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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن مستش�ار حكوم�ي، أم�س الس�بت، عن 
انخفاض كبري للدين الخارجي للبالد اىل 20 مليار 
دوالر بع�د ان بلغ العام امل�ايض 133 مليار دوالر 
وس�ط تأكيدات بان العام املقبل س�يكون خالياً 

من الضائقات املالية والقيود التمويلية.
وأك�د مظه�ر محم�د صال�ح، مستش�ار رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي للش�ؤون املالية، 
انخف�اض الدي�ن الع�ام الخارجي للب�الد إىل 20 
ملي�ار دوالر، فيم�ا أكد أن العام 2022 س�يكون 

خالياً من الضائقات املالية والقيود التمويلية.
ون�وه اىل ان »الدي�ن الع�ام الخارج�ي للعراق يف 
تن�ازل وهو بح�دود ال�20 ملي�ار دوالر واملوازنة 
العام�ة تتحم�ل خدم�ات إطف�اء الدي�ن وع�ى 
وف�ق توقيت�ات مرس�ومة«. وأش�ار، يف ترصيح 
صحفي، اىل أن »الدي�ن الداخيل ما زال هو األكرب 
يف الوقت الح�ارض ويفوق الدين الخارجي بثالث 
م�رات، لكنه يبقى محصوراً يف إطار النظام املايل 
الحكوم�ي حرصياً، وليس ل�ه صلة بالجمهور«.
وأض�اف أن »العراق يف تعاٍف وس�يعيش حتماً يف 
ع�ام 2022 املقبل دون ضائق�ات مالية أو قيود 
تمويلية، يسببها نقص االيرادات، وذلك النتعاش 
س�وق الطاقة وازدهار الطلب عى النفط، فضالً 
ع�ن ارتف�اع حصيل�ة إنت�اج العراق م�ن النفط 
بواق�ع 400 ألف برميل يومياً«. وبني املستش�ار 
االقتصادي أن »هذه اإلضافة عى اإلنتاج اإلجمايل 
الحايل للنفط ولوحدها فقط س�تدر إيراداً سنوياً 
مضافاً يقدر بنح�و 17 تريليون دينار عراقي اذا 

ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دوالراً«.
التفاصيل ص2

العراق يعلن جتاوز »الضائقات املالية«
يعول على ارتفاع األسعار وزيادة إنتاج النفط.. والدين اخلارجي يسجل »اخنفاضًا كبريًا« عام 2022 حمافظ بغداد يفتتح مركز
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       بغداد / المستقبل العراقي

بدعوة م�ن تجم�ع املهنيني وق�وى التغيري والحري�ة، خرج آالف 
الس�ودانيني، أمس السبت، إىل الش�وارع للتظاهر ضد العسكريني 
يف »مليوني�ة 13 نوفم�رب« كم�ا أطلق�وا عليها، مطالب�ني بعودة 
املدنيني إىل السلطة يف السودان ومنددين  ب�«االنقالب العسكري«. 
وتحولت مدينة الخرطوم إىل مدينة أشباح. كانت شوارعها فارغة 
م�ن الن�اس والس�يارات، ون�رت أع�داد هائلة من ق�وات األمن 
عى مس�توى املسالك الرئيس�ية ومفارق الطرق ملنع املتظاهرين 
م�ن الوصول إىل قل�ب املدينة والتجمه�ر أمام مؤسس�ات الدولة 
وقرص الرئاس�ة ومرك�ز القيادة العامة.  ورفع الس�ودانيون علم 

بالده�م لريف�رف يف س�ماء الخرط�وم. فيما قام ش�بان بترتيس 
الطري�ق لعرقل�ة حركة املرور وهذا ش�كل من أش�كال الضغوط 
التي يمارس�ها رجال ونس�اء »املقاومة« من أجل إسقاط »نظام 
العس�كر«. وتأت�ي ه�ذه املظاه�رة بع�د يومني فقط م�ن إعالن 
قائد املجلس العس�كري عب�د الفتاح الربهان عن أس�ماء أعضاء 
مجلس س�يادي انتقايل جديد. ويرتأس بره�ان هذا املجلس فأدى 
اليمني الدس�تورية مس�اء الخميس. فيما أعاد أيضا العمل باملواد 
الدس�تورية التي جمدها منذ أسبوعني. دوليا، أعربت عديد الدول 
الغربية عن قلقها إزاء ما أسمتها »املزاعم« بشأن تشكيل مجلس 
سيادي جديد يف السودان، داعية إىل عودة رئيس الوزراء السوداني 

عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة يف أرسع وقت.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجل�س الخدمة االتح�ادي، أمس 
الس�بت، ان األس�بوع املقب�ل س�يكون 
موعدا ملقابل�ة حملة الش�هادات العليا 
م�ن العلوميني.  وقال الناطق الرس�مي 
ملجل�س الخدمة وس�ام اللهيبي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »موعد مقا99بالت حملة الشهادات 
العليا املش�مولني بقانون رقم 59 لسنة 
ي�وم  س�يكون  العلومي�ني  م�ن   2017
الثالثاء املقبل 16 / 11 / 2021  ولغاية 
يوم االحد 28/ 11 /2021 واثناء الدوام 

الرس�مي«.   وبني اللهيب�ي أن »املقابلة 
س�تكون يف مقر مجلس الخدمة العامة 
املح�ددة  املواعي�د  وحس�ب  االتح�ادي 
للذي�ن س�يتم اش�عارهم برس�ائل عرب 
الربي�د االلكرتوني لحضور املقابلة وفق 
التاريخ املحدد يف تلك الرس�الة ليتسنى 

للجنة انهاء اعمالها بشكل عاجل«.   
وأكد أن »االس�ماء التي سيتم مقابلتها 
تمثل الدفعة األوىل م�ن املتقدمني الذين 
اجتازوا املرحل�ة األوىل من التقديم دون 
اعرتاض، مضيفا انه سيتم اإلعالن الحقا 
عن مقابلة املتقدمني الذين سيجتازون 
املرحل�ة األوىل م�ن التقدي�م بع�د قبول 

اعرتاضهم وإكمال إجراءاتها ، علما انه 
س�يتم االعالن عنها بعد مصادقة لجنة 
االعرتاض�ات عليها«. داعي�ا »املتقدمني 
اىل متابعة ايميالتهم الس�تالمهم اشعار 
م�ن املجل�س يبني له�م موع�د املقابله 

واملكان والزمان«.   
كما أش�ار اللهيبي غى رضورة مراعاة 
الجوان�ب التالي�ة م�ن قب�ل املتقدم�ني 

إلكمال إجراءات املقابلة :  
1- املستمس�كات الثبوتي�ة املطلوب�ة ) 
هوية أحوال املدني�ة / البطاقة املوحدة 
أو جواز سفر نافذ أو بطاقة الناخب  + 
بطاقة السكن  أو تأيد سكن ( بالنسخة 

االصلية  ونسخة عنها بصورة ورقية.  
2- صورة شخصية عدد )3(.  

3- ضمن إجراءات املقابلة سيتم التوقيع 
ع�ى نموذج تعهد من قب�ل كاتب العدل 
س�يكون متواجد م�ع لجن�ة املقابالت 
وفق متطلبات القانون رقم )59( لسنة 
2017 امل�ادة )7( التي ق�ررت أن يكون 
تعي�ني حام�يل الش�هادات العلي�ا )كالً 
حس�ب محافظته التي يسكن فيها ويف 
حال تقدم حامل الشهادة العليا للتعيني 
يف محافظة أخ�رى يلتزم بالخدمة فيها 

ملدة عر سنوات( .  
التفاصيل ص2
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مرصف الرافدين يطلق سندات »بناء« للمواطنني
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه مرصف الرافدين فروعه باس�تقبال طلبات املواطنني الراغبني برشاء س�ندات }بناء{.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »فروع 
املرصف بدأت املبارشة ببيع س�ندات »بناء« للمواطنني الراغبني بالرشاء«. واشار البيان اىل 
ان »املرصف حدد يف تعليماته ضوابط البيع من ضمنها سند فئة 500 الف دينار بفائدة )6 
باملئة( ملدة س�نتني وس�ند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية )7 باملئة( ملدة اربع سنوات«. 
ودعا املرصف »املواطنني الراغبني بالرشاء تقديم طلب مبارش اىل فروع املرصف مستصحبني 
معهم املستمسكات التعريفية االصلية مقابل منح املرصف للزبون ايصاال مقابل ما يدفعه 
من مبلغ لرشاء الس�ندات«. ولفت البي�ان اىل ان »املواطنني الراغبني برشاء س�ندات البناء 
مم�ن ال يملكون حس�ابا مرصفيا ويتعذر عليهم فتح الحس�اب اثن�اء عملية الرشاء فيتم 
قبول فتح حس�ابات مرصفية ال حقة لهم من اجل ان يتم فيها ايداع اس�تحقاقات الس�ند 

مستقبال من فوائد سنوية وكذلك القيمة االسمية للسند عند االطفاء«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن مستش�ار حكوم�ي، أمس الس�بت، عن 
انخف�اض كب�ر للدي�ن الخارجي للب�الد اىل 20 
ملي�ار دوالر بعد ان بلغ العام املايض 133 مليار 
دوالر وس�ط تأكيدات بان العام املقبل س�يكون 

خالياً من الضائقات املالية والقيود التمويلية.
وأك�د مظه�ر محمد صال�ح، مستش�ار رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي للش�ؤون املالية، 
انخف�اض الدين الع�ام الخارجي للب�الد إىل 20 
ملي�ار دوالر، فيما أكد أن العام 2022 س�يكون 

خالياً من الضائقات املالية والقيود التمويلية.
ون�وه اىل ان »الدي�ن العام الخارج�ي للعراق يف 
تن�ازل وهو بحدود ال�20 ملي�ار دوالر واملوازنة 
العامة تتحمل خدم�ات إطفاء الدين وعىل وفق 

توقيتات مرسومة«. 
وأشار، يف ترصيح صحفي، اىل أن »الدين الداخيل 
ما زال هو األكرب يف الوقت الحارض ويفوق الدين 
الخارجي بثالث م�رات، لكنه يبقى محصوراً يف 
إطار النظام امل�ايل الحكومي حرصياً، وليس له 

صلة بالجمهور«.
وأض�اف أن »الع�راق يف تعاٍف وس�يعيش حتماً 
يف ع�ام 2022 املقب�ل دون ضائق�ات مالي�ة أو 
قي�ود تمويلية، يس�ببها نقص االي�رادات، وذلك 

النتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب عىل النفط، فضالً 
عن ارتفاع حصيلة إنتاج الع�راق من النفط بواقع 400 
ألف برميل يومياً«. وبني املستش�ار االقتصادي أن »هذه 
اإلضافة ع�ىل اإلنتاج اإلجم�ايل الحايل للنف�ط ولوحدها 
فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون 

دينار عراقي اذا ما بلغ متوس�ط سعر برميل النفط 75 
دوالراً«. واضاف أن »املوضوع يعتمد عىل سقوف اإلنفاق 
الكلي�ة يف املوازن�ة، وإذا ما افرتض أن س�قف اإلنفاق يف 
موازنة 2022 هو نفس�ه يف العام 2021، وأن متوس�ط 
س�عر برميل النفط املتحقق عىل م�دار العام ال يقل عن 
75 دوالراً، ف�إن اإلي�رادات النفطي�ة س�تغطي لوحدها 

النفقات الكلية يف املوازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر 
اإليرادات األخرى غر النفطية«.

واوض�ح أن »ذلك يعني أنه وللمرة األوىل س�تكون هناك 
موازن�ة تحقق فائضاً مالي�اً دون الحاجة إىل االقرتاض، 
وإن تحق�ق اق�رتاض فإن�ه ال يزي�د عىل 3% م�ن الناتج 
املحيل اإلجمايل الذي نص عليه قانون اإلدارة املالية النافذ 

بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها 
بقروض دولية«، مردف�اً بالقول: »ويف تقديري 
ال تزي�د عىل 3 مليارات دوالر يف الس�نة، إضافة 
اىل قرض البناء املطروحة س�نداته للتداول عىل 

الجمهور بواقع تريليون دينار«.
يش�ار اىل ان وزي�ر املالي�ة عيل ع�الوي كان قد 
كش�ف يف الثام�ن من ايل�ول من الع�ام املايض 
2020 ع�ن إن حجم الدي�ن الخارجي بلغ 160 
تريلي�ون دين�ار )نح�و 133.3 ملي�ار دوالر(. 
وأضاف الوزير أمام الربملان يف جلس�ة ملناقشة 
املوازنة، إن »حجم الدين الكيل يشكل 80 إىل 90 

باملئة من الناتج الوطني العراقي«.
وأوض�ح أن 40 ملي�ارا م�ن الدي�ن الخارج�ي، 
هي للكويت والس�عودية، تعويضات عن حرب 
الخلي�ج األوىل الت�ي اندلع�ت ع�ام 1991 عقب 

احتالل العراق للكويت.
والع�راق ثان�ي أك�رب منت�ج للنف�ط يف منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول »أوبك«، بمتوس�ط 4.5 
ماليني برميل يوميا، حيث تعتمد البالد بنس�بة 
97 باملئ�ة عىل إي�رادات النفط لتموي�ل موازنة 
البالد السنوية. واتخذت حكومة الكاظمي منذ 
تش�كيلها يف ايار عام 2020 سلس�لة إجراءات 
تقش�فية ته�دف إىل خف�ض النفقات تماش�يا 
مع تراج�ع اإليرادات، وأجرت تعديالت واس�عة 
يف إدارة اإلي�رادات املالي�ة أبرزه�ا املناف�ذ الحدودي�ة، يف 
مسعى إلنهاء الفس�اد ورفد خزينة الدولة باألموال غر 
ان االرتف�اع الحايل الس�عار النفط سيس�هل عىل العراق 
التخفي�ف من عملي�ات التقش�ف والغاء ق�رارات وقف 

التوظيف اضافة اىل وقف عمليات الدين الخارجي.

يعول على ارتفاع األسعار وزيادة إنتاج النفط.. والدين اخلارجي يسجل »اخنفاضًا كبريًا« عام 2022

العراق يعلن جتاوز »الضائقات املالية«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س الخدم�ة االتح�ادي، أمس 
س�يكون  املقب�ل  األس�بوع  ان  الس�بت، 
موع�دا ملقابل�ة حمل�ة الش�هادات العليا 
م�ن العلومي�ني.  وق�ال الناطق الرس�مي 
ملجل�س الخدم�ة وس�ام اللهيب�ي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»موعد مقاب�الت حملة الش�هادات العليا 
املش�مولني بقانون رقم 59 لس�نة 2017 
من العلوميني س�يكون يوم الثالثاء املقبل 
16 / 11 / 2021  ولغاي�ة يوم االحد 28/ 

11 /2021 واثناء الدوام الرسمي«.   
وبني اللهيبي أن »املقابلة س�تكون يف مقر 
مجلس الخدمة العامة االتحادي وحس�ب 
املواعي�د املحددة للذين س�يتم اش�عارهم 
برس�ائل ع�رب الربيد االلكرتون�ي لحضور 
املقابلة وفق التاريخ املحدد يف تلك الرسالة 
ليتس�نى للجن�ة انه�اء اعماله�ا بش�كل 

عاجل«.   
وأك�د أن »االس�ماء التي س�يتم مقابلتها 
تمث�ل الدفع�ة األوىل من املتقدم�ني الذين 
اجت�ازوا املرحل�ة األوىل م�ن التقديم دون 
اعرتاض، مضيفا انه س�يتم اإلعالن الحقا 

عن مقابل�ة املتقدمني الذين س�يجتازون 
املرحل�ة األوىل م�ن التقدي�م بع�د قب�ول 
اعرتاضه�م وإكمال إجراءاته�ا ، علما انه 
س�يتم االعالن عنه�ا بع�د مصادقة لجنة 
االعرتاضات عليه�ا«. داعيا »املتقدمني اىل 
متابعة ايميالتهم الس�تالمهم اش�عار من 
املجلس يبني له�م موعد املقابل�ه واملكان 

والزمان«.   
كما أش�ار اللهيب�ي غ�ىل رضورة مراعاة 
الجوانب التالية من قبل املتقدمني إلكمال 

إجراءات املقابلة :  
1- املستمسكات الثبوتية املطلوبة ) هوية 

أحوال املدني�ة / البطاقة املوحدة أو جواز 
س�فر نافذ أو بطاق�ة الناخ�ب  + بطاقة 
الس�كن  أو تأيد سكن ( بالنسخة االصلية  

ونسخة عنها بصورة ورقية.  
2- صورة شخصية عدد )3(.  

3- ضمن إجراءات املقابلة س�يتم التوقيع 
ع�ىل نم�وذج تعهد م�ن قبل كات�ب العدل 
س�يكون متواجد مع لجنة املقابالت وفق 
متطلبات القانون رقم )59( لس�نة 2017 
امل�ادة )7( الت�ي ق�ررت أن يك�ون تعيني 
حس�ب  )كالً  العلي�ا  الش�هادات  حام�يل 
محافظته التي يسكن فيها ويف حال تقدم 

حامل الش�هادة العليا للتعيني يف محافظة 
أخ�رى يلت�زم بالخدم�ة فيه�ا مل�دة عرش 

سنوات( .  
4- االلت�زام بالحض�ور اىل مق�ر مجل�س 
الخدمة العامة األتحادي يف تمام الس�اعة 
يف  اعماله�ا  تب�دأ  واللجن�ة  صباح�اً   )8(
تم�ام الس�اعة )9( صباح�اً وف�ق تاريخ 
االيام املح�ددة لكل محافظ�ة وكما مبني 
يف الج�دول إدناه) للذين وصلتهم رس�الة 

االشعار عرب الربيد االلكرتوني(  
5- يف ح�ال عدم حض�ور املقابلة  يتحمل 

املتقدم نتيجة  االستبعاد .  

جملس اخلدمة حيدد موعد مقابلة محلة الشهادات العليا من العلوميني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناطق باس�م قي�ادة العمليات 
الخفاج�ي،  تحس�ني  املش�رتكة، 
أم�س الس�بت، أن الطارمية مؤمنة 
بالكامل من خط�ر االرهاب، مؤكدا 
أن الدواع�ش ب�دأوا يه�ددون أم�ن 
املواطنني. وقال الخفاجي يف ترصيح 
صحف�ي إن »العمليات العس�كرية 
التي تنفذها القوات األمنية ستبقى 
مس�تمرة حتى مالحق�ة اخر فلول 
اإلرهابي�ة«.  داع�ش  عصاب�ات 

واضاف ان »الدواعش بدأوا يهددون 
ام�ن املواطنني من خالل االعتداءات 
الق�وات  وع�ىل  عليه�م  اإلرهابي�ة 
الواج�ب مالحقتهم  األمني�ة وم�ن 
وتفعيل الجهد االستخباري وإعادة 
القطع�ات وادامة  انتش�ار وتوزيع 
الزخم األمني يف املناطق الرخوة التي 
يحاول اإلرهاب ان يستغلها«. واشار 
اىل ان »الطارمي�ة مؤمن�ة بالكامل 
والجهد العشائري فيها قوي فضال 
عن االنتش�ار االستخباري واملتابعة 

املستمرة«.

الناطق باسم العمليات املشرتكة عن الطارمية: 
مؤمنة بالكامل من »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت مفوضية االنتخابات، عىل حقيقة وجود »تهديدات 
وضغ�وط« عليه�ا للتأث�ر بش�أن نتائ�ج االنتخاب�ات 

الربملانية التي جرت يف العارش من الشهر املايض.
 وق�ال عضو اع�الم املفوضية عماد جمي�ل يف ترصيح 
متلفز »ال توجد تهديدات او ضغوط داخلية او خارجية 
واملفوضي�ة أكملت عمله�ا يف العد والف�رز اليدوي قبل 

يومني ولم نتلق مثل هذه التهديدات«.
وأضاف »ال نحتاج اىل تحذيرات او تهديدات بشأن أمانة 

مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ىل أصوات الناخب�ني وحقوق 
املرشحني وهي ال تخفي أرساراً عىل أحد أبداً« مؤكدا ان 

