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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعا رئيس ال�وزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، قادة القوى السياس�ية إىل اجتماع 
وطن�ي يف قرص الحكومة يوم غ�د؛ للبدء يف حوار 
»جاد«، مشددا عىل كّل األطراف رضورة »إيقاف 

التصعيد الشعبي واإلعالمي«.
وقال الكاظمي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إنه من منطلق املس�ؤولية الوطنية 
املش�ركة التي تجمع العراقي�ن عىل مبدأ حفظ 
وح�دة العراق، وأمنه، واس�تقراره؛ أدعو اإلخوة 
ق�ادة الق�وى السياس�ية الوطني�ة إىل اجتم�اع 
وطني يف قرص الحكوم�ة األربعاء؛ للبدء يف حوار 
وطني ج�اد والتفكري املش�رك؛ من أج�ل إيجاد 
الحلول لألزمة السياس�ية الحالي�ة، واالنغالقات 
الراهنة يف نطاق الدس�تور وعىل أرضية املصلحة 
الوطني�ة العلي�ا، بما يس�هم يف تهدئ�ة التصعيد 
الحايل«، مؤكداً عىل »إيجاد بيئة مناس�بة للحلول 
السياس�ية والدس�تورية، وبما يصّب يف تحقيق 

تطلعات شعبنا«.
وأضاف »يف هذا الصدد أدعو كّل األطراف الوطنية 
إىل إيق�اف التصعيد الش�عبي واإلعالم�ي، ومنح 
املس�احة الكافي�ة للطروح�ات الوس�طية؛ ألخذ 

حيزها يف النقاش الوطني«.
وأش�ار الكاظمي اىل أّن »الع�راق أمانة يف أعناقنا 
جميع�اً، ومصلح�ة بلدن�ا تتطل�ب م�ن الجميع 
تغلي�ب لغ�ة الح�وار، ومن�ح الوق�ت، والفرصة 
للني�ات الوطنية الس�ليمة، وقط�ع الطريق أمام 

متصيدي الفتن والخالفات«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عمالق الغ�از ال�رويس اململ�وك للدولة »غازب�روم«، أمس 
الثالث�اء، إن أس�عار الغاز يف أوروبا قد تقف�ز 60 يف املئة إىل أكثر 
من أربعة آالف دوالر لأللف مر مكعب، يف شتاء هذا العام، بينما 

يستمر تراجع إنتاج وصادرات الرشكة وسط عقوبات غربية.
وتس�ري تدفق�ات الغ�از من روس�يا، أكرب م�ًورد ألوروب�ا، عند 
مستويات منخفضة هذا العام، بعد إغالق طريق عندما أرسلت 
موسكو قواتها إىل أوكرانيا يف فرباير، وبعد عقوبات أثارت نزاعا 
حول معدات لخط األنابيب »نورد سريم 1«، ونتيجة لذلك قفزت 
أس�عار الغاز.وذكرت »غازبروم«، أن »أس�عار الغ�از األوروبية 

للبي�ع الفوري وصلت إىل 2500 دوالر )لأللف مر مكعب(. وفقا 
لتقديرات متحفظة، وإذا استمر مثل هذا االتجاه، فإن األسعار 

ستتجاوز 4000 دوالر لأللف مر مكعب هذا الشتاء«.
وأغلق�ت أوكرانيا أحد طرق »غازب�روم« للتصدير إىل أوروبا، يف 
ح�ن خفضت الرشكة اإلم�دادات إىل 20 باملئة فقط من الطاقة 
االس�تيعابية لخط األنابيب نورد سريم 1 إىل أملانيا وسط النزاع 

بشأن املعدات.
ويف املجمل، هبطت صادرات »غازبروم« من الغاز بنس�بة 36.2 
باملئ�ة إىل 78.5 مليار مر مكعب بن أول يناير و15 أغس�طس 
وتراجع اإلنتاج 13.2 باملئة إىل 274.8 مليار مر مكعب مقارنة 

بمستوياته قبل عام، حسبما قالت »غازبروم« يف بيان.

      بغداد / المستقبل العراقي

األربع�ن يف وزارة  أعل�ن رئي�س لجن�ة 
الداخلي�ة، الفري�ق مه�دي الفكيكي عن 
اعداد خطة ل�إرساع يف دخ�ول الزائرين 
اإليرانين« مؤك�داً عىل »رضورة التعاون 
ب�ن الجانبن االيراني والعراقي يف قضية 

التفويج للزوار«.
إىل  الداخلي�ة  وزي�ر  مستش�ار  وأش�ار   
موض�وع زي�ارة األربع�ن وق�ال: خالل 
زي�ارة وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي 
األخرية اىل طه�ران والتوقيع عىل مذكرة 
التفاه�م ب�ن الطرف�ن والت�ي تطرقت 

لجوان�ب عديدة منها التدري�ب والتعاون 
يف مج�االت مكافحة املخدرات والجمارك 
والج�وازات وامور اخ�رى واهمها كانت 
زيارة االربعن املليونية وس�بل تنظيمها 
وعىل غرار ذلك شكلت لجنة عليا لالرشاف 

عىل زيارة االربعن لتأمن الزيارة«.
وأضاف »قمنا بتوجي�ه كافة التوصيات 
للجهات ذات االختصاص للتهيئة للزيارة 
وعق�دت ع�دة اجتماع�ات م�ع الجانب 
االيراني السيما زيارة نائب وزير الداخلية 
االيراني احم�دي والوفد املرافق له لبغداد 
وكذل�ك عق�دت اجتماع�ات ثنائي�ة بن 
املحافظ�ات الحدودية وت�م توجيه كافة 

دوائرنا بتس�هيل ام�ور الزائرين وتقديم 
الخدمات بالتعاون مع الجانب االيراني«.

ولفت اىل »االتفاق عىل املنافذ التي ستفتح  
امام الزائرين وكذلك تحديد منفذ لدخول 
شاحنات املواكب لتس�هيل دخول املشاة 
اضاف�ة اىل ذلك تم إعداد خطة لالرساع يف 

دخول الزائرين«.
وأش�ار الفري�ق الفكيك�ي إىل موض�وع 
دخول ال�زوار اإليرانين إىل العراق يف أيام 
األربعن وقال: لكي نجعل الزيارة س�هلة 
بدخ�ول ال�زوار اتمن�ى ان يك�ون دخول 
الزائرين فوج�ا فوجا اي يت�م تنظيمهم 
باالرايض االيرانية ويدخلون افواجا حتى 

يسهل دخولهم علما اننا بلغنا بان تفتح 
املنافذ لزوار االربعن من تاريخ 20 محرم 
لغاية االربعن وحددنا اعدادا لكل منفذ«.

وأوض�ح »منفذ الش�المجة ُح�دد ب� 70 
الف زائر يوميا عىل مدار 24ساعة، منفذ 
الش�يب 30 ال�ف زائر يومي�ا، وزرباطية 
100 الف زائ�ر يوميا، ومنفذ املنذرية 12 
الف زائر يوميا؛ وذلك لصغر املنفذ وكذلك 
الطريق غري س�الك دائما وكذلك للحفاظ 
عىل الزائرين يفتح هذا املنفذ من الساعة 
الخامس�ة فج�را اىل الس�اعة الخامس�ة 

عرصا وليس 24 ساعة«.
التفاصيل ص2
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جملس اخلدمة: املصادقة عىل تعيني املشمولني بقانون تدرج املهن الطبية
        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس الخدمة العامة االتحادي، أم�س الثالثاء، املصادقة عىل تعيني 
املش�مولني بقانون تدرج املهن الطبية. وذكر بيان للمجلس تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »مجلس الخدمة العامة االتحادي صادق يف جلسته 
التاس�عة عرشة عىل تعيني املش�مولني بقانون تدرج املهن الطبية والصحية 
حس�ب القوائم التي تم ارسالها من قبل وزارة الصحة«.وأكد رئيس املجلس 
محم�ود التميمي وفقا للبي�ان أن »مصادقة املجلس عىل تعيني املش�مولني 
بقان�ون رق�م )6( لس�نة )2000( املع�دل الخ�اص بت�درج امله�ن الطبي�ة 
والصحية املشمولني بأحكام املادة )1/ ثالثا ورابعا( من القانون انف الذكر 
جاءت حس�ب القوائم املرسلة الينا من قبل وزارة الصحة«.وأشار البيان إىل 
أن »املجلس صادق يف جلس�ته ع�ىل تعيني األوائل املش�مولني بقرار مجلس 

الوزراء رقم )184( لسنة 2022 عىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا رئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س الثالث�اء، ق�ادة القوى 
السياس�ية إىل اجتم�اع وطن�ي يف ق�ر 
الحكومة ي�وم غد؛ للبدء يف ح�وار »جاد«، 
مش�ددا عىل كّل األط�راف رضورة »إيقاف 

التصعيد الشعبي واإلعالمي«.
وق�ال الكاظم�ي، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن�ه م�ن منطلق 
املس�ؤولية الوطنية املش�ركة التي تجمع 
العراقيني ع�ىل مبدأ حفظ وح�دة العراق، 
وأمن�ه، واس�تقراره؛ أدع�و اإلخ�وة قادة 
الق�وى السياس�ية الوطني�ة إىل اجتم�اع 
وطن�ي يف ق�ر الحكومة األربع�اء؛ للبدء 
يف ح�وار وطن�ي ج�اد والتفكري املش�رك؛ 
من أج�ل إيجاد الحلول لألزمة السياس�ية 
الحالي�ة، واالنغالق�ات الراهن�ة يف نط�اق 
الدس�تور وعىل أرضية املصلح�ة الوطنية 
العلي�ا، بم�ا يس�هم يف تهدئ�ة التصعي�د 
الح�ايل«، مؤكداً عىل »إيجاد بيئة مناس�بة 
للحل�ول السياس�ية والدس�تورية، وبم�ا 

يصّب يف تحقيق تطلعات شعبنا«.
وأضاف »يف هذا الص�دد أدعو كّل األطراف 
الش�عبي  التصعي�د  إيق�اف  إىل  الوطني�ة 
الكافي�ة  املس�احة  ومن�ح  واإلعالم�ي، 
للطروح�ات الوس�طية؛ ألخ�ذ حيزه�ا يف 

النقاش الوطني«.
وأش�ار الكاظمي اىل أّن »العراق أمانة يف أعناقنا جميعاً، 
ومصلح�ة بلدنا تتطلب من الجمي�ع تغليب لغة الحوار، 
ومنح الوقت، والفرصة للنيات الوطنية السليمة، وقطع 

الطريق أمام متصيدي الفتن والخالفات«.
وأس�تثمر الكاظمي هذه الفرصة، وف�ق البيان، للتأكيد 
ألبن�اء ش�عبنا بأّن مؤسس�ات الدولة واألجه�زة األمنية 
والعسكرية ارتأت -من واقع الحرص الوطني- أاّل تكون 
طرف�اً يف أي خ�الف س�يايس، وأّن تركيزن�ا منصب عىل 
منع أّي تأثريات لألزمة السياس�ية ع�ىل مصالح الناس 

وأمنها.
وأه�اب الكاظم�ي بوس�ائل اإلع�الم والنخ�ب الثقافية 
واالجتماعي�ة والسياس�ية أن تس�هم يف تكريس الروح 

الوطني�ة، وعدم إفزاع الناس، بل مس�اعدة مؤسس�ات 
الدولة للقيام بمهامها يف خدمة شعبنا، ويف ضمان األمن 

واالستقرار.
وخالل جلس�ة مجلس الوزراء، قال الكاظمي »لألس�ف 
ما زلنا نعيش التحديات السياس�ية واالنسداد السيايس 
وانعكاس�اته ع�ىل أداء الحكوم�ة. إن الحكومة ليس�ت 
طرف�اً يف الراع الس�يايس، لك�ن هناك م�ن يحاول أن 
يحّملها مس�ؤولية هذه األزمة ويهرب من املشكلة، وأن 

يحّول كل املشاكل باتجاه الحكومة«.
وأضاف، أن »أزمتنا ليس�ت الوحيدة يف هذا العالم، هناك 
تج�ارب كثرية مرت قريباً من تجربتن�ا، وقد تكون أكثر 
تعقيداً، لكن باس�تخدام الحكمة والقادة العقالء نجحوا 
يف أن يعربوا تلك املرحل�ة، وبعض هذه الدول تحّولت إىل 

تجارب ناجحة، س�نغافورة مث�اًل، كانت نموذجاً للدولة 
الفاش�لة، ونراها اليوم تحّولت إىل واحدة من أهم الدول 
يف العال�م. ويف راوندا بأفريقيا، كان�ت هناك حرب أهلية 
ومج�ازر لكنها تحّولت الي�وم إىل دولة مهمة يف أفريقيا. 
فمن غري املعقول يف العراق، هذا البلد املؤسس للحضارة 
اإلنس�انية وبعمر يقارب 6 آالف سنة، وما زلنا نتعاطى 

مع املشاكل بطريقة كرس اإلرادات«.
وقال الكاظم�ي »لقد كان قرارنا يف ه�ذه الحكومة هو 
أاّل نتوّرط بال�دم العراقي، ال اليوم وال غداً، الدم العراقي 
غاٍل، واملش�اكل يجب أن تحل بالح�وار ثم الحوار، ولهذا 
غداً س�وف أدع�����و إىل حوار وطني عراق�����ي لكل 
قادة البلد؛ من أجل املساهم����ة يف إيجاد حل، والتفكري 

يف حل هذه القضية«.

وتابع »رسالتي إىل إخواني قادة البلد: الكل 
زائل والتأريخ ه�و الحكم، يجب أن نكون 
بمس�توى التح�دي. والتضحي�ة من أجل 
العراق ليس�ت عنر ضعف وإنما عنر 
قوة، وال يتصور البعض عندما يقدم تنازالً 
إىل أخي�ه كأنما هو يف موق�ف ضعف. هذا 

خطأ؛ التنازل هو عنر قوة حقيقي«.
ولف�ت »رغ�م ع�دم وج�ود موازن�ة من�ذ 
س�نتني فاألمور ماضية بشكل صحيح، ال 
تستطيع حكومة أن تعيش بدون موازنة، 
مضت س�نتان بدون موازن�ة، لكننا أدرنا 
البلد، ففرصة النج�اح ممكنة إذا تكاتفنا 
وتعاملنا بروح فريق العمل الواحد وبروح 
االنتماء للعراق، ه�ذه الحكومة جاءت يف 
ظروف استثنائية ونجحت يف عبور جميع 
التحدي�ات، لكن من املؤس�ف ل�ه أن عمر 
الحكومة قارب عىل 28 شهراً، ولحد هذه 
اللحظة لم تتوفر املوازنة إاّل لس�تة شهور 

فقط«.
وقال الكاظمي إن »الناس تتساءل وتطلب 
كل يشء، وه�و أم�ر م�ن حّقه�ا، من حق 
الن�اس أن يطلبوا ش�وارع مبلط�ة ومياه 
وم�دارس ورعاي�ة صحي�ة، لك�ن كل هذا 
يج�ب أن تتوفر مع�ه املوازنة؛ ك�ي تقوم 
الحكوم�ة بدورها، فاالنس�داد الس�يايس 
انعكس عىل تش�كيل الحكومة وعىل غياب 
املوازنة، وقبلنا بجميع التحديات وحاولنا 
تذليله�ا، وكن�ا دائم�اً نجاب�ه االتهام�ات 
واالف�راءات والظلم بالصمت من أجل العراق، ومن أجل 

شعبنا الذي يستحق حياة أفضل مما يعيشها حالياً«.
 يف الغض�ون، كل�ف رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي وزير النفط إحس�ان عبد الجبار بمهام وزارة 

املالية وكالة.
وقدم وزير املالية عيل عالوي استقالته من منصبه خالل 

جلسة مجلس الوزراء.
وقال مص�در مطلع يف حديث صحف�ي إن »وزير املالية 
ع�يل عالوي قدم خالل جلس�ة مجلس ال�وزراء املنعقدة 

استقالته من منصبه«.
يشار اىل اعتذار وكيل وزارة املالية طيف سامي عن تويل 

منصب وزير املالية.

دعا إىل »إيقاف التصعيد الشعيب«.. وقبل استقالة وزير املالية وأوكل مهامه لوزير النفط

رئيس الوزراء للقوى السياسية: تعالوا »اليوم« للحوار

العدد )2667(   17     آب    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة األربعني يف وزارة الداخلية، 
الفري�ق مه�دي الفكيكي عن اع�داد خطة 
لإلرساع يف دخول الزائرين اإليرانيني« مؤكداً 
عىل »رضورة التعاون بني الجانبني االيراني 

والعراقي يف قضية التفويج للزوار«.
 وأشار مستشار وزير الداخلية إىل موضوع 
زي�ارة األربع�ني وق�ال: خالل زي�ارة وزير 
الداخلية عثمان الغانمي األخرية اىل طهران 
والتوقي�ع عىل مذكرة التفاهم بني الطرفني 

والتي تطرقت لجوانب عديدة منها التدريب 
والتع�اون يف مج�االت مكافح�ة املخدرات 
والجمارك والجوازات وامور اخرى واهمها 
وس�بل  املليوني�ة  االربع�ني  زي�ارة  كان�ت 
تنظيمه�ا وع�ىل غ�رار ذل�ك ش�كلت لجنة 
علي�ا لالرشاف ع�ىل زيارة االربع�ني لتأمني 

الزيارة«.
وأض�اف »قمنا بتوجي�ه كاف�ة التوصيات 
للجه�ات ذات االختص�اص للتهيئة للزيارة 
وعقدت عدة اجتماعات مع الجانب االيراني 
الس�يما زيارة نائب وزير الداخلية االيراني 

احم�دي والوف�د املراف�ق له لبغ�داد وكذلك 
عقدت اجتماع�ات ثنائية ب�ني املحافظات 
الحدودية وتم توجيه كافة دوائرنا بتسهيل 
امور الزائرين وتقدي�م الخدمات بالتعاون 

مع الجانب االيراني«.
ولفت اىل »االتفاق عىل املنافذ التي س�تفتح  
ام�ام الزائرين وكذلك تحدي�د منفذ لدخول 
ش�احنات املواكب لتس�هيل دخول املش�اة 
اضاف�ة اىل ذل�ك تم إعداد خط�ة لالرساع يف 

دخول الزائرين«.
وأش�ار الفريق الفكيكي إىل موضوع دخول 

ال�زوار اإليرانيني إىل الع�راق يف أيام األربعني 
وق�ال: لكي نجع�ل الزيارة س�هلة بدخول 
الزوار اتمنى ان يكون دخول الزائرين فوجا 
فوج�ا اي يتم تنظيمهم ب�االرايض االيرانية 
ويدخلون افواجا حتى يسهل دخولهم علما 
اننا بلغن�ا بان تفتح املنافذ ل�زوار االربعني 
من تاريخ 20 محرم لغاية االربعني وحددنا 

اعدادا لكل منفذ«.
وأوض�ح »منف�ذ الش�المجة ُح�دد ب�� ٧0 
ال�ف زائر يوميا عىل مدار 24س�اعة، منفذ 
الش�يب ٣0 ال�ف زائ�ر يومي�ا، وزرباطي�ة 

100 ال�ف زائ�ر يوميا، ومنف�ذ املنذرية 12 
ال�ف زائر يوميا؛ وذلك لصغ�ر املنفذ وكذلك 
الطري�ق غري س�الك دائما وكذل�ك للحفاظ 
ع�ىل الزائرين يفتح هذا املنفذ من الس�اعة 
الخامسة فجرا اىل الساعة الخامسة عرا 

وليس 24 ساعة«.
واوضح انه »ت�م االتفاق مع كافة الجهات 
للس�ماح للعج�الت االيراني�ة الت�ي تنق�ل 
العراقي�ة  االرايض  اىل  بالدخ�ول  الزائري�ن 
وحددن�ا مكان وق�وف العج�الت عىل ان ال 

تدخل مراكز املحافظات«.

