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لقاء بني أمني بغداد
ووزير الدفاع :لتحويل معسكر الرشيد
ص3
إىل «مسطح أخرض»

إيـران ختـاطـب
أربيـل وبغـداد :اعملـوا عىل حل
ص2
مشـاكـلـكـم

تح ّدث اإلطار التنسيقي ،أمس اإلثنني ،عن حراك
تش�كيل الحكوم�ة املرتقب�ة ،فيم�ا أش�ار إىل أن
«األمر أصبح قريباً».
وق�ال القي�ادي يف اإلطار ع�ائ��د ال�ه�الل�ي إن
«تش�كيل الحكومة الجديدة ،أصبح قريبا ً جداً»،
وب��ني أن «ال�ح��وار والتف�اوض ب�ني الق�وى
السياس�ية بش�أن عملي�ة تش�كيل الحكوم�ة
الجديدة ،س�وف ينطلق خ�الل اليومني املقبلني،
وه�ذا الحوار والتفاوض س�وف تش�ارك فيه كل
القوى السياس�ية م�ن دون تهميش وإقصاء أي
طرف سيايس».
م�ن جانب�ه ،ق���ال النائ�ب ع��ن كتل�ة الفتح
النيابية املنضوية ف�ي اإلط��ار التنسيقي ،رفيق
الصالح�ي ،إن «الوضع الس�يايس الحايل وبرغم
اس�تقراره م�ن ناحي�ة التحالف�ات؛ إال أن قوى
اإلطار تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار».
وأض���اف ،أن «رؤي���ة اإلط��ار التنس�يقي ال
تتمحور يف اتجاه واح��د وإنما تعمل مع جميع
كت�ل العملي�ة السياس�ية للوص�ول إىل تش�كيل
حكوم�ة توافقي�ة تض�م كل مكون�ات الش�عب
العراق�ي ،م�ع مراع�اة الكتلة األك�ر ألنها تمثل
املكون األكر يف العراق».
وب��ني أن «جمي�ع الق�وى السياس�ية تس�عى
باتج�اه اإلرساع يف تش�كيل الحكوم�ة وتذلي�ل
جميع املعوقات وتقري�ب وجهات النظر باتجاه
تش�كيل حكوم�ة توافقي�ة تجم�ع كل أطي�اف
الشعب العراقي».

التفاصيل 2

الكاظمي يستقبل السفري الكويتي لدى بغداد ويبحـث معـه وضـع املنطقـة
األعرجي يبحث تنفيذ إسرتاتيجية مكافحة التطرف العنيف املؤدي إىل اإلرهاب

ص2

ص2

اليـوم ..نـواب بغـداد جيتمعـون مـع املحافـظ
بشأن توزيع ألف درجة وظيفية

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت النائب�ة عن محافظ�ة بغداد
سهيلة نجم ،أمس االثنني ،عن اجتماع
يوم الثالثاء يجمع نواب املحافظة مع
املحافظ بش�ان الية توزي�ع الدرجات
الوظيفي�ة يف قان�ون االم�ن الغذائي،
فيم�ا أك�دت أن التوزي�ع س�يكون

أص�در ق�ادة مجموعة الدول الس�بع بيانا ،أم�س االثنني،
تعهدوا في�ه بالوقوف إىل جانب أوكرانيا «مهما اس�تغرق
األم�ر» ،م�ن خ�الل زي�ادة العقوب�ات عىل روس�يا ودعم
االلتزامات األمنية لكييف يف أي تسوية بعد الحرب.
وهيمن�ت الح�رب يف أوكراني�ا وتداعياته�ا االقتصادي�ة
العاملي�ة مثل ارتفاع أس�عار الطاقة والغ�ذاء عىل قمة هذا
الع�ام لزعماء أملاني�ا والواليات املتحدة وفرنس�ا وإيطاليا
وكن�دا والياب�ان وبريطانيا .وج�اء يف البيان« ،س�نواصل
تقدي�م الدع�م املايل واإلنس�اني والعس�كري والدبلومايس

الـعـمـل:
إطالق راتب املعيـن املتفرغ
لشهر حزيران
ص3

التفاصيل 2

وكالة شؤون الرشطة تطيح بمطلوبني ورساق وجتار خمدرات ببغداد واملحافظات

بيان جمموعة السبع :ندعم أوكرانيا مهام استغرق األمر
بغداد  /المستقبل العراقي

ع�ادال ومنصف�ا وبعيدا عن الفس�اد
واملجامالت.
وق�ال نج�م يف ترصي�ح صحف�ي ،إن
«ي�وم الثالث�اء ويف الس�اعة الواح�دة
مس�ا ًء س�يكون هن�اك اجتم�اع بني
ن�واب محافظة بغ�داد م�ع املحافظ
محمد جابر العطا ألجل تحديد وطرح
آلية معينة لتوزيع الدرجات الوظيفية

املح�ددة يف قانون األم�ن الغذائي ،كي
يكون توزيعا ع�ادال وينصف الجميع
وضم�ن االس�تحقاق”.وأضافت أن
“الدرج�ات الوظيفية املحددة يف األمن
الغذائي تخص رشيحة البكالوريوس
والدبلوم ،وهي من صالحيات مجلس
محافظة بغداد” ،مؤكدة أن “االجتماع
سيعقد ملنع حدوث الفساد من ناحية

إعط�اء وتوزي�ع الدرج�ات لألق�ارب
واألصدق�اء” .وأوضح�ت النائب�ة عن
محافظة بغداد أن “االجتماع سيناقش
بش�كل كبري ملف التوزي�ع الوظيفي
وسيتم اقرتاح مجموعة من الخطوات
والتي من املمكن اتخاذها ،لكي يكون
التوزيع عادال وشامال”.

احلشد الشعبي يعلـن مـوعد وتفـاصيل االستعراض العسكري بذكرى التأسيس

والوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق األمر من وقت» ،وفق
«رويرتز» .وصدر البي�ان يف اليوم الثاني للقمة املنعقدة يف
قلع�ة يف جبال األل�ب البافارية يف أملاني�ا ،بعد وقت قصري
م�ن الكلمة الت�ي وجهها الرئي�س األوكران�ي ،فولوديمري
زيلينس�كي ،لق�ادة مجموعة الس�بع بش�أن الحرب عر
راب�ط فيديو .وقال مس�ؤول أوروبي إن زيلينس�كي طلب
يف الكلم�ة ،التي لم تب�ث للجمهور ،الحص�ول عىل أنظمة
دفاعية مضادة للطائرات ،وفرض املزيد من العقوبات عىل
روس�يا وضمانات أمنية.وأعرب زيلينس�كي عن رغبته يف
انتهاء الحرب الروسية يف أوكرانيا بنهاية العام قبل حلول
فصل الشتاء.

الـقـضـاء يـرد طـعـنـ ًا ملـحـافـظ صـالح الـديـن املـقـال
الرافدين يطلق سلف ًا ملوظفي العقود 10 :ماليني دينار بتسديد  ٥سنوات

املرور توقع عقد تصنيع
لـوحـات التسجـيـل اجلديـدة:
رسوم االستبدال  ٥0ألف دينار
ص3

التجارة تكشف تفاصيل مرشوع
البطاقة التموينية اإللكرتونيـة:
«تعتمد بصمة العني»
ص3

غياب  24العب ًا
عـن اجلـولـة األخيـرة
بالدوري العراقي
ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

الرافدين يطلق سلفا ملوظفي العقود 10 :ماليني دينار بتسديد  ٥سنوات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن ،أم�س االثنني ،ان س�لف
موظفي العقود يف دوائ�ر الدولة تصل اىل  10مليون
دينار.
واوض�ح املكتب االعالم�ي للمرف يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان «املرف يمنح
َّ
املوطنة
سلفة  5مليون و  10مليون ملوظفي العقود
رواتبهم عىل مرف الرافدين» ،مش�را اىل ان «مدة
تسديد السلفة  5سنوات وبنسبة فائدة  5باملئة».
ولف�ت البي�ان إىل ان «ف�روع امل�رف يف بغ�داد
واملحافظ�ات هي الجه�ة الوحيدة والرس�مية التي
تستقبل طلبات الرتويج عن السلف والقروض».
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مفاوضات تشكيل احلكومة :عودة إىل «التوافق»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تح ّدث اإلطار التنس�يقي ،أمس اإلثنني ،عن حراك
تشكيل الحكومة املرتقبة ،فيما أشار إىل أن «األمر
أصبح قريباً».
وق�ال القي�ادي يف اإلط�ار ع�ائ��د ال�ه�الل�ي إن
«تش�كيل الحكومة الجديدة ،أصب�ح قريبا ً جداً»،
وب��ني أن «ال�ح��وار والتف�اوض ب�ني الق�وى
السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة،
س��وف ينطل�ق خ��الل اليوم�ني املقبل�ني ،وهذا
الحوار والتفاوض س�وف تش�ارك فيه كل القوى
السياس�ية م�ن دون تهميش وإقص�اء أي طرف
سيايس».
م�ن جانب�ه ،ق���ال النائ�ب ع��ن كتل�ة الفت�ح
النيابية املنضوية ف�ي اإلط��ار التنس�يقي ،رفيق
الصالح�ي ،إن «الوض�ع الس�يايس الح�ايل وبرغم
استقراره من ناحية التحالفات؛ إال أن قوى اإلطار
تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار».
وأض���اف ،أن «رؤي���ة اإلط���ار التنس�يقي ال
تتمح�ور يف اتجاه واح�د وإنم�ا تعمل مع جميع
كتل العملية السياسية للوصول إىل تشكيل حكومة
توافقي�ة تضم كل مكونات الش�عب العراقي ،مع
مراع�اة الكتلة األك�رب ألنها تمثل املك�ون األكرب يف
العراق».
وب��ني أن «جمي�ع الق�وى السياس�ية تس�عى باتجاه
اإلرساع يف تش�كيل الحكوم�ة وتذلي�ل جمي�ع املعوقات
وتقريب وجهات النظر باتجاه تشكيل حكومة توافقية
تجمع كل أطياف الشعب العراقي».
م�ن جانب�ه ،أكد حس�ن البه�اديل عضو تحال�ف النر
بقي�ادة رئيس الوزراء األس�بق حيدر العب�ادي ،ان لدى
التحال�ف تباين�ا يف ال�رؤى م�ع اإلطار التنس�يقي حول
تش�كيل الحكومة العراقي�ة املقبلة ،مضيف�ا ان اإلطار
يدرس املبادرات املوجهة له بشأن املرحلة املقبلة.
وق�ال البه�اديل ان لدى تحال�ف النر تباي�ن واختالف
بوجه�ات النظر م�ع األطراف السياس�ية األخرى داخل
اإلطار التنسيقي ،حول تش�كيل الحكومة املقبلة ،مبينا
ان�ه «قررن�ا ع�دم املش�اركة يف الحكومة املقبل�ة ،لكن
سيكون لنا دور يف مفاوضات تشكيل الحكومة والتقريب

بني آراء البإطار التنسيقي و األطراف األخرى».
يف  24حزيران الجاري ،قدم تحالف قوى الدولة الوطنية،
ال�ذي يتألف من تي�ار الحكمة وتحال�ف النر ،مبادرة
ح�ول الحكومة العراقي�ة املقبلة ،داعي�ا اىل التعامل مع
الحكومة املزمع تشكيلها كمرحلة انتقالية ،لحني اجراء
االنتخابات املقبلة.
وح�ذر تحالف قوى الدولة م�ن التعامل مع الوضع عىل
اعتبار انتهاء األزمة السياسية.
ولفت البهاديل اىل ان اإلطار التنس�يقي يقوم بمناقش�ة
ّ
وس�رد عليها يف االيام القليلة
املب�ادرات املطروحة عليه
املقبلة ،حيث «سيكون لإلطار موقف مختلف».
وأوض�ح البهاديل انه «يف حال انش�اء الحكومة العراقية
خ�ارج مبادرتن�ا ،س�تكون حكومة قص�رة األمد ،غر
مثمرة ،وناشئة عىل التناقضات».
عقب اس�تقالة ن�واب الكتلة الصدرية م�ن الربملان ،زاد
عدد مقاع�د تحالف قوى الدولة اىل  10مقاعد نيابية ،يف

حني تمك�ن التحالف من الحصول ع�ىل اربعة مقاعد يف
االنتخابات املاضية.
ويف تغري�دة عىل موقع تويرت ،أك�د رئيس تحالف النر
حي�در العب�ادي ،ان�ه «لضمان نج�اح الحك�م ،البد من
االلت�زام بمب�ادئ ال�ال غالب وال�ال مغلوب ،ال�كل رابح،
التن�ازالت املتبادل�ة ،انتقالي�ة املرحلة املقبل�ة ،واإلدارة
الجماعي�ة» ،مردف�ا بأن�ه «إن س�ادت ثقاف�ة التغالب
واالقصاء والتحاصص والصفقات السياسية ،فسيتكرر
الفش�ل ويرتس�خ اإلنهدام وتضيع فرص�ة إنقاذ النظام
وخدمة الشعب».
إىل ذل�ك ،طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردس�تاني
اإلطار التنس�يقي ،بتقدي�م ضمانات وتعه�دات بتنفيذ
مطالبهم مقابل تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان اإلطار التنسيقي ،قد أعلن بوقت سابق ،استعداده
لتش�كيل حكومة «خدم�ة وطنية» وفق ال�روط التي
يريدها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ،مسعود

بارزان�ي ،تك�ون قائم�ة عىل أس�اس (الت�وازن،
التوافق ،الراكة).
ويف ه�ذا الص�دد ،أبلغ النائ�ب ع�ن الديمقراطي
الكردستاني ،ماجد شنگايل ،أن «القوى املنضوية
يف اإلطار س�بق وأن تعه�دت بتلبية هذه املطالب،
لكن لألسف لم يلتزموا بتعهداتهم تلك».
وأضاف ش�نگايل ،أن «الوض�ع مختلف هذه املرة،
كون اإلطار مطالب بتنفيذ مطالب (الديمقراطي)
املتالئمة مع الدس�تور والقانون العراقي ،وحينها
س�يكون هناك توافق لتش�كيل الحكومة والعمل
عىل إنجاحها».
وتاب�ع «لكن إذا لم يلتزموا بتعهداتهم فمن املؤكد
س�تعرقل عملية تش�كيل الحكومة ،وحتى إن تم
تش�كيلها فل�ن يكتب له�ا النجاح ،وبالت�ايل أمام
اإلطار التنسيقي خيارات محدودة جدا للعمل مع
ال�ركاء يف ه�ذه املرحلة لبناء دولة مؤسس�ات
ومواطنة ،فض�ال عن العمل بعي�دا عن الخالفات
واملشكالت التي تعيق تشكيل الحكومة».
ولفت النائب عن الديمقراطي الكوردس�تاني ،إىل
أن «كل الخالف�ات الس�ابقة بني بغ�داد وأربيل لم
تك�ن بصال�ح أيا من األط�راف ،وبالت�ايل حل تلك
الخالف�ات يع�د مفتاح�ا ً إليجاد أرضية مناس�بة
للنهوض بواقع العالقة املس�تديمة تس�تفاد منه
كال الحكومتني (بغداد ،أربيل)».
وأش�ار إىل أن «من الرضوري االلتزام بتطبيق الضمانات
ألن الس�يناريوهات س�تكون خط�رة جدا يف حال فش�ل
تش�كيل الحكومة ،كما س�تكون مجهول�ة ومقلقة وال
أحد يعلم ما س�تكون عليه األم�ور بما فيها قادة القوى
السياسية».
ورأى ش�نكايل ،أن الوق�ت «لي�س بصال�ح الجمي�ع»،
وأن امل�ي باملباحثات الج�ادة بعد انقض�اء عطلة عيد
االضحى رضورة ملحة ،لوضع اآلليات النهائية الختيار
رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة».
وعن تسمية مرش�ح رئاس�ة الجمهورية ،ختم شنگايل
حديث�ه بالقول« :حتى اللحظة هناك مرش�حان لش�غل
منص�ب رئي�س الجمهوري�ة( ،الديمقراطي ومرش�حه
ريرب أحمد ،االتحاد ومرش�حه برهم صالح) وال تغير يف
مواقف الحزبني يف ذلك».

وزير الداخلية يوجه بإرسال جداول الضباط املشمولني برتقية متوز إىل مكتب القائد العام
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ،أمس
االثنني ،بإرسال جداول الضباط املشمولني
برتقية تموز إىل مكتب القائد العام للقوات
املسلحة.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل

من األسماء» ،مش�ددا ً يف الوقت ذاته «عىل
عدم غبن ٍّ
أي من املس�تحقني واالبتعاد عن
ً
املحس�وبية ،مؤكدا عىل إعطاء كل ذي حق
حقه».
وأش�اد الغانمي «بجهود الجهات املختصة
يف وزارة الداخلي�ة ع�ىل م�ا بذلت�ه خ�الل
الفرتة السابقة من أجل إنصاف أبناء هذه

العراقي نس�خة من�ه ،ان «الغانمي ترأس
اجتماع�ا ً ض�م ق�ادة ال�وزارة والجه�ات
ذات العالق�ة لالطالع عىل أس�ماء الضباط
املش�مولني بالرتقي�ة يف ج�دول تم�وز
املقبل».
وأضاف�ت أن «الغانم�ي أج�رى مراجع�ة
ش�املة مع الحارضي�ن للتدقي�ق والتأكد

املؤسس�ة األمنية» ،متمنيا ً «للجميع دوام
النجاح والعطاء الدائم».
وبعد االنته�اء من مراجع�ة الجدول وجه
الغانم�ي بارس�اله اىل مكت�ب القائد العام
للقوات املس�لحة للمصادقة عليه حس�ب
امل�دة القانوني�ة واعتب�ار ه�ذه الجلس�ة
الجلسة النهائية له.

