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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مكتب اإلمام السيستاين: 
املرجعية ليست طرفًا يف تشكيل 

احلكومة القادمة
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الصدر: اخلطر حمدق بمحافظة دياىل ونار الفتنة الطائفيـة يؤججهـا البعض
املفوضية ترد عىل تلويح القوى املعارضة باللجوء اىل املحكمة االحتادية
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، خالل جلس�ة مجلس الوزراء، بأن 
الحكوم�ة أوق�ت بوعوده�ا ال س�يما بما يخص 
االنتخابات. وقال املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه إن »الكاظم�ي، اثن�ى عىل موق�ف مجلس 
القضاء االعىل والس�ادة القضاة يف قضية الحكم 
ع�ىل قتلة الش�هيد احمد عب�د الصمد والش�هيد 
صفاء غايل«. وقال الكاظمي، بحس�ب ما جاء يف 
البيان، أنه »كنا واضحني امام شعبنا ومنذ بداية 
تشكيل الحكومة، ان قتلة الناشطني واالعالميني 
واملواطنني االبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة 

القانون«. 
وأض�اف »التزم�ت الحكوم�ة بالوف�اء للوع�ود 
الت�ي اطلقتها امام الش�عب، الس�يما ما يخص 
واالصالح�ات  العدال�ة  وتحقي�ق  االنتخاب�ات 
االقتصادي�ة«، متابعاً »الحقن�ا املجاميع القاتلة 
الت�ي كان�ت متورط�ة بالقتل، ونجحن�ا يف القاء 
القبض عىل قتلة الشهيد هشام الهاشمي واحمد 
عبد الصمد، وسنستمر بمالحقة القتلة وكل من 

تورط بالدم العراقي«.
واختت�م الكاظم�ي بالق�ول: »ندعم اس�تقاللية 
القضاء وال نسعى اىل  االنتقام، بل جل هدفنا هو 

تحقيق العدالة«.
ب�دوره، ق�ال املتح�دث باس�م مجلس ال�وزراء، 
حس�ن ناظ�م إن اإلع�الن ع�ن أس�ماء الفائزين 
بقطع أرايض ضمن مرشوع داري سيكون خالل 

ثالثة أسابيع. 
التفاصيل ص2

جملس الوزراء لـ »الفقراء«: انتظروا بيوتـا وشطبا للديون
ستعلن أمساء الفائزين مبنصة »داري« خالل ٣ أسابيع.. والكاظمي: أوفينا بوعودنا للشعب البـنـك املـركـزي

 يعلـن زيـادة تـخـصـيصـات
 قطاع االسكان

الكهرباء تطمئن العراقيني 
عـن الـجـبـايـة االلكتـرونيـة: 

هذه التفاصيل

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
تلقي القبض عىل جتـار خمـدرات

 و »مـبـتـز«
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اليونيسيف: مليار طفل يف العالـم يتعرضون لعواقب تغري املناخ
رسول يلوح بـ »حساب عسري« لكل األصوات املحرضة عىل الطائفية يف دياىل

وزارة املالية تزف برشى للموظفني: ترفيعات قادمة
البيئة تعلن املبارشة باملرحلة األوىل إلعامل ازالة األلغام يف الفرات األوسط

وزير الداخلية عن دياىل: عصية عىل الطائفية
 وحريصون عىل استقرارها
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ارتـفـاع صـادرات 
الـنـفـط العـراقـي بنسـبـة 

1.3 بـاملئـة

وزارة العمل تطلق
 أمـوال اإلعـانـة االجتامعيـة 

لترشين األول

العراق يؤكد 
التزامه بالعمل باتفاق باريس 

للتغريات املناخية

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظم�ة األمم املتحدة للطفولة )يونيس�يف(، إن ما 
يقرب م�ن مليار طفل يف العالم يتعرضون لخطر العواقب 

السلبية لتغري املناخ.
جاء ذلك عىل لسان املسؤول املعني باملناخ والطاقة والبيئة 
جوتام ناراس�يمهان، يف مؤتمر صحفي، أمس الثالثاء، يف 
جنيف. وأوضح ناراسيمهان أنه وفقا لتقرير املنظمة فإن 
ح�وايل ثلثي خطط املن�اخ لدول العال�م ال تلبي احتياجات 
وأولوي�ات األطفال. وأضاف أن أزمة املن�اخ هي يف الواقع 
أزم�ة حقوق الطفل، مش�ريا أن 99 يف املئ�ة من 2.2 مليار 

طف�ل يف العال�م عانوا عىل األق�ل من حدث واح�د مرتبط 
بتغري املناخ، مث�ل موجات الحر واألعاص�ري والفيضانات 

والجفاف وتلوث الهواء.
ولف�ت إىل أن الصدم�ات املناخية التي يتع�رض لها هؤالء 
األطف�ال ته�دد تعليمه�م ومس�توى معيش�تهم وكذل�ك 
صحته�م. ودعا املس�ؤول األم�م املجتمع ال�دويل إىل زيادة 
االس�تثمارات يف مج�ال التكي�ف م�ع املن�اخ والح�د م�ن 
انبعاث�ات غ�ازات االحتباس الحراري وإرشاك الش�باب يف 
صنع القرار بش�أن املن�اخ. واإلثنني، انطل�ق مؤتمر األمم 
املتحدة الس�ادس والعرشي�ن لتغري املن�اخ »COP26«، يف 

مدينة غالسكو االسكتلندية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، 
أم�س الثالث�اء، الح�رص ع�ىل تحقي�ق 
دياىل.وق�ال  محافظ�ة  يف  االس�تقرار 
الغانمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، »طاملا اخ�ذت دي�اىل جزء 
كبري من التخطيط االسرتاتيجي واألمني 
يف عم�ل وزارة الداخلي�ة وكنا وس�نبقى 
حريصون عىل استقرار املحافظة وأمنها 
املجتمع�ي ودعمه�ا لوجس�تيا ب�كل م�ا 
تحتاجه م�ن أدوات تعزيز الس�لم األهيل 
ابطالنا نرصهم  فيها«.وأض�اف »حق�ق 

بمختلف تش�كيالتهم وسجلنا انتصارات 
ع�ىل اإلرهاب يف دي�اىل وكافح�ت دوائرنا 
االختصاصية كل الجرائم الدخيلة والواردة 
ع�ر الح�دود ومص�داق ذلك االس�تقرار 
امللحوظ يف دياىل خالل الس�نني األخرية«.
وأختتم الغانمي بيانه بهاشتاك }#دياىل_

عصية_عىل_اإلرهاب_والطائفية{.يش�ار 
اىل ان محافظ�ة دياىل ش�هدت األس�بوع 
امل�ايض اعت�داًء دامي�اً نفذت�ه عصابات 
داعش االرهابية عىل قرية الرشاد التابعة 
لقضاء املقدادية ما تسبب باستشهاد 15 

شخصاً وإصابة آخرين.
التفاصيل ص2
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اختيار عدنان طعيس رئيسًا 
لبعثـة العراق التي ستشارك بدورة 
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وزارة املالية تزف برشى للموظفني: ترفيعات قادمة
     بغداد / المستقبل العراقي 

املالي�ة، أم�س  زف�ت وزارة 
الثالثاء، برشى للموظفني.

لل�وزارة  وثيق�ة  وبحس�ب 
حصل�ت املس�تقبل العراقي 
ف�إن  منه�ا،  نس�خة  ع�ى 
وزارة املالي�ة وج������هت 
الوص�ف  بإلغ�اء  دوائره�ا 
الوظيف�ي وترفيع املوظفني 
الذي�ن تاخروا ع�ن التوقيع 
ال  وه�م  ع�دة  لس�نوات 

يتحملون اخطاء دوائرهم.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، خالل جلس�ة مجلس الوزراء، بأن 
الحكوم�ة أوق�ت بوعوده�ا ال س�يما بما يخص 

االنتخابات.
وق�ال املكتب االعالم�ي لرئيس مجل�س الوزراء، 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»الكاظم�ي، اثن�ى ع�ى موقف مجل�س القضاء 
االعى والسادة القضاة يف قضية الحكم عى قتلة 

الشهيد احمد عبد الصمد والشهيد صفاء غايل«.
وق�ال الكاظمي، بحس�ب ما ج�اء يف البيان، أنه 
»كن�ا واضحني امام ش�عبنا ومنذ بداية تش�كيل 
واالعالمي�ني  الناش�طني  قتل�ة  ان  الحكوم�ة، 
واملواطنني االبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة 

القانون«. 
وأض�اف »التزم�ت الحكوم�ة بالوف�اء للوع�ود 
الت�ي اطلقتها امام الش�عب، الس�يما ما يخص 
واالصالح�ات  العدال�ة  وتحقي�ق  االنتخاب�ات 
االقتصادي�ة«، متابعاً »الحقن�ا املجاميع القاتلة 
الت�ي كان�ت متورط�ة بالقتل، ونجحن�ا يف القاء 
القبض عى قتلة الشهيد هشام الهاشمي واحمد 
عبد الصمد، وسنستمر بمالحقة القتلة وكل من 

تورط بالدم العراقي«.
واختت�م الكاظم�ي بالق�ول: »ندعم اس�تقاللية 

القضاء وال نس�عى اىل  االنتقام، بل جل هدفنا هو 
تحقيق العدالة«.

بدوره، قال املتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم 
إن اإلع�الن ع�ن أس�ماء الفائزين بقط�ع أرايض ضمن 

مرشوع داري سيكون خالل ثالثة أسابيع. 
وذك�ر ناظ�م، يف مؤتم�ر صحف�ي، أن »وزارة اإلعم�ار 
واإلسكان رشعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمني عى 

مرشوع داري«.
وأضاف، أن »التدقي�ق بمعامالت املتقدمني عى مرشوع 

داري ب�دأ يف بغ�داد ونين�وى ودي�اىل وكرب�الء املقدس�ة 
واملثنى«.

وأش�ار املتح�دث الرس�مي، إىل أن »اإلع�الن عن أس�ماء 
املس�تحقني ضمن مرشوع داري س�يكون خ�الل ثالثة 

أسابيع«. 
ويف تم�وز امل�ايض، أطلق�ت الحكوم�ة منص�ة »داري« 
الس�تقبال طلبات املواطن�ني الحصول عى قطع أرايض، 
وق�دم املالي�ني طلب�ات عليه�ا، فيم�ا يش�تمل برنامج 
اإلس�كان ال�ذي تبن�اه مجل�س ال�وزراء رصف قروض 

للمواطنني الذين س�يحصلون عى قطع األرايض تلك من 
أجل بناء منازل عليها.

إىل ذل�ك، أصدر مجلس الوزراء عدداً م�ن القرارات وهي 
كالتايل:

أوالً/  تعدي�ل الفقرة )1( من ق�رار مجلس الوزراء )71 
لس�نة 2016(، بشأن ضوابط توزيع املساكن واألكشاك 

عى الفقراء، لتصبح بحسب اآلتي: 
1- املساكن االقتصادية:

أ - تتحم�ل الحكومة نس�بة )100%( من كلف�ة الوحدة 

السكنية، ومنحها اىل املستفيد )العوائل الفقرية( 
مجاناً.

ب - شطب مبلغ )35662000000( دينار، فقط 
خمسة وثالثون ملياراً وست مئة واثنان وستون 
مليون دينار، املرتتب بذمة العوائل املستفيدة من 
توزيع املس�اكن عى الفقراء، اس�تناداً إىل أحكام 
املادة )46( من قانون اإلدارة املالية االتحادية )6 
لس�نة 2019( املعدل، وقرار مجلس الوزراء )28 

لسنة 2020(.
ثانياً/ اس�تضاف مجلس الوزراء السيد محافظ 
البرصة ملناقشة سري تنفيذ مرشوع ماء البرصة 
األنبوبي، وتعديل الفق�رة األوىل من قرار مجلس 
ال�وزراء )187 لس�نة2021(، والخاص�ة بقن�اة 

البدعة التابعة للمرشوع.
ثالثاً/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة رقم 

)129 لسنة 2021( .
رابعاً/ تخصيص وزارة املالية )3000000000( 
دين�ار، فق�ط ثالثة ملي�ارات دين�ار، إىل مديرية 
امل�رور التابع�ة إىل وزارة الداخلية، من احتياطي 
الطوارئ للسنة املالية/2021، استناداً إىل أحكام 
امل�ادة )5( من قانون )23 لس�نة2021(، قانون 
املوازن�ة العامة االتحادية للس�نة املالية/2021، 
لدع�م امل�رشوع الوطن�ي يف تقدي�م الخدم�ات 
معامالته�م  إنج�از  يف  واإلرساع  للمواطن�ني، 
املروري�ة يف مجمعات تس�جيل املركبات يف بغداد 

واملحافظات.
خامساً/  قيام وزارة املالية بتخصيص )3000000000( 
دينار، فقط ثالثة مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ 
للس�نة املالي�ة/2021، إىل وزارة املوارد املائي�ة/ الهيئة 
العامة لتش�غيل مش�اريع الري والب�زل، لغرض صيانة 
محط�ات الض�خ وتنظي�ف وتطه�ري املآخ�ذ الخاص�ة 
باملحطات ملعالجة االنخفاض بمناس�يب املياه بس�بب 
الشحة، اس�تناداً إىل أحكام املادة )5( من قانون املوازنة 

االتحادية العامة للسنة املالية/2021.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات 
أم�س  يحي�ى رس�ول،  الل�واء  املس�لحة 
الثالثاء، اتخاذ إجراءات عدة من شأنها أن 
تع�زز األمن يف دي�اىل واملحافظات األخرى 

وإنفاذ القانون.

وقال اللواء يحيى رسول، يف ترصيح لوكالة 
األنب�اء العراقي�ة، إن »هناك م�ن يعتاش 
عى الطائفية وحاول أن يس�تغل األحداث 
،وأفعال�ه لن تنطيل عى الش�عب العراقي 
،وس�تكون هناك مالحقة وحساب عسري 
لكل األص�وات املحرضة ع�ى الطائفية«.
وأض�اف أن »هناك توجيهات عدة صدرت 

لفرض األمن وتطبيق القانون يف محافظة 
دياىل من بينها ارس�ال تعزيزات عسكرية 
،وكذل�ك تش�ديد املالحقة ع�ى املطلوبني 
وتنفي�ذ عمليات أمنية ض�د بقايا داعش 

واتباع سرتاتيجية استخبارية جديدة«.
وأشاد الناطق باس�م القائد العام بالدور 
الكب�ري ال�ذي تق�وم العش�ائر العربية يف 

دعم االس�تقرار واالجراءات التي تتخذها 
الق�وات األمني�ة بحق م�ن يح�اول إثارة 
النعرات وفربكة االفالم الفيديوية واعادة 

نرش القديم منها«.
اإلرهابي�ة،  داع�ش  عصاب�ات  وش�نت 
االس�بوع امل�ايض، هجوم�ًا إرهابي�اً عى 
قرية الرشاد يف ناحية املقدادية بمحافظة 

دي�اىل، أس�فر ع�ن استش�هاد 11 مدني�اً 
وجرح 6 آخرين.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
عدداً م�ن التوجيهات إىل الق�ادة األمنيني 
والعس�كريني يف دياىل، فيما طالب جميع 
الجهات بعدم اس�تغالل مأساة املواطنني 

ألجل تحقيق أمور بعينها.

رسول يلوح بـ »حساب عسري« لكل األصوات املحرضة عىل الطائفية يف دياىل

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي، 
أم�س الثالث�اء، الح�رص ع�ى تحقيق 

االستقرار يف محافظة دياىل.
وقال الغانم�ي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »طاملا اخذت دياىل 
جزء كب�ري من التخطيط االس�رتاتيجي 
واألمن�ي يف عم�ل وزارة الداخلي�ة وكنا 

اس�تقرار  ع�ى  حريص�ون  وس�نبقى 
املجتمع�ي ودعمها  املحافظ�ة وأمنه�ا 
لوجس�تيا بكل م�ا تحتاجه م�ن أدوات 

تعزيز السلم األهيل فيها«.
نرصه�م  ابطالن�ا  »حق�ق  وأض�اف 
بمختلف تشكيالتهم وسجلنا انتصارات 
ع�ى اإلرهاب يف دياىل وكافح�ت دوائرنا 
الدخيل�ة  الجرائ�م  كل  االختصاصي�ة 
وال�واردة ع�رب الح�دود ومص�داق ذل�ك 

خ�الل  دي�اىل  يف  امللح�وظ  االس�تقرار 
الس�نني األخرية«.وأختتم الغانمي بيانه 
بهاشتاك }#دياىل_عصية_عى_اإلرهاب_
والطائفية{.يش�ار اىل ان محافظة دياىل 
ش�هدت األس�بوع املايض اعت�داًء دامياً 
نفذته عصاب�ات داع�ش االرهابية عى 
قرية الرشاد التابعة لقضاء املقدادية ما 
تسبب باستش�هاد 15 شخصاً وإصابة 

آخرين.