الداخلية تطلق خطة دخول الزائرين االيرانيني يف الزيارة األربعينية

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان القي�ادي يف الح�زب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني م�رسور بارزان�ي ان الحزب »لم 
ول�ن يتنازل عن حق�وق كردس�تان. وذكر بارزان�ي يف بيان، 
»بمناس�بة حل�ول الذك�رى السادس�ة والس�بعني لتأس�يس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ويوم ميالد الرئيس مسعود 
بارزاني، أرفع أس�مى آي�ات التهاني والتربي�كات إىل الرئيس 
وقيادة الحزب الديمقراطي الكردس�تاني وأعضائه وأنصاره 
ومحبيه، متمنياً أن يواصل البارتي، مثلما كان دائماً، مس�رية 
التق�دم والعطاء«.وأض�اف »لق�د ق�اد الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني، بصفته حزباً وحركة جماهريية، حركة التحّرر 

الكوردس�تانية ع�ىل م�دى ٧6 عاماً، م�ن دون كل�ل أو ملل، 
وال ي�زال مواظب�اً يف نضال�ه وكفاح�ه من أجل ني�ل الحقوق 
القومية والوطنية، والحفاظ عىل منجزات ش�عب كوردستان 
وحمايتها«.وتابع بارزاني »يف مختلف مراحل نضاله وكفاحه، 
لم ولن يتن�ازل الحزب الديمقراطي الكردس�تاني عن حقوق 
أهايل كردس�تان ولو قيد أنملة، ع�ىل الرغم من كل التهديدات 
ومخططات األع�داء والحاقدين وأيام املقاومة الصعبة، وكما 
عهدتموه، كان البارتي يف طليعة املدافعني عن مجد كردستان 
وس�موها ورفعته�ا كلما ح�دث تهديد، ولهذا يش�عر أعضاء 
الح�زب الديمقراطي الكوردس�تاني بالفخر واالعتزاز خاصة 
وأن لديه�م حزب�اً وطنياً وقائداً ورئيس�اً لطامل�ا كان حارضاً 
م�ع بواس�ل البيش�مركة وصناديده�ا يف الجبه�ات األمامية 

للذود عن كرامة ش�عب كوردستان وعزته«.واستطرد بالقول 
»كم�ا ال ُيخفى أن هناك رشفاً آخر يض�اف إىل التاريخ املجيد 
الذي يس�طره الحزب الديمقراطي الكردستاني، انطالقاً من 
كونه حزباً كردس�تانياً، ويتمثل يف الدفاع الدؤوب عن حقوق 
اإلنس�ان وحق�وق مختل�ف املكون�ات القومي�ة والديني�ة يف 
كوردستان، واملحافظة عىل حقوق عموم الرشائح والطبقات 
واملكونات الكوردس�تانية. وس�يواصل البارت�ي العمل بثباٍت 
نح�و تعزيز التعايش الس�لمي وترس�يخ ثقافة التس�امح يف 
ربوع كوردس�تان«.واختتم بارزاني بيان�ه بالقول:«يف ذكرى 
تأسيس�ه، تحية إىل مؤس�س البارت�ي قائدنا الوطن�ي الخالد 
مصطفى بارزاني، والحارض يف قلوبنا عىل الدوام كاك إدريس، 

وجميع شهداء كوردستان«.

        البصرة / المستقبل العراقي

كش�فت قيادة رشط�ة البرة، أمس 
الثالث�اء، ع�ن مالبس�ات جريمة قتل 
قياس�ية.وذكر  ف�رة  خ�الل  بش�عة 
بيان للقيادة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان�ه »وبعد أن اس�تخرب 
قس�م رشطة اب�ي الخصي�ب بوجود 
عجلة  محروق�ة يف منطقة الحمزة يف 
القضاء وبعد اخماد الحريق تم العثور 
عىل جثة محرقة يف صندوق العجلة«.

وأض�اف البيان ان�ه »ونظ�راً ألهمية 
الحادث وخطورته وملا له من مساس 
بأمن املواطنني تم تشكيل فريق عمل 
وثلة من ضباط التحقيق من الرشطة 
واملكافح�ة  واالس�تخبارات  املحلي�ة 
واالم�ن الوطن�ي لكش�ف مالبس�ات 
الجريمة وبعد جهود مس�تمرة وعمل 
متواصل من قبل فريق العمل والبحث 
والتحري تم الوصول إىل الجناة بوقت 
قي�ايس يق�در ب 6 س�اعات«.ولفت 
البيان اىل »إلق�اء القبض عىل منفذي 
الجريم�ة الذي�ن قاموا بقت�ل املجنى 
عليه ، فضال عن حرق العجلة لتضليل 
األجه�زة األمنية، ولكن يقظة االبطال 
اثمرت بإلق�اء القبض ع�ىل املتهمني 

بفرة قياسية«.

بارزاين بذكرى تأسيس«الباريت«: لـم ولن نتنازل عن حقوق كردستان  رشطة البرصة تعلن القبض 
عىل متهمني بجريمة بشعة 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن نتائج 
أعمال لجنة األمر الديواني )50 لس�نة 2019( 
الخاصة بعقارات الدولة املُتجاوز عليها، ُمبّينًة 
أنَّ اللجن�ة وبإرشاف مبارش من رئيس مجلس 
ال�وزراء تمكن�ت م�ن إع�ادة )1٣٧6( عق�اراً 
إىل ملكي�ة الدولة، وتس�ليم س�نداتها للجهات 
املالك�ة لها. دائرة الوقاية يف الهيئة أش�ارت يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إىل 
أنَّ »لجنة األمر الديواني ُمستمرٌة باملُتابعة مع 
دوائر التس�جيل العقاريِّ املعنيَّ�ة ل� )6,000( 

�ٍف اس�ردادها عىل إجاب�ات تلك  عق�اٍر ُمتوقِّ
الدوائر، فيما تقوم بالتحرِّي عن بقيَّة العقارات 
التي ال تعلم الجهات الرسميَّة مصريها«، الفتًة 
إىل« ج�رد )10,٣9٣( عق�اراً عائ�داً للدول�ة تمَّ 
دًة أنَّ هناك آالف العقارات  التجاوز علي�ه، ُمؤكِّ
ة بها من قبل دوائر  قيد إصدار السندات الخاصَّ
«.  وأضافت الدائرة إنَّه« تمَّ  التس�جيل العقاريِّ
تدقي�ق 60% م�ن عق�ارات وزارة املاليَّة البالغ 
عدده�ا )119,000( عقار، فض�اًل عن البحث 
ع�ن )14,526( عق�اراً عائ�داً ل�وزارة الدفاع 
وزارة  إىل  ملكيَّته�ا  آل�ت  عق�اراً  و)2٧5,1٣( 
املاليَّ�ة عند ح�ل وزارة الدف�اع، ُمنوِّه�ًة بأنَّها 

ٍة لدى دوائر التس�جيل العقاري« .  غرُي ُم�ؤرشَّ
« عمل اللجنة ال عالقة له بعقارات  وأوضحت أنَّ
، ويف حالة ظهور تالعٍب فيها  القطاع الخ�اصِّ
ة،  تت�مُّ إحالتها إىل الجه�ات الرس�ميَّة املُختصَّ
�دًة أنَّ�ه تت�مُّ مطابق�ة العق�ارات العائدة  ُمؤكِّ
للدولة مع سجالت التسجيل العقاري يف أنحاء 
الع�راق كاف�ة، باس�تثناء إقليم كردس�تان«، 
« اللجنة س�تقوم يف نهاية العام  ُمش�ريًة إىل أنَّ
�ن نتائج املطابقة  الحايل بتقديم كش�فٍ يتضمَّ
للعق�ارات يش�مل ال�وزارات والهيئ�ات غ�ري 
املُرتبطة بوزارٍة واإلدارات املحليَّة للُمحافظات 
والبلديَّ�ات البال�غ عدده�ا )280( دائ�رًة، من 

 » ضمنه�ا أمان�ة بغ�داد«. الدائ�رة أف�ادت بأنَّ
التحقيق يت�مُّ من قبل اللجنة بعد اس�تحصال 
موافقة رئيس الوزراء أو عن طريق إحالتها إىل 
ة إلجراء التحقيق فيها، ُمشريًة  الجهات املُختصَّ
إىل أنَّ أعم�ال التدقي�ق والتح�رِّي الت�ي قامت 
به�ا اللجنة أفضت إىل الكش�ف ع�ن العقارات 
املُتالع�ب بها، إذ بلغت يف محافظة واحدة ك� ) 
نينوى( بحدود )10,000( آالف عقاٍر، ُمشدِّدًة 
عىل أنَّه تمَّ إجراء مس�ٍح أويلٍّ لدوائر التس�جيل 
العقاري كافة فيما يخصُّ األضابري والسجالت 
املفقودة والصفحات املُمزَّق�ة والعقارات التي 

 .» ف بها بشكٍل غري قانونيٍّ تمَّ الترُّ

النزاهة تسرتد 1376 عقارًا عائدًا للدولة: سلمنا سنداهتا ملالكيها

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة فرقة الرد الرسيع التابعة لوزارة الداخلية، أمس الثالثاء، عن 
إنهاء 800 نزاع عشائري يف محافظة ميسان بعضها يمتد إىل ٣5 عاماً.

وقال مدير إعالم قيادة فرقة الرد الرسيع، العميد عبد األمري املحمداوي، إنه 
»بحس�ب أوامر القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل 
قيادة عمليات محافظة ميس�ان، تم الرشوع باالنتشار يف هذه املحافظة، 
والقض�اء عىل جميع النزاعات العش�ائرية، فضالً عن تش�كيل لجنة لحل 
النزاعات العش�ائرية تتألف من وجهاء املنطقة والشيوخ وقائد فرقة الرد 

الرسيع الذي تسلم مهام رئيس اللجنة بأمر من وزير الداخلية«.
وأكد املحمداوي، أنه »تم حل قرابة ٧8٧ نزاعاً عشائرياً يف محافظة ميسان 
ومن ضمنها نزاعات قديمة تصل ل�٣5 سنة«.ولفت إىل أن »هنالك عشائر 
ب�دأت بالتوافد له�ذه اللجنة، لحل النزاعات العش�ائرية املراكمة«، مؤكداً 
أنه »منذ تش�كيل اللجنة تم إنهاء قرابة 800 نزاع عش�ائري، إضافة إىل أن 

هنالك نزاعات جديدة يجرى العمل عىل حلها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن تحالف الفت�ح معني الكاظم�ي، أمس االثن�ني، أن زيارة 
العام�ري اىل كردس�تان ته�دف إلنه�اء األزمة.وقال الكاظم�ي يف تريح 
صحف�ي إن »العامري يعمل عىل التهدئة وتقريب وجهات النظر بني الكتل 
السياسية لحل األزمة التي يمرُّ بها البلد«، الفتاً اىل أن   »قضية االنتخابات 
املبكرة وحّل الربملان ش�أن وطني وال يقتر عىل اإلطار التنسيقي والتيار 
الصدري«.وأض�اف، أن »الهدف من زيارة العامري لكردس�تان واىل جهات 
سياس�ية أخرى هو أن يكون هنالك حوار وطني شامل للخروج من هذه 
األزمة«.وأش�ار اىل أن »أهمي�ة االبتع�اد عن التصعيد والتحش�يد والركون 
اىل الس�ياقات القانوني�ة والدس�تورية«.وزار رئيس تحال�ف الفتح هادي 
العام�ري، أمس األحد، محافظة أربيل والتق�ى رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني مس�عود بارزاني ورئي�س حكومة إقليم كردس�تان مرسور 
بارزاني ورئيس جماعة العدل الكردس�تانية اإلس�المية عيل بابري، وبحث 
َه بعد ذلك  معهم التطورات السياسية ومستجدات األزمة الراهنة.كما توجَّ
اىل محافظة الس�ليمانية والتقى رئيس االتحاد الوطني الكردستاني بافل 
طالبان�ي ورئيس حراك الجيل الجديد شاس�وار عب�د الواحد واألمني العام 

لالتحاد اإلسالمي الكردستاني صالح الدين محمد بهاء الدين.

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس تحالف فتح هادي العامري، يف بغداد، أمس الثالثاء، مبعوثة 
األم�م املتح�دة جينني بالس�خارت.وذكر بي�ان للمكتب االعالم�ي للرئيس 
التحال�ف أن »الجانب�ني بحث�ا أبرز مس�تجدات الوضع الس�يايس وس�بل 
معالج�ة األزمة الراهن������ة واس�تمرار دعم الجه�ود الوطنية املبذولة 
لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء ملعالج����ة االنس�داد السيايس القائم 

منذ عدة شهور«.

الداخلية تعلن إهناء 800 نزاع عشائـري 
يف ميسان: بعضها امتد لـ 35 عامًا

نائب عن الفتح: حراك العامري هيدف
 إلهناء األزمة السياسية

العامري وبالسخارت يناقشان سبل معاجلة 
األزمة السياسية الراهنة

        بغداد / المستقبل العراقي

القانوني�ة  اللجن�ة  عض�و  اك�د 
الثالثاء،  العنبك�ي،  النيابية س�الم 
ان عم�ل مجلس الن�واب يف »حالة 
شلل« بس�بب االعتصامات بداخله 
والتظاه�رات واالزم�ة السياس�ية 
الراهن�ة.  وق�ال العنبكي ان »عمل 
اللج�ان النيابي�ة مرتبط برئاس�ة 

الربملان، الن ط�رح أي ملف يحتاج 
ومداخ�الت  متكامل�ة  عملي�ة  اىل 

ومقرحات رئيس املجلس«. 
واضاف، انه« اليمكن ان يتم انجاز 
اي عمل يف اللجن�ة القانونية او اي 
لجن�ة اخ�رى يف الظ�رف الراهن«، 
مش�رياً إىل ان« الشلل اصاب جميع 
مفاصل مجل�س الن�واب من دون 

استثناء بظل هذه الظروف«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

تنفيذاً لتوجيه�ات الفريق الركن قائد 
العملي�ات، تس�تمر قطعاتن�ا االمنية 
املنظمة  الجريم�ة  بمالحقة عن�ارص 
والخارج�ني ع�ىل القان�ون ومرتكبي 
العش�ائرية »اره�اب االحياء  الدكات 
الس�كنية«، وذل�ك م�ن خ�الل تنفيذ 
اوام�ر القب�ض القضائي�ة وواجبات 
البح�ث والتفتي�ش وتكثي�ف الجهود 

بالتنسيق واملتابعة مع  االستخبارية، 
مدير قسم استخبارات وامن/قيادتنا، 
والت�ي اثم�رت ع�ن: الق�اء القب�ض 
ع�ىل )12( متهماً وفق م�واد قانونية 
بالدك�ة  متهم�ني  بينه�م  مختلف�ة، 
العش�ائرية وف�ق امل�ادة 2/4 ارهاب 
اطراف نزاع�ات ومصادرة االس�لحة 
واالعتدة غري املرخصة التي بحوزتهم 
ضمن منطقتي )البكرية، حي تونس( 

بجانبي الكرخ والرصافة،

القانونية الربملانية: الربملان بحالة شلل
 وال يمكنه ترشيع وإنجاز أي قانون

حترير خمتطف والقبض عىل 12 مطلوبًا 
بينهم بالدگة العشائرية يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة البيئ�ة، أم�س الثالثاء، ع�ن خطة وطنية 
إلزالة التلوث االش�عاعي من العراق، وفيما أشارت اىل ان 
معالج�ة التلوث يف املثنى س�تتم األس�بوع الحايل، حّددت 

امللف األصعب.
وقال مدير عام مركز الوقاية من االشعاع يف وزارة البيئة 
صباح الحس�يني، إن »ملف االش�عاع ينقسم إىل قسمني، 
االشعاع املتولد من مصادر طبيعية منها االشعاعات التي 
تنبعث من املصادر النفطية، والقس�م اآلخر االش�عاعات 
الت�ي كانت تتعرض لها محافظة البرصة نتيجة الحروب 

السابقة )اليورانيوم(«.
وأضاف الحسيني أن »ملف اليورانيوم اختتم يف محافظة 
الب�رصة، فضالً عن ملف التلوث االش�عاعي، إذ أن معمل 

الحدي�د والصل�ب يف الب�رصة كان ملوثاً بالس�يزيوم وتم 
تطه�ره بالكامل، أما ملف الن�ورم املصاحب للصناعات 
النفطي�ة فقد ق�ام املركز كون�ه جهة رقابي�ة بالتوصل 
العل�وم  ومديري�ات  النف�ط  وزارة  ب�ني  تفاهم�ات  إىل 
والتكنولوجيا، حيث أن هيئة الطاقة الذرية بحس�ب عقد 