اليوم ..نواب بغداد جيتمعون مع املحافظ بشأن توزيع ألف درجة وظيفية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت النائبة ع�ن محافظة بغداد س�هيلة نجم،
أمس االثنني ،ع�ن اجتماع يوم الثالثاء يجمع نواب
املحافظة مع املحافظ بش�ان الية توزيع الدرجات
الوظيفي�ة يف قانون االمن الغذائ�ي ،فيما أكدت أن

القضاء يرد طعن ًا ملحافظ
صالح الدين املقال

ردت محكمة القض�اء اإلداري ،أمس
االثن�ني ،طع�ن محافظ ص�الح الدين
املقال من قب�ل الربملان العراقي عمار
الجرب.ونقل�ت وثائ�ق م�ن محكم�ة
القض�اء اإلداري ،تحصل�ت عليه�ا
املس�تقبل العراقي ،ق�رارات قضائية
برد الطعن املق�دم من قبل عمار جرب
خلي�ل املحاف�ظ املقال بق�رار برملاني
وصادق�ت ع�ىل صح�ة اقالت�ه ،فيما
صادق�ت عىل صح�ة بقاء إس�ماعيل
الهل�وب محافظ�ا بالوكالة.وبه�ذا
يكون عزل الجرب من منصب املحافظ
قانونيا وبش�كل رس�مي.ويف التاسع
من الش�هر الج�اري ،أص�در مجلس
القضاء األعىل يف العراق ،مذكرة قبض
وتح�ري بح�ق محافظ ص�الح الدين
املق�ال ،عم�ار الج�رب ،بتهم�ة «طلب
مبالغ مالي�ة مقابل اإلخالل بواجبات
الوظيف�ة وفق�ا ً للق�رار  1٦0لس�نة
 198٣املعدل».وصوّت مجلس النواب
العراق�ي ،ي�وم  19آي�ار  ،2022ع�ىل
إقال�ة محافظ صالح الدين عمار جرب
الجبوري ،باألغلبية املطلقة.

التوزيع سيكون عادال ومنصفا وبعيدا عن الفساد
واملجامالت.
وق�ال نج�م يف تريح صحف�ي ،إن «ي�وم الثالثاء
ويف الس�اعة الواحدة مسا ًء س�يكون هناك اجتماع
ب�ني ن�واب محافظة بغ�داد م�ع املحاف�ظ محمد
جاب�ر العط�ا ألج�ل تحدي�د وط�رح آلي�ة معين�ة

لتوزي�ع الدرجات الوظيفية املحددة يف قانون األمن
الغذائي ،كي يكون توزيع�ا عادال وينصف الجميع
وضم�ن االس�تحقاق”.وأضافت أن “الدرج�ات
الوظيفية املح�ددة يف األمن الغذائي تخص رشيحة
البكالوريوس والدبلوم ،وهي من صالحيات مجلس
محافظة بغداد” ،مؤكدة أن “االجتماع سيعقد ملنع

حدوث الفس�اد من ناحية إعطاء وتوزيع الدرجات
لألقارب واألصدقاء”.
وأوضحت النائبة عن محافظة بغداد أن “االجتماع
سيناقش بشكل كبر ملف التوزيع الوظيفي وسيتم
اق�رتاح مجموعة م�ن الخطوات والت�ي من املمكن
اتخاذها ،لكي يكون التوزيع عادال وشامال”.

وكالة شؤون الرشطة تطيح بمطلوبني ورساق وجتار خمدرات ببغداد واملحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرط�ة الفريق
عماد محمد محمودّ ،
تمكنت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون
الرط�ة ،أمس االثنني ،م�ن اإلطاحة بمطلوب�ني ورساق يف
بغداد واملحافظات.
وأكدت أنه�ا أطاحت بلصني لقيامهم برسق�ة  ٣0ألف دوالر
م�ع مليونني دينار من داخل دار اح�د املواطنني تحت تهديد
السالح رشق العاصمة بغداد.
وخالل  24س�اعة ،القت الوكالة القبض ع�ىل ( )5متهمني

وضبط بحوزتهم أس�لحة غر مرخصة وع�ىل متهم لقيامه
بأطالق العيارات النارية عىل احد املنازل اثر نشوب مشاجرة
وأخ�ر وضبط بحوزته مواد مخدرة نوع ( كرس�تال) وعىل (
 )220متسوال يف عموم العاصمة بغداد.
وم�ن جهة أخ�رى ألقت الوكال�ة القبض ع�ىل ( )7متهمني
وضب�ط بحوزتهم ع�ىل ( )142غ�رام من مادة الكريس�تال
املخ�درة وأدوات تعاط�ي مختلف�ة األن�واع يف محافظ�ة ذي
قار ،وتنفيذ ( )15مذكرات إلقاء قبض صادرة من الس�لطة
القضائية بحق متهمني بقضايا مختلفة يف محافظة واسط.
يف الغضون ،تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد نصر عبد

الجبار م�ن القاء القبض ع�ىل متهم مطل�وب قضائيا وفق
اح�كام امل�ادة  40٦من قان�ون العقوبات الرتكاب�ه جريمة
قتل.
ويف نفس الس�ياق تمكنت س�يطرة الش�هيد العميد حس�ن
جل�وب مارد (الس�درة) م�ن من الق�اء القبض ع�ىل متهم
بارت�كاب جريم�ة قت�ل وفق اح�كام املادة  40٦م�ن قانون
العقوبات ومتهم اخر بالنصب واالحتيال وفق املادة  45٦من
قانون العقوبات العراقي،
وتمت عملي�ات القبض عليه�م من خالل التفتي�ش الدقيق
لالشخاص و العجالت املاره بالسيطرات .

حتقيق نينوى تصدق أقوال متهم يدعي ارتباطه بعالقات مع مسؤولني
وقادة أمنيني لغرض االحتيال
صدق�ت محكمة تحقي�ق نين�وى اعرتافات
املته�م {أ.ح} ال�ذي ادعى ارتباط�ه بعالقات
مع مس�ؤولني وقادة امني�ني وقضاة النجاز
معامالت مواطنني.وأوض�ح املركز االعالمي
ملجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه أن «املته�م كان يقوم

بمس�اومة مواطنني النج�از معامالت مالية
يف دوائر الدولة ،كون�ه يدعي بوجود عالقات
مع مس�ؤولني وقادة امني�ني وقضاة ليكون
وس�يطا بينهم بعدم�ا كان يس�تخدم أرقام
وهمية ينسبها للمسؤولني ويتصل من جهاز
ثان إلقناع ضحايا بهذه العالقة».

كما صدقت محكمة تحقيق نينوى اعرتافات
متهم�ني بانتح�ال صفة ضب�اط يف الرطة
االتحادية.
وذكر املركز اإلعالم�ي يف مجلس القضاء انه
«من خالل التحقيق�ات مع املتهمني اعرتفوا
باس�تخدامهم ط�رق احتيالي�ة للنصب عىل

املواطن�ني وتروي�ج معام�الت تعويض�ات
ومعام�الت ش�خصية مختلفة لق�اء مبالغ
مالية تصل إىل  ٣000دوالر».
وأض�اف بأنه تم «ضبط العديد من املعامالت
بحوزته�م وكذل�ك حمله�م هوي�ات مزورة
صادرة من قيادة الرطة االتحادية».
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الكاظمي يستقبل السفري الكويتي لدى بغداد
ويبحث معه وضع املنطقة
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س اإلثنني ،الس�فر
الكويت�ي ل�دى الع�راق س�الم
الزمان�ان ،وذل�ك بمناس�بة انتهاء
مهامه كسفر لبالده يف بغداد.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س
مجل�س ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «الكاظم�ي أش�ار خ�الل اللقاء
إىل العالق�ات الوطي�دة التي تجمع
البلدين ،والتطلع إىل إدامتها وتجاوز
كل العقب�ات التي ت�ربز بني الحني

واآلخر ،وأبلغ الكاظمي نقل تحياته
إىل القيادة يف الكويت ،وحرصه عىل
تطوي�ر التعاون الثنائ�ي بما يع ّزز
مصالح شعبي البلدين الشقيقني».
وأض�اف البي�ان أن «اللق�اء ش�هد
مناقشة الوضع يف املنطقة يف ضوء
الدور العراق�ي املتنامي يف معالجة
املشكالت ونقاط التوتر إقليمياً».
من جانبه ،أعرب الس�فر الكويتي
بحسب البيان ،عن شكره للحكومة
العراقي�ة ورئيس مجل�س الوزراء،
للجهود الت�ي بذلت من أجل تقوية
العالق�ات ب�ني البلدي�ن وبالش�كل
الذي يخدم املصالح املشرتكة.

األعرجي يبحث تنفيذ إسرتاتيجية مكافحة
التطرف العنيف املؤدي إىل اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس مستش�ار األم�ن القومي قاس�م األعرجي ،أمس اإلثن�ني ،اجتماعا
للجن�ة الوطني�ة ملتابع�ة تنفي�ذ إس�رتاتيجية مكافحة التط�رف العنيف،
بحضور نواب املحافظني ،رؤساء اللجان الفرعية يف املحافظات.
وناق�ش االجتم�اع ،دور اللج�ان الفرعي�ة ملكافح�ة التط�رف العني�ف يف
املحافظات ،وكذلك التحديات واملعوقات التي تعاني منها املحافظات.
وأك�د األعرج�ي ،أن املرحلة تتطل�ب مزيدا م�ن الصالحي�ات للمحافظني
واملحافظات ،مشرا إىل رضورة العمل عىل حل املشكالت التي تعرقل وضع
املشاريع الخاصة بمكافحة التطرف العنيف يف كل محافظة.
وأش�اد األعرجي ،بالجدية التي يمتلكها رؤساء اللجان الفرعية ،من خالل
العمل عىل وضع مش�اريع خاصة بمنع ومكافحة التطرف العنيف املؤدي
إىل اإلره�اب ،مؤك�دا أن الحد من التط�رف والقضاء علي�ه يتطلب تضافر
الجه�ود بني ال�وزارات بكاف�ة اختصاصاتها وبني املحافظ�ات ،وصوال إىل
خلق بيئة اجتماعية تتسم بالسلم األهيل.

إيـران ختـاطـب أربيـل وبغـداد:
اعملوا عىل حل مشاكلكم
بغداد  /المستقبل العراقي
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليراني�ة بش�أن الخالف�ات ب�ني
الحكوم�ة االتحادي�ة العراقي�ة
وحكومة إقليم كردستان ،إن هذه
مس�ألة داخلية عراقية وعليهم أن
يعملوا عىل حلها.
خالل مؤتمره الصحفي األسبوعي
ول�دى إجابت�ه عىل س�ؤال عن رأي
إي�ران يف املش�اكل والخالف�ات بني
أربيل وبغداد وخاصة مسألة النفط
والغاز واس�تهداف حق�ل كورمور
الغازي يف جمجم�ال ،قال املتحدث

باس�م الخارجية اإليرانية ،س�عيد
خطيبزادة« :نتابع بحساسية وعن
كثب القضاي�ا الداخلي�ة العراقية،
ولكنها تظل مسائل داخلية ترتبط
بالع�راق نفس�ه» .وأضاف خطيب
زادة« ،أظه�ر إقلي�م كردس�تان
يف الس�نوات األخ�رة أن�ه توص�ل
إىل تفه�م وأدبي�ات مش�رتكة م�ع
الحكومة املركزية العراقية ،وإيران
ترحب دائما ً بوحدة الصف وتقارب
الحكوم�ة العراقي�ة م�ع األج�زاء
املختلفة م�ن البلد ،وما زالت تؤمن
وتس�عى للتقريب بني تلك األطراف
وتأمل يف تخفيف الخالفات».

املالكي :البالد مقبلة عىل عملية اصالح
اقتصادي بعد تشكيل حكومة قوية
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس ائت�الف دولة القانون نوري املالكي ،أمس االثنني ،س�فر
اململكة املتحدة لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون.
وجرى خالل اللقاء البحث يف مستقبل العالقات الثنائية بني البلدين ،فضال
عن مناقش�ة مستجدات االوضاع السياس�ية والحوارات الجارية من اجل
اتمام االستحقاقات الدستورية.
واكد املالكي عىل حرص العراق الش�ديد عىل تعزيز عالقاته مع دول العالم
كافة ،مشددا عىل اهمية زيادة التعاون بني بغداد ولندن يف مختلف املجاالت،
مبين�ا ان البالد مقبلة ع�ىل عملية اصالح اقتص�ادي وتحقيق التنمية بعد
تشكيل حكومة قوية قادرة عىل تلبية طموح الشعب العراقي.
واش�ار رئي�س ائتالف دولة القان�ون اىل ان العراق بحاج�ة إىل دعم جميع
القوى الوطنية يف توحيد الجهود وتغليب املصلحة العامة.
ب�دوره ،اعرب الس�فر ريتشاردس�ون حرص ب�الده عىل تعزي�ز وتنمية
العالق�ات الثنائي�ة مع العراق ،واكد ان بريطانيا تقف عىل مس�افة واحدة
من جميع األطراف.

احلشد الشعبي يعلـن مـوعد وتفـاصيل
االستعراض العسكري بذكرى التأسيس
أعلنت هيئة الحش�د الش�عبي ،أمس االثنني ،موعد وتفاصيل استعراضها
العسكري.
وذك�ر اللجن�ة العليا لالس�تعراض العس�كري يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه« ،س�تقام املمارس�ة الصباحية الكاملة للكراديس
املش�اركة يف االستعراض العسكري بالساعة ال� 7صباحا ً ليوم غد الثالثاء
 28حزي�ران ،لغ�رض فحص الجهوزي�ة وتحدي�د املوعد النهائ�ي إلقامة
االستعراض الخاص بعيد الحشد الشعبي الثامن».
وأوضحت «يكون الت������واجد قبل س�اعة من بدأ املمارس�ة ،وحس�ب
أماك�ن تجم�ع الكراديس يف معس�كر الش�هيد اب�و منتظ�ر املحمداوي يف
محافظة دياىل».
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لقاء بني أمني بغداد ووزير الدفاع :لتحويل
معسكر الرشيد إىل «مسطح أخرض»

املباشرة بإزالة املطاعم العائمة املتجاوزة والغوارق من شط العرب

توجيه يف البرصة بعدم قلع أو تقليم أشجار «الكينوكاربس» :تلطف اجلو
البصرة  /صفاء الفريجي
وجه�ت الحكوم�ة الب�رصة البلدي�ة
والبلدي�ات بع�دم تعطي�ش أو قل�ع أو
تقليم أشجار «الكينوكاربس» من األعى
للس�ماح لها باالرتفاع لالس�تفادة منها
يف تلطي�ف األجواء والتخفيف من ش�دة
الحرارة.
وق�ال النائ�ب اإلداري للمحافظ رضغام
األج�ودي ،إنه بناء عى الدراس�ة املقدمة
م�ن قبل أس�تاذ النباتات يف قس�م البيئة
يف كلي�ة العل�وم بجامعة الب�رصة «عبد
الرضا اك�رب علوان» فقد وج�ه املحافظ
بلدية البرصة والبلدي�ات بمنع منعا باتا
قلع أو تعطيش أش�جار الكينوكاربس يف
الش�وارع والجزر الوس�طية والحدائق العامة ملا لها
من دور بيئي وايجابي.
وأض�اف األج�ودي« ،وأن تتعام�ل ه�ذه األش�جار

كأش�جار ولي�س نباتات أس�يجة حيث يس�مح لها
باالرتف�اع وع�دم تقليمها من األعى م�ع إبقاء جذع
واحد كبر للشجرة».
م�ن جانب آخ�ر ،بارشت لجن�ة إزالة التج�اوزات يف

محافظة البرصة بإزالة املطاعم العائمة
يف شط العرب.
وق�ال محمد عبد الحس�ن رئي�س لجنة
إزالة تجاوزات املوان�ئ إنه بعد إيعاز من
محافظ الب�رصة والرشكة العامة ملوانئ
العراق تم�ت املبارشة برف�ع التجاوزات
والغوارق العائمة عى ضفتي شط العرب
من الكورنيش وامتدادا ً إىل جرس خالد.
وأض�اف عب�د الحس�ن أن اللجن�ة بدأت
بالعمل برف�ع بعض الغ�وارق والهياكل
الحديدية منذ األسبوع املايض وتم تبليغ
أصحاب املطاعم والكازينوهات املوجودة
عى ضفاف شط العرب.
وأش�ار إىل أن اللجنة أعط�ت إنذارا أخرا
مل�دة  3أي�ام ابتداء م�ن الي�وم االثنني إىل
أصحاب الغوارق واللنجات املوجودة عى شط العرب
وبع�د انتهاء املهلة س�وف تصادر من قب�ل الجهات
املعنية.

بغداد  /المستقبل العراقي
بحث أمني بغداد عمار موىس كاظم ،مع وزير الدفاع
جمع�ة عناد ،أمس االثنني ،التعاون املش�رتك لتأهيل
معسكر الرشيد وتحويله ملسطح اخرض.
وق�ال بيان ص�ادر ع�ن املديري�ة العام�ة للعالقات
واالع�الم يف أمانة بغ�داد تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إنه «التقى امني بغ�داد املهندس عمار
م�وىس كاظم بمكتب�ه وزير الدف�اع العراقي جمعة
عن�اد الجبوري لبح�ث التع�اون املش�رتك يف اعمال
تأهيل معسكر الرشيد وتحويله ملسطح أخرض» .
وأض�اف البي�ان ،أن «امني بغداد ووزي�ر الدفاع أكدا
عى رضورة اس�تمرار التنس�يق العايل بني الجانبني
من اجل تنفيذ الخطط املعدة لتأهيل معسكر الرشيد
وتنفي�ذ الخدمات املطلوبة وتحويله كمتنزه كبر بعد رفع
جمي�ع االنقاض واملخلفات عنه» .وتابع ،أن «املؤسس�تني

الزراعة الربملانية تعقد اجتامع ًا طارئ ًا :هذا ما ناقشته
بغداد  /المستقبل العراقي
عقدت لجنة الزراعة النيابي�ة ،أمس االثنني ،اجتماعا ً
طارئا ً ملناقش�ة ملف املياه وزي�ادة اطالقات املاء من
الجانب الرتكي.
وذكرت اللجن�ة يف ترصيح صحفي ان « لجنة الزراعة
النيابي�ة عقدت اجتماع�ا ً طارئا ً ملناقش�ة ملف املياه
وزي�ادة اطالق�ات املاء م�ن الجانب الرتك�ي ،والواقع
الزراعي».

وأضاف�ت ان «االجتم�اع عق�د االن بحض�ور اعض�اء
اللجنة».
فيما استضافت لجنة الزراعة واملياه واالهوار برئاسة
النائ�ب ثائ�ر مخي�ف الجب�وري رئيس الس�ن الكادر
املتقدم يف وزارتي املوارد املائية والزراعة لبحث ش�حة
املياه ومكافحة التصحر.
وج�رى مناقش�ة التخصيص�ات املالي�ة املطلوبة من
الوزارتني لبحث امكانية تضمينها ضمن قانون الدعم
الطارئ ،مع مناقش�ة ش�حة املياه وظاهرة التصحر

واجراءات الوزارة بشأنها.
وت�دارس املجتمع�ون الورق�ة املقدمة م�ن الوزارتني
للجنة املالية النيابية لدراستها يف مقرتح قانون الدعم
الطارئ.
وأوضح�ت اللجنة موقفها من ع�دم إدراج احتياجات
وزارتي املوارد املائية والزراعة يف مقرتح قانون الدعم
الط�ارئ ،مش�رة اىل أن عمل هات�ني الوزارتني يمس
حي�اة املواط�ن العراق�ي بش�كل مب�ارش واي خلل يف
عملهم ينعكس س�لبا عن سبل الحياة ،مؤكدة سعيها

لتضم�ني حق�وق واحتياج�ات الوزارت�ني يف مق�رتح
القانون واملوازنة اإلتحادية العامة للدولة».
فيما تسائلت عن أهمية رشاء وصيانة الطائرات التي
تس�تخدم لرش املبيدات الحرشية ،فضال عن س�ؤالها
عن إجراءات وزارة املوارد املائية بش�أن ش�حة املياه
التي يمر بها الع�راق يف الفرتة األخرة وما هي خطط
ال�وزارة اآلني�ة ملعالجة ه�ذا امللف ،مطالب�ة بمعرفة
موض�وع الت�درج الطب�ي وع�دم تضمين�ه يف ورق�ة
الوزارة.

