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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبدى تحالف اإلطار التنس�يقي استعداده لتغيري 
مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، 
يف خط�وة تمثل تراجعا كب�ريا برشوطه للمرحلة 
املقبلة، التي تثار مخاوف من إطالة أمدها، فيما 
أكد إمكانية منح »التي�ار الصدري« 6 وزارات يف 

الحكومة الجديدة للخروج من األزمة.
يأت�ي ذل�ك يف ظ�ل جمود س�يايس يس�يطر عىل 
البالد، وفش�ل جهود اإلطار التنسيقي بفتح باب 
الحوار مع زعيم التي�ار الصدري مقتدى الصدر، 
الذي يتمسك برشوطه بحل الربملان والتوجه نحو 

انتخابات مبكرة.
وق�ال األم�ن الع�ام لعصائ�ب أهل الح�ق قيس 
الخزع�ي، إن »اإلط�ار التنس�يقي منفت�ح ع�ىل 
الحلول إلنهاء األزمة السياس�ية، إال أنه ال يمكن 
إع�ادة عق�ارب الس�اعة وإع�ادة ن�واب الكتل�ة 
الصدري�ة املس�تقيلن إىل الربمل�ان«، مؤك�دا أنه 
»م�ن أجل عودة ن�واب التيار ف�ال يوجد حل غري 
االنتخاب�ات املبك�رة، وإن الح�ل يف إجرائها، وإن 
جميع ق�وى اإلطار التنس�يقي موافقة عىل ذلك 

إلرضاء األخوة يف التيار الصدري«.
وأش�ار إىل أن »اإلطار عىل اس�تعداد ألن يش�ارك 
التي�ار الص�دري يف الحكوم�ة عىل مق�دار حجم 
كتلته التي استقالت من الربملان، وإذا كان التيار 
يري�د املش�اركة بالحكومة فاإلطار مس�تعد ألن 
يمنح�ه نص�ف اس�تحقاق املكون الش�يعي من 
الوزارات الخاصة باملكون، والتي يبلغ مجموعها 

بحسب العرف السيايس 12«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

وّق�ع الرئي�س الرويس فالديم�ري بوتن، أمس الس�بت، تعديالت 
تنص عىل عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكرين الذين 

يفرون أو يرفضون القتال يف فرتة التعبئة السارية حاليا.
وأقر مجلس الدوما »الربملان« هذا األس�بوع، التعديالت لقانون 
العقوبات، وصدرت يف الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز 

التنفيذ.
وتش�مل التعدي�الت عقوبات بالس�جن حت�ى 10 أع�وام بحق 
»الجنود الذين يفرون أو يس�لمون أنفسهم للعدو من دون إذن، 

أو يرفضون القتال أو يعصون األوامر يف مرحلة التعبئة«. 

كم�ا ُيعاقب من يم�ارس أعمال نهب بالس�جن حتى 15 عاما، 
وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتأت�ي ه�ذه التعدي�الت الترشيعية بعدم�ا قررت روس�يا هذا 
األس�بوع تعبئ�ة جزئي�ة لعن�ارص االحتي�اط به�دف القتال يف 
أوكراني�ا، حي�ث تعرضت ق�وات موس�كو لهزائم يف األس�ابيع 
األخرية.وأثار قرار التعبئة الذي يش�مل بحس�ب السلطات 300 
ألف ش�خص، قلق ع�دد كبري من الروس، الذي�ن اختار بعضهم 
مغادرة البالد.ويف وقت تسعى فيه موسكو بكل السبل إىل تجنيد 
مزيد من العنارص للقتال يف أوكرانيا، وّقع بوتن، الس�بت، أيضا 
قانونا يسهل منح الجنسية الروسية لألجانب الذين يقاتلون يف 

صفوف الجيش.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطفى 
الكاظمي اىل عدم استخدام االرايض العراق 
تحت ذريعة مكافحة »اإلرهاب«، كما قدم 
ش�كره وتقديره للمرجع الديني االعىل يف 
العراق السيد عي السيستاني ل�«حمايته« 

املسار الديمقراطي يف العراق.
وقال الكاظم�ي يف كلمته أم�ام الجمعية 
العمومي�ة لالم�م املتحدة، »يس�عدني أن 
أحييكم باس�م العراق وهو إح�دى الدول 
املؤسسة لهذه املنظمة التي تستضيفنا«، 
مضيف�ا ان »هناك تحديات كبرية وصعبًة 

والس�يما عىل مس�توى الرصاع السيايّس 
الداخ�ي، ولكْن هناك يف املقابل روح األمل 
لدى شعب العراق الذي يمتلك قدرة انتزاع 

الفرصة للحياة والتقدم والسالم«.
واس�تذكر الكاظمي، »الشهداء العراقين 
الذي�ن قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن 
قي�م الحري�ة، والعدال�ة، والديمقراطية، 
وحقوق اإلنسان«، وقال »خالل تلك الحرب 
العس�كرية  الق�وات  اكتس�بت  العادل�ة، 
العراقي�ة مه�ارات فري�دة م�ن نوعها يف 
محاربة داعش، وفرض القانون، واستفاد 
الع�راق من خ�ربات حلفائ�ه يف محاربته 
لإلرهاب، مجددين شكرنا وتقديرنا لهم«.

وتاب�ع، »نجدد دعوة حكوم�ة جمهورية 
العراق إىل رضورة االس�تمرار يف مواجهة 
والجماع�ات  ال�دويل  اإلره�اب  ظاه�رة 
الداعمة له«، مصيفا ان »العراق يكرر من 
هذا املنرب دعواته لعدم اس�تخدام أراضيه 

تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب«.
وق�دم رئي�س ال�وزراء ش�كره وتقديره 
ل�«جمي�ع املنظم�ات وال�دول، ولكل من 
س�اعد يف دعم االنتخاب�ات العراقية التي 
 ،2021 االول  ترشي�ن  ش�هر  يف  ج�رت 
وخصَّ بالذكر املرجع الديني األعىل السيد 
السيستاني لحمايته للمسار الديمقراطي 
نج�اح  »رغ�م  العراق«.واوض�ح،  يف 

االنتخابات، فقد عجزت القوى السياسية 
يف االتفاق عىل تشكيل الحكومة؛ مما أدى 
إىل خلق انس�داد سيايس. ودعت حكومتي 
إىل ح�وار ج�اد وش�فاف لجمي�ع القوى 
املختلفة؛ ملناقش�ة  السياس�ية واألحزاب 
س�بل الخ�روج م�ن األزم�ة السياس�ية 
الحالية«.واكد الكاظمي ان »العراق يسعى 
إىل تقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول 
اإلقليمية  املس�تدامة لألزم�ات  الس�لمية 
والخالفات ب�ن دول املنطقة، عرب طرحه 
العديد من املبادرات التي تهدف إىل ضمان 

السلم واألمن يف منطقتنا«.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق قروضًا جديدة إلنشاء وتأهيل مشاريع استثامرية وسكنية
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عن منح قروض لبناء 
وإنش�اء وتأهيل عدد من املشاريع االستثمارية والسكنية يف 

بغداد واملحافظات.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه انه »ت�م تمويل ع�دد من املش�اريع 
واستقطاب العديد من الرشكات واملستثمرين الذين يرومون 
التع�اون مع املرصف لغرض الحصول عىل تلك القروض من 
اجل انجاز مش�اريعهم وتهيئه األرضية املناسبة الستكمال 
مراح�ل تأهيله�ا«. ودع�ا امل�رصف »املس�تثمرين الراغبني 
بالحصول عىل التمويل إىل زيارة املرصف لغرض االطالع عىل 

رشوط منح القروض«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبدى تحالف اإلطار التنس�يقي استعداده 
لتغي�ر مرش�حه لرئاس�ة ال�وزراء محمد 
ش�ياع الس�وداني، يف خطوة تمثل تراجعا 
كب�را برشوط�ه للمرحل�ة املقبل�ة، الت�ي 
تثار مخ�اوف من إطالة أمده�ا، فيما أكد 
إمكانية منح »التي�ار الصدري« 6 وزارات 

يف الحكومة الجديدة للخروج من األزمة.
يأت�ي ذلك يف ظل جمود س�يايس يس�يطر 
عىل البالد، وفش�ل جهود اإلطار التنسيقي 
بفتح باب الحوار مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، الذي يتمسك برشوطه بحل 

الربملان والتوجه نحو انتخابات مبكرة.
وقال األمني العام لعصائب أهل الحق قيس 
الخزعيل، إن »اإلطار التنسيقي منفتح عىل 
الحلول إلنهاء األزمة السياس�ية، إال أنه ال 
يمكن إعادة عقارب الس�اعة وإعادة نواب 
الكتل�ة الصدرية املس�تقيلني إىل الربملان«، 
مؤكدا أنه »م�ن أجل عودة نواب التيار فال 
يوجد ح�ل غ�ر االنتخابات املبك�رة، وإن 
الح�ل يف إجرائها، وإن جمي�ع قوى اإلطار 
التنسيقي موافقة عىل ذلك إلرضاء األخوة 

يف التيار الصدري«.
وأش�ار إىل أن »اإلط�ار ع�ىل اس�تعداد ألن 
يش�ارك التي�ار الص�دري يف الحكومة عىل 
مق�دار حج�م كتلته الت�ي اس�تقالت من 

الربمل�ان، وإذا كان التي�ار يري�د املش�اركة 
بالحكومة فاإلطار مس�تعد ألن يمنحه نصف استحقاق 
املكون الش�يعي من ال�وزارات الخاص�ة باملكون، والتي 

يبلغ مجموعها بحسب العرف السيايس 12«.
كما أكد »اس�تعداد مرشح اإلطار لرئاسة الوزراء محمد 
شياع السوداني للتنازل عن ترشيحه، إذا كان ذلك يشكل 
حالً«، مش�را اىل أن »كل ما يطلبه التيار س�يجد تجاوباً 
من اإلطار ملناقشته، واإلطار منفتح عىل التيار الصدري، 

وهو متجاوب معه لتجاوز األزمة السياسية«.
وتعليقا عىل ذلك، أكد نائب يف الربملان أن »اإلطار متخوف 
من إطالة عمر األزمة بعد أن أدرك صعوبة الحل والتوجه 
نحو تشكيل الحكومة«، مبينا أن »اإلطار لم ينجح بكسب 
دعم القوى السنية والكردية والنواب املستقلني للذهاب 

نح�و اختي�ار رئي�س الجمهورية وامليض نحو تش�كيل 
الحكومة، ما دفعه ملراجعة حساباته السياسية«.

وأضاف أن »الجمود الس�يايس يحتم ع�ىل اإلطار تقديم 
تن�ازالت الس�رضاء الصدر«، مش�ددا ع�ىل أن »املرحلة 
صعبة وتتطلب حراكا جادا وتنازالت كبرة بغية التوصل 
اىل حل يمنع إمكانية تفاقم األزمة وعودتها اىل الش�ارع 

مجددا«.
م�ن جهت�ه، رأى القي�ادي يف ح�زب االتح�اد الوطن�ي 
م�ن  »الخ�روج  أن  خوش�ناو،  محم�ود  الكردس�تاني 
األزم�ة يتطل�ب مرونة وتوافق�ا من القوى السياس�ية، 
بدءا بالح�وار الجاد«، مؤكدا أنه »يج�ب أن تكون هناك 
ترضي�ة لجمي�ع الق�وى السياس�ية، وأن يعاد تش�كيل 
الخريطة السياس�ية العراقية التي تتطلب حضور زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر واإلطار التنس�يقي معا يف 
العملية السياسية«.

ول�م ينج�ح »اإلط�ار التنس�يقي« بمحاوالت�ه األخ�رة 
الس�تمالة النواب املس�تقلني يف الربمل�ان، يف إطار حراكه 
لعقد جلسة برملانية قريبة، وسط تراجع واضح بفرص 
التوص�ل إىل ح�ّل لألزمة السياس�ية التي تق�ارب إكمال 
عامه�ا األول من�ذ إج�راء االنتخاب�ات الترشيعية يف 10 

ترشين األول املايض. 
وعىل الرغم من التوقعات بحراك س�يايس للدفع باتجاه 
الح�ل بعد انته�اء زيارة األربع�ني الديني�ة، والتي كانت 
بمثابة الهدنة السياسية بني معس�كري األزمة، »التيار 
الصدري« و«اإلطار التنس�يقي«؛ ف�إن أي حراك إيجابي 
ل�م يظهر من الطرفني. ويعد حراك »اإلطار التنس�يقي« 

نح�و اس�تئناف عم�ل الربملان غ�ر مجٍد، 
يف ح�ال ل�م يحصل ع�ىل دعم ثلث�ي نواب 
الربملان، وهو ما يدفعه ملحاولة اس�تمالة 
النواب املس�تقلني، إذ يتطلب عقد جلس�ة 
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور 
ثلثي نواب الربمل�ان )220 من أصل 329(، 
وفقاً ملا كانت قد قررته املحكمة االتحادية 

العليا.
يف الغضون، كش�ف مق�رر مجلس النواب 
غريب عس�كرعن حراك س�يايس من أجل 
عق�د جلس�ة للمجل�س خ�الل األس�بوع 
الحايل، فيما بني الهدف من هذه الجلسة.

وق�ال عس�كر، يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
»هناك حراكاً يجري بني القوى السياسية 
من أجل عقد جلس�ة ملجلس النواب خالل 
األس�بوع الح�ايل، لي�س من أجل تش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة وإنما م�ن أجل وجود 
قوان�ني تحت�اج اىل ترشيع خ�الل املرحلة 

املقبلة«.
وب�ني ان »الحراك مازال مس�تمراً بني عدد 
م�ن القوى السياس�ية، لكن حت�ى اآلن ال 
اتف�اق نهائي عىل عقد الجلس�ة وال موعد 
ثاب�ت لعقده�ا خ�الل األس�بوع الحايل«، 
مؤكداً يف ذات الوقت أن »هناك شبه إجماع 
عىل عودة جلس�ات الربملان، بشكل منعزل 
عن تشكيل الحكومة واالزمة السياسية«.

من جانبه، ذكر قيادي يف اإلطار التنسيقي 
إن الهيئة العامة اإلطار التنس�يقي ستعقد 
خ�الل اليوم�ني املقبلني اجتماع�ا يف منزل أح�د قياديي 
اإلط�ار حي�در العب�ادي أوعم�ار الحكي�م، موضح�اً ان 
االجتم�اع س�يناقش أب�رز املواضيع وه�ي التحاور مع 
االحزاب الكردية والسنية عىل تشكيل الحكومة واالتفاق 

عىل تحديد موعدا إلعادة استئناف جلسات املجلس.
ولفت إىل أن االجتماع سيناقش إعداد الربنامج الحكومي 
املرش�ح ملنص�ب رئيس مجل�س الوزراء، ع�ىل ان تكون 
الكابين�ة الوزاري�ة من 22 وزارة، 12 منها للش�يعة و 6 

وزارات لألحزاب السنية و 4 وزارات لألحزاب الكردية.
وأكد القيادي يف اإلطار، الذي ارتأى عدم ذكر اس�مه، أن 
االجتماع س�يتطرق إىل زي�ارة مرتقبة لوفد التفاوض إىل 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

تلويح مبنح الصدريني 6 وزارات والتنازل عن السوداني.. وحراك إلرسال وفد إىل احلنانة

بوادر من اإلطار للتيار: لنتجاوز األزمة

العدد )2690(   25     أيلول    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

العراق�ي مصطف�ى  ال�وزراء  دع�ا رئي�س 
الكاظمي اىل عدم اس�تخدام االرايض العراق 
تحت ذريعة مكافح�ة »اإلرهاب«، كما قدم 
ش�كره وتقدي�ره للمرجع الدين�ي االعىل يف 
العراق الس�يد عيل السيستاني ل�«حمايته« 

املسار الديمقراطي يف العراق.
وق�ال الكاظم�ي يف كلمت�ه أم�ام الجمعية 
أن  »يس�عدني  املتح�دة،  لالم�م  العمومي�ة 

أحييك�م باس�م الع�راق وهو إح�دى الدول 
املؤسس�ة لهذه املنظمة التي تس�تضيفنا«، 
مضيف�ا ان »هن�اك تحديات كب�رة وصعبًة 
والس�يما ع�ىل مس�توى الرصاع الس�يايّس 
الداخ�يل، ولك�ْن هناك يف املقاب�ل روح األمل 
لدى ش�عب العراق الذي يمتلك ق�درة انتزاع 

الفرصة للحياة والتقدم والسالم«.
واس�تذكر الكاظم�ي، »الش�هداء العراقيني 
الذي�ن قدم�وا أرواحهم من أج�ل الدفاع عن 
والديمقراطي�ة،  والعدال�ة،  الحري�ة،  قي�م 

وحقوق اإلنس�ان«، وقال »خالل تلك الحرب 
العادلة، اكتسبت القوات العسكرية العراقية 
مهارات فريدة من نوعها يف محاربة داعش، 
وفرض القانون، واستفاد العراق من خربات 
حلفائ�ه يف محاربت�ه لإلره�اب، مجددي�ن 

شكرنا وتقديرنا لهم«.
وتاب�ع، »نج�دد دع�وة حكوم�ة جمهورية 
الع�راق إىل رضورة االس�تمرار يف مواجه�ة 
ظاهرة اإلرهاب ال�دويل والجماعات الداعمة 
له«، مصيف�ا ان »العراق يكرر من هذا املنرب 

دعواته لعدم اس�تخدام أراضيه تحت ذريعة 
مكافحة اإلرهاب«.

وتقدي�ره  ال�وزراء ش�كره  رئي�س  وق�دم 
ل�«جميع املنظمات والدول، ولكل من ساعد 
يف دع�م االنتخاب�ات العراقي�ة التي جرت يف 
ش�هر ترشي�ن االول 2021، وخ�صَّ بالذكر 
املرج�ع الدين�ي األعىل الس�يد السيس�تاني 

لحمايته للمسار الديمقراطي يف العراق«.
واوض�ح، »رغ�م نج�اح االنتخاب�ات، فق�د 
عج�زت الق�وى السياس�ية يف االتف�اق عىل 

تش�كيل الحكومة؛ مما أدى إىل خلق انسداد 
س�يايس. ودع�ت حكومت�ي إىل ح�وار جاد 
وشفاف لجميع القوى السياسية واألحزاب 
املختلفة؛ ملناقشة س�بل الخروج من األزمة 
ان  الكاظم�ي  الحالية«.واك�د  السياس�ية 
»العراق يس�عى إىل تقريب وجه�ات النظر، 
وإيجاد الحلول الس�لمية املستدامة لألزمات 
اإلقليمية والخالف�ات بني دول املنطقة، عرب 
طرح�ه العديد من املب�ادرات التي تهدف إىل 

ضمان السلم واألمن يف منطقتنا«.

الكاظمي يشكر السيد السيستاين من األمم املتحدة: محيت املسار الديمقراطي 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت قيادة العمليات املشركة، أمس السبت، ان املمارسات 
االمني�ة يف العاصم�ة خ�الل األي�ام املاضي�ة كان�ت لفحص 

جهوزية القوات للتعامل مع التحديات.
وق�ال الناط�ق باس�م قي�ادة العملي�ات املش�ركة تحس�ني 
الخفاج�ي إن » اله�دف من املمارس�ات االمني�ة يف العاصمة 
بغ�داد خ�الل الف�رة املاضية هو فح�ص منظوم�ة القيادة 
والس�يطرة وحركة القطع�ات يف جانبي الك�رخ والرصافة ، 

ومواجهة التحديات يف حال حصولها«.
وأض�اف الخفاج�ي أن »ج�ر الجمهوري�ة مفت�وح أم�ام 
املواطنني وليس فيه قطوعات«، مبينا ان » آليات كانت تقوم 
ببع�ض اإلعمال عىل الجر وتم قطعه مل�دة 10 دقائق فقط 

ومن بعدها تم فتح حركة السر بصورة اعتيادية«.
وبش�ان الوضع االمن�ي يف بغ�داد وامكانية اعادة املمارس�ة 
االمنية رج�ح الخفاج�ي الخفاجي »عدم إعادته�ا مجددا«، 
مؤك�دا أن »الوضع االمني يس�ر وفق ما مخطط له والقوات 
االمني�ة موج�ودة واملمارس�ات االمني�ة كان�ت للتعامل مع 
التحدي�ات وفحص جهوزي�ة القوات االمني�ة اثناء وجود أي 

خرق أمني«.
وتأت�ي هذه املمارس�ة األمني�ة يف ظل املس�اعي الجارية من 
قبل اإلطار التنس�يقي الذي يضم قوى سياسية لعقد جلسة 
ملجلس النواب العراقي وامليض يف تشكيل الحكومة االتحادية 
املقبلة مع مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية برمتها 
واقتح�ام أنص�اره يف ش�هر آب امل�ايض املنطق�ة الخ�راء 
املحصنة احتجاجا عىل ترشيح اإلطار ملحمد شياع السوداني 

ملنصب رئيس مجلس الوزراء.
وحدثت صدامات مسلحة بني أنصار التيار من جهة، والقوات 
األمنية ومقاتيل الفصائل الش�يعية املسلحة أسفر عن مقتل 
وإصاب�ة العرشات م�ن الجانبني إال أن زعي�م التيار الصدري 

مقتدى الصدر أمر منارصيه باالنسحاب.
يش�ار إىل أنه من املق�رر أن يتم إحياء الذك�رى الثانية لثورة 
ترشي�ن يف العراق خالل األيام املقبلة إذ يس�تعد أنصار الثورة 
بالخروج يف تظاهرات عارمة بمناطق وسط وجنوب العراق.

ويعيش املشهد الس�يايس وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم 
يس�بق له مثيل يف تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم 
عىل االنتخابات املبكرة من دون التمكن من تش�كيل حكومة 
جدي�دة يف الب�الد، وبقاء حكوم�ة ترصيف األعمال برئاس�ة 

مصطفى الكاظمي.

ش�ارك وزير الخارجيَّة فؤاد حس�ني، 
يف إجتم�اع وزراء خارجيَّ�ة املجموعة 
خارجيَّ�ة  وزي�ر  بحض�ور  العربيَّ�ة، 
الوالي�ات املُتِح�دة األمريكيَّ�ة أنتوني 
بلينكن، واألمني العام ملجلس التعاون 

لدول الخليج نايف الحجرف.
 وعق�د االجتم�اع عىل هام�ش أعمال 
ال�دورة ٧٧ للجمعّي�ة العاّم�ة لألم�م 

املُتِحدة املُنعقدة يف نيويورك. 
واس�تعرض ال�وزراء خ�الل اإلجتماع 
عدد من القضايا الرئيس�ة املطروحة 
ع�ىل الس�احتني اإلقليميَّ�ة والدوليَّة، 
منها عملّية السالم يف الرشق األوسط، 
واألزم�ة يف س�وريا، فضالً ع�ن امللف 
اليمن�ّي وتداعيات األزم�ة األوكرانّية 
ع�ىل األم�ن الغذائ�ّي العاملّي.وناقش 
الس�راتيجيَّة  العالق�ات  املجتمع�ون 
والتاريخيَّ�ة والرشاك�ة املتنامّي�ة بني 
الدول املُش�اركة يف االجتم�اع، والبناء 
ع�ىل نتائج قمة جدة لألم�ن والتنمّية 
املُنعقدة يف تموز املايّض، بهدف تعزيز 
السالم واألمن واالس�تقرار واالزدهار 
االقتصادّي يف الرشق األوسط ومعالجة 
التحدي�ات اإلقليميَّ�ة والدوليَّة، بما يف 
ذل�ك أزمات الغ�ذاء واملن�اخ والصحة 

واألزمات اإلنسانيَّة.

»من غري املرجح إعادهتا«.. العمليات املشرتكة: املامرسات االمنية يف بغداد كانت ملواجهة التحديات  بحضور بلينكن..
 وزير اخلارجية يشارك يف اجتامع 

يناقش السالم يف الرشق األوسط

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت الكتل�ة الركماني�ة، أمس الس�بت، 
بإبعاد قضية محافظة كركوك املتنازع عليها 
ب�ني اربي�ل وبغ�داد أن أي برنام�ج حكومي 

للتشكيلة املقبلة.
وقال رئيس الكتلة الركمانية النيابية ارش�د 
الصالح�ي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، »نح�ن يف الكتل�ة الركماني�ة 
النيابي�ة اكدن�ا خ�الل لقاءاتن�ا م�ع الكت�ل 
السياس�ة بابع�اد قضي�ة كرك�وك م�ن اي 

برنامج حكومي لتش�كيل الحكومة«، مردفا 
بالق�ول ان »قضي�ة كرك�وك واقحامه�ا يف 
الربنام�ج الحكوم�ي معناه زيادة االنس�داد 

السيايس واشتداد االزمة يف العراق«.
الفرق�اء  كل  ننص�ح  قائ�ال:  واس�تطرد 
السياسيني بعدم استخدام سياسة يل االذرع 
يف اتم�ام صفق�ات تش�كيل الحكوم�ة، مع 
االخ�ذ بنظر االعتب�ار رضورة اع�ادة ترتيب 
املنظومة السياس�ية العراقي�ة وفق الحفاظ 
عىل مصلحة العراق والقضاء عىل الفاسدين 

ورساق الشعب.

وكركوك من املناطق املتنازع عليها بني اربيل 
وبغداد املش�مولة باملادة 140 من الدس�تور، 
وكان�ت تخض�ع اىل س�لطة مش�ركة ب�ني 
إقليم كوردس�تان والحكوم�ة االتحادية قبل 
اس�تفتاء االس�تقالل الذي اج�راه االقليم يف 

شهر ايلول من عام 201٧.
إزال�ة سياس�ات  امل�ادة 140 ع�ىل  وتن�ص 
ديموغرافي�ة أجراها نظام صدام حس�ني يف 
املناط�ق املتن�ازع عليها لصال�ح العرب عىل 
حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان 
قبل الخط�وة األخ�رة التي تتمث�ل يف إجراء 

اس�تفتاء يح�دد الس�كان بموجب�ه فيما إذا 
كانوا يرغبون باالنضمام القليم كوردس�تان 

أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من املق�رر االنتهاء م�ن مراحل تنفيذ 
املادة حتى نهاية 200٧ لكن املشاكل األمنية 

والسياسية حالت دون ذلك. 
وقض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا يف عام 
2019 ببقاء رسيان املادة )140( من دستور 
جمهوري�ة الع�راق، مؤكدة أن ذلك يس�تمر 
لحني تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من 

ترشيعها.

الكتلة الرتكامنية تطالب بإبعاد كركوك عن أي برنامج حكومي للتشكيلة املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الس�بت، إلق�اء القبض عىل 12 مطلوباً 
للقضاء، بينهم مته�م بتجارة األعضاء البرشية وعصابة لرويج وتعاطي 
امل�واد املخ�درة وآخري�ن بجرائ�م )الدك�ة العش�ائرية( بجانب�ي الك�رخ 
والرصافة.  وذكر بيان لعمليات بغداد، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، أنه »بهدف تعزيز األمن واالستقرار يف جميع مناطق العاصمة بغداد، 
تستمر قطعاتنا األمنية بمالحقة عنارص الجريمة املنظمة والخارجني عىل 
القانون وتجار ومروجي املواد املخدرة، وذلك بتكثيف الجهود األستخبارية 
والتنس�يق واملتابعة مع قس�م اس�تخبارات وأمن/قيادتن�ا حيث تمكنت 
قوة م�ن الفرقة األوىل رشطة أتحادية باالش�راك م�ع مفرزتني من األمن 
االقتصادي/قس�م املتاج�رة باألعضاء البرشية ومركز رشطة الس�عدون، 
من القاء القبض عىل متهم )متاجر باألعضاء البرشية( وبالجرم املشهود 
يف جانب الرصافة«.  وأضاف أن »قوة أخرى من الفرقة ذاتها وفرقة املشاة 
الحادي�ة ع�رشة تمكنت م�ن القاء القبض ع�ىل ثمانية متهم�ني )بالدكة 
العش�ائرية( ومصادرة أس�لحتهم يف جانب الرصافة، كما تمكنت قوة من 
الل�واء الس�ابع الفرقة الثانية رشطة أتحادية باألش�راك م�ع مفرزة من 
جهاز األمن الوطن�ي من ألقاء القبض عىل ثالثة متهمني بتجارة وتعاطي 
امل�واد املخ�درة، وجد بحوزته�م كيلوغرام من م�ادة الكريس�تال واجهزة 

تعاطي ضمن منطقة »حي االعالم« يف جانب الكرخ«.  
وأشار إىل أنه »تم تسليم امللقى القبض عليهم اىل الجهات املختصة إلكمال 

االجراءات القانونية بحقهم«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

طم�أن املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، املوظفني 
وأصحاب األجور بخصوص رواتبهم ورصفها بموعدها.

 وق�ال مظهر محمد صال�ح يف ترصيح صحفي، »باعتق�ادي واعتقاد كل 
العقالء يف البلد، انه ال يمكن للدولة ان تتوقف لحظة واحدة عن املرصوفات 
ال س�يما الرواتب واالجور، واالمور التش�غيلية للدول�ة، كاملحاكم ومراكز 
الرشطة واملدارس واملستش�فيات، ال يمكن ايقافها يف س�بيل تفسر مادة 

قانونية«.
وأضاف »يف تقديري هناك ما يسمى باملصلحة الوطنية العليا التي تقتيض 
التفس�ر والعمل بنظام 1 ع�ىل 12 من املرصوفات الجاري�ة الفعلية التي 

تمت عام 2022 اىل حني صدور قانون للموازنة العامة للعام 2023«.

اعتقال 12 مطلوبًا بتهــم  خمتلفــة يف بغـداد: 
متورطون باملخدرات وجتارة األعضاء البرشية

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت القوات األمني�ة العراقية، من قتل ارهابيني اثنني يف منطقة 
الطارمية.

وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»الجه�ات املختص�ة يف قطعاتنا األمني�ة تتابع العن�ارص اإلرهابية 

املنهزمة يف مختلف قواطع املسؤولية«. 
وأش�ارت اىل انه »بعملية نوعية اس�تندت اىٕل معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة، تمكن�ت قوة من قي�ادة عمليات بغداد م�ن رصد تحركات 
إرهابي�ني ضم�ن البس�اتني الكثيف�ة يف قض�اء الطارمي�ة ش�مايل 

العاصمة«. 
وأضافت: »اذ رشعت القوة بمحارصة املكان واشتبكت مع العنارص 
اإلرهابية، حيث تمكنت من قتل إرهابيني إثنني احدهما كان يرتدي 
ح�زام ناس�ف، كما أس�فرت ه�ذه العملية ع�ن استش�هاد مقاتل 

وإصابة ضابط«.

بـ »عملية نوعية«.. اإلعالم األمني يعلن
 قتل إرهابيني يف الطارمية

مستشار حكومي: ال يمكن توقف الرواتب 
واألجور حلظة واحدة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير عام مديرية تربية 
الك�رخ الثانية، قي�س الكالبي، 
ضواب�ط  ع�ن  الس�بت،  أم�س 
واالداريني  املحارضين  تنس�يب 

بني املديريات العامة.
وق�ال الكالب�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان :«ضوابط تنسيب املحارضين 
واالداري�ني بني املديريات العامة 

جاءت كالتايل: 
1-تقديم طلب للمديرية العامة 
واستحصال املوافقات االصولية 
بالتنس�يب م�ن قب�ل املديري�ة 
العام�ة امل�راد التنس�يب اليه�ا 
بع�د تأيي�د الحاج�ة لخدم�ات 
اختصاص�ه  وحس�ب  املنس�ب 
الدقي�ق ويكون الطل�ب بتوقيع 
الس�يد املدير الع�ام حرصا لكال 

املديريتني 
2- تس�تقبل الطلب�ات لح�االت 
/الوفاة/الط�الق/ )ال�زواج 

الس�كن ...ال�خ ( بع�د تقدي�م 
املستمس�كات االصولي�ة الت�ي 
تثبت تغير الحال�ة االجتماعية 
والتي بس�ببها ت�م تقديم طلب 

التنسيب .
3- يت�م تزوي�د ال�وزارة بكافة 
اولي�ات املوضوع  الس�تحصال 

املوافقات االصولية بالتنسيب.
4- تكون فرة التنسيب لسنة ) 
دراسية ( بالنسبة للمحارضين 
بالنس�بة  تقويمي�ة(   ( وس�نة 
لالداريني الذين يعملون يف مراكز 
العام�ة للربية ع�ىل ان يراجع 
املنس�ب مديريت�ه االصلية عند 
تجديد العق�د  بعد جلبه مايؤيد 
املديرية  بال�دوام يف  اس�تمراره 

املنسب اليها 
للعم�ل  التنس�يب  يك�ون   -٥
بممثليات وزارة الربية يف اقليم 
كردس�تان من صالحيات معايل 
الوزير  حرصا بعد تأييد املمثلية 
الحاجة الفعلية لخدمات املنسب 

وحسب االختصاص 
العام�ة  6- تتحم�ل املديري�ات 
للربي�ة صح�ة ودق�ة البيانات 

املقدمة الينا 
٧- يلغى امر التنس�يب يف حالة 
عدم مب�ارشة املتعاقد يف الجهة 
املنس�ب اليها خ�الل فرة )30( 
ي�وم م�ن تاري�خ ص�دور ام�ر 

التنسيب.

بالتفاصيل.. ضوابط تنسيب املحارضين 
واالداريني بني املديريات العامة
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    كربالء المقدسة / قاسم الجيزاني 

اختتم املركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف 
الش�يعي، صباح الي�وم الجمع�ة، املس�ابقة الوطنية 
الثالثة لطالبات املدارس الثانوية لحفظ القرآن الكريم 
وتالوته املؤهلة للمسابقات الدولية، التي اقامها املركز 
بالتعاون مع العتبة الحس�ينية املقدسة، تحت شعار: 
) تمثيل الع�راق رشف للجميع ( وذل�ك بحضور مدير 
املرك�ز الوطني لعل�وم الق�رآن الدكتور الق�ارئ رافع 

العامري .
اس�تهل حف�ل االختتام بت�الوة آٍي من الذك�ر الحكيم 

بعده�ا تم�ت قراءة س�ورة الفاتح�ة املبارك�ة ترحماً 
ع�ى أرواح ش�هداء العراق االب�رار، تلته�ا كلمة مدير 
املرك�ز الوطني لعل�وم الق�رآن الدكتور الق�ارئ رافع 
العام�ري، اوضح فيه�ا أن املركز الوطني يس�عى من 
خالل مس�ابقاته القرآنية الوطنية سواء كانت للنخبة 
او لطلب�ة العلوم الديني�ة ولطلبة املدارس ومس�ابقة 
املكفوفني وبقية نش�اطاته القرآنية األخرى التي تقام 
سنوياً إىل نرش الثقافة القرآنية ودعم وتطوير املواهب 

القرآنية الشابة لتمثيل العراق دوليا.
وعرب الدكت�ور العامري عن ش�كره وتقديره للس�يد 
رئي�س دي�وان الوقف الش�يعي الدكتور حيدر حس�ن 

الش�مري للدع�م الكبري الذي يقدمه لنش�اطات املركز 
القرآنية وإىل االمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة، 
وذلك لدورها الكبري وجهودها املباركة يف دعم فعاليات 
هذه املسابقة واىل معهد الزهراء للعلوم القرآنية التابع 
للعتبة املقدس�ة واىل ادارة مجمع س�يد الش�هداء عى 
حسن التنظيم والضيافة واالس�تقبال وتوفري األجواء 
اإليمانية للمتس�ابقني، كما تقّدم بالشكر والتقدير إىل 
اللج�ان التنظيمية واللجنة التحكيمي�ة، وإىل الجهات 
اإلعالمي�ة املش�اركة ولكل من س�اهم يف انج�اح هذا 

النشاط القرآني الكبري.
ثم تلتها اعالن رئيس�ة لجن�ة التحكيم القارئة فاطمة 

الظاهري نتائج املسابقة وكانت كاالتي:  
يف محور الحفظ :

- املرتبة األوىل: زهراء محمد عبد النبي
- املرتبة الثانية: دعاء ميثم عبد زيد

- املرتبة الثالثة: زهراء قاسم
يف محور التالوة :

- املرتبة األوىل: رقية محمد جمعة 
- املرتبة الثانية: رسل نجم عبد الكاظم

- املرتبة الثالثة: زهراء احمد مريي
ويف خت�ام الحفل تم توزي�ع الش�هادات والدروع عى 

الفائزين.

املركز الوطني لعلوم القرآن خيتتم فعاليات املسابقة الوطنية الثالثة لطالبات املدارس الثانوية

    بغداد/ عامر عبدالعزيز

أك�دت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب 
املكلف�ة  التج�ارة  وزارة  رشكات  اح�دى 
ملف�ردات  املخصص�ة  الحنط�ة  بتام�ني 
البطاقة التموينية باطالق تجهيز املطاحن 
بالحص�ص املقررة م�ن الحنط�ة املحلية 
للدفع�ة األوىل م�ن الحص�ة السادس�ة إىل 
جانب استمرار مناقله الحنطة من واسط 
واملثن�ى وكرك�وك إىل ذي ق�ار و الب�رة 
وبغ�داد، أوض�ح ذل�ك مدير ع�ام الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب محمد حنون كريم.  
وق�ال ب�ارشت مواق�ع الرشك�ة يف واس�ط 
والبرة بتجهيز املطاح�ن بالحنطة املقررة 

للحصة السادسة 
واض�اف إىل ان ف�رع واس�ط ب�ارش تجهي�ز 

املطاحن
 الحكوميه واألهليه الس�لفة األوىل ال25%من 
الحصه السادس�ة وتمت عملية التجهيز من 
س�ايلو الك�وت ومرك�ز الش�حيمية وبكمية 
)741.300( ط�ن , كم�ا و واصل�ت املالكات 
العامل�ة يف س�ايلو  البرة تجهي�ز املطاحن 
الحكومي�ة واالهلي�ة بمادة الحنط�ة املقررة 
للمحافظ�ة الدفع�ة األوىل للحصة السادس�ة 

املجه�ز   إجم�ايل  بل�غ  حي�ث    2022 لع�ام 
414،780 طن

.كم�ا وأك�د حن�ون  ع�ى اس�تمرار مناقل�ه 
الحنطة املحلية  من املجمع املخزني يف واسط  
اىل سايلوالبره وبلغت الكمية  )504.280( 
طن بواقع )12( ش�احنه وكذل�ك تم مناقلة 
كميات من مرك�ز النعمانيه األول اىل البرة 
أيضا بكمي�ة )754.740(طن )17(ش�احنه 
ومن مرك�ز الش�حيمية اىل س�ايلو الرصافة 
ش�احنه   )49( ط�ن   )2120.880( بكمي�ة 
وبذلك يك�ون مجم�وع ماناقله الف�رع لهذا 

اليوم)3379.900(طن )78(شاحنه.
من جانب آخر واصل سايلو السماوه مناقلة 
الحنط�ة املحلية لتعزيز خزي�ن محافظة ذي 

قار من الحنطة .
 وق�ال  امل�الكات العامل�ة يف ف�رع ذي قار 
واصل�ت   تفري�غ الش�احنات ال�واردة اىل 
الفرع وضمن خطة املناقلة التي اعدت من 
قبل املركز العام  والتي تم بموجبها  تحويل 
)10000( االف ط�ن موزعة )3000( االف 
ط�ن صومع�ة النارصي�ة و )3000( االف 
طن س�ايلو الش�طرة املعدن�ي و ) 4000( 

االف طن اىل صومعة الرفاعي 
حن�ون اض�اف اىل ان صومع�ة النارصية 
ب�ارشت بتفري�غ ) 8( ش�احنات وبكمية 
رصي�د  لتعزي�ز  ط�ن   )348،078( بلغ�ت  

املحافظة . 
وكان س�ايلو السماوه قد واصل تنفيذ خطة 
املناقله والتي تجري عى قدم وساق إلنجازها 
من أج�ل تعزيز خزين محافظ�ة ذي قار من 
الحنط�ة حيث توزع�ت بكمي�ة 437 طن إىل 
س�ايلو النارصي�ة وكمية 332 طن للس�ايلو 
الش�طرة حيث بلغت إجم�ايل الكمية املحولة 

بواقع )770طن( .
واختتم مدير عام تجارة الحبوب إىل أن سايلو 
كركوك واصل مناقلة الحنطة املحلية للمحاور 
املخصصة حيث ت�م مناقلة )262،760( طن 

وبواقع )9( سيارات لسايلوة الدورة.

جتارة احلبوب جتهز املطاحن بالدفعة األوىل من حنطة 
الوجبة السادسة

رئيس كتلة يوجه مخس أسئلة 
للاملية: أين مبالغ الرضائب 

»اهلائلة«؟
    بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئيس كتلة الدولة الوطني�ة النيابية عضو اللجن�ة املالية الربملانية، 
فال�ح الس�اري، وزارة املالية بالكش�ف عن مبالغ »هائلة« اس�تلمتها إدارة 

هيأة الرضائب.
وقال الس�اري يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، »تابعنا باهتمام 
م�ا جاء يف مخرج�ات اللجنة املش�كلة يف وزارة املالية تجاه م�ا تحدثت به 
ع�ن هدر واختالس�ات يف املال العام بلغ�ت اقيامها اكثر م�ن ترليون دينار 

عراقي«. 
وأض�اف: »إنطالقا من ال�دور الرقابي واالخالقي وحفاظاً ع�ى املال العام، 
نطالب وزارة املالية بالكش�ف عن املبالغ }االمانات{ التي تم اس�تالمها من 
قب�ل إدارة الهي�أة العامة للرضائب بحس�ب نتائج اللج�ان التحقيقية التي 

اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دوالر«. 
وتابع الس�اري: »للوقوف عى دقائق االمور وتفاصيلها واطالع الرأي العام 

عليها، يتوجب عى الوزارة تقديم اجابات شافية لألسئلة التالية: 
1 - أس�م الجهة املس�ؤولة أو الش�خصية الت�ي قامت بالتالع�ب والدوافع 

والجهات التي تقف خلفها 
2- ع�دم االكتفاء بعقوبة النقل، فهذا إج�راء إداري، ونرجو اعالمنا اإلجراء 
القانوني والجنائي بحق مدير عام الهياة العامة للرضائب ان ثبتت ادانته. 

3- كيفية تحريك حسابات األمانات املفتوح لدى مرف الرافدين و سحب 
300 اىل 400 مليار دينار شهرياً والجهات املستفيدة ، وهل تم ايقاف العمل 

بالحساب املفتوح لدى املرف اليقاف نزيف املال العام 
4- ه�ل ت�م مفاتحة القض�اء وهي�أة النزاه�ة او االدعاء الع�ام بالجريمة 

املذكورة ملنع سفر املتورطني 
5- هل تم فتح لجان تحقيقيه العطاء تقرير تفصييل جديد لكافة املتورطني 

من املستويات الوسطى والعليا  التي ارتكبت هذه املخالفات 
وحم�ل الس�اري: »وزارة املالية املس�ؤولية القانونية عن ضي�اع املال العام 
والتس�ر عى الجناة وسنقوم بتحريك شكوى قانونية عى الوزارة وإدارتها 

يف حال وجود شبهات فساد أو تساهل او تسر عى الجريمة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م وزارة الزراعة حمي�د النايف عن 
إعداد الخطة الشتوية الزراعية للموسم الحايل ولكنها 
لم تقر أو يعلن عنها بسبب عدم مصادقة وزارة املوارد 

املائية عليها أو بيان موقفها املائي للموسم.
وأض�اف الناي�ف أن ال�وزارة بانتظ�ار معرف�ة كمية 
الخزين املائي وموسم األمطار والذي عى أساسه يتم 
تحديد املساحات التي سوف تزرع، متوقعا أن تقلص 
املس�احات الزراعية هذا العام عن العام املايض والتي 
اق�ر حينه�ا زراعة مليون�ني وخمس مائ�ة ألف دونم 

بسبب األزمة املائية التي ال زالت قائمة إىل اآلن.
وأوض�ح الناي�ف أن هن�اك خط�ة وضعت م�ن املياه 
الجوفية واآلبار تقدر بزراعة 3 مليون دونم باإلضافة 
إىل توزي�ع املرش�ات املحوري�ة والثابتة والتي س�يتم 
اإلع�الن عنها قريب�ا بع�د أن توفرت له�ا األموال من 
خالل قانون األمن الغذائي الطارئ، مشريا إىل أن هناك 
توجه بان كل أصحاب املرشات يف املناطق املروية ولم 
يحصلوا ع�ى خط�ة إرواء من املمك�ن تحويلهم عى 
املي�اه الجوفية مع دعمهم بالبذور واألس�مدة واملهم 
بأن ال تبقى تلك املرش�ات س�اكنة ويتم اس�تثمارها 

وتحويلها إىل مناطق أخرى.
واس�تدرك بالق�ول إن هن�اك الكث�ري من املس�احات 
الصحرواية الغري مس�تغلة زراعي�ا من املمكن تحويل 
املرش�ات عليه�ا وتعوي�ض املس�احات الت�ي قلصت 
بسبب األزمة املائية.مشريا إىل أن وزارة الزراعة أعدت 
خطة زراعية تعتمد عى األمطار ولكنها غري معروفة 
لك�ن باملجمل فان وزارة الزراع�ة أعدت خطة زراعية 
متكاملة تقدر ب� 16 مليون دونم تقسم ما بني لخطة 

اإلروائية والديمية واملروية واألمطار واآلبار.

الزراعة: ننتظر مصادقة 
املوارد املائية إلقرار 

اخلطة الشتوية

    المستقبل العراقي/ الغانم

اعت�ربت حكوم�ة واس�ط املحلي�ة أن بعض 
الوزارات ال تزال تنظ�ر إىل املحافظات بنظرة 
أحادية، فيما طالبت بإعادة النظر يف قرارات 
وزارة الصحة التي انعكست سلبا عى صحة 
املواطنني.وق�ال املحافظ محم�د املياحي أن 
أكثر قطاع يحتاج إىل وقفة من قبل املسؤولني 
يف الدول�ة هو قطاع الصحة.وأضاف أن تردي 
الواقع الصحي تس�بب بع�دد من التظاهرات 
يف واس�ط، وتتحمل وزارة الصحة مسؤولية 
ما تش�هده املؤسس�ات الصحية من أخطاء.

ون�وه إىل أن م�رشوع املستش�فى الركي يف 
واس�ط، من املش�اريع التي اعتربت »وصمة 
ع�ار« يف املحافظ�ة بس�بب تج�اوز الفرات 
الزمني�ة، وع�دم س�حب العمل م�ن الرشكة 
املنفذة، بالرغم من أن آخر مؤسس�ة صحية 

يف واسط أنشئت يف ثمانينات القرن املايض.
مؤكدا ع�ى إمكانية بناء املستش�فى الركي 
بك�وادر محلي�ة، يف ح�ال س�حب العمل من 
الرشكة املنفذة.ويف الغضون بني رئيس هيئة 

االس�تثمار يف واس�ط نبي�ل ش�مة أن الهيئة 
نس�قت مع حكومة واس�ط من للتوافق بني 
األم�ن الغذائي واألمن الصحي، حيث تم منح 
3 إجازات اس�تثمارية إلنش�اء مستش�فيات 
أهلي�ة بقيم�ة 174 ملي�ون دوالر.وأض�اف 
ش�مة للمربد أن بناء املؤسسات الصحية عن 
طريق االس�تثمار، يوف�ر املبال�غ املالية عى 
موازن�ة الدولة، حي�ث أن التمويل يكون عن 
طري�ق املستثمرين.مش�ريا إىل ق�رب افتتاح 
إحدى هذه املستش�فيات يف وقت قريب، بعد 
أن تج�اوزت نس�بة العمل في�ه 80%. وكانت 
واسط أعلنت يف وقت سابق عن التنسيق مع 
وزارة الصحة إلنش�اء معمل إلنت�اج األدوية 

يوازي معمل س�امراء.

حمافظ واسط: قطاع الصحة حيتاج 
إىل وقفة من مسؤويل الدولة

    ميسان / المستقبل العراقي

أعلن مركز إنعاش األهوار يف ميس�ان عن إطالق حملة لرفع والرس�بات الطينية وفتح 
ذنائ�ب األنه�ر إليصال املي�اه ملناطق األه�وار وتغذي�ة الحويص�الت االصطناعية، التي 
يس�تعملها الس�كان املحليني لربية الجاموس.وقال مديرها س�الم املوسوي إن الشحة 
املائي�ة واقع حال وقد أثرت بش�كل كبري عى واقع األه�وار والحياة هناك ويجري العمل 
بالتنس�يق م�ع مديرية املوارد املائية عى فتح املس�الك املائية ورفع الرس�بات وتطهري 
الج�داول به�دف إيص�ال املياه ملناطق األه�وار بالدرج�ة األوىل ملحطات اإلس�الة هناك.

وأضاف أن املركز ويف خطوة لتوطني سكان األهوار قام بتسيري حوضيات لتزويد األهايل 
باملياه الصالحة للرشب فضال عن تش�غيل محطات تنقي�ة املياه يف مناطق األهوار عى 

مدار اليوم ملد األهايل بماء صالح للرشب ملساعدتهم يف البقاء يف األهوار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نها من  �دت هيئة النزاهة االتحاديَّة تمكُّ أكَّ
ة بقيام  ضبط العقود واملُس�تندات الخاصَّ
�ة ب�رشاء كميَّ�اٍت كبريٍة من  وزارة الصحَّ
جهاز ماسك سيباب )cpap( )قناع وجه( 
صيني املنشأ، ُمبّينًة أنَّ قيمة تلك الكميَّات 
دوالٍر  ملي�ون   )24,050,000( بلغ�ت 
.دائرة التحقيقات يف الهيئة أفادت  أمريكيٍّ
وبحس�ب بي�ان رس�مي تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »بقي�ام فريق عمل 
ُمديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إىل وزارة 
الصح�ة - رشك�ة كيمادي�ا، بضبط أصل 
ثالثة عقود لرشاء أجهزة ماسك، ُموضحًة 
ة ميسان  أنَّ العقد األول يخصُّ دائرة صحَّ
�ا  بقيم�ة )5,200,000( مالي�ني دوالٍر، أمَّ
ة النجف  العق�د الثاني الخاصُّ بدائرة صحَّ
فتبلغ قيمته )9,100,000( ماليني دوالٍر، 
فيم�ا يع�ود العقد الثال�ث البالغ�ة قيمته 
ة  )9,750,000( مالي�ني دوالر لدائرة صحَّ
املثن�ى«. وأضافت الدائرة أنَّ�ه »تمَّ تجهيز 

ة يف ُمحافظ�ات صالح الدين  دوائ�ر الصحَّ
واملُثنى والنجف ب�� )350,000( ألف قناٍع 
ة  ل�كلٍّ منها، فيما ت�مَّ تجهيز دائ�رة صحَّ
ميسان ب�� )200,000( ألف قناٍع، ُمنوِّهًة 
بأنَّ بعض املُستشفيات يف تلك املحافظات 
رفضت تسلُّم الكميَّات الكبرية من األقنعة؛ 
لع�دم الحاج�ة إليه�ا، األمر الذي تس�بَّب 
بحصول هدٍر كبرٍي يف املال العام«. وتابعت: 
ا تجدُر اإلشارة إليه أنَّ الهيئة سبق أن  »ممَّ
أعلنت عن تنفيذ عدَّة عمليَّات يف املُحافظات 
لضب�ط أجهزة ماس�ٍك، حي�ث ضبطت يف 
املثنى )160,000( أل�ف جهاز، إضافة إىل 
تجهي�ز )250,000( ألف جهاٍز يف كربالء؛ 
 )8,493,750,000( ه�در  إىل  أدَّى  �ا  ممَّ
�ا يف محافظ�ة صالح  ملي�ارات دين�اٍر، أمَّ
ة  الدي�ن، فق�د أص�درت املحاك�م املُختصَّ
ة  أمراً باس�تقدام املُدير العام لدائرة الصحَّ
يف ص�الح الدين س�ابقاً؛ لقيام�ه بتجهيز 
ك�ميَّ�اٍت كبي��رٍة م�ن أجه�زة س�ي�باب 
ملي��ارات   )7,238,400,000( بقي�م�ة 

دي�ن�اٍر دون الحاجة الفعلية لها«.

ميسان: محلة لرفع الرتسبات الطينية 
إليصال املياه ملناطق األهوار

النزاهة: هدر للامل العام يف عقود رشاء أجهزة 
طبية بــ 24 مليون دوالر

وزير الكهرباء للسفرية األمريكية: لدينا خطة لزيادة اإلنتاج
    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الكهرب�اء ع�ادل كري�م، 
أمس الس�بت، أن الوزارة تتجه نحو 
محطات الطاقة الشمسية والبخارية 
لتأمني التي�ار الكهربائي، فيما دعت 
السفرية األمريكية الرشكات العاملية 
للتوج�ه اىل العراق كونه بيئة خصبة 

لتنفيذ املشاريع.
وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
أن وزير الكهرباء اس�تقبل يف مكتبه 
ل�دى  االمريكي�ة  الس�فرية  ببغ�داد 
الع�راق الين�ا رومانوس�كي، وجرى 
التباحث حول اهمية مشاريع الربط 
اس�راتيجيتها  وم�دى  الكهربائ�ي 

للشبكة الوطنية.
وقال الوزير العراقي ان الوزارة مضت بعدة اتجاهات 
م�ع الخلي�ج واململكة الس�عودية واململك�ة االردنية، 
وتركيا،بهذا الش�أن، مضيفا »النهض�ة الكبرية التي 

عملنا عليها الدخال عدد كبري من املشاريع واملحطات 
والخط�وط الناقل�ة والت�ي كان�ت معطل�ة منذ وقت 
طويل والتي س�اهمت باس�تقرار واض�ح للمنظومة 

الوطنية«.

ال�وزارة  »م�ي  اىل  كري�م  واش�ار 
بالعم�ل عى تنويع مص�ادر الطاقة 
والتعاقد مع رشكات عاملية إلنش�اء 
مشاريع محطات الطاقة الشمسية 
والتي حرصت ال�وزارة عى توزيعها 
يف اغلب محافظات العراق، كما تويل 
الوزارة اهتماماً بالغاً ملشاريع الرياح 
إلنتاج الطاقة، وك�ذا توليد الكهرباء 
م�ن تدوي�ر النفايات بالتنس�يق مع 
دوائ�ر االمان�ة والبلدي�ة والحكومة 

املحلية«.
وب�ني ان »الخط�ة املع�دة تتضم�ن 
نصب وحدات الدورة املركبة، وانشاء 
محطات بخارية جديدة تكون مركز 

حمل احتياطي للمنظومة«.
من جانبها، أكدت السفرية االمريكية 
انها تواك�ب بعناي�ة واهتمام تطور 
قط�اع الكهرب�اء يف الع�راق، وانه�ا تح�ث الرشكات 
الرصينة للعم�ل يف العراق كونه بيئ�ة جيدة ومالئمة 

للعمل خصوصا قطاع الكهرباء.

النجار: مرشوع مطار كربالء الدويل سيسهل دخول 
الزائرين االجانب يف الزيارات املليونية

    كربالء / المستقبل العراقي

 اك�دت رئي�س الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار س�ها داود نجار، 
ان م�رشوع مط�ار كرب�الء ال�دويل يعك�س الص�ورة املرشقة 
للمس�تثمر املح�يل والكف�اءات العراقي�ة القادرة ع�ى تنفيذ 
املشاريع االستثمارية الكبرية ،واشارت النجار خالل حضورها 
اجتماع موسع يف موقع مرشوع مطار كربالء الدويل، بحضور 
املتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي ومحافظ كربالء نصيف جاس�م الخطابي وعدد من 
املسؤولني املحليني اضافة اىل الكادر املتقدم يف الهيئة اىل ان هذا 
املرشوع الذي ترعاه العتبة الحسينية املقدسة سيسهم بشكل 
مبارش يف تسهيل دخول الزوار االجانب للمحافظة ، السيما يف 

الزيارات املليونية ومنها زيارة االربعينية . 
حيث بينت رئيس الهيئة يف كلمة لها ان هذا املرشوع سيس�هم 
يف تعزيز التنمية املستدامة وسيوفر االف فرص العمل ويحقق 
موارد اقتصادية للدخل القومي ، مش�يدة بالجهود التي بذلت 
لتنفيذه وان الهيئة ستعمل عى تذليل املعوقات التي تستطيع 

تذليلها ليبر هذا املرشوع النور .

يذكر ان مرشوع مطار كربالء الدويل ترعاه العتبة الحس�ينية 
املقدس�ة ومصمم من قبل رشكة )ADP( الفرنس�ية التي لها 
باع طويل يف مجال تصميم املطارات وينفذ تحت ارشاف مكتب 
منه�ل الحبوبي لالستش�ارات الهندس�ية وس�ينفذ عى اربعة 
مراحل االوىل 3 مليون مسافر سنويا والثانية 6 مليون مسافر 
والثالث�ة 12 مليون مس�افر واملرحلة االخرية ه�ي 20 مليون 
مسافر ومن املؤمل ان يفتتح ابوابه امام املسافر كمرحلة اوىل 

يف موعد اقصاه نهاية العام املقبل . 

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبت لجنة األوقاف النيابية، أمس الس�بت، بتكليف املدير العام 
االقدم اصالة الدارة ديوان الوقف السني.

وقال رئي�س اللجنة محمد الصيهود، »طالبن�ا اكثر من مرة عرب 
كتب رس�مية ديوان الوقف السني بتكليف رئيسا له للحد ملفات 
الفساد، حيث رصفت امواال كثرية جدا منذ الغاء تكليف رئيسه«، 
مش�ريا اىل ان »املبالغ املروفة كبرية ج�دا ومن دون صالحيات 

بالتوقيع عليها«. 
وأضاف: »نطالب بتكليف املدير العام االقدم اصالة للوقف السني 
وفقا لتحديد املحمة االتحادية الجهات التي تكلف برئاسة الديوان 

إلدارة اعمال الوقف حتى تشكيل الحكومة«.

األوقاف الربملانية تطالب بتكليف املدير العام 
االقدم إلدارة الوقف السني

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا الخب�ري املائي والزراعي تحس�ني املوس�وي، اليوم الس�بت، 
الحكوم�ة اىل االس�تفادة م�ن التجرب�ة الخليجية ملعالجة ش�ح 

املياه.
وقال املوس�وي، يف تريح صحفي، إن�ه »يجب ان تكون الحلول 
الحكومي�ة بش�أن مل�ف املياه ع�رب اس�تخدام البدائ�ل املتمثلة 

بتقنيات الري الحديث واستثمار آبار املياه الجوفية«. 
وأض�اف املوس�وي: »يج�ب ان يذه�ب الع�راق اىل تجرب�ة الدول 
الخليجية يف تحلي�ة مياه البحر، وباالعتماد عى الطاقة النظيفة 
خصوص�ا وان الع�راق يمتل�ك ج�زءا من الس�احل ع�ى الخليج 

العربي«. 
وكان ق�د اكد رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الجمع�ة خالل كلمته يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، أن العراق 
يم�ر بظروف مناخية صعبة بس�بب ش�ح امل�وارد املائية وتغيري 
مجاري األنهار التي يشرك بها مع دول الجوار وإقامة املشاريع 
دون األخذ بالحس�بان تأثرياتها عى الحصص املائية واالستخدام 

املنصف للدول املتشاطئة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس السبت، املبارشة بالعمل بنظام 
النافذة الواحدة لتسجيل املركبات يف موقع الرستمية.

 وأكدت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»العم�ل بالنظام س�يتم يف جميع مواقع التس�جيل خ�الل األيام 

املقبلة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الصحة، أمس الس�بت، توضيحاً بش�أن تريح 
منسوب لوزيرها حول منح لقب }الدكتور{.

ونفت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، »ما تم 
تداوله يف بعض مواقع التواصل االجتماعي عن تريح منس�وب 
للوزي�ر حول منح لق�ب »الدكتور« فقط ملن اكم�ل الدكتوراه يف 
مجال أختصاصه حرا، لطبيب االس�نان والصيدالني والطبيب 
الع�ام قب�ل الحصول ع�ى التخص�ص واليحق له�م كتابة تعبري 

»الدكتور« يف الباجات التعريفية«. 
واك�دت ال�وزارة ان »الوزي�ر لم ي�رح بهذا ال�كالم ولم يضمن 

بكتاب رسمي صادر عن الوزارة«. 
واهابت الوزارة »بوس�ائل االعالم ومنص�ات التواصل االجتماعي 
التأكد من املعلومات من املصادر الرس�مية وع�دم تداول االخبار 

غري الصحيحة خدمة للصالح العام«.

خبري مائي يدعو اىل تطبيق »التجربة 
اخلليجية« ملعاجلة شح املياه

املرور تعلن املبارشة بنظام النافذة 
الواحدة لتسجيل املركبات يف الرستمية

توضيح من الصحة بشأن ترصيح 
يتعلق بمنح لقب »الدكتور«
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 014-SC-22-EBS (3rd Round) 

300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project) 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 

headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 

East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: 300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project) 

Tender No.: 014-SC-22-EBS (3rd Round) 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist companies who have the 

ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 

date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide 300mm Water Pipeline Project 

from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project). Contractors shall perform study and design the implementation plan for the 

proposal include but not limited to the following: 
SN Description Scope of Work 

1 300 mm Water Pipeline Project  from Al   
Zafaraniya to Jasir Diyala 300 mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala 

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun 

panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 

NOTE：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who 

is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at 

Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation. 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 

deadline 4:00 PM, 9th   October 2022 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 

deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

C. Bid Bond with a value of 4000.00 USD. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance 

with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the 

envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before 

the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 027-SC-22-EBS (2nd Announcement) 
Provision of Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS 

Oilfield 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 
Tender Title: Provision of Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS Oilfield 
Tender No.: 027-SC-22-EBS (2nd Announcement) 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 

companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 

Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 

mentioned below. 

Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractors who have enough experience and ability to provide Fiber 

Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS Oilfield. 

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 

tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 

conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 

Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation. 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 

tender submission deadline 16:00 PM, 9th October 2022 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 

compiled). 

C. Bid Bond with a value of 70,000.00 USD. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 

strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 

should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 

Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 021-PC-22-EBS  

Provide Laboratory Chemicals, Related Accessories and Consumable Materials for EBS 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong 

and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 
Tender Title: Provide Laboratory Chemicals, Related Accessories and Consumable Materials for EBS 

Tender No.: 021-PC-22-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability and experience 

can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying 

the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek One or Two contractors who has enough experience and ability to Provide Laboratory Chemicals, Related Accessories 

and Consumable Materials for EBS. Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:  

1、 OM Laboratory Chemicals; 

2、 OM Laboratory related accessories and consumable materials. 

Contractor shall deliver required materials to the appointed location after receiving the work order issued by Company user department. Contractor can only provide 

the materials within the period stated in the Contract. 

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and 

submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company Registration Documents. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 

Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on the blacklist of 

any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation 

or non-litigation. 

2. Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions: 

1)Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 

2)Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation. 

3. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 4:00 PM, 

24th October 2022 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

C. Bid Bond with a value of 3,000.00 USD and valid for 120 days from the closing date (separate enveloped). 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 

documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid submission 

deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 
 

Public Tender Announcement for Tender No: 016-SC-22-EBS (3d Round)
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development 

Implementation Service (Social Contribution Project)
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development 
Implementation Service (Social Contribution Project)
Tender No.: 016-SC-22-EBS (3rd Round)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide 
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation 
Service (Social Contribution Project). Contractors shall perform study and design the implementation plan for the 
proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan 
Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled 
disputes with Company or its affiliates at Company’s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 9th October 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 6000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and 
contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Item Qty Unit Description
 1  1 LOT Implementation of Sewage Networks (Heavy Rain) in Separate Streets in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

2 1 LOT Schools Street Development in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 3  1 LOT Communications Work to Develop Almadars Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 4  1 LOT Implementation of Rain and Heavy Sewage Line in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 5  1 LOT Extending Water Line to Al-madras Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area(for detailed quotation list, please refer to ITB)

6 1 LOT Development and De-suffocation of Transforms in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |2601|2022
التاريخ/2022/9/25 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار 
التسلسل 2/ 75  م 37 ام هليل الواقع يف 
الكوت  العائدة للمدين)عيل عيىس عويد  
( املحجوز لقاء طلب الدائن )حيدر  عيل  
حس�ن(البالغ )2,000,000( مليون�ن 
دين�ار فعىل الراغ�ب بال�راء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30 يوما ( تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة عرة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / ام هليل /
العقار املرق�م 78/2 و 114/2 م 37 ام 

هليل 
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعية تسقى 

بالواسطة
3-ح�دوده واوصافه  : طري�ق بغداد � 

كوت  
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8القيمة املقدرة : )1000,000(  مليون 

دينار للحصة املباعة
��������������������������������

محكمة بداءة الحي
العدد:113 /ب/2016

م/إعالن
املزاي�دة  ج�رت   2022/9/7 بتاري�خ 
املرق�م  العق�ار  لبي�ع   العلني�ة 
ع�ىل  رس�ت  )2/4م12الغريباوي�ه(و 
املش�رتي )حيدر صربي حس�ن( بمبلغ  
)اربعمائ�ة و واحد مليون دينار( و بناء 
عىل طل�ب اح�د الورثة املدع�وة )أكرام 
خزع�ل نعيمه(و ال�ذي تطلب فيه كرس 
الق�رار و عرضت زي�ادة مبل�غ الراء 
بواقع )عرون مليون و خمسون الف 
دينار ( و قررت املحكمة قبوله و أعالن 
بيع العقار املرقم 2/4 م12 الغرييباوية 
مج�ددا باملزاي�دة العلنية   خ�الل ثالثة 
ايام ابتداء  من اليوم التايل لنر االعالن 
و س�وف تجري املزايدة الساعة الثانية 
عر ظهرا الي�وم االخري للمدة املذكورة  
فعىل الراغبن بالراء  مراجعة املحكمة 
املذكورة مس�تصحبن معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من قيمة العقار  

و تحميل املشرتي اجور املناداة
القايض

حاكم ثابت األمري
أوصاف العقار/

عبارة عن دار سكن من طابقن الطابق 
االريض متكون من اس�تقبال و غرفتي 
ن�وم و صحي�ات و مدخ�ل و س�لم و 
الطاب�ق االول متك�ون من ثالث غرف و 

كليدور و مجهز باملاء و الكهرباء
��������������������������������

جمهورية العراق
ا  واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

التحادية
محكمة بداءة الحي

املدعي/عيل كاظم عيل
املدعي عليه / عنيده مغري غايل

م/تبليغ حكم غيابي
س�بق وان اصدرت هذه املحكمة قراره 

املرقم 371/ب/2022 يف 2022/9/1 
و الذي يقىض بالزامك  بتاديتك له مبلغا 

مقداره ثمانية عر مليو دينار
و بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مكتب التحقيق القضائي يف الحي 
و اش�عار املختار قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بقرار الحكم إعالن�ا عن طريق 
الن�ر يف صحيفت�ن محليت�ن و لك�م 
ح�ق الطع�ن خ�الل امل�دة القانوني�ة و 
بعكس�ه سوف يكتس�ب الحكم الدرجة 

القطعية0
القايض

حاكم ثابت األمري
��������������������������������

اعالن 
اىل الريك / هشام محمد بداي 

اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن قرب مجم�ع النهضة 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك الس�يد ) كريم جاس�م محمد ( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 6 / 1961 ( مقاطع�ة ) 10 
ق�رض  تس�ليفه  لغ�رض   ) حس�ينية 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�ر يوم داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نر االعالن وبعكسه 
االع�رتاض  يف  حق�ك  يس�قط  س�وف 

مستقبال .
��������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة املرقم�ة 581444141 
تاري�خ اإلص�دار 2021/11/9الصادرة 
م�ن وزارة الكهرب�اء –انت�اج محط�ة 
كهرب�اء الهارثةبأس�م / محم�د عب�د 
الحميد محيي. فمن يعثر عليها يسلمها 

اىل جهة اإلصدار. 
��������������������������������

اعالن 
قدم�ت املواطن�ة ) ريم�اس رع�د ع�ز 
الدين(  الدعوى لتبديل ) اس�م ( وجعله 
) ريهام ( بدال من ) ريماس ( فمن لديه 
حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوما وفق امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواط�ن ) ي�ارس ع�يل جاس�م(  
الدع�وى لتبديل ) اس�م ابنت�ه ( وجعله 
)رقي�ه ( بدال م�ن ) فاطمه ( فمن لديه 
حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوما وفق امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |2660|2022
التاريخ/2022/9/25 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الك�وت العقار التسلس�ل 2/ 75  م 37 
ام هلي�ل الواق�ع يف الكوت  العائدة للمدين)فاض�ل فرحان بليخ  ( 
املحجوز لقاء طلب الدائنه )دنيا عيل حسن(البالغ )2,000,000( 
مليون�ن دينار فعىل الراغب بالراء مراجع�ة هذه املديرية خالل 
م�دة )30 يوم�ا ( تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل /العقار املرقم 78/2 و 114/2 
م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : طريق بغداد � كوت  

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )1000,000(  مليون دينار للحصة املباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |2602|2022
التاريخ/2022/9/25 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 2/ 75  م 37 ام 
هلي�ل الواق�ع يف الكوت  العائ�دة للمدينه )ابته�ال عباس جهاد  ( 
املحجوز لقاء طلب الدائنه )دنيا عيل حسن(البالغ )2,000,000( 
مليون�ن دينار فعىل الراغب بالراء مراجع�ة هذه املديرية خالل 
م�دة )30 يوم�ا ( تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل /العقار املرقم 78/2 و 114/2 
م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : طريق بغداد � كوت  

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )1000,000(  مليون دينار للحصة املباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |2728|2022
التاريخ/2022/9/25 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 2/ 78 و 114/2  م 37 
ام هليل الواقع يف الكوت  العائدة للمدين)مش�عال ربيعه محمد  ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن )كريم عبد الله عزيز(البالغ )2,000,000( مليونن دينار 
فع�ىل الراغ�ب بالراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية عرة من املائة 
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / ام هليل /العقار املرقم 78/2 و 114/2 م 37 
ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه  : طريق بغداد � كوت  

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8القيمة املقدرة : )12,000,000( اثنا عر مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ العزيزية  

رقم االضبارة: 22/خ/2022
التاريخ/2022/9/21 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ العزيزية  العقار تسلس�ل 656/4 م 18 عتبة   
الواقع يف الكوت العائده اىل املدين )عاشور غازي موىس( املحجوزه 
لقاء طل�ب الدائن )وليد موح�ان ناهي(البال�غ )172,000.000( 
مائة و اثنان و سبعون مليون دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ) 15يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل للنر 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية ع�رة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

غسان فهد غنيس التميمي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : 656/4 م18 عتبه
2-جنسه ونوعه:-  ارض الدار مع مشايدته 658/4 م18

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتمالته :-  تتكون من طابقن

5-درجة العمران : جيده
6-مساحتة :-  200م 14,05 سم

7– الشاغل :- املدين   عاشور غازي موىس
8_القمية املقدرة:  105,000,000 مائة و خمسه مليون دينار



www.almustakbalpaper.net العدد )2690( االحد  25  أيلول  2022 اعالنات5
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود
إعالن الول مرة 

عىل  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية

1.ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة من ال�رشكات املقاولة واملقاولن العراقي�ن والرشكات العامة املختص�ة لتقديم عطاءاتهم 
للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة يف الجدول أدناه:

2.ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح الجديد , العدالة , املستقبل ( .
3. ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي (  او وفقا للربيد 

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي الخاص بالتبليغات ونرش نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq االلكرتوني
4.عىل مقدم العطاء تقديم جميع ماهو  مطلوب يف ورقة بيانات العطاء .

5.متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( علما املعايري غري قابلة لالستكمال وتعد من رشوط املنافسة لضمان إحالة املشاريع 
لرشكات رصينة مما يقتيض مراعاة الدقة عند تقديم العطاء

6.بإمكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.
7.عىل مقدم العطاء تقديم  نس�خ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النس�خ مختومة بختم حي من الرشكة وفقا لاللية 

املثبتة يف ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن .
8.عىل مقدم العطاء تقديم كشف  حساب اصيل  ومرسل بكتاب رسمي اىل ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه يف الكشف مصدقة بختم حي من املرصف 
(  يبن حركة التدفق املايل الخر س�نة للفرتة التي تس�بق غلق املناقصة وبالتايل اليعتمد الكش�ف املرصيف الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معن دون وجود أي 

حركة للتدفق املايل للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمرشوع املعلن جميع املشاريع املحالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلنجاز ( .
9. مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االثنن( املصادف    10 / 10\   2022 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / 

شارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة لجنة فتح العطاءات( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االثنن  ( املصادف    10  / 10  /2022 .
10.عىل مقدم العطاء تقديم جدوال يتضمن جميع املشاريع املحاله له سابقا )قيد اإلنجاز ( .

11.عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية مصدقة اصوليا الخر سنتن قبل غلق املناقصة لغرض االطالع عىل نشاطات الرشكة .
12.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة 
السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمن يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك 

املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
13.إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  رشاء وثائق املناقصة و تسليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب 
العدل الحد املساهمن ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عنها(كرشط أسايس 
لرشاء وثائق املناقصة و لتقديم العطاء ويجب ان يتم التوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد 

العطاء ان ثبت مخالفته لرشوط اإلعالن .إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .

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

17.لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غري قابل للرد.
18.يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19.يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
www. 20.يجب تقديم عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من رشوط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نرشها عىل املوقع االلكرتوني

wasit.iq, ويعترب تبليغا رسميا .
21.عىل الرشكة تقديم عمل مماثل واحد  منجز خالل مدة عرشة س�نوات من تاريخ غلق املناقصة وفقا ملا هوا مثبت يف القس�م الثالث   )عدا تسلس�ل 4 و5 غري مطلوب الخربة التخصصية ( 

لضمان إحالة املرشوع لرشكات رصينة .
22.يجب تقديم االليات املطلوبة وفقا ملا هو مثبت يف القسم الثالث  وورقة بيانات العطاء وبخالفة يستبعد العطاء .

23.س�يعقد مؤتمر خاص باملرشوع  بتاريخ 4-10-2022  الس�اعة  العارشة والنصف يف مديرية بلديات واس�ط – مديرية طرق وجسور واسط وفقا ملاهو مثبت يف ورقة بيانات العطاء   مما 
يقتيض التنويه .

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

إعالن الول مرة 
عىل  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
1.ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة من ال�رشكات املقاولة واملقاولن العراقي�ن والرشكات العامة املختص�ة لتقديم عطاءاتهم 

للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة يف الجدول أدناه:
2.ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح الجديد , العدالة , املستقبل ( .

3. ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي (  او وفقا للربيد 
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي الخاص بالتبليغات ونرش نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq االلكرتوني

4.عىل مقدم العطاء تقديم جميع ماهو  مطلوب يف ورقة بيانات العطاء .
5.متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( علما املعايري غري قابلة لالستكمال وتعد من رشوط املنافسة لضمان إحالة املشاريع 

لرشكات رصينة مما يقتيض مراعاة الدقة عند تقديم العطاء .
6.بإمكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.

7.عىل مقدم العطاء تقديم  نس�خ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النس�خ مختومة بختم حي من الرشكة وفقا لاللية 
املثبتة يف ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن .

8.عىل مقدم العطاء تقديم كشف  حساب اصيل  ومرسل بكتاب رسمي اىل ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه يف الكشف مصدقة بختم حي من املرصف 
(  يبن حركة التدفق املايل الخر س�نة للفرتة التي تس�بق غلق املناقصة وبالتايل اليعتمد الكش�ف املرصيف الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معن دون وجود أي 

حركة للتدفق املايل للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمرشوع املعلن جميع املشاريع املحالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلنجاز ( .
9. مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االحد( املصادف    9 /  10/   2022 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / 

شارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة لجنة فتح العطاءات( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االحد  ( املصادف     9 /  10   /2022 .
10.عىل مقدم العطاء تقديم جدوال يتضمن جميع املشاريع املحاله له سابقا )قيد اإلنجاز ( .

11.عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية مصدقة اصوليا الخر سنتن قبل غلق املناقصة لغرض االطالع عىل نشاطات الرشكة .
12.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة 
السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمن يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك 

املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
13.إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  رشاء وثائق املناقصة و تسليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب 
العدل الحد املساهمن ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عنها(كرشط أسايس 
لرشاء وثائق املناقصة و لتقديم العطاء ويجب ان يتم التوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد 

العطاء ان ثبت مخالفته لرشوط اإلعالن .إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .

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

17.لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غري قابل للرد.
18.يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19.يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20.يج�ب تقدي�م عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء والقس�م الثالث ويعد من رشوط املنافس�ة وان نتائج املناقصة س�وف يتم نرشها عىل املوق�ع االلكرتون�ي 

www.wasit.iq, ويعترب تبليغا رسميا .
21.عىل الرشكة تقديم عمل مماثل واحد  منجز خالل مدة عرشة س�نوات من تاريخ غلق املناقصة وفقا ملا هوا مثبت يف القس�م الثالث )عدا تسلس�ل 4 و5 غري مطلوب الخربة التخصصية ( 

لضمان إحالة املرشوع لرشكات رصينة .
سيعقد مؤتمر خاص باملرشوع  بتاريخ  3-10-2022  الساعة  العارشة والنصف يف  مديرية  ماء واسط -املشاريع  مما يقتيض التنويه .

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة االنجاز 
بااليام

مبلغ التأمينات 
ثمن وثائق هوية التصنيفاالولية )دينار(

المناقصة

تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة 200 م 3\ س 191-7-2022
1,489,234,000280٤٤,٦٧٧,020في منطقة برهوجة في قضاء النعمانية 

ثامنة انشائي 

عاشرة كهرباء 
1000,000

تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة ٤00 ن 3- س 292-7-2022
1,659,834,000210٤٩,٧٩٥,020في ناحية تاج الدين

سابعة انشائي 

عاشرة كهرباء
1000,000

تجهيز ونصب وتركيب وتشغيل مجمع ماء سعى ٤00 م 3 -س 393-7-2022
1,678,121,000210٥0,3٤3,٦30مع خط ناقل في موقع مشروع ماء الحي

سابعة انشائي 

عاشرة كهرباء
1000,000

1801٨,٩30,٨10 631,027,000تكملة مجمع ماء حلب بطاقة 100 م 3 -س في قضاء الزبيدية494-7-2022
عاشرة انشائي 

عاشرة كهرباء
750,000

مد شبكة ماء في مناطق متفرقة حي العباس وقرية الرحمانية 595-9-2022
500,000عاشرة انشائي385,000,0009011,٥٥0,000وقرية كشيش في ناحية جصان

العدد: 24425
التاريخ: 22/ 9/  2022

العدد: 24426
التاريخ: 22/ 9/  2022

ثمن وثائق المناقصةهوية التصنيفمبلغ التأمينات االولية )دينار(مدة االنجاز بااليامالكلفة التخمينية )دينار(اسم المناقصةرقم المناقصةت

انشاء طريق السالم )الرحمانية الغربية ( في ٩٦-٩-12022
500,000عاشرة انشائي٤3٨,٨00,00012013,1٦٤,000قضاء الصويرة 

تأهيل وصيانه طريق يا حسين -برينج في قضاء ٩٧-٩-22022
750,000عاشرة انشائي٧٩٦,2٥0,0001٨023,٨٨٧,٥00العزيزية

1000,000ثامنة انشائي1,0٨٩,000,0002٤032,٦٧0,000انشاء طريق ام البني في قضاء االحرار ٩٨-٩-32022

42022-٩٩-٩
صيانه طريق كفيفان – الشجيرية -الجحيشات 
والطريق الرابط بين منطقة المزرعة ومنطقة 

الشجيرية المرحلة األولى في ناحية سيد الشهداء
1000,000ثامنه انشائي٧٥0,1٨3,0002٤03٩,12٥,1,30٦

انشاء مجموعة طرق )طريق قرية اإلنجازات – 100-٩-52022
1000,000ثامنه انشائي٨٥2,1٩0,0001٨02٥,٥٦٥,٧00طريق قرية الخلود ( في قضاء الموفقية 

انشاء طريق برهوجة وصوال الى مدرسة اآلداب 101-٩-62022
1000,000ثامنه انشائي1,0٧3,٧٥0,0002٨032,212,٥00في قضاء النعمانية 

تطوير مدخل جصان من جهة بدرة بطول 12٥0 102-٤-72022
2,٨٩٧,21٦,٥002٨0٨٦,٩1٦,٤٩٥م وعرض 30 م 

سادسة انشائي 

عاشرة كهرباء 
1000,000

اعالن 
ق�دم املواطن ) عيل جبار فرهود  (  الدعوى لتبديل ) 
اسم ابنه ( وجعله ) عيل ( بدال من ) عمر ( فمن لديه 
حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد 6477/ش2022/7
التاريخ 2022/10/22

اعالن
 املدعى عليه / عيل محمد يعقوب

اقامت املدعية )زينب مقداد ن�ارص( الدعوى بالعدد 
تصدي�ق  فيه�ا  تطل�ب  والت�ي  6477/ش2022/7 
الطالق وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار حي الصح�ة  النجف  عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة  صحيفتن محليتن 
يوميتن  وعليك الحضور  امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2022/10/6  الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري  املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 60/ب/2022

التاريخ : 2022/8/28
اعالن

تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 8/101 مقاطعة 1 
املش�خاب  واملزال ش�يوعه بيعا بموجب قرار الحكم 
املرق�م   60/ب/2022  يف 2022/3/16  واملكتس�ب 
الدرجة القطعية واملبينه اوصافه وقيمته ادناه  فعىل 
الراغبن بالرشاء  مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون  
يوم�ا م�ن اليوم الثان�ي لنرش االع�الن  يف صحيفتن 
التامين�ات القانوني�ة  محليت�ن مس�تصحبا مع�ه 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لالم�ر محكمة بداءة املش�خاب من مرصف الرافدين 
فرع املشخاب وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثانية عرش ظهرا يف الي�وم الثالثون  من اليوم التايل 

للنرش يف صحيفتن محليتن 
املواصفات :

1 � العقار املرقم 8/101 مقاطعة 1 املشخاب عبارة 
ع�ن دار س�كن تحت�وي عىل اس�تقبال وغرف�ة نوم 
عدد 2 وه�ول ومطبخ وحمام ومراف�ق صحية تقع 
يف حي ش�هيد املحراب مبنية من الطابوق ومس�قفة 
بالكونري�ت املس�لح مع وج�ود ارضار يف   اجزاء من 
املسطح وان ارضية الدار مبلطة بالكايش واالستقبال 

مغلف بالسرياميك  وان حالة البناء رديئة 
املرق�م 8/101 م 1  للعق�ار  الكلي�ة  ان قيم�ة   �  2
املش�خاب ارضا وبناءا مبلغا مقداره  110000000 

مائة وعرشة مالين دينار
القايض

سجاد محمد اسماعيل

كاتب عدل باب الرشقي 
انذار وعزل وكيل 

تق�رر انذار وع�زل الوكيل ج�واد عباس عب�د الله / 
بغ�داد للوكال�ة الخاص�ة املرقم�ة 3928 س�جل 20 
يف 6 / 2 / 2022 / موباي�ل / 07709247144 / 

 07906679895
املوكل 

شاكر رشيد جباره 
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد / 2085 / ش7 / 2022

التاريخ / 19 / 9 / 2022
اعالن

اىل / املدعى عليها ) شهد سعيد ناجي(
أصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
2085 / ش7 / 2022 يف 7 / 8 / 2022 غيابي�ًا 
بحق�ك والق�ايض بالتفري�ق من املدع�ي احمد 
حس�ن عمران  وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي السالم  
النجف  قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

اثري فاهم محسن 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة / 2022/2631

التاريخ 2022/7/25
اعالن

اىل املدعوه /   رشا عباس محمد 
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة  )رعد عب�اس محمد 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدعو )  رش�ا عباس محمد( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن عباس سمن
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2022

التاريخ 22/ 8/ 2022
اعالن

قدمت املدعوه  برشى عيل عمران
طلبا تروم فيه الحصول عىل حجة وفاة للمدعو 
كريم عيل عمران فمن تتوفر لديه املعلومات  عن 
املدع�و كريم عيل عمران  عليه مراجعة املحكمة 
خالل م�دة أقصاها عرشة أيام من تاريخ النرش 

وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 303/ب/2022

التاريخ 2022/9/21
اىل / املدعى عليه ) صاحب جاسم محمد ومكيه 
جاسم محمد وحيدر عبد الحسن حمود وحيدر 

حسن حسن  (
اعالن

اقام املدعين ) جعفر ومحمد ولدي رزاق حسن 
303/ب/2022   املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   )
واملتضمنة طلبهما ازالة شيوع العقار املرقم 11 
مقاطع�ة 10 املحجرة وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد 
مخت�ار املنطق�ة  علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك�م اعالنا بصحيفتن رس�ميتن يوميتن 
محليت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املصادف 2022/10/6 الساعة الثامنة 
صباح�ا ويف حال عدم حضوركم او ارس�ال من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة  بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة / 2022/2631

التاريخ 2022/7/19
اعالن

اىل املدعوه /   سهاد عباس محمد 
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة  )رعد عب�اس محمد 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )  س�هاد عباس محمد( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن عباس سمن
�������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن   )مهدي صاح�ب تومان حرفش(  
طلب�ا اىل ه�ذه املديرية يطلب في�ه تبديل اللقب 
وجعل�ه) الطي�ار( بدال م�ن )القاع�ور( وعمال 
باحكام املادة ) 22( من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر ن�رش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلي�ة فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة خمسة عرشة  
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي  عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن   )جي�اد يارس ط�ارش (  طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تبديل اسم ابنه القارص 
)عناد(  وجعله) احمد( ب�دال من )عناد( وعمال 
باحكام املادة ) 22( من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر ن�رش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلي�ة فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة خمسة عرشة  
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي  عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة
�������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم�ت املواطنة   )وليه طارش مطلك (  طلبا اىل 
هذه املديرية تطلب فيه تبديل اس�مها وجعله) 
والء( ب�دال م�ن )ولي�ه( وعمال باح�كام املادة ) 
22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة خمسة عرشة  يوما من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي  عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة
�������������������������������������������

فقدان
فق�د وص�ل االمانة الص�ادر من مديري�ة بلدية 
الرميثة وحسب كتاب مكتب التحقيق القضائي 
يف الرميث�ة 3150 يف 2022/9/20 وم�ن يعث�ر 

عليه تسليمه لجهة االصدار

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

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 3293337 الصادر من 
مملكة البحرين باس�م / جميل س�عيد عبد عيل 

الخنيزي من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������

فقدان هويه
فقدت مني الهويه الصادره من مديرية االقامة 
باسم صالح محمود عبوده عبدالغني فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 3057749 الصادر من 
مملك�ة البحرين باس�م / حبي�ب مهدي عيىس 
احم�د العب�ار من يعث�ر علي�ه تس�ليمه لجهة 

االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 7214421 الصادر من 
مملك�ة البحري�ن باس�م / عبد الرض�ا ابراهيم 
حس�ن الرباهيم من يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 2522122 الصادر من 
مملكة البحرين باس�م / يوس�ف عب�د الله عيل 

القطان من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 2795985 الصادر من 
مملكة البحرين باسم / عبد عيل سعيد عبد عيل 

الخنيزي  من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������������� 

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 2722731 الصادر من 
مملكة البحرين باسم / عصام عبد الله ابراهيم 

العوامي من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 2571635 الصادر من 
مملكة البحرين باسم / عباس احمد قربان عيل 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم 3304719 الصادر من 
مملك�ة البحري�ن باس�م / خليل يوس�ف احمد 

سلطان من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار.
�������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن   )حمودي حس�ن عبي�د(  طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تبدي�ل اللقب وجعله) 
الخزع�يل( ب�دال م�ن )ال عبيد( وعم�ال باحكام 
امل�ادة ) 22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املعدل تق�رر نرش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلية فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل فرتة خمس�ة ع�رشة  يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 

رياض جندي  عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

المبلغ تاريخه  رقم الوصل ت
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

إذا كن�ت تبحث ع�ن النجاح ، فعلي�ك أن تعمل 
بجدي�ة أك�ر وال تعتم�د عىل الف�رص وحدها. 
الحبي�ب يحت�اج من�ك أن تظه�ر ل�ه املزيد من 

الحب ، فال تبخل عليه بمشاعرك

خرج الي�وم الكثري من املعلوم�ات التي تجعلك 
ترتاج�ع عن م�روع كنت قد خطط�ت له. ال 

تجادل كثريًا مع حبيبك وكن مرًنا

اليوم ، ال ينصحك علم الفلك بأخذ أي مغامرات 
جس�دية وتوخي الحذر. ملاذا ال تظهر مشاعرك 

لحبيبك عندما تدرك مدى ارتباطه بك.

أخ�رًيا ، تنتهي اليوم م�ن وضع خططك للفرتة 
املقبل�ة. ال تش�عر أن الحبي�ب يقدر م�ا تفعله 

والجهود التي تبذلها إلرضائه.

فكر يف االنتقال إىل قسم جديد تشعر أنه سيزيد 
من خرت�ك. ابتعد عن املوضوعات الحساس�ة 

التي تزعج حبيبك.

ثق بنفس�ك أكثر. هذه ه�ي النصيحة الفلكية 
لك�م لهذا الي�وم. لديك ق�درات ، لكنك ال تعرف 
كيفية اس�تخدامها. الكلم�ات وحدها ال تكفي 

لتثبت باألفعال مدى حبك للحبيب.

كل ي�وم تحرز تقدًم�ا يف العمل وتنج�ز الكثري 
بفضل عملك الشاق. ال تعرف ملاذا تريد أن تتبع 

عقلك أو قلبك؟ كن حذرا يف قراراتك.

أنت قريب جًدا من تحقيق أحالمك ، فقط تحىل 
بالصر وانتظر الفرصة املناس�بة. تأجيل قرار 

ارتباطك بأحبائك بسبب أزمة مالية.

هن�اك الكثري م�ن املفاجآت الس�عيدة يف العمل 
التي تجعلك تش�عر باالطمئنان واألمان. حاول 
أن تس�تمتع ب�كل لحظة م�ع الحبي�ب ، فأنت 

تدرك أن هذه اللحظات ال يمكن تعويضها.

أن�ت تحاول إكمال مهمة تش�كل عقبة أمامك. 
أنت تشك يف الحبيب وتشعر أنه غامض.

الي�وم ق�د تواج�ه معارض�ة كبرية م�ن أرباب 
العمل. تحىل بالصر. الحبيب مشتت وال يعرف 

مصريه معك فكن أوضح.

خالل هذه الفرتة ، تواجه الكثري من املنافسني 
يف العم�ل. كن ح�ذًرا ومس�تعًدا. الضغوط التي 
تتع�رض له�ا لتجعل�ك تت�رف بقس�وة مع 

الحبيب ، كن حنوًنا معه.

العذراء

احلوت

»آميكا« يطمئن البرش: لن نسيطر عىل العالـم !
زعم روبوت يوص�ف بأنه »األكثر تقدما 
يف العال�م«، ع�دم س�يطرة الروبوت�ات 
عىل العالم، بحس�ب م�ا نرته صحيفة 

»الدييل ميل« الريطانية.
وق�ال »آميكا« Ameca، وهو إنس�ان آيل 
ش�بيه بالبر طورته رشك�ة »إنجرييد 
آرت�س«: »ال داع�ي للقلق، فلن تس�يطر 
نح�ن  أب�دا.  العال�م  ع�ىل  الروبوت�ات 
هن�ا ملس�اعدة وخدم�ة الب�ر، ولي�س 

استبدالهم«.
وحسب الصحيفة الريطانية، فإن آميكا 
ينبض بالحياة بش�كل مخي�ف ويمكنه 

أداء مجموع�ة من تعاب�ري الوجه بما يف 
ذلك الغمز، ومتابعة شفتيه - تماما مثل 

أي شخص حقيقي.
ونرت الركة املطورة للروبوت مقطع 
فيديو عىل قناتها عىل »يوتيوب«، يظهر 

فيه آميكا يف محادثة مع الباحثني.
وكتب�وا يف وصف الفيديو »ه�ذا العرض 
التوضيح�ي من الروب�وت يقرن التعرف 
اآليل عىل الكالم مع GPT 3 - نموذج لغة 
كبري يولد إجابات ذات مغزى. يتم تغذية 
اإلخ�راج إىل خدمة تحويل النص إىل كالم 
عر اإلنرتنت والتي تولد الصوت والرؤية 

لتوقيت مزامنة الشفاه«.
وبينما ق�د تعتقد أن ردود آميكا س�يتم 
كتابته�ا، أوضحت الرك�ة أن هذا ليس 

هو الحال.
وكتب�وا: »ال يشء يف هذا الفيديو مكتوب 
مس�بقا - ت�م إعط�اء النم�وذج موجها 
أساسيا يصف آميكا، مع إعطاء الروبوت 
وصف�ا لل�ذات - إن�ه ذكاء اصطناع�ي 
خال�ص. وف�رتات التوق�ف املؤق�ت هي 
الفاص�ل الزمني ملعالج�ة إدخال الكالم، 
وإنش�اء اإلجاب�ة ومعالج�ة النص مرة 

أخرى يف الكالم«.

اصطياد قرش عىل عمق 600 مرت حتت املاء
اكتش�ف صياد أس�رتايل مخلوق�اً فريداً 
من نوعه وقام بس�حبه من البحر قبالة 
الساحل األسرتايل ولفظاعة هيئته وصفه 
الصياد ب�«الكابوس«، بحس�ب ما اشار 
موقع »عربي بوس�ت«.ونقل املوقع عن 
صحيفة The Independent الريطانية  
ان الصي�اد ق�ام بس�حب الق�رش كبري 
العين�ني ميتاً م�ن البحر قبالة الس�احل 
األس�رتايل، وله فم أبيض بارز، وأس�نان 

واحت�ار  الكل�ب  يش�به  مدب�ب،  وأن�ف 
الصياد، الذي ُيدعى ترابمان بريماجوي، 
من س�يدني، بس�بب صيده غري املتوقع 
من عم�ق 2133 قدماً )650 مرتاً( تحت 
امل�اء، وعلّ�ق املس�تخدمون ع�ىل مظهر 
القرش وحاولوا تأكيد هويته.ومنذ رفع 
ص�ورة ع�ن رأس الق�رش املفرتس عىل 
فيس�بوك، اإلثن�ني، 12 س�بتمر/أيلول 
2022، نال إعج�اب أكثر من 1000 مرة 

وعلّق عليها نحو 250 شخصاً، ورد أحد 
األشخاص: »يشبه األشياء التي نراها يف 
الكوابيس«.أض�اف آخر: »يبدو س�عيداً، 
وكأنه أزال تقويم األس�نان للتو؛ لذا فهو 
يرز لثته وأسنانه«.بحس�ب رأي الصياد 
بريماج�وي، ف�إنَّ ه�ذا الق�رش »لي�س 
قاب�اًل للطبخ عىل اإلطالق؛ وهو نوع من 
القروش ذات الجلد الخش�ن، التي ُتعرَف 

أيضاً باسم فصيلة القروش الكلبية«.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الجزر : نصف كوب )مفروم( - أرز بسمتي : 2 كوب
- الذرة : نصف كوب - الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية

- البازيالء : نصف كوب
- ماء ساخن : 3 اكواب

- كاجو : ربع كوب )محمص(
- ملح : نصف ملعقة صغرية

طريقة التحضري:
انقعي األرز يف ماء بارد ملدة 35 دقيقة، ثم صفيه.

يف قدر متوسط عىل النار ضعي املاء، وأضيفي الجزر، والذرة، والبازيالء وريّش 
امللح، ثم اتركي املكونات حتى تغيل.

أضيفي األرز، ثم أضيفي الزيت، وامللح.
غّط�ي القدر وخففي الن�ار واتركيه ملدة 30 دقيقة حت�ى تنضج الخضار مع 

األرز تماماً.
اس�كبي األرز م�ع الخض�ار يف طب�ق التقديم وزيني�ه بالكاج�و املحمص، ثم 

قدميه.

رز باخلضار للنباتيني
حجر املاس »ساموي« وصل عن طريق نيزك

أكد باحثون يف دراسة حديثة وجود ما يسمى »املاس السماوي« 
بعد العثور عليه يف سطح األرض، وذلك يف أعقاب مناقشات منذ 
وقت طويل حول حقيقة الحجر املس�ّمى أيضاً »لونسداليت«، 

وفق ما نقلته شبكة CNN األمريكية.
ويف السياق فانه يمكن للعملية الكيميائية الطبيعية التي يعتقد 
ل خاللها، أن تلهم  العلماء من خاللها أن حجر لونسداليت تشكَّ
طريقة لتصنيع مكونات صناعية فائقة التحمل، وفقاً ملؤلفي 
الدراس�ة الت�ي ُن�رت يف 12 س�بتمر/أيلول 2022، بدوري�ة 
»وقائ�ع األكاديمي�ة الوطني�ة للعل�وم« األمريكي�ة واملعروفة 

.»PNAS»�اختصاراً ب
ويتمي�ز حجر لونس�داليت، ب�أن لديه صالبة وق�وة تفوق تلك 
املوج�ودة يف املاس العادي، وقد وص�ل هذا املعدن النادر إىل هنا 

عن طريق نيزك، وفقاً للدراسة.
وقد بدأ الكشف عندما كان الجيولوجي آندي تومكينز، األستاذ 
يف جامع�ة مون�اش يف أس�رتاليا، بالخ�ارج يف مج�ال تصنيف 
الني�ازك. يف حني قال آالن س�الك، املؤلف املش�ارك يف الدراس�ة، 
وه�و طالب دكت�وراه وباحث يف املعهد امللك�ي للتكنولوجيا يف 
ملب�ورن، إنه عثر عىل نوع غريب من املاس »منحٍن« يف صخرة 

فضائية يف شمال غرب إفريقيا. 
وأضاف س�الك أن تومكينز وضع نظرية أن النيزك الذي يحمل 

لونس�داليت جاء من عباءة كوكب قزم كان موجوداً منذ حوايل 
4.5 مليار سنة.

م�ن جانب�ه، قال بول أس�يمو، أس�تاذ الجيولوجي�ا والكيمياء 
الجيولوجي�ة يف معه�د كاليفورني�ا للتكنولوجي�ا )لم يش�ارك 
يف الدراس�ة(، إن�ه بفض�ل األس�اليب املتط�ورة واإلمكاني�ات 

املستقبلية، فإن االكتشاف مثري. 
ن الفريق من تحليل النيزك بمس�اعدة املجهر اإللكرتوني  وتمكَّ
وتقنيات السنكروترون املتقدمة، التي صنعت خرائط ملكونات 
الجس�م الفضائي، بما يف ذلك اللونسداليت واملاس والغرافيت، 

وفقاً للدراسة.
ويمك�ن أن يتكون املاس واللونس�داليت بثالث طرق؛ إما خالل 
الضغط العايل ودرجة الحرارة عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، 
وهذا هو شكل املاس عىل سطح األرض، أو إثر صدمة اصطدام 
الني�زك برسع�ة فائقة، أو إطالق أبخرة م�ن الغرافيت املتكرس 
ال�ذي من ش�أنه أن يعلَق عىل قطعة صغرية م�ن املاس ويبني 

عليها، بحسب قول أسيمو.
وأضاف أن طريقة تكوين املعدن يمكن أن تؤثر عىل حجمه. يف 
الوقت الذي اقرتح الباحثون يف هذه الدراسة أن الطريقة الثالثة 
لت العينة األكر التي وجدوها، الفتاً إىل أن العثور عىل أكر  ش�كَّ

نموذج للونسداليت ليس مجرد شذوذ من املاس اآلخر.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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برشلونة يدرس كيفية إعادة ليونيل مييس
             المستقبل العراقي/ متابعة

قالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« إن نادي برشلونة 
يدرس كيفية إعادة بناء عالقته مع ليونيل مييس )35 
عاًم�ا(، وهي إحدى القضاي�ا املعلقة التي يريد خوان 

البورتا رئيس النادي عالجها عاجاًل وليس آجاًل.
ويف الوق�ت الح�ايل يحلل الن�ادي داخلًي�ا كيف يمكن 
توضي�ح أن مي�يس وبرش�لونة يلتقي�ان م�رة أخرى 
بطريق�ة مرضية، بعد الخالف، الع�ام املايض، عندما 
أخ�ر الن�ادي األرجنتيني أنه ال يمكن�ه تجديد العقد، 

مما أدى إىل رحيله.
ويمك�ن أن تتخ�ذ ه�ذه العالق�ة الجدي�دة أش�كااًل 
مختلف�ة: من تنظيم التكريم العظيم الذي يس�تحقه 
مييس ملس�ريته وعرضه ليكون س�فريًا للعالم، وحتى 
محاول�ة التوقيع معه، يف صيف الع�ام 2023، عندما 

ينتهي عقده مع باريس سان جريمان.
ويم�ر هذا من خ�الل إقن�اع مييس بالع�ودة كالعب، 
ولكن يجب أواًل تحليل بالتفصيل ما إذا كانت العملية 
قابل�ة للتطبيق.ولكي يتم ذلك، يج�ب أن تكون هناك 
مس�احة كافية لتوفري الرواتب، ومن الرضوري أيًضا 
تحليل مدى مالءمتها عىل مس�توى القيادة التكتيكي 

والداخيل.وباإلضافة إىل ذلك، يتم تحليل كل من تكلفة 
العملي�ة وم�ا س�تبلغ عنه عىل مس�تويي التس�ويق 

والرتويج، وسريحب تشايف بعودة مييس.
ويرك�ز مي�يس، املوس�م الح�ايل، ع�ىل باريس س�ان 
جريمان، ويس�تعد لكأس العالم خاصة بالنس�بة له، 
لكنه لم يستبعد العودة عندما طرح برشلونة القضية 
عىل الطاول�ة وال يمكن ألحد اله�روب من حقيقة أن 

لديه صداقة جيدة مع تشايف.
وم�ع ذلك، قبل التفك�ري يف الفرضيات، يريد مييس أن 
يرى كيف يس�ري املوس�م م�ع ناديه، وكيف يس�ري يف 
كأس العالم، وما هي األبواب التي س�تفتح له عندما 

يقرتب انتهاء عقده مع باريس سان جريمان.
خطة برشلونة: ويود خوان البورتا إعادة بناء عالقته 
وعالق�ة الن�ادي م�ع مي�يس، ويف الواق�ع يع�د األمر 
تحدًيا ش�خصًيا، ألنه يريد إص�الح ما تم كرسه، يف 5 

أغسطس 2021.
وقال�ت صحيف�ة ”مون�دو ديبورتيف�و“ إن�ه وبع�د 
التناقضات، كانت العالقة بني البورتا ومييس قد بدأت 
يف التحس�ن، وتشري إىل أنه كانت هناك رسالة هاتفية 
بني الطرفني، عىل الرغ�م من أنها أضافت أنه لم يكن 

هناك لقاء بينهما.

شنيشل يقيم أداء املنتخب ويربط تغيري املدربني 
بسوء النتائج

             المستقبل العراقي/ متابعة

عد مدرب املنتخب الوطنّي، رايض شنيشل، 
أداَء املنتخب العراقّي امام عمان ب�«الجيد 
ب�ركالِت  املب�اراة  بالرغ�م م�ن خس�ارِة 

الرتجيح التي لم تبتسم للمنتخب«.
وحسمت ركالُت الرتجيح مواجهَة العراق 
وعمان ضمن بطولِة األردن الدولّية، وذلك 
بعد انته�اِء الوقت األصيل بالتعادِل بهدٍف 

لكل منهما مساء امس.
وقال شنيشل يف ترصيح صحفي :«عمدنا 
الوج�وِه  م�ن  العب�ني  س�تة  إرشاِك  إىل 
الجديده التي اشرتكت ألول مرٍة بقميص 
املنتخِب الوطنّي والتي من املؤمل أن تكون 
مس�تقبَل الكرة العراقّية، وقياس�اً لقرص 
ف�رتِة اإلع�داد وع�دم انتظام املس�ابقاِت 
املحلّي�ة يف العراق، حيث لغاية اآلن لم يبدأ 

ال�دوري العراق�ي، ومعظم الالعب�ني أدائهم 
البدن�ي يف تفاوٍت، لذلك أج�د إننا تعاملنا مع 
املب�اراِة بواقعي�ٍة، وبناًء عىل ذل�ك اعتر أداء 

فريقنا جيداً«.
وع�ن الرتاجِع والتخب�ط الذي يح�دُث للكرِة 

العراقّية، اعتر شنيشل: إن تغيري املدربني 
وعدم االستقرار واحٌد من األسباب املهمة 
نتائ�ج  إىل  الوص�وِل  بع�دم  والرئيس�ّية 
مرضي�ٍة ك�ون االس�تقرار من ش�أنه أن 
يخلق املعرف�َة والدراي�ة التام�ة للمدرِب 
بالعبيه وف�ق اس�رتاتيجّية ته�دُف لبناء 
منتخٍب ق�وي« مضيفاً: إنه تس�لم زماَم 
قي�ادة املنتخب الوطنّي كم�درِب طوارئ، 
وإن هدف�ه األس�ايس هو قي�ادُة املنتخب 

األوملبّي«.
أم�ا صانُع ه�دف الع�راق الالع�ب أمجد 
عطوان، فتحدث قائالً : لم يحالفنا الحظ 
يف ركالِت الرتجي�ح بالرغ�م م�ن تقدمن�ا 
مرتني وتألق جالل حسن، لكن ما قدمناه 
يف املب�اراِة يع�دُّ جي�داً، ونتأم�ل أن نظهر 
بش�كٍل طي�ٍب يف املواجه�ِة املقبلة بغض 
النظر عن املنافس س�واء أكان الس�وري 

أو األردني.

وفد خليجي 
يف البرصة لالطالع عىل األعامل

 يف ملعب امليناء

بونوتيش: ال يشء سيعيد 
إيطاليا للمونديال

       البصرة / محمد الجابري

وصل وفد اتحاد كأس الخليج العربّي، أمس الس�بت، 
إىل محافظ�ة البرصة لالطالع ع�ىل األعمال يف ملعب 

امليناء.
وذكرت وكالة املربد البرصية أن »األمني العاّم لالتحاِد 
العراقّي لكرِة القدم محمد فرحان ومستشار محافظ 
البرصة عقيل طالب اس�تقبال يف مط�اِر البرصة وفَد 
اتحاد كأس الخليج العربّي يف زيارٍة تس�تمُر حتى ال� 

27من الشهِر الحايل«.
وأش�ار إىل أن »زيارة الوفد تش�مل االط�الَع عىل آخر 
األعم�اِل الجارّية يف ملعِب امليناء الدويلّ، وكذلك زيارة 

املدينة الرياضّية وملحقاتها«.

برشلونة خيرس كوندي وأراوخو يف الكالسيكو

دي يونج والبورتا يتوصالن هلدنة

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى برش�لونة رضب�ة قاصمة بش�أن 
إصاب�ة نجم�ي الفري�ق، قب�ل مواجه�ة 
الكالس�يو أمام ريال مدري�د، املقررة يوم 
16 أكتوبر/ترشي�ن أول املقبل، يف الدوري 

اإلسباني.
وكش�ف الفري�ق الكتالوني الس�بت، عن 
طبيع�ة اإلصابة التي تع�رض لها الثنائي 

جول كوندي ورونالد أراوخو.
وأصي�ب كون�دي يف بداي�ة لق�اء فرنس�ا 
والنمس�ا، وخ�رج بع�د م�رور 23 دقيقة 

فقط، متأثرا بإصابة عضلية.
وق�ال برش�لونة يف بيان رس�مي: »أكدت 
الفحوص�ات الت�ي أجري�ت ع�ىل الالعب، 

صباح أمس الس�بت، معاناته من إصابة 
يف العضل�ة ذات الرأس�ني الفخذية بأوتار 

الركبة اليرسى«.
وأض�اف: »س�يكون كون�دي غ�ري متاح 
للمش�اركة يف املباري�ات حت�ى يتعاىف من 
»س�بورت«  لصحيف�ة  اإلصابة«.ووفًق�ا 
اإلسبانية، فإن االختبارات األخرية لكوندي 
أكدت غيابه عن املباريات ملدة 4 أس�ابيع، 
وبالتايل لن يشارك يف الكالسيكو ضد ريال 
مدريد املقرر له يوم 16 أكتوبر.ويف سياق 
آخر، أوضح برشلونة أن الفحوصات التي 
أجري�ت عىل رونالد أراوخ�و، صباح أمس 
السبت، »أظهرت معاناته من خلل يف وتر 
عضل�ة املقرب الطويل�ة يف الفخذ األيمن، 
وسيغيب الالعب عن املباريات حتى يتعاىف 

م�ن اإلصابة«.وذكرت صحيف�ة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية، أن أراوخو سيغيب 

عن املباريات ملدة شهر عىل األقل، وبالتايل 
لن يلحق بالكالسيكو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

توص�ل فرينك�ي دي يونج، نجم برش�لونة، إىل هدنة مع 
خوان البورتا، رئيس البارس�ا، حتى نهاية املوسم الحايل، 

بحسب تقرير صحفي كتالوني.
وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد زعمت أن العالقة 

متوت�رة ب�ني الطرفني، بس�بب رف�ض دي يونج خفض 
راتب�ه أو االنتقال إىل ناٍد آخر، يف إط�ار املريكاتو الصيفي 
املايض.ووفًق�ا لصحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن دي 
يون�ج توص�ل إىل اتفاق مع البورتا، بش�أن االجتماع مًعا 
يف نهاية املوسم الجاري، ومناقشة تعديل راتبه.وأشارت 
الصحيف�ة إىل أن البورتا وعد ال�دويل الهولندي يف املقابل، 

بعدم التحرك قضائًيا إلبطال عقده الجديد مع برشلونة، 
الذي وقعه يف عهد الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا 

بارتوميو.
وأك�دت أن خيار دي يونج دائًما كان البقاء مع البارس�ا، 
رغم وجود أنباء عن إمكانية انتقاله إىل مانشسرت يونايتد 

وتشيليس.

رغم االعتزال.. فيدرر يزف برشى جلامهريه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أمل�ح نج�م التن�س الس�ويرسي، روج�ر في�درر، إىل أنه من 
املحتمل أن يخ�وض جولة وداعية، بعدم�ا لعب آخر مباراة 
رس�مية يف مس�ريته االحرتافي�ة الحافل�ة، مس�اء الجمعة 
)صب�اح امس الس�بت بتوقي�ت جرينتش(.وخ�اض فيدرر 
م�ع النجم اإلس�باني رافايي�ل ن�ادال منافس�ات الزوجي، 

يف بطول�ة كأس ليف�ر، لكنه أخفق يف تحقي�ق الفوز، وودع 
الجماه�ري ع�ىل أرض امللعب عق�ب الهزيمة أم�ام الثنائي، 
جاك س�وك وفرانس�يس تيافوي.لكن املب�اراة ظلت بمثابة 
احتفالي�ة لفي�درر )41 عاما(.وانهم�رت الدموع من عيني 
كل من فيدرر ونادال بعد املواجهة، التي اس�تمرت ساعتني 
و14 دقيق�ة، وش�هدت حض�ور 17 أل�ف و500 مش�جع، 
حيث كان�ت املدرجات كامل�ة العدد.وكان في�درر قد أعلن، 

األس�بوع املايض، أن املشاركة يف منافسات الزوجي ببطولة 
كأس ليفر، س�تكون األخ�رية يف مس�ريته.لكنه أبقى الباب 
مفتوحا أم�ام إمكانية ظهوره مج�ددا، عىل مالعب التنس 
يف مختل�ف أنحاء العالم، لكن خارج املنافس�ات االحرتافية.

وق�ال فيدرر يف مؤتم�ر صحفي، ُعقد عقب املب�اراة: »ليس 
لدي أي خطط عىل اإلطالق، بش�أن املكان والكيفية واملوعد 
)لظه�وره املحتمل عىل املالع�ب مجددا(«.وأضاف: »كل ما 

أعرفه هو أنني أود الذهاب، واللعب يف أماكن لم يس�بق يل 
اللعب فيها.. وأقول ش�كرا ألعوام مقبل�ة، لكل من كانوا 
داعمني يل بش�كل كبري«.وواصل :«اليشء الصعب يف كأس 

ليفر، هو أن التذاكر بيعت جميعها بالفعل.. وأنتم تعرفون 
أن الكثريين ربما كانوا يرغبون يف التواجد هنا، ولم يتمكنوا 
من ذلك«.وتابع أسطورة التنس: »ربما تكون هناك طريقة 

أخرى، يمكننا جميعا من خاللها االحتفال معا«.

نيامر يرفض الرد عىل سؤال بشأن عالقته مع مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض النج�م الرازي�يل نيم�ار ال�رد ع�ىل س�ؤال أحد 
الصحفيني بشأن عالقته بزميله يف باريس سان جريمان 
كيليان مباب�ي، وذلك عقب قيادة منتخ�ب بالده للفوز 
عىل غانا وديا.وسجل ريتشارليسون ثنائية يف فوز سهل 
للرازيل 0/3 عىل غانا يف لقاء ودي يف لو هافر بفرنس�ا 
اس�تعدادا ل�كأس العال�م لك�رة الق�دم الليل�ة املاضية.

وهيمنت الرازيل منذ البداية وضغطت برشاسة يف وجود 
املهاجمني فينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون 

ونيمار الذي صنع هدفني.وافتتح ماركينيوس التسجيل 
بعد تس�ع دقائق من رضبة رأس بعد ركلة ركنية نفذها 
رافينيا، وضاعف ريتشارليسون النتيجة بعد 19 دقيقة 
بتس�ديدة مبارشة عىل ح�دود منطق�ة الجزاء.وأضاف 
مهاج�م توتنه�ام هوتس�بري الهدف الثال�ث قبل خمس 
دقائ�ق من االس�رتاحة برضب�ة رأس متقن�ة بعد ركلة 
ح�رة نفذها نيمار.وعقب املباراة وأثن�اء مغادرة امللعب 
اس�توقف الصحفي�ون مهاج�م باريس س�ان جريمان 
لسؤاله بعض األس�ئلة وجاء إحداها عن عالقته بزميله 
املهاج�م الفرن�يس مباب�ي، فكان م�ن نيم�ار أن غادر 

منطقة ط�رح األس�ئلة دون أن 
يرد عىل الس�ؤال.وال ش�ك أن عدم 

رد نيم�ار يش�ري إىل توت�ر العالقات ب�ني النجمني 
الكبريي�ن، وق�د أوضح ذل�ك خالل الف�رتة األخرية 

خاص�ة خالل الفوز عىل يوفنت�وس يف دوري أبطال 
أوروبا مطلع الش�هر الحايل.وقال كريستوف غالتييه 

املدير الفني لباريس سان جريمان إن املهاجمني نيمار 
ومبابي تربطهما عالقة »جيدة للغاية« وس�ط تقارير 

عن خالف ب�ني الثنائي يف مباراة الفري�ق بدوري أبطال 
أوروبا أمام اليويف.

بعثة العراق تصل تركيا خلوض 
مونديال مبتوري األطراف

              المستقبل العراقي/ متابعة

توجه�ت بعثة منتخ�ب العراق لكرة 
القدم ملبتوري اإلطراف، الس�بت، إىل 
مدينة إسطنبول الرتكية، للمشاركة 
يف نهائيات كأس العالم، التي تنطلق 

يوم 30 سبتمر/أيلول الجاري.
وقال محمد عدنان، رئيس لجنة كرة 
القدم ملبتوري األط�راف بالعراق، يف 
ترصي�ح: »فريقنا أكم�ل تحضرياته 
بمعس�كر العاصمة بغ�داد، وخاض 

تدريبات مكثفة صباحية ومسائية لرفع 
جاهزية الالعبني«.

وأض�اف: »أجرين�ا مب�اراة تجريبي�ة مع 
الزوراء النس�وي، وتم االس�تفادة الفنية 
من ه�ذه الروف�ة األخرية، قب�ل الدخول 

باملحفل العاملي«.  
وزاد: »ت�م تجهيز الفري�ق بصورة جيدة، 
وسيتم استغالل الفرتة املتبقية عىل موعد 

انطالق املونديال، بإقامة معسكر تدريبي 
يف تركيا«.

وأت�م: »سيس�تهل املنتخ�ب مش�واره يف 
املونديال بمالق�اة نظريه اإليطايل يف األول 
من الش�هر املقب�ل، ثم يصط�دم بأنجوال 

وأوروجواي«.
يذك�ر أن ممث�ل الك�رة العربي�ة الثان�ي 
املنتخ�ب املغرب�ي، س�يلعب يف املجموعة 

الرابعة مع »الرازيل وإيرلندا وإيران«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق ليون�اردو بونوتش�ي، مداف�ع يوفنت�وس ومنتخب 
إيطالي�ا، عل�ى ف�وز اآلزوري )0-1( أم�ام إنجلت�را، أمس 
الجمع�ة، ضم�ن منافس�ات دوري األم�م األوروبية.وقال 
بونوتش�ي، في تصريحات لش�بكة “RAI Sport”: “طلبت 
من راسبادوري الذهاب إلى المساحة الخالية، حتى يمكنني 
منحه التمريرة المناس�بة.. لذلك اس�تفدنا من الفرصة إلى 
أقصى حد، وأحرزن�ا هدفا”.وأضاف: “يجب القول إن دعم 
الجمه�ور كان مهًم�ا للغاية أم�ام إنجلترا.. طلب�وا منا أن 
نظهر الفخر والقلب والشجاعة، وهذا ما فعلناه.. وصنعنا 
فرًصا للتس�جيل أكث�ر بكثير م�ن المنافس”.وتابع: “بهذا 
األس�لوب يمكننا االس�تمرار في التطور، لق�د كانت بداية 
جي�دة.. لكن بش�كل عام س�يطرنا على المب�اراة، وخضنا 
مخاط�رة في نهاية اللق�اء فقط”.وواص�ل: “نعلم األمور 
الت�ي نحتاج إل�ى العمل عليها، مع إبق�اء الفريق قريبا من 
بعضه البعض، لكن أعتقد أن الالعبين يستحقون التصفيق 
أم�ام إنجلترا”.واختتم: “نحن ذاهب�ون إلى المجر من أجل 
تحديه�م عل�ى المرك�ز األول.. إذا حققنا ذلك، س�نثبت أن 
الفريق يتطور بالفعل.. بالطبع ال يوجد شيء سيعيدنا إلى 
كأس العالم )التي فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائياتها(، 

لكن المباراة المقبلة ستظل دافًعا للمضي قدًما”.

أنباء سارة مليالن وسط أزمة اإلصابات
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى ستيفانو بيويل، املدير الفني مليالن، أنباء سارة وسط أزمة اإلصابات 
الت�ي رضبت الفريق، خ�الل التوقف الدويل الج�اري.وكان 5 العبني من 
ميالن تعرضوا إلصابات أثناء التوقف الدويل، وهم: ثيو هرينانديز ومايك 
ماين�ان ودافيد كاالبريا وس�اندرو تونايل وس�يمون كايري.ووفًقا ملوقع 

»كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، ف�إن ريبيتش بدأ طري�ق العودة إىل 
املباري�ات، بعدما تغلب ع�ىل آالم الظهر التي طاردته هذا املوس�م.

وأشار إىل أن ريبتش قد يشارك يف مباراة إمبويل، عقب التوقف الدويل 
مب�ارشة، كي يمنح زميله أوليفيي�ه جريو بعض الراحة.وأوضح أن 
ديف�وك أوريجي أيًضا اقرتب من العودة، لكنه لن يكون جاهزًا أمام 

إمبويل، بينما قد يشارك ضد تشيليس يف دوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الزوراء يواجه الديوانية وديًا بعد إعتذار الطلبة
            المستقبل العراقي/ متابعة

مباريات�ه  أوىل  األح�د،  الي�وم  ال�زوراء  يخ�وض 
التجريبية يف تجمعه بالعاصمة بغداد، أمام ضيفه 
الديواني�ة، اس�تعداًدا للدخول بمنافس�ات الدوري 

العراقي املمتاز.
وجاء اختيار الديوانية، بعد اعتذار الطلبة املفاجئ 
ع�ن مواجهة ال�زوراء، التي كانت مق�ررة بعد غد 

اإلثنني.
وش�هدت تدريبات الزوراء املقام�ة حاليا يف ملعبه 

الثاني، غياب املدير الفني أيوب أوديش�و ملغادرته 
إىل إسبانيا يف رحلة عالجية.

ووضع أوديش�و منهجا تدريبيا لجهازه املس�اعد 
قبل مغادرته معس�كر أنطاليا، ليتم العمل وفقه، 
لحني عودته إىل بغداد، قبل انطالق املوسم الجديد.

يذكر أن جالل حس�ن وأحمد عبد الحسني وحسن 
عبد الكريم، يغيبون عن التدريبات الحالية ببغداد، 
الرتباطه�م مع املنتخب العراقي املش�ارك ببطولة 
األردن الدولية، وس�يلتحقون بتحضريات فريقهم 

يوم األربعاء املقبل.
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املناخ والسياسة واملقاعد اخللفية!بأي ذنب ُقتلْت زينب؟

محمد حسن الساعدي سمير داود حنوش

الُس�لطة التي ال تحمي ش�عبها وال تصونه فبئس الُس�لطة وبئ�س الُحكم، 
والدولة التي ال تس�تطيع حماية مواطنيها ال تس�تحق عنوان الدولة، فكيف 
إذا كان املواطن يعيش عىل األرض الجغرافية لهذه الدولة ويحتمي بنظامها 
وه�ي عاجزة عن حمايته؟ جريمة الطفلة زينب عصام ذات الخمس�ة عرش 
ربيع�اً التي قتلتها رصاصة طائش�ة من ِقبل أحد جن�ود اإلحتالل األمريكي 
بس�بب تواجد مواقع للرم�ي والتدريب ضمن قاعدة فيكتوري�ا القريبة من 
مطار بغداد الدويل واملحاذية للمناطق الس�كنية يف منطقة أبي غريب إحدى 
ضواح�ي بغداد، علماً أنه�ا منطقة زراعي�ة يمتهن أبنائه�ا الزراعة وتربية 
الحيوانات، عندما كانت الش�هيدة ُتس�اعد أباها يف الحق�ل. الغريب أن هذه 
القوات كانت دائماً ما تفرض حظراً للتجوال عىل أهايل املنطقة عند ممارستها 
طقوس الرماية، فأيُّ إس�تهزاء وإس�تهتار لكرامة العراقيني؟ الزالت ذاكرة 
العراقي�ني ُممتلئ�ة ب�رشور االحتالل وجرائم�ه وصمْت العم�الء عّما فعلته 
يف جريمة س�احة النس�ور عندما نزل عدد من ُمرتزقة ِف�رق املوت الخاصة 
بحماية البعثات والهيئات الدبلوماس�ية التي ُتسمى )بالك ووتر( إىل الشارع 
يف مش�هد من مشاهد ُرعاة البقر األمريكي وهم بكامل أسلحتهم وُمعداتهم 
لرش�قوا امل�اّرة واملتواجدين الذين كانوا يس�رون عىل األرصف�ة بوابل من 
طلقات أس�لحتهم وِبدٍم بارد راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى تحت 
أنظار الحكومة وس�معها، لِتعف�وا اإلدارة األمريكية يف ذلك الوقت برئاس�ة 
ترام�ب عن هؤالء القتلة، فهل يوجد اس�تخفافاً ب�أرواح العراقيني أكثر من 
ذلك؟ ويف ظل صمت حكومي وسكوت ال ُتربره سوى الخيانة والتبعّية ألولئك 
الذين يتلّقون أوامرهم من أصغر موظف يف السفارة األمريكية يف بغداد، حني 
ارتضوا ُمقايضة الوطنية والرشف بأثماٍن بخسة. جريمة الطفلة زينب التي 
راحت غ�دراً نتيجة إطالقة تدري�ب أصابتها من إحدى قواع�د الرماية ُقرب 
منزلها، يؤكد حجم االس�تهانة واس�رخاص أرواح العراقيني يف اس�تنتاج ال 
يقبل التأويل أنه ش�عٌب يرزح تحت االحتالل يف ظل ُس�لطة الهم لها س�وى 
التص�ارع ع�ىل املنافع والنف�وذ حتى ولو ذه�ب الش�عب إىل الجحيم. اليزال 
العراقيون يتذكرون صور ومش�اهد إنتهاك اإلنس�انية ومعاير الرشف لدى 
الُغزاة وهم ُيعّرون الُس�جناء العراقي�ني وُيعرّضونهم ألقىس حاالت التعذيب 
والتنكيل تحت أنظار من يّدعون حماية الديمقراطية. حكومات ال تس�تحق 
أن تحكم وأن تتوىّل أمر الشعب رشعاً وقانوناً من حيث الطاعة لويل األمر إذا 
لم يوّفر الحماية واألمن للرعّية، وها هي ُمخرجات الواقع السيايس لألحداث 
ُتثب�ت للعراقيني أنهم ش�عب مازال ُمحتالً، وما عنريات الُس�لطة وتبّجحها 
بالس�يادة الزائف�ة ما ه�و إال ذر الرماد يف العيون. جريم�ة الطفلة زينب لن 
تكون األخرة يف ُمسلس�ل جرائم املُحتل بحق الشعب فمازالت جرائمه تتواىل 
وأحداث ربما تتعّمد الُس�لطة يف إخفائها وعدم التش�هر بها كنوع من أنواع 
التواط�ؤ مع املُحت�ل أو التغايض عن جرائمه ليبقى الش�عب ه�و الضحية. 

وكان الله يف عون العراق والعراقيني عىل ُمحتلّيهم.

وفقا للتقري�ر الصادر عن املنظمة الدولية للهج�رة، والذي صنف العراق 
كخام�س أكثر دولة معرض�ة لتأثرات تغر املن�اخ يف العالم، ما يعني أن 
الوضع السيايس يف هذا البلد تأثر أكيدا بسلسلة املتغرات عىل املناخ فيه، 
حيث بات غارقا يف مستنقع سيايس تركه بدون حكومة ملدة عام تقريبا، 
وهو أس�وأ مأزق يمر به البلد منذ عام 2003. املواطن بات يواجه رصاعا 
صعبا وبش�كل متزايد، مع تأثرات ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض، إذ 
ارتفع�ت يف العاصمة العراقية بغ�داد بمقدار 1.7 درجة مئوية بني عامي 
1960 و2021، وفًق�ا ملنظم�ة »Berkeley Earth »، وهي مؤسس�ة غر 
ربحية لعلوم البيانات البيئية، وخالل فصل الصيف تصل درجات الحرارة 
غالًب�ا إىل 50 درج�ة مئوي�ة، وبدالً من معالجة مش�اكل املن�اخ يف البالد، 
بات الساس�ة أكثر اهتماماً ب�«تقس�يم الكعكة« فيما بينهم دون النظر 
إىل خط�ورة هذا الحدث عىل البل�د وتأثره الجانبي ع�ىل البيئة والزراعة 
فيه.فش�ل الربملان يف االتفاق عىل رئيس جديد، أو رئيس وزراء جديد منذ 
انتخابات ترشين األول، يف رصاع امتد إىل اش�تباكات دامية يف الشوارع، يف 
وقت س�ابق من هذا الشهر، ويأتي هذا كله وسط حالة الجمود السيايس 
التي س�ادت املش�هد عموماً، دون عقد جلس�ة مجلس الن�واب والذهاب 
نحو تش�كيل الحكومة، فصار لزاما أن يأخ�ذ الربملان عىل عاتقه ترشيع 
القوانني املتلكئة، والقيام بوظائفه مثل إقرار قانون املوازنة العامة للبالد، 
والتفاوض بش�أن ملف املياه مع الدول املج�اورة وأهمها تركيا.منظمة 
الش�فافية الدولي�ة صنفت الع�راق يف املرتبة 157 من أص�ل 180 دولة يف 
مؤرش مدركات الفساد الخاص بها، إذ أن العراق يخرس املليارات عىل عدة 
مس�تويات، حيث يؤك�د خرباء إنه إذا تم تعيني حكومة، فإنهم يخش�ون 
أن يقع فريس�ة ملكائد سياس�ية يقودها اخطبوط الفس�اد واملحسوبية، 
وربما لن تفلح مس�اعيها يف محاربته، أو معالج�ة األزمات االقتصادية، 
التي أوصلت البالد اىل منزلق املخاطر وتهدد الس�لم األهيل فيه. عىل الرغم 
من املكاس�ب غر املتوقعة، والتي يستفيد فيه العراق الغني بالنفط، من 
الزيادة العاملية يف أس�عار الطاقة، بعد الغزو ال�رويس ألوكرانيا، ولكنه يف 
نفس الوقت ال يستطيع صناع السياسة فيه من الوصول إىل الجزء األكرب 
م�ن األموال، حتى يتم تمرير قانون املوازن�ة العامة، ما يعني أن الجميع 
يشرك يف رضورة تش�كيل الحكومة بأرسع وقت ممكن. باتت الخالفات 
السياسية أحدى أهم العوامل املؤثرة، عىل جميع الجوانب يف البالد، ومنها 
التأث�ر والتغي�ر املناخي، والذي بس�بب اإلهمال الحكومي، بات يش�كل 
خط�راً ع�ىل املجتمع والبيئة س�وياً، لذلك ف�أن أحد أه�م املخرجات، هو 
الذهاب نحو عقد جلس�ة ملجلس النواب واالنتهاء من تش�كيل الحكومة، 
وإقرار املوازنة العامة وإعداد خطة إس�راتيجية، ملعالجة هذه املش�كلة 
البيئية، والتي أن اس�تمرت فأنها س�تنعكس س�لباً عىل النم�و يف البالد، 

وتفقد العراق مكاسبه من موارده النفطية وغرها.

تس�عى اليابان لالس�تعانة بالرصاصر إلنقاذ الناج�ني املحارصين تحت 
األنق�اض أثناء حدوث الزالزل، من خالل  تركيب حقائب ظهر من الخاليا 
الشمس�ية واإللكرونيات عىل الح�رشات، والتحكم يف حركتها عن طريق 

جهاز التحكم عن بعد.
وإذا وقع زلزال يف املس�تقبل غر البعي�د وكان الناجون محارصين تحت 
أطن�ان م�ن األنقاض، ف�إن أول املس�تجيبني لتحديد مواقعهم س�يكون 

أرساباً من الرصاصر.
وط�ور كينج�رو فوك�ودا وفريقه يف مخت�رب األجه�زة الرقيقة يف رشكة 
األبحاث اليابانية العمالقة ريكن فيلماً مرناً من الخاليا الشمس�ية بسمك 
4 ميكرونات، وعرضه نحو ربع عرض ش�عرة اإلنس�ان، ويمكن أن يالئم 

بطن الحرشة.
إذ يس�مح الفيلم للرصصور بالتحرك بحرية بينما تولّد الخلية الشمسية 
طاق�ة كافية ملعالجة وإرس�ال إش�ارات االتجاه إىل األعضاء الحس�ية يف 

مؤخرة الحرشة.

افتت�ح املعهد الع�ايل لالتصاالت والربيد احد تش�كيالت الرشك�ة العامة 
لالتص�االت واملعلوماتي�ة ب�اب التقدي�م للراغبني بالدراس�ة في�ه للعام 
الدراس��������ي 2022-2023 للف�روع ) العلم�ي واالدب�ي والتجاري 
والصناع�ي وف�رع الحاس�وب وتقنية املعلوم�ات ( وم����ن خريج�ي 

العامي�ن الدراسيي�ن  2020-2021 و 2022-2021.
فع�ىل الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر املعهد الكائ�ن بالقرب من مرآب 

العالوي لالطالع عىل رشوط القبول والحصول عىل استمارة التقديم .

وجدت دراس�ة أن الس�باحة يف املاء البارد يمكن أن تساعدك عىل إنقاص 
الوزن والحماية من مرض السكري.

ووج�دت مراجع�ة كب�رة أن هذه املمارس�ة يمكن أن تخف�ض الدهون 
»الضارة« يف الجس�م لدى الرجال وتحمي من مقاومة األنس�ولني، والتي 

يمكن أن تؤدي إىل مشاكل السكر يف الدم.
وأصبحت السباحة يف درجات حرارة دون الصفر شائعة بشكل متزايد يف 

السنوات األخرة بفضل ظهور املؤثرين.
وقال املعد الرئييس للدراس�ة، الربوفيس�ور جيمس م�ررس، من جامعة 
القطب الش�مايل يف النرويج، إن »الغم�ر يف املاء البارد« قد يكون له بعض 

اآلثار الصحية املفيدة«.
لكن الفريق حذر من املزالق املحتملة بما يف ذلك انخفاض حرارة الجس�م 

ومشاكل القلب والرئة، ما يعني أنها ال تخلو من املخاطر.
ويعتقد العلماء أن املاء البارد يؤدي إىل إطالق هرمونات تكس�ر الدهون، 

والتي يمكن أن تساعد يف الحماية من السمنة وأمراض القلب.
ونظرت مراجعة 104 دراسة يف آثار الدورة الدموية باملاء البارد، والجهاز 

املناعي وااللتهابات واإلجهاد التأكسدي.
وعث�ر ع�ىل أن الغطس يف املاء مع درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية 
)68 فهرنهايت( ينش�ط األنس�جة الدهنية البنية، وه�ي نوع من دهون 
الجس�م »الجي�دة« التي تح�رق الس�عرات الحرارية للحف�اظ عىل درجة 

حرارة الجسم.
كم�ا أن�ه زاد من إنتاج بروت�ني األديبونيكتني الذي يلعب دورا رئيس�يا يف 

الحماية من مقاومة األنسولني ومرض السكري واألمراض األخرى.
وأظه�رت النتائج املنش�ورة يف املجلة الدولية للصح�ة القطبية، أن الغمر 
املتكرر يف املاء البارد خالل فصل الش�تاء زاد بش�كل كبر من حساس�ية 

األنسولني وخفض تركيزات األنسولني.

اليابان تطور رصاصري النقاذ حياة البرش 
يف الكوارث

املعهد العايل لالتصاالت والربيد يفتح باب 
التقديم للعام الدرايس ٢٠٢٢-٢٠٢٣

دراسة: السباحة يف املاء البارد تساعد عىل 
إنقاص الوزن!

رئيس إحتاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي  يرأس وفد االحتاد يف أعامل اجتامع وزراء اإلعالم العرب 
بالقاهرة ويلتقي بعدد من الوزراء واملسؤولني العرب 

ت�رأس نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي وفد االتحاد املش�ارك 
ىف اجتماعات اللجنة الدائم�ة لإلعالم العربي الدورة 
97 .واملكت�ب التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب بدورته  
الخامس�ة عرش واالجتماع ال�وزاري لإلعالم العربي  
املنعقد يف القاهرة برعاية الرئيس املرصي  عبد الفتاح 
الس�ييس .والتقي الالمي  عىل هامش اعمال املؤتمر  
م�ع كرم جرب  رئيس املجلس االع�ىل لتنظيم االعالم 
يف جمهوري�ة مرص العربية وعب�د الرحمن املطري 
وزي�ر االعالم الكويتي ورمزان النعيمي وزير االعالم 
البحريني ورئيس اللجنة العليا للحوار الوطني نقيب 
الصحفيني املرصيني ضياء رشوان وعدد من رؤساء 
الوفود العربية وممثيل االتحادات العربية املش�اركة 
وعقد لق�اءات ثنائية تبادل فيها الرؤى حول  جملة 
التحدي�ات الت�ي تواجه االع�الم العرب�ي وبحث مع 
النقباء الع�رب عيل هامش اجتماعات وزراء اإلعالم 
آخر املس�تجدات واالستعدادات الس�تضافة املؤتمر 

العام التحاد الصحفيني العرب الشهر القادم 
وكان  املجلس االعيل لإلعالم املرصي قد وجه الدعوة 
الرس�مية التح�اد الصحفيني العرب،  للمش�اركة يف 

أعمال  اجتماع وزراء اإلعالم العرب .
وتضمن�ت االجتماع�ات ع�ىل م�دى 3 أي�ام، انعقاد 
ال�دورة العادي�ة )15( للمكت�ب التنفي�ذي والدورة 

العادية )97( للجنة الدائمة لإلعالم العربي.

وتم بح�ث عددا م�ن القضاي�ا التي تخ�ص االعالم 
العربي تتصدره�ا مواصلة الدع�م اإلعالمي العربي 
للقضي�ة الفلس�طينية ويف صلبها الق�دس املحتلة، 
وتفعي�ل أه�داف االس�راتيجية اإلعالمي�ة العربية 
2022 - 2026 بم�ا يف ذل�ك تعاطي وس�ائل اإلعالم 
خاصة منها التعامل  مع األزمات والكوارث يف ضوء 
التج�ارب الوطنية مع جائحة »كورون�ا«، ومتابعة 
خط�ة التحرك اإلعالم�ي يف الخ�ارج ودور اإلعالم يف 
التص�دي لظاه�رة اإلره�اب والتط�رف، والخريطة 
اإلعالمية العربية للتنمية املس�تدامة 2030، وإدراج 

اإلعالم الربوي يف املنهاج الدرايس للدول األعضاء.
. كم�ا بح�ث مجل�س وزراء اإلع�الم الع�رب خ�الل 
ال�دورة 52 عددا من املس�ائل التنظيمية والهيكلية، 
واستعرض األنشطة والتحركات املكثفة التي طبعت 

عمل بعثات ومراك�ز جامعة الدول العربية، بتعاون 
وثيق مع مجالس الس�فراء العرب يف دول االعتماد، 
واطلع  عىل تقارير املنظمات واالتحادات اإلعالمية، 

وفعالية »عاصمة اإلعالم العربي«.
رئي�س  العراقي�ني  الصحفي�ني  نقي�ب  وق�ال  
اتحادالصحفيني الع�رب  مؤيد الالمي يف ترصيح له 
ان اجتم�اع وزراء اإلع�الم العرب بالقاه�رة يأتي يف 
وق�ت هام وحس�اس  . نظرا ملا يج�ري عىل األرايض 
العربي�ة املحتلة من انتهاك ص�ارخ وجرائم متكررة 
م�ن قبل قوات  االحت�الل اإلرسائييل بحق اإلعالميني 
واملؤسس�ات اإلعالمية،   األمر ال�ذي يتطلب تضافر 
الجهود  لدعم القضية الفلس�طينية. يضاف إيل ذلك 
امل�ي قدما يف دع�م الحريات الصحفي�ة يف البلدان  
العربي�ة بما يس�اهم يف إيجاد خط�اب اعالم عربي   
ق�وي يف التص�دي لخط�اب الكراهي�ة والعنرصي�ة 
ويواج�ه التط�رف الفك�ري  . وأش�ار إىل أن  اتح�اد 
الصحفيني العرب يم�د أوارص التعاون خالل الفرة 
القادمة ب�ني كافة الجهات واملؤسس�ات  اإلعالمية 
والصحفي�ة للوص�ول إىل صي�غ تعاون مش�رك يف 
املج�االت اإلعالمي�ة والتدري�ب واإلنت�اج املش�رك، 
ملواجه�ة التحديات  واملس�اهمة يف بن�اء الوعي من 
خالل خلق بيئة عمل صحفية بمزيد من الحريات يف 
ش�تي األقطار لتخريج أجيال مدربة تساهم يف نرش 

الوعي  من خالل حزمة من الدورات التدريبية.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

حمافظ بغداد ورئيس جملس حمافظة عامن يبحثان
 سبل تعزيز التعاون املشرتك 

بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

بح�ث محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد 
جابر العطا، مع رئيس مجلس محافظة 
العاصم�ة ممث�ل مجال�س محافظ�ات 
اململكة األردنية الهاشمية املهندس احمد 

مروان، سبل تعزيز التعاون املشرك.
جاء ذلك خالل لقاء محافظ بغداد برئيس 
مجل�س محافظ�ة َعم�ان، يف العاصمة 
األردني�ة َعمان، بحضور القائم باألعمال 

يف السفارة العراقية منيف عيل حسني.
الالمركزي�ة  الجانب�ان، نظ�ام  وناق�ش 
اإلداري�ة، التي ب�دأ الع�راق بتطبيقه بعد 
ترشيع قانون املحافظات لس�نة 2008، 
وأهمية ترسيخه يف الدول العربية، فضالً 
ع�ن مناقش�ة القان�ون وكيفي�ة تعامل 

مجال�س املحافظات مع املحافظ�ة »الحكومة املحلية« يف 
تطبيق القوانني.

وأش�ار  العطا إىل »أهمية إقرار املش�اريع من قبل مجلس 
املحافظ�ة، ع�ىل أن تتكف�ل املحافظة والدوائ�ر التنفيذية 

بتنفيذها«.
وتم خ�الل اللقاء؛ التأكيد عىل العالقات الطيبة التي تربط 
ب�ني الحكومت�ني والش�عبني الش�قيقني، وأطر التنس�يق 
والتع�اون الت�ي تجمعهم�ا ع�ىل م�ر التاريخ ومناقش�ة 

القضايا واألهداف املشركة.

العتبة العلوية املقدسة: توافد أعداد غري 
مسبوقة من الزائرين

 أعلن�ت العتب�ة العلوية املقدس�ة، ع�ن توافد 
أعداد غر مس�بوقة من الزائرين إىل محافظة 
النج�ف بالتزام�ن م�ع مناس�بة وف�اة النبي 
}ص{.وق�ال عض�و مجل�س العتب�ة س�ليم 
الجصان�ي يف ترصي�ح صحف�ي، إن »العتب�ة 
ش�كلت غرف�ة عملي�ات، لتنفي�ذ الربنام�ج 
الذي يتضم�ن الخطة الخدمي�ة و الثقافية«.

وأوض�ح أن »الخطة الخدمية ركزت عىل فتح 
أروقة جديدة الستيعاب األعداد، وتوفر اعداد 

م�ن الحافالت الت�ي تقل الزائري�ن يف الذهاب 
واالياب، وتقديم الضيافة لهم«.

وأشار إىل أن »تقديم الوجبات الغذائية تجاوز 
يف بع�ض األي�ام م�ن الش�هر الح�ايل املليون 

وجبة«.
وأك�د أن »الجانب اآلخر من الخطة هو إقامة 
أنش�طة ثقافي�ة ون�دوات فكري�ة، والركيز 
ع�ىل ب�ث املح�ارضات الت�ي تنمي م�ن فكر 

املجتمع«.