وزير الداخلية عن دياىل: عصية عىل الطائفية وحريصون عىل استقرارها

        بغداد / المستقبل العراقي

رصح مص�در مس�ؤول يف مكت�ب 
الل�ه  الدين�ي األع�ى آي�ة  املرج�ع 
ع�يل  الس�يد  اإلم�ام  العظم�ى 
السيستاني بشأن تشكيل الحكومة 

الجديدة يف العراق.
ونقل مكتب املرج�ع األعى يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه عن املص�در قول�ه: »نؤكد ان 

املرجعية الدينية العليا ليست طرفاً 
يف أي اجتماع�ات أو مباحث�ات او 
اتصاالت او استش�ارات بشأن عقد 
وتش�كيل  السياس�ية  التحالف�ات 

الحكومة القادمة«.
وأك�د املص�در ان�ه »ال أس�اس من 
الصحة بتاتاً ألي م�ن االخبار التي 
تروج بخ�الف ذاك م�ن قبل بعض 
االطراف والجهات يف وسائل االعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي«.

مكتب اإلمام السيستاين: املرجعية ليست طرفًا 
يف تشكيل احلكومة القادمة

أك�د زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثالثاء، 
بأن الخطر محدق بمحافظة دياىل ونار الفتنة الطائفية 

يؤججها البعض، حسب وصفه.
وقال الصدر يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 

إن »الخطر محدق بمحافظة دياىل الحبيبة، ونار الفتنة 
الطائفي�ة يؤججها البعض، والفتنة نائمة لعن الله من 

أيقظها«.
وأثار قت�ل تنظيم »داعش« ألكثر م�ن 13 مدنياً وجرح 

العرشات من أفراد قبيلة »بني تميم« يف قرية »الرشاد« 
يف املقدادي�ة، مس�اء الثالثاء املايض، مواقف سياس�ية 
غاضبة، يف حني قام مسلحون بالهجوم عى قرية »نهر 

اإلمام«، ما أثار مخاوف شعبية.

اف�ادت وكال�ة ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة، 
أمس الثالث�اء، القبض عى أربعة اش�خاص 

بحوزتهم مواد مخدرة يف العاصمة بغداد
وذك�ر اعالم الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه انه »تم ضبط 4 اشخص 
وبحوزته�م مواد مخدرة و 17 متس�والً و 5 
عج�الت عليه�ا اش�ارات حج�ز يف العاصمة 

بغداد«.
بدورها، القت مف�ارز مكافحة اجرام بغداد 
القبض عى متهم بقضية ابتزاز إلكرتوني يف 

بغداد
وذكرت املفارز يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، ان »مف�ارز مديري�ة مكافحة 
إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الكرامة 
تمكن�ت من الق�اء القب�ض عى مته�م قام 

بابتزاز فتاة الكرتونيا وهددها بنرش صورها 
عى موق�ع التواصل االجتماعي )فيس بوك( 
ما ل�م تدفع له مبالغ مالي�ة وكارتات تعبئة 

رصيد، أو تخضع لرغباته الدنيئة«.  
الجه�ود  تنس�يق  »بع�د  البي�ان،  واض�اف 
واس�تخدام الوس�ائل الفني�ة الحديث�ة ت�م 

نص�ب كم�ني محك�م والقب�ض ع�ى املتهم 
وبع�د التحقيق معه اع�رتف رصاحة بقيامه 
بابتزاز املش�تكية، حيث دونت أقواله ابتدائيا 
وصدق�ت قضائي�ا باالعرتاف، وق�رر قايض 
التحقي�ق توقيفه وفق أحكام املادة 432 من 

قانون العقوبات«.  
اىل ذل�ك نفذت مف�ارز املديري�ة أوامر قبض 
قضائي�ة بح�ق عدد م�ن املتهم�ني لقيامهم 
برسقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحالت 
تجاري�ة ودراج�ات ناري�ة، ومتهمني آخرين 
بالتزوير ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة، 
وضبط عج�الت مطلوبة ضم�ن مكاتبها يف 
جانب�ي الك�رخ والرصاف�ة، حيث ت�م اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بحق املتهم�ني امللقى 

القبض عليهم اصوليا.

الب�رصة،  قض�ت محكم�ة جناي�ات 
أم�س الثالث�اء، باالعدام ش�نقا حتى 
املوت بحق مجرمني اثنني عن جريمة 
قتلهم احد املواطنني اثناء مش�اركته 

بتظاهرات ترشين يف البرصة.
وق�ال مجلس القضاء االع�ى يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »املجرم�ني اعرتف�ا بتفاصيل هذه 
الجريم�ة بعد اقدامهم ع�ى قتل احد 
املواطنني بعد اط�الق النار عليه اثناء 
مش�اركته بمظاه�رات ترشين قرب 

مدارس شط العرب الجامعة ». 
وأضاف أن »املجرم�ني اعرتفا بعملية 
القتل والت�ي كان الهدف منها لغرض 
واث�ارة  واالس�تقرار  االم�ن  زعزع�ة 
الخ�وف يف نف�وس الن�اس تحقيق�ا 
لغاي�ات ارهابية، الفت�ا إىل أن »الحكم 
بح�ق املجرمني يأتي اس�تنادا الحكام 
امل�ادة الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية 
/ 1و3 م�ن قان�ون مكافحة االرهاب 

رقم 13 لسنة 2005 ».

الصدر: اخلطر حمدق بمحافظة دياىل ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة تلقي القبض عىل جتار خمدرات و »مبتز«

جنايات البرصة حتكم باإلعدام 
شنقًا بحق جمرمني قتال مواطن 

شارك بتظاهرات ترشين

        بغداد / المستقبل العراقي

بارشت املالكات الفنية لدائرة ش�ؤون االلغ�ام التابعة لوزارة البيئة اعمال 
املراقبة واالرشاف QA عى اعمال االزالة يف قضاء املحاويل ضمن محافظة 
باب�ل.  وقال مدير عام دائرة ش�ؤون االلغام ظافر محمود / حس�ب بيان 
لل�وزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان امل�الكات الفنية للمركز 
االقليمي للفرات االوسط يف الدائرة وجهت بتكليف دائرة االسناد العسكري 
يف مديرية الهندس�ة العس�كرية ب�وزارة الدفاع باعم�ال االزالة يف منطقة 
املنصورية بقضاء املحاويل يف محافظة بابل والتي تعد من املناطق الخطرة 
ضمن قاعدة البيانات الفنية للدائرة . واش�ار محمود اىل ان : هذه املرحلة 
ه�ي االوىل ضمن خط�ة املركز االقليمي للفرات االوس�ط لش�ؤون االلغام 
بالتنس�يق مع دائرة االسناد الهنديس يف وزارة الدفاع لالنفتاح عى مناطق 
الف�رات االوس�ط لتنفيذ اعم�ال االزالة عى غ�رار االعم�ال املماثلة والتي 

نفذتها املديرية يف املناطق املحررة من براثن عصابات داعش االرهابية .

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أمس الثالث�اء، عى تلويح الق�وى املعارضة 
لنتائج االنتخابات باللجوء اىل املحكمة االتحادية العليا.

وقال مدير دائرة االعالم واالتصال الجماهريي يف املفوضية حس�ن سلمان 
إن »املحكم�ة االتحادي�ة ال تخ�وض بأي اج�راءات م�ن دون انتهاء عمل 

املفوضية بشأن الطعون بشكل كامل«. 
وأضاف »ال يوجد س�ند او غطاء قانوني حول إعادة العد والفرز الش�امل، 
ك�ون املادة 38 من قان�ون االنتخابات أكدت عى إعادة العد والفرز اليدوي 
ملحطة واحدة من كل مركز انتخابي واختصاص املحكمة االتحادية يكون 
فق�ط يف املصادقة عى نتائج االنتخابات واملصادقة عى األس�ماء النهائية 

للمرشحني الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي«. 
يش�ار اىل ان القوى املعارضة يف اإلطار التنسيقي وخارجه لوحت باللجوء 
اىل املحكمة االتحادية العليا للطعن بنتائج العد والفرز اليديوي الذي تجريه 
حالياً مفوضية االنتخابيات والتي قالت ان محطات بغداد وعد محافظات 

سلجت تطابقاً بالنتائج بنسبة %100.

البيئة تعلن املبارشة باملرحلة األوىل إلعامل 
ازالة األلغام يف الفرات األوسط

املفوضية ترد عىل تلويح القوى املعارضة 
باللجوء اىل املحكمة االحتادية

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وكالة االستخبارات، أمس 
الثالث�اء، عن جريم�ة قتل غامضة 

ألحد التجار يف  محافظة البرصة.
وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »وكالة االستخبارات تمكنت من 
كش�ف جريمة قتل غامضة لتاجر 
ادوات ثقيل�ة يف محاف�ظ البرصة، 
حي�ث ج�اءت عملية الكش�ف عن 
ه�ذه الجريمة بع�د أن تمت أحالة 
القضية من قبل قايض التحقيق اىل 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 

االتحادية الت�ي بدورها كثفت من 
والتعم�ق  االس�تخباري  جهده�ا 
بالتحقي�ق مع متهم عى ذمة هذه 
القضي�ة والذي كان ينك�ر عالقته 

بها«. 
ان«التحقيق�ات  البي�ان،  واض�اف 
أس�فرت عن اعرتاف املتهم بقيامه 
م�ع ش�قيقه ولدواف�ع مادية من 
أجل املرياث باالتفاق مع ابن عمهم 
لقتل والدهم داخل محله، حيث تم 
التوص�ل اىل املتهمني وت�م القبض 
عليه�م و اعرتف�وا ع�ن تنفيذه�م 
مطابق�اً  كان�ت  الت�ي  للجريم�ة 

العرتافاتهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة صحة ميس�ان عن 
ارتف�اع حصيل�ة حاالت التس�مم 
 390 اىل  املحافظ�ة  يف  ملواطن�ني 
حالة منذ يوم األحد املايض ولغاية 

اليوم الثالثاء.
وق�ال مع�اون مدي�ر مستش�فى 
الصدر التعليمي محمد عبد الكريم 
يف ترصي�ح صحفي ان »املش�فى 
اس�تقبل يف س�اعات مبك�رة من 
صب�اح الي�وم 100 حالة تس�مم 
لتصبح الحصيلة 390 حالة تلقت 

العالج جميعها وغادرت«.
مصاب�ني   9 »هن�اك  ان  واض�اف 

بحاالت تس�مم متوس�طة الزالوا 
يرقدون يف املستشفى«.

وكان�ت محكمة تحقي�ق العمارة 
أعلن�ت أم�س اتخاذها إج�راءات 
و6  مطع�م  صاح�ب  بتوقي�ف 
متهمني آخرين عى خلفية تسمم 
يف  املواطن�ني  لع�رشات  غذائ�ي 

ميسان. 
وذك�ر مراس�ل املرك�ز اإلعالم�ي 
ملجلس القض�اء األعى أن »قايض 
محكم�ة تحقي�ق العم�ارة اتخ�ذ 
االجراء القانوني بتوقيف صاحب 
املطع�م و6 متهم�ني آخري�ن عى 
خلفية حالة تسمم غذائي لعرشات 

املواطنني ووفاة أحدهم.

االستخبارات تكشف جريمة قتل غامضة 
لتاجر يف البرصة

إرتفاع ضحايا »الفالفل املسمومة« يف ميسان: 
390 حالة خالل يومني
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التج�ارة اس�تمرار س�ايلوات ومواق�ع 
الرشك�ة العام�ة لتجارة الحب�وب يف االنب�ار وذي قار 
ونينوى تجهيز املطاحن الحكومي�ة واالهلية بكميات 
جدي�دة م�ن الحنط�ة املحلية للحص�ة التاس�عة لهذا 

العام. 
وبني املهندس باس�م نعيم العكي�ي مدير عام الرشكة 
العامة لتج�ارة الحبوب اىل ان مركز تس�ويق الخريات 

التاب�ع لف�رع االنب�ار جهز مطاح�ن بغ�داد بالحصة 
التاس�عة وحس�ب الخطة املقررة من قس�م التسويق 
حيث بلغ�ت الكميات املجهزة هذا الي�وم )993( طن، 
فيما بلغت الكمي�ات املجهزة ملطاحن محافظة االنبار 
لغاي�ة الي�وم )4647( ط�ن م�ن اصل اجم�ايل الكمية 
الفعلي�ة البالغ�ة )10322( س�لفة ) 50% ( الدفع�ة 

االوىل.
ويف نين�وى واصلت املالكات العاملة يف س�ايلو الوائلية 
استالم الحنطة املحلية الدرجة األوىل  املحولة من مجمع 

حبوب سامراء وبواقع سياره واحدة محملة بكمية ) 
42.940( طن، وبذلك يكون إجمايل الكميات املستلمة 
الوارد من مجمع حبوب س�امراء ) 11606.660( طن 

.
م�ن جانب اخر واصلت مواقع ف�رع الرشكة يف نينوى 
تجهي�ز مطاح�ن املحافظ�ة باجم�ايل كمي�ة بلغ�ت 

)1351.420( الف طن للحصة التاسعة .
ويف ذي قار  واصل س�ايلو النارصي�ة تجهيز مطاحن 
املحافظة بالحصة التاس�عه س�لفه 25%  الدفعة االوىل 

، حيث واصل الجهد الهنديس والفني يف معمل س�ايلو 
النارصية تجهيز مطاح�ن املحافظة بالحنطة املحلية 
الحصة التاس�عة سلفة ) % 50 (االوىل حيث بلغ اجمايل 

التجهيز ) 1100( طن .
واصلت س�ايلوات خان بني س�عد  و الرصافة تجهيز 
املطاحن بالحنطة املخصصة للوجبة التاس�عة سلفة 
)50%(  فقد بلغت الكمية املجهزة من سايلو الرصافة 
) 1711.660( طن و بلغت الكمية املجهزة من س�ايلو 

خان بني سعد ) 1787.300( طن.

جتارة احلبوب: مركز تسويق اخلريات جيهز مطاحن بغداد بحنطة الوجبة التاسعة
سايلوات الرصافة وخان بين سعد جتهز املطاحن

    بغداد/ المستقبل العراقي

حققت جامعة بغ�داد مركزا تنافس�يا هاما 
ضمن التصني�ف األمريكي ألفضل الجامعات 
العاملي�ة للعام 2022 الذي أصدرته مؤسس�ة 
)US News & World Report(. وذك�ر بي�ان 
للوزارة ان جامعة بغداد حصدت املركز 1399 
من أصل 1750 مؤسسة أكاديمية عاملية من 
90 دول�ة يف التصني�ف الذي أج�رى تحليال يف 
ضوء مؤرشات سمعة البحث العاملية)%12.5( 
اإلقليمي�ة)%12.5(  البح�ث  وس�معة 

واملنش�ورات العلمي�ة)10%( والكتب)%2.5( 
واملؤتم�رات)2.5%( وأثر االقتباس�ات)%10( 
ومجموع االقتباسات)7.5%( وعدد املنشورات 
التي تعد من بني أكثر 10% اقتباس�ا)%12.5( 
ونسبة املنشورات التي تعد من بني أكثر %10 
اقتباس�ا)10%( والتع�اون ال�دويل للبلد)%5( 
والتع�اون الدويل)5%( وعدد املنش�ورات التي 
تعد من بني أكثر 1% اقتباس�ا)5%( و نس�بة 
املنش�ورات التي تعد من بني أكثر 1% اقتباسا 

.)% 5(
موق�ع  أعل�ن  الس�ياق  ه�ذا  ويف 

https://www.usnews.com/(التصني�ف
education/best-global-universities/
 )513204 -university-of-baghdad
النتائج املتعلقة بقارة آس�يا وظهرت جامعة 
بغداد يف التسلسل 435 من أصل 827 جامعة 
آس�يوية. يذكر أن الدول العربية التي حققت 
جامعاته�ا حض�ورا يف التصني�ف االمريك�ي 
ألفضل الجامع�ات العاملية هي كل من مرص 
واإلم�ارات  واملغ�رب  وتون�س  والس�عودية 
والجزائ�ر واالردن ولبن�ان وقط�ر والع�راق 

والكويت وعمان.

جامعة بغداد حتقق مركزا تنافسيًا هامًا بالتصنيف 
األمريكي ألفضل اجلامعات العاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د الع�راق التزام�ه بالعمل وف�ق اتفاق 
باريس للتغريات املناخي�ة وااللتزام بالحد 
م�ن االنبعاث�ات الغازي�ة الدفيئ�ة .وق�ال 
املخ�ول ب�إدارة وزارة البيئة عض�و الوفد 
املناخي�ة  التغ�ريات  مؤتم�ر  يف  املش�ارك 
الس�ادس والعرشي�ن يف مدين�ة غالس�كو 
باس�كتلندا جاس�م عب�د العزي�ز الفالحي 
:« ان ه�ذا املؤتمر يكتس�ب اهمي�ة بالغة 
الق�راره اآلليات الفني�ة واملالي�ة لتطبيق 
اتفاق باريس للتغريات املناخية ولحث دول 
العال�م عىل تخفيض درجة حرارة الكوكب 
بمقدار 1,5 اىل 2 درجة مئوية بحلول العام 
2050 وتش�جيع اللجوء للطاقات املتجددة 
والنظيفة واقرار االقتصاد االخرض املستدام 

».وأوضح الفالحي :« ان » العراق س�يقدم 
وثيقة مساهماته املحددة وطنيا خالل هذا 
املؤتمر ، التي تؤكد التزامه بالعمل املناخي 
تجاه اتف�اق باريس بما يف ذلك االلتزامات 
املتعلق�ة بالح�د م�ن انبعاث�ات الغ�ازات 
الدفيئة.والت�ي تعد التزام�اً عاملياً للحد من 
االنبعاث�ات الوطنية والتكيف مع آثار تغري 
املن�اخ« .وكان ويل العه�د الربيطاني األمري 
ش�ارلز افتت�ح يف مدينة غالس�كو مؤتمر 
التغريات املناخية السادس والعرشين الذي 
يس�تمر للفرتة بني 31 ترشي�ن االول و12 
ترشي�ن الثاني برئاس�ة اململك�ة املتحدة . 
ويش�ارك العراق يف املؤتمر بوفد دبلومايس 
وفني ترأس�ه نيابة عن رئيس الجمهورية 
نائ�ب رئيس الوزراء وزي�ر الخارجية فؤاد 

حسني .

العراق يؤكد التزامه بالعمل باتفاق 
باريس للتغريات املناخية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�دَّدت هيئة النزاهة االتحاديَّة من عمليَّات الضبط التي تس�تهدف 
ح�االت االبت�زاز واملُس�اومة الت�ي يتعرَّض له�ا املُواطن�ون من قبل 
البع�ض؛ لغ�رض تحقي�ق منافع ش�خصيَّ�ٍة، وقد ش�هدت عدٌد من 
املُحافظات عمليَّاٍت أس�فرت عن ضبط ُمتَّهمني باالبتزاز واملُساومة 

والرشوة، ُمتلّبسني بالجرم املشهود.
ورحبت دائرة التحقيقات يف النزاهة، ويف معرض حديثها عن تفاصيل 
تل�ك العمليَّات، بتعاون املُواطنني الذين يبادرون إىل اإلبالغ عن حاالت 
املُس�اومة واالبتزاز وطلب ال�رىش، ُمؤّكدًة أنَّهم يحض�ون باالهتمام 
البالغ والرتحاب، وبالتعامل مع ما ُيقدِّمونه من معلوماٍت بالرسيَّ�ة 
ُرُه لهم القوانني من ُمميِّ�زاٍت للُمخربين عن  �ا ُتوفِّ �ة، فضالً عمَّ التامَّ

حاالت االبتزاز واملُساومة والرىش وهدر املال العام. 
رات ضبٍط قضائيَّ�ٍة يف  وأش�ارت إىل تنفيذ ثالث عمليَّاٍت بموجب ُمذكَّ
محافظات بغ�داد واألنبار وكربالء، أفضت إىل ضبط املش�كو منه�م 
بالج��رم ال�مش�ه�ود، وإحالت�هم ع�ىل ال��قضاء صحب��ة ما ت�مَّ 
ضبط���ه يف العمليَّ�ات الثالث من ُمربزاٍت ُجرميَّ��ٍة ُتثِبُت ارتكابهم 

 . الفعل الجرميَّ
نت م�الكات ُمديريَّة تحقي�ق الهيئة من  فف�ي العاصمة بغ�داد، تمكَّ
�ٍف يف أمانة بغ�داد ُمتلبِّس�اً بابتزاز صاحب�ة محلٍّ لبيع  ضب�ط ُموظَّ
املالبس يف إح�دى مناطق العاصمة من خالل إرغامها عىل دفع مبلغ 
ر، حيث تمَّ ضبطه  جباي�ٍة أكثر م�ن املُحدَّد واملكتوب يف الوصل املُح�رَّ
ُمتلبِّس�ًا بالج�رم املش�هود م�ع املبلغ ووص�ل الجباي�ة، وأصل دفرت 

الوصوالت بالنسخ الكاربونيَّ�ة. 
ويف محافظ�ة األنبار، أقدم أحد املُتَّهمني عىل ُمس�اومة ذوي موقوٍف 
من خ�الل إرغامهم عىل دفع مبالغ ماليَّ�ٍة، ُمدَّعياً قدرته عىل إطالق 
رساح ولده�م املوق�وف ع�رب عالقات�ه الش�خصيَّ�ة، وف�ور وصول 
املعلوم�ة إىل مكتب تحقيق الهيئ�ة يف املُحافظة، تمَّ تأليف فريق عمٍل 
رٍة قضائيَّ��ٍة من ضبط املش�كو منه  �ن بموج�ب ُمذكَّ ُمخت�صٍّ تمكَّ
ُمتلّبس�اً بالجرم املش�هود، وت�مَّ تنظيم محرض ضبٍط أص�ويلٍّ ُعرَِض 
، ُمعزَّزاً باملرُبزات الجرميَّة وصور  عىل السّيد قايض التحقيق املُختصِّ

فوتوغرافيَّة وفديويَّة، ومبلغ املساومة املضبوط. 
ن�ت م�الكات مكت�ب تحقي�ق الهيئة يف  ويف محافظ�ة كرب�الء، تمكَّ
فٍة يف ُمديريَّة تربية املُحافظة، أقدمت عىل  املُحافظة من ضب�ط ُموظَّ

ابتزاز ُمواطنٍة مقابل تسيري معاملة تعيينها كُمحارضٍة مجانيٍَّة. 
وس�بق للهيئة أن أعلنت يف أواخر الش�هر املايض عن تفاصيل ضبط 
مات املجتمعيَّة )مرشح لعضويَّ�ة مجلس النوَّاب(  رئيس إحدى املُنظَّ
�دًة أنَّ عمليَّة ضبط املدع�و )صباح الكناني(  ُمتلبِّس�ًا باالبتزاز، ُمؤكِّ
�ة، وتنفيذ جهات  ت بالتنس�يق م�ع الجهات القضائيَّ��ة املُختصَّ تمَّ

إنفاذ القانون متمثلة بجهاز األمن الوطنّي. 
وكان�ت هي�أة النزاهة ق�د دعت املواطن�ني كافة واملقاول�ني ورجال 
األعم�ال وأصحاب ال�رشكات إىل التعاون معها م�ن خالل اإلبالغ عن 
حاالت الفس�اد واملساومة واالبتزاز التي قد يتعرَّضون لها، وذلك عرب 

صة لذلك. االتصال بمنافذ الهيئة املُخصَّ

النزاهة: بغداد واألنبار 
وكربالء تشهد عمليات ضبط 

ملبتزين باجلرم املشهود

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، اس�تعدادها لتنفيذ التعداد الس�كاني يف البالد، عام 
2022، بشكل الكرتوني، مبينة انها بانتظار التخصيصات املالية للوزارة يف موازنة العام 
املقبل.وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي إن 
»وزارة التخطي�ط نفذت عدداً من تجارب املحاكاة للتعداد الس�كاني، يف عدة محافظات 
ه�ي البرصة كربالء االنب�ار بغداد وأربيل«، مبين�ًا أن »التجربة االن يج�ري العمل بها يف 
محافظة دهوك وتجارب اخرى س�تكون يف الديوانية وبقية املحافظات«.وبني الهنداوي، 
إن »عملي�ات املح�اكاة تجري لتش�خيص الخلل قبل ال�رشوع باجراء التعداد الس�كاني 
ونخت�رب امكانياتن�ا البرشية لنقف عىل املش�اكل وتنظيم االمور االلكرتوني�ة«، الفتا إىل 
أن »عملي�ة التعداد س�تكون الكرتونية وجميع العدادين س�يخضعون ل�دورات تدريبية 
مكثفة«.واك�د ان »ال�وزراة تعمل عىل تنفيذ التعداد الس�كاني يف ع�ام 2022 بعد صدور 
ق�رار لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة املالية لتضمني ما يخص التخصيصات املالية للتعداد 

السكاني يف موازنة العام القادم وسنكون جاهزين لتنفيذ التعداد«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، أم�س 
الثالث�اء، ع�ن ضبطها عمليَّ�ات فرز قطع 
أراٍض بش�كٍل غري أصويلٍّ وبصورٍة ُمخالفٍة 
للقان�ون، يف ُمحافظة النجف. أفادت دائرة 
التحقيق�ات يف الهيئ�ة بحس�ب بي�ان لها 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنَّ 
»نتائج الرص�د امليداني والزيارات التي قام 
به�ا مكتب تحقي�ق النج�ف إىل ُمديريَّ�ات 
التخطي�ط العمران�يِّ والبلديَّة والتس�جيل 
العقاري يف النجف األوىل - الشمايل، كشفت 
ت بشكٍل غري أصويلٍّ  عن أنَّ عمليَّة الفرز تمَّ
خالف�ًا للقان�ون، إضاف�ًة إىل ع�دم وج�ود 
ُموافق�اٍت وع�دم وج�ود أضابريع�دٍد من 
القط�ع املفرزة ل�دى التس�جيل العقاري«.  
َذت وفقاً  «العمليَّة، الت�ي ُنفِّ وأش�ارت إىل أنَّ

ملُذكرٍة قضائيٍَّة، أسفرت عن ضبط األوليَّات 
�ة بالعمليَّ�ة غري األصوليَّ��ة؛ لفرز  الخاصَّ
قطع أراٍض يف املُحافظة«  . وبيَّ�نت انه »تم 
تنظيم محرض ضب�طٍ أصويلٍّ، وعرضه عىل 
ة  قايض محك�مة تحقيق النجف ال�ُمخ�تصَّ
بالن��ظ��ر يف ق�ضاي�ا ال�ن�زاه�ة؛ ال�ذي 
قرَّر اس�تقدام ُمدير التخطيط العمرانيِّ يف 
املُح�اف�ظ�ة س�ابقاً وُمدير بلديَّ�ة النجف 
ومعاونه الفني، إضافة إىل سبعة ُمتَّ�همني 
آخرين وفق أحكام املادَّة )340( من قانون 
العقوب�ات«.  وكان�ت الهيئ�ة ق�د اعلن�ت 
باِس�رتجاع  قيامه�ا  2021/7/15ع�ن  يف 
143عق�اراً مملوكة للدولة خ�الل النصف 
األول من العام الجاري تصل أقيامها ألكثر 
من44 مليار ديناٍر، مبينة ان تلك العقارات 
اْس�ُتْملَِكت أو ت�مَّ التج�اوز عليه�ا بصورٍة 

ُمخالفٍة للقانون.

التخطيط تنفذ عمليات حماكاة
لـ »تشخيص اخللل« استعدادا للتعداد السكاين

النزاهة تستقدم مسؤولني عىل خلفية ضبط 
حاالت فـرز أراض بصـورة غري قانونية

البنك املركزي يعلن زيادة 
ختصيصات قطاع االسكان

املنافذ: ضبط حاويتني 
حتتويان مواد كيميائية 

خطرة يف أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر البنك املرك�زي العراقي، أم�س الثالثاء، زي�ادة تخصيصات 
قطاع االس�كان. وذكر اعالم البنك يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »إدارة مجلس البنك املرك�زي العراقي قرر زيادة 
تخصيصات مبادرة اإلسكان للمرصف العقاري وصندوق اإلسكان 
بمبلغ  )2,6( ترليون دينار عراقي«. واضاف انه«تم توزيع املبالغ 
بواقع )1,5( تريلي�ون دينار للمرصف العقاري، و)1,1( تريليون 
دينار لصندوق اإلسكان«.  ُيذكر أن »مبادرة البنك املركزي العراقي 
لدعم قطاع اإلس�كان أسهمت يف حل جانب مهم من أزمة السكن 

يف العراق واحدثت تنمية اقتصادية كبرية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ضبط�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أمس الثالث�اء، حاويتني تحتويان 
م�واد كيميائّية خطرة يف ام قرص.وذكر اع�الم الهيئة يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان »هيأة املنافذ الحدودية يف منفذ ميناء 
أم ق�رص الجنوبي بن�اًء عىل املعلومات الواردة م�ن جهاز املخابرات 
الوطني تمكنت من ضبط حاويتني محملة ) مواد كيميائية خطرة( 
مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد حيث تج�اوزت املدة القانونية 
املس�موحة لبقائها يف امليناء«.  واضافت، انه« تم تش�كيل لجنة من 
الجه�ات املختصة وتنظيم محرض ضبط أصويل واإلحالة إىل القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.

الكهرباء تطمئن العراقيني عن اجلباية 
االلكرتونية: هذه التفاصيل

    بغداد / المستقبل العراقي

املواطن�ني م�ن  الثالث�اء،  أم�س  الكهرب�اء،  طمأن�ت وزارة 
مرشوعه�ا للجباية االلكرتونية.وقال املتحدث باس�م الوزارة 
أحمد العبادي يف ترصيح متلفز، »س�يكون هناك مسح كامل 
للش�بكة الكهربائية ونصب عدادات ذكية بدءا من املس�تهلك 

لتقليل االستهالك وترشيده«.
وأض�اف »س�نرفع بذلك دراس�ة رصين�ة اىل مجل�س الوزراء 
وس�تطبق تجريبي�ا بمناطق منتخب�ة« مؤك�دا ان »92% من 
التس�عرية س�تكون بدعم الحكومة ولن تكون هناك زيادة يف 

األسعار«.
وبني ان »املرشوع يس�تهدف تقيم خدمة محرتمة وبأس�عار 
مدعوم�ة وهدفه�ا تحويل االس�تهالكيني غ�ري النظاميني يف 

العش�وائيات وغريها اىل نظاميني« مش�رياً اىل ان »قائمة الجباية 
فيه�ا جداول ع�ن كمية االس�تهالك والكلفة والدع�م الحكومي 

وتفاصيل أخرى«.

ولفت العب�ادي اىل ان »املقايس الذكية تمنع الضائعات وتش�عر 
مركز املس�تهلكني ان هناك تجاوزا وتحق�ق الحد من الضائعات 
والتجاوزات« مؤكدا ان »هناك أفراط يف االستهالك حتى يف النهار 

ويف الوحدة السكنية الواحدة«.

ارتفاع صادرات النفط العراقي بنسبة 1.3 باملئة
    بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة النفط العراقية إن ص�ادرات البالد، 
إقلي�م كوردس�تان،  التدفق�ات م�ن  باس�تثناء 
ارتفع�ت 1.3% ع�ىل أس�اس ش�هري يف أكتوبر/ 

ترشين األول، وسط زيادة حصة أوبك +
النفطية إىل  وارتفع�ت الص�ادرات 
3.120 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف 
أكتوبر م�ن 3.080 ملي�ون برميل 
يف اليوم يف س�بتمرب، بحسب أرقام 

وزارة النفط. 
وبلغت حص�ة العراق م�ن أوبك + 
يف أكتوب�ر/ ترشي�ن االول 4.149 
مليون برميل يف اليوم، ارتفاًعا من 
4.105 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف 
سبتمرب/ ايلول، وسرتتفع الحصة 
إىل 4.193 مليون برميل يف اليوم يف 

نوفمرب/ ترشين الثاني. 
الوس�طى  الص�ادرات  وارتفع�ت 
خ�الل   %1.3 بنس�بة  والجنوبي�ة 

الش�هر لتص�ل إىل 3.012 مليون برمي�ل يف اليوم 
يف ترشي�ن األول، بينم�ا تراجعت ص�ادرات نفط 
كركوك ع�رب ميناء جيهان الرتكي بنس�بة %0.3 
إىل 97158 برمي�اًل يومي�ًا خالل الفرتة نفس�ها، 
وارتف�ع النفط املنقول�ة بالش�احنات إىل األردن 

بنسبة 9% إىل 9،992 ب / ي. 

وحقق العراق 7.68 مليار دوالر يف أكتوبر ترشين 
األول م�ن بي�ع نفطه بمتوس�ط س�عر 79.376 
دوالرا للربمي�ل مقارن�ة م�ع 6.77 ملي�ار دوالر 
بمتوسط سعر 73.328 دوالرا للربميل يف سبتمرب 

أيلول. 
وكاف�ح العراق يف بداية ع�ام 2021 ومعظم عام 
وس�ط  بحصت�ه  لاللت�زام   2020
جائحة COVID-19 وانهيار أسعار 
النفط واألزمة املالي�ة التي تجتاح 
البالد. كما قام�ت أوبك وحلفاؤها 
برفع حصص اإلنتاج تدريجياً هذا 
العام تحسباً الرتفاع الطلب العاملي 
ع�ىل النفط مع اس�تمرار العالم يف 
الخروج م�ن الوب�اء. والعراق أحد 
الدول الخم�س التي تفاوضت عىل 
خط أس�اس أعىل لحصت�ه، والتي 
س�رتتفع من 4.653 مليون برميل 
إىل   2022 أبري�ل  حت�ى  الي�وم  يف 
4.803 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف 

مايو 2022 فصاعًدا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس الثالثاء،  إطالق 
رواتب الرعاية االجتماعية، للشهر الجاري.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة أطلق�ت روات�ب الرعاية 

االجتماعية لشهر ترشين الثاني«.
يف وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية استكمال 
االج�راءات الفني�ة واملالية إلطالق رواتب الحماية لش�هر ترشين 

الثاني خالل االسبوع الحايل.

وزارة العمل تطلق أموال اإلعانة 
االجتامعية لترشين األول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين، أمس الثالثاء، توزي�ع رواتب املتقاعدين 
لشهر ترشين الثاني، عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني.

وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه انه »تم توزيع املتقاعدين املدني والعسكري مشريا اىل 
ان�ه بامكان املتقاعدين اس�تالم رواتبهم من اي مكان يتواجدون 

فيه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الع�دل، أم�س ق�راراً غري مس�بوق تج�اه دوائر 
التسجيل العقاري يف بغداد واملحافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »وزير 
الع�دل القايض س�االر عب�د الس�تار محمد، ق�ام الي�وم الثالثاء 
بتخصيص خط س�اخن الس�تقبال الش�كاوى وحاالت الفس�اد 
الخاصة بدوائر التسجيل العقاري يف بغداد وجميع املحافظات«. 
وأكدت العدل، ان »املعلومات س�تكون عىل نح�و الرسية التامة« 

مبينا ان »رقم الخط هو }07740328801{«. 
وأشارت الوزارة اىل، ان الخط الساكن »هو مبارش مع وزير العدل 
الذي دعا الجميع اىل التعاون من اجل القضاء عىل كافة املعوقات 
وحاالت الفس�اد والتي من شأنها ان تؤدي اىل النهوض بمستوى 

العمل خدمة للصالح العام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح محافظ ميس�ان ع�ي دواي الزم، أم�س الثالثاء، مرشوع 
)هدم واعادة بناء مدرسة الجواهري االبتدائية للبنات( يف منطقة 
الزي�وت بمدينة العم�ارة ، مركز املحافظ�ة ، ضمن تخصيصات 

تنمية األقاليم ملحافظة ميسان«.
وتبل�غ س�عة املدرس�ة )12( صف�اً م�ع التأثيث وجن�اح لإلدارة 
وأجهزة حاس�بات وساحة لالنتش�ار ومجاميع صحية وحديقة 

وأجهزة تربيد وتدفئة وغريها«.
وارشف املحافظ عىل مبارشة تلميذات املدرسة والكادر التعليمي 
مع بدء العام الدرايس الجديد ، مؤكدا ان إدارة محافظة ميس�ان 
تويل قطاع الرتبية والتعليم أهمية كبرية من خالل تنفيذ املشاريع 
الرتبوي�ة وخصوصاً األبنية املدرس�ية وتهيئة كافة مس�تلزمات 

ومتطلبات نجاح العملية الرتبوية يف املحافظة«.
وأض�اف :« تم يف الف�رتة األخرية الع�وام )2020 - 2021( انجاز 
وافتتاح )58( مدرس�ة وعدد من املش�اريع يف القطاعات األخرى 
، مش�ريا اىل انه سيتم افتتاح عدد من املش�اريع لالبنية املدرسية 

ومشاريع اخرى خالل االيام القادمة«.

الرافدين يرصف رواتب 
املتقاعدين للشهر اجلاري

العدل تصدر قرارًا »غري مسبوق« 
خيص دوائر التسجيل العقاري

ميسان: افتتـاح مدرسة سعة 
»12« صفًا يف العامرة
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 013-PC-20-EBS (3rd Round) 
Provision of 7000m VAM TOP Tubing for 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 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield 

Tender No.: 013-PC-20-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 

To seek ONE contractor to provide tubing for EBS oilfield, Origin of manufacturing and raw materials should be USA, Canada, 

Japan or Western Europe. Estimated quantity and brief description as below: 
 

S.NO 
Tubing  

Size Grade Weight (ppf) Connection Length (m) m 
1 3 1/2" N80 10.2 VAM TOP 9.3-9.8(R2) 7,000 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

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. Bao xiaofnag 

baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@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). 
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 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents and Extended to 04:00 PM 14th Nov 2021 

based on the clarification and this extension announcement. 

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 one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

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

compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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. not less than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Ms. Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and 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. 

Extension Announcement for Tender No: 020-SC-21-EBS 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled Tubing & N2 Service for 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 Acidizing, Fracturing, Coiled Tubing & N2 Service for EBS Oilfield 

Tender No.: 020-SC-21-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 Contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 

Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled Tubing & N2 Service for 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 Miss 

baoxiaofang@ebspetroleum.com  & cp@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). 
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 on or before 

the tender submission deadline 04:00 PM, 14th Nov 2021 based on the ITB documents, and extended to 04:00 PM 28th Nov 

2021 based on the clarification and this extension announcement. 

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 one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

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

compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@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.  

أعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدعيه )ايالف ابراهيم عبد الحس�ن( 
التي تطلب  تبديل اس�م ابنتها القارص 
من)رين�اد حي�در حس�ان( و جعله�ا 
ب�دال من )رين�اد( اىل )رن�د( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق 
اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة /وكالة
�������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك�ن / محمد عيفان مرصش 

/ قيرص مزبان احمد 
اقت�ى حضورك�م اىل بلدي�ة التاجي 
س�بع البور لغ�رض اس�تخراج اجازة 
بن�اء للقطعة املرقمة 15622 / س�بع 

البور .
الرشيك 

مهند قيس مشكور 
�������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 239/ب/2021
التاريخ: 2021/11/1

إعالن 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة أب�ي الخصيب 
مقاطع�ة   )20/26( املرق�م  العق�ار 
)29( الرباضعية وذلك يف تمام الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم الثالثون 
م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش ه�ذا االعالن. 
فم�ن ل�ه رغب�ة بال�رشاء الحضور يف 
ديوان هذه املحكمة مس�تصحباً معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيم�ة املق�درة وبصك مص�دق إن لم 
يك�ن رشي�كاً وان أج�ور املن�ادي عى 

املشرتي وكما مبينة أوصافه أدناه. 
األوصاف:     

العق�ار املرق�م أعاله عب�ارة عن ارض 
عليه�ا  مش�يد  )950(م2  مس�احتها 
دارين س�كن يق�ع عى ش�ارع فرعي 
مبل�ط وان ال�دار األوىل تحت�وي ع�ى 
طابق�ن الطاب�ق األريض يحتوي عى 
ه�ول وغرق�ة ن�وم ومطب�خ وصال�ة 
وصحيات والطاب�ق األول يحتوي عى 
ارب�ع غ�رف ن�وم ومطب�خ وصحيات 
وصال�ة وان العقار مبني من الطابوق 
ومسقف بالكونكريت املسلح واألرض 

مبلطة بالكايش.
والدار الثاني�ة تحتوي عى طابق واحد 
يحتوي عى غرفتي نوم وصالة ومطبخ 
وصحي�ات م�ع وج�ود غرف�ة واحدة 
يف الطاب�ق العل�وي وق�د ق�درت قيمة 
 1187500000 ق�دره  بمبل�غ  األرض 
ملي�ار ومائة وس�بعة وثمانون مليون 
وخمس�مائة الف دين�ار، وقدرت قيمة 
الداري�ن بمبل�غ 275000000 مائتان 

وخمسة وسبعون مليون دينار.
فتك�ون القيمة العمومية للعقار ارضاً 
ومنش�آت بمبلغ 1462500000 مليار 
ملي�ون  وس�تون  واثن�ان  واربعمائ�ة 

وخمسمائة الف دينار.
القايض / اياد احمد سعيد 

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

بغ�داد/  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد/2387/ب/2021

التاريخ/2021/11/2
املدعي/ رواء ثامر ابراهيم

املدعى عليهما / ف�راس ثامر ابراهيم 
وجماعتها

اعالن
تنفيذا للق�رار املرقم 2387/ب/2021 
يف 2021/7/4 بازال�ة ش�يوع العق�ار 
مري�م/244  ك�رادة  املرق�م 29/134 
ز/27 د/25 ق�رب ج�ر الجمهورية 
مقاب�ل نقاب�ة الصحفي�ن ل�ذا تق�رر 
االع�الن ع�ن بيع�ه مل�دة )30( ثالثن 
يوما ابت�داءا من اليوم الت�ايل للنرش يف 
صحيفتن محليتن يوميتن واس�عتي 
بال�رشاء  الراغب�ن  فع�ى  االنتش�ار 
الحضور لهذه املحكمة الس�اعة )12( 
ظهرا م�ن ي�وم املزايدة مس�تصحبن 
معه�م التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 
10% م�ن القيم�ة التقديري�ة البالغ�ة 
وثالث�ة  س�بعمائة   )793,000,000(

وتسعون مليون دينار
وبصك مصدق ان لم يكن من الرشكاء 
املن�اداة  اج�ور  املش�رتي  ويتحم�ل 

والتسجيل 
القايض االول

حاتم جبار عودة
مالحظ�ة// اذا ص�ادف ي�وم املزايدة 
عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي يليه 

موعدا للمزايدة
االوص�اف// العقار دار س�كن مفرز 
منه�ا مش�تمل بص�ورة غري رس�مية 
وال�دار ذات ب�اب رئي�ي حديدي يطل 
ع�ى زقاق 25 وس�احة امامية مبلطة 
يحت�وي  وال�دار  املوزائي�ك  بال�كايش 
ومراف�ق  وحم�ام  ومطب�خ  غرفت�ن 
صحية وسلم يصعد اىل سطح الدار اما 
املش�تمل باب حديدي صغري وس�احة 
امامية وغرفتن احداهما صغرية وغري 
مسقفة وتوجد حديقة خلفية مرتوكة 
ومهمل�ة وفيه�ا نخلة وش�جر س�در 
الحشائش واالدغال  والحديقة تملؤها 
والنفايات بناء الدار واملش�تمل عكادة 
والس�قوف  الج�دران  حي�ث  وقدي�م 
مت�ررة واالب�واب بعضه�ا مقلوعة 
واالخرى محطمة واالرضيات متررة 
وغ�ري مس�توية وبن�اء كل م�ن ال�دار 
واملش�تمل بصورة عامة متهالك وهما 
غ�ري صالحن للس�كن وذل�ك لالهمال 
وعدم الصيانه والوض�ع الحايل للعقار 
مع�زول وذل�ك بحك�م الوض�ع االمني 
للمنطقة مس�احة العقار 317,12 م2 
الدار واملش�تمل خالين من الش�واغل 
جنس�ه ونوع�ه/ دار س�كن مفرزمنه 
مش�تمل بصورة غ�ري رس�مية/ ملك 

رصف

 وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
اعالن

اىل املنفذ عليه  / طالب حامد كزار 
لقد تحقق لهذه  املديرية من كتاب املجلس البلدي ملنطقة 

حي الزهور بالعدد 226 يف 2021/10/13  
 انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ البرصة خالل خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي 
وف�ق القانون علما ان�ك مدين لصالح مدي�ر عام رشكة 
مصايف الجنوب اضاف�ة اىل وظيفته بمبلغ 10,037,200 

عرشة مليون وسبعة وثالثون الف ومائتن دينار 

اوصاف املحرر :قرار محكمة اس�تئناف البرصة بصفتها 
االصلية بالعدد 178/س ه� 2/ 2021 يف 2021/3/25

تنويه
وردة س�هون يف جريدة املس�تقبل العراقي  املص�ادف يف يوم االحد   
يف تاري�خ 2021/10/31 يف الع�دد 2478 الخطاء يف س�هام املدين 
3848584 س�هم من اصل 12493760 سهم هو الصحيح سهام 

املدين 9621460 من اصل    124493760سهم
قضية تنويه 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 830 / ب / 2021 
التاريخ : 2 / 11 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه – رعد عيل كعود – مجهول محل االقامة .

للدع�وى املقامة من قبل املدع�ي نهاد محمد عبد الله املرقمة 430 
/ ب / 2021 والت�ي يطل�ب فيه�ا مطالبتك باعادة حال الس�يارة 
املرقم�ة 7308 بغ�داد – حمل م�ن نوع تويوت�ا هايلوكس بيك اب 
دبل قمارة موديل 2011 بيضاء اللون واملستحق االداء حن الطلب 
وملجهولي�ة محل اقامتكم قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن 
محليتن يوميتن لغرض حضورك يوم املرافعة املصادف 16 / 11 
/ 2021 ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 29031  / 3 حي الجامعة بأسماء 
العراقين عبد الرضا و غنيه و زكيه و فرحان  اوالد جواد متعب 

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد : 2141 / ب / 2021 
التاريخ : 27 / 10 / 2021 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه ) ب�ركان غازي عب�د ( مجهول مح�ل اقامته 

حاليا.
اقام املدعي ) حيدر عبد العباس احمد ( الدعوى املرقمة 2141 
/ ب / 2021 ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيه�ا تادية مبلغ 
ق�دره عرشون مليون دينار عراقي عن قيمة الس�يارة املرقمة 
21333 مودي�ل 2017 وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغك بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة يوم 
10 / 11 / 2021 الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

بكر ابراهيم الصالحي

فقدان 
فق�دت من�ي اج�ازة املضخ�ة الزراعي�ة ذي الع�دد/ 21 بتاري�خ 
2016/9/6 والصادرة من مديرية املوارد املائية يف النجف االرشف 
ن�وع املضخ�ة ) صين�ي ( قوته�ا الحصاني�ة )3( رق�م املضخة ) 
937535( تق�ع يف القطع�ة املرقمة)64( الكوفة رق�م املقاطعة ) 
88/الزرك�ة ( بأس�م / ه�ادي حمود عكل . فعى م�ن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
العدد : 303 / ش / 2021 

التاريخ : 31 / 10 / 2021 
اعالن 

اىل املدعى عليه / حسن محسن عيل 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار املختار ملنطقة قرية 
العطريه الرشقي – عليه تقرر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة 
بصحيفتن محليتن يوميتن بالدعوى املرقمة اعاله واملقامة من 
قب�ل املدعية ) اقبال يعقوب عذاب ( والتي موعد مرافعتها يوم 16 
/ 11 / 2021 الثامن�ة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القايض 

اسامة علوان شلش 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبيدية 

العدد: 84/ش/2021
م/ االعالن

اىل/املفقود / حيدر محمد سلطان
اقام�ت املدعية )ضويه عبد الله الجار الله( الدعوى املرقمة 
اع�اله عى املدعي عليه مدير ع�ام رعاية القارصين اضافة 
لوظيفت�ه تطلب الحكم فيه�ا لوفاة ولده�ا املفقود )حيدر 
محم�د س�لطان ( ال�ذي فق�د يف االح�داث االخ�رية بتاريخ 
2006/3/23 و استنادا لحكام املواد 86 , 87 , 94 من قانن 
رعاي�ة القارصين املرقم 78 لس�نة 1980 فقد  قررت هذه 
املحكمة النرش بصحيفتن محليتن بغية التحقق من حياة 
املفق�ود من عدمه يف ح�ال كونه حيا ينبغ�ي مراجعة هذه 
املحكمة لس�ماع اقواله م�ن خالل مدة التأجيل و بعكس�ه 
سوف تميض املحكمة السري يف الدعوى و اصدار  القرار وفق 
القان�ون و عى كل من لدي�ه املعلومات حول مصري املفقود 
اع�اله التقدم له�ذه املحكمة قبل موع�د املرافعة املصادف 

2021/11/7 مع التقدير
القايض

احمد حامد الكالبي

رقم االضبارة : 2021/97
التاريخ : 2021/10/26

املنفذ العدل
ضاري صباح حسني
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نموذج اعالن  / دعوة تقديم العطاء

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

اىل رشكات النقل املتخصصة 
م / اعالن املناقصة العامة املرقمة  28/ خدمات  /2021  / البرصة (  

معلنة للمرة االوىل
نوع املوازنة )تشغيلية ( ـ نوع التبويب / استئجار االت ومعدات 

1 � ي�ر )رشك�ة الحفر العراقية  /رشكة عامة (  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته�م للعم�ل الخاص )بتقديم خدم�ة تاجري معدات مختلف�ة االنواع للعمل بمعي�ة اجهزة الحف��ر 
)IDC-55,IDC-56,IDC-57( العامل�ة مع الرشكات االجنبية يف مرشوع حقل مجنون النفطي  وحس�ب 

التفاصيل املدرجه ادناه:
� تريلر فالت حمولة 35- 40 طن عمم /2

� تريلر لولودر حمولة 40� 50 طن اربعة دناكري عدد /1
� شفل كبري SHOVEL عدد /1.

� بوكالين كبري EXCAVATOR مرف ذو ذراع طويل عدد /1.
� لوري هياب عدد /1 

2 � تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي 
اس�تخدام ج�زء منها لتنفيذ الخدم�ات ) تقديم خدمة تاجري معدات معدات مختلف�ة االنواع للعمل بمعية 
اجه�زة الحف�ر )IDC-55,IDC-56,IDC-57( العامل�ة مع ال�رشكات االجنبية يف م�رشوع حقل مجنون 

النفطي(.
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء الراغب�ني يف رشاء وثائق للعط�اء باللغات ) اللغة العربي�ة(  بعد تقديم طلب 
تحري�ري اىل ) رشكة الحف�ر العراقية � رشكة عامة يف محافظة البرصة � الزبري � الربجس�ية ( وبعد دفع 
قيم�ة البي�ع للوثائق غري املس�ردة البالغ�ة )100,000( مائة الف دين�ار عراقي بام�كان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات  عىل العنوان املبني يف اعاله 
 4 � عىل مقدمي املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� ) رشكة الحفر العراقية 
/ الهي�أة التجارية / قس�م العق�ود اللوجس�تية Logistic.cont.s@idc.gov.iq ) 8 س�اعات يوميا ( وكما 

موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
5 � س�يتم العم�ل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة  من 
ال�دول املؤهلني االش�راك فيها كما هو محدد يف الن�رشة التوضيحية الصادرة من االم�م املتحدة )الخاصة 

بتعريف الدول املؤهلة( 
6 � اخ�ر موع�د لتس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشك�ة الحفر العراقية يف الب�رصة / الزبري � 
الربجسية ، مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف املوعد املحدد هو )يوم االثنني املصادف 2021/11/22 الساعة 
الثانية عرش ظهرا ( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )البرصة / الزبري � الربجسية � مقرر لجنة فتح العطاءات( 

يف الزمان والتاريخ الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثن�ني املصادف 2021/11/22 يجب  ان تتضمن 
العط�اءات ضمان للعطاء ) خط�اب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( وبمبلغ )14,418,000( 

اربعة عرش مليون واربعمائة وثمانية عرش الف دينار عراقي
7  �اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم الخميس املصادف 2021/11/18 

8 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي 
ويكون موعدا لفتح العطاءات 

9 � الكلف�ة التخميني�ة  لتنفي�ذ االعم�ال مل�دة )365( ثالثمائ�ة وخمس�ة وس�تون ي�وم تقويم�ي تبل�غ 
)480,600,000( اربعمائة وثمانون مليون وستمائة الف دينار عراقي 

10�  يتم اس�تبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة )الس�يولة النقدية( الواردة بتعليمات 
ملقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاء( بموجب وثائق املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة
اىل السادة الراغبني بتقديم عطاءاهتم 

م / املناقصة املرقمة ) 15م /2021(
ير الرشكة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة   لتقديم عطاءاتهم للمادة املذكورة 

ادناه مع مالحظة ما ييل :

1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة العامة للس�منت العراقية 
)خالل ساعات الدوام الرسمي ( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التاهيل املطلوبة ) حسب الرشوط العامة للمناقصة (
3 � بام�كان مقدمي العطاء رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد 

دفع قيمة البيع البالغة )الوارد يف اعاله( 
4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) صندوق العطاءات يف مقر الرشكة ( يف املوعد املحدد )الوارد يف اعاله( سوف 
ترف�ض العطاءات املتاخرة وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور اىل مقر 

الرشكة � الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة ( 
5 � عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :

أ � ان يكون املشارك حاصل عىل اجازة ممارسة املهنة نافذة حاليا او شهادة تاسيس الرشكة او املكتب وان يكون عنوانه 
وهاتفه معروف داخل العراق

ب � تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )3240000( دينار ثالثة ماليني ومائتان واربعون  الف  دينار عىل شكل صك مصدق 
او خطاب ضمان او س�فتجة صادر من مرصف معتمد )التقل نفاذيته عن 3 اش�هر(  ما عدا املصارف التالية )االقتصاد 
لالس�تثمار ،  الوركاء لالس�تثمار ، الش�مال ، دار السالم لالس�تثمار ، دجلة والفرات للتنمية واالس�تثمار ، البرصة الدويل 

لالستثمار ، الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل ، بنك اسيا الركي ، البالد االسالمي لالستثمار والتمويل( 
ج � تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشراك باملناقصات 

مع تحيات 
الرشكة العامة للسمنت العراقية

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكروني : 
www.icsc.gov.iq

فقدان
فقد سند العقار املرقم 47960/3 حي النداء باسم 

مطرود مهدي رايض
من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

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

فقدان
فق�دت الوثيق�ه املدرس�يه الصادره من مدرس�ه 
كرم�اء الع�رب واملعنونه اىل مدرس�ه األفق الجديد 
االهليه واملرقمه 25.00051599 باسم حيدر احمد 

هاتف من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

مناقصة رقم )2021/5( اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
اعالن رقم )2021/51( 

)للمرة  الثالثة ( 
1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتجارة املواد الغذائية  االعالن ملقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة 

)تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف ) محافظة الديوانية(
2 � تتوفر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية / وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات  )تحميل وتفريغ 

املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة (
3 � بامكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقسم القانوني / الطابق 
الثان�ي / الرشك�ة العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية / املنصور ش�ارع النقابات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق غري 
املس�ردة البالغة )600,000( س�تمائة الف دينار عراقي بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

املبني اعاله 
4 � تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعالمات قبل الس�اعة )12( الثانية عرش ظهرا 
بتوقيت بغداد ليوم )االثنني( املصادف 22/ 2021/11 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني  بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )االثنني ( املصادف 2021/11/22 بعد الساعة 12  الثانية عرش ظهرا ( 
يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ )50,000,000( 

خمسون مليون  دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

ترفق الوثائق التالية :
1 � وثائ�ق العط�اء م�ع رشوط املناقصة ويف حال�ة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاد 

عطاءه 
2 � كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2021 

3 � هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة  يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة 
4 � الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة 

5 � االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff4@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

وزارة الصحة البيئة
دائرة صحة بغداد الكرخ

شعبة االعالم
اعالن

مناقصة رقم ) 11 ( لسنة 2021
Manometry of GIT Diseases تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تقييم حركية الجهاز الهضمي

تعل�ن دائرة صحة بغداد الك�رخ عن اعالن مناقصة رقم )11( لس�نة 2021 وفق تعليمات تنفيذ 
العق�ود الحكومي�ة رقم )2( لس�نة 2014 ووفق الوثائق القياس�ية )وثائ�ق مناقصة  نموذجية 
لقطاع�ات تخصصية ل�رشاء االجهزة الطبي�ة ( والخاصة بتجهز ونصب وتش�غيل جهاز تقييم 

حركية الجهاز الهضمي Manometry of GIT Diseases عدد )واحد( 
فع�ىل الراغبني من املكاتب العلمية والرشكات العراقية او االجنبية من ذوي االختصاص مراجعة 
مركز الدائرة / شعبة العقود الكائن  يف الكاظمية / ساحة عدن لغرض رشاء مستندات املناقصة 
لقاء مبلغ قدره )مائة وخمس�ون الف دينار فق�ط( غري قابل للرد عىل ان تقدم العروض بظرف 
مغل�ق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء واس�م املناقصة ورقمها والعنوان بش�كل 
كام�ل وان اخر موع�د لغلق املناقصة هو ي�وم الثالثاء املصادف 2021/11/16 الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا ) ويكون فتح العطاءات يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه ( عىل ان يتم االلتزام  

بالرشوط العامة املدرجه ادناه 
الرشوط العامة :

1 � ان الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العط�اءات كما لها الحق بالغ�اء املناقصة دون تعويض 
مقدمي العطاء

2 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن وكذلك الرسوم والرضائب واي مصاريف تنص 
عليها التعليمات النافذة

3 � يجب تقديم التامينات املطلوبة )بنسبة1%( من قيمة العطاء املقدم عىل شكل خطاب ضمان 
او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد )بمدة نفاذية 90 يوم( 

4 � مدة تنفيذ العقد )30( يوم
5 � تستبعد العطاءات التي لم ترفق بها التامينات االولية املطلوبة 

6 � بامكان جميع الس�ادة املش�ركني يف املناقصة الحضور اىل جلسة فتح العطاءات يف يوم غلق 
املناقصة 

7 � الرشوط التي لم تذكر تغطيها القوانني والتعليمات واالنظمة النافذة

إىل الرشكاء عيل محمد مرىس و فاطمه اموري 
مهدي

توج�ب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي فرع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقراركم 
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيكك�م إرساء هادي 
محمد بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 5538/3 ح�ي العروب�ه خ�الل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعراض مستقبال

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 2469 يف يوم 
االح�د 17 ترشين االول 2021 االع�الن الخاص بمديرية 
تنفي�ذ النج�ف بالع�دد 209/ج/2021 وذك�ر ان قيمة 
املقدرة هي ثمانية وس�بعون ملي�ون دينار عراقي خطأ 
والصحيح هو ثمانية وسبعون مليون وستمائة وخمسة 

وعرشون الف دينار لذا اقتىض التنويه 
����������������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوي�ه االقامه املرقمه 22950 الصادره من 
دائرة االقامه يف النجف بأس�م محمد ابراهيم إس�ماعيل 
حس�ن الجوهري باكس�تاني الجنس�ية م�ن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهه االصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / نادية عبد املناف عبد الصاحب 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 66
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق

الجنس: خان مروك 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مق�دار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار 
ومئتان مليون دينار 

اسم الدائن املرتهن / مرصف التعاون االسالمي 
لالستثمار  

تاريخ االستحقاق / مستحق االداء
وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 12 ك 2/ 

2009 مجلد 26  مداينة
محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 

بناء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وانه ليس ل�ك محل اقامة معلوم 
غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 
30 يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
االع�الن واال فس�يباع عقارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون. 
عيل عماد عبد العزيز

مدير التسجيل العقاري يف النجف 2

ارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / فراس عبد املناف عبد الصاحب
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 66  
املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق

الجنس: خان مروك 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدي�ن / 1,200,000,000 ديناراً  مليار 
ومئتان  مليون  ديناراً  

اسم الدائن املرتهن / مرصف التعاون االسالمي 
لالستثمار  

تاريخ االستحقاق /  مستحق االداء 
وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 12 ك2 / 

2009 مجلد 26 مداينة
محل االقامة املبني بالعقد  نفس العقار 

بناء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وانه ليس ل�ك محل اقامة معلوم 
غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 
30 يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
االع�الن واال فس�يباع عقارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون. 
عيل عماد عبد العزيز

مدير التسجيل العقاري يف النجف 2

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

عب�د  املن�اف  عب�د  س�ناريا   / الراه�ن   / اىل 
الصاحب 

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : 66

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق
الجنس: خان مروك 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مق�دار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار 
ومئتان مليون دينار 

اسم الدائن املرتهن / مرصف التعاون االسالمي 
لالستثمار  

تاريخ االستحقاق / مستحق االداء
وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 12 ك 2/ 

2009 مجلد 26  مداينة
محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 

بناء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وانه ليس ل�ك محل اقامة معلوم 
غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 
30 يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
االع�الن واال فس�يباع عقارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون. 
عيل عماد عبد العزيز

مدير التسجيل العقاري يف النجف 2

تاريخ الغلق سعر شراء التندر  الكلفة التخمينية االجمالية  المواد رقم المناقصة

2021/11/15
يوم االثنين

 )100000(
دينار فقط مائة 

الف دينار

)324000000( دينار فقط 
ثالثمائة واربعة وعشرون  

مليون دينار 

تحميل ونقل وتفريغ كمية 
)36000000( لتر من مادة 

النفط االسود من مصفى الناصرية 
الى معمل سمنت الكوفة

15م/2021

العدد : 93522
التاريخ : 2021/11/2

الدكتور
جاسب لطيف عيل

مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ
العدد /14440

التاريخ 2021/11/1
رقم التبويب حـ / 3342 

مبلغ التنظيف 
المقطوع 

شهريا
اصناف البضائع واوزانها 

اجور الوزن 
واكمال 
الوزن

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل 

المواد او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على 
ظهر واسطة 

النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

 )400,000(
اربعمائة الف 

دينار

كيس زنة 5 كغم فما فوق مجانا مجانا )105( مائة 
وخمسة  دينار

)100( مائة 
دينار

صندوق او  كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 3 

كغم فما فوق
مجانا مجانا )210( مائتان 

وعشرة  دينار
)210( مائتان 
وعشرة  دينار

المجموع / 625 ستمائة وخمسة وعشرون دينار

املهندسة
ملى هاشم حسني 

املدير العام وكالة

فقدان 
فقدت الوثيقه املدرس�يه الصادره من مدرسه 
كرم�اء الع�رب واملعنون�ه اىل مدرس�ه األف�ق 
الجديد االهليه واملرقمه 25.0005198 باس�م 

رض�ا احم�د هات�ف 
من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة اإلصدار 

����������������������������������
مجلس القضاء األعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف العباسية
العدد 843/ ش/ 2021
التاريخ 1/ 11/ 2021

إىل املدعى عليه عماد احمد بريهي 
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة أم�ام هذه 
املحكم�ة بالع�دد 843/ ش/ 2021 م�ن 
قب�ل املدعية عبري عب�د بريهي واملتضمنة 
عم�اد  )رقي�ة  الطفل�ة  حضان�ة  تايي�د 
احم�د ( لها  ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولية 
مح�ل إقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح يوم 
2021/11/8 ويف حال�ة عدم الحضور او 
من ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

يارس مالك النفاخ 
����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف العباسية

العدد 844/ ش/ 2021
التاريخ 1/ 11/ 2021

إىل املدعى عليه عماد احمد بريهي 
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة أم�ام هذه 
املحكمة بالعدد 844/ ش/ 2021 من قبل 
املدعية عبري عبد بريهي واملتضمنة نفقة 
مس�تمرة البنتها رقية عماد احمد ولتعذر 
تبليغ�ك وملجهولي�ة محل إقامت�ك قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني رس�ميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2021/11/8 ويف 
حال�ة ع�دم الحض�ور او من ين�وب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون 
القايض

يارس مالك النفاخ

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
ايثار داود سلامن
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانوني�ة عن اجراء املزايدة العلني�ة  لتاجري العقارات 
املبين�ه يف ادن�اه فع�ى الراغبني يف االش�راك باملزاي�دة   املذكورة مراجعة دي�وان الجامعة / 
الش�ؤون القانوني�ة الواقع يف املدين�ة الجامعية طريق كوفة � نج�ف لالطالع عى التفاصيل 
والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمسة عرش  يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  االعالن 
اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري   للمدة اعاله بديوان الجامعة 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 25% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون 
اىل رئاس�ة جامعة الكوف�ة / صندوق التعليم الع�ايل وكتاب براءة ذمة  م�ن دوائر الرضيبة  
املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم 
الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة 
عى ان  يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة و ان يقوم املستأجر بايداع تأمينات 
مقداره�ا 10%  م�ن قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انته�اء مدة العقد يف حالة 
عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�راك 
املوظف�ني الذين ذكرتهم اح�كام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه 
املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون 

املشار اليه اعاله 
اوال / مكتب االستنساخ يف كلية الهندسة :

القيمة التقديرية السنوية / 23,750,000 ثالثة وعرشون مليون وسبعمائة وخمسون الف 
دينار 

ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف يف كلية العلوم :
القيمة التقديرية السنوية / 4028000 اربعة ماليني وثمانية وعرشون الف دينار 

ثالثا / مكتب الهدايا والقرطاسية يف كلية الربية االساسية :
القيمة التقديرية السنوية 3,200,000 ثالثة ماليني ومائتان الف دينار

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )7878(

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
املش�يدات ادن�اه يف محافظة )دي�اىل( يف اليوم )الثالثني( تب�دأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 املع�دل والرشوط الت�ي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة 
اعاله لق�اء مبلغ )5000( دينار غري قابل لل�رد فعى الراغبني الحضور 
يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م  الرشكة يف محافظ�ة )دياىل(  عى ان  
يق�دم املزاي�د كتاب يؤيد ب�راءة ذمته من الرضيبة معن�ون اىل )الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك 
مصدق ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك 
يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد  ويف حالة مصادفة موعد 

املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنة واحدة   ...  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة 

االرايض / التعاقد 

انذار 
اىل املستاجر خالد محمود خالد

بالنظر لعدم اس�تمالك املس�احة املؤجره 
يف   1295 املرق�م  عق�دك  بموج�ب  ل�ك 
1994/12/28 املربم عى القطعة املرقمة 
1/4707 و 1/267 مقاطع�ة 4 حميض�ه 
والبالغ مساحتها 10/20 دونم املربم وفق 
احكام القانون 35 لسنة 1983 وملجهولية 
محل االقامة والرتحالك عن املنطقة وعدم 
تبليغك باالنذار املوجه لك لذا ننذرك بوجوب 
استغاللك مساحة عقدك خالل مدة 90 يوم 
من تاريخ النرش وبعكسه تتخذ االجراءات 
القانونية لفس�خ عقدك واسرداد االرض 

منك وفق االصول

إىل الرشيك سهى عبد االله عبد املهدي
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
52021/3ح�ي الن�داء خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

كاظم رسمي عبد الواحد
�����������������������������������

إىل الرشيك قاسم جرب حليبس توجب عليك 
الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى 
قيام رشي�ك احم�د عبد الحس�ني صاحب 
بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 59545/3 حي الن�داء خالل مده 
خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأري�خ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعراض 

مستقبال 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2296/ب/2019

التاريخ  :2021/11/1
اعالن

بن�اءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار تسلسل )697( محلة 
رشادية يف النجف  عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بي�ع العق�ار  املذك�ور اع�اله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ى الراغب�ني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل 
)ثالثون ( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن 
القانوني�ة  التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة  بموجب 
ص�ك مصدق الم�ر  ه�ذه املحكم�ة بداءة 
الكوفة وصادر من م�رف الرافدين فرع 
مس�لم بن عقيل )ع( يف الكوفة  وستجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من 
الي�وم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة 
وعى املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : عبارة عن دار س�كن مكون من 
مدخ�ل وغرفت�ني نوم ومطب�خ ومجموعة 
وارب�ع  ال�دار  تتوس�ط  وس�احة  صحي�ة 
محالت وان الدار مبنية بالطابوق ومجهزة 
بامل�اء والكهرباء وان مس�احة ال�دار تبلغ 

116/9م
القيمة املقدرة 151,970,000 مائة وواحد 
وخمسون مليون وتسعمائة وسبعون الف 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 450/ت/2019

التاريخ : 2021/10/31 
اعالن

املنفذ عليه  / احمد عيل حسني 
لقد تحقق لهذه  املديرية من اشعار مختار 
منطق�ة الجدي�دة يف الكوف�ة عب�د االم�ري 

الكرعاوي يف 2021/10/31 
 ان�ك  مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكوفة خالل 
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
اوص�اف املحرر : اس�تنادا اىل قرار محكمة 
االحوال الش�خصية يف الكوفة املرقم 635/
مديري�ة  ق�رار  اىل  واس�تنادا  ش2019/3 
تنفيذ الكوفة املؤرخ يف 2021/10/25 من 
انك مل�زم بتس�ديد نفقات بذمت�ك للدائنة 

حنان جواد عبيد وكذلك نفقات االطفال

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لحصول حالة نكول
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك 
املدرج�ة اوصافها يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة تاج الدين وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعى الراغبني 
باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ة تاج الدين  خالل 
فرة )15( خمس�ة عرش يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف 
اليومية مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جل�ب هوية االحوال املدنية مصورة 
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد عى ان يتحمل الناكل فرق البدلني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / محمد عبد املناف عبد الصاحب 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 66
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق

الجنس: خان مروك 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار ومئتان مليون دينار 
اسم الدائن املرتهن / مرف التعاون االسالمي لالستثمار  

تاريخ االستحقاق / مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية / 12 ك 2/ 2009 مجلد 26  مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 
بناء عى استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر 
لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه لي�س لك محل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم 
دفع الدين وتوابعه خالل 30 يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 

عيل عماد عبد العزيز
مدير التسجيل العقاري يف النجف 2 

��������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل / الراهن / رواء عبد املناف عبد الصاحب 

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : 66

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق
الجنس: خان مروك 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار ومئتان مليون دينار 
اسم الدائن املرتهن / مرف التعاون االسالمي لالستثمار  

تاريخ االستحقاق / مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية / 12 ك 2/ 2009 مجلد 26  مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 
بناء عى استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر 
لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه لي�س لك محل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم 
دفع الدين وتوابعه خالل 30 يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 

عيل عماد عبد العزيز
مدير التسجيل العقاري يف النجف 2 

��������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل / الراهن / عيل عبد املناف عبد الصاحب 

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : 66

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق
الجنس: خان مروك 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار ومئتان مليون دينار 
اسم الدائن املرتهن / مرف التعاون االسالمي لالستثمار  

تاريخ االستحقاق / مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية / 12 ك 2/ 2009 مجلد 26  مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 
بناء عى استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر 
لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه لي�س لك محل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم 
دفع الدين وتوابعه خالل 30 يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 

عيل عماد عبد العزيز
مدير التسجيل العقاري يف النجف 2

��������������������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 620/ت/2021
التاريخ : 2021/10/28 

اعالن
اىل املنفذ عليه  / حسني محمد سعيد

لق�د تحقق لهذه  املديرية من رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
املحلة عمران كاظم يف 2021/4/13  

 انك مجهولة محل االقامة  وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش 
يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
اوص�اف املحرر :ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكوفة بالعدد  
275/ش2021/3 يف 2021/2/10 واملتضم�ن بتاديتك للدائنة دعاء 
صادق ج�واد نفقات االطفال بواقع ش�هري 90,000 تس�عون الف 
دينار لكل  طفل وعددهم ثالثة اطفال اعتبارا من تاريخ 2021/1/17 

وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / ورثه شيماء عبد املناف عبد الصاحب 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 66
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق

الجنس: خان مروك 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار ومئتان مليون 
دينار 

اسم الدائن املرتهن / مرف التعاون االسالمي لالستثمار  
تاريخ االستحقاق / مستحق االداء

وصف س�جل التأمينات العيني�ة / 12 ك 2/ 2009 مجلد 26  
مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 
بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعت�رب بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 30 يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش االع�الن واال فس�يباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 
عيل عماد عبد العزيز

مدير التسجيل العقاري يف النجف 2 
��������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / سماره عبد املناف عبد الصاحب 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 66
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق

الجنس: خان مروك 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار ومئتان مليون 
دينار 

اسم الدائن املرتهن / مرف التعاون االسالمي لالستثمار  
تاريخ االستحقاق / مستحق االداء

وصف س�جل التأمينات العيني�ة / 12 ك 2/ 2009 مجلد 26  
مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 
بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعت�رب بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 30 يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش االع�الن واال فس�يباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 
عيل عماد عبد العزيز

مدير التسجيل العقاري يف النجف 2 
��������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / عال عبد املناف عبد الصاحب 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 66
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  املرشاق

الجنس: خان مروك 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 1,200,000,000  ديناراً  مليار ومئتان مليون 
دينار 

اسم الدائن املرتهن / مرف التعاون االسالمي لالستثمار  
تاريخ االستحقاق / مستحق االداء

وصف س�جل التأمينات العيني�ة / 12 ك 2/ 2009 مجلد 26  
مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس العقار 
بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعت�رب بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 30 يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش االع�الن واال فس�يباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 
عيل عماد عبد العزيز

مدير التسجيل العقاري يف النجف 2

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 1181/ب/2021
التاريخ  :2021/11/1

اعالن
الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه  بن�اءا ع�ى 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل 
)14766/3م4( محل�ة جزيرة النجف  يف 
النج�ف  عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العق�ار  املذك�ور اعاله واملبين�ه اوصافه 
وقيمت�ه ادن�اه فع�ى الراغب�ني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالثون 
( يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة  بموجب 
صك مص�دق المر  ه�ذه املحكم�ة بداءة 
الكوفة وصادر من مرف الرافدين فرع 
مسلم بن عقيل )ع( يف الكوفة  وستجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش 
م�ن الي�وم االخ�ري م�ن االع�الن يف قاعة 
املحكمة وعى املشري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف : هي�كل غ�ري مس�قف تبل�غ 

مساحته 240م
القيم�ة املقدرة : مائة وخمس�ون مليون 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 3039/ت/2021

التاريخ : 2021/11/1 
اعالن

املنف�ذ علي�ه  / مزي�د عب�د الخال�ق عبد 
الحسني

لق�د تحق�ق له�ذه  املديري�ة من اش�عار 
مخت�ار املنطق�ة كاظ�م خ�ادم الخالدي 
مخت�ار حي الحس�ن /1 حي القادس�ية 

سابقا    
 ان�ك  مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل 
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

اوص�اف املح�رر :ق�رار محكم�ة االحوال 
/4083 املرق�م  النج�ف  يف  الش�خصية 

ش/2021  يف 2021/10/13 
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2021/1286

التاريخ : 2021/10/31 
اعالن

املنفذ عليه  / رحمن محمد سعيد 
لقد تحقق لهذه  املديرية من 

 ان�ك  مجهول محل االقامة وذلك حس�ب 
كت�اب مرك رشط�ة حي الحس�ني بالعدد 
5332 يف 2021/10/27 ومرف�ق اش�عار 
املختار  انك مجهولة محل االقامة  وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الرميثة خالل 
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

امله�ر  لتس�ديد  :وذل�ك  املح�رر  اوص�اف 
املؤج�ل بالع�دد 2015/214 وامل�ؤرخ يف 
2021/8/12 وكذل�ك النفق�ة املس�تمرة 
واملاضية بالعدد 961/ش/2021 واملؤرخ 

 2021/10/12
����������������������������������

مجلس القضاء االعى
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الشامية
العدد :649/ب/2021

التاريخ : 2021/10/27
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه   )ع�يل عب�د الحس�ني 
مداوي( / مجهول محل اقامته حاليا

اقام املدعي )هناء جورج حبيب( الدعوى 
ه�ذه  ل�دى  649/ب/2021  املرقم�ة  
املحكمة يطالبك فيه�ا بتعويض مقداره 
س�تة مالي�ني دين�ار  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي انتقال�ك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
 2021/11/10 ي�وم  املرافع�ة  بموع�د 
الساعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان مايح بدر 
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/1546

التاريخ : 2021/11/2 
اعالن

املنفذ عليه  / محمد عبد املهدي هاشم
لق�د تحقق لهذه  املديرية من رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار املنطقة حسني 

عيل املؤرخ يف 2021/10/21
 ان�ك  مجهول محل االقامة وذلك حس�ب 
كت�اب مرك رشط�ة حي الحس�ني بالعدد 
5332 يف 2021/10/27 ومرف�ق اش�عار 
املختار  انك مجهولة محل االقامة  وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوفة خالل 
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوص�اف املح�رر :ق�رار محكم�ة االحوال 
/1515 املرق�م  الكوف�ة  يف  الش�خصية 

ش2021/3 يف 2021/10/4 واملتضم�ن 
بضم حضان�ة الطفل اس�حاق اىل الدائنة 
بن�ني فاه�م عبد الحس�ني وتس�ليمه لها 
واملصاري�ف  الرس�وم  كاف�ة  وتحميل�ك 

واتعاب املحاماة

العدد : 7878
التاريخ : 2021/8/25 م

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت

111,400 الف دينار محل رقم 2 مرأب خانقين الشمالي 1

149,000 الف دينار محل رقم 3 مرأب خانقين الشمالي 2

99,000 الف دينار  محل رقم 4 مرأب خانقين الداخلي 3

العدد / 12386
التاريخ 2021/11/1

شاكر لعيبي بنيان 
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة

العدد /3565
التاريخ 2021/10/24

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع مساحته  رقم الملك نوع الملك ت

ثالث سنوات المزرعة 30م2 55 محل 1



رياضة7
العدد )2481( االربعاء  3  تشرين الثاني  2021

اختيار عدنان طعيس رئيسًا لبعثـة العـراق 
التي ستشارك بدورة األسياد 2022 يف الصني

             المستقبل العراقي/ متابعة

 اعل�ن املكتب التنفيذي للجن�ة األوملبية الوطنية 
العراقية، امس الثالث�اء، اختيار عدنان طعيس 
رئيس�اً لبعث�ة الع�راق الت�ي ستش�ارك ب�دورة 
األس�ياد 2022 يف الصني. وبحسب بيان اللجنة، 
تلق�ت }الف�رات ني�وز{ نس�خة من�ه، ان » ذلك 
ج�رى يف إجتماعه الدوري االعتيادي الذي إنعقد 
بمق�ر اللجنة يف العاصمة بغداد برئاس�ة رئيس 
اللجنة رعد حمودي والذي تمت خالله املصادقة 
ع�ى تفصي�الت إتفاقي�ات التع�اون املش�رك 
الت�ي س�تربمها اللجن�ة األوملبية م�ع نظريتيها 
اللجنتني األوملبيتني االس�بانية والركية، وكذلك 
مع الجامعة املس�تنرصية وكلية الربية البدنية 
وعلوم الرياضة يف جامعة بغداد«. واضاف »كما 
ت�م إّط�الع املكتب التنفي�ذي ع�ى التقرير املايل 
لشهر ترشين األول والذي إستعرضه األمني املايل 
أحمد ص�ربي«، مقرراً »تنفيذ مقررات الجمعية 

العام�ة يف مؤتمرها االس�تثنائي ال�ذي إنعقد يف 
أربي�ل يف الحادي عرش من ش�هر أيل�ول املايض 
وذلك بخصوص دراسة ملفات اللجان املؤِسَسة 
لالتحادات وتش�كيل لجنة لوض�ع نظام داخيل 
ملمثليات اللجن�ة األوملبية يف املحافظات«. وتابع 
البيان »كما قرر املكتب التنفيذي تسمية عضوه 
حس�ني العميدي واألمني العام هيثم عبدالحميد 
لتمثي�ل األوملبي�ة العراقي�ة يف إجتم�اع املجلس 

األوملب�ي اآلس�يوي الذي س�يعقد بمدينة دبي يف 
العرشين من الش�هر الحايل، والذي س�يحرضه 
حم�ودي بصفت�ه عض�واً يف املكت�ب التنفي�ذي 
املجل�س األوملب�ي اآلس�يوي.كما ق�رر تس�مية 
النائب الثالث أحمد حنون رئيساً لبعثة العراق اىل 
دورة األلعاب األوملبية اآلس�يوية والدولية والتي 
ستقام يف روسيا يف السابع والعرشين من شهر 
تموز وتس�تمر لغاية الس�ابع م�ن آب املقبلني. 
وقرر املكتب التنفيذي اليوم أيضاً تسمية النائب 
الثاني حيدر عيل حس�ني رئيس�ًا لبعث�ة العراق 
اىل دورة األلعاب اآلس�يوية التي س�تبدأ بمدينة 
هانزو الصينية يف العارش من شهر أيلول املقبل 
وتس�تمر لغاية الخام�س والعرشين منه. كذلك 
قرر املكتب التنفيذي يف إجتماعه اليوم تس�مية 
عض�و املكت�ب التنفيذي عدنان طعيس رئيس�اً 
لبعثة العراق اىل دورة األلعاب اآلسيوية للشباب 
والتي ستقام فعالياتها بمدينة شانتو الصينية 

خالل شهر كانون األول من العام املقبل«.

قاسم: نراهن عىل الروح املعنوية لعبور الديوانية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدرب النفط باسم قاسم، أن الفوز عى 
النجف يف الجولة السابعة من الدوري العراقي، 
وك�ر نح�س التع�ادالت، منح الفري�ق دافعا 
معنوي�ا لالنط�الق بق�وة يف املباري�ات املقبلة، 

ومنها مباراة الجولة الثامنة أمام الديوانية.
وق�ال قاس�م يف ترصي�ح صحف�ي، »نراه�ن 
ع�ى الروح املعنوي�ة للفريق، بع�د أن تجاوزنا 
النح�س، فف�ي جمي�ع املباري�ات فريقنا كان 
الط�رف األفض�ل لك�ن إه�دار الف�رص وكثرة 
الغيابات نالت من النف�ط يف الجوالت املاضية، 
وبالت�ايل الف�وز ع�ى النج�ف س�يكون نقطة 

انطالق حقيقية للتعويض«.
وأش�ار إىل أن صف�وف النف�ط اكتمل�ت تماما 
بع�ودة الالعب�ني املصاب�ني، والتح�اق العب�ي 
املنتخ�ب األوملبي بعد تأهل املنتخ�ب لنهائيات 
آس�يا وهذا يمن�ح النفط قدرة أك�رب وخيارات 

أفضل يف املباريات املقبلة لتحقيق االنتصار.
وأكم�ل: »الديواني�ة فري�ق جيد وحق�ق نتائج 
جيدة، وال يمكن االستهانة به سنخوض املباراة 

بجدية عالية لتحقيق النقاط الثالث«.
وأثنى قاسم عى الثقة الكبرية لإلدارة بالفريق 
ودعمه�ا الالعب�ني رغ�م التع�ادالت بالجوالت 
الس�ابقة، وكذل�ك الش�ائعات الت�ي روج له�ا 
البع�ض فيم�ا يخ�ص إقال�ة الجه�از الفني، 

والغ�رض منه�ا التأثري عى الفري�ق، مؤكًدا أن 
هذا زاد فريقه إرصاًرا لتحقيق االنتصار.

يش�ار إىل أن النف�ط خاض 7 مباري�ات تعادل 
يف 5 منها وخر واح�دة أمام الرشطة وفاز يف 

الجولة املاضية عى النجف.

إبراهيموفيتش يعود لقائمة 
السويد يف املرحلة احلاسمة

رسميًا.. كونتي مدربًا 
لتوتنهام

              المستقبل العراقي/ متابعة

انضم مهاجم ميالن املخ�رضم زالتان إبراهيموفيتش، إىل 
تشكيلة السويد لخوض آخر مباراتني لها بتصفيات كأس 
العالم، خارج أرضها أمام جورجيا وإس�بانيا بعد تعافيه 

من اإلصابة.
وغ�اب إبراهيموفيتش )40 عاما(، الذي س�جل هدفني يف 
آخر ثالث مباريات بدوري الدرجة األوىل اإليطايل، عن بطولة 
أوروبا 2020 بسبب إصابة بالركبة ورغم االستدعاء آلخر 
تش�كيلة ملدرب الس�ويد يان أندرس�ون اضطر لالنسحاب 
ملواصلة التعايف.وتتصدر الس�ويد املجموعة الثانية برصيد 
15 نقطة من س�ت مباريات بفارق نقطتني عن إسبانيا، 
ويتأهل متصدرو املجموعات مبارشة إىل النهائيات يف قطر 

العام املقبل بينما ينتقل أصحاب املركز الثاني إىل ملحق.
وق�ال أندرس�ون يف بي�ان »ل�دي تطلع�ات كب�رية يف أن�ه 
س�يتمكن من مساعدتنا. تواصلنا كثريا وهو حريص جدا 
عى االنضمام للمنتخب الوطني ومن الجيد لنا بالطبع أن 
نحظ�ى بالعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خربة يف مثل 
ه�ذا املوقف الحس�اس«.واختري فيكت�ور ليندلوف مدافع 
مانشس�ر يونايتد بالتشكيلة أيضا رغم تعرضه لكدمة يف 
مران أمس اإلثنني.وتلعب الس�ويد ضد جورجيا يف باتومي 
يوم 11 نوفم�رب/ ترشين الثاني قبل مواجهة إس�بانيا يف 

ختام املجموعة يف إشبيلية بعد ثالثة أيام.

نفط الوسط: خرسنا الصدارة ولن نخرس الديريب

ترصف فوضوي من مورينيو قبل مباراة ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

خدم�ات  الوس�ط  نف�ط  فري�ق  يفتق�د 
املحرف العاج�ي فلورنت ديدر، يف مباراة 
الديربي أمام النجف، يوم الخميس املقبل، 
بملع�ب النجف ال�دويل، يف الجولة الثامنة 

من الدوري العراقي املمتاز
وق�ال نبيل عب�اس، مدير الك�رة بالنفط، 
يف ترصيح صحف�ي، ان »صفوف الفريق 
مكتمل�ة باس�تثناء غي�اب دي�در نتيج�ة 

لراكم البطاقات«.
وأضاف: »نثق بقدرة العبينا عى تعويض 

غياب الالعب العاجي«.
الالعب�ني  الفن�ي طال�ب  وزاد: »الجه�از 

برضورة التعويض بعد الخس�ارة األوىل يف 
الدوري أمام الرشطة الجولة املاضية«.

وتابع: »الفريق أضاع عددا من الفرص يف 
املباراة املاضية ما أدى للخس�ارة، وبالتايل 
علين�ا تاليف مثل ه�ذا الس�يناريو يف قادم 
املباريات«.وأوض�ح أن مباري�ات الديربي 
دائم�ا ما تكون حماس�ية، مش�ريا إىل أن 

الفريقني »يف وضع جيد«.
وختم: »النجف من الفرق الكبرية وفريقنا 
خر الصدارة الجولة املاضية، والوضع ال 

يحتمل إخفاقا آخر«.
يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط يحت�ل املركز 
الثال�ث برصي�د 18 نقط�ة، فيم�ا يحت�ل 

النجف املركز الثاني عرش ب�8 نقاط.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ارتك�ب الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو، املدير الفن�ي لروما، 
مخالف�ة، قبل مباراة فريقه مع مي�الن، األحد املايض، يف 

الجولة 11 من الدوري اإليطايل.
وتنص اللوائح يف إيطاليا عى أن يدخل الفريقان امللعب يف 

لحظتني مختلفتني، حتى ال يتواصل أفرادهما.
ووفًق�ا لصحيفة »كوري�ري ديال س�ريا« اإليطالية، فإن 
مورينيو خرق الربوتوكول الخاص بفريوس كورونا قبل 

مباراة روما وميالن.
وأش�ارت إىل أن موريني�و أمر س�ائق فري�ق روما بفتح 
باب الحافلة والس�ماح له بالخروج ودخل االستاد، أثناء 

خضوع العبي ميالن للفحوصات املعتادة قبل املباريات.
وأوضحت أن مورينيو دخل غرفة تبديل املالبس مع طبيب 
روم�ا رغم تحذير الرشطة ومس�ؤويل امللعب له برضورة 

االنتظار يف الخارج لحني انتهاء فحوصات ميالن.
واشتكت الرشطة من سلوك مورينيو، لكن روما لم يتخذ 

أي إجراء ضد مدربه الربتغايل.

ريال مدريد وبرشلونة يثريان خالفًا بني هاالند ووالده
              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�يل موهب�ة إيرلين�ج هاالن�د لع�اب الكثري م�ن األندية 
األوروبية الكبرية، فهداف فريق بوروسيا دورتموند األملاني 
يع�د حالي�اً من ب�ني أفض�ل املهاجم�ني يف عالم الس�احرة 
املستديرة، ويتوقع أن يتألق لسنوات طويلة يف هذه الرياضة 

الشعبية األوىل يف العالم.

 ويب�دو أن رحي�ل إيرلين�ج هاالن�د ع�ن فريق�ه بوروس�يا 
دورتمون�د نهاية املوس�م الحايل مس�ألة ش�به محس�ومة، 
السيما يف ظل رغبة النجم النرويجي يف خوض تجربة كروية 
مع فريق ينافس باس�تمرار للفوز بمس�ابقة دوري أبطال 

أوروبا، بحسب ما أشار إليه أكثر من مصدر.
 بيد أن وجهة إيرلينج هاالند املس�تقبلية قد تسبب املتاعب، 
فق�د ذكر موقع »ش�بورت« أن خطط هاالند للمس�تقبل ال 

تتطابق حالياً مع خطط وكيل أعماله مينو رايوال، وال أيضاً 
أفكار ألفي إنج والد الالعب.

 وأوضح املوقع األملاني أن هاالند يرغب يف حمل قميص ريال 
مدريد بداية من املوس�م القادم، فيم�ا ُيفضل وكيل أعماله 
مينو رايوال ووالده ألفي إنج أن ينتقل الالعب إىل برشلونة.

 وتاب�ع نف�س املص�در أن مين�و راي�وال لديه عالق�ة جيدة 
للغاية مع رئيس برش�لونة خوان البورت�ا، إذ يرغب االثنان 

يف أن يصب�ح هاالند من أبرز نج�وم الفريق الكتالوني يف 
الس�نوات املقبلة، مضيفاً أن ألفي أن�ج والد الالعب لديه 
أيض�اً عالقة جيدة مع البارس�ا. وكانت تقارير صحفية 
قد أش�ارت مؤخراً إىل أن ريال مدري�د يرغب يف الحصول 
عى خدمات هاالند بداية من املوسم القادم، حيث يعتزم 

»األبي�ض امللكي« اس�تغالل رشط جزائ�ي يف عقد الالعب 
تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

اإلصابة تنهي موسم حمرتف أمانة بغداد
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتهى موس�م النيجريي صاموي�ل إيكو، املحرف 
يف صف�وف أمان�ة بغ�داد، بعد أن تع�رض إلصابة 
بقط�ع يف الرب�اط الصليب�ي للركبة.وق�ال مدرب 
أمان�ة بغ�داد جمال ع�يل يف ترصي�ح صحفي، إن 
»الفحوصات أثبتت إصاب�ة إيكو بقطع يف الرباط 

الصليبي ويحتاج عى األقل س�تة أش�هر من أجل 
العودة للمالعب، وبالتايل موس�مه يف حكم املنتهي 
مع الفريق«. وأضاف ان »اإلدارة تأس�فت إلصابة 
الالع�ب الذي يعد م�ن الركائ�ز املهم�ة بالفريق، 
لكنه�ا يف تواصل مس�تمر معه«.ولفت جمال عيل 
إىل أن« الجهاز الفني يتمنى إليكو العودة الريعة 
للمالع�ب، مؤكدي�ن أنه�م بجانبه حتى يس�تعيد 

عافيته«.وأكمل،ان »اإلصابات نالت من الفريق 
فف�ي كل جولة نفتقد ع�ى األقل ثالثة العبني، 
وه�ذا األم�ر أث�ر ع�ى الفري�ق يف الكث�ري من 
املباري�ات ألنه يضعف خياراتنا، بس�بب فقر 
دكة البدالء«.يش�ار إىل أن« أمانة بغداد خر 
يف الجولة الس�ابعة أمام القوة الجوية بهدف 

قاتل يف الدقيقة األخرية من املباراة«.

فينالدوم يعرتف بمشكلة باريسية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أق�ر جورجين�و فينالدوم، العب وس�ط 
باري�س س�ان جريم�ان، ب�أن فريق�ه 
الفرنيس يعان�ي من مش�كلة منذ بداية 

املوسم الجاري.
ع�رب  ترصيح�ات  يف  فينال�دوم  وق�ال   
موقع ناديه الرس�مي »نتائجنا جيدة يف 
دوري األبطال قياس�ا بالضغ�وط وقوة 
املنافس�ني الذين واجهناهم، ولكن نأمل 
أن نس�تطيع تيس�ري مهمتن�ا، والف�وز 
باملباري�ات بس�هولة أك�رب م�ن الف�رة 

الحالية«.
 وأضاف الالعب الهولندي »يستغرق األمر 
وقًتا للتعود عى بعضنا البعض، وتكوين 
فريق جيد ومنسجم، لقد أظهرنا بالفعل 

أننا هنا للقتال والفوز«.
 وأش�ار »هناك روح جماعية جيدة، إنها 
عامل مهم، إذا أراد الفريق الذهاب بعيدا، 

والتتويج بدوري األبطال«.
 وش�دد فينال�دوم »يج�ب الركي�ز عى 
تطوير مستوانا خالل مرحلة املجموعات 

لنك�ون أكثر جاهزية لألدوار اإلقصائية، 
األبط�ال مس�ابقة مختلف�ة  ألن دوري 
تواجه خاللها أندية من دول أخرى تلعب 
بطريقة مختلف�ة، وتلعب ضد العبني ال 
تواجههم أس�بوعيا، فهي بطولة صعبة 
ومعقدة، ألن الفريق األقل شأنا بإمكانه 

التفوق عى الفرق األفضل«.
 وواصل »لذا علينا العمل بكل جدية، ألنه 
ال يمك�ن توقع يشء، ب�ل مواصلة األداء 

القوي، ألننا ال نعرف ما سيحدث«.
 واستطرد »اليبزيج أظهر أنه فريق مميز 
وصعب املراس يف املباراة األوىل عى ملعب 
حديقة األمراء، لقد سيطروا عى اللقاء، 
ولكننا س�جلنا هدفني، كذلك مانشس�ر 
سيتي وكلوب بروج وجدا صعوبة كبرية 

أمام الفريق األملاني«.
 وأت�م فينال�دوم ترصيحات�ه »اليبزي�ج 
بإمكانه تقديم أداء قوي، وس�يفعل كل 
م�ا يف وس�عه لتحقيق الفوز واس�تغالل 
اللع�ب وس�ط جماه�ريه، لذا س�تكون 
مواجهة صعبة للغاي�ة، تتطلب منا أداء 

قوي للعودة بالنقاط الثالث«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي توتنهام هوتس�بري، التعاقد مع املدرب اإليطايل 
أنطوني�و كونتي لقيادة الفريق خالل املوس�م الحايل خلًفا 

للربتغايل نونو سانتو.
وق�ال توتنه�ام، يف بي�ان رس�مي: »يس�عدنا أن نعلن عن 
التعاق�د مع أنطونيو كونتي حتى صيف 2023، مع وجود 

خيار للتمديد«.
ورصح كونتي: »أنا سعيد للغاية بالعودة إىل التدريب، وأن 
تكون الع�ودة بذلك يف أحد األندية الت�ي تطمح ألن تصبح 
بط�اًل م�رة أخرى«.وأض�اف: »يمتلك توتنهام هوتس�بري 
مراف�ق عى أحدث طراز، باإلضاف�ة إىل أحد أفضل املالعب 

يف العالم«.
 وتاب�ع: »ال أطي�ق االنتظار لب�دء العمل ونقل مش�اعري 
وعقليت�ي للفريق والجمهور، باإلضاف�ة إىل إرصاري الذي 
طاملا ميزني كالعب ومدرب«.وواصل: »لم نتفق يف الصيف 
امل�ايض ألنني أنهيت عالقتي مع إنر يف وقت قريب للغاية، 
وكنت ال أزال متأثر عاطفًيا للغاية مع نهاية املوسم، لذلك 

شعرت أنه لم يكن الوقت املناسب للعودة إىل التدريب«.
واختت�م: »لك�ن حماس وتصمي�م دانيال ليف�ي كي أتوىل 
املس�ؤولية جعلني أوافق عى املهم�ة، واآلن بعد أن عادت 

الفرصة يل، اخرت أن أغتنمها عن اقتناع كبري«.

أنطوان بيل: صالح ال يستحق الكرة الذهبية
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق جوزيف أنطوان بيل، الحارس السابق 
ملنتخب الكامريون، ونادي مارسيليا، عى 
ترشيح الدويل املرصي محمد صالح، نجم 
ليفرب�ول، لحصد الك�رة الذهبية املقدمة 

من مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية.
وق�ال بي�ل، يف ترصيحات أبرزه�ا موقع 
»ليفربول إيكو« الربيطاني اليوم الثالثاء: 

»لقد قدم صالح موس�ًما رائًعا، لكنه كرر 
نفس األمر أيًضا يف العام املايض«.

وأضاف: »ليس هناك شك يف أن صالح من 
أفض�ل الالعب�ني يف العالم، لك�ن علينا أن 
نكون صادقني بشأن ترشيحه لنيل الكرة 

الذهبية«.
وتاب�ع: »عندم�ا يتحدث الن�اس عن من 
يج�ب أن يفوز بالك�رة الذهبي�ة، فإنهم 
يس�ألون دائًما.. ماذا حقق من بطوالت؟ 

وعلين�ا تطبي�ق ه�ذا املعي�ار ع�ى 
الجميع«.

واختتم: »صالح لم يكن بطالً إلنجلرا، 
ولم يك�ن بط�اًل ألفريقي�ا، بينما فاز 
يصع�ب  لذل�ك  باأللق�اب،  اآلخ�رون 

للغاي�ة القول إن صالح 
جائ�زة  يس�تحق 

الكرة الذهبية أكثر 
من غريه«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

محد : نعرف نقاط ضعف أربيل.. وهذا ما يميزه
            المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد عصام حمد، مدرب الزوراء، عى رضورة احرام 
جميع املنافسني، مهما كان ترتيبهم يف جدول الدوري.
وق�ال حم�د، يف ترصي�ح صحف�ي، »ن�درك أن جميع 
املباريات مهم�ة، واملحصلة النهائية ل�كل مواجهة 3 
نقاط، س�واء كان املنافس متص�درا أو متذيال لالئحة 
الرتيب«.وأض�اف: »علين�ا احرام جميع املنافس�ني، 
للحص�ول ع�ى أكرب ع�دد م�ن النقاط واالق�راب من 
الصدارة«.وتحدث حمد عن مباراة الفريق املقبلة أمام 

أربيل يف الجولة الثامنة من الدوري العراقي، الخميس، 
موضح�ا: »أربيل من الفرق املس�تقرة، ولديه خربة يف 
التعامل مع األندية الكبرية«.وزاد: »درسنا وضع أربيل 
ولدينا تص�ور واضح جدا عن نق�اط الضعف والقوة، 
وسندخل املباراة بشعار الفوز إلكمال سلسلة النتائج 
اإليجابية«.وختم: »صفوفنا مكتملة باس�تثناء غياب 
الالعب محمد صالح الذي يعاني من اإلصابة«.يش�ار 
إىل أن ال�زوراء يحت�ل املرك�ز الرابع برصي�د 15 نقطة 
من الجوالت الس�بع املاضية، ولديه مباراة مؤجلة مع 

الديوانية.
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محمد حسن الساعدي

تسلتند العالقلات االجتماعيلة يف تنوعهلا على الروابط التي 
تحكلم تللك العالقات والتلي تتنلوع وتتمايز وفقلاً للطبيعة 
التي عى اساسلها ُبنيت تلك العالقة، ومن الطبيعي ان تحكم 
تللك العالقات ضوابط اجتماعية وقانونيلة ودينية، وتمتد اىل 
االرسة الواحدة والتي ايضاً تحكمها روابط وضوابط ال يمكن 

مخالفتها. 
وهنلا قلد نجلد ان بعض تللك العالقات قلد تتجلاوز الحدود 
القانونيلة والدينية واالجتماعية وتصل اىل حد االجرام العائيل 
والذي ُيعترب من اخطر انواع االجرام التي تشهدها املجتمعات، 
ألنلك تتعامل ملع مجرم داخيل خفي بلبلاس ارُسي قد يظهر 
بأي وقت خالعاً الرداء العائيل، وهنا نكون امام منحنى خطري 
جلداً يف تللك العالقات قد تتعدى الحدود االنسلانية كقتل االب 
ألفراد عائلته او بالعكس ومنها ما قد يتعدى ذلك ليصل اىل حد 

زنا املحارم والعياذ بالله .
وهلذا االجرام داخل البيت الواحد ملا هو اال نتاج تطور فنون 
الجريمة وانتشارها عى ارض رخوة تتوافر فيها كافة السبل 
النتشلارها، منها ما هو مادي كتوافر البنى التحتية الداعمة 
لألجلرام املتجدد كاملخلدرات واملرشوبلات الكحولية وغريها، 
ومنهلا ما هو معنلوي كالتخيل عن تربية االبنلاء وتركهم اىل 
اُلمعثلرات الحلللللللللياتية التلي تأخذهم بعيداً لعالم اخر 
خلارج االطر املجتمعية وخلق منهم عنارص سليئة تعمد عى 
رسم سياستها الحياتية بصورة مشوهه تعتمد يف مرتكزاتها 
على عنلر الجريملة وبالتلايل انحرافهلا علن مسلاراتها 

الطبيعية.
فتناملي الجريملة وانتشلارها يف املجتملع ترتتلب عليه عدة 
نتائلج اهمها انعدام السللم واالمن املجتمعلي وبالتايل يؤدي 
اىل توقف عجلة الحياة يقابلها تشلوه يف النسليج االجتماعي 
كونها تخلف آهات وويالت مجتمعيه تمتد اثارها اىل املستقبل 
وخالقة اجواًء متشنجة تمتد لثارات يدفع ثمنها االبرياء دون 
ذنب لنكون امام مستقبل غامض تتناثر يف طريقه العديد من 
املطبات التي يصعب معها السيطرة عى االفعال املضادة لها.

  اذن تحتلاج هذه املجتمللللعات للخلالص من تلك الحاالت 
الشلاذة اىل التنسليق والتوحد يف الجهود املجتمعية املسلاندة 
للجهات العاملة يف امليدان من اجل مكافحة الجريمة بأنواعها 
والتلي اذا ما تم الحد منهلا فهذا يعني القضلاء عليها وبذلك 
سنضمن امن املواطن داخل بيته وصوالً ملجتمع آمن خايل من 

الجريمة. 

بالتزاملن مع نهايلة التجربلة االنتخابية التي أجريلت يف العارش من 
الشلهر الجاري، وما دار حولها من شلبهات وتساؤالت وصلت إىل حد 
الطعلن بها، يأتي اإلرهلاب مرة ثانيلة ليرضب املدن والقلرى اآلمنة 
وتحديلداً مدينلة ديلاىل والتلي تحدها خملس محافظلات إىل جانب 
امتالكها حدوداً طويلة مع إيران ما تعد حلقة وصل مهمة بني الشمال 
والوسلط، كما تعترب هذه املحافظة من املحافظات املهلللللللللمة 
يف اإلنتاج الزراعي من ناحية الحمضيات أو من ناحية إنتاجها للقمح 
حيث تعترب من األرايض الخصبلة يف اإلنتاج ومن النوعيات املتميزة يف 
البالد، كما تعترب هذه املدينة ذات مليون ونصف نسمة تتميز بتنوعها 
القومي واملذهبي، وما تميزت به هذه املدينلللللللللة هو التعايش 
االجتماعلي بلني مكوناتهلا، والتلللللللللزاوج بلني عوائلها حتى 
أصبلللللللحت مكوناتها متماسلكة من حيث العمق القبيل أو حتى 
من حيث العالقات االجتماعية فيما بينهم ما جعل هذه املدينة تعيش 

أجواء هذا التعايش طيلة سنني مضت.
ال شك أن الوضع األمني يف العراق يخضع للتأثريات الداخلية واإلقليمية 
وحتى الدولية، إذ ال ريب أن هناك اتساقاً يف التأثري بني الوضع اإلقليمي 
واللدويل من جهة وبلني الوضع الداخيل من جهة أخلرى، وقد تحاول 
بعض األوسلاط التشلويش وألفات النظر عن االنتصلارات املتحققة 
يف الداخلل إىل أحداث الخارج السلاخنة، إال أن الوضع األمني يف اآلونة 
األخلرية كان الفتلًا يف تطوراتله وشلّكل انتقالله رسيعلة يف األحداث 
العسلكرية الجارية يف كركوك ودياىل وكذللك االنتصارات املتحققة يف 

جبهة املوصل.
يحاول اإلرهاب فتح جبهات أخرى لها لتخفيف ضغط القوى األمنية 
على هذه املجاميع ، ومحاولة فتلح هذه الجبهات يف العاصمة بغداد 
، ملن خالل إثارة موضلوع النازحني ، والدفع بهلم باتجاه العاصمة 
بغلداد ، وإثلارة ضجلة إعالميلة من جهلة ، وفتح ثغلرات يف الجبهة 
الغربيلة للعاصمة بغلداد، خصوصاً بعد الخرق األمنلي الذي حدث يف 
شلمال بغداد وتحديداً قضاء الراشلدية، إضافة إىل تعويض الخسائر 
املتكلررة للتنظيملات اإلرهابيلة وخصوصلاً داعش، يف صلالح الدين 
ودياىل واالنبار، والتي منيت بخسلائر كبرية، وتفتيت اغلب شلبكاتها 

العنكبوتية وحواضنها اإلرهابية .
ال أعتقد أن امللف األمني يمكن أن يتقدم ما لم يكن هناك تقدم ونجاح 
سليايس، ملن خالل تفعيلل مللف املصالحلة الوطنيلة يف املحافظة، 
وإيجاد أرضية بني املكونات السياسلية، كما أن امللف األمني سينجح 
إذا تحققت أسس املصالحة الوطنية وتفعيلها والتي تحتاج إىل تكاتف 
الجميلع ملع وجلود النيلة الصادقة يف بناء علراق جديلد يعيش فيه 

املكونات السياسية واملذهبية بحرية ورفاه.

بالصور.. مزارعرُ العتبة العّباسية تطرح حماصيلها للموسم اخلريفّي نقابة الصحفيني ترحب بحكم إعدام 
قاتل عبد الصمد وغايل

 أعلن قسلُم الشلؤون الزراعّيلة والثلروة الحيوانّية 
التابلع لرشكة الكفيلل لالسلتثمارات العاّمة إحدى 
أّن  االثنلني،  املقّدسلة،  العّباسلية  العتبلة  رشكات 
مزارعله قد بلارشت بتوريلد محاصيلهلا الخرضّية 
للموسلم الخريفلّي للسلوق املحلّيلة. وقلال رئيُس 
القسلم عيل مزعل اليذ، يف بيان تلقت }الفرات نيوز{ 
نسخة منه »أولت العتبُة العّباسية املقّدسة اهتماماً 
كبلرياً بالقّطاع الزراعّي وأعطته مسلاحًة واسلعًة، 
سلعياً منهلا لدعلم اإلنتلاج الزراعلّي واسلتصالح 
األرايض، بهدف زيادة املنتلوج املحيّل وعدم االعتماد 
عى املستورد، وبما ُيسلهم ويحّقق االكتفاء الذاتّي، 
وتشلغيل أكرب عدٍد من األيدي العاملة املختّصة بهذا 
املجال املهّم والحيلوّي«. وأضاف أّن »املحاصيل التي 

ُتنتجها املزارع هي مّما يحتاجه املواطن باسلتمرار، 
مثل: )الطماطم، الباذنجان، البطاطا، الخيار، الفلفل 
البارد والحار، الطماطم الكرزّية، الشلجر(، وبعض 
املحاصيلل الورقّيلة األَُخر، مثلل: )اللهانة الخرضاء 
والحمراء، الكلم، البصل األحمر واألصفر واألبيض(، 
وتتلّم زراعتهلا يف بيلوٍت بالسلتيكّية علدد )4( ذات 
فضلاءاٍت متعلّددة، تبلغ مسلاحة الواحلد )5000( 
مرٍت مرّبع، مضافاً إليها )95( بيتاً بالسلتيكّياً مفرداً 
تبلغ مسلاحة الواحد )516( مرتاً مرّبعلاً إضافًة إىل 
مسلاحاٍت أَُخر«. وأّكلد اليذ، أّن »املحاصيلل املنَتجة 
تمتلاز بجودتهلا لكونهلا محاصيل صديقلة للبيئة 
واألسلمدة  املبيلدات  اسلتخدام  دون  ملن   ،)ipm(
الكيميائّية، ويكون االعتماد على املبيدات األحيائّية 

واملخّصبلات العضوّية من إنتلاج رشكة خري الجود، 
وهلي منتجلات ذو فائلدٍة وقيمٍة غذائّيلة وصديقة 
للبيئة وذو وفرة، أثبتْت نجاحها إذ أعطت للمحصول 
جلودًة يف الطعلم، إضافلًة إىل مكافحتهلا األمراض 
الفايروسّية والفطرّية ومالءمتها مع أجواء العراق، 
مّما أسهم يف تغطية جانٍب كبرٍي من حاجة السوق«. 
ملن جانبه بني مديُر قسلم التسلويق يف رشكة خري 
الجلود لتكنولوجيلا الزراعة الحديثة، فلالح الفتيل، 
أّن »املواصفلات التلي تمتلاز بها محاصيلل مزارع 
العتبة العّباسلية املقّدسلة، جعلتها مطلباً للسلوق 
املحلّيلة، فهلي محاصيلل ذات قيمة غذائّيلة عالية 
نتيجًة السلتخدام أحدث التقنّيات والربامج الزراعّية 
الحديثة، ملن ناحية الرّي والتسلميد وإدارة البيوت 

البالسلتيكّية وتوفري البيئة املناسبة لنمّو املحصول، 
إضافًة إىل وجلود كادٍر متخّصص ذي خربة عالية يف 
هذا املجال، وكانلت هذه املزارع حقل تجارٍب ناجح 
مللا ُتنتجه رشكتنلا من أسلمدٍة ومبيلداٍت عضوّية، 

انعسكت إيجاباً عى إنتاجّية وجودة املحصول«.
ُيذكر أّن هلذه املزارع تعّد أنموذجاً حّياً السلتصالح 
األرايض الجرداء وتحويلهلا إىل واحاٍت خرضاء غّناء 
وُمنِتجلة، وهي تعلّد من املزارع الحديثلة واملتطّورة 
إذ تلّم رفدهلا بأحدث الوسلائل والتقنّيلات العلمّية 
الزراعّيلة املسلتخدمة يف دول العاللم، تمّخض عنها 
جنلي محصلوٍل ذي فائلدٍة وقيمٍة غذائّيلة وصديق 
للبيئلة وذي وفرة، مّما أسلهم يف تغطية جانٍب كبرٍي 

من حاجة السوق حسب كّل موسٍم.

 رحبلت نقابلة الصحفيني العراقيني،املس  الثالثاء، بحكلم إعدام قاتل 
الصحفي احمد عبد الصمد واملصور صفاء غايل.

وذكلرت النقابة يف بيلان  ان » نقابة الصحفيلني العراقيني رحبت بقرار 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية الصادر يوم االثنني والخاص 
بإصدار حكم اإلعدام بحق املدان بقضية قتل الصحفي احمد عبد الصمد 
وزميله املصور صفاء غايل اللذين اغتيال يوم 10 كانون الثاني عام 2020 

من قبل مسلحني يف محافظة البرة ». 
وعلربت النقابة عن شلكرها وتقديرها للقضاء العراقلي الذي أنصف يف 
هلذا القرار العادل األرسة الصحفية وانتزع حق عائلتي الفقيدين بإنزال 

القصاص العادل بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء«.
واضافت، ان« هذا القرار يأتي انسلجاما مع قرار الجمعية العامة لألمم 
املتحلدة الذي أعلنلت فيه يوم الثاني من نوفمرب ملن كل عام يوما دوليا 

إلنهاء اإلفالت من العقاب عى الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني«. 

 أصبحت سليارة مهجورة، متوقفة منذ نحو 47 عاًما يف شلارع إيطايل معلًما 
محلًيلا تجتذب السلياح والزوار من جميع أنحلاء العالم. فقلد أوقف أنجيلو 
فريغولنت، البالغ من العمر 94 عاما، سيارته من طراز النسيا فولفيا 1961، 
خلارج محلل بيع الصحف اللذي كان يديره ملع زوجته بريتيلال مودولو، يف 
كونجليانو، شلمال رشقي إيطاليا، يف العلام 1974. وقال فريغولنت يف حديث 
صحفي »لقد أدرت كشلك بيع الصحف تحلت املنزل ملدة 40 عاما مع زوجتي 
التي تصغرني بعرش سلنوات«. وأضاف »عندما فتحت كشلك الصحف، كنت 
سعيًدا لوقوف سيارة النسيا فولفيا أمامه ألنني كنت أفرغ الصحف يف صندوق 
السيارة ثم آخذها إىل الداخل«، وفقا ملا ذكرته صحيفة اإلندبندنت الربيطانية. 
وبعد تقاعد الزوجني، تركا السليارة يف نفلس املكان وأصبحت منذ ذلك الحني 
جزءا من املدينة الخالبة.  وبدأ السائحون والسكان املحليون يف التقاط الصور 
والتقاط صور سليلفي مع السليارة القديمة، ورسعان ما تحولت إىل منطقة 

جذب سياحي، حيث انترشت الصور عى وسائل التواصل االجتماعي.

سيارة مهجورة تصبح مقصدًا للسياح 
من أرجاء العالـم

 تواجله غابات األمازون يف أمريكا الجنوبية، الكثري من التهديدات الوجودية 
بفعلل البرش، رغم أنها رضورية ملحاربلة تغري املناخ وإنقاذ الكوكب، وربما 

تختفي نهائيا يف غضون أجيال عدة.
ويقلول قائد مروحيلة يعمل مع الرشطة الربازيليلة يف تريح صحفي إنه 
يشلعر بالغضب والحزن مما يجري من تدملري يطال غابات األمازون، ومع 

ذلك يؤكد أهمية العمل إلنقاذ هذه الغابات.
ويراقلب الطيار ما يحلدث لهذه الغابلات بصورة يومية، ويقلول إنه كلما 
تعمقلت أكثر يف الغابات وجدت الكثري من أعمال االعتداء عى أشلجار هذه 

الغابات، مثل قطع األشجار ويمكن مالحظة عمليات التجريف الواسعة.
ويضيف الطيار أن السللطات ال تفعل هنا شيئا إليقاف كل هذه النشاطات 
التلي تعد، وفلق القانون، غري رشعيلة. ويمكن وصف ما يحلدث يف غابات 
األملازون بل«التخريلب الحكومي«، إذ يحظلى املخربلون بمباركة الرئيس 
الربازييل جاير بولسلونارو، الذي ال يهتم كثريا بأرض بالده. وعى الرغم من 
أن الربازيل قد تعهدت بالعمل نحو حيادية الكربون بحلول عام 2050 ، فإن 
سلجل بولسلونارو الحافل يظهر انعدام اهتمامه بالبيئة، فعى سبيل املثال 
ميزانيات الوكاالت البيئية أصبحت يف أدنى مسلتوياتها. ويخىش العلماء أنه 
إذا اسلتمرت األمور عى ما هي عليه، فقلد ال يوجد األمازون عى اإلطالق يف 
غضون بضعة أجيال. وتعتلرب الغابات املطرية املمتدة من الربازيل إىل غريها 
من دول أمريكا الجنوبية مخزنا هائال للكربون، إذ تحتوي عى ما يعادل 12 

عاما تقريبا من االنبعاثات العاملية باملعدالت الحالية.

غابات األمازون تتآكل يوميًا.. 
واخلطر حيدق بكل البرش

دراسة حتسم اجلدل وبالدليل.. لقاح كورونا أقوى 5 مرات من املناعة الطبيعية
 حسمت دراسة حديثة النقاش 
بشلأن الحماية األكثلر فعالية 
ملن فلريوس كورونلا، والتلي 
الوبلاء  فلرتة  طيللة  شلكلت 
تساؤالً بني من يحمي أكثر من 
الفلريوس، اللقاحات أم املناعة 

الطبيعية.
فقلد كشلفت دراسلة نرشتها 
األملراض  مكافحلة  مراكلز 
األمريكيلة )يس. دي.  والوقاية 
يس(، أن األشلخاص الذيلن لم 
يتلقلوا اللقاح املُضلاد لكورونا 
حديثلاً  أصيبلوا  قلد  وكانلوا 
يكونلون أكثر عرضلة لإلصابة 

بالفلريوس بخمس ملرات، ُمقارنلة بأولئك 
الذيلن تلم تطعيمهلم بالكامل وللم ُيصابوا 
سلابقاً. وقالت روشليل والينسلكي، مديرة 
»يس. دي. يس« يف بيان »لدينا اآلن دليل إضايف 
ُيعيد تأكيلد أهمية لقاحات كورونا، حتى لو 

كان لديك إصابة سابقة بالفريوس«.
كذللك، أوضحلت أن هلذه الدراسلة تضيف 
املزيلد إىل مجموعلة األبحاث السلابقة التي 
ُتثبلت الحماية التلي توفرهلا اللقاحات من 

األعراض الشديدة لفريوس كورونا.
وأكدت أن أفضل طريقة لوقف الفريوس، هي 
الحصول عى اللقاح عى نطاق واسع وتتبع 

اإلجراءات الوقائية مثل ارتداء األقنعة وغسل 
اليدين بكثلرة والتباعد الجسلدي والبقاء يف 

املنزل عند الشعور باملرض.
إىل ذللك، وجلد فريلق البحث أن األشلخاص 
غري املُلقحلني الذين أصيبوا بعدوى سلابقة 
يف غضون 3 إىل 6 أشلهر كانوا أكثر عرضة 5 
مرات لإلصابة بالفريوس املؤكد، مختربياً عن 
أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل يف غضون 
3 إىل 6 أشلهر باسلتخدام لقلاح »فايزر« أو 

»موديرنا«.
ووجلد الفريلق نتائج ُمماثلة عنلد النظر إىل 
األشلهر التلي كان فيهلا ُمتغلري »دلتا« هو 

الساللة املُهيمنة لفريوس كورونا.

األهلم ملن ذللك، الحلظ فريق 
البحلث أن هلذه التقديرات قد 
تتغري بمرور الوقت مع تضاؤل 

املناعة.
كما رأى الفريق أن الدراسلات 
املُسلتقبلية يجلب أن تأخلذ يف 
التي ُتسلببها  املناعة  االعتبلار 
العدوى والتي ُيسببها اللقاح مع 
مرور الوقت خالل فرتة الوباء. 
وأشلار الباحثلون إىل أن هناك 
حاجة أيضاً لبحث إضايف للقاح 
»جونسون آند جونسون«. كما 
ُينصلح حالياً أولئك الذين تلقوا 
لقلاح »جونسلون« بالحصول 
عى جرعة ُمعززة بعد شهرين عى األقل من 

الجرعة األوىل.
وشددت الدراسلة عى أنه بشكل عام، يجب 
تطعيلم جميلع األشلخاص املؤهللني ضلد 
فلريوس كورونلا يف أقرب وقلت ُممكن، بما 
يف ذلك األشلخاص غري املُلقحني أو حتى من 

سبق لهم اإلصابة بالفريوس.
جدير بالذكر أن األبحاث من مراكز السيطرة 
على األملراض والوقايلة منها تشلري إىل أن 
األفراد غلري املحصنني أكثلر عرضة 11 مرة 
للوفاة ملن كورونا و10 ملرات أكثر عرضة 

لالحتياج إىل املستشفى بسبب أعراضهم.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