مربم تتوىل إزالة امللوثات الناتجة للصناعات النفطية«.
ولف�ت إىل أن »ط�رق املعالج�ة تختل�ف، فبعضها يحتاج 
إىل طم�ر والبعض اآلخ�ر يحتاج إىل ه�واء وهناك تلوثات 
ع�رب منظومات معالجة«، مش�راً إىل أن »الجهات الفنية 
تط�رح خططها، فيم�ا يقوم املركز بدراس�تها بحس�ب 
تعليم�ات الوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية ويت�م بعد ذلك 

إقرار الخطة«.
وأوض�ح أن »أس�باب اإلصاب�ة بمرض الرسطان ليس�ت 
جميعه�ا مرتبط�ة باالش�عاع ،فهن�اك أس�باب جيني�ة 

ومنها التعرض ملصادر كيميائية ومنها بس�بب التعرض 
ملصادر إش�عاعية«، مبيناً أن »إحصائية يصدرها املجلس 
الرسطان�ي يف وزارة الصح�ة بأع�داد املصاب�ني، وع�ى 
أساس�ها يتم وض�ع آلية لبن�اء املراكز والع�الج للحاالت 

ونوع العالج«.
وعن مواقع التلوث يف العاصمة بغداد، لفت الحسيني إىل أن 
»هناك مناطق عديدة منها معمل تصليح اآلليات الثقيلة 
يف النه�روان التابع لوزارة النفط، فضالً عن منطقة ذراع 
دجلة توجد فيها آثار الس�كراب ويت�م اآلن إجراء فحص 
كام�ل له�ذه املنطقة وتم إرس�ال توجيه ل�وزارة النفط 

بعدم التعامل مع املنطقة لحني إزالة التلوث«.
وتابع أن »املركز كجهة رقابية يوجه بالتعامل مع التلوث 
وتتحمل وزارة النف�ط التكاليف كافة«، مؤكداً أن »وزارة 
النفط مس�تعدة لهذا التعاون وهناك خطة وطنية إلزالة 

التلوث االشعاعي«.
واستطرد أن »الخطة بدأت من محافظة البرصة وميسان 
ومن املؤمل خالل األس�بوع الحايل االنتق�ال إىل محافظة 
املثنى وبعده�ا إىل ذي قار واألنب�ار«، منوهاً بأن »قضية 
التموي�ل وتأخ�ر إق�رار املوازن�ة يعرقالن إتم�ام الخطة 

الوطنية«.
وأك�د مدي�ر عام مرك�ز الوقاية م�ن االش�عاع أن »امللف 
األصع�ب والذي يحتاج إىل جهد كبر ه�و مدينة املوصل، 
فهن�اك موقع عداي والجزي�رة يحتويان عى مطمر دفن 
فيها املواد املش�عة وعن�د احتالل داع�ش للموصل قاموا 
بتنقي�ب املنطق�ة وبعث�رة ما فيه�ا«، مش�راً إىل »إعادة 
السيطرة عى املوقع وستتم املبارشة بالعمل عى تطهره 
قريباً بحس�ب التعليمات، إال أن العملية تحتاج إىل شهور 

عديدة إلتمامه«.

البيئة تكشف عن خطة وطنية إلزالة التلوث االشعاعي من العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة امل�وارد املائية، أمس الثالثاء، 
عن اتخاذ إجراءات جديدة للحّد من اللسان 
امللح�ي يف ش�ط العرب، وفيما أش�ارت اىل 
توجيه دعوة لرشكات عاملية، أكدت التوجه 

النشاء سدة تمنع تمدد اللسان امللحي.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حاتم حميد 
إن »الوزارة وجه�ت دعوة لرشكات عاملية 
مختص�ة يف موضوع امل�ّد امللحي، ملعالجة 
اللس�ان امللحي والحّد م�ن تقدمه باتجاه 
األنه�ر، وإمكاني�ة عم�ل س�دة قاطعة يف 
موق�ع مالئ�م للحّد م�ن تقدم امل�د امللحي 

والسيطرة عليه بمياه شط العرب«.
وأض�اف أن »ال�رشكات الت�ي ت�م دعوتها 
هي رشكات عاملي�ة رصينة من املمكن أن 
تعمل يف الع�راق وباإلمكان تقديم رشكات 
،لك�ن هن�اك  الخص�وص  به�ذا  عراقي�ة 

رشوطاً ومتطلبات عى كل رشكة االلتزام 
بها لغ�رض الدخول واملنافس�ة للحصول 
عى عق�د تنفيذ هذه الدراس�ة«، مش�دداً 
ع�ى رضورة أن »تك�ون الرشك�ة رصينة 
لك�ي يت�م منحها ق�راراً رصيح�اً وجريئاً 
بخصوص انش�اء س�دة قاطعة عى شط 

العرب«.
وتابع أن »ارتفاع ذروة السد امللحي يكون 
خالل أشهر حزيران وتموز وآب ومنتصف 
أيل�ول نتيج�ة ارتف�اع درج�ات الح�رارة، 
والتأث�ر بالظواه�ر الطبيعية التي تش�كل 
عوامل تؤدي اىل زيادة تأثر املّد امللحي عى 
ش�ط العرب«، الفت�اً اىل أن »هن�اك بعض 
املشاكل األخرى تؤدي اىل زيادة املد امللحي 
باتجاه مركز مدينة البرصة، ومنها قطع 
األنه�ر ومنه�ا نهر ال�كارون م�ن الجانب 

اإليراني«.
وذكر أن »اإلج�راءات التي تقوم بها وزارة 

امل�وارد املائي�ة ه�ي اطالق كمي�ات جيدة 
داخ�ل نهر دجل�ة من مؤخ�ر قلعة صالح 
حت�ى تق�دم امل�د املال�ح باتج�اه ش�مال 
البرصة، حيث إن هناك قناة موجودة تنقل 
املياه العذبة عى ط�ول املحافظة وتنتهي 
يف قضاء الف�او«، موضح�اً أن »إجراءاتنا 
األخ�رى يف الح�د م�ن زي�ادة ملوح�ة يف 
ش�ط العرب ه�ي اطالق كمي�ات جيدة يف 
قن�اة البدعة ألغراض مي�اه الرشب والتي 
تأخ�ذ مياهها من نه�ر الغراف، فضالً عن 
اس�تحصال موافق�ة مل�د أنابيب م�ن نهر 
دجلة يف منطقة الهدامة القريبة من حدود 
ميس�ان لنقل املياه بكمية 5 أمتار مكعبة 

يف الثانية ألغراض مياه الرشب«.
وأعرب املتحدث باس�م وزارة املوارد املائية 
ع�ن أمل�ه يف »إنجاز ه�ذا العم�ل بصورة 
رسيع�ة لغرض االس�تفادة من�ه يف توفر 

مياه الرشب للبرصة«.

املوارد: إجراء جديد لنقل مياه الرشب من ميسان للبرصة 
وسدة ملنع اللسان امللحي

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مديرية املرور العامة، أمس الثالثاء، 
أن املحاس�بة عى إجازات الس�وق تشمل 

النساء والرجال وال فرق بينهما.
وقال مدي�ر العالقات واإلع�الم يف املديرية 
العمي�د زي�اد القي�ي، إن »مديرية املرور 
تحاسب جميع س�ائقي املركبات الذين ال 
يمتلكون إجازة س�وق أو تك�ون نافذة«، 

مبين�اً أن�ه »ال ف�رق ب�ني الرج�ل وامل�رأة 
فكالهما يقودان املركبة«.

وأض�اف أن »توجيه�ات املراج�ع العلي�ا 
هي تنبيه الس�ائقني س�واء من الرجال أو 
النس�اء لتجديد اإلجازة واس�تخراجها إذا 
كان�ت ناف�ذة«، مش�راً اىل أن »املديرية ال 
تمتل�ك احصائي�ة دقيقة بع�دد املخالفني 
بش�أن إجازة الس�وق كونها تندرج ضمن 

املخالفات اليومية«.

املرور: ال فرق بني الرجل واملرأة 
يف املحاسبة عىل إجازة السوق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت بريطانيا عن تقديم أكث�ر من 6 ماليني 
والتغ�ر  الجف�اف  ملواجه�ة  الع�راق  اىل  دوالر 

املناخي.
وأشار بيان للسفارة الربيطانية يف بغداد تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه اىل »مقال مثر 
للقل�ق ح�ول آث�ار التغ�ر املناخي ع�ى أهوار 

العراق، حيث ان تغر املناخ يؤثر عى العراق«.
وأض�اف البيان »أعلنت اململك�ة املتحدة مؤخرا 
ع�ن برنام�ج للتغ�ر املناخي بقيم�ة 5 ماليني 
جني�ه إس�رليني للع�راق للمس�اعدة يف إدارة 

موارد املياه واالستعداد ملواجهة الجفاف«.
وكان�ت تقاري�ر األم�م املتحدة صنف�ت العراق 
ضمن خم�س دول هي األكثر تأث�راً بالتغرات 
املناخي�ة، لجه�ة االرتف�اع الهائ�ل يف درج�ات 
الح�رارة، والتناقص غر املس�بوق يف اإليرادات 

املائية، من دول املنبع.
وأكد وزير البيئة، جاس�م الفالحي، أن الجفاف 
يهدد أمن العراق« كاش�فا ع�ن » خطة العراق 
ملواجه�ة الجف�اف وتق�وم عى قس�مني األول 
يب�دأ م�ن 2020 - 2025، ورك�زت عى خفض 
االنبعاثات الكربونية، خصوصا يف قطاع النفط 
والغ�از، مع الركي�ز عى رضورة رف�ع الوعي 

الوطني، تجاه التغرات املناخية«.
وأض�اف: »القس�م اآلخر الذي يب�دأ، من 2025 
إىل 2030 س�ركز بشكل أس�ايس عى قطاعني 
مهم�ني، وه�و نق�ل التكنولوجي�ا الحديثة، يف 
الرش�يدة  واإلدارة  واإلرواء،  الس�قي  مج�ال 
للم�وارد املائي�ة، حي�ث نعاني مش�اكل جدية 
يف ه�ذا الجانب، بس�بب تقادم أو ع�دم دخول 
األس�اليب الحديث�ة يف اإلرواء، وهو ما يس�بب 

هدرا للمياه«.

بريطانيا تساعد العراق 
بأكثر من 6 ماليني دوالر 

ملواجهة اجلفاف

    بغداد / المستقبل العراقي

حدد مرصف الرافدين مدة تس�ديد ق�رض 150 مليون لرشاء دار 
سكن للموظفني واملتقاعدين واملواطنني.

 وأوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان ان »مدة تس�ديد 
القرض تصل اىل 10 سنوات وبفائدة تبلغ 4 باملئة«. 

ودع�ا »زبائ�ن امل�رصف اىل مراجع�ة فروع�ه كاف�ة يف بغ�داد 
واملحافظ�ات لغرض االط�الع عى الضواب�ط والتعليم�ات وآلية 

التقديم والحصول عى القرض«.

الرافدين حيدد مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون 
دينار لرشاء دار سكن

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الربية وجود أي تأجيل أو تغير يف مواعيد امتحانات 
الدور الثاني ملرحلتي االبتدائية واملتوسطة املزمع انطالقها نهاية 
األس�بوع املقبل عى الرغم من االوضاع السياس�ية والتظاهرات 
يف العاصم�ة بغ�داد. وق�ال عض�و هيئة ال�رأي يف ال�وزارة مدير 
تربي�ة الكرخ الثانية قي�س الكالبي، أن :«ال�وزارة أنجزت جميع 
االس�تعدادات الفنية واللوجس�تية الخاصة بإج�راء االمتحانات 
الوزاري�ة لل�دور الثان�ي للع�ام ال�درايس 2021  2022 للمراحل 
املنتهي�ة االبتدائية واملتوس�طة املزمع انطالقها نهاية األس�بوع 
املقبل«.وأش�ار إىل، أن »االمتحانات التي س�تنطلق يوم الخميس 
املوافق ال� 25 من آب الجاري وتس�تمر حتى ال� 30 منه بالنسبة 
للمرحل�ة االبتدائي�ة وال، 31 من الش�هر نفس�ه لطلب�ة املرحلة 
املتوس�طة، باقي�ة كما ه�ي وال تأجيل أو تغير فيها«.يش�ار إىل 
أن وزارة الربي�ة قد س�محت لطلبة الس�ادس االبتدائي والثالث 
املتوسط الراسبني بثالثة دروس، بأداء امتحان الدور الثاني للعام 
ال�درايس 2021 - 2022 مراع�اة لظروف الطلب�ة واألوضاع التي 

يمر بها البلد .

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف مصدر يف وزارة التجارة، أمس الثالثاء، عما يحتاجه العراق 
من استراد للحنطة لتأمني الحاجة املحلية منها.

وذكر املصدر أن »العراق س�يحتاج الس�تراد نح�و 3 ماليني طن 
عى أقل تقدير للوصول اىل موسم الحصاد القادم«.

ولفت اىل ان »املوسم التسويقي للحنطة هذا العام حقق أعى مما 
هو متوقع يف االنتاج«.

وأش�ار املصدر اىل انه »ومع االس�تراد س�يتمكن العراق من سد 
احتياجاته من الحنطة حتى شهر نيسان من العام املقبل«.

وكان�ت وزارة التجارة ع�ن تحقيق مليون�ني و200 الف طن من 
املوس�م التس�ويقي للعام الحايل فيما حقق أقليم كردستان أكثر 

من 322 الف طن.

الرتبية: ال تأجيل المتحانات الدور الثاين للدراستني 
االبتدائية.. واملتوسطة وتنطلق األسبوع املقبل

التجارة تكشف ما حيتاجه 
العراق من حنطة مستوردة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، أمس الثالثاء، ضبط 8 حاويات مخالفة لرشوط وضوابط 
االستراد يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أنه »تم ضبط 8 حاويات مخالفة 
لرشوط وضوابط االستراد يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل«.

وأض�اف البيان، أن�ه »من خالل الكش�ف والتدقيق تبني وجود )م�واد كيمياوية خطرة، 
وحدات تربيد مركزي(«، مؤكداً أن »جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية املسموحة 

عى بقائها يف امليناء دون مراجعة أصحاب العالقة«.
وأش�ار إىل، أن�ه »تم تش�كيل لجنة م�ن الجهات العامل�ة وتنظيم مح�ر ضبط أصويل 

وإحالتها إىل مركز رشطة الجمرك«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة اإلحص�اء الركي�ة، أم�س 
العراقي�ني  رشاء  تراج�ع  ع�ن  الثالث�اء، 
للعق�ارات يف تركيا ألكثر م�ن النصف بعد 
الش�عوب رشاء  هيمن�ة روس�ية كأكث�ر 
للعق�ارات يف تركي�ا خ�الل ش�هر تم�وز 

املايض.
ان  تقري�ر صحف�ي،  يف  الهيئ�ة،  وقال�ت 
لألجان�ب  تركي�ا  يف  املن�ازل  »مبيع�ات 
انخفض�ت بنس�بة 12.4٪ يف تموز 2022 
مقارنة بالش�هر نفس�ه من العام السابق 
وأصبح�ت 3 االف و939 من�زاًل، حصل�ت 
انطاليا عى املرتبة االوىل بواقع ألف و421 

منزال، وجاءت اسطنبول يف 
املرتبة الثانية بمبيعات ألف 
و154 من�زاًل، ث�م مرس�ني 

بواقع  289 منزال«. 
واضاف�ت ان »تركي�ا باعت 
خالل سبعة أشهر االوىل من 
الع�ام الحايل  39 ألفا و322 
وبنس�بة  لألجان�ب  من�زال 
ارتف�اع بلغ�ت 57.4٪ ع�ن 
الع�ام  م�ن  الف�رة  نف�س 

السابق«.وأش�ارت إىل أن »الروس تصدروا 
باق�ي ال�دول يف األكث�ر رشاء للعقارات يف 
تركيا خالل تموز وبعدد الفا و 28 منزال«، 
وج�اء االيراني�ون باملرتب�ة الثاني�ة حيث 
اشروا 431 منزالً، والعراقيون ثالثا وبعدد 
ب� 380 منزال منخفضة عن الشهر السابق 
الذي كان 807 منزال، وكازخس�تان رابعا 
بعدد 190 منزال، وأوكرانيا خامسا وبعدد 
166 منزال«.ويتص�در العراقيون يف قائمة 
رشاء املن�ازل يف تركيا منذ العام 2015، إال 
أن�ه تراجع للمرك�ز الثاني بع�د إيران مع 
بداية العام 2021، قبل أن يراجع للمركز 
الثالث منذ شهر نيسان املايض بعد هيمنة 

روسية عى العقارات الركية.

ضبط 8 حاويات خمالفة لرشوط 
االسترياد يف ميناء أم قرص

تركيا: انخفاض يف إقبال العراقيني عىل رشاء 
العقارات يف متوز املايض

بالتفاصيل.. العراق وايران يوقعان 
مذكرة تفاهم يف جمال الرقابة املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى مهرداد بذرباش، أم�س الثالثاء، رئيس ديوان الرقابة املالية االتحادي 
بجمهوري�ة الع�راق، ووفد م�ن ديوان الرقاب�ة املالية العراقی�ة يف العاصمة 
طهران. ووقع رئيس محكمة التدقيق العليا يف إيران مهرداد بذرباش ورئيس 
ديوان الرقاب�ة املالية االتحادي بجمهورية العراق، رافل ياس�ني خضر عى 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون املشرك، والتقى مهرداد بذرباش الیوم الثالثاء 
رئي�س ديوان الرقابة املالي�ة االتحادي بجمهورية الع�راق، ووفد من ديوان 

الرقابة املالية العراقیة يف العاصمة طهران. 
وأش�ار خ�الل االجتماع إىل العقود املربمة بني البلدي�ن يف مجال تصدير الغاز 

والكهرباء مؤکدا عى رضورة سداد ديون العراق إليران. 
وتط�رق إىل القضايا البيئي�ة ومنها ظاهرة الغبار وتل�وث الهواء الناجم عن 

هذه الظاهرة وقال أن أزمة الغبار تعود إلی سوء إدارة املياه. 
واقرح إنشاء منظمة محاکم محاسبات الدول اإلسالمية وأشار إىل القدرات 
املوجودة يف هذه الدول وقضايا ذات االهتمام املش�رك بینها واعترب تشكيل 
هذه املنظمة رضوريا لتنفيذ إجراءات املراقبة املشركة وتعزیز التعاون بین 
الدول. وناقش الجانبان، املوضوعات املختلفة کتنفيذ مش�اريع مشركة يف 
مجال النفط من أجل اس�تخدام االحتياطيات وحماي�ة موارد النفط والغاز 

املشركة ورضورة التخطيط ملتابعة تنفيذ املشاريع. 
من جانبه رحب رافل ياس�ني خضر باقراح بذرباش بش�أن إنشاء منظمة 
محاکم محاس�بات الدول اإلس�المية واعت�ربه بمثابة خط�وة جديدة نحو 

تعزیز الوحدة والتنسیق بني الهيئات الرقابية املالية. 
ودعا بذرباش إلی زيارة العراق معربا عن أمله يف أن يس�هم توقيع املذكرة يف 

فتح افاق جديدة للعالقات الثنائية بني البلدين.

العراق يعلن التزامه باتفاق »أوبك«: 
هذا انتاجنا النفطي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط الوطنية 
}سومو{ إلتزام العراق بمقررات منظمة 

أوبك الخاصة بزيادة اإلنتاج النفطي.
 واتفق أعضاء منظمة أوبك بلس، مؤخراً 
عى زيادة يف س�قف اإلنتاج لش�هر أيلول 
املقب�ل بإضافة كمي�ة 100 أل�ف برميل 
بالي�وم، وبحس�ب املنظم�ة ف�أن حصة 
اإلنت�اج الخ�اص بالع�راق لش�هر أيلول 
ح�ددت بكمية أربعة مالي�ني و 663 ألف 

برمي�ل يومياً.وقال مدير عام الرشكة عالء 
اليارسي يف ترصي�ح صحفي، إن »منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوبك( ألزمت العراق 
مؤخ�را بزي�ادة صادرات�ه النفطي�ة إىل 3 
ماليني و 800 أل�ف برميل يومياً« مبيناً أن 

»ه�ذه الزيادة ال يمك�ن أن تؤثر يف الخزين 
السراتيجي للنفط«.

وأضاف أن زيادة صادرات العراق تتناسب 
بص�ورة طردي�ة م�ع ارتف�اع مس�تويات 
اإلنتاج املخط�ط لها ضمن اتفاقية )أوبك( 
والدول املؤتلفة معها.وبني أن كمية النفط 

املصدر لش�هر تموز بلغت 102 مليون و 
385 ألف�ا و 49 برمي�اًل، بلغ�ت عائداتها 
و  مليون�اً   541 و  ملي�ارات   10 األولي�ة 
594 ألف�ا و 258 دوالراً.وأوضح اليارسي 
أن سياس�ة الرشك�ة تقت�رص يف تعاملها 
مع ال�رشكات املالكة للمص�ايف، لتحقيق 
القيم�ة العادل�ة ملبيعات النف�وط الخام 
العراقية، إذ تقوم بتس�ويق النفط الخام 
والغاز لغرض الوصول ألهدافها بالتعاقد 
لبيع النف�ط الخام املتاح للتصدير بعقود 
قياس�ية تنطب�ق ع�ى جمي�ع الزبائ�ن 
وف�ق معاير معتمدة ومعروفة يف الس�وق 
العاملية النفطية وبض�وء الكميات املتاحة 
للتصدي�ر وصيغة س�عرية موحدة لجميع 
املش�رين ضم�ن الس�وق الواح�دة تعرف 

بالسعرالرسمي املعلن.

االعامر تصدر توضيحًا بشأن مرشوع أمتتة جباية املاء واملجاري
بواسطة عدادات ذكية

    بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  تواص�ل 
والبلديات العام�ة، تنفيذ مرشوع اتمتة 
الجباي�ة االلكروني�ة ل�مديري�ات )املاء 
واملج�اري والبلديات(، ال�ذي يعد خطوة 
نوعي�ة يف مواكبة التط�ور التكنولوجي، 
وتحوي�ل الجباي�ة م�ن النظ�ام الورقي 
اىل االلكرون�ي وتعظي�م واردات الدول�ة 
والقضاء عى ش�ح املاء والفساد االداري 

واملايل.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة ع�ن املدي�ر العام 
للمديرية العامة للماء نجم الحيايل، قوله 

ان »الهدف من املرشوع هو تحقيق االكتفاء الذاتي 
عرب توفر وتأم�ني املاء الصالح للرشب للمواطنني 
املش�ركني مس�تقبالً، والحد من الضائعات املائية 
وترشيد اس�تهالك املاء، فضالً عن التسديد العادل 
للمستحقات املالية بدون اخطاء والحد من الفساد 

والقضاء عى الروتني وتوفر الوقت. 
وبني، انه« تم تش�كيل ادارة جديدة ومدير مرشوع 
ولجن�ة مرشف�ة علي�ا تأخذ ع�ى عاتقه�ا تنظيم 
بنود العق�د مع الجه�ة املس�تثمرة، بالتعاون مع 
مديريات امل�اء واملجاري والبلدي�ات يف املحافظات 
املش�مولة بنظام املرحلة االوىل، وه�ي محافظات 

)كركوك ودياىل وكربالء املقدسة والنجف 
االرشف(، ام�ا املرحلة الثانية فس�تكون 
ملحافظات )نينوى والبرصة واملثنى(«.   

وأش�ار الحي�ايل اىل انه تم اع�داد النظام 
وف�ق أس�س علمي�ة تص�ب يف تحقي�ق 
الجباية االلكروني�ة الرسيعة، ومتابعة 
الجب�اة وتحدي�د املناطق املجب�اة، حيث 
سيتم اس�تعمال العدادات املائية الذكية 
واخ�ذ الق�راءات باالعتماد ع�ى املواقع 
االلكروني�ة يف التحاس�ب، عرب بطاقات 
مرك�ز  وبرعاي�ة  اختياري�اً  اإلتم�ان 

املعلومات يف الوزارة. 
للم�رشوع  العقدي�ة  »امل�دة  ان  وأك�د، 
تبل�غ )15( س�نة وم�دة تجهيز ونص�ب املقاييس 
للمرشوع تبلغ )5( س�نوات، يت�م فيها تنصيب ما 
ال يق�ل عن مليون�ني ونصف من اجه�زة مقاييس 
مائي�ة ملحافظات الع�راق كافة، وقد بلغت نس�بة 

انجاز املرشوع نحو ٪30«.
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يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

)جتهيز ونصب معمل اسفلت بسعة 160 طن /ساعة مع كسارات حصى ملدينة املوصل  (   
) ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم )املبالغ االضافية (  ملحافظة نينوى 
لع�ام 2021 ( وبكلف�ة تخمينية )4,376,170,000 دين�ار ( )اربعة مليارات 
وثالثمائة وستة وس�بعون مليون ومائة وسبعون الف دينار عراقي(  وبمدة 

تنفيذ )240( يوم   
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم 
العق�ود يف دي�وان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا من تاريخ 
نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي  ليوم 2022/8/31( للحصول عىل 
نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 4,000,000 ماليني دينار فقط 

) اربعة ماليني دينار  ( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق ومختوم 
ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوان�ه ويودع يف صندوق 
العط�اءات ل�دى لجنة فت�ح العطاءات  مرفق�ا معه الوثائق واملستمس�كات 
املذك�ورة يف الصفح�ة رق�م )2( علما ان تاري�خ الغلق ي�وم الخميس املوافق 
2022/9/1 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف ترف�ض العطاءات بعد هذا 

املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس املوافق 
2022/8/25 لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة العطاء 

مع التقدير

حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2022/36 / بلدية ) تنمية االقاليم 
املبالغ االضافية لعام 2021 ( للمرة الثانية

العدد : 19368
التاريخ : 2022/8/16

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

م/ اعالن مناقصة خارجية للمرة الثانية 
تعلن شركة مصافي الجنوب ) شركة عامة ( عن اعالن المناقصة التالية :  

فع�ىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظ�ة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

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

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم 
ورق�م املناقص�ة 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 2022/9/26 الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر 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 ممثليه�م الراغب�ني بالحض�ور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة 
مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2022/9/26 الساعة الواحدة بعد الظهر 

حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله 

4 � تقدي�م كافة الوثائق  املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية ) ورقة بيان�ات مقدمي العطاءات (بما 
فيه�ا معايري التاهيل املطلوبة  ابت�داء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة  ويف حالة عدم توفر اي من 

املستمسكات املذكورة  سوف يستبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها 

6 � يجب مىلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية )اس�تمارة تقديم العطاء واس�تمارة متطلبات التاهيل( وتقديم املقرح 
الفني ومىلء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة 

7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغل�ق عىل ان يكون مبلغ العط�اء التجاري املقدم 
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م 
املناقص�ة ع�ىل ان ال تق�ل مدة نفاذيته ع�ن )28( يوما من تاريخ نفاذ العط�اء عن طريق مرصف  عراق�ي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي وبمبلغ قدره  )14700( فقط اربعة عرش الف وسبعمائة   دوالر امريكي 
9 �  ش�مول العم�ال العراقي�ني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاق�دة مع ال�رشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11  � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون 

تعويض مقدمي العطاءات 
13  � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعالن 
قدم�ت املواطنة ) نج�اة قنرب هاش�م (  الدعوى 
لتبديل ) اس�م ( وجعله ) ليىل ( بدال من ) نجاة ( 
فمن لديه حق االع�راض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
وفق امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة املوحدة رقم 

3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواط�ن ) زي�دان خل�ف زي�دان (  الدعوى 
لتبدي�ل ) اللقب ( وجعله ) املرس�ومي ( بدال من 
) الرس�ومي ( فمن لديه ح�ق االعراض عىل ذلك 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوما وف�ق امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 9019
التاريخ 2022/6/14

اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن  )نج�م عبد مجيد (  
ال�ذي يروم   تبديل لقب�ه وجعله )املعموري 
( ب�دال من  )العاب�دي( ال�وارد يف قيدة لعام 
1957  فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 9020
التاريخ 2022/6/14

اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن  )س�عد نجم عبد(  
ال�ذي يروم   تبديل لقب�ه وجعله )املعموري 
( ب�دال من  )العاب�دي( ال�وارد يف قيدة لعام 
1957  فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

رئاسة اجلامعة العراقية / شعبة العقود احلكومية 
 ) Lexus ( جتهيز سيارة نوع الند كروز ) م / اعالن مناقصة ) 1 / 2022

 ) Lexus ( لتجهيز س�يارة نوع تويوتا لكزز ) تعلن رئاس�ة الجامعة العراقية عن اجراء املناقصة املرقمة ) 1 / 2022
ياباني حديثة املنشأ عدد ) 1 ( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 000 / 000 / 160 ( مائة وستون مليون دينار عراقي ال 

غريها .
فعىل الراغبني ممن يملكون القدرة عىل التجهيز مراجعة ش�عبة العقود الحكومية / االعظمية / قرب املقربة امللكية 
للحص�ول ع�ىل كافة مس�تندات املناقصة لقاء مبل�غ ) 000 / 100 ( مائة الف دينار عراقي ال غريه�ا غري قابلة للرد 
وس�تفتح العطاءات يف ش�عبة العق�ود الحكومية الس�اعة الثانية عرش صباحا م�ن يوم ) االح�د ( املوافق 28 / 8 / 
2022 او الي�وم ال�ذي يليه اذا تعذر فتحها يف نف�س اليوم وتوضع العطاءات داخل ظ�رف مغلق مختوم ومؤرش عليه 
اس�م املناقصة واس�م وعنوان الرشكة يف صندوق العطاءات او تس�لم اىل مقرر لجنة فتح العطاءات لقاء وصل يؤيد 
االستالم وسوف يستبعد كل عطاء غري مستويف للرشوط الواردة يف االعالن وان موعد عقد املؤتمر الخاص باالجابة عن 
استفس�ارات املناقصني هو الس�اعة العارشة من صباح يوم ) االحد ( املوافق 21 / 8 / 2022 يف قسم شؤون الديوان 
/ ش�عبة االليات والنقل يف مجمع االعظمية – علما ان الجامعة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
لالطالع عىل املزيد من املعلوم�ات ح�ول مستمس�ك�ات ورشوط املناقصة يمكن زيارة موق�ع الجامع�ة االلكرون�ي 

 ) www.aliraqia.edu.iq(
املستمسكات املطلوبة ورشوط التقديم 

1-تقديم هوية تصنيف رشكة او هوية غرفة تجارة او اجازة ممارسة املهنة نافذة او شهادة تاسيس الرشكة .
2-تقدي�م التامين�ات االولية بمبل�غ ) 1 % ( من مبلغ العطاء معنونة اىل الجامعة العراقي�ة / صندوق التعليم العايل / 

نافذ ملدة ) 90 ( يوم .
3-املستمسكات الثبوتية ملدير الرشكة او صاحب العالقة ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن( 

4-تقديم كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل الجامعة العراقية .
5-سيتم اعتماد نسب الرجيح الغراض الرسية .

6-تقديم قائمة باالعمال املماثلة مصادق عليها من قبل الجهات صاحبة العالقة .
7-وصل الرشاء النسخة االصلية .
8-السيارة مكفولة من اي رضر 

9-تكون تكلفة اللوحات املرورية ضمن مبلغ الكلفة التخمينية املعلنة .
10-عىل من ترسو عليه املناقصة تقديم تامينات قانونية ) الضمان حسن التنفيذ ( بنسبة 5 % من مبلغ العقد نافذة 

طيلة مدة التجهيز ويستمر اىل مابعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية .
11-للجامعة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض الرشكات .

12-تكون مدة نفاد العطاء ) 120 ( يوم من تاريخ فتح العطاءات

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف اإلتحادية
محكمة ب���داءة الكوفة 
العدد/ 1050/ب/2022

التاريخ :2022/8/16 
م / اعالن 

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل )19/158( )مقاطعة 
18 عل�وة الفح�ل( يف النج�ف  / الكوف�ة علي�ه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه وقيمته املق�درة ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل ثالثون يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن 
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة البالغ�ة بموجب صك مصدق 
الم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة الكوف�ة  وصادر من 
م�رصف الرافدين فرع مس�لم ب�ن عقيل )ع( يف 
الكوف�ة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري من االعالن يف 
قاعة املحكمة وعىل املشري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض 

يارس مالك النفاخ 
االوصاف / 

عبارة عن دار سكن يتكون من استقبال و صالة 
وغرفت�ني ن�وم ومطبخ وحم�ام ومرافق وحمام 
ومراف�ق صحي�ة مبن�ي يف الطاب�وق ومس�قف 

بالكونكريت املسلح وتبلغ مساحته 200م 
القيم�ة املق�درة : مائ�ة وخمس�ة ملي�ون دينار 

عراقي 
��������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 776   

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  الغرب
الجنس: عرصة مسيجة

النوع : 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :   50 ’391 م2
املشتمالت : السياج من الطابوق

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : ورثة عذاب براك
مقدار البيع : 125162500 ديناراً  مائة وخمسة 
وع�رشون ملي�ون ومائ�ة واثن�ان وس�تون الف 

وخمسمائة ديناراً
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف غماس يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن )ع�ذاب براك ش�دة ( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن ) م�رصف الصناع�ي / باب�ل( البالغ ) 
300000000 ( ثالثمائ�ة ملي�ون دين�اراً فع�ىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  )اعاله( 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف غماس

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1101   

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  الغرب
الجن�س: ارض املضي�ف م�ع بنائه�ا وغرفت�ني 

وصحيات وكراج
النوع : 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :   4 , 689  م2
املش�تمالت : مضي�ف مس�لح + غرفت�ني ن�وم 

وصحيات مع كراج وصحيات خارجية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : ورثة عذاب براك
مق�دار البي�ع : 210350000  دين�اراً   مائت�ان 

وعرشو ماليني وثالثمائة وخمسون الف ديناراً
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف غماس يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن )ع�ذاب براك ش�دة ( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن ) م�رصف الصناع�ي / باب�ل( البالغ ) 
300000000 ( ثالثمائ�ة ملي�ون دين�اراً فع�ىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  )اعاله( 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف غماس
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1098   

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  الغرب
الجنس: ارض الدار مع بنائها

النوع : 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :   390  م2
املشتمالت : خمس�ة غرف نوم + صالة + مطبخ 

وصحيات شيلمان 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : ورثة عذاب براك
مقدار البيع : 156250000  ديناراً   مائة وس�تة 

وخمسون مليون ومئتان وخمسون الف ديناراً
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف غماس يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن )ع�ذاب براك ش�دة ( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن ) م�رصف الصناع�ي / باب�ل( البالغ ) 
300000000 ( ثالثمائ�ة ملي�ون دين�اراً فع�ىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  )اعاله( 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف غماس

اعالن
اىل الرشيك / ) حسني مالجي حسني ( اقتىض 
حضورك اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اصدار 
إج�ازة البناء للعقار املرقم )46655 / 3(  حي 
الن�داء خالل م�دة عرشة أيام وبخالفه س�يتم 
اص�دار االجازة دون حضورك طالب االجازة / 

) محمد مزهر حواس ( .
��������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك�ة / ) لي�ىل عب�د الزه�ره ه�ادي (  
توج�ب عليك الحض�ور اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك ) ف�ؤاد غوييل 
عب�د ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 2564 / 116 ( مقاطع�ة 6 خ�ان 
الحماد الحيدرية  خالل مدة خمسة عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تأريخ 
ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعراض مستقبالً .
��������������������������������������

اعالن
اىل الرشكاء / ) سمريه سعيد ابراهيم و عامر 
عبد املهدي نارص (  توجب عليكم الحضور اىل 
صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك 
لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم ) 
وليد عيل جعفر ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقمة ) 74644 / 3 ( حي النرص 
خ�الل مدة خمس�ة ع�رش يوما داخ�ل العراق 
وش�هر خارج العراق من تأري�خ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم باالعراض 

مستقبالً .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد : 906 / ش / 2022 
التاريخ : 14 / 8 / 2022 

اىل / املدعى عليه / محمد فاضل علوان 
م / اعالن 

للدع�وى الرشعي�ة املقامة من قب�ل املدعية ) 
ملي�س ش�وقي س�عدون ( والتي تطل�ب فيها 
الحك�م بس�لب واليت�ك ع�ن الطفل�ة ) مريم 
محم�د فاض�ل ( وتنصيبه�ا وصي�ة مؤقت�ة 
عليها وبالنظر ملجهولية اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة يف يوم املرافع�ة املوافق 28 / 8 
/ 2022 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب 
عنك فان املرافعة س�تجري بحقك غيابا وعلنا 

وفقا الحكام القانون .
القايض 

عباس ارحيم اليارسي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
��������������������������������������

فقدان 
تاريخ�ه   4014935 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
2019/11/15الص�ادر م�ن )منفذ س�فوان 
الحدودي(بأس�م / إبراهي�م محس�ن حمود. 