التجارة تكشف تفاصيل مرشوع البطاقة التموينية اإللكرتونية :الكهرباء توقع عقد ًا استشاري ًا قانوني ًا
«تعتمد بصمة العني»
ضمن إجراءات الرشوع بالطاقة الشمسية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة ،أم�س اإلثنني ،عزمها
إص�دار بطاق�ة تموينية إلكرتوني�ة ،ملواجهة
التك�رار والقضاء ع�ى الروتني .وق�ال مدير
الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب محمد حنون
يف ترصي�ح صحف�ي إن «الرشك�ة تناق�ش
آليات إص��دار البطاقة التموينية اإللكرتونية
بالتنسيق م�ع ال�ش�رك�ة الوطنية لتكنلوجيا
املعلوم�ات ،إذ م�ن املحتم�ل ان تعتم�د ع�ى
بصمة العني لغرض منع ال�ت�ك�رار وعمليات
الفساد وال��ق��ض��اء ع�ل�ى ال��روت��ني،

ومن�ع التحايل والتالع�ب بالبطاقة ،إىل جانب
تحديد مفرداتها» .وبني أن «مرشوع البطاقة
اإللكرتوني�ة ت���م االت��ف���اق ب�ش��أن�ه
م���ع برنام�ج األغ��ذي���ة ال��ع��امل��ي
م�ن��ذ أع����وام ،حي�ث يتس�م بقدرته عى
تحدي�د املش�مولني بالبطاق�ة التموينية عرب
إج����راءات حكومي�ة ،وبالت�ايل ت�م اتخ�اذ
إجراءات بني الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب
ودائ��رة التخطي�ط وامل�ت�اب�ع��ة ف���ي
ال�����وزارة إلص��دار البطاقة» .وت��اب��ع
أن «ه���ذا امل���ش���روع يمثل ب�رن�ام�ج�ا ً
ح�ك�وم�ي��ا ً ح�ص��ل ع�ى اه�ت�م��ام

األمن الوطني يضبط « »18وكر ًا
و « »320خزان وقود معدة
للتخزين والتهريب
تمكن�ت مفارز جه�از األمن الوطني يف بغداد ،أم�س االثنني ،من ضبط ()7
صهاري�ج و ( )18وكرا ً كانت مُ ع�دة لتخزين وتهريب املش�تقات النفطية،
بداخلها ( )320خزان وقود مختلفة الس�عات تح�وي نحو ( )59,425ألف
ل�رت من مادة البنزين ،ومايق�ارب ( )28,950ألف لرت من م�ادة الكاز ،كما
أُلقي القبض عى ثالثة مهربني ،وفقا لبيان أصدره الجهاز وتلقت املستقبل
العراقي نسخة منه.
وقال البيان ان مفارز الجهاز يف بابل تمكنت من ضبط صهريجني بداخلهما
( )8آالف ل�رت من الوقود امله�رب بعد اعرتاض طريقهما وإلقاء القبض عى
صاحبيهما كما ُ
ضبط بحوزتهما ( )42دفرت تجهيز وقود.
واض�اف ان�ه تم ضبط صهريج محم�ل ب ( )10آالف لرت م�ن الكاز املهرب
وإلقاء القبض عى صاحبه يف ذي قار.
وتاب�ع ان املفارز القت القبض عى ( )8متهمني يعملون بتجارة املش�تقات
النفطيةُ ،
وضبط بحوزتهم ( )5,100لرت يف صالح الدين.

الكامرك :ضبط « »١٢شاحنة
خمالفة عند مداخل بغداد
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،أمس
االثنني ،ضبط ( )12شاحنه مخالفة
عند مداخل مدينة بغداد.
وذك�ر اعالم الكم�ارك يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
«ب�أرشاف ومتابع�ة من قب�ل مدير
ع�ام الهيئة العامة للكمارك ش�اكر
محم�ود الزبي�دي اعلنت
الهيئة وبجهود استثنائية
من قبل تحريات مديرية
كمرك املنطقة الوس�طى
اليوم االثنني عن تمكناها
من ضبط ( )12ش�احنة
تحت�وي ع�ى (م�واد
تحميض افالم وبطاريات
وراديرتات تربيد ومصاعد
ورول حدي�د ومجم�دات

النزاهة تكشف تقريرها
اخلاص بإصدار بطاقة
اللقاح الدولية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

األم��ان��ة ال�ع�ام�ة ملجلس الوزراء ووزارة
التخطي�ط ورشكات األغ��ذي���ة ،وي�ع��د
خ�ط��وة باالتج�اه الصحي�ح لتحقيق�ه».
ولف�ت إىل أن «م��ف���ردات الس�لة الغذائية
مؤمن�ة حتى نهاية الع�ام الحايل ،حيث توجد
س�يولة مالي�ة لتأم�ني الحص�ص املقبل�ة،
ووجبات الطحني» .وأش�ار إىل «توفر الحبوب
يف املخازن بعد نجاح املوسم التسويقي ،وهو
م�ؤش��ر إي�ج�اب�ي ب���أن اإلج����راءات
الحكومي�ة فعالة ملواجه�ة تداعيات األزم��ة
العاملية ،م�ع وج��ود س�يولة مالية ملواجهة
أي أزمة».

وزجاج وخش�ب وعارض�ات ومواد
مختلف�ه) ملخالفته�ا ضواب�ط
وتعليمات األستراد».
وتاب�ع ان» عملي�ة الضب�ط تم�ت
بالتع�اون واس�ناد جه�از االم�ن
الوطني/مديري�ة االمن االقتصادي
ورشط�ة الكمارك ،فيم�ا تم اتخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة بحقها وفقا
للقوانني والتعليمات النافذة».

دعت هيئة النزاهة االتحاديَّة إىل العمل عى تخفيض
سعر إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة ،مُ بي ً
ّنة َّ
أن جميع
العامل�ني ع�ى إصداره�ا هم م�ن مُ َّ
وظف�ي وزارة
الصحَّ ة.
تقرير أع َّده
يف
الهيئ�ة،
يف
الوقاي�ة
دائرة
وأش�ارت
ٍ
فريقه�ا املُ َّ
زي�ارات إىل وزارة الصحَّ ة
ؤل�ف إلج�راء
ٍ
ُ
والبيئة وس�لطة الط�ران املدن�ي؛ ملتابعة موضوع
إص�دار بطاق�ة اللقاح الدوليَّ�ة  ،اىل توقيع عقد بني
دائ�رة العيادات الطبية الش�عبية والرشكة الوطنية
َّ
ب�أن دورالرشكة الوطنيَّة
الص�دار البطاقة ،منوهة
املُ ِّ
نف�ذة يقترص ع�ى تقدي�م الدعم الفن�ي وتوفر
ُ
األجهزة واملستلزمات اإللكرتونيَّ�ة.
وطال�ب التقري�ر ،املُرس�لة نس�خة من�ه إىل وزي�ر
الصحَّ ة بإعادة النظر بإصدار البطاقة التي ُت ِّ
ش�ك ُل
عبئ�ا ً مالي�ا ً ع�ى املُواط�ن ،ال س�يما أن أغلب دول
العال�م لم تعمل بها  ،مُ نوِّه�ا ً بإصدار وزارة الصحَّ ة
والبيئ�ة أم�را ً باملبارشة بإص�دار البطاق�ة بدءا ً من
( )2021/9/6وت� َّم إب�الغ رشكات الطران العاملة
يف املط�ارات العراقيَّ�ة كافة بإل�زام املُواطنني الذين
يرومون السفر بإبراز شهادة التلقيح الدوليَّة بلقاح
(كوفيد  )19بدءا ً من (.)2021/11/1
وتط�رق إىل َّ
أن مبلغ إص�دار بطاقة اللق�اح الدوليَّة
ِّ
دوالر لألجانب،
و()100
ني
ي
للعراق
دين�ار
( )30ألف
ٍ
ٍ
مُ بي ً
ّن�ة َّ
أن حصة الطرف الثان�ي (الرشكة الوطنيَّة)
ّ
دين�ار ع�ن كل بطاق ٍة ،والنس�بة
تبل�غ ( )18أل�ف
ٍ
الباقي�ة تؤول إىل دائ�رة العيادات الطبيَّة الش�عبيَّة،
ً
الفت�ة إىل قي�ام الرشكة الوطنيَّة للطران والش�حن
الجوي وخدمات املطارات وخدمات املوانئ املحدودة
َّ
خاص� ٍة بش�هادة التلقيح
بتقدي�م دراس�ة ج�دوى
الدوليَّ�ة.
واق�رتح توس�عة بيان�ات البطاق�ة وتحويله�ا إىل
(بطاق� ٍة صحيَّ� ٍة ش�امل ٍة) وتضمينه�ا « التاري�خ
املريض» للمُ واطن ،مُ وضحا ً َّ
س�ه ُم
أن تلك البيانات ُت ِ
بتزوي�د وزارتي الصحَّ �ة والتخطي�ط اإلحصائيَّات
املرضيَّ�ة للمُ جتم�ع وإحصائيَّ�ات رشاء األدوي�ة؛
ممَّا ُيس�اعدها يف وضع الخطط املُس�تقبلية؛ لتلبية
االحتياجات الصحيَّة.
ذكرة تفاه�م مُ َّ
وأوض�ح التقرير وج�ود مُ َّ
وقع ٍة بني
ٍ
وزارتي الصحَّ ة يف العراق واألردن بخصوص االعرتاف
املُتبادل بش�هادات التطعيم ض َّد الفاي�روس ،داعيا ً
اتفاقيات
وزارة الخارجيَّة إىل تكثيف جهودها إلبرام
ٍ
مع الدول اإلقليميَّ�ة والعامليَّ�ة ،لهذا الغرض.

بغداد  /المستقبل العراقي

وقعت وزارة الكهرباء العقد االستش�اري
القانوني مع رشكة (مصدر) والذي يعترب
من اإلج�راءات التكميلية للرشوع بالعمل
ونقطة انطالق يف مجال الطاقة الشمسية
لتوليد الكهرباء.وقال املتحدث باسم وزارة
الكهرب�اء أحم�د م�وىس إن التفاوض�ات
تمخضت عن تحقيق الجدوى االقتصادية
وتخفيض س�عر التعرف�ة ،فيما تم تحديد
س�قف إنجاز العمل ضمن خط�ة الوزارة

املتوسطة من سنتني إىل  3سنوات.
وأضاف أن املحافظات التي س�تعمل فيها
ه�ذه ال�رشكات نينوى واألنب�ار وذي قار
وميس�ان وهي من جملة مساعي الوزارة
لتوسعه مصادر الطاقة.
مش�را إىل أن الوزارة وقعت يف وقت سابق
عق�ود لتنفيذ محطات الطاقة الشمس�ية
ضمن جولة الرتاخيص األوىل لتوليد 7500
ميكا واط ،الفت�ا إىل أن هذه العقود كانت
م�ع رشكات صينية وإماراتية وفرنس�ية
إضافة إىل النرويج.

توفري أجهزة مبنفذ زرباطية للقضاء على منابع املخدرات

بلدية واسط :إكامل إجراءات التثبيت للموظفني
العقود إلرساهلا لوزارة املالية
المستقبل العراقي /الغانم

بلغت نسبة املوظفني املتعاقدين مع بلدية الكوت ممن تنطبق عليهم رشوط التثبيت عى
املالك الدائم أكثر من  %80من نسبة املتعاقدين الكلية للبلدية.
وقال مدير البلدية عيل عبد إن إجراءات التثبيت أنجزت بش�كل كامل ،وسيتم إرسالها إىل
ديوان املحافظة ملفاتحة وزارة املالية إلكمال إجراءات التثبيت.
وأضاف أن السيولة النقدية متوفرة لتأمني رواتبهم يف حال تثبيتهم عى املالك الدائم.
بدوره�ا ،أعلن�ت لجنة األمن يف واس�ط عن أنه س�يتم تجهيز منفذ زرباطي�ة الحدودي
بأجهزة حديثة بعد أن تم توفر أجهزة وكالب بوليس�ية مدربة للكش�ف عن املخدرات يف
وقت س�ابق ،مش�رة إىل أن آفة املخدرات آفة عاملية وإره�اب مجتمعي يحتاج إىل تدخل
الحوزة العلمية ورجال الدين يف توعية املجتمع.
وق�ال رئيس اللجنة املحافظ محمد املياحي للمربد إن هناك آالف من الش�باب يغرر بهم
لالنخراط يف هذا املجال األمر الذي يتسبب بارتكاب جرائم كثرة تحت تأثر املخدرات.
وأك�د عى رضورة القضاء ع�ى منابع الخطر من خالل القضاء عى التجار واملتس�ببني
بدخوله�ا إىل العراق ،األم�ر الذي ال يمكن إنج�ازه من قبل الحكوم�ات املحلية ويتطلب
التدخل من قبل الحكومة املركزية.
وكانت األجهزة األمنية يف واس�ط أعلنت عن القب�ض عى أكثر من  300متهم وضبط 3
كيل�و غرام من الكرس�تال و  50ألف حبة مخدرة وكميات أخرى م�ن املواد املخدرة منذ
مطلع العام الحايل.

املرور توقع عقد تصنيع لوحات التسجيل
اجلديدة :رسوم االستبدال  50ألف دينار
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة املرور العام�ة ،أمس
االثن�ني ،ع�ن توقي�ع عق�د تصني�ع
اللوحات املرورية الجديدة فيما حددت
رس�وم اس�تبدالها والتي تصل ل� 50
ألف دينار.
وقال مدير إعالم املرور العامة العميد
زي�اد القي�ي إن جمي�ع اللوح�ات
املرورية يف البلد ستتوحد بشكل واحد
بما فيها اللوح�ات األملانية التي مر عليها
 10س�نوات ،الفتا ً إىل أن اللوحات جميعها
س�تكون باللغة واألرقام اإلنكليزية والتي
هي عربية باألصل وسيتم استبعاد اللغتني
العربية والكردية.
وبني أن رس�وم االس�تبدال بالكامل بمبلغ
 50أل�ف دين�ار أو أق�ل م�ن ذل�ك بقليل،
مضيفا ً أنه س�يتم التعاقد لطبع اللوحات

الحكوميتني اتفقتا عى اس�تمرار التعاون والدعم من قبل
وزارة الدفاع لجه�ود امانة بغداد وحمالت ازالة التجاوزات
يف عموم مناطق العاصمة بغداد «.

نقابة الصيادلة :التصدي لتشفري الوصفات
الطبية ليس ضمن عملنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د نقيب صيادلة الع�راق مصطفى الهيتي ،أم�س االثنني ،عى
إن «التص�دي لتش�فر الوصفات الطبية لي�س ضمن عمل نقابة
الصيادلة بل هو ضمن مهام نقابة األطباء».
وقال الهيتي يف ترصيح صحفي ،أن «نقابة األطباء معنية بوضع
الربنام�ج الكفي�ل بمعالج�ة الظاهرة م�ن دون إح�راج األطباء
والصيادلة ،كون شخصية الطبيب يف املجتمع العراقي راقية جدا ً
ومحرتم�ة وبالتايل يج�ب إبعادها عن الظنون والش�كوك يف هذا
املوضوع».
وتابع« :من خ�الل مزاولتي العمل الصيديل لخمس�ني عاماً ،فإن
الظاهرة ليس�ت كب�رة» ،مش�را ً إىل أن «طريق�ة التعليم الطبي
وكذل�ك دراس�تنا يف الصيدل�ة تجعل الط�الب يلج�ؤون إىل كتابة
مخترصات بحرف واحد وإال فلن يلحقوا باملحارضة».

البنك املركزي يعلن ارتفاع
احتياطي العراق من الذهب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن البنك املركزي العراق�ي ،أمس االثنني ،ارتف�اع االحتياطي،
ليك�ون يف املرتب�ة الرابع�ة عربي�اً .وق�ال البن�ك يف بي�ان تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه ،إن «العراق تقدم عرشة مراتب
بضمن جدول أكثر الدول يف احتياطي الذهب ،ليصبح مجموع ما
يمتلكه (ًّ )130.39
طنا ،يف املرتب�ة الثالثني عامليًّا واملرتبة الرابعة
عربيًّ�ا»ّ .
وأكد البنك «رشاء كميات جدي�دة من الذهب بما يقرب
من (ًّ )34
طنا ،وبنسبة زيادة قدرها  %35عى ما كان يف حيازته،
وقد جاءت هذه الزيادة يف إطار اس�رتاتيجية البنك املركزي إلدارة
ّ
يحقق أعى مس�تويات االس�تقرار والقدرة عى
موجودات�ه بم�ا
مواجهة املتغرات االقتصادية املحلية والدولية».

انسحاب ثاين رشكة نفطية من اقليم كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي

قررت رشكة ش�لمربجر العاملية يف رس�الة بعثتها اىل وزير النفط
االلت�زام بقرار املحكمة االتحادية بعدم العمل يف اقليم كردس�تان
وع�دم التقدي�م عى أي مناقصة يف قطاع النف�ط والغاز يف االقليم
التزام�ا بق�رار املحكم�ة االتحادي�ة العليا.ش�لمربجر ه�ي أكرب
رشك�ة يف العالم لخدم�ات حقول النفط ،توظف ح�وايل  100ألف
ش�خص يمثل�ون أكثر من  140جنس�ية يعمل�ون يف أكثر من 85
دولة حول العالم ،ولديها أربعة مكاتب تنفيذية الرئيس�ية تقع يف
كل من :باريس ،هيوس�تن ،لن�دن ،والهاي.وتقدم الرشكة حزمة
م�ن املنتجات والخدمات م�ن خالل تقييم تش�كيل الحفر املوجه
والتحفيز ،وحفر اآلب�ار ،والربمجيات ،وإدارة املعلومات وخدمات
البني�ة التحتي�ة لتكنولوجي�ا املعلوم�ات الت�ي تدع�م العملي�ات
التش�غيلية الصناعية األساسية  .وس�يؤثر هذا القرار سلبيا عى
انت�اج النف�ط يف كردس�تان خاص�ة وان رشك�ة ش�لمربجر مع
رشك�ة هاليربت�ون االمريكية للطاقة (التي يب�دو انها يف طريقها
اىل االنس�حاب) لديهما عقود عمل يف حقول نفطية شمالية منها
(طقطق) و(طاوكي) و(جمجمال) و(كورمور) ،و ( خورماله).

الرتبية حتدد مواعيد اجراء االختبارات
اخلاصة للمتقدمني عىل نظام الترسيع
بغداد  /المستقبل العراقي

الجدي�دة خ�الل األي�ام القليل�ة املقبل�ة
واملبارشة بطبعها فور التعاقد.
وأش�ار القي�ي إىل أن عملي�ة االس�تبدال
تش�مل جميع املركبات دون اس�تثناء ويف
كل املحافظات بما فيها محافظات اإلقليم
وستكون بصورة سهلة وسلسلة كون أن
أغلب اللوحات التابع�ة للمرشوع الوطني
تمتل�ك املعلوم�ات واإلحداثي�ات الالزم�ة
للتبديل.

اعلن�ت وزارة الرتبية ،أمس األثنني ،مواعي�د االختبارات الخاصة
بالطلب�ة املتقدم�ني عى نظ�ام الترسي�ع للعام ال�درايس 2022
ُ
اصدره املكت�ب اإلعالمي ،ان
  . 2023وذك�رت ال�وزارة يف بي�اناملديري�ة العامة للتقوي�م واالمتحانات وجه�ت املديريات العامة
للرتبية يف املحافظات كافة ،ب�ان يكون موعد اختبارات الترسيع
للص�ف الخامس االبتدائ�ي يوم االثنني املص�ادف 2022 / 7 / 4
 ،يف تمام الس�اعة الثامنة صباحا ً  ،ويتم اختي�ار مراكز االختبار
بالقرب من بناية املديرية العامة للرتبية  ،اما اختبارات الدراس�ة
املتوس�طة (الثاني متوس�ط) والدراس�ة االعدادي�ة (الخامس /
االحيائ�ي والتطبيقي) يكون يوم االربعاء املوافق 2022 / 7 / 6
 ،عى ان تجري تلك االختبارات يف محافظة بغداد من قبل املديرية
العامة للتقويم واالمتحانات وباآللية السابقة املحددة.
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اعالنات

العدد ( )2638الثالثاء  28حزيران 2022

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

www.almustakbalpaper.net

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف بلدية سنجار

العدد 533 :
التاريخ 2022/6/21 :

اعالن رقم ()35

اعالن اول ( )4والصادر يف 2022/6/26

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف
بلدي�ة املوص�ل خ�الل (  )30ثالثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل لن�ر االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%20من القيمة املقدرة لكامل
مدة االيجار مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقرمديرية
بلدية املوصل الواقع يف يف حي املثنى الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من
م�دة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف
يح�ول دون اقامة املزايدة يف املوع�د واملكان املذكور تؤج�ل املزايدة اىل يوم عمل
ال�ذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2اكامل املدة من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقم�ة (14أ بلدي و  68ب بل�دي و  105ب بلدي و  147ب بلدي و
199أ بلدي و43أ بلدي و  152ب بلدي ) م 40نينوى الرقية املشيد عليها (حداد
باب وشباك) وبمساحة ( )120م 2لكل قطعة وملدة ثالث سنوات
 � 2القط�ع املرقمة ( 45بل�دي و  178بلدي و  218بلدي) م 40نينوى الرقية
املش�يد عليها (حداد باب وش�باك) وبمساحة ( )240م 2لكل قطعة وملدة ثالث
سنوات
 � 3القطعة املرقمة ( 15بلدي) م 40نينوى الرقية واملشيد عليها (حداد باب
وشباك) وبمساحة ( )145,5م 2وملدة ثالث سنوات
 � 4القطعة املرقمة ( )40/540مقاطعة  39نينوى الجنوبية التخاذها (عمارة
تجارية ) وبمساحة ( )759,82م 2وملدة ( )25خمسة وعرون سنة

اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى املرقم ( )8948يف 2022/6/16
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها
اىل مديرية بلدية سنجار وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلنية فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية سنجار وخالل مدة ( )30يوم
تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم
بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من
تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري
امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم
ج�واز التن�ازل عن االحال�ة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحق�ه االجراءات
القانوني�ة املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم (الخميس) املص�ادف  2022/7/28يف
مديرية بلديات نينوى الساعة ( )12الثانية عر ظهرا
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة
املزاي�دة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع
اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

ت

رقم القطعة والمقاطعة

نوع العقار ورقمه

 1ساحة بيع الفواكه والخضراوات

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 19992 :
التاريخ 2022/6/26 :

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
العالقات العامة واالعالم
اىل  /رشكة القطيف للمقاوالت العامة
رشكة سفني للمقاوالت

م  /تبليغ

تنس�ب مراجعتك�م اىل مق�ر مديري�ة بلدية
املوصل  /شعبة املشاريع خالل مدة اقصاها
(  ) 30يوم�ا من تاريخ ن�ر االعالن لغرض
اكمال اجراءات التسوية الخاصة بمشاريعكم
وبخالف ذلك (امتناع املقاول عن التس�وية )
سوف يتم تسوية املروع عن طريق القضاء
وتثبي�ت ذرع�ة واق�ع الح�ال ومس�تحقات
املقاولني وبقرار قضائي
مع التقدير

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
مدير بلدية املوصل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 1625 :
التاريخ 2022/6/20
اعالن
اىل املدعوه  /سليمة كاظم حسن
اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة (ع�يل كاظم
حس�ن ) طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه
(س�ليمة كاظم حس�ن ) قررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك
الحض�ور امامها خالل ع�رة ايام من
تاريخ نر االعالن وبخالفه سيتم النظر
بالطلب وفق القانون
القايض
حسن جواد الحبيب
���������������������������������
فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م ( 72266
 ) 3 /زراعي�ة بأس�م العراق�ي ( عم�اد
عب�د العباس حس�ني ) فم�ن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة
اعالن
اىل املته�م الهارب املفوض ( محمد ابراهيم
عيل كاظم ) ملا كنت متهم وفق املادة ( ) 5
م�ن ق ع د رقم (  ) 14لس�نة  2008املعدل
وبم�ا ان مح�ل تواج�دك مجه�ول اقتىض
تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض
ام�ام ه�ذه املحكم�ة خ�الل م�دة ثالثون
يوما اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا االعالن
يف مح�ل اقامت�ك ومقر عمل�ك وتجيب عن
التهمة ض�دك وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز اموالك
املنقول�ة وغري املنقولة ويحكم باس�قاطك
م�ن الحقوق املدني�ة ويطلب من املوظفني
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت
وتس�ليمك اىل اقرب سلطة والزام املواطنني
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل تواج�دك اخب�ار
السلطات عنك وفق املادة (  ) 69من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لدى قوى االمن
الداخيل رقم (  ) 17لسنة . 2008
رئيس محكمة
قوى االمن الداخيل الثانية للمنطقة الثالثة

مجعية املرتمجني العراقيني فرع النجف االرشف

تق�رر فتح باب الرش�يح النتخابات الهيئ�ة االدارية للجمعية لل�دورة الثانية � 2022
 2025للم�دة م�ن يوم االح�د  2022/6/12ولغاي�ة نهاية الدوام الرس�مي ليوم االحد
 2022/7/17وفق�ا لل�روط املنص�وص عليها يف النظ�ام الداخيل املعتم�د للجمعية
وضوابط الرشيح املعتمدة يف الجمعية عىل الراغبني يف الرشيح مراجعة مقر الجمعية
يف النجف االرشف ايام الدوام الرس�مي من الس�اعة التاس�عة صباحا اىل الثانية ظهرا
ملىلء استمارة الرشيح
رشوط الرش�يح لعضوي�ة الهيئة االدارية لجمعية املرجم�ني العراقيني � فرع النجف
االرشف:
 � 1ان يكون عراقي الجنسية
 � 2ان يكون املرشح عضو جمعية املرجمني العراقيني
 � 3ان يك�ون م�ن ذوي املؤهالت العلمية (لدي�ه بحوث منش�ورة او ترجمات او كتب
منشورة او غري منشورة )
 � 4ان يكون من سكنة محافظة النجف االرشف حرصا
 � 5ان يكون غري مشمول باجراءات هيئة املسائلة
املستمسكات املطلوبة :
 � 1هوية االحوال املدنية (اصول وصورة )
 � 2بطاقة السكن (اصول وصورة )
 � 3هوية املرجمني سارية املفعول (اصل و وصورة )
 � 4هوية الدائرة او مكان العمل (اصل وصورة )
 � 5ص�ورة لغ�الف الكت�اب او البح�ث او اي منجز علمي م�ع غالف املجلة بالنس�بة
للبحث
 � 6سرية ذاتية
اعالن
ق�دم املواطن ( جرب عذافه حمدان ) الدعوى لتبديل (
اللقب ) وجعله ( املطريي ) بدال من ( الدهناوي ) فمن
لدي�ه حق االعراض ع�ىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة ع�ر يوما وفق املادة 22
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الجدول الغربي
العدد  /404ب2022 /
التاريخ 2022 /6 /23
إىل املدعى عليهم
 /1حسن خشة جابر
 /2رضا خشة جابر
 / 3زهرة خشة جابر
تبليغ بالحضور
اق�ام املدعي عباس جرب علوان الدعوى املرقمة /404
ب 2022 /أمام محكمة بداءة الجدول الغربي ويطلب
فيها دعوتك�م للمرافع�ة والحكم بعائدية املش�يدات
واملغروس�ات املوجودة عىل العقار املرقم  76مقاطعة
 22النبهاني�ة له ومنع معارضتكم باس�تالم قيمتها
البالغة  66.900.000ستة وستون مليون وتسعمائة
أل�ف دين�ار وملجهولية مح�ل إقامتكم حس�ب رشح
القائم بالتبليغ وأش�عار مختار منطقة النبهانية قرر
تبليغكم يف صحيفتني يوميتني رسميتني بالحضور يف
موعد املرافعة املوافق  2022 /7 /4الس�اعة التاسعة
صباح�ا أمام هذه املحكمة أو إرس�ال من ينوب عنك
قانونا وبخالفه س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا
القايض
محمد عادل عبد الكريم

 6/191م 4نصيرية

اعالن

تعلن مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار املحالت املذكورة
اوصافه�ا يف ادن�اه فع�ىل الراغبني بالدخول يف املزاي�دة مراجعة مقر املديرية خالل س�بعة ايام
من تاريخ النر يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبني معهم املستمس�كات الثبوتية مصورة
+اصلي�ة والتامين�ات القانوني�ة البالغة ( )%20من ب�دل التقدير وبصك مصدق باس�م املديرية
وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري لالعالن يف مقر املديرية واذا
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي علما ان
تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثني يوم من تاريخ االحالة وبخالفه يعترب ناكال وال
يح�ق ملوظفي االوق�اف واملدينني واقاربهم حتى الدرجة الرابعة م�ن دخول املزايدة ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النر والداللية واملصاريف االخرى
ت

اسم العقار

نوعه

1ـ

السوق الكبير

مضبوط (عام)

2ـ

السوق الكبير

مضبوط (عام)

17م2

3

السوق الكبير

مضبوط (عام)

11,5م2

 1/17براق

4

السوق الكبير

مضبوط (عام)

15,90م2

 13براق

5

السوق الكبير

مضبوط (عام)

3م2

 11مشراق

 6,800,000ستة ماليين وثمانمائة
الف دينار

6

السوق الكبير

مضبوط (عام)

4,25م2

 7/17براق

 4,600,000اربعة ماليين وستمائة
الف دينار

7

السوق الكبير

مضبوط (عام)

3م2

 6/17براق

4,000,000
اربعة ماليين دينار

8

السوق الكبير

مضبوط (عام)

5,25م2

 5/17براق

 6,800,000ستة ماليين وثمانمائة
الف دينار

اعالن
اىل الريك  /سهام ابراهيم حسني
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي  /وذلك
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام الريك السيد (سماح
ف�ؤاد محم�د ) بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )6917 / 2مقاطع�ة (/19الغزالي�ة ) لغرض
تسليفه قرض االسكان .
وخ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عر ي�وم داخ�ل العراق
وش�هر خارج الع�راق من تاري�خ العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعراض مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد/212 :ج2022/
التاريخ 2022/6/23 :
اعالن
املتهم الهارب  /محمد طالب جاسم
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقم�ة (/212ج)2022/
والخاص�ة باملش�تكي (ام�ري طعم�ه كريم ) ع�ىل وفق
اح�كام امل�ادة  1/459من قانون العقوب�ات وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا الدعوى
ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف
موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم  2022/7/31وعن�د
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
محمد كريم جابر

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

فقدان
فق�د الباج الصادر من رسية مقر حراس�ات امانة بغداد
باس�م  /احم�د مهدي صال�ح طاهر – فم�ن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .

مساحته
37,5م2

رقم العقار

بدل االيجار

 1براق

 22,500,000اثنان وعشرون
مليون وخمسمائة الف دينار

 8براق

 10,200,000عشرة ماليين
ومائتان الف دينار
 10,200,000عشرة ماليين
ومائتان الف دينار
 12,400,000اثنا عشر مليون
واربعمائة الف دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة 2022 / 388 :
التاريخ 2022 / 6 / 27 :
اعالن
نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة لراء العق�ار املرقم / 14
 496م  9ملبي�ج الكائن يف الهندية العائد للمدين حس�ني
غ�ازي محمد لقاء طلب الدائ�ن وائل محمد محمد البالغ
 23000000مليون عدا رس�م التحصيل  % 80من القيمة
املق�درة – لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عر يوما
من الي�وم التايل للن�ر فعىل الراغب يف ال�راء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا معه
التامينات القانونية البالغة ع�رة من املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسوم التسجيل
والداللية عىل املشري وذلك استنادا للمادة  98من قانون
التنفيذ .
املنفذ العدل
املواصفات :
-1موقعه ورقم�ه  :يقع العقار يف مرك�ز قضاء الهندية
– ح�ي ملبيج قرب محط�ة الكهرباء – رقم العقار / 14
 496م  9ملبيج .
-2جنسه ونوعه  :عرصة خالية ملك رصف .
-3حدوده واوصافه  :كما يف خارطة العقار .
-4مشتمالته  :عرصة خالية من البناء .
-5مساحته  200 :م .
-6درجة العمران  :ال توجد .
-7الشاغل  :ال توجد .
-8القيمة املقدرة  :س�تة وثالثون مليون دينار عراقي ال
غري .
-9بدل املزايدة االخري  :ال يوجد .

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

اعالن
إىل الري�ك عقيل عيل حس�ني اقتىض حض�ورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 49805/3ح�ي النداء خالل عره ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك اس�م طالب االجازه عقيل عيل
حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6694ب2021/1
التاريخ 2022/6/26
اعالن
اىل املدعى عليه خضري هادي خضري
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم
/6694ب 2021/1يف 2022/3/30
واملتضمن الحكم بازالة ش�يوع العقار
تسلس�ل  3/10790ح�ي الضب�اط
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن ع�ىل ال�ركاء
كال حس�ب س�هامه يف العقار ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي
النف�ط االطباء الضباط كريم حس�ون
الجنابي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني
رس�ميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار
املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب
الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وف�ق
االصول
القايض
عامر حسني حمزة
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6694ب2021/1
التاريخ 2022/6/26
اعالن
اىل املدعى عليه رجاء هادي خضري
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم
/6694ب 2021/1يف 2022/3/30
واملتضمن الحكم بازالة ش�يوع العقار
تسلس�ل  3/10790ح�ي الضب�اط
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن ع�ىل ال�ركاء
كال حس�ب س�هامه يف العقار ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي
النف�ط االطباء الضباط كريم حس�ون
الجنابي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني
رس�ميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار
املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب
الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وف�ق
االصول
القايض
عامر حسني حمزة
��������������������������������
اعالن
إىل الريك حس�ن نارص طاهر توجب
علي�ك الحض�ور إىل صندوق اإلس�كان
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقه عىل قيام رشيك رجاء قاس�م
عبد عيل بالبناء عىل حصته املشاعه يف
القطعه املرقم�ه 53965/3حي النداء
خ�الل مده خمس�ه عر يوم�ا داخل
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ
نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك باالعراض مستقبال

5

اعالنات

العدد ( )2638الثالثاء  28حزيران 2022

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد .1٧٧2٧ :يف 20222/٦/2٧
التاريخ 2022/ / :

إعالن الول مرة
عىل حساب املوازنة التشغيلية لعام 2022
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

الكلفة التخمينية
(دينار)

مدة االنجاز
بااليام

مبلغ ضمان
العطاء (دينار)

هوية
التصنيف

1

2022/8/32

تنفيذ خط دفع في شارع النفط/حي
الجوادين في قضاء الكوت

434,100,000

150

13,023,000

العاشرة
انشائي

ثمن وثائق
المناقصة
(دينار)
150000

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط
العدد1٧٧8٦ :
التاريخ 2022-٦-2٧ :

إعالن الول مرة

إعالن الول مرة

 .1يرس ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة م�ن الرشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني والرشكات العامة
املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول أدناه:
 .2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3عى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام
الرسمي ) او وفقا للربيد االلكرتوني  cd@wasit.iqوكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات .
 .4عى مقدم العطاء تقديم جميع ماهو مطلوب يف ورقة بيانات العطاء .
 .5متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل) .
 .6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة
فتح العطاءات ).
 .7يتم تسليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ( الخميس ) املصادف /7 28
 2022وهو (تاريخ غلق املناقصة)  ,علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /ش�ارع املحافظة /مبنى ديوان محافظة واس�ط /غرفة لجنة فتح العطاءات) يف الس�اعة الثانية عرش والنصف ظهرا من
يوم ( الخميس ) املصادف . 2022/ 7 / 28
 .8كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضم�ان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ) معنون إىل محافظة واس�ط  /اإلدارة العامة واملحلية
(نفقات املش�اريع االس�تثمارية) ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورق�م املناقصة ويفضل أن يك�ون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحم�ل عنوان الربيد
االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عى أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم
العطاء أو(أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء
لذا يقتيض التنويه .
 .9إن مدة نفاذ العطاء ( )90تس�عون يومأ من تاريخ غلق يتم رشاء وثائق املناقصة و تس�ليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة
ومصدقة من كاتب العدل الحد املس�اهمني ال تزيد مدة صدورها عن ثالث اش�هر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة ش�هادة تس�جيل الرشكة (شهادة تأسيس
الرشكة التي تظهر حق التوقيع عنها)كرشط أس�ايس لرشاء وثائق املناقصة و لتقديم العطاء ويجب ان يتم التوقيع عى جميع صفحات مس�تندات املناقصة
ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لرشوط اإلعالن .
.10إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية) بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك
عند التقديم .
 .12إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.13يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
.14لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غري قابل للرد.
.15عى مقدم العطاء ارفاق  cdيتضمن (كش�ف الحس�اب/التأمينات األولية  /اس�تمارة تقديم العطاء  /القسم الرابع .ويجب ان يكون العطاء مفهرست مع
خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع ( ) wordوتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء
.16يج�ب تقدي�م عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذه و وفقا للكادر املطلوب يف القس�م الرابع ويتم اس�تبعاد العطاء الذي ل�م يرفق اي عقد ويعد من
رشوط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نرشها عى املوقع االلكرتوني  ,www.wasit.iqويعترب تبليغا رسميا .
ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

الكلفة التخمينية (دينار)

مدة االنجاز
بااليام

مبلغ ضمان العطاء
(دينار)

1

2022-5-35

مشروع تنفيذ وتطوير كورنيش الفالحية

3,940,604,000

360

118,218,120

2

2022-5-36

تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير كورنيش
الجامعة في مدينة الكوت

3,073,950,000

300

92,218,500

.1يرس ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لعمل املرشوعني املذكورين يف الجدول املرفق ربطا .
 .2إن املناقصات لهذا املرشوعني سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3فع�ى مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذك�ور يف الجدول والرشكات العامة وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة ممن لها فرع داخل
العراق ومس�جلة يف وزارة التجارة يف الحصول عى معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرس�مي ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل
القسم cd@wasit.iq
 .4متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  :املعايري املحددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل) من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها وكذلك املتطلبات املذكورة يف الجدول املرفق .
.5يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام
القضاء للنظر بها ولم تحسم بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
.6عى الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
.7املتطلبات القانونية -:
أوال – األهلي�ة  /وتش�مل جنس�ية مق�دم العطاء  ،أن ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة أنش�طته الجديدة  ،مدرج يف القائمة الس�وداء أو م�درج يف قائمة الرشكات
املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة أو اس�تنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس االمن للمش�اركة يف املناقصات  ,ال يوجد تضارب يف
املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عى مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.
ثالثا -عى مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية (واملسجلة) يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس الرشكة داخل العراق و وثائق الرشكة مصدقة اصوليا .
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة إىل محافظة واسط  /قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) .
.8بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) لغاية يوم (الخميس)
املصادف  2022/7 /29لغاية الس�اعة  12ظهرا وهو (تاريخ غلق املناقصة) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )450000اربعمائة وخمس�ون الف دينار غري قابلة للرد ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف
ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات بالحضور يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /ش�ارع املحافظة  /بناية ديوان محافظة واس�ط  /غرفة لجنة الفتح ) يف الساعة الثانية عرش والنصف
ظهرا من يوم ( الخميس) املصادف .2022/7 /28
.9يتم رشاء العطاء وتقديمه من قبل املدير املفوض للرشكة حرصا او بموجب وكالة صادره او مجددة بمدة التقل عن  3اشهر من تاريخ صدورها الحد املساهمني .
.10كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ) وباملبلغ املحدد يف ادناه معنون إىل محافظة واسط  /اإلدارة العامة واملحلية (نفقات املشاريع االستثمارية)
ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا
من تاريخ غلق املناقصة عى أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة
االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
.11إن مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان رشاء وثائق املناقصة و تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة (شهادة تأسيس
الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها ) كرشط أسايس لرشاء و لتقديم العطاء والتوقيع عى جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
.12عى مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحسابات
الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام . 2014
.13إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.14يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
.15ال يرتتب اي اثر تعاقدي عى االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .
.16مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وترسي إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع عى كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
.17ع�ى مقدم العطاء ملئ االس�تمارات الخاصة بالقس�م الرابع م�ن الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينه�ا من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة وتك�ون مختومة وموقعة من قبله عى
جميع صفحاتها .
.18يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر اىل الرشيك االخر استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم
االستشارات والتدريب ذي العدد . 24537/7/4
.19يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
.20إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.21يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
مع التقدير
هوية التصنيف

مبلغ بيع وثائق المناقصة بالدينار

ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

الكلفة التخمينية (دينار)

مدة االنجاز

مبلغ ضمان العطاء (دينار)

1

2022-5-33

تطوير وإعادة تأهيل شوارع حي السجاد والمتبقي من محلة الشباب واالحياء السكنية ليمين ويسار شارع السوق
التجاري وشارع  30المحيط بالمنطقة والشوارع الرئيسية لحي رمضان مبارك في حي الجهاد في مدينة الكوت

23,404,808,500

 545يوما من
تاريخ المباشرة

234,048,085

الخبرة التخصصية
المطلوبة

18,723,846,800

معدل االيراد السنوي

15,674,780,005

السيولة المالية المطلوبة

3,865,014,248

الخبرة العامة

تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز  3سنوات قبل الموعد النهائي لغلق العطاء

ت

رقم المناقصة

اسم المناقصة

الكلفة التخمينية (دينار)

مدة االنجاز

2

2022-5-34

تطوير وإعادة تاهيل مدخل مدينة الكوت من جهة قضاء الحي

12,496,527,640

 540يوم من
تاريخ المباشرة

انشائي أولى
450000
كهربائي خامسة

مبلغ ضمان العطاء
هوية التصنيف

مبلغ بيع وثائق المناقصة بالدينار

(دينار)
انشائي ثالثة
450000

124,965,277
كهربائي سابعة

الخبرة التخصصية
المطلوبة

9,997,222,112

معدل االيراد السنوي

8,446,727,016

السيولة المالية المطلوبة

2,082,754,607

الخبرة العامة

تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز  3سنوات قبل الموعد النهائي لغلق العطاء

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

م  /نرش اعالن مناقصة عامة خارجية (للمرة الثانية )

تعلن رشكة مصايف (الجنوب رشكة) عامة عن املناقصة العامة التالية للمرة الثانية:

ITEM

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة  - 2022إضافة مكون
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

هوية التصنيف
سادسة انشائي
ثامنة كهربائي
خامسة انشائي

ثمن وثائق المناقصة

250000

250000

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2022/6/21
اعالن
اىل املدعو طاهر شعبان نصيف
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (اكرم شعبان نصيف) طلبا اىل هذه
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو (طاهر
ش�عبان نصيف) قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية
فعلي�ك الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد1٧٧85 :
التاريخ 2022-٦-2٧ :

ت 1عىل حساب تنمية االقاليم لسنة /2022إضافة مكون وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية
ت 2عىل حساب قانون الدعم الغذائي لسنة  2022وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الكبرية

.1يرس ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني والرشكات
العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول أدناه-:
.2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ) .
 .3عى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات
الدوام الرسمي ) او وفقا للربيد االلكرتوني  cd@wasit.iqوكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات .
.4عى مقدم العطاء تقديم جميع ماهو مطلوب يف ورقة بيانات العطاء .
.5متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل) .
.6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري
لجنة فتح العطاءات ).
 .7يتم تسليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الخميس) املصادف 28
 2022/ 7 /وهو (تاريخ غلق املناقصة)  ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /ش�ارع املحافظة /مبنى ديوان محافظة واسط /غرفة لجنة فتح العطاءات) يف الساعة الثانية
عرش والنصف ظهرا من يوم ( الخميس ) املصادف . 2022/ 7 / 28
.8كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ) معنون إىل محافظة واسط  /اإلدارة املحلية ()393
ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر
من�ه ناف�ذة مل�دة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتب�ارا من تاريخ غلق املناقصة عى أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو(أي من
املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض
التنويه .
.9إن مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
.10يت�م رشاء وثائق املناقصة و تس�ليم العط�اء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املس�اهمني ال
تزيد مدة صدورها عن ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة (شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عنها)
كرشط أسايس لرشاء وثائق املناقصة و لتقديم العطاء ويجب ان يتم التوقيع عى جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق
ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لرشوط اإلعالن .
.11إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.12يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة
ذلك عند التقديم .
 .13إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.14يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
.15لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت قبل صدور قرار االحالة وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق
املناقصة غري قابل للرد.
.16عى مقدم العطاء ارفاق  cdيتضمن (كشف الحساب/التأمينات األولية  /استمارة تقديم العطاء  /القسم الرابع .ويجب ان يكون العطاء مفهرست
مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع ( ) wordوتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات
العطاء
.17يجب تقديم عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذه و وفقا للكادر املطلوب يف القس�م الرابع ويتم اس�تبعاد العطاء الذي لم يرفق اي عقد ويعد
من رشوط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نرشها عى املوقع االلكرتوني  ,www.wasit.iqويعترب تبليغا رسميا .

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

www.almustakbalpaper.net

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد /30ج2022/
التاريخ 2022/6/20
اعالن
اىل املحكوم عبد الحسن فيصل عيل
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /30ج 2022/يف
 2022/6/20بح�ق املجرم الهارب عبد الحس�ن فيصل عيل
غيابي�ا الحك�م بعقوبة الحبس البس�يط ملدة س�تة اش�هر
اس�تنادا الح�كام املادة  453عقوبات وم�ن حقه االعرتاض
عى الحك�م الغيابي اعاله مدة ثالثة اش�هر من تاريخ نرش
االع�الن وعن�د ع�دم االع�رتاض يصب�ح الحك�م بالتجريم
والعقوب�ة بمنزلة الحك�م الوجاهي اس�تنادا الحكام املادة
/243أ االصولية
القايض
صفاء ناجي املوىل

REQ NO
DESCRIPTION
PRICE
713 -2022-E
Spare Parts for 701 & 802 J to PLC & Water
1
IQD150000
للمرة الثانية
Treatment Unit
فع�ى الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة الب�رصة للحصول عى وثائق
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 � 2يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم
املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة
� الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد املحدد  2022/ 8/2الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة
البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة � الشعيبة
� محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف  2022/8/2الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي
يليه .
 � 3املبلغ التخميني للمناقصة ( )$125,000فقط مائة وخمسة وعرشون الف دوالر امريكي
 � 4تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة (تعليمات ملقدمي العطاءات وورق�ة بيانات العطاء) ابتداء مع
العط�اء مصادق�ة من قبل الجهات املختص�ة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات
املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل
رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 � 5متطلبات التاهيل  /عى مقدم العطاء ان يقدم ادله موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث (معايري
التقييم والتاهيل) من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 � 6تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية
وان تكون وموقعة ومختومة
 � 7تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل ع�ن ( )120يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العط�اء التجاري املقدم بالدوالر
االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 8تقدي�م تأمين�ات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) (بالنس�خة االصلية ابتداء م�ع العطاء ) صادر عن مرصف
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره (  $ )2,500فقط الفان وخمسمائة دوالر امريكي والمر رشكتنا ويتضمن
االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
 � 9ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي
والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق
 � 10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 11جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 12لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اس�باب مربرة دون تعويض
مقدمي العطاءات
 � 13لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
ولالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
اقسامها
بكافة
القياسية
الوثيقة
تتطلبه
بما
االلتزام
العطاءات
 � 14عى مقدمي
حسام حسني ويل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /783ش2022/
التاريخ 2022/6/27
اىل املدعى عليه اسعد حسن محمد مجهولة محل االقامة
اعالن
اقام�ت املدعية حوراء ف�ؤاد محمد الدع�وى املرقمة /783
ش 2022/وموضوعه�ا تايي�د حضانة وان موع�د املرافعة
فيها يوم  2022/7/20الس�اعة الثامنة صباحا وملجهولية
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني رس�ميتني
يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك او حض�ور من ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض
باسم يوسف الزيادي

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6694ب2021/1
التاريخ 2022/6/26
اعالن
اىل املدعى عليها وفيه هادي خضري
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /6694ب 2021/1يف
 2022/3/30واملتضم�ن الحك�م بازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل
 3/10790حي الضباط وتوزيع صايف الثمن عى الرشكاء كال حسب
سهامه يف العقار ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار حي النفط االطباء الضباط كريم حسون
الجنابي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني
يوميتني رس�ميتني ولك ح�ق الطعن عى القرار املذك�ور خالل املدة
املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /782ش2022/
التاريخ 2022/6/27
اىل املدعى عليه اسعد حسن محمد مجهولة محل االقامة
اعالن
اقام�ت املدعية حوراء ف�ؤاد محمد الدع�وى املرقمة /782
ش 2022/وموضوعه�ا زيادة نفقة وان موعد املرافعة فيها
يوم  2022/7/20الس�اعة الثامنة صباحا وملجهولية محل
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني رسميتني يوميتني
ويف حال�ة ع�دم حضورك او حض�ور من ينوب عن�ك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض
باسم يوسف الزيادي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/45 :ج 1مرور2022/
التاريخ 2022/6/26 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /احمد املحمد بن حسني
حيتث انتك متهتم يف الدعتوى املرقمتة (/45ج1
مترور )2022/والخاصتة باملشتتكي (يعستوب الدين
ازهتر) عتىل وفق احتكام املتادة  35من قانتون املرور
وملجهولية محل اقامتك حستب االشتعار املرفق يف ثنايا
الدعتوى لذا قررت املحكمة تبليغتك اعالنا يف صحيفتني
يوميتتني رستميتني يف الصفحتات االوىل منها بوجوب
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2022/8/15
وعنتد عدم حضورك ستوف تجتري محاكمتتك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
حيدر طالب الطالقاني

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 72620/3 :
املحلتة او رقم واستم املقاطعتة  4جزيترة النجف حي
النفط
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 400م2
املشتتمالت  :دارين كل دار تحتوي عىل استقبال وصالة
وغرفتة وحمام ومنور عدد  2ومطبخ ط اريض ز ط3 1
غرف وصحيات
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل صاحب العقار
مقتدار املبيع  365,000,000 :دينتار القيمة التقديرية
لحصة عالية شالكه علوان البالغة 200م2
ستتبيع دائرة التستجيل العقاري يف النجف  2باملزايدة
العلنية العقتار املوصوف اعاله العائتد للراهن  /عاليه
شالكه علوان لقاء طلب الدائن املرتهن نبيل حاكم حسني
البالغ مئتا مليون دينار فعىل الراغب يف االشتراك فيها
مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات
قانونيتة نقدية او كفالة مرصفيتة ال تقل عن  %10من
القيمتة املقتدرة للمبيتع البالغتة ( ) 365,000,000
دينار وان املزايدة ستتجري يف الستاعة ( )12ظهرا من
اليوم االخر
الحقوقي
هادي مصيلح جواد
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6694ب2021/1
التاريخ 2022/6/26
اعالن
اىل املدعى عليه بسعاد هادي خضر
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /6694ب2021/1
يف  2022/3/30واملتضمن الحكم بازالة شيوع العقار
تسلستل  3/10790حي الضباط وتوزيتع صايف الثمن
عتىل الترشكاء كال حستب ستهامه يف العقتار ولثبوت
مجهوليتة محل اقامتك حستب رشح املبلتغ القضائي
واشتعار مختتار حتي النفتط االطبتاء الضبتاط كريم
حستون الجنابي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ولك حق الطعن
عتىل القترار املذكور ختالل املتدة املقتررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكسته سيكتستب القترار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرة
العدد /169ب2022/
التاريخ 2022/6/26
اىل املدعى عليهم كل من
 1ت بيبي حسن حسني  2ت عايدة عيل محسن  3ت علوان
صالح عباس  4ت حستني حستن محمود  5ت محستن
رشيف عيل  6ت رشيف عيل حسني  7ت زهرة عبد الزهرة
جالب  8ت عيل عزيز هاشم  9ت حسن عزيز هاشم  10ت
محمد عزيز هاشتم  11ت كامل عزيز هاشم  12ت هناء
عزيز هاشتم  13ت شهلة عزيز هاشم  14ت امينة عزيز
هاشم  15ت سعاد عزيز هاشم
تبليغ
اقام املدعي كاظم سوادي رشقي الدعوى املرقمة /169
ب 2022/ضدكم امام محكمة بداءة الحرة مدعيا بان
له ستهام شتائعة يف القطعة املرقمتة  40مقاطعة 39
الحترة مستاحتها  3دونم و  17اولتك و  50مر مربع
جنستها بستان ولعدم قابلية القطعة موضوع الدعوى
للقستمة عىل الرشكاء ولعدم استفادته منها فقد طلب
دعوتكم للمرافعة والحكم بازالة شيوعها بيعا وتقسيم
البدل عىل الرشكاء فيها كل حسب سهامه واستحقاقه
ولتعتذر تبليغكتم الرتحالكتم اىل جهة مجهولة حستب
اشتعار مختار مركتز املدينة يف الحرة قتررت املحكمة
تحديد يوم  2022/7/3الساعة التاسعة صباحا موعدا
للمرافعتة وتبليغكم بواستطة صحيفتتني يوميتني ويف
حتال عدم حضوركتم او من ينوب عنكم ستوف تجري
املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي امر محمد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /408ش2022 /
التاريخ 2022 /6 /26
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه منصور بن صالح بن محمد الهاشم
أصدرت هتذه املحكمتة قرارهتا بالعتدد  /408ش/2
 2022املتؤرخ  2022 /3 /1يقتيض بالحكتم الغيابتي
بتصدق واقعة الطالق الخارجي وملجهولية محل إقامتك
حستب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية
منطقتة الكوفة شتارع املعمل فقد تقترر تبلغك اعالنا
بصحيفتتني يوميتتني بقترار الحكم الغيابتي ولك حق
االعراض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
منار هادي الجشعمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /2101ش2022/
التاريخ 2022/6/8
اعالن
اىل املدعى عليه سجاد عودة بدن
اقامتت املدعية ستارة مستائر هتادي الدعتوى بالعدد
/2101ش 2022/وموضوعهتا تاييتد حضانتة
وملجهوليتة محتل اقامتك قررت هتذه املحكمة تبليغك
عتن طريق صحيفتتني محليتتني يوميتتني وان موعد
املرافعتة  2022/7/5ويف حالة عتدم حضورك يف موعد
املرافعتة املذكور تستر املحكمة باالجتراءات القانونية
بحقك غيابيا
القايض
يارس مالك النفاخ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /637 :ج2022/
التاريخ 2022/6/27
اىل املتهم الهارب  /حمزة هادي محمود صلف
نرش حكم غيابي
حيتث انك تتم الحكتم عليك غيابيتا بالدعتوى املرقمة
(/637ج )2022/وحستب قترار محكمة جنح الكوفة
بالعتدد /637ج 2022/يف  2022/4/25بالحبتس
البستيط مدة ستة اشهر استنادا الحكام املادة  384من
قانون العقوبات املشتتكية فيها (رجاء اسوادي زاير)
وملجهوليتة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بالحكم
الصتادر بحقتك غيابيتا يف صحيفتتني محليتتني وفتق
القانتون وان القترار بعد ميض ثالثة اشتهر عىل تبلغك
بالصحف سوف يصبح القرار بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
محمد جاسم عبيد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /674 :ج2022/
التاريخ 2022/6/27
اىل املتهم الهارب  /ميثاق جواد كاظم
نرش حكم غيابي
حيتث انتك متهتم بالدعتوى الجزائية املرقمتة (/674
ج )2022/وملجهوليتة محتل اقامتتك فقتد تتم اجراء
املحاكمتة بحقك غيابيا وتم الحكتم عليك من قبل هذه
املحكمة غيابيا وحستب قترار الحكتم بالعقوبة املرقم
/225ج 2022/يف  2022/3/31واملتضمتن الحبتس
البسيط مدة ستة اشهر استنادا الحكام املادة  432من
العقوبات حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز وصدر
استتنادا الحكام املواد  245و /182أ من قانون اصول
املحاكمات االصولية الجزائيتة وملجهولية محل اقامتك
تقرر تبليغك بالقرار املذكور يف صحيفتني محليتني وفق
القانون
القايض
محمد جاسم عبيد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 806 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة مهدية
الجنتس  :ارض املختزن املفرز منه عرش محل حستب
واقع الحال
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 562
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل مستاجرين
مقدار املبيع  :سهم واحد من اصل ثمانية اسهم
ستتبيع دائترة التستجيل العقتاري يف بابتل باملزايتدة
العلنيتة العقار املوصوف اعاله العائتد للراهن  /حصه
مصطفى كاظم بهيه لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف
الرافديتن  103دينتار فعتىل الراغب يف االشتراك فيها
مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات
قانونيتة نقدية او كفالة مرصفيتة ال تقل عن  %10من
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( ) 1585600000مليار
وخمستمائة وخمستة وثمانون مليون وستتمائة الف
دينار دينار الستهام املباعة سهم واحد من اصل ثمانية
استهم وعليها عدة حجوزات وان ديون املرصف ممتازة
عتىل الحصتة املباعة وان املزايدة ستتجري يف الستاعة
( )12ظهرا من اليوم االخر
املعاون القضائي
فاضل ياس جرب
مدير دائرة التسجيل العقاري يف بابل
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 10/262 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة مهدية
الجنس  :محل مفرز منه درج ذو قستمني حسب واقع
الحال
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 556
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل مستاجر
مقدار املبيع  :سهمان  2من اصل ثمانية اسهم
ستتبيع دائترة التستجيل العقتاري يف بابتل باملزايتدة
العلنيتة العقار املوصوف اعاله العائتد للراهن  /حصه
الرشيك مصطفى كاظم بهيه لقاء طلب الدائن املرتهن
مترصف الرافدين  103دينار فعىل الراغب يف االشتراك
فيهتا مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من
اليتوم التايل لتاريتخ نرش هذا االعالن مستتصحبا معه
تامينتات قانونية نقدية او كفالتة مرصفية ال تقل عن
 %10متن القيمة املقدرة للمبيع البالغة () 13160000
مئتة وواحد وثالثون مليون وستتمائة الف دينار حصة
الرشيك مصطفى كاظم بهيه البالغة  2ستهم من اصل
 8سهم
املعاون القضائي
فاضل ياس جرب
مدير دائرة التسجيل العقاري يف بابل

اعالنات
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1544 :ب2022/2
التاريخ 2022/6/27
اىل  /املدعى عليه  /احمد عباس نعمه
اقام املدعي حستن حستني علتوان الدعتوى املرقمة
اعتاله والتتي يطلب فيهتا الحكم بالزامتك بتاديتك
مبلغا مقداره ثمانية عرش مليون وخمستمائة الف
دينتار عراقتي عتن قرضة حستنة بموجتب وصل
االمانتة املتؤرخ  2020/12/12ولثبتوت مجهولية
محل اقامتك حستب رشح املبلغ القضائي واشتعار
مختتار حتي االمتام املهدي عتيل دوهان ابتو صيبع
لتذا قررت هذه املحكمتة تبليغك اعالنتا بصحيفتني
محليتتني يوميتتني رستميتني للحضتور يف موعتد
املرافعتة املصتادف يف يتوم  2022/7/25الستاعة
التاستعة صباحا وعند عدم حضورك او ارستال من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /742 :ب2022/5
التاريخ 2022/6/27
اىل  /املدعى عليها  /حليمة عطيه كاظم
اقام املدعي جمال زرزور فالح موىس الدعوى البدائية
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ابطال جميع
القيود املستجلة عتىل العقار املرقتم  3/30686حي
الجامعتة بعد قيتد املدعي اعتاله ولثبتوت ارتحالك
اىل جهتة مجهولتة حستب رشح املبلتغ القضائي يف
محكمة بداءة النجف واشتعار مختتار حي الزهراء
عبتاس شتهيد ابو حيتة لذا قتررت هتذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2022/7/19وعند
عدم حضورك او ارستال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /742 :ب2022/5
التاريخ 2022/6/27
اىل  /املدعى عليه  /عادل صالح غسان
اقام املدعي جمال زرزور فالح موىس الدعوى البدائية
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ابطال جميع
القيود املستجلة عتىل العقار املرقتم  3/30686حي
الجامعتة بعد قيتد املدعي اعتاله ولثبتوت ارتحالك
اىل جهتة مجهولتة حستب رشح املبلتغ القضائي يف
محكمتة بداءة النجف واشتعار مختار حي الستعد
جاستم حستن الشتمرتي لذا قررت هتذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2022/7/19وعند
عدم حضورك او ارستال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/3133 :
التاريخ 2022/56/26 :
اىل املنفذ عليه  /حسني عيل حميد
لقتد تحقتق لهتذه املديرية متن ختالل رشح املبلغ
القضائتي لهذه املديرية واشتعار مختتار الجزائر 2
باستم فطران الحستناوي انك مجهول محل االقامة
وليتس لك موطتن دائم او مؤقتت او مختتار يمكن
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة الثالثة واالربعون
/اوال  9 /متن قانتون االحتوال الشتخصية تقترر
تبليغتك اعالنتا بالحضتور يف مديرية تنفيتذ النجف
خالل ستتون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش لغرض
تسديد النفقة
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوصتاف املحررقترار محكمةاالحوال الشتخصية يف
النجف بالعدد /6399ش 2015/6يف 2015/11/26
املتضمن الزام املدعى عليه حسني عيل حميد بتاديته
للمدعية اشتواق طالب عبد نفقة مستمرة مقدارها
مائة وستتون التف دينار اعتبتارا من تاريتخ اقامة
الدعوى 2015/11/19
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن  /سليم إبراهيم مشجل
نوع التبليغ  /اول
التسلسل او رقم القطعة 2 / 453 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  6 :الجزيرة
الجنس :دار
رقم الباب :
رقم الطابق  :ملك رصف
رقم الشقة :
مقتدار الديتن  ) 10000000( /دينارا ً عرشة ماليني
دينارا ً
اسم الدائن املرتهن /املرصف الصناعي  /بابل
تاريخ االستحقاق 2017 / 1 / 7 /
وصف ستجل التأمينات العينية  1155 /يف / 1 / 7
 2014مجلد 5
محل االقامة املبني بالعقد /
بناء عىل استتحقاق الدين املبتني اعاله وطلب الدائن
تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد
وانته ليس لك محل اقامة معلتوم غره فتعترب بذلك
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع
الدين وتوابعه ختالل  15يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل
لتاريتخ نرش االعالن واال فستيباع عقتارك املوصوف
اعاله باملزايدة وفقا ً للقانون .
مديرية التسجيل العقاري يف املحاويل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تنويه
ورد يف صحيفة املستتقبل العراقي بالعدد  2638يف
 2022/6/26والخاص باعالن مديرية تنفيذ النجف
رقتم االضبتارة  2022/875ذكتر استم املدين احمد
نوري عبد املحستن خطتا والصحيح هو عمار نوري
عبد املحسن لذا اقتىض التنويه
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اعالن
اىل املتهم الغائب ( /املفوض رحمن محيسن ابراهيم)
محل العمتل  /مديرية رشطة محافظة النجف االرشف
واملنشات مركز رشطة النجف االول
العنوان /مجهول االقامة
بمتا انك متهم وفق احكام املادة /32/اوال  /من قانون
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهوليتة محل اقامتتك اقتىض تبليغك بواستطة هذا
االعتالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل
 /املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا
متن تاريخ تعليتق هذا االعالن يف محتل اقامتك وتجيب
عتىل التهمتة املوجه ضتدك وعند عدم حضورك ستوف
تجري محاكمتك غيابيا استتنادا الحتكام املواد ( 65و
 68و  )69متن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1081 :ب2013/4
التاريخ 2022/5/30
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع
العقتار املرقم (  ) 749الرباق يف النجف عليه تعلن هذه
املحكمة عن بيتع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافة
وقيمته املقتدرة ادناه فعىل الراغبتني بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة خالل خمستة عرش يوما من اليوم الثاني
لنترش االعتالن مستتصحبا معته التامينتات القانونية
البالغتة  %10من القيمة املقتدرة بموجب صك مصدق
المتر هذه املحكمة بتداءة النجف وصتادر من مرصف
الرافدين  /رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الستاعة الثانية عرش من اليتوم االخر من االعالن يف
هذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عامر حسني حمزة
االوصاف /العقار املرقتم 749براق يف النجف عبارة دار
تقع عىل شتارع فرعي بعرض  2متر تحتوي عىل ممر
صغر يؤدي اىل ستاحة مكشتوفة ولوحتظ وجود باب
يطل عىل عرصة خالية من البناء خربة علما ان املساحة
املكشتوفة يوجد فيها ثالث غرف نتوم وحمام وتواليت
ومطبخ يف الطابق االريض اما يف الطابق العلوي تحتوي
عتىل غرفة نوم وبيتونته وان بناء العقتار من الطابوق
القديم مستقف بالشيلمان والخشتب يف بعض اجزاءه
واالرض مبلطة باالستمنت يف جزء واالخر شتايكر قديم
غر مشتغول مجهز باملتاء والكهرباء خربة مستاحته
االجماليتة  306,50مر مربع وان القيمة الكلية للعقار
مبلغ  645,650,000ستمائة وخمسة واربعون مليون
وستمائة وخمسون الف دينار عراقي ال غرها
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
العدد 1903
التاريخ 2022/6/23
اعالن
اىل املدعوه قبيلة محمد عبد
اشتارة اىل الطلب املقدم من قبل جبار ستلمان فرهود
والذي يروم فيه استتصدار حجة وفاة لك كونك متوفية
وملجهولية محل اقامتك قررت املكمة تبليغك بصحيفتني
محليتتني لغترض الحضور امتام هتذه املحكمة خالل
سبعة ايام من صدور الصحيفة ويف حالة عدم حضورك
سوف تستر املحكمة باجراءات استصدار الحجة وفق
القانون
القايض
صفاء ناجي املوىل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9818 /
التاريخ 2022/6/26
اعالن
بنتاء عىل طلب املواطن (عيل حستني عبد ) الذي يروم
تبديل لقبته وجعله (الزريف ) بدال متن (الزرقي) الوارد
يف قيده لعتام  1957فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمستة عرش يوم وبعكسه
ستوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22متن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لستنة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد2022/911 :
التاريخ 2022/6/21 :
اىل املنفذ عليه  /حسني عيل عبيد مايح الفتالوي
لقد تحقق لهذه املديرية حسب اشعار مختار املنطقة
عدنان عبد الحسني جاسم مختار منطقة الرباكية انك
مجهتول محل االقامة وليس لك موطتن دائم او مؤقت
او مختتار يمكن اجتراء التبليغ عليه واستتنادا للمادة
 27متن قانون التنفيذ تقترر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديريتة تنفيذ الكوفة خالل خمستة عرش يوم تبدأ من
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستتبارش هتذه املديرية باجراء
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصتاف املحررقرار الحكم املرقتم / 1454ش2022/2
 2022/5/25الصادر من محكمة االحوال الشتخصية
يف الكوفة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن
إىل الترشكاء عيل وفاطمه وزهراء و غفران اوالد وبنات
عبد الحسني رشاد و نغم سليم عزيز اقتىض حضوركم
إىل مقر بلدية النجف لغترض اصدار اجازه بناء للعقار
املرقتم  3188/1363حتي الستعد ختالل عترشه ايام
وبخالفه ستتتم اإلجراءات دون حضوركم استم طالب
االجازه محمد عبد الحسني رشاد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فقدان سند
فقد ستند العقار املرقتم  27356/3حي الوفاء باستم
ماجد عيل عبد الله فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش9783 /
التاريخ 2022/6/26
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (حمزة كامل يوسف ) الذي يروم
تبديل لقبه وجعله (الطائي ) بدال من (ال جميل) الوارد
يف قيده لعتام  1957فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمستة عرش يوم وبعكسه
ستوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22متن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لستنة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش8209 /
التاريخ 2022/6/1
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (عيل عامر مالك) ووكيله سيف
عامر مالك الذي يروم تبديل لقبه وجعله (الشتحماني
) بدال من (البوحداري) الوارد يف قيده لعام  1957فمن
لديته اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمستة عرش يوم وبعكسه ستوف تنظر هذه املديرية
يف الدعتوى وفق احكام املتادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنيتة رقتم  3لستنة  2016واالمتر االداري املرقتم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 2164 :
التاريخ 2022/6/21
اعالن
اىل املدعو  /احمد مايش صبار
اعالن
قتدم طالتب حجتة الوفاة (امتر محمد متايش ) طلبا
اىل هتذه املحكمة يروم فيه استتصدار حجة وفاة بحق
املدعتو (احمد مايش صبار) قتررت املحكمة تبليغك يف
الصحتف املحليتة فعليك الحضور امامهتا خالل عرشة
ايتام من تاريتخ نترش االعتالن وبخالفه ستيتم النظر
بالطلب وفق القانون
القايض
اثر فاهم محسن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن
اىل املتهم الغائب  /املفوض ستار حامد حسني جرب
محل العمتل  /مديرية رشطة محافظة النجف االرشف
واملنشات  /قسم الشؤون القانونية
العنتوان النجتف االرشف ناحيتة الحيدريتة منطقة ام
الرجي
بما انك متهم وفق احكام املادة ( )5من قانون عقوبات
قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة  2008املعدل وملجهولية
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة
ختالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق
هتذا االعالن يف محل اقامتتك وتجيب عىل التهمة املوجه
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا
استتنادا الحكام املواد ( 65و68و )69من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مديرية زراعة واسط
انذار
اىل ورثتة املتويف خالد كيمي عيتى كل من ملياء وميالد
ماجد كيمي
نظرا الرتحالكم عن املنطقة ولعدم تسديد بدالت االيجار
وتجديتد العقد ونقل حقوق والتزامات عقد املستتاجر
املتتوىف املذكتور اعاله واملتربم وفق القانون  35لستنة
 1983ننذركتم بمراجعة مديرية زراعة واستط لغرض
نقل حقوق والتزامات مورثكم املتويف خالد كيمي خالل
مدة ثالثة اشتهر من تاريخ نرش هتذا االنذار وبخالفه
يتتم الستر باجراءات فستخ العقتد واسترداد االرض
وتاجرها وفق الضوابط والتعليمات
ر  .مهندسني زراعي
اركان مريوش حسني
ء  .مدير زراعة محافظة واسط
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن
إىل الرشيتك رانيته اشتتى عتارف كريتم توجتب عليك
الحضور إىل صندوق اإلسكان العراقي فرع النجف وذلك
لتثبيتت اقرارك باملوافقه عىل قيتام رشيك فاضل رحيم
حستون ناجتي بالبناء عىل حصته املشتاعه يف القطعه
املرقمه  3985/2حي الكرامه خالل مده خمسته عرش
يومتا داختل العراق وشتهر ختارج العراق متن تأريخ
نرش االعالن وبعكسته سوف يستقط حقك باالعراض
مستقبال
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن
إىل الرشكاء عباس هادي صاحب و ميعاد عدنان يوسف
توجتب عليكم الحضتور إىل صندوق اإلستكان العراقي
فرع النجف وذلتك لتثبيت اقراركتم باملوافقه عىل قيام
رشيككتم نتارص شتكبان ستمر بالبناء عتىل حصته
املشاعه يف القطعه املرقمه  3835/316براق خالل مده
خمسته عرش يوما داخل العراق وشتهر ختارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكسته ستوف يستقط حقك
باالعراض مستقبال
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن
إىل الرشيك حميده عبد الحستني ستعدون توجب عليك
الحضور إىل صندوق اإلسكان العراقي فرع النجف وذلك
لتثبيتت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك برشى حستن
احميد بالبنتاء عىل حصته املشتاعه يف القطعه املرقمه
 53652/3حتي النتداء ختالل مده خمسته عرش يوما
داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال

 7رياضة
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غياب  24العب ًا عن اجلولة األخرية
بالدوري العراقي

يد العراق تعسكر يف مرص ..ومؤمن عىل رادار
ناد سعودي

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن االتحاد العراقي لك�رة القدم ،اإلثنن ،غياب
 24العبا عن الجولة  38واألخرة من عمر الدوري
املمتاز ،بسبب تراكم البطاقات.
ووفق�ا لالئحة ،ف�إن الرشطة بطل ال�دوري أكثر
املترضري�ن يف ظ�ل غي�اب  4العب�ن مؤثرين هم
عبد املجيد أبو بكر ومحمود املواس وعيل يوس�ف
وع�الء عبد الزهرة ،فيما يغيب  3العبن عن نفط
الوس�ط وهم «خالد محمد وحسن فالح ورسالن
حنون».
ويفتق�د الق�وة الجوي�ة لخدمات العب الوس�ط
صفاء هادي ،بينما يغيب عن الطلبة سليم حميد،
وم�ن الكرخ كام�ل إبراهيم وعمر عب�د الرحمن،
فيما يغيب عن الكهرباء عباس جاسم.
ويغي�ب عن الصناع�ة عيل مطرش ،وم�ن النفط
كرار رزاق وعدي شهاب ،ومن النجف محمد عبد
الزه�رة ،ومن أربي�ل فرانكو نوج�و ،ومن نوروز

عبد املهيمن جبار وديار ياخي.
كما يغيب عن امليناء الثنائي عباس ياسن وأحمد

إنرت ميالن حيبط سان
جريمان مرتني

خال�د ،وم�ن نفط ميس�ان ف�راس زام�ل ونهاد
محمد ،ومن نفط البرصة حسام مالك.

أوباميانج يضحي من أجل
ليفاندوفسكي

تنطل�ق الي�وم الثالث�اء ،تحض�رات املنتخ�ب
العراق�ي لك�رة الي�د يف العاصم�ة املرصي�ة
القاهرة ،استعدادا للمشاركة يف دورة التضامن
اإلس�المي التي س�تقام يف مدينة قونيا الرتكية
خالل أغسطس/آب املقبل.
وق�ال حس�ام عب�د الرض�ا ،املنس�ق اإلعالمي
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الي�د  ،اإلثن�ن« :وفد
املنتخ�ب العراق�ي غادر مس�اء أم�س االثنن
إىل م�رص إلقام�ة معس�كر تدريبي اس�تعدادا
للمش�اركة يف دورة التضامن اإلسالمي املقررة
يف قونيا الرتكية خالل أغسطس/آب املقبل».
وأضاف« :املعسكر سيتخلله عدد من املباريات
التجريبي�ة مع األندي�ة املرصي�ة للوقوف عىل
جاهزية الالعبن الفنية والبدنية».
ونفى عب�د الرضا ،األخبار املتداولة يف وس�ائل
اإلعالم بش�أن اتف�اق مدرب املنتخ�ب العراقي

وتوقعيه مع نادي مرض السعودي».
وأوضح« :املرصي رشي�ف مؤمن ما زال مدربا
للمنتخب العراقي حس�ب العقد املربم ملدة عام
كام�ل بينه وب�ن االتح�اد العراقي لك�رة اليد
واللجنة األوملبية».
وواص�ل «رشي�ف مؤمن تلقى عرض�ا من قبل

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،اإلثنن ،حقيقة طلب
ن�ادي برش�لونة ،التعاقد مع ه�اري ماجواير ،مدافع
مانشسرت يونايتد ،خالل املركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة «ذا صن» إن برش�لونة طلب أن تكون
صفقة ماجواير ،ج�زءا من انتقال فرينكي دي يونج،

أعلن آرسنال أنه تعاقد مع حارس املرمى
األمريك�ي الدويل ،م�ات ترنر ،م�ن نادي
ني�و إنجالند ريفولوش�ن األمريكي ،اليوم
االثنن.
وكان انتق�ال ترن�ر ( 28عام�ا) متوقعا
بش�كل كب�ر ،بعدما أعل�ن ني�و إنجالند
ريفولوش�ن أن�ه توص�ل إىل اتف�اق م�ع
آرسنال ،يف أوائل شباط/فرباير املايض.
وأعل�ن أرس�نال إتم�ام التعاق�د ،لتك�ون
ثال�ث صفق�ة للفري�ق اإلنجلي�زي ،ه�ذا
الصيف ،بعد ضم املهاجم الربازييل الشاب
ماركيني�وس ،والع�ب املنتخ�ب الربتغايل
تحت  21عاما ،فابيو فيرا.
وقال ميكيل أرتيتا ،املدير الفني آلرسنال:
«م�ات ح�ارس مرم�ى يتمت�ع بخ�ربة،

المستقبل العراقي /متابعة
قدم الجابوني بير إيمريك أوباميانج ،مهاجم برشلونة،
تضحية للبقاء مع البارسا يف املوسم املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة «س�بورت» ،ف�إن أوباميانج كان الع ًبا
أساس� ًيا يف كتيبة املدرب تش�ايف هرنانديز خالل املوسم
املايض ،لكن دوره س�يرتاجع مع الفريق خالل املوس�م
الجديد.
ً
بديال لزميله
وأش�ارت إىل أن أوباميانج س�يصبح الع ًب�ا
الس�ابق روبرت ليفاندوفس�كي ،مهاجم بايرن ميونخ،
إذا نجح برشلونة يف حسم الصفقة.
وأوضح�ت «س�بورت» أن أوباميان�ج ي�درك ه�ذا األمر
ويوافق عليه ،وسيعمل عىل تحقيق االستفادة القصوى
م�ن الف�رص الت�ي يمنحه�ا ل�ه تش�ايف للمش�اركة يف
املباريات.
وذكرت «ألول مرة منذ أكثر من  10س�نوات ،س�يتحول
أوباميان�ج إىل الع�ب بدي�ل يف فريقه ،بعدم�ا اعتاد عىل
اللعب أساس� ًيا مع س�انت إيتيان وبوروس�يا دورتموند
وآرسنال».
ونج�ح أوباميان�ج خالل املوس�م املايض يف تس�جيل 13
ً
هدف�ا وتقدي�م تمريرة حاس�مة خ�الل  23مب�اراة مع
البارسا يف مختلف البطوالت.

المستقبل العراقي /متابعة

نجم البارسا ،إىل قلعة أولد ترافورد.
وظه�ر اق�رتاح التعاق�د م�ع ماجواي�ر ،عقب فش�ل
مانشسرت يونايتد يف عرض  69مليون جنيه إسرتليني،
وه�و املبلغ املطلوب من قبل برش�لونة للتخيل عن دي
يونج.
وحس�ب صحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو» ،ف�إن هذه
األنباء غر صحيحة ،ألن برشلونة غر مهتم بالتعاقد

وسيعزز جودة فريقنا»
وأضاف« :لقد أثب�ت من خالل عروضه يف
األعوام األخرة ،يف الدوري األمريكي لكرة
القدم ،وعىل املس�توى ال�دويل مع املنتخب
األمريكي ،أنه حارس مرمى سيعزز قوتنا
مع بداية املوسم الجديد».
وأردف أرتيت�ا« :نرح�ب بالح�ارس م�ات
ترنر وعائلته يف النادي ،ونتطلع إىل العمل
سويا ألعوام مقبلة».
مصر لينو
وأثار التعاقد مع ترنر املزيد من الشكوك،
حول مس�تقبل برن�د لينو مع آرس�نال،
حيث فقد الح�ارس األملاني الدويل موقعه
كأسايس لصالح آرون رامسديل.
وارتبط اسم لينو بفريق فولهام ،الصاعد
حديث�ا للدوري املمت�از ،بينم�ا ُيتوقع أن
يلعب ترنر دور الحارس البديل يف صفوف

الجانرز.
وكان ترن�ر ق�د انض�م إىل ني�و إنجالن�د
ريفولوش�ن ،عام  ،2016وش�ارك يف أكثر
م�ن  100مباراة مع الفري�ق ،كما خاض

كش�ف تقرير صحفي ،االثنن ،عن موعد الفحص
الطبي للربازييل الدويل ،جابرييل جيسوس ،مهاجم
مانشسرت سيتي ،يف آرسنال.
فق�د كت�ب فابريزي�و رومان�و ،خب�ر انتق�االت
الالعب�ن واملدرب�ن يف أوروب�ا ،ع�رب حس�ابه عىل

تشيليس يعلن رحيل بيرت تشيك

كال إيكر كاسياس ،أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد
ومنتخب إسبانيا ،املديح لصفقتي املرينجي الجديدتن،
أوريلن تشواميني وأنطونيو روديجر.
وانض�م روديجر لصفوف ريال مدري�د يف صفقة انتقال

ح�ر ،بع�د نهاي�ة عق�ده م�ع تش�يليس ،بينم�ا وص�ل
تش�واميني م�ن موناك�و الفرنيس ،مقاب�ل  100مليون
يورو ،هذا الصيف.
ويف ه�ذا الص�دد ق�ال كاس�ياس ،الي�وم االثن�ن ،خالل
ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
الكتالوني�ة« :أعتق�د أنهم�ا تعزي�زان جي�دان للغاي�ة..

وقالت تقارير صحفية سابقة ،إن آرسنال سيتعاقد
مع جيس�وس مقابل  45مليون جنيه إس�رتليني،
بعدما توصل إىل اتفاق مع ممثيل املهاجم الربازييل،
عىل الرشوط الشخصية لعقده.
وسيصبح جيس�وس ثاني صفقات الجانرز ،هذا
الصي�ف ،بعد ضم فابيو في�را من صفوف بورتو،
مقابل  40مليون يورو.

كالكيت ثاين مرة ..نجم يوفنتوس يعرض نفسه عىل برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
ع�رض أحد الالعب�ن البارزي�ن يف صف�وف يوفنت�وس ،خدماته عىل
برش�لونة ،خ�الل املركات�و الصيف�ي الجاري.وينتهي عق�د املدافع
الهولندي ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس يف صيف عام .2024وحسب
صحيفة «س�بورت» ،ف�إن دي ليخت عرض خدمات�ه مرة أخرى عىل
برشلونة يف األيام األخرة.وأشارت الصحيفة إىل أن اإلدارة الرياضية يف

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن تش�يليس ،اإلثنن ،رحيل بيرت تشيك
املستش�ار الفن�ي للن�ادي اللندن�ي ،م�ن
منصب�ه ،اعتبارًا م�ن  30يونيو/حزيران
الجاري.
وأض�اف البل�وز يف بيان�ه الرس�مي «منذ
تعيينه قبل  3سنوات ،قدم تشيك ،النصح
واإلرشاد بشأن جميع األمور املتعلقة بكرة
الق�دم ويف جميع أنحاء النادي ،مع تعزيز
الربط بن فرق الرجال واألكاديمية».

وقال تشيك «فخور بأداء هذا الدور داخل
تشيليس عىل مدار السنوات املاضية ،لكن
أشعر أن الوقت مناسب للتنحي مع وجود
مالك جديد للنادي».وأضاف «يسعدني أن
تش�يليس أصبح اآلن يف وض�ع ممتاز مع
املالك الجدد ،أثق يف نجاحه املستقبيل داخل
وخارج امللعب».وأوضح تود بوهيل رئيس
النادي «بيرت تش�يك عضو مه�م يف عائلة
تشيليس .نتفهم قراره باالبتعاد ونشكره
عىل مساهماته كمستشار والتزامه تجاه
النادي ،نتمنى له التوفيق».

برش�لونة ،معجبة بقدرات دي ليخت ،لكن سعر الصفقة يبلغ 100
ملي�ون يورو ،ويحصل الالعب الهولندي عىل راتب س�نوي يتجاوز
 10مالين.وأوضحت أن إدارة برشلونة رفضت عرض دي ليخت،
ألن تقييم الصفق�ة يتجاوز قدرات النادي االقتصادية يف الوقت
الحايل.وذك�رت أنه س�بق ل�وكالء دي ليخت ،ع�رض خدمات
الالعب ع�ىل برش�لونة يف يناير/كانون ثان امل�ايض ،وأبلغوا
البارسا بأن املدافع الهولندي قد يرحل يف الصيف الحايل.

يوفنتوس يصدم تشيليس يف صفقة دي ليخت

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال تقرير صحفي إيطايل ،إن يوفنتوس رفض
عرضا مغريا من تش�يليس ،للتخيل عن مدافعه
ماتياس دي ليخت ،هذا الصيف.
وذكرت صحيفة «توتو س�بورت» أن تش�يليس
قدم عرضا بقيمة  34مليون إسرتليني ،إضافة
إىل تيمو فرنر أو كريس�تيان بوليس�يتش ،من
أجل ضم دي ليخت.

 18مواجهة دولية.
ولع�ب ترن�ر دورا يف تأه�ل املنتخ�ب
األمريكي ،إىل نهائيات كأس العالم 2022
املقررة يف قطر.

كاسياس يكيل املديح لصفقتي ريال مدريد

حتديد موعد الكشف الطبي جليسوس يف آرسنال

المستقبل العراقي /متابعة

مع ماجواير.
وتابعت «تظل األولوية ألندرياس كريستينسن مدافع
تش�يليس ،ال�ذي يفصله فق�ط اإلعالن الرس�مي عن
البارسا».
وأش�ارت إىل أن الصفق�ات األخرى الت�ي تثر إعجاب
برش�لونة يف الدفاع ،هم�ا جول كوندي من إش�بيلية،
وكاليدو كوليبايل نجم نابويل.

آرسنال يضم حارس أمريكا

المستقبل العراقي /متابعة

«تويرت»« :سيس�افر جابرييل جيسوس إىل إنجلرتا
هذا األس�بوع ،م�ن أجل الخضوع للكش�ف الطبي
وتوقيع عقده مع آرس�نال ،حتى يونيو (حزيران)
.»2027
وأضاف« :سركز مانشسرت سيتي اآلن عىل صفقة
ً
خاصة أن
رحي�م س�رتلينج ،بعد بي�ع جيس�وس،
ً
عرضا جدي ًدا».
تشيليس يجهز

ن�ادي م�رض الس�عودي لتدريب فريق�ه الذي
يس�تعد لبطولة العالم لألندية وذلك عىل سبيل
اإلعارة».
وخت�م« :االتح�اد العراق�ي ل�م يع�ط الجواب
النهائي للنادي الس�عودي ،وه�و بانتظار عقد
اجتماعه املقبل ودراسة األمر».

حقيقة اهتامم برشلونة بضم ماجواير

المستقبل العراقي /متابعة
رفض إنرت ميالن ،عرضا جديدا من باريس سان جرمان،
بش�أن التعاقد مع ميالن س�كرينيار ،مدافع النراتزوري،
خالل املركاتو الصيفي الجاري.
وحس�ب صحيفة «الجازيتا ديللو س�بورت» ،فإن العرض
األول م�ن س�ان جرمان لضم س�كرينيار ،بلغ  50مليون
يورو ،لكن إنرت رفضه.
ويقدر إنرت ميالن ،املدافع الس�لوفاكي ميالن س�كرينيار،
بنحو  70مليون يورو.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن سان جرمان قدم عرضا جديدا
إلن�رت يبلغ  60مليون ي�ورو ،باإلضاف�ة إىل بطاقة الالعب
جوليان دراكسلر.
وأوضح�ت «الجازيتا ديللو س�بورت» أن إنرت رفض أيضا
الع�رض الثاني ،ألنه يري�د الحصول عىل األم�وال فقط يف
صفقة سكرينيار.
ويس�عى إنرت ه�ذا الصيف لتحقي�ق مكاس�ب مادية من
املركات�و تبل�غ  60ملي�ون ي�ورو ،باإلضاف�ة إىل خفض
فاتورة الرواتب بنس�بة  10إىل  ،%15لذا فإن إجراء صفقة
تبادلي�ة مقابل س�كرينيار ،لن يس�اعد إدارة النراتزوري
عىل تحقيق هدفها.

المستقبل العراقي /متابعة

ويس�عى تش�يليس لرتمي�م دفاع�ه قب�ل بداية
املوسم الجديد ،لتعويض رحيل الثنائي أنطونيو
روديجر وأندرياس كريستنسن.
لك�ن مدرب يوفنت�وس ،ماس�يميليانو أليجري
لي�س مهتما بضم فرن�ر أو بوليس�يتش ،عىل
الرغم من بحثه عن مهاجمن هذا الصيف.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن تش�يليس ق�د يعود إىل
طاول�ة املفاوض�ات بع�رض جدي�د ،علما بأن
اليويف يريد  86مليون إسرتليني.

ويتبق�ى عام�ان يف عق�د
دي ليخ�ت م�ع يوفنتوس،
برشط جزائ�ي قيمته 120
ملي�ون يورو.وكانت تقارير
سابقة قد أوضحت أن الالعب
الهولن�دي تقدم بطل�ب للرحيل
عن الس�يدة العج�وز .وباإلضافة إىل دي
ليخت ،يبدي تش�يليس اهتمام�ه بالتعاقد
مع مدافع إشبيلية ،جوليس كوندي.

روديجر العب مهم جدا للحفاظ عىل خط الدفاع قويا».
وأردف« :الفريق كان مدربا بشكل جيد للغاية ،يف املوسم
املايض ،وال يتعلق األم�ر باملطالبة بأكثر من ذلك بكثر..
ويجب تقييم ما تم إنجازه يف املوسم املايض».
وت�وج ريال مدريد بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا ،يف
املوسم املنرصم.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2638الثالثاء  28حزيران 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد عبد الجبار الشبوط

عبد الكريم ابراهيم

املرشح احلضاري

من «السندباد» إىل «غامبول»

كمواطن ،ال يمكن ان أقدم دعمي وتأييدي لرئيس وزراء جديد
ال يملك رؤية حضارية حديثة لبناء الدولة.
وتقوم هذه الرؤية-الرشط عىل اساسني هما:
االس�اس االول :منظوم�ة القي�م العلي�ا الحاف�ة باملرك�ب
الحضاري القادرة عىل تحقيق افضل استثمار لعنارص املركب
الخمسة (االنسان والطبيعة والزمن والعلم والعمل) .وتقاس
االفضلي�ة بقدرة الدولة عىل تحقيق نم�و يف انتاجية املجتمع
(انتاج الثروة) ،و بالق�درة عىل توزيع الثروة بطريقة عادلة.
وهذان من رشوط تحقيق السعادة .والسعادة هدف مرشوع
يسعى اليه كل انسان.
االس�اس الثان�ي :توظي�ف العل�م الحدي�ث والتكنولوجي�ا
الحديث�ة يف مختلف املجاالت ،وخاصة يف انتاج الثروة واالدارة
والخدمات ..الخ.
ودليل امتالك رئيس الوزراء املرش�ح لهذه الرؤية الحضارية
الحديثة وجود س�راتيجية ش�املة للتعليم يف البالد ،حيث ان
بناء الدولة
الحضارية الحديثة يبدأ باملدرس�ة .واملدرس�ة ليس�ت مباني
فقط ،وانما مناهج ايضا .وما لم تكن املدرس�ة يف اول قائمة
اهتمامات رئي�س الوزراء فذلك دليل عىل ان�ه ال يملك الرؤية
املطلوبة.
اق�ول ه�ذا وانا اتابع ما يت�رب من الكواليس عن االس�ماء
املرش�حة لتويل منصب رئيس الوزراء .واالس�ماء تكشف عن
نمط تفكري الطبقة السياس�ية .كما اتابع ما يصدر عنها من
بيان�ات وترصيحات مثل بيان تحال�ف الدولة وتعليق ائتالف
النرص عليه .وكلها تكش�ف عن ان الطبقة السياس�ية تفكر
يف دائ�رة مغلقة ليس فيه�ا منفذ يق�ود اىل الدولة الحضارية
الحديثة.
يتض�ح ذلك ح�ني نحلل رؤية ه�ذه االط�راف لطبيعة االزمة
الراهن�ة .انها تعتق�د ،وفقا لبيان تحال�ف الدولة ،وهو يعرب
عن نمط تفكري كل االطراف االخرى ،ان االزمة تكمن يف الخلل
يف معادل�ة الحك�م .وهذا خل�ل ليس فق�ط يف معادلة الحكم،
وانما يف نمط تفكري الطبقة السياسية التي حرصت تفكريها
منذ عام  ٢٠٠٣بمسألة الحكم والحكومة .وانا اقول ان الخلل
يف غي�اب نظرية بن�اء الدولة ،وليس فق�ط يف معادلة الحكم،
واذه�ب اىل ابع�د من ذل�ك اىل الق�ول ان الخل�ل االعمق هو يف
املركب الحضاري للدولة واملجتمع والفرد ،ويف منظومة القيم
العليا الحافة بعنارص هذا املركب .وهذا هو الالمفكر فيه من
قبل الطبقة السياسية الراهنة ،التي ترص من جانب اخر عىل
عدم االستماع اىل القول واتباع احسنه .واحسن القول هو ما
يكشف عن الخلل الحقيقي او السبب الحقيقي لالزمة.
ان�ا ال اقول ان ع�ىل رئيس ال�وزراء الجديد ان يحق�ق الدولة
الحضاري�ة الحديثة يف ليل�ة وضحاها .فهذا غ�ري ممكن من
الناحية الواقعية والعملية .لكني اش�رط ان يملك هذا الرجل
َ
الرؤي�ة الحضارية الحديثة لبناء الدولة
(او املرأة) وحكومته
ً
متصلة عىل نحو
بحي�ث تكون اجراءات�ه وخطواته العملي�ة
عض�وي بفكرة الدول�ة الحضارية الحديث�ة .وهذا رشط غري
متوف�ر يف اطروح�ات االط�راف املختلفة للطبقة السياس�ية
الراهنة بال استثناء.
ان الحقيق�ة الت�ي اعتقد بها ه�ي انه ال يمك�ن الخروج من
االزم�ة الراهنة اال ب�ادوات من خارجها ،واعن�ي بذلك وجود
فريق اخر يملك رؤية حضارية حديثة لبناء ألدولة واالنس�ان
واملجتمع.
اذا كان انس�حاب التي�ار الصدري من املرح الس�يايس اعاد
الكرة اىل االطار التنس�يقي ،فان كالمي يعيد الكرة اىل الشعب
واىل املواطن�ني ،وليس اىل الطبقة السياس�ية التي اعتقد انها
ال تجيد اللعبة ،اذا صح ان نس�مي ،مجازا ،عملية بناء الدولة
الحضارية الحديثة ،لعبة .واال فاالمر ليس لعبة انما هو مصري
بلد ومس�تقبل ش�عب .واالمر يتوقف عىل الش�عب والطليعة
الواعي�ة من مث�����قفي�ه ومفكريه وعلمائ�ه الذين يتعني
عليه�م رفع راية التغي�ري الحضاري والبن�اء الحديث للدولة،
بطريقة مدروس�ة وعلمية وس�لمية تس�تفيد م�ن املمكنات
االلي�ة املتوف�رة من اج�ل االنتقال بالبل�د من حال�ة الالدولة
وانعدام الوزن اىل حالة الدولة الحضارية الحديثة تدريجيا.

أنها الس�اعة السادس�ة والربع مس�ا ًء بتوقيت بغ�داد ،الفرة املخصصة
لربامج األطفال يف تلفزيون العراق .يس�ود اله�دوء وتقل حركة األطفال،
وتص�اب س�احات اللعب بالش�لل املؤق�ت حي�ث (مغامرات الس�ندباد)
املشوقة .ربما تكون هذه السلسلة أول الرسوم املتحركة عىل شكل حلقات
متتابع�ة ومدبلج�ة إىل العربية بعدما كانت عىل ش�كل حكايات روس�ية
قصرية وأخرى غري مرجمة .األطفال يتفاعلون مع الحركات دون الكالم
الذي يكون يف الغالب قليل جدا .بعد (الس�ندباد) بدأت موجة املسلس�الت
الكارتونية اليابانية واملدبلجة يف لبنان تأخذ حضورا ً يف الشاشة الصغرية:
مغامرات الفضاء ،عدنان ولينا ،ساسوكي ،ساندي بيل ،الرجل الحديدي،
الغواص�ة الزرقاء ،الجائ�زة الكربى وغريها .هذه املسلس�الت عبارة عن
اناس حقيقيني ذات أش�كال جميلة ومبهرة حتى الش�خصيات الرشيرة
فأنها هي األخرى لم يتم تشويه صورها ،بل هي مؤثرة وحكيمة وتتمتع
برجاح�ة العقل والدهاء ،وظف لألغراض الرش كما يف ش�خصية (هانزو
هات�وري ،والوزي�ر زوري�ل) .أم�ا األبطال فهم يش�عون وس�امة وأناقة
السيما يف العنارص النس�ائية حيث الجمال الباهر يؤطر صورة البطالت،
وربما تكون (ساندي بيل) من الشخصيات الجميلة الالتي أثرت يف نفوس
املراهقات حتى قلدنها يف اللبس وقصة الش�عر .هناك بعض املسلس�الت
الكارتونية اعتم�دت عىل الحيوانات لتكون أبطاالً لها مع دبلجة خليجية
برائحة عراقية مميزة كما يف (س�نان) و(بس�مة وعب�دو) زاد من حالوة
هذه املسلس�الت املقدمة الغنائي�ة بصوت املبدعة اله�ام احمد ،وبعدها
استطاعت األردن بعد ذلك من فرض دبلجتها تقريبا ً عىل جميع املسلسالت
(كعب�ول ،االم�ري ياقوت ،ف�ريدي ،كابت�ن ماجد ،س�ايل) .وحاولت مرص
الدخول عىل هذا خط كما يف مسلسل (ماجد) و(حصص) ولكنها لم تلق
ذلك التفاعل العراقي .كانت الرس�وم املتحركة عبارة عن قصة اجتماعية
متكاملة فيها رصاع الخري والرش فقط ،أما أبطالها فبرش غري حقيقيني،
استغل يف عملية اإلبداع يف جعل الشخصيات أكثر جذبا ً
وربما هذا العنرص ُ
وولوجا ً إىل النفوس من إضافة بعض املحس�نات يف الهيئة والش�كل .أما
اليوم نجد ان الرسوم املتحركة خرجت عن األهداف التي جاءت من اجلها
وهي محاكاة عقول األطفال وزرع فيهم املثل العليا ،وتحولت تلك صورة
املبهرة إىل ش�خصيات غري واضحة املعال�م ال ُيعرف تصنيفها( .غامبول)
واح�د من مسلس�الت الكارتونية الت�ي حاولت زرع ثقاف�ة مغايرة فيها
بع�ض التجاوز .أوال ،صورة ش�خصيات املسلس�ل ال تبعث عىل إش�اعة
مفه�وم الجمال الذي يج�ب أن يزرع يف نفوس األطف�ال( .غامبول) عىل
أي حي�وان يمكن أن يصنف؟ وهل يجوز أن يتزوج القط من األرنب؟ قط
ازرق أبوه أرن�ب وردي وأمه وأخته قطتان فضالً عن األلفاظ والحركات
التي يقوم بها بعض أبطال املسلس�ل من أص�وات بالفم تصل إىل مناطق
يحاسب عليها األطفال أن أقدموا عىل إصدارها أمام الناس.

رشطة الطاقة :القبض عىل أربعة متهمني
وضبط مخس عجالت يف  4حمافظات

اعلنت مديرية رشطة الطاقة ،عن القبض عىل أربعة متهمني وضبط خمس
عجالت يف  4محافظات
وذك�رت الرشط�ة يف بيان ورد «ب�أرشاف املدير العام اللواء غانم الحس�يني
تس�تمر مديرية رشط�ة الطاق�ة يف رضب عصاب�ات واوكار تهريب النفط
ومشتقاته وخالل  ٢4ساعة املاضية تمكنت قطعات املديرية يف صالح الدين
من ضبط وكرا ً يستخدم يف تهريب النفط ومشتقاته واملتاجرة غري املرشوعة
وضبط  4خزانات حديدية سعة كبرية محملة بمنتوج نفطي وإلقاء القبض
عىل صاحب الوكر».
ويف محافظات صالح الدين ونينوى وبابل والبرصة تمكن قس�م السيطرات
بالتعاون مع مراكز رشطة النفط من ضبط  5عجالت معدة للتهريب وإلقاء
القبض عىل ثالثة متهمني».

العراقـي

كـاريكـاتـير

التقى حمافظ حلبجة

مدير عام جتارة احلبوب يطلع ميداني ًا عىل آليات املوسم التسويقي وجتهيز مفردات السلة الغذائية يف السليامنية وحلبجة
بغداد /عامر عبد العزيز
بح�ث مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون  ،مع محافظ
حلبجة ازاد توفيق واقع الخدمات التي تقدمها دوائر ورشكات وزارة التجارة
يف املحافظة واليات انجاح املوسم التسويقي ملحصول الحنطة ٢٠٢٢
وأكد حنون خالل اللقاء بحس�ب بيان لوزارة التجارة ،ان الجهود التي تبذل
االن يف محافظ�ات االقلي�م لتس�ويق الحنطة ه�ي مؤرش ايجاب�ي للتعاون
بني االقلي�م واملركز ملواجهة تحديات ازمة الحبوب العاملية وانجاح املوس�م
التس�ويقي ال�ذي يحقق مكاس�ب جيدة بعد وص�ول الكميات املس�وقة اىل
مليوني طن
حنون اكد ان الرشكة العامة لتجارة الحبوب ستقوم بدراسة مقرح افتتاح
فرعا له�ا يف املحافظة لتذلي�ل معوقات العمل ودعم توجه�ات املحافظة يف
استكمال مؤسس�اتها الخدمية واالنتاجية  ،كذلك دعم الفالحني واملزارعني
من خالل دفع املستحقات عن تسويق كميات الحنطة اىل املراكز التسويقية
وخالل  7٢ساعة من تسليم محصول الحنطة».
واش�ار اىل»اهمية دعم املس�تثمرين والفالحني يف املحافظ�ة من خالل دعم
القطاع الزراعي واس�تخدام املساحات الواس�عة والتي يمكن من خاللها ان
تكون املحافظة سلة خبز العراقيني خاصة وان هناك مساحات واسعة تزرع
بمحصول الحنط�ة واملحاصيل االخرى الداخلة ضمن الحاجات االساس�ية
للمواد الغذائية للشعب العراقي».
من جانبه اكد محافظ حلبجة  ،عىل»اهمية الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة
للمحافظة يف ميادين مختلفة خاصة وانها من الوزارات التي لديها تنسيق

عال املس�توى مع املحافظة ومحافظات اقليم كردس�تان االخرى اسفر عن
اعداد خطة عمل مشركة النجاح املوسم التسويقي ملحصول الحنطة .
مؤكدا» الحاجة اىل استحداث فروع للرشكات والدوائر التجارية يف املحافظة
ملتابع�ة اعماله�ا وتذليل معوقات العمل بما يس�هم يف تطوير اداء الخدمات
التي تقدم البناء محافظة حلبجة الشهيدة.
وع�ىل نفس الصعيد ،زار حنون برفقة محافظ حلبجة املركز التس�ويقي يف
س�ريوان واطلع عىل الكميات املس�وقة واليات الفح�ص املختربي وخطط
املحافظ�ة ع�ىل الحزي�ن يف محط�ات الخ�زن  ،وأكد»ع�ىل أهمي�ة الحاجة
القصوى اىل اس�تالم جميع الكميات املس�وقة من الفالحني وممارسة اعىل
درجات الوعي لغرض استكمال املهمة الوطنية واستالم ماموجود يف املواقع

ماراثون للدراجات اهلوائية ببغداد لتشجيع الزراعة ومكافحة التصحر
اعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن انطالق
ماراث�ون للدراج�ات الهوائي�ة
بمش�اركة  15٠رياضيا ً لتش�جيع
الزراع�ة ومكافح�ة التصح�ر يف
العاصمة بغداد .
وذك�ر بي�ان لالمان�ة ورد ان «
املاراث�ون انطلق بتوجيه من رئيس
مجل�س ال�وزراء وب�ارشاف ام�ني
بغداد عمار م�وىس كاظم بحضور
مدير عام العالقات واالعالم (محمد
الربيعي) تحت شعار #بغداد_تزرع
بمش�اركة  15٠رياضي�ا ً لزراع�ة
 115٠ش�جرة بقن�اة الجيش بدعم

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ناسا ترصد مفاجأة عىل سطح القمر

من احد املتربعني «.
واض�اف ان « املاراث�ون انطل�ق
م�ن مق�ر امان�ة بغ�داد بس�احة
الخالن�ي لغاية قن�اة الجيش ضمن
قاط�ع بلدية الش�عب بالتعاون مع
فري�ق بغ�داد الري�ايض للدراج�ات
الهوائي�ة و اإلتح�اد العراق�ي فرع
بغداد للدراجات الهوائية لتش�جيع
حمالت التش�جري وزراعة االشجار
ومكافح�ة التصح�ر ودرء تأث�ري
العواص�ف الرابي�ة وزي�ادة الوعي
املجتمع�ي باهمي�ة الحف�اظ ع�ىل
املناطق الخرضاء « .

التطعيم ضد اإلنفلونزا يرتبط بتقليل خطر اإلصابة بألزهايمر بنسبة %40
أظهرت دراس�ة جديدة أن األشخاص الذين تلقوا
لقاحا واح�دا عىل األقل من لق�اح اإلنفلونزا كانوا
أقل عرضة بنس�بة  %4٠من أقرانهم غري امللقحني
لإلصاب�ة بمرض ألزهايمر عىل مدار أربع س�نوات
وقارنت الدراس�ة خطر اإلصاب�ة بمرض ألزهايمر
بني املرىض الذين لديهم تطعيم سابق ضد اإلنفلونزا
يف عينة كبرية من البالغني يف الواليات املتحدة تبلغ
أعماره�م  65عاما أو أكثر.وأجريت الدراس�ة من
قبل مرك�ز العل�وم الصحية بجامعة تكس�اس يف

الخزنية للفالحني يف مناطق تواجدهم حيث الزالت هناك كميات لم تسلم .
ودعا مدير عام الحبوب  ،اىل»اهمية دعم املحافظ ووجهاء القوم يف املحافظة
يف دعوة الفالحني واملس�وقني لتس�ليم محصولهم وتجاوز املخاوف من عدم
تس�ليم مس�تحقاتهم املالية» ،مؤكدا بان»محافظة حلبجة ستحظى بدعم
خاص من وزارة التجارة ،كونها ستكون سلة خبز العراقيني نتيجة املساحات
املزروعة واالستثمارات الخاصة بالجانب التجاري واالقتصادي».
وشملت الزيارة كذلك فرع الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف محافظة
السليمانية واطلع عىل خزين مواد السلة الغذائية يف مخازن املحافظة واكد،
ان»هن�اك خزي�ن جيد من جميع مفردات الس�لة الغذائية وقد وزعت اربع
وجبات والبدء بالوجبة الخامسة من جميع مفردات السلة الغذائية».
مثمن�ا» ال�دور الذي تق�وم به الدوائ�ر التجارية يف الس�ليمانية والتنس�يق
والتكام�ل م�ع رشكات ودوائ�ر وزارة التج�ارة والذي كان س�ببا يف انجاح
الخدم�ات التي تقدمها الوزارة البناء االقليم والت�ي ال تختلف عن الخدمات
املقدمة يف املحافظات االخرى.
يذكر ان املوسم التس�ويقي يف محافظتي السليمانية وحلبجة حقق نجاحا
بعد استالم كميات جيدة من الحنطة خالل املوسم التسويقي الحايل.
واس�تمع اىل مناش�دات الفالحني واملس�تثمرين من ابناء يف حلبجة وس�هل
ش�هرزور والذي�ن أكدوا اهمية دعمهم من خالل اس�تالم مرش�ات لغرض
البدء بانتاج الحنطة للموس�م التس�ويقي املقبل ،خاصة ان العراق يس�عى
لتوفري املواد الغذائية الداخلة يف األمن الغذائي يف ظل ازمة الغذاء العاملية التي
انتجتها الحرب الروسية االوكرانية.

هيوستن ( ،)UTHealthبقيادة املؤلف األول أفرام
س .بوخبيندر ،والذي قال« :وجدنا أن التطعيم ضد
اإلنفلونزا لدى كبار الس�ن يقلل من خطر اإلصابة
بم�رض ألزهايمر لع�دة س�نوات .وزادت قوة هذا
التأثري الوقائي مع عدد الس�نوات التي يتلقى فيها
الش�خص لقاحا س�نويا ضد اإلنفلون�زا  -بمعنى
آخر ،مع�دل اإلصابة بمرض ألزهايمر ،كان األدنى
بني أولئك الذين تلقوا لقاح اإلنفلونزا باستمرار كل
عام .ويجب أن تق ِّيم األبحاث املستقبلية ما إذا كان

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

التطعيم ضد اإلنفلونزا مرتبطا أيضا بمعدل تطور
األع�راض لدى امل�رىض املصاب�ني بالفع�ل بخرف
ألزهايمر».وحللت الدراس�ة ،التي تأتي بعد عامني
من توصل باحثي جامعة  UTHealthيف هيوس�تن
إىل وجود صلة محتملة بني لقاح اإلنفلونزا وتقليل
خطر اإلصابة بم�رض ألزهايمر ،عينة أكرب بكثري
من األبحاث السابقة ،بما يف ذلك  9٣5887مريضا
وق�ع تطعيمهم ضد اإلنفلون�زا و 9٣5887مريضا
لم يقع تطعيمهم.

07801969233
07901463050
07709670606

اكتشفت املركبة املدارية االستطالعية القمرية التابعة لوكالة الفضاء
األمريكية {ناسا} ،أن جسما صاروخيا اصطدم بسطح القمر يف الرابع
من مارس آذار املايض نتج عن حدوث حفرتني.
وقال�ت الوكال�ة عىل موقعه�ا اإللكروني :إن�ه من املثري للدهش�ة أن
االرتط�ام أدى عىل ح�دوث حفرتني وليس حفرة واح�دة ،واحدة منها
رشقية يبلغ قطرا  18مرا ،واألخرى غربية قطرها  16مرا ،مشرية إىل
أنه لم ينتج عن أي جسم صاروخي آخر عىل القمر حفر مزدوجة.
كانت الحفرة املزدوجة ،غري متوقعة ،بحس�ب الوكالة« ،وقد تش�ري إىل
أن جس�م الصاروخ كان به كتل كبرية يف كل طرف ،رغم أنه من العادة
أن تركز كتلة الصاروخ املستهلك يف نهاية املحرك».
وال ي�زال الجس�م املرتطم غ�ري محدد ،وقد تش�ري الطبيع�ة املزدوجة
للحفرة إىل هويته بعد تحليلها.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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