»مجلس املفوضني جاد يف عملية إنصاف الجميع«.
وبش�أن موعد إع�الن النتائج النهائي�ة لالنتخابات قال 
:«س�يكون ذلك يف األيام القليلة املقبل�ة وقريباً جداً بعد 
مصادق�ة الهي�أة القضائية عىل نتائ�ج الطعون والبت 
فيها«.وأش�ار جميل اىل انه »املفوضية ستنتهي غداً او 
بغد غد من إرس�ال نتائج الطعون اىل الهيأة القضائية« 
الفت�ا اىل ان »15 محافظ�ة بم�ا فيها بغداد بش�طريها 
}الرصاف�ة والك�رخ{ قدمت طعوناً بالنتائج باس�تثناء 

واسط والسليمانية ودهوك«.
وبني انه »تم ع�د وفرز 16 الفاً و969 محطة ونتائجها 
كانت مطابق�ة تقريبا مع التصوي�ت االلكرتون ولكت 
يمك�ن ان ُتغ�ر بع�ض عملي�ات الع�د والف�رز لنتائج 

االنتخابات«.
ونفى عضو اعالم املفوضية بش�دة »وجود }سرفرات{ 
يف أي دول�ة وه�ي موج�ودة فقط يف املكت�ب الوطني يف 
بغ�داد« مبين�اً ان »3681 جه�ازاً فق�ط توق�ف لوجود 
خلل فيه من أصل 58 الف جهاز« مش�راً اىل ان »قانون 

االنتخابات ال يجيز إجراء العد الفرز اليدوي الشامل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نعت خلية اإلعالم األمني، أمس السبت، العميد الركن جاسب 
كاظم عطية الرساي، قائد املنطقة الخامس�ة يف قيادة قوات 

رشطة حرس الحدود، الذي تويف إثر حادث سر.  
وقالت الخلية يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
أنه »ببال�غ الح�زن واألىس، تنعى قيادة العمليات املش�رتكة 
املغفور له )العميد الركن جاس�ب كاظم عطية الرساي( قائد 

املنطقة الخامس�ة يف قيادة قوات رشطة حرس الحدود، الذي 
وافته املنية أثر حادث سر«.  

وأضافت أنه »يف الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل 
عام وقيادة قوات رشطة حرس الحدود بش�كل خاص بوفاة 
هذاالضاب�ط املهن�ي الذي ع�رف بحبه لوطن�ه والدفاع عنه، 
نتقدم بخالص العزاء واملواس�اة اىل ذويه ومحبيه، نسأل الله 
العظ�����يم أن يتغمده بواس�ع رحمت�ه ومغفرته ويدخله 

فسيح جناته«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وكي�ل وزارة الداخلي�ة الفري�ق عماد 
محمد محمود كوادر مراكز العمليات التابعة 
لوكالة شؤون الرشطة يف بغداد واملحافظات 
بمتابع�ة الحوادث االمني�ة والطارئة وتبني 
معالجته�ا يف وقت قي�ايس حفاظا عىل امن 

وسالمة جميع املواطنني.
كما أعلنت وكالة ش�ؤون الرشطة وتوابعها 

يف وزارة الداخلي�ة ع�ن حصيل�ة واجباته�ا 
االمني�ة والخدمي�ة واالنس�انية للفرتة من 
5/11/2021 ولغاي�ة 12/11/2021، وقد 

جاءت كالتايل:
1.حاالت انسانية 17

2.فض املشاجرات 1193
3. ضبط عجالت مطلوبة 52

4.تربع بالدم 19
5.انقاذ الغرقى 1

6.القب�ض عىل تج�ار ومروج�ي ومتعاطي 
املخدرات 189

7.القبض عىل متسولني 623
8.القبض عىل رساق 20

9.القبض عىل مخمورين 855
10.القبض عىل حاالت العنف االرسي 72 

11. احالة متهمني اىل املحاكم 192
12. ضبط اسلحة 55

13.كشف مرسح الجريمة 189

14. تنفيذ اوامر القبض 1602
15.القبض عىل ارهابي 12

16. ابطال مفعول عبوة ناسفة 69 
17. طبع لوحات السيارات 17167
18. اصدار اجازات السوق 15192

19. اصدار سنوية السيارات  26753
العيارات  20.القب�ض ع�ىل مطل�����ق�ي 

النارية 19
21.الدكات العشائرية 9.

اعل�ن رئيس منظم�ة الح�ج والزيارة 
اإليراني�ة، ع�يل رضