك اعالن��ا يف صحيفتن محليت�ن يوميتن رس�ميتن ول�ك حق 
االعت�راض واالستئن�اف والتميي�ز خالل املدة القانوني�ة وبعكسه سوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية.

العدد: 152/ت/2021
التاريخ: 2022/1/13

القايض 
مصطفى شاكر عيل



رياضة7
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احتاد الكرة يعلن موقفه من آلية الشباب 
يف منح إجازات تأسيس األندية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن اتحاد الكرة، موقفه من آلية وزارة الشباب والرياضة 
يف منح إجازات تأسيس األندية الرياضية.

وق�ال عضو االتحاد جالل خلف »نقف مع وزارة الش�باب 
والرياض�ة بمس�ألة تطبي�ق آلي�ة منح اجازات تأس�يس 
األندية الرياضية، كونها تؤس�س كرة قدم عاملية بش�كل 
خاص ورياضة بش�كل ع�ام، وهي تكون نواة لتأس�يس 

كافة األلعاب الرياضية«.
وكانت وزارة الش�باب والرياضة، أعلن�ت األربعاء املايض، 
إكم�ال تش�كيل اللجن�ة الخاصة بمن�ح إج�ازات األندية 

ومبارشتها قريبا.
وقال معاون مدي�ر عام دائرة الرتبي�ة البدنية والرياضية 

وش�ؤون االندية يف الوزارة، موف�ق عبد الوهاب للفرات نيوز، انه 
»تم اكمال تش�كيل اللجنة الخاص�ة بمنح اجازات االندية، والتي 
تتك�ون من�ا وعضو اتحاد الك�رة احمد املوس�وي، وامني اللجنة 

االوملبية واملدرب اوديشو ومدير قسم االندية عيل فؤاد«. 

واش�ار اىل »اقرتاب اللجن�ة من انج�از اعمالها يف 
وض�ع الضوابط وتبقى اجتم�اع لتحديد جميع 

االمور واملبارشة بعملها خالل االيام املقبلة«:.
واعلن عبد الوهاب، عن »تشكيل لجنة اخرى 

ميدانية لتقييم االندية«.

اجلوية يظفر بصفقة نيجريية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي القوة الجوية، الي�وم االثنني، وصول 
املهاج�م النيجريي، بس�مارك إيب�وكا، إىل مطار 
بغداد الدويل، لخوض تجربة احرتافية مع خامس 

ترتيب الدوري املحيل.
وسبق لالعب أن مثل نادي ريال 
بوتويس، الذي ينش�ط يف الدوري 
البوليف�ي للمحرتفني، والذي اُختتم 

قبل 4 أسابيع.
وتاب�ع: »الن�ادي بصدد اإلع�الن قريبا 
ع�ن ضم ع�دد م�ن الالعب�ني املحليني، 
إضافة إىل محرتف آخر، وسيتم الكشف 
عن تفاصي�ل الصفقات بعد الوصول إىل 
اتفاق نهائ�ي، حول آلية االنتقال وقيمة 

العقد«.
املعس�كر  م�كان  أن  محم�د  وأوض�ح 
التدريب�ي املرتقب، لم ُيح�دد حتى اآلن، 
يف انتظار إكم�ال التعاقدات، إضافة إىل 
مغ�ادرة أكثر م�ن 10 العب�ني دوليني، 
للمشاركة يف االستحقاقات الخارجية.

يذكر أن الق�وة الجوية تعاقد مؤخرا م�ع املدرب املحيل، حكيم 
شاكر، بدال من املستقيل رايض شنيشل.

كما دخل يف مفاوضات مع العب الوس�ط الدويل، يارس قاس�م، 
والع�ب أربي�ل، ش�ريكو كري�م، لضمهم�ا يف إط�ار املريكات�و 

الشتوي.

الثلوج تلغي رحالت طريان مخسة 
العبني حمرتفني قبيل مباراة إيران

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى العبو املنتخب الوطنّي )فرانس ضياء بطرس وزيدان 
اقبال ومهند جعاز وأمري العماري وعيل الحمادي(، االثنني، 
إشعاراً من رشكاِت الطريان الرتكي بإلغاِء رحالتهم بسبب 
سوِء األحواِل الجوّية يف تركيا من تساقِط الثلوج الكثيف.

ويس�عى املدي�ُر اإلداري للمنتخ�ِب الوطني جاه�داً، ومن 
مقر إقامتِه يف غرف�ِة الحجر الصحي، إىل اإلرساِع يف تأمني 
رح�الٍت بديلٍة لالعبني املذكورة أس�ماؤهم أع�اله، وقد تم 
لغاي�ة اآلن تأم�نُي رح�الٍت بديل�ة، وقد يس�توجُب عليهم 

االنتظار لساعاٍت طويلة. 
ويحظى األمُر بمتابعٍة من قب�ل مرشِف املُنتخب الوطني، 
يونس محم�ود، وعضو اتحاد الكرة، ف�راس بحر العلوم، 
م�ن أجل تهيئ�ِة وتأمنِي وص�ول الالعبني بوق�ٍت زمنّي ال 
يتع�ارُض مع موعِد املباراة ومع اإلج�راءاِت الصحّية التي 

تجرب االنتظار )٢4( ساعًة ملا بعد الوصول.

رونالدو مستاء من ثالثي مانشسرت يونايتد

كيميتش: نحن غاضبون من أجل ليفاندوفسكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�م  رونال�دو،  كريس�تيانو  أصي�ب 
مانشسرت يونايتد، باالستياء من 3 العبني 
بالش�ياطني الحم�ر، خالل مباراة وس�ت 
ه�ام، يف الجولة ٢3 من الدوري اإلنجليزي 
املباراة بفوز مانشس�رت  املمتاز.وانته�ت 
يونايتد به�دف دون رد، أحرزه ماركوس 
راش�فورد يف اللحظ�ات األخرية.وحس�ب 
رونال�دو  ف�إن  »إكس�ربيس«،  صحيف�ة 
مس�تاء من القائد هاري ماجواير، بعدما 
فش�ل األخري، يف تمرير الك�رة له يف إحدى 
أن ماجواي�ر لع�ب  إىل  اللعبات.وأش�ارت 

الكرة برأس�ه، بينم�ا ذهب إلي�ه رونالدو 
ونصحه بأنه كان ينبغي أن يس�يطر عىل 
الكرة بالصدر.وكان رونالدو غاضًبا أيًضا 
م�ن ماس�ون جرين�وود، يف اللعب�ة التي 
دخل خاللها إىل عمق امللعب، ثم سدد بداًل 
من تمري�ر الكرة إىل كريس�تيانو.وأصيب 
النج�م الربتغ�ايل باإلحب�اط م�ن مواطنه 
ديوجو دالوت، عندما قرر األخري، إرس�ال 
عرضي�ة عميقة يف منطق�ة الجزاء، بينما 
كان يفض�ل رونال�دو الحصول عىل الكرة 
يف قدميه.يذكر أن كريس�تيانو رونالدو لم 
يهز الش�باك يف آخر 5 مباريات ملانشسرت 

يونايتد يف مختلف البطوالت.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد جوش�وا كيميتش، العب وس�ط باي�رن ميونخ، 
تحس�ن فريقه بش�كل كب�ري خالل مواجه�ة هريتا 
برل�ني، والتي انتهت بفوز العم�الق البافاري )1-4( 

يف الجولة العرشين من الدوري األملاني.
واس�تطاع الفري�ق الباف�اري املحافظة ع�ىل فارق 

النق�اط ال��6 الت�ي تبعده ع�ن مالحقه بوروس�يا 
دورتمون�د، معززا صدارت�ه للبوندس�ليجا بوصوله 

للنقطة 49.
وقال كيميتش، يف ترصيحات لشبكة »سكاي«: »لقد 
قدمنا مباراة جيدة وس�يطرنا ع�ىل مجريات اللعب 

ملدة 90 دقيقة«.
وأضاف »لم نق�م بالضغط املضاد بأفضل طريقة يف 

املباري�ات املاضية، لكننا أحس�نا صنعا اليوم، وكان 
م�ن املمك�ن أن نخرج بنتيج�ة أفضل بع�د الفرص 

الغزيرة التي خلقناها ألنفسنا«.
وبس�ؤاله عما إذا كان الفريق حزينا لعدم تس�جيل 
البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي أي هدف باألمس، 
أجاب »نحن غاضبون قليال، لكنه ليس مضطرا لهز 

الشباك كل مباراة«.

نونيز ال يتعجل منافسة سواريز وكافاين
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املهاجم األوروجوائي، داروين نونيز، الذي يقدم موسما 
رائعا مع بنفيكا الربتغايل، أن لديه الكثري ليتعلمه من زميليه 

باملنتخب الوطني، لويس سواريز، وإدينسون كافاني.
ولدى وصوله أوروجواي لالنضمام ملعس�كر »السيليستي«، 
ُس�ئل عن املنافس�ة ع�ىل م�كان يف التش�كيل، يف ظل وجود 

أساس�يني ال غن�ى عنهم�ا، مث�ل مهاجمي أتلتيك�و مدريد 
ومانشسرت يونايتد.

ورد نوني�ز »لس�ت متوترا.. م�ا زال أمامي الكث�ري ألتعلمه، 
يجب ع�يل مش�اهدتهما، ورؤية ما يفعالن�ه داخل وخارج 

امللعب«.
وأضاف »إنهما مثال للشباب.. إذا واصلت القيام بعمل جيد، 
يف لحظ�ة ما س�أحصل عىل الفرص�ة، وأريد أن أق�وم بذلك 

بأفضل طريقة ممكنة«.
يش�ار إىل أن نوني�ز )٢٢ عاما( هو هداف ال�دوري الربتغايل 

حاليا، برصيد 15 هدفا يف 16 مباراة.
وس�تحل أوروجواي ضيفة عىل باراجواي، الخميس املقبل، 
يف مواجهة ستكون األوىل تحت قيادة املدرب الجديد، دييجو 
ألونسو، الذي جاء خلفا ألوسكار واشنطن تاباريز، وبعدها 

ستستقبل فنزويال يف أول فرباير/شباط القادم.

ديمبيل يظهر جمددًا يف برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ظهر الفرنيس عثمان ديمبيل، جناح برشلونة، مجدًدا 
يف املدينة الرياضية للنادي الكتالوني.

وزعم ديمبيل أنه يش�عر بوعك�ة يف املعدة، ولم يحرض 
إىل املدين�ة الرياضية قبل إعالن قائم�ة الفريق ملباراة 

ديبورتيفو أالفيس.
فيدي�و  اإلس�باني،  »الش�رينجيتو«  برنام�ج  ون�رش 

لديمب�يل، اليوم اإلثنني، أثناء دخ�ول املدينة الرياضية 
لربشلونة.

وقال�ت بعض التقاري�ر مؤخرًا إن ع�ذر ديمبيل لعدم 
الق�دوم إىل الن�ادي أم�س ال يتمت�ع بمصداقية داخل 
برشلونة.وأشارت إىل أن برشلونة ينوي توقيع عقوبة 
عىل الالع�ب الفرنيس، ألن�ه خرق القواع�د التي تلزم 
الالعب�ني بالذهاب إىل املدينة الرياضية عندما يكونون 

مؤهلني لالنضمام إىل قائمة املباريات.

وذك�رت أن تش�ايف هريناندي�ز، مدرب 
برش�لونة، مس�تاء للغاي�ة م�ن ق�رار 

س�اعات  قب�ل  املن�زل  يف  بالبق�اء  م�ن ديمب�يل 
مباراة أالفيس التي انتهت بفوز البارسا )0-1(.

ودخل ديمبيل يف طريق مس�دود مع إدارة برش�لونة 
مؤخ�رًا، فيم�ا يتعل�ق بتجدي�د عقده م�ع النادي 
الكتالون�ي ال�ذي ينته�ي يف الصي�ف املقب�ل، ليتم 

تجميده واستبعاده من املباريات.

تري شتيجن: علينا االحتاد أكثر 
من أي وقت مضى

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب األملاني م�ارك أندريه تري ش�تيجن 
ح�ارس مرم�ى رش�لونة، ع�ن س�عادته 
بالف�وز ع�ىل ديبورتيفو أالفي�س بنتيجة 
)1-0(، أول أمس األحد، يف إطار منافسات 

الجولة ٢٢ من الليجا.
وق�ال ت�ري ش�تيجن، خ�الل ترصيح�ات 
نقلته�ا صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلسبانية: »الفوز عىل أالفيس مهم، فهو 
خصم صعب، ويع�رف كيف يدافع، لكننا 

سجلنا هدفا ونجحنا يف الفوز«.
وأض�اف: »نأم�ل أن نرتاح قلي�ال ونجمع 
قوتن�ا، وجمي�ع ف�رق العال�م بحاجة إىل 
الراحة، وسأكون كاذبا لو قلت إن النتائج 
غ�ري مهم�ة، لك�ن اآلن علين�ا أن نك�ون 
متحدين أكثر من أي وقت مىض، وتحقيق 

أفضل النتائج«.
وعن االنتقادات التي طالته مؤخرًا، علق: 

»هناك لحظات جي�دة وأخرى صعبة نمر 
به�ا جميًع�ا، وأثرت ع�يل أيًض�ا، ودائًما 
أس�عى للظه�ور بأفض�ل ش�كل، وأعتقد 
أنن�ي بدأت عام ٢0٢٢ بش�كل جيد للغاية 

وسعيد بكيفية سري األمور حالًيا«.
وبهذا االنتصار رفع برش�لونة رصيده إىل 
3٢ نقط�ة يف املركز الس�ابع، بينما تجمد 
رصي�د ديبورتيفو أالفي�س عند 17 نقطة 

يف املركز التاسع عرش.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب باريس س�ان جريمان 
الغموض بش�أن مدى إمكانية لحاق، نيمار جونيور، نجم 

الفريق يف مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوربا.
ويلتقي بي إس جي، الفريق امللكي يوم 15 فرباير/شباط 
املقب�ل ع�ىل ملع�ب حديقة األم�راء، يف ذه�اب دور ال�16 

لدوري األبطال.
وق�ال بوكيتين�و يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة »ل�و 
باريزيان« الفرنس�ية »ال نعلم م�دى جاهزية نيمار حتى 
اآلن، ونأمل أن يكون الئقا، س�يواصل تدريبات الجري هذا 

األسبوع، ونتابع حالته، ونتمنى أن يكون معنا«.
وانتقل ماوريسيو للحديث عن مشاركة سريجيو راموس 
يف مب�اراة ريمس بال�دوري أمس األحد، قائ�ال »من الجيد 
أن راموس س�جل هدف�ا، لقد أدى مباراة جي�دة، ولدينا 3 
مدافعني من طراز عاملي«.وأش�ار امل�درب األرجنتيني »لن 
يك�ون ماركيني�وس متاح�ا يف املب�اراة املقبل�ة ضد نيس 
النضمامه ملنتخب الربازيل، ومن الرضوي أن يتم االعتماد 
ع�ىل كل الالعب�ني من خالل تدوير التش�كيل األس�ايس«.
وأكد مدرب س�ان جريمان يف ختام ترصيحاته »بالتأكيد، 
كلما ش�ارك رام�وس أو أي العب باس�تمرار يف التدريبات 

واملباريات، سيتحسن مستواه فنيا وبدنيا«.

صداع يف ريال مدريد بسبب رباعي السامبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لريال مدريد، 
من�ح العبيه، راحة س�لبية عقب التعادل ٢-٢ 

أمام إلتيش، يف إطار الجولة ٢٢ من الليجا.
ديبورتيف�و«،  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
ف�إن ريال مدريد س�يعود للتدريب�ات، بعد غد 

األربعاء، يف املدينة الرياضية فالديبيباس.
وأضافت »لن يكون الرباعي الربازييل ميليتاو 
وفينيسيوس جونيور وكاسيمريو ورودريجو، 
بجانب األوروجوياني فالف�ريدي مع الفريق، 
بس�بب ارتباطهم بتصفيات أمريكا الجنوبية 

املؤهلة للمونديال«.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن ريال مدريد منشغل 

حالًي�ا بمحاول�ة إقن�اع تيت�ي املدي�ر الفن�ي 
للربازيل، برتك الرباع�ي، لخوض مباراة كأس 

امللك ضد أتلتيك بيلباو.
وأفاد التقرير إىل أن ريال مدريد س�يتمكن من 
اس�تعادة داني كارفاخال وماركو أسينس�يو 
وماريانو دياز، لكن ال زال موقف كريم بنزيما 
غري واضح، بعدما تعرض إلصابة ضد إلتيش.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أوباميانج حيسم موقفه من عرض اهلالل السعودي
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطاني،  مص�ري الجابوني بي�ري إيمرييك 
أوباميان�ج، مهاجم آرس�نال، من ع�رض الهالل الس�عودي.وارتبط 
الدويل الجابون�ي مؤخرًا بعدة أندية أوربية وعربي�ة، من بينها الهالل 
الذي يس�عى بقوة الس�تعارته حتى نهاية املوس�م، مع تضمن العقد 
خي�ار الرشاء.وذك�ر موق�ع »ذا أتلتي�ك« يف تقري�ر له: »م�ع دخول 
األس�بوع األخري من املريكاتو الش�توي، البد من حسم بعض األمور 
التي يحوم حولها الش�ك، عىل رأس�ها مس�تقبل أوباميانج«.وزاد: 
»مع خس�ارة أوباميانج ش�ارة قيادة آرس�نال، فأنه لم يلعب منذ 

6 ديس�مرب /كانون األول املايض بسبب العقوبة التأديبية املوقعة عليه، 
فهل يت�م إيجاد حل قبل غلق املريكاتو«.وأش�ار: »آرس�نال تلقى عرًضا 
م�ن الهالل لض�م املهاجم عىل س�بيل اإلعارة مع خيار ال�رشاء وتغطية 
راتبه بالكامل، مع وجود اهتمامات من أندية أوروبية أخرى، بما يف ذلك 
باريس س�ان جريمان«.وواصل: »راتب أوباميانج مشكلة بالنسبة لهم 
جميًعا، برصف النظر عن رد آرس�نال عىل عرض الهالل، والذي لم ُيعرف 
بعد، لكن الالعب يميل إىل عدم قبول االنتقال إىل الرشق األوس�ط يف هذه 
املرحلة«.وأتم: »إذا كان الالعب البالغ من العمر 3٢ عاًما سيغادر آرسنال 
الذي يمتد عقده معه حتى صيف عام ٢0٢3، فمن املعتقد أن أوباميانج 

سريغب يف البقاء بأوربا ومواصلة العمل عىل أعىل مستوى«.

بوكيتينو يثري 
الغموض حول نيامر



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2537   الثالثاء  25  كانون الثاني   2022

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

املرشوع الوطني وأفق نجاحهالعاطفة والعدالة

محمد حسن الساعديسامي جواد كاظم

العاطفة بكل اش�كالها، حب، حنني، صدقة، صداقة، صلة رحم، عقيدة 
وكلها بنس�ب متفاوتة م�ع عقالنيتها اي موافقة العق�ل لها، والعدالة 
هي وضع اليشء يف مكانه الصحيح، واملشرتك بينهما انهما بني طرفني، 
فان كانا هما الطرفني فاملس�الة تصبح بمنته�ى الخطورة، فان غلبت 
العاطف�ة س�اد الظلم والفس�اد وان غلبت العدالة زاد الك�ره واالبتعاد، 
وهاتان املس�التان لهما عاطفة وعدالة مع املجتمع فهناك من يتعاطف 

معهما وهناك من يسال العدالة بينهما.
عندم�ا تتس�يد العدالة عقل االنس�ان فال مكان للعاطف�ة عندما يكون 
هنال�ك خصمني فالعاطفة كلها ش�كل واحد مهم�ا كان الطرف الثاني 
اال العاطف�ة مع العقي�دة فانها تؤثر عىل عدالة الش�خص من حيث ان 
العقي�دة هي مبادئ العدالة عن�ده -بغض النظر عن صحة العقيدة من 
عدمها- فعندما يتعاط�ف الحاكم مع االخ تتاثر العدالة وتبخس خصم 
االخ، ويف حال�ة انعدام العاطفة مع الطرفني فان العدالة تاخذ مجراها، 
اال العقي�دة فانها قد تتوقف امام عاطف�ة االخ او الحبيب او القريب او 
الصدي�ق او من له عالق�ة معه ويتحقق الظلم وق�د ال تتوقف فتتحقق 
العدالة، والن غريزة العاطفة ال يمكن كبح جماحها مع العقيدة يف اكثر 
الح�االت ف�ان العقيدة تكون املعي�ار عند تنصيب حاك�م او اي منصب 

رفيع.
وهنا نج�د ان حكومات العالم ودوائرها االس�تخباراتية يكون ش�غلها 
الشاغل دراسة االديان والعقائد الن الدين له سحر خاص عند من يعتقد 
به، فانه يمكن ان يكون اس�اس العدالة ويمكن ان يكون برقع االحتيال 

عند املحتالني وذلك لسهولة من يتعاطف معه.
ال يس�تغفلنكم من يدعي فصل الدين ع�ن الدولة فكل حكام العالم لهم 
طقوس�هم الدينية عند التنصيب، اي ال بد من املؤسس�ة الدينية مس�لم 
مس�يحي يهودي وغريهم، والن الدين االس�المي خاتم االديان وفيه كل 
احكام الفرقان فيما يخص االنس�ان، عب�ادة وعمل، فانه يكون الهدف 
واملستهدف، فما من داعية اال واالسالم مصدره وما من مخالف لالسالم 
اال واالس�الم مصدره ويف مختلف املج�االت فلو قيل للعلماني ال تتحدث 
عن الدين االس�المي وقل ما ش�ئت ما لم يذكره االس�الم فان السكوت 
مص�ريه، ولو قلت الصحاب النظري�ات االقتصادية هاتوا ما لديكم من 
نظري�ات اقتصادية س�ليمة لم يتط�رق لها االس�الم فالعجز مصريهم 
وتجد اصحاب االش�رتاكية والراس�مالية يتخبطون فيما بينهم لتحقيق 
الرف�اه االقتصادي وفق نظري�ات تضاربت فيما بينه�ا والصواب فيها 

فقط ما اتفق مع الدين االسالمي.
وياتي من يطالب باملس�اواة للمراة الذي ال يفقه معنى اسم املراة لياخذ 
من االس�الم ما ينتقده بعاطفته دون عقله ويف نهاية املطاف يفش�ل يف 

مسعاه الن العلم اثبت عكس ما تبناه.

حالة التخبط السيايس واالقتصادي التي يعيشها العراق، وعدم وضوح 
تجربته الديمقراطية وأهدافها حتى اآلن، وغياب الرؤية الشاملة للواقع، 
ومرحل�ة ما بعد خ�روج التواجد األجنبي منه، يتطل�ب وضع تصورات 
عملية ملا يمكن أن يكون طريقا ممهدا نحو مرشوع جديد، يحاول قدر 
إمكان�ه إيجاد حلول عملية بدل هذا االختالف الس�يايس والذي وصل إىل 
حد التحارب بني مكوناته، يف طريق ميلء باألشواك والعثرات والكوارث، 

ما وقبلها وضع خارطة طريق إلخراجه من هذا املأزق.
لق�د تبنت قوى سياس�ية كثرية ما يس�مى بامل�رشوع الوطني، وادعت 
أنها تس�ري وفق برنامجه وتوجهاته، التي تؤمن بأن العراق هو بلد لكل 
العراقيني ال يفرق بني أبناء الشعب وفقا ألي اعتبارات، عدا الوالء للوطن 
والتفاني من أجل تقدي�م األفضل، وان يكون العراق البلد الذي يحتضن 

كل الكفاءات واملواهب من أجل خري العراق والعراقيني.
م�ن بديهي�ات خارط�ة الطري�ق العراقية الت�ي ينبغي أن يرك�ز عليها 
امل�رشوع الوطني، هو مصداقي�ة األطروحات الوطني�ة، إذ أن املرشوع 
الوطن�ي ليس مج�رد الفتة أو ش�عارات ترفع، بل ه�و بحاجة إىل إطار 
نظري يك�ون واضحا ومفهوما من قبل الجمي�ع، عىل أن يكون الهدف 
األس�ايس هو تصحيح مس�ارات العملي�ة السياس�ية، وان كان واضح 
املعالم إال انه أفضل من مرشوع بديل غامض أو تش�وبه حاالت الريب، 
والش�ك بأن القوى التي تدعيه، ربما تريد اغتياله مرة أخرى ولكن هذه 
امل�رة، تح�ت يافط�ات تخلصها من اإلح�راج أمام الش�عب، الذي يؤمن 
إيمان�ا كام���������ال ب�أن املرشوع الوطن�ي هو الطري�ق الصحيح، 
لتحقيق األه�داف العليا للش�عب وللبلد، الذي يتمنى أبن�اءه أن يكونوا 
بنات�ه الحقيقيون، من اجل أن ينهض ويودع تلك الس�نوات العجاف إىل 

غري رجعة.
يمك�ن أن تتهي�أ للم�رشوع الوطني ف�رص النجاح، أن وج�دت القوى 
الحريصة ع�ىل تبنيه وتطبيقه ع�ىل أرض الواقع، ووفرت مس�تلزمات 
إنجاح�ه وف�ق صي�غ متقدم�ة ومي�رة ومقبول�ة، وتج�اوز مرحلة 
الش�عارات الفارغة التي لم تحقق من هذا املرشوع إال قش�وره، التي ال 
تغني وال تسم����������ن.. وال تحقق آمال العراقيني يف أن يعيدوا مجد 
شعبهم، الذي كان موحدا متماسكا، بال تفرقة أو تمييز أو تعصب، وهو 

ما ينبغي أن يتم العمل عىل تحقيق مضامينه العملية يف أقرب وقت.
توسيع نطاق العمل الوطني والتحالفات، التي تؤمن ببنود هذا املرشوع 
من املتطلبات األساسية، الن إرشاك أكرب عدد ممكن يف تطبيقه، يفرتض 
أن تتوفر له النوايا الصادقة واملس�تلزمات م�ن أموال وقرارات، وفرص 
عمل وظيفية وتشغيلية تجعل الناس تؤمن، بإمكانية التعامل االيجابي 
م�ع امل�رشوع الوطني، لكي ال يفق�د بريقه وليتم اس�تيعاب مضامينه 

الوطنية بطريقة واقعية أفضل.

أتقدم بأسمي وبأسم جميع كادر مؤسسة املستقبل 
العراق�ي للصحاف�ة والن�رش )جريدة املس�تق��بل 
الع���راقي و وكالة أنباء املستقبل( بأجمل التهاني 
والتربي�كات ل�أخ والصدي�ق العزي�ز )ع�يل جدوع 
املربق�ع( بمناس�بة زواج ول�ده )محم�د( متمن�ني 
للعري�س حياة زوجي�ة س�عيدة وبالرف�اه والبنني 

ودوام االفراح واملرات .

علي إبراهيم 
 مدير مكتب المؤسسة لمحافظات الفرات إالوسط

هتنئة

 اعلن�ت نقاب�ة الصحفيني العراقيني ع�ن الظوابط الخاص�ة بتجديد هويات 
النقابة لعام 2022 وفق ما ياتي:

 رص�دت وكال�ة األمن الصح�ي يف بريطانيا قبل يومني ما قالت إنها س�اللة 
فرعي�ة من املتحور الجدي�د »أوميكرون«، الذي يعرف�ه بقدرته الكبرية عىل 

االنتقال والتفيش الريع.
وتقول السلطات الربيطانية إن املتحور الجديد قيد الدراسة، مشرية إىل أنه قد 
يتفىش عىل نطاق أوسع، وأطلقت عليه اسم »بي إي.2«.ورصدت التسلسالت 
األوىل م�ن املحت�ور الجديد يف الفلبني وأرس�لت إىل منص�ة »GISAID«، التي 
تش�كل حيزا مفتوحا لجيانات الفريوس�ات.وكانت معظم العينات املرسلة 
م�ن املتح�ور الفرعي م�ن الدنمارك، وأبلغ�ت الهند ع�ن 530 عينة من هذا 

املتحور، تليها السويد بنحو 181 حالة وسنغافورة ب�127 حالة.

ساللة جديدة من أوميكرون ومؤرشات أولية 
تكشف تأثريه

إستمـرارًا إلجنازاتهـا وعطائهـا فـي إنتـاج أدويـة ألول مـرة فـي العـراق

رشكة أدوية سامراء تنتج مستحرض أتورفاستاتني خلفض الكوليسرتول يف الدم 
العام�ة لصناع�ة  أس�تطاع�ت الرشك�ة 
األدوية واملُس�تلزمات الطبية يف س�امراء 
إحدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
أح�د  أتورفاس�تاتني  ُمس�تحرض  إنت�اج 
العالجات املُهمة التي ُتس�تخدم يف خفض 
الكوليس�رتول يف الدم والح�د من اإلصابة 
بأم�راض القلب والرشاي�ني والوقاية من 
الس�كتات الدماغية أو النوبات القلبي�ة . 
وأك�َد ُمدي�ر عام الرشكة الس�يد : خال�د 
العلمي�ة  امل�الكات  اَن  عل��وان  ُمحي��ي 
يف قس�م البح�ث والتطوي�ر تواُص�ل بذل 
الجه�ود الكب�رية إلنت�اج املُس�تحرضات 

وتمكن�ت م�ن  البل�د  يف  الدوائي�ة وألول م�رة 
تحقي�ق النجاح يف إنت�اج الوجب�ة البحثية من 
ُمستحرض أتورفاستاتني حبوب الذي ُيستخدم 
لخفض إنتاج الكوليس�رتول يف الدم عن طريق 

تثبي�ط عم�ل األنزي�م يف الكب�د املس�ؤول ع�ن 
إنت�اج الكوليس�رتول مم�ا يح�د م�ن اإلصابة 
بأمراض القلب والرشايني ويقي من الس�كتات 
الدماغية أو النوبات القلبية وغريها من أمراض 
وإضطرابات األوعية الدموية ، الفتاً إىل اَن قسم 

الحبوب بارَش بإنتاج وجبة إس�تطالعية 
من املُس�تحرض بواقع ) 25 ( ألف رشيط 
لصال�ح الوكالة التخُصصية التس�ويقية 
لطرحه يف الس�وق املحلي�ة قريباً ، مؤكداً 
اَن الرشك�ة تمتل�ك إمكاني�ات وخ�ربات 
علمي�ة كب�رية وطاق�ات إنتاجي�ة عالية 
ُتمكنها من إنتاج ُمختلف املُس�تحرضات 
الدوائي�ة وبُمختلف األش�كال الصيدالنية 
لعالج ُمختلف األمراض واألمراض املُزمنة 
حال توفر ُمستلزمات العمليةاإلنتاجي�ة 
. ُيذك��ر اَن ه�ذا اإلنجاز يأتي إس�تمراراً 
إلنج�ازات س�بقته حققته�ا الرشكة من 
ِخالل إنتاج ُمس�تحرضات دوائية جديدة وألول 
م�رة يف الع�راق إضاف�ة إىل تحدي�ث البناي�ات 
اإلنتاجية وفق ُمتطلبات التصنيع الدوائي الجيد 

وتحقيق طفرة نوعية يف التعبئة والتغلي�ف .

 يف ظ�ل تف�يش متح�ور أوميك�رون م�ن فريوس 
كورون�ا يف دول س�جلت مع�دالت مرتفعة يف عدد 
األش�خاص امللقحني، كشفت دراس�ة جديدة عن 
الس�بب وراء قدرة املتغ�ري الجديد عىل التهرب من 

األجسام املضادة. وأوضحت الدراسة التي أجرتها 
جامعة مينيسوتا األمريكية أن متحور أوميكرون 
لديه عدد كبري من الطفرات الفريدة التي تس�مح 
له بالتهرب من األجسام املضادة املوجودة مسبقا 

يف جس�م اإلنس�ان، وهو ما يفر ارتف�اع معدل 
اإلصاب�ة به. ورشع فريق البحث يف جمع البيانات 
عن الطفرات املوجودة يف بروتني س�بايك )بروتني 

إس( ملتحور أوميكرون، وتبني أن عددها كبري. 

دراسة توضح سبب انتشار أوميكرون بني امللقحني

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لوحات سومرية تكشف قصة مثرية عن حيوان يف بالد الرافدين افتتاح مستشفى االمام عيل »عليه السالم« يف النجف االرشف
 عىل لوحة والحرب والسلم السومرية الشهرية 
املحفوظ�ة املتح�ف الربيطان�ي يف لن�دن، ثمة 
حيوان�ات أليفة تجّر العرب�ات الحربية، ورغم 
تشابهها مع الخيول، إال أن جنس هذا الحيوان 
ظل موضع جدل، حتى كشف باحثو عهد جاك 
مونود يف باريس مؤخراً، أّن هذه الحيوانات لم 

تكن سوى »حمري هجينة«.
وأف�اد الباحث�ون يف دراس�تهم، الت�ي ن�رشت 
مؤخراً يف دورية »س�اينس أدفانس�يس«، بأن 
تحلي�ل الحمض الن�ووي القديم ب�نّي أّن هذه 
الحيوان�ات كانت نتاج عملي�ة تهجني للحمري 

املنزلية مع الحمري الربية.
ه�ذه النتائ�ج تجعل ه�ذا النوع م�ن الحمري 
أقدم مثال مع�روف للحيوانات املهجنة، والتي 
أنتجتها مجتمع�ات بالد ما ب�ني النهرين قبل 
500 ع�ام من وص�ول الخيول املستأنس�ة إىل 
منطقة الهالل الخصي�ب، حيث ظهرت للمرة 

األوىل قبل حوايل 4 آالف عام.
وقال�ت املؤلفة املش�اركة يف الدراس�ة، وعاملة 
الجين�وم يف معهد جاك مون�ود يف باريس، إيفا 
ماري�ا غيغل: »م�ن الهياكل العظمي�ة، علمنا 
أنه�ا خيلي�ة )حيوان�ات ش�بيهة بالحصان(، 
لكنه�ا ل�م تتناس�ب م�ع قياس�ات الحم�ري 

املستأنس�ة ولم تتناس�ب مع قياسات الحمري 
الربية السورية«.

»لذل�ك  صحفي�ة:  ترصيح�ات  يف  وأضاف�ت 
كان�ت مختلفة إىل حد ما، لك�ن لم يكن الفرق 

واضحا«.
ولف�ك الغموض الذي اكتنف ه�ذه الحيوانات 
بدراس�ة  العلم�اء  ق�ام  بالخي�ول،  الش�بيهة 
جينومات العظ�ام التي عث�ر عليها يف مجمع 
الدف�ن األمريي البالغ م�ن العمر 4500 عام يف 

أم املرة شمايل سوريا.
وعىل أس�اس املعايري املورفولوجي�ة واألثرية، 

ه�ي  الحيوان�ات  ه�ذه  إن  الباحث�ون  ق�ال 
»الكونغ�ا«، مس�تندين إىل وج�ود عالم�ات يف 
أسنانها ناتجة عن أحزمة القطع، وكذا وجود 
أظهرت أنماط التآكل أن هذه الحيوانات قد تم 
إطعامها بشكل مقصود، بدال من تركها ترعى 

مثل الحمري العادية.
وق�ارن الباحثون الجينوم املأخ�وذ من عظام 
آخ�ر الُحُم�ر الربّية الس�ورية الت�ي اختفت يف 
أوائل القرن العرشين، مع الجينوم املأخوذ من 
عظام حمار بري من عائلة هيميوني )الحمار 
الوحيش اآلس�يوي(، عمرها 11 ألف عام، عثر 
عليه�ا يف موقع »غوبيكيل تيب�ي« األثري الذي 

يقع جنوبي رشق تركيا.
وبحس�ب التحلي�الت، فإن خي�ول أم املرّة هي 
جي�ل هج�ني نات�ج عن تهج�ني حم�ار منزيل 
وذك�ر حم�ار ب�رّي، كان يتطل�ب أرسه حتى 
يت�م التزاوج بينه وبني األنثى املسأتنس�ة، ألن 

الكونغا كانت عقيمة مثل البغال.
وعرف حيوان الكونغا يف الحضارة الس�ومرية 
بالحي�وان امللك�ي، لقيمت�ه الك�ربى وصفاته 
املمي�زة، وقد انقرض مع اس�تئناس الحصان 
وظه�ور البغل بدي�اًل من الحيوان�ات الهجينة 

القوية.

 افتتحت العتبة العلوية املقدس�ة، مستش�فى 
االم�ام ع�يل }علي�ه الس�الم{ بمناس�بة والدة 
الس�الم{  الزه�راء }عليه�ا  الس�يدة فاطم�ة 

بحضور حكومي وديني وشعبي.
وانتهى العمل ببناء وتجهيز مستشفى االمام 
عيل }عليه الس�الم{ يف النجف األرشف بس�عة 
220 رسيراً ، بمساعدة العتبة العلوية املقدسة 

والهالل األحمر اإليراني.

وتضم بناية املستش�فى س�بعة طوابق وتبلغ 
مس�احتها 16800 م�رت مرب�ع ، وتتس�ع ل�� 
220 رسيرًا ، ويتم استخدام األجهزة واملعدات 
الطبية املتطورة والحديثة يف مستشفى اإلمام 
عيل }ع{ ، وهي مستش�فى عامة تضم جميع 
التخصص�ات الطبي�ة ، كم�ا تض�م 9 أجنحة 

خاصة وثالثة أجنحة للطوارئ.
وتحتوي املستشفى ايضاً عىل أقسام التصوير 

والتصوي�ر   ، األوعي�ة  وتصوي�ر   ، واملخت�رب 
االشعاعي ، وقس�م الطوارئ بما يف ذلك غرفة 
العملي�ات ، وغرفة معالجة الكس�ور، وصالة 
 ، للنس�اء  ، وعي�ادات متخصص�ة  الط�وارئ 
واألطف�ال ، وطب األس�نان الداخيل ، وكذلك 8 
غرف لعمليات جراحة القلب املفتوح واملسالك 
البولي�ة واألن�ف واألذن والحنج�رة والجراحة 

العامة وجراحة العظام وجراحة األعصاب.

ضوابط جتديد هويات نقابة الصحفيني العراقيني لعام 2022