فمن يعثر عليه يسلمه اىل جهة اإلصدار.

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 2022/697
خارجية للمرة الثانية

)تجهيز مضخات النفط االسود مع المواد االحتياطية( المبلغ التخميني 
للمناقصة )735,000( $ سبعمائة وخمسة وثالثون الف دوالر امريكي

 IQD
 150000

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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املناقصة رقم )62( خطة تنمية االقاليم 2022 عىل حساب الناكل
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

اعالن  
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية انش�اء مخترب حاس�وب مع تاثيث والتجهيز عدد 

12 يف الشطرة املركز (  
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام عىل حس�اب الناكل رشكة )قوس النارصية (  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 ان وثيقة الدعوة 

لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)    املدى  �  الرشق � املستقبل العراقي ( 

وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 
الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء   املصادف 2022/8/23 يف املديرية العامة لرتبية 
محافظ�ة ذي ق�ار  فعىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذك�ورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علم�ا ان س�عر العط�اء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوي�ة التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � الكوادر الفنية 

ب � املتطلبات املالية  :
اوال / املوارد املالية ) السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )96,000,000( ستة 

وتسعون مليون  دينار عراقي 
ج � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , 
ال�رشكات اململوك�ة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 

يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة 
ثالثا : عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار  

ونسخة من الهوية الرضيبية للرشكة 
رابعا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية 
خامس�ا : هوية تس�جل وتصني�ف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط  وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حس�ب ما 

مطلوب يف الجدول  ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة 
ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحسن التنفيذ 
بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطي�ط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهي�ل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفني�ة  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )%30( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 � تكون االولوية للمواد  االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه   مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15  � ان اخ�ر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االح�د  املصادف 2022/8/28 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار 
� قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار 
سابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني 
ويلت�زم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤي�د حجبها وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني 
بالحض�ور اىل دي�وان محافظة ذي قار  مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا ص�ادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 �  تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة
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املناقصة رقم )64( خطة تنمية االقاليم 2022 عىل حساب الناكل

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 اعالن  

تعل�ن محافظ�ة ذي ق�ار ) العقود الحكومية (  ع�ن مناقصة مرشوع )االعم�ال التكميلية انش�اء وتجهيز مدرس�ة ابتدائية 12 صف يف  
النرص(   

ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2022  عىل حساب الناكل رشكة )قوس النارصية (  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 ان وثيقة 

الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)    الزمان �  العدالة � املستقبل العراقي ( 

وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 
الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء   املصادف 2022/8/23 يف املديرية العامة لرتبية 
محافظ�ة ذي ق�ار  فعىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذك�ورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علم�ا ان س�عر العط�اء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوي�ة التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � الكوادر الفنية 

ب � املتطلبات املالية  :
اوال / املوارد املالية ) السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )86,000,000( ستة 

وثمانون مليون  دينار عراقي 
ج � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , 
ال�رشكات اململوك�ة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 

يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة 
ثالثا : عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار  

ونسخة من الهوية الرضيبية للرشكة 
رابعا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية 
خامس�ا : هوية تس�جل وتصني�ف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط  وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حس�ب ما 

مطلوب يف الجدول  ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة 
ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحسن التنفيذ 
بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطي�ط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهي�ل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفني�ة  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )%30( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 � تكون االولوية للمواد  االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه   مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15  � ان اخ�ر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االح�د  املصادف 2022/8/28 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار 
� قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار 
سابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني 
ويلت�زم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤي�د حجبها وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني 
بالحض�ور اىل دي�وان محافظة ذي قار  مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا ص�ادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 �  تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 8684

التاريخ 2022/6/8
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )مقداد نجم عبد(  الذي يروم   تبديل 
لقب�ه وجعل�ه )املعم�وري ( ب�دال م�ن  )العابدي( ال�وارد يف 
قي�دة لعام 1957  فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

إىل الرشكاء رواء عبد الله مسلم و زينه سعد مالك
توج�ب عليكم الحض�ور إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبي�ت اقراركم باملوافقه ع�ىل قيام رشيككم 
بيداء عبد عناد بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 
102931/3 حي الس�الم خالل مده خمسه عرش يوما داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 8686

التاريخ 2022/6/8
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )صفاء نجم عبد(  الذي يروم   تبديل 
لقب�ه وجعل�ه )املعم�وري ( ب�دال م�ن  )العابدي( ال�وارد يف 
قي�دة لعام 1957  فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������������������������
تنويه

الحاقا باالعالن املنش�ور يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2663 يف 2022/8/11 الخ�اص باعالن مكتب استنس�اخ يف 
كلية الط�ب جامعة الكوفة يصحح مبل�غ القيمة التقديرية 
الس�نوية لبدل االيجار ليكون 2990000 مليونان وتسعمائة 

وتسعون الف دينار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 12340

التاريخ 2022/8/16
اعالن

بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املس�تدعي   )حيدر غازي 
كري�م (  طلب�ا لغرض تبدي�ل لقبها وجعل�ه  )العبادي( بدل 
من  )الرشوك�ي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فقدت مني الوثيقة املرقمة 2003462/5 يف 2020/12/22 
الص�ادرة من اعدادية الش�يخ احمد الوائ�ي رض املعنون اىل 
جامع�ة ميس�ان كلي�ة الرتبي�ة املفتوحة باس�م رحمن عبد 

منديي يوسف من يثر عليها تسليها لجهة االصدار

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشطي  عبد الحس�ن ماهود مهاوي 

عبد الرضا (   
املنسوب اىل  / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

العنوان /  محافظة البرصة القبلة 
بم�ا ان�ك متهم وفق املادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  رقم 14 

لسنة 2008 املعدل 
الختالسك املسدس الحكومي  الذي بذمتك و املرقم  

GMN128 2008 نوع كلوك مع  ملحقاته   عام 
,ولم تقوم باعادة ما بذمتك او دفع مبلغ التضمني لحد االن 

وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا  االعالن عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة قوى االمن الداخي االوىل / املنطقة الخامس�ة 
الب�رصة خالل مدة ثالثون يوما  من تاريخ تعليق هذا االعالن  
يف محل اقامتك ومقر عملك  وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة 

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

فقد س�ند العقار املرقم 20925/3 حي النرص باس�م رزيقه 
وهيب حساني من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف كربالء املقدسة
العدد 3204/ب/2022

التاريخ 5/ 7/ 2022
اىل املدعى عليه عقيل هاشم حيدر شاوي 

أقام املدعي مدير املدينة الطبي�ة إضافة إىل وظيفته الدعوى 
املرقم�ة أع�اله طل�ب فيها س�داد دي�ن ومق�دارة 591619 
خمس�مائة وواحد وتس�عون الف وس�تمائة وتس�عة عرش 
دينار عراقي وملجهولية محل إقامتك يف الوقت الحارض تقرر  
تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور أمام 
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املواف�ق 29/ 8/ 2822 يف 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا وبخالفه س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا
القايض

حسني ابراهيم الناطور
��������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشكاء كرار محمد عي هادي و نجم عبود حميد

اقت�ىض حظوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بن�اء للعق�ار املرق�م 92/3 ح�ي النف�ط خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه

حوراء محمد عي هادي

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

العدد  :1179
التاريخ: 2022/8/11

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

العدد  :1181
التاريخ: 2022/8/11

الدكتور
حممد هادي حسني 

حمافظ ذي قار

الدكتور
حممد هادي حسني 

حمافظ ذي قار

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق ت

250,000
الف دينار 

انشائية 
الدرجة 
التاسعة

1%من قيمة 
الكشف 
التخميني 

الشطرة
مديرية 

تربية ذي 
قار  

االعمال التكميلية  انشاء مختبر حاسوب 
مع التاثيث والتجهيز عدد 12 في 

الشطرة المركز  
270
يوم  844,404,000 1

العدد الكوادر الفنية ت
2 مهندس مدني 1
1 مساح 2

العدد الكوادر الفنية ت
1 مهندس مدني 1
1 مساح 2

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق ت

250,000
الف دينار 

انشائية الدرجة 
التاسعة

1% من قيمة 
الكشف التخميني النصر مديرية تربية 

ذي قار  
انشاء وتجهيز مدرسة 

ابتدائية 12 صف في النصر
300
يوم  841,735,000 1
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»احتضار الفرس«.. رؤية األلـم يف خاليا الروح
           راسم المدهون

تجرب�ة الكاتب الس�وري خليل صويلح 
الروائي�ة الجدي�دة »احتض�ار الف�رس« 
عن الحرب يف س�ورية تنطلق من قاعدة 
مختلف�ة، وتخت�ار رؤى مختلفة تذهب 
والوع�ي  بالعين�ن  التحدي�ق  إىل  كله�ا 
واملخيل�ة مًعا يف أهوال ال تش�به س�وى 
الكاب�وس: إنه�ا كتاب�ة تغامر يف رس�م 
الهل�ع الذي يطبق ع�ى الجميع ويجعل 
الحياة ذاتها ترتن�ح يف االتجاهات كلها، 
فال تجد إال الكابوس الثقيل الذي يش�به 
الزلزال يف تناسله عن ارتدادات ال تتتابع، 

ولكنها ال تتوقف.
صويل�ح  رواي�ة  الف�رس«  »احتض�ار 
الجديدة )منش�ورات رشك�ة املطبوعات 
للن�ر والتوزي�ع � ب�روت( بانورام�ا 
شاس�عة تتسع لقصص وحكايات تربع 
يف هج�اء أهوال الح�رب، إذ تحولت عند 
كثر من أبطالها إىل عودة لبدائية الغرائز، 
يف أرشس حاالته�ا، وأش�دها همجي�ة، 
خصوًص�ا تل�ك الغرائ�ز الت�ي »تتكىء« 
عى مقوالت وتفسرات ألنواع ال تحىص 
من اله�وس الديني الذي يحار يف اختالق 
األعداء، فيقع يف دائرة مغلقة من العداء 
للجميع، وال يب�ر إال بالدم. إنها محنة 
أولئ�ك الذي�ن وهبهم »وعيهم الش�قي« 
الق�درة ع�ى الفت�ك باآلخر، وه�و هنا، 

حرفًيا، أي آخر، ال ليشء سوى أنه مختلف 
يف قناعات�ه وبالتدقيق أكثر، الوعي الذي 
يبيح لصاحبه أن يأخ�ذ املجتمع بطلقة 
البندقي�ة واملتفجرة إىل كه�وف العصور 
البدائي�ة. قيم�ة ه�ذا اله�ول، إذ يتحول 
إىل رواي�ة هو تماًم�ا يف انتمائ�ه للحياة 
الصافي�ة م�ن أي أوه�ام أيديولوجي�ة 
يمك�ن أن تح�ر ملحارب�ة أيديولوجية 
أخ�رى، هي حال�ة انتصار للحي�اة التي 
تتعرض للقتل بش�تى الوسائل البدائية، 
وال تنت�ر إال لحق ضحاياها من البر 
العادين يف رف�ض املوت كفكرة همجية 
ال تشبه ذلك املوت »العادي« و«املألوف« 
ال�ذي عرفه اإلنس�ان نهاي�ة للحياة، أي 

امتداًدا طبيعًيا لها.
ه�ي رحل�ة روائية أؤك�د أنه�ا مختلفة 
ع�ن كل ما كتبه خلي�ل صويلح ذاته من 
قب�ل، وهو ع�ى كل حال جمي�ل وثمن، 
واختالفه�ا ه�ذه امل�رة يذهب بن�ا نحو 
جرأة صائبة يف القبض عى الهول، وعى 
قس�وة الهلع الطالعن من زلزال الرغبة 
الوحش�ية يف تدم�ر الواق�ع بوحش�ية، 
والع�ودة بناس�ه كله�م إىل ن�وع جدي�د 
ومختل�ف عن تلك العبودي�ة التي عرفها 
تاريخ البر يف عصورهم الوس�طى، أي 
تماًما قبل أن تتأس�س ال�دول الحديثة، 
وقب�ل أن يمتلك اإلنس�ان رؤى الحضارة 
والتنوي�ر، وما فيها من مع�ارف تنتمي 

للوع�ي وتجان�ب ب�ؤس الق�وة. ح�دث 
الرواية يمزج بن قسوة الوقائع وذاكرة 
بطله�ا، ببس�اطة أركانه�ا األه�م، األم، 
والبيت، وصور الحي�اة اليومية، ورحلة 
الح�رب  املس�تحيل يف متاه�ات  تش�به 
يقطعها البطل الروائي من شمال بالده 

إىل جنوبه�ا، نرى خاللها الحرب تمس�ك 
باملصائ�ر واألرواح فيم�ا يش�به لهاًث�ا 
متص�اًل يحمل ص�ور القتل بأش�كال ال 

تحىص وال تعد.

أهي حرب ألجل الحرب؟

سؤال يفرض نفس�ه، ويفرضه السياق 
الروائي الذي يطفح بقصص ومش�اهد 
جموح بدائي�ة الفكر املتخل�ف والحاقد 
يف اندفاع�ه الجنوني نح�و تأبيد الحرب 
واعتباره�ا بدياًل للحي�اة ذاتها: ال مكان 
أم�ام وحش�ية التط�رف ه�ذا إال للوعي 

الوح�يش ال�ذي يعت�دي ع�ى الع�ادات 
فيجع�ل  للب�ر،  البس�يطة  اليومي�ة 
التدخ�ن وحالق�ة الذق�ن خروًج�ا عى 
»تعالي�م الدين«، ويمنح أولئك املدججن 
بأفكاره�م »الدينية« املجنون�ة أوصياء 
عى الوعي، بل عى الحارض كله، عى أمل 
واحد وحيد هو الس�يطرة عى املستقبل 
القادم وتوجيهه تحت تهديد الس�الح إىل 
مغارات العصور الوسطى وكهوفها كي 
يعود الب�ر للبدء يف الحي�اة والحضارة 

من خطواتها األوىل قبل اكتشاف النار.
هي رواية هجاء الحرب بمفردات أحداث 
وحكايات تتناسل ونرى وقعها العميق يف 
نفوس أبطالها من الناس يف حرب كربى 
تب�دو للرائي أن ال نهاية له�ا. أهم ما يف 
»احتضار الفرس« هو يف انحيازها للحياة 
بمعناها الواس�ع العمي�ق، الذي ينتر 
لفكرة تغيب يف ضباب الحرب وفوضاها 
الشاملة، وهي أن كل هؤالء املتقاتلن ال 
بد أن يعودوا إىل اللقاء والعيش املشرتك، 
رغ�م كل ما يبدو اليوم م�ن كوابح أمام 
هذه الفك�رة. هو س�ياق درامي يذهب 
نح�و قراءة األلم من خ�الل حياة الناس 
يف تفاصيل أيامه�م وجزئياتها الصغرة 
التي قد تبدو يف الزمن العادي هامش�ية 

أو قليلة األهمية.
تنتسب رواية خليل صويلح إىل الرتاجيديا 
أكث�ر م�ن انتس�ابها ألي عوال�م فني�ة 

أخرى، ونلحظ فيه�ا أن الحدث الصادم 
واللغ�ة الصادم�ة يحم�الن مًع�ا وهًجا 
عاصًفا بضوئه يرس�م صورة بانورامية 
كربى لحدث الحرب باعتبارها »البطل«، 
أو الش�خصية املركزي�ة التي تب�دأ منها 
كل األحداث وكل ترفات الش�خصيات 
وم�آالت حياتهم، وه�ي مركزية تدفعنا 
يف  ت�كاد  الرواي�ة  أن  ملالحظ�ة  كق�راء 
بنائيته�ا تق�وم ع�ى رسدي�ة بص�وت 
واحد وحدث واحد يس�يطر عى املس�ار 
كل�ه وي�رتك لنا رؤي�ة تأث�ره يف البر 
والش�خصيات، وأعتقد أن هذه املس�ألة 
بالذات تكتسب جمالياتها ووقعها األشد 
تأثرًا حن تلمع من حدقة مثقف يحاول 
طيلة الرواية وزمنها أن يحتفظ بذاكرته 
األدبي�ة، وأن يس�تعيد منه�ا بال�ذات ما 
يمكن أن يكون مش�ابًها ألحداث الحرب 
الواقعي�ة، أو ق�ادًرا ع�ى تفس�ر هذه 

الجزئية، أو تلك.
خليل صويلح يف رواية »احتضار الفرس« 
يقدم قراءة روحي�ة لحدث كبر.. حدث 
ال يشبه س�وى الزلزال، وصاحب »وراق 
الحب«، و«س�يأتيك الغزال«، آثر أن يتبع 
ما يس�طع من حدقة العن، ومن حدقة 
املخيلة مًعا، من دون أن ينىس ما ينبعث 
وئي�ًدا من الذاك�رة الثقافية، وما تحمله 
من مخ�زون أدب�ي إنس�اني، فينجح يف 

تقديم هذا املوشور الرهيب من األلم.

فيلم »الثنائي«.. عن مستقبل الكائنات املستنسخة ينتهي بمقاتلة نسختها األصلية
           طاهر علوان

يف زمن مس�تقبيل ما قد يجد اإلنس�ان أنه من الس�هل 
أن تك�ون هنالك نس�خة أخ�رى منه تم استنس�اخها 
بس�هولة، هي يف الواقع فرضية من فرضيات س�ينما 
الخيال العلم�ي التي تزعم مواكب�ة الطفرات يف مجال 
التكنولوجي�ا الطبي�ة عالي�ة التط�ور والت�ي تصل إىل 
ذروتها بش�يوع عمليات االستنساخ وما يتبع ذلك عى 
الشاش�ات من تفاعالت نفس�ية وردود أفعال وأحيانا 

رصاعات بن األصل واملستنسخ.
هذه الفرضية يشتغل عليها فيلم “الثنائي” املعروض 
حديثا للمخرج رييل س�ترنز ال�ذي برع يف تقديم هذه 
القص�ة مبتدئ�ا من مش�هد ن�زال أم�ام الجمهور بن 
روبرت )املمثل ثيو جيمس( وبن ش�بيهه أو النس�خة 
املستنس�خة منه، نزال يفرض عليهما أن يتباريا حتى 
املوت، ويف غضون لحظات يتم رفع الغطاء عن خمسة 
أنواع من الس�الح يجب عى املتباريننْ أن يختارا واحدا 

منها لغرض املباراة، هكذا تقول قواعد النزال.
سوف ننتهي من هذه املشاهد الدامية لننتقل إىل سارة 
)املمثل�ة كارين غيالن( الت�ي تعيش يومه�ا الروتيني 
املعتاد وتكثر من رشب الكحول فيما ال يبدو أنها تتمتع 
بعالقة متينة مع صديقها بيرت )املمثل بيوال كوايل( وال 

يبدو أنها تتمتع بعالقة متينة أيضا مع والدتها.

تفي�ق س�ارة يف أح�د الصباح�ات ع�ى بقع�ة دم عى 
وس�ادتها، وعندما تذهب إىل املستش�فى يحدث معها 
اليشء نفسه وهناك تخربها الطبيبة بأنه لم يبق لديها 
من وق�ت طويل للحي�اة وأنها مصاب�ة بمرض خطر 
ونادر رسعان ما س�ينتر يف جسدها وعليها أن ترتب 
اآلن موض�وع موتها فيما إذا كان�ت ترغب يف أن تدفن 

أو تحرق جثتها.
ه�ذا التح�ول الدرامي لم يك�ن يف ذهن س�ارة أن أحدا 
س�يعلم ب�ه، لكن ع�ن طريق الخط�أ يتم إرس�ال تلك 
التفاصي�ل إىل الخطيب بيرت، وعندها تكتش�ف س�ارة 
أن صديقه�ا غ�ر مبال بمحنته�ا، لكن ما ل�م يكن يف 
الحس�بان ه�و أن لها حق�ا يف أن تكون هنالك نس�خة 
منها لكي تحمل اس�مها ولك�ي ال تفجع أمها بموتها، 
وبالفع�ل يتم إنج�از ذلك وخالل وق�ت قصر تكون يف 
مواجهة نس�ختها املقابل�ة لتبدأ تدريبه�ا عى حياتها 
الجديدة وتخربه�ا بهواياتها وعالقته�ا بخطيبها وما 

تفضل من طعام وغر ذلك.
املرأة التي توش�ك عى املوت والتي سلّمت بقدرها ليس 
عندها الكثر لتفعله، انتظرت قدرها خالل بضعة أشهر 
ولم تكن تحسب خاللها أن نسختها املقابلة قد تفوّقت 
عليها فأخذت منها خطيبها الذي وجد يف املستنس�خة 
طباع�ا اجتذبته أكث�ر من صديقت�ه الحقيقية، وحتى 
األم يف انجذابها إليها تجد فيها اهتماما أكثر من ابنتها 

الحقيقية، هذه املعطيات التي تحيط بس�ارة تجعلها 
تعي�ش يف وحدة قاس�ية لكنها تخرج من املستش�فى 

بمفاجأة أن املرض قد اختفى وأنها لن تموت قريبا.
ويس�ر الفيل�م وف�ق فرضي�ة تتعل�ق بمس�تقبل م�ا 
غر مح�دد عندم�ا تصدر تريع�ات وقوان�ن تتعلق 
باملستنس�خن وحياتهم، أما يف حالة س�ارة ونسختها 
فإنهم�ا لن تكون�ا عى وفاق وتش�عر س�ارة بأنها قد 
تعرضت إىل رسقة حياتها ولهذا ال يكون أمامها بحسب 
القان�ون إال خ�وض معركة بالس�الح أم�ام الجمهور 
تنته�ي بمقت�ل إحداهما، وله�ذا تبذل س�ارة جهدا يف 

التدريب وتعلم مهارات القتال حتى تنقذ حياتها.
أما نس�ختها املقابلة فإن مس�ارها النفيس والسلوكي 
ال يخل�و من مراوغة ومكر ولهذا تحاول جّر س�ارة إىل 
القبول باألم�ر الواقع والرضا بخس�ائرها، وتصحبها 
لحضور جلس�ات ألش�خاص م�ّروا بمث�ل تجربتهما، 
وانتهت بش�عورهما بالحزن لفراق النس�خة املقابلة، 
أما س�ارة فتنتفض رافضة أية مس�اومة أو لن فال بد 

أن تختفي سارة املستنسخة بأي شكل.

تتعلق باملستنسخن وحياتهم
ويف الوق�ت ال�ذي اختارت في�ه البطلة الطري�ق املعتاد 
بخوض املعركة أمام الجمهور، اختارت نسختها خطاً 
آخر مختلفاً باصطحاب س�ارة إىل الغاب�ة بزعم أنهما 

س�وف تهربان إىل بلد آخر وهناك تفرتقان لكن س�ارة 
تخدع وترب ماء مسموما.

الفت�اة  لتظه�ر  التفاصي�ل  باق�ي  املخ�رج  ويقط�ع 
املستنس�خة وقد انتحلت ش�خصية البطلة وبمساندة 
الخطي�ب واألم مع أنهما يعلم�ان بالخدعة ورغم ذلك 
تسجل سارة عى أنها مفقودة أو هاربة ويطبق عليها 

القانون.
م�ن هنا نج�د أن هذا الن�وع من أفالم الخي�ال العلمي 
يحيلنا إىل االش�تغال عى الفكرة املجردة وعدم الرتكيز 
ع�ى متطلبات أخرى، ولهذا فإن هذه الدراما الفيلمية 
فيه�ا الكثر من عن�ارص فيلم الخي�ال العلمي الناجح 
عى الرغ�م من بس�اطة القصة والتكالي�ف اإلنتاجية 
املح�دودة، إال أن دورا نفس�يا مؤث�را كان بحاج�ة إىل 
ممثل�ة أخرى غر كارين غيالن التي لم تكن بارعة بما 
فيه الكفاي�ة للتعبر عن مأزقها كم�ا أن املخرج وهو 
نفس�ه كاتب الس�يناريو لم يعمق الجوانب النفس�ية 

لسلسلة املآزق التي وجدت سارة نفسها فيها.
أم�ا لجهة اس�تخدام الصوت واملؤث�رات البرية فقد 
تميزت املوس�يقى التصويرية بش�كل واض�ح للتعبر 
عن مأزق الش�خصية وذلك ما يحسب للمغنية وعازفة 
الغيت�ار األمركي�ة إيم�ا ران�دل الت�ي برعت يف رس�م 
الخطوط املوس�يقية الت�ي رافقت املش�اهد وتعّمقت 

خالل ذلك يف وظيفة املوسيقى يف السياق الفيلمي.

اعالن
إىل الريك عيل عبد الزهره

اقت�ى حضورك إىل مقر بلدية الحره لغرض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 1151/1 الحره خالل 
عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
رضغام محمد عبد زيد

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

إىل الركاء هاتف ش�ايب جاس�م و راجحه حس�ن 
علوان

توجب عليكم الحضور إىل صندوق اإلس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى قيام 
رشيككم منتظر عب�د االمر فليح بالبناء عى حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 26885/3 حي الجامعه 
خالل مده خمس�ه ع�ر يوما داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تأريخ نر االعالن وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

���������������������������������������
يوم االربعاء   2022/8/17

) اخطار (
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية

اىل / املتهم الهارب ) ش.م مولود صالح محمد صالح 
)

الساكن / مجهول اإلقامة
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )30( 
يوم�ا ً م�ن تاري�خ ن�ره اذا كن�ت داخل الع�راق او 
خارجه لإلجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة 
)32( ق.ع.د املعدل وبعكسه س�وف تتخذ اإلجراءات 
القانوني�ة ض�دك وتطب�ق بحقك احكام امل�ادة )69( 

ق.أ.د املتضمنة ما ييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.

2-إعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
عليك أينما وجدت.

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

لواء الرطة الحقوقي
سعد عبيد عيل

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

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

إىل الريك حسن عيل محمد 
اقتى حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 52795/3 حي النداء خالل 
عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
محمد جاسم عباس علوان

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 27988/3 حي امليالد باسم هويله 
بخيت حس�ن و زينب و نظيم�ه و زهره بنات حميد جواد 

من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

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

فقد س�ند العقار املرقم 77743/3 حي النر باسم حامد 
س�لطان حي�در عب�اس م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار

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

فق�د من�ي الص�ك املرق�م ) 0379148( يف 5 / 6 / 2022 
والص�ادر من م�رف الرافدين فرع النجف 272 بأس�م ) 
رشك�ة اعت�زاز الخر( / فع�ى من يعثر عليه تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار

���������������������������������������
يوم االربعاء   2022/8/17

) اخطار (
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية

اىل / املته�م اله�ارب ) ش.م  محم�د حس�ن ع�يل جاس�م 
السامرائي (

الساكن / مجهول اإلقامة
اقتى حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل مدة )30( يوما 
ً من تاريخ نره اذا كن�ت داخل العراق او خارجه لإلجابة 
عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د وبعكس�ه 
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام 

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

2-إعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليك 
أينما وجدت.

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

لواء الرطة الحقوقي
سعد عبيد عيل

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

���������������������������������������
يوم االربعاء 2022/8/17

) اخطار (
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية

اىل / املته�م اله�ارب ) ش.م محارب نايف جّس�ام حس�ن 
املزروعي (

الساكن / مجهول اإلقامة
اقتى حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل مدة )30( يوما 
ً من تاريخ نره اذا كن�ت داخل العراق او خارجه لإلجابة 
عن الجريمة املسندة اليك وفق املادة )32( ق.ع.د وبعكسه 
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام 

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

2-إعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليك 
أينما وجدت.

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

لواء الرطة الحقوقي
سعد عبيد عيل

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء 
العدد 896/ش/2022

التاريخ 2022/8/2
اعالن

اىل املدعى عليها / سهامه عبد السادة يوسف
اصدرت ه�ذه املحكمة حكما يف الدعوى املرقمة 
896/ش/2022 يف 2022/7/4 حكم�ا يق�ي 
بقطع النفقة املس�تمرة وملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
يوميت�ن محليت�ن للحض�ور ام�ام ولك�م حق 
الطعن خالل امل�دة القانونية وبخالفه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد عبد الرضا 
���������������������������������������

اعالن
إىل الركاء هاش�م حس�ن حبيب و زهره جواد 

مهدي و عبد العال جواد مهدي 
اقت�ى حضوركم إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 550/3188 
حي الس�عد خالل ع�ره ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه 

حيدر هادي جواد
���������������������������������������

اعالن
إىل الريك زهوري شاكر رشيف اقتى حضورك 
إىل مقر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرقم 40675/3 حي الوفاء خالل عره 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

رؤى جعفر سالم
���������������������������������������

اعالن
إىل الري�ك جعف�ر وفقان خض�ر توجب عليك 
الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان العراق�ي فرع 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى قيام 
رشي�ك فاض�ل تركي عب�د الرس�ول بالبناء عى 
حصته املشاعه يف القطعه 67851/3 حي النداء 
خالل مده خمسه عر يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق من تأريخ نر االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
العدد 2022/429

التاريخ 2022/7/3
قرار حكم غيابي 

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 
بتاريخ 2022/7/3 برئاسة العميد الحقوقي عباس نارص 
غري�ب وعضوي�ة كل من العمي�د  الحقوقي ع�ادل مطر 

جلود والعميد الحقوقي ناطق محمد جرب  
واص�درت حكمه�ا االت�ي بع�د التدقي�ق واملداول�ة بأس�م 

الشعب:
القضية املرقمة 2022/429 

اسم املشتكي الحق العام
اس�م املجرم الغائ�ب  / ر ع محمد عبد الله حس�ن خليفة 

الحلفي
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 

املادة القانونية 32 /من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
1 �   الحك�م عى املجرم ر ع محمد عبد الله حس�ن خليفة 
الحلفي بالسجن ملدة س�بع سنوات وفق احكام املادة 32/

اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املواد 61اوال 
و 69 اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008    الختالس�ه  
التجهيزات الحكومية وهي مخزن بندقية كالشنكوف  عدد 
4 اربع�ة و120 مائة وعرون اطالقه بندقية كالش�نكوف 
م�ع درع واقي عدد 1  والتي اس�تصحبها مع�ه عند غيابه 

بتاريخ 2017/2/8
2 � تضمين�ة مبلغ مق�داره 349,4000 ثالثمائة وتس�عة 
واربع�ون ال�ف واربعمائ�ة  دين�ار  ع�ن قيم�ة التجهيزات 
املختلس�ة املش�ار اليها اعاله   وحس�ب االس�عار السائده 
وقت الحادث  استنادا الحكام املادة 32 ثانيا من ق ع د  رقم 

14  لسنة 2008  تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
3 � اعتب�ار جريمته اع�اله مخلة بالرف اس�تنادا للمادة 

21/أ – 6 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
4 � ط�رده م�ن الخدم�ة  يف ق�وى االم�ن الداخيل اس�تنادا 
الحكام   املادة 38/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية  
5 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه 
اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنن 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
6 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
7 �  تنزي�ل التجهيزات املش�ار اليها اع�اله  من ذمة املجرم 
اع�اله  بعد دف�ع مبل�غ التضمن واكتس�اب ق�رار الحكم 

الدرجة القطعية 
8 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) خلف حمدان 
ش�اهن( البالغ�ة ) 30,000( ثالث�ون ال�ف دين�ار عراقي 
ت�رف له من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون  وافهم بتاريخ 2022/7/3
العميد الحقوقي 

عباس نارص غريب
رئيس املحكمة

اعالن 
ق�دم املواطن ) محمد ابراهيم خل�ف (  الدعوى لتبديل 
) اللقب ( وجعله ) املرس�ومي ( بدال من ) الرس�ومي ( 
فمن لديه حق االعرتاض عى ذلك مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عر يوما وفق املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

���������������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2022/261

التاريخ 2022/5/31
1 � الرتبة النقيب

2 � اسم املدان الرباعي واللقب قاسم عبد االمر محسن 
ابراهيم فخر الدين

3 � الوح�دة مديرية رشطة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

4 � رقم القضية 2022/361
5 � املادة القانونية 264 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 

املعدل
6 � خالصة الحكم :

1 � تعديل مادة االحالة من املادة 264 اىل املادة 1/264  
م�ن ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل بداللة املادة 31 

من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
2 � السجن بحق املدان النقيب قاسم عبد االمر محسن 
ابراهيم فخر الدين ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 
1/264  م�ن ق ع  د رق�م 111 لس�نة 1969  املع�دل 
استنادا الحكام املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د  رقم 

17 لسنة 2008 
3 � ط�رده من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/اوال /ا/ج  من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 

2008
4 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام 
املواطنن باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6� احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجي�د البالغ�ة 30,000 ثالث�ون  ال�ف دين�ار عراق�ي 
ت�رف لها م�ن خزين�ة الدولة بع�د اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية
ق�رار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2022/5/31
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة



رياضة7
العدد )2667( االربعاء  17  آب  2022

مصدر: احتاد الكرة يتجه لتسمية شنيشل مرشفًا 
عىل املنتخب الوطني يف البطولة الرباعية

درجال: البرصة ستستضيف خليجي 25 
واملدرب االجنبي سيقود املنتخب

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مص�در يف اتح�اد الك�رة، ع�ن 
ني�ة االتح�اد بتس�مية م�درب املنتخب 
االوملب�ي رايض شنيش�ل ل�إرشاف عىل 
األردن  بطول�ة  يف  الوطن�ي  املنتخ�ب 
الدولية، املقرر إقامتها منتصف الش�هر 
املقبل، بمش�اركة البلد املضيف منتخب 
النشامى إىل جانب سوريا وُعمان.وذكر 
املصدر يف ترصيح صحفي ان :«شنيشل 
ق�دم أس�ماء طاقمه التدريبي املس�اعد 
املك�ون من ن�زار أرشف وصال�ح حميد 

وعبد األمري ناجي باإلضافة إىل مدربني آخرين من 
إس�بانيا يعمالن حاليا يف الدوري القطري األول يف 
التدريب وتطوير األداء املهاري والثاني متخصص 
يف اللياق�ة والجه�د البدني«.ون�وه املص�در ب�أن 
»املستشار نزار أرشف طلب من مرشيف املنتخبات 

الوطني�ة تزويده بأس�ماء الالعب�ني املغرتبني يف 
الدوري�ات األوروبية وأمريكا وأس�رتاليا من أجل 
تقديمها إىل املدرب رايض شنيشل وتوجيه الدعوات 
إليهم باإلضافة إىل استدعاء املواهب التي برزت يف 
دوري الكرة للموسم املايض واالستعانة بالالعبني 
الذي تألقوا يف املنتخب األوملبي خالل بطولة كأس 

آسيا تحت 23 عاماً التي أقيمت أخريا يف 
أوزبكس�تان«.واليزال املنتخب الوطني، 
بعيدا عن املشهد الرسمي أو الودي، منذ 
آخر مباراة له يف تصفيات آس�يا املؤهلة 
ملونديال قطر، ليصبح أسود الرافدين يف 
حالة س�بات لفرتة طويلة امتدت ألكثر 
من 5 أشهر دون خوض أي مباراة ودية 
أو رسمية.ولم يتفق االتحاد العراقي مع 
جه�از فني جديد، يخل�ف املدرب املحيل 
الس�ابق عبد الغني ش�هد، ال�ذي قاده 
يف آخ�ر مبارات�ني جمع فيهم�ا 4 نقاط 
م�ن فوز ع�ىل اإلم�ارات )1-0( وتعادل 
مع س�وريا )1-1(.وكان رئيس اتحاد كرة القدم 
عدنان درجال أعلن أمس انه يف حال تأخر تسمية 
م�درب اجنبي س�يتم اللج�وء اىل الخط�ة البديلة 
وتس�مية مدرب محيل لقيادة املنتخب الوطني يف 

البطولة الرباعية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان 
درج�ال، أن محافظ�ة الب�رصة مؤهل�ة 
تماما الس�تضافة بطولة كأس الخليجي 

بنسختها ال� 25.
ودعا درجال يف مؤتمر صحفي »االعالم اىل 
أن يكون سنداً حقيقياً ويتحدث من موقع 
املس�ؤولية الوطنية تجاه البل�د، كّون ما 
يحدث االن، يعد طبيعي�ا وضمن التجربة 
الديمقراطي�ة التي اتاح�ت للمواطن حق 
التظاهر الس�لمي، وما يح�دث يف العراق، 

يش�ابه االحداث التي نش�اهدها يف بل�دان أخرى، 
ول�ن يؤثر ع�ىل خططنا إلس�تضافة خليجي 25، 
والعال�م أجمع عىل إط�الع ودراية بم�ا يحدث يف 
بلدن�ا، عرب االع�الم والقنصلي�ات او الس�فارات 
املوج�ودة يف الداخ�ل، وما  يثار هن�ا وهناك يجب 

ان يك�ون لإعالم دور كبري يف الرد عليه من خالل 
عرض الحقائق دون زيف وتهويل«.

وأضاف »بالنس�بة مللعب امليناء فإنه س�يحتضن 
مب�اراة كأس الس�وبر مطلع ترشي�ن اول املقبل، 
والعم�ل يف امللع�ب ج�اٍر بوت�رية جي�دة إلكمال�ه 
ع�ىل أتم وج�ه وهن�اك مش�كلة بس�يطة تتعلق 

برتكيب الخيمة والرشك�ة املنفذة وعدتنا 
بتجاوزها«.

وأضاف »بش�أن املدرب االجنبي للمنتخب 
الوطن�ي ان هذه الخطوة تحت�اج التأني 
قلي�اًل يف الوقت الحارض نتيجة االنس�داد 
الس�يايس كوننا نسعى للتعاقد مع مدرب 
اجنب�ي يتواجد يف بغداد ويقود املنتخب يف 

السنوات الثالث املقبلة«.
وأعرب يف الوقت نفسه »عن امله يف انتهاء 
هذه االزم�ة قريباً« مش�رياً إىل ان »هناك 
خطة بديلة تتمثل بإناطة مهمة التدريب 
مل�درب محيل يقود املنتخب يف املنافس�ات 
الرباعي�ة  القريب�ة وبش�كل مؤق�ت كالبطول�ة 
التي تس�تضيفها العاصم�ة االردنية عمان ايلول 
املقبل«.وختم حديثه باالجابة عن س�ؤال بش�أن 
الدوري وحقوق النقل التلفازي قائاًل: لم نس�تلم 

حقوق الدوري حتى اآلن«.

يوفنتوس يعلن مدة 
غياب دي ماريا

تأكيد إقامة ودية العراق 
واملكسيك يف إسبانيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن يوفنت�وس الثالثاء، أن العب�ه األرجنتيني أنخيل دي 
ماريا، س�يبتعد عن املالعب ملدة 10 أيام عىل األقل، بسبب 

إصابة يف العضلة املقربة. 
وغادر دي ماريا أول مباراة له مع يوفنتوس، أمس اإلثنني 

أمام ساسولو، بعد ساعة واحدة فقط، بداعي اإلصابة.
ورغ�م ذلك، فقد س�اهم دي ماري�ا يف ف�وز البيانكونريي 

بثالثية نظيفة، بعد تسجيله هدًفا وصناعة آخر.
وأص�در يوفنت�وس بياًن�ا رس�مًيا، أكد من خالل�ه أن دي 
ماري�ا تعرض إلصابة منخفضة الدرجة يف العضلة املقربة 

لفخذه األيرس.
وأش�ار البيانكونريي إىل أن حالة دي ماريا سيتم تقييمها 

مرة أخرى يف غضون 10 أيام.
ويس�تعد يوفنت�وس ملواجهة س�امبدوريا خ�ارج ملعبه، 

ضمن الجولة الثانية للكالتشيو.

مطالبات بتشديد عقوبة نونيز

إستحداث عالمة جديدة لنادي اجلوية

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواج�ه األوروجوايان�ي داروي�ن نوني�ز، 
مهاجم ليفرب�ول، احتمالية الغياب عن 5 
مباريات مقبلة للريدز، بعد تعرضه للطرد 
لتعدي�ه بالرضب ع�ىل يواكيم أندرس�ن، 

مدافع كريستال باالس.
وتحصل نونيز عىل بطاقة حمراء مبارشة 
يف أول ظهور له بقميص الريدز عىل ملعب 

آنفيلد.
»إكس�ربيس«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الس�لوك  ي�ؤدي  م�ا  ع�ادة  الربيطاني�ة، 
العني�ف إىل إيق�اف ثالث مباري�ات، ما قد 
يمنع الالعب من املشاركة ضد مانشسرت 

يونايتد وبورنموث ونيوكاسل.

ومع ذلك، يعتقد مدافع تش�يليس السابق 
يس�تحق  نوني�ز  أن  كون�دي،  جيس�ون 

اإليقاف لفرتة أطول.
ويدع�ي كون�دي أن ت�رصف نوني�ز كان 
»اعت�داء« يس�تحق علي�ه اإليقاف خمس 

مباريات.
وقال: »أنا ش�خصًيا أعتقد أنه س�يحصل 
ع�ىل أكث�ر م�ن 3 مباريات، س�ينتهي به 
األمر بف�رض حظر أك�رب، م�ا فعله كان 

وصمة عار، وصمة عار مطلقة«.
ووصف الظهري األيمن الس�ابق ملانشسرت 
يونايت�د ج�اري نيفي�ل ما ح�دث، وقال: 
»إنه�ا لحظ�ة جنون«.وأض�اف: »عندما 
يت�م طردك بهذه الطريقة، يكون هذا هو 

املكان األكثر وحدة يف العالم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أس�تحدثت إدارة نادي القوة الجوية عالمة جديدة بأسم 
}الصقور{.وتأت�ي الخطوة عىل غرار ما فعلته إدارة نادي 
الرشطة قبل موس�مني بأس�م }القيثارة{ وعده معنيون 

بالشأن الريايض ب�«األمر الجيد جداً من ناحية التسويق 
بالنسبة لألندية، يف حال إستغاللها بالشكل األمثل«.

واستدركوا بالقول :«لكن األمر املحبط ان جميع تجهيزات 
الفري�ق من عالمة }ادي�داس{ املقلدة من ش�ارع حافظ 

طبع  وت�م  شعار الصقور عليها!«.الق�ايض 

رونالدو يتمسك بالرحيل عن يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي، الثالثاء، عن آخر التطورات بش�أن 
مس�تقبل الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو، نجم مانشس�رت 

يونايتد، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وتقدم رونالدو س�ابقا بطلب إلدارة ناديه من أجل السماح 
ل�ه بالرحيل هذا الصيف، لرغبته يف اللعب مع فريق يش�ارك 

يف دوري أبطال أوروبا.
وم�ع ذلك، نفى بعدها الهولندي إريك تني هاج، املدير الفني 
ملانشس�رت يونايت�د، أن يك�ون رونال�دو أخربه به�ذا األمر، 
وأكد يف أكثر من مناس�بة، أن النجم الربتغايل مستمر يف أولد 

ترافورد.
وش�دد فابريزيو رومانو، خبري س�وق االنتقاالت يف أوروبا، 
ع�ىل أن موقف رونالدو لم يتغري، وم�ا زال يرغب يف الرحيل 

عن مانشسرت يونايتد هذا الصيف.
وأشار رومانو، إىل أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يعمل 

حالًيا عىل إيجاد مخرج لالعب من أولد ترافورد.
وأضاف: »ما زالت هناك احتمالية لرحيل رونالدو يف الساعات 

األخرية من املريكاتو، كما حدث يف الصيف املايض«.
وختم: »يرص مانشسرت يونايتد عىل أن رونالدو ليس للبيع، 

لكن خورخي مينديز يواصل استكشاف الخيارات«.

أزمة برشلونة تدفع ألونسو خلطوة عكسية
              المستقبل العراقي/ متابعة

ينتظر اإلس�باني ماركوس ألونسو، ظهري 
أيرس تش�يليس، إتمام صفق�ة انتقاله إىل 

برشلونة، خالل األيام القليلة املقبلة.
ديبورتيفو«  وبحس�ب صحيفة »مون�دو 
اإلس�بانية، فإنه رغم اتفاق برشلونة مع 
تش�يليس عىل ض�م الالعب بأق�ل من 10 
مالي�ني ي�ورو، إال أن الصفقة تتوقف عىل 

رحيل أحد نجوم الفريق، أو قيام ألونس�و 
بتخفيض راتبه.

وب�دا تش�يليس مس�تعدا ملرحل�ة م�ا بعد 
ألونسو، حيث تعاقد مع مارك كوكوريال، 

قادما من برايتون.
كما أن ألونسو نفسه غاب عن التدريبات 
عىل مدار األسبوع املايض، تمهيدا النتقاله 
أن يع�ود م�ن جدي�د  البارس�ا، قب�ل  إىل 
لتدريب�ات الفري�ق اللندن�ي لحني حس�م 

الرافع�ة  تفعي�ل  وبع�د  الصفق�ة. 
األخرية، تمكن برشلونة من تسجيل 
جمي�ع الالعب�ني الجدد باس�تثناء 

جوليس كوندي. 
وأوضح�ت الصحيف�ة أن كون�دي 

س�تكون له األولوية يف التس�جيالت 
الجدي�دة، م�ع رضورة خ�روج بعض 

الالعب�ني أوال، أو املوافق�ة عىل تخفيض 
عدد العقود الكربى.

موراتا يكشف عن مستقبله 
مع أتلتيكو مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب مهاجم أتلتيك�و مدريد اإلس�باني، 
ألف�ارو موراتا، عن نيت�ه البقاء يف صفوف 
فريق العاصمة، بعد عودته من فرتة إعارة 
مع يوفنتوس اإليطايل يف املوسمني املاضيني.

ويب�دو أن مورات�ا )29 عام�ا( ل�م يكرتث 
باالهتم�ام م�ن قبل بع�ض أندي�ة الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز يف اآلونة األخرية، وأعرب 
عن رغبته يف البقاء بصفوف أتلتيكو.وقال 
املهاج�م الدويل اإلس�باني: »أرغ�ب فعال يف 
اللعب هنا، أشعر باإلثارة بالتواجد هنا، كما 
ه�و األمر دائما، أريد ب�ذل جهود مضاعفة 
للفري�ق يف كل مب�اراة«.وكان لس�ان حال 
مدربه األرجنتيني دييغو سيميوني مماثال 
حيث ق�ال لصحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية: 
»أنا لس�ت مالك النادي بل مدربه، يف الوقت 
الحايل يعم�ل موراتا بتواضع ونأمل بقاءه 
يف صف�وف الفريق«.وتألق موراتا يف اآلونة 

األخ�رية يف صف�وف أتلتيك�و حيث س�جل 
ثالثي�ة يف مباراة ودية ضد فريقه الس�ابق 
يوفنتوس )4-صفر(، ثم ثنائية يف مستهل 
مش�وار فريق�ه يف ال�دوري ض�د خيت�ايف 
)3-صف�ر( االثنني.ويمل�ك مورات�ا خ�ربة 
كبرية يف املالع�ب األوروبية بعدما دافع عن 
أل�وان أندية من النخبة وه�ي باإلضافة إىل 
يوفنتوس، ريال مدريد وتشليس اإلنجليزي.

كذلك خ�اض موراتا 56 مب�اراة دولية مع 
منتخب بالده وسجل 26 هدفا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد االتحاد العراقي لكرة القدم، الثالثاء، أن املباراة الودية 
الت�ي س�تجمع أس�ود الرافدي�ن م�ع املكس�يك، قائمة يف 

موعدها دون أي تغيري.
وقال االتحاد العراقي عرب موقعه الرسمي: »املباراة ستقام 

يف التاسع من نوفمرب/ ترشين الثاني املقبل، بإسبانيا«.
وأض�اف: »االتحاد املكس�يكي لكرة الق�دم، يمتلك حقوق 
املب�اراة كاف�ة يف جمي�ع أنحاء العال�م، باس�تثناء أرايض 

العراق، حيث ستكون حرصية لالتحاد العراقي«.
وتابع: »عىل القنوات العراقي�ة الراغبة ببث املباراة تقديم 
عطاءاته�ا، وااللتزام بالب�ث األريض، وال يجوز بث املباراة 

فضائيا«.
يذك�ر أن االتح�اد املكس�يكي طلب م�ن نظ�ريه العراقي 
يف وقت س�ابق، ترش�يح 3 العبني لعم�ل »برومو« خاص 
للمب�اراة الودي�ة، الت�ي تأت�ي ضمن تحضريات املكس�يك 
للمش�اركة يف موندي�ال قطر 2022، واس�تعدادات العراق 

لخليجي 25 بالبرصة.

تشيليس يتحرك لتمديد عقد توخيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إنجليزي، الثالثاء، أن تشيليس دخل يف مفاوضات 
مع مديره الفني األملاني توماس توخيل، بشأن تمديد عقده.ويمتد 
عقد توخيل يف س�تامفورد بريدج حتى صيف 2024، ولكن وبحسب 
تقاري�ر إنجليزية، فإن املالك الجديد تود بوييل، يس�عى لإبقاء عليه 

حتى عام 2026.وبحسب صحيفة »ذا صن« الربيطانية، فقد بدأت 
املفاوض�ات ب�ني الطرفني، من�ذ وصول بوي�يل إىل غ�رب لندن هذا 
الصيف.ووقع توخيل عقدا مع تشيليس ملدة موسم ونصف املوسم، 
عندما حل محل فرانك المبارد يف يناير/كانون الثاني 2021.لكنه 
حصل عىل عقد جديد ملدة عامني، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 

يف وقت الحق من ذلك املوسم، عىل حساب مانشسرت سيتي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مفارقة مثرية بنكهة عراقية يف الدوري السويدي
            المستقبل العراقي/ متابعة

انتزع هاماربي فوزاً ثميناً من مس�تضيفه جوتنبريج 
بنتيج�ة )1-0(، يف املباراة التي أقيمت بينهما مس�اء 
اإلثن�ني يف ملعب أولويف ، ضمن منافس�ات الجولة 18 

من الدوري السويدي املمتاز.
وشهدت املباراة التي حرضها أكثر من 20 ألف متفرج، 
مفارقة غريبة يف الدقيقة 32 من الشوط األول، عندما 
احتس�ب حكم املب�اراة محمد الحكيم، الس�ويدي من 
أص�ول عراقية، ركل�ة جزاء ملصلح�ة أصحاب األرض 

تسبب بها العب هاماربي، العراقي مهند جعاز، ولكن 
العراق�ي اآلخر كيف�ن يعقوب مهاج�م جوتنبريج لم 

يستغلها وأهدر عىل فريقه فرصة التقدم.
وج�اء هدف املب�اراة الوحيد بالدقيق�ة 77 عن طريق 
الجامب�ي أبوبك�ر ت�راويل، ليمنح فريق�ه هاماربي 3 
نقاط جديدة وضعته باملركز الثالث برصيد 36 نقطة، 
فيم�ا ظ�ل جوتنب�ريج بالرتتيب الس�ادس برصيد 30 

نقطة.
يذك�ر أن ال�دوري الس�ويدي املمتاز للموس�م الحايل، 

يشهد حضوراً واسعاً للمحرتفني العراقيني.
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كتابة التاريخ!ابكيتنا يا رأفت اهلجان

علي الخالديابراهيم المحجوب

وانا اعيد مش�اهدة املسلس�ل امل�ري القديم رأفت الهج�ان من خالل 
شاش�ة املوباي�ل وبالتحديد لقطات لقاء بطل الش�خصية مع عائلته يف 
م�ر بعد عودته لهم.. ومع التحفظ عىل صحة قصة املسلس�ل وبطله 
الحقيقي وكل ما يجري من احداث س�واء كانت م�ن ملفات املخابرات 
املرية الرسية ام هي من نس�يج خي�ال كاتب مري اجاد يف صياغة 
الكلم�ات وامتعنا بعدة حلقات من مسلس�ل تلفزيون�ي مازال يف ذاكرة 
كل مواط�ن عربي ومازلنا نتأثر ونش�د الحماس له.. ومع كل هذا وذاك 
ومع الذكريات الجميلة والوقت الذي تم عرض حلقات املسلسل فيه عىل 

شاشة التلفزيون العائلية..
ان كل متابع عربي لهذا املسلس�ل يف كافة انحاء االقطار العربية تجده 
يشد الحماس اىل هذا املوقف البطويل الذي قام به مواطن مري عربي 
لخدم�ة بالده وخاص�ة اذا ما عرفنا ان جمهورية م�ر العربية كانت 
الخص�م االول للكي�ان الصهيون�ي وكان املحت�ل قد اغتص�ب جزء من 
اراضيها الحدودية..لقد قدم لنا كاتب الس�يناريو قصة ممتعة تشوقنا 
اىل متابعته�ا حتى وصلن�ا اىل نهايتها يف اخر حلقة من املسلس�ل.. وما 
زلنا بني الحني واالخر نس�تمتع إلعادة مشاهدة حلقاته..هذا من ناحية 
مسلسل تلفزيوني وسيناريو وملف مخابراتي قدمته املخابرات املرية 
العامة.ولكننا لننظر اىل االبعاد التي حملها معه هذا املسلس�ل وخاصة 
املب�ادئ التي يحمله�ا كل مواطن عربي يف ذلك الوق�ت والروح الوطنية 
التي يحملها كل انس�ان رشيف يح�ب وطنه فاين رافت الهجان من كل 
السياس�يني العرب اليوم؟ اين من ضحى من اجل وطنه ولم يفكر يوما 
بانه س�وف يعود اىل بالده ليستلم منصب يف احد حكوماتها؟ ورغم كل 
املس�اوئ لبطل املسلس�ل التي كانت ق�د عرضها كاتب الس�يناريو عن 
حياته اال انه اثبت لنا ش�خصية املواطن العربي الغيور عىل بلده، فاين 
نح�ن الي�وم ممن ضحى من اجل ه�ذا الوطن وممن يري�د ان يبيع هذا 
الوط�ن اي نوع نح�ن اليوم من رافت الهجان ونح�ن نرى كل الطبقات 
السياس�ية التي تحكم اوطاننا مش�غولة بالفس�اد والرسق�ات العامة 
وبعيدة كل البعد عن املبادئ الوطنية هذه املبادئ التي تعودنا عليها منذ 
نعوم�ة اظافرنا والتي مازلنا نحملها يف قلوبن�ا تجاه اوطاننا وال نقبل 
املس�اومة عليها مهما عصفت بنا عادي�ات الزمن….لقد نزلت دموعي 
وانا اتابع هذا املسلسل ووجدت فيه مصداقية املواطن العربي الذي يحب 
وطنه مثل ما يحب عرض�ه ودينه هكذا كانت هي االمة العربية مجيدة 
بأبنائه�ا الوطنيون الذين حملوا لواء املج�د لنرتها والذين لم يقبلون 
املس�اومة عىل ش�ر واحد من ترابها املقدس لقد قدمنا ألوطاننا االنهار 
م�ن الدماء من اجل املحافظة ع�ىل كرامة وحدود بالدنا وما نش�اهده 
الي�وم من الذين ابتع�دوا عن املبادئ الوطنية واصبح�وا يعطوها رموزا 

اخرى النهم توغلوا يف نهر الخيانة اىل اعىل رؤوسهم…

عندم�ا تبح�ث عن أي ح�دٍث م�ا يف تأريخ الش�يعة سياس�ياً أو 
عقائدي�اً أو اقتصادي�ا، أو كل م�ا يهم هذه الطائفة من أس�باب 
الوجود والبقاء عىل قيد الحياة، تجد ان اغلب مصادر البحث، هي 
واردة ع�ن كتب املخالفني، مع مصادر بس�يطة جدا، وصلت عر 
وسائط نقل ش�يعية، انقسمت بني الضعيف والصحيح و املرسل 

و املخالف.
ان املظلومية التي عاش�ها ش�يعة ال محمد صلوات الله وسالمه 
عليهم بعد شهادة اإلمام الحسني عليه السالم، فريدة من نوعها يف 
تأريخ البرشية، ولم تشهدها اي طائفة أو ديانة أخرى سماوية أو 
ارضية، فهم لم يتعرضوا لعمليات االعدامات الجس�دية وعمليات 
القتل الجماعي فق�ط لتقليص املذهب ثم نحره، بل ملا هو أقىس 
م�ن ذلك، أال وهي عمليات س�لب لس�رهم ورسق�ة هوياتهم ثم 
النفي ثم االبادة التاريخية، لتكون هذه الطائفة الرشيفة وكأنها 

دخيل أو لقيط يف باقي املكونات والشعوب.
ان مرشوع تضييع تاريخ الش�يعة وهويته�م، هو مرشوع كبر 
تبن�اه إعالم التيار االم�وي أوالً، عر سلس�لة فضائع تقام بحق 
القصاصون من رواة الش�يعة ومؤرخ�ي مصايب أهل البيت مثالً 
أو مل�ن نق�ل فضائلهم وعلومه�م، يف خطوة مبك�رة ملنع فضائح 
وجرائم االمويني امام االجيال الالحقة، وقد واصل هذا املسر تيار 
العباس�يون ولم يكن اقل قسوة ممن سبقه، بحرق ومصادرة ما 

يرد من إرث يخص الشيعة.
لهذا تجد ان تاريخ الش�يعة تمت كتابت�ه بأصابع اموية، ولك أن 
تفهم صورة الضحية حينم�ا يكتب الجالد التاريخ، يذكر انه اول 
من بدأ التوثيق التاريخي الفقهي والروائي والحديثي من الشيعة، 
العالمة الكليني املتوىف عام 328ه�، وبعدها كتب الصدوق بعد60 

سنة، ثم جاء الشيخ الطويس رحمه الله.
وق�د واصل العدو رسقة تاريخ الش�يعة ووثائقه�م من قبل دول 
االحتالل أو من قبل عمالئهم من الحكومات التي تم تسليطها بعد 
انسحاباتهم ملواصلة مسلسل توهني املذهب، فقد رسق الوهابية 
املتحاف من النجف االرشف وكربالء املقدسة، ويف العر الحديث 
أكمل نظام حزب البعث مسرة االمويني يف العراق بتلف ما يجده 

من وثائق خطية أو معالم وبنى تاريخية و أثرية.
له�ذا تجد أننا فقدن�ا الكثر من مالحم وتراث أه�ل البيت عليهم 
الس�الم وتجد ان س�جالت تأسيس الش�عائر واملواكب الحسينية 
ومدارس الش�يعة مفق�ودة أو ضاع منها الكثر وال تعرف س�بل 
النش�أة والنضوج وطرق وصولها إلينا وهي من أسباب التشكيك 

بها وباب من أبواب يفتحه املخافون علينا لتشويه املذهب.

دودج توقف أشهر سياراهتا القوية وهناية حقبتها

 كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة »غلوبال 
س�يتيزن«، املعنية بقضاي�ا املناخ ومواجهة 
الفق�ر، أن 40 باملئ�ة من إجم�ايل املحاصيل 
الصالح�ة ل�أكل عامليا مه�ددة باالنقراض، 
نتيجة التغرات املناخية.وأوضحت الدراس�ة 
أنه »إذا لم يتحسن املوقف قريبا، فقد ال تتوفر 
العنارص اليومي�ة التي نعتم�د عليها إلعداد 
فنجان قهوة الصباح«.وحسب الدراسة يؤثر 

ارتف�اع درج�ات الحرارة ع�ىل ملوحة الرتبة 
ويؤث�ر ع�ىل اآلف�ات واألم�راض، وأن العديد 
من النباتات غ�ر قادرة عىل التكيف مع هذا 
الوضع وقد تختفي قريبا.وأش�ارت الدراسة 
إىل أن األهم من ذلك، أن املجتمعات منخفضة 
الدخل التي تعتمد عىل الزراعة سوف تتحمل 
العبء األكر لهذه املشكلة، وستواجه حالة 
م�ن الفق�ر الكبر.وقال�ت الدكت�ورة باربرا 

جويت�ش، الت�ي ق�ادت الدراس�ة، إن »خطر 
االنق�راض يف الوق�ت الحايل ع�ىل املحاصيل 
يتمث�ل يف أن ملوحة الرتبة تتغ�ر، وأن هذه 
النباتات ليس�ت لديه�ا القدرة ع�ىل التكيف 
م�ع درج�ات الح�رارة اآلخ�ذة يف االرتفاع«.

وأضافت: »بسبب تغر املناخ، ستتغر اآلفات 
واألم�راض أيضا ويمكن أن يكون لذلك تأثر 

كبر عىل النباتات املزروعة«.

 من املقرر أن توقف دودج سياراتها القوية 
م�ن طراز تش�النجر وتش�ارجر التي تعمل 
بالبنزي�ن يف نهاي�ة العام املقب�ل، مما يمثل 
نهاي�ة حقبة للعالم�ة التجارية م�ع بداية 

االنتقال إىل السيارات الكهربائية.
ومنذ أن ت�م إحياؤها يف منتص�ف إىل أواخر 
العق�د األول من الق�رن العرشين، أصبحت 
الت�ي  األس�ماء   - وتش�النجر  تش�ارجر 
 - والس�بعينيات  الس�تينيات  يف  اش�تهرت 
نصراً قوي�ًا لدودج.ورضب تش�النجر ذات 
الباب�ني عىل وج�ه الخصوص سلس�لة من 

الحن�ني إىل امل�ايض م�ع املش�رتين بفض�ل 
تصميمه�ا املس�توحى م�ن امل�ايض، يف حني 
أن تش�ارجر ذات األربعة أب�واب تمكنت من 

تحقي�ق مبيعات قوية ع�ىل الرغم من تدفق 
املستهلكني من سيارات السيدان إىل سيارات 
الدفع الرباعي يف الس�نوات األخرة.وتمكنت 
دودج أيض�اً م�ن جني أرباح من الس�يارات، 

والتي ترتاوح أس�عارها من 30 ألف دوالر إىل 
ما يقرب من 90 ألف دوالر.

م�ن جانبه، أمل�ح الرئيس التنفي�ذي لرشكة 
إمكاني�ة  إىل  كونيس�كيس،  تي�م  دودج، 
وتش�النجر  تش�ارجر  اس�مي  اس�تخدام 
للسيارات الكهربائية يف املستقبل، والقادمة 
يف ع�ام 2024. وق�د قال س�ابقاً إن�ه يؤمن 
بالكهرب�اء - س�واء كانت مركب�ات هجينة 
ذات محركات أقل قوة أو سيارات كهربائية 
بالكام�ل - وس�يوفر م�ا أس�ماه »الع�ر 

الذهبي لسيارات العضالت« الجديدة.
إىل  العض�الت  س�يارات  مصطل�ح  ويش�ر 
الس�يارات عالي�ة األداء، وه�ي أي مجموعة 

سيارات أمركية بمحرك كبر.

دراسة: تغري املناخ هيدد حماصيل زراعية باالنقراض

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نزيف العني.. 12 سببًا بينها السعال والعطساألحوال املدنية تقوم بزيارات مستمرة إىل عوائل الشهداء
بقلم/املقدم عامر جعفر العتبي 

م�ن أجل متابع�ة عوائل الش�هداء 
وزرع روح املب�ادرة وااليث�ار عن�د 
اوارص  تقوي�ة  وبه�دف  اآلخري�ن 
عوائ�ل  م�ع  والتواص�ل  املحب�ة 
ش�هداء مديري�ة األح�وال املدني�ة 
والج�وازات واإلقامة والوقوف عىل 
املديري�ة  دور   واب�راز  معاناته�م 
يف دع�م ه�ذه الرشيح�ة املضحية 
يف املجتم�ع ..وبتوجي�ة م�ن وزير 
الداخلي�ة الس�يد عثم�ان الغانمي 
األق�دم  اإلداري  الوكي�ل  وإرشاف 
حس�ني الع�وادي ومتابع�ة الل�واء 
ري�اض جن�دي الكعب�ي مدير عام 
األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
ومنتس�بوالعالقات  ضب�اط  ق�ام 

واالع�الم  بزيارات ميدانية لعوائل الش�هداء 
واالطمئن�ان ع�ىل أحواله�م واالس�تماع إىل 
الدع�م  وتقدي�م  وتكريمه�م  متطلباته�م 
املعنوي والنفيس وإدخال البس�مة والبهجة 
يف نفوسهم بإس�تمرار وإبداء املساعدة لهم 
ملا قدموه من تضحية لهذا الوطن العزيزمن 

جان�ب آخ�ر اس�تذكار مواق�ف وقص�ص 
الش�هيد البطولي�ة واالس�تفهام منه�م هل 
تم إس�تالم راتب الش�هيد التقاع�دي وكافة 
املس�تحقات املالية من عدمه حيث أن هذه 
الزي�ارات ته�دف للتأكيد عىل دور الش�هداء 
الذين ضح�و بدمائهم من أجل رفعة الوطن 
واعالء قيمة وأن هذه العوائل تستحق الثناء 

واالح�رتام كونهم ضح�و للوطن والش�عب 
بالغ������ايل والنفي�س واجادو  وافت�دوه 
باع�ز مايملكون اال وهي ال�روح وان الجود 
بالنف�س هي أقىص غاي�ات بالجود ..وهذه 
الزيارات التفقدية هي ابس�ط ش�ئ تقدمه 
مديريه أالحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة 

لهذه العوائل الكريمة.

 تحتفل الواليات املتحدة األمريكية بشهر صحة 
وسالمة عيون األطفال يف أغسطس/آب من كل 
عام، بهدف زيادة الوعي بأهمية العناية بعيون 
الصغ�ار من العمى.صحة الع�ني والبر الجيد 
رضورة للنمو البدني واملع�ريف لأطفال، ونظراً 
ألّن�ه ليس من املمكن دائم�ًا للصغار أن يفهموا 
مت�ى تكون عيونهم غر صحّية يجب عىل اآلباء 
أن يكون�وا ع�ىل اطالع بمش�اكل الرؤية ونزيف 
العيون.ويظهر الدم يف العني عىل ش�كل بقع أو 
يسبب احمراراً كامالً يف العني، وأحياناً قد يعاني 

بعض األشخاص من الدموع امللطخة بالدماء.
وغالب�اً ال يكون نزيف الع�ني يف معظم الحاالت 
مدع�اة للقل�ق، لكن يف بعض األحيان يش�ر إىل 

مشكلة أساسية.
أس�باب نزيف الع�ني: قال�ت الدكتورة ش�يتال 
ماهوفاكار، مختص�ة يف جراحة املياه البيضاء 
والقرني�ة، إن نزي�ف الع�ني يمك�ن أن يح�دث 
ألس�باب مختلفة وعادًة ما ينطوي عىل كرس أو 
نزي�ف يف األوعية الدموية يف الس�طح الخارجي 
للعني.وش�ددت عىل رضورة استش�ارة الطبيب 
حال حدوث أي نزيف حتى لو كان بسيطاً، ألنه 

قد يؤدي إىل مزيد من املضاعفات.
ونقل موق�ع hindustantimes عن ماهوفاكار 

قوله�ا إن هناك الكثر من األس�باب التي تجعل 
الشخص يعاني من الدم يف العني، وتشمل:

- صدم�ة مس�تمرة للع�ني، مثل وج�ود جزيء 
غريب أو فركها.

- ورم.
- التهاب امللتحمة.

- إصابة العظام )عظ�ام الحجاج( التي تحيط 
بالعني.

- ارتفاع ضغط الدم.
- استخدام العدسات الالصقة.

- السعال.
- عالج العيون بالليزر.

- العطس.
- ممارسة التمرينات الشاقة.

- القيء.

- مناورة فالسالفا )طريقة تنفس(.
أنواع وأعراض نزيف العني

هن�اك ثالث�ة أن�واع أساس�ية من نزي�ف العني 
وهي:

1- نزيف تحت امللتحمة
امللتحم�ة هي الس�طح الخارج�ي الصايف للعني 
الذي يغطي الج�زء األبيض من العني، ويحتوي 
ع�ىل أوعية دموي�ة دقيقة وحساس�ة ال يمكن 
مالحظته�ا بالعني املجردة.يح�دث النزف تحت 
امللتحمة عندم�ا تنكرس هذه األوعي�ة الدقيقة 
أو تترسب، ونتيجة لذلك يتم احتجاز الدم داخل 
األوعي�ة الدموية أو بني الجزء األبيض من العني 
وامللتحمة مم�ا يؤدي إىل تكوي�ن رقعة حمراء، 
وعادة ال يتطل�ب النزف تحت امللتحمة أي عالج 

ويزول يف غضون أسبوع.
وتشمل أعراض نزيف تحت امللتحمة ما ييل:

- تهيج يف العني.
- احمرار عىل الجزء األبيض.

- شعور باالمتالء داخل العني املصابة.
2- التحدمية

يش�ر هذا إىل النزيف الذي يح�دث بني القزحية 
امللونة والقرنية الصافية، وينتج عن تجمع الدم 

بني القزحية والقرنية.

أظهرت دراس�ة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي قد يس�اعد البالغني 
املصابني باالكتئاب عىل تحسني حالتهم النفسية.

من ب�ني املبادئ التوجيهية زيادة تناول الخض�ار إىل 5 حصص يف اليوم، 
والفواك�ه إىل حصت�ني أو 3 حص�ص، والحبوب الكامل�ة إىل 3 حصص، 
والروتني الخايل من الدهون إىل 3 حصص يف اليوم، ومنتجات األلبان غر 

املحالة إىل 3 حصص واألسماك إىل 3 حصص يف األسبوع«.
كما أوىص الرنامج باالستهالك اليومي لثالث مالعق كبرة من املكرسات 
والبذور وملعقتني كبرتني من زيت الزيتون وملعقة صغرة من الكركم 
والقرفة.كم�ا نص�ح املش�اركون بتقلي�ل الكربوهي�درات والس�كريات 

واللحوم الدهنية أو املصنعة واملرشوبات الغازية.
أشارت الدراسة إىل أنه بعد 3 أسابيع، انخفض متوسط درجات االكتئاب 
إىل املع�دل الطبيعي يف مجموعة تغير النظام الغذائي، بينما ظل مرتفعا 

أو شديدا يف مجموعة النظام الغذائي املعتاد.
وذكر باحثون يف مجلة )PLOS ONE( أن أولئك الذين اس�تمروا يف تناول 

األطعمة الصحية ملدة 3 أشهر، استمروا يف الشعور بالتحسن.
قالت هيذر فرانس�يس، التي قادت الدراس�ة وهي من جامعة ماكواري 
يف س�يدني: »هذه الطريقة أكث�ر فعالية من حيث التكلفة من العالجات 

األخرى، وهي طريقة يمكن لأفراد التحكم فيها«.

نظام غذائي يقيض عىل االكتئاب

ع�ادة ما يلجأ اإلنس�ان إىل تن�اول املرشوبات الب�اردة وخصوصاً املاء يف 
األج�واء الحارة لتريد جس�مه، إال أن تجربة ش�اب بريطاني تس�تدعي 
إع�ادة النظر بوس�يلة التريد هذه.ويقول الش�اب آدم ش�واب، إنه كان 
يعم�ل خ�الل موجة الحر التي تش�هدها بريطانيا، بدرج�ة حرارة بلغت 
37 درجة مئوية، وقرر تريد جس�مه من خالل رشب زجاجتني من املاء 
املثلج، داخل س�يارة مكيفة باله�واء البارد.وأوضح يف منش�ور توعوي 
نرشه عىل فيسبوك: »بدأت أشعر بيشء غريب، وببقع غريبة تظهر عىل 
جس�دي، أصبت بغثيان ش�ديد، وبوخز حاد يف ي�داي وقدماي«.وأضاف 
»فتحت الباب، فس�قطت واندفع والدي مرعوباً إلس�عايف، حيث تعرض 

جسمي لصدمة حادة من املياه الباردة«.
وتعليقاً عىل ما حدث مع آدم، قالت الدكتورة س�ارة جارفيس، لصحيفة 
»ذا ص�ن«، إنه »إذا كنت ترشب ش�يئاً ب�ارداً جداً، وبرسع�ة كبرة، فإن 
الرودة املوجودة عىل س�قف فمك تحفز األعصاب، وهذا بدوره يؤدي إىل 

تقلص رسيع، ثم توسع األوعية الدموية الدقيقة يف الجيوب األنفية«.

أحذروا املاء البارد يف درجات
 احلرارة املرتفعة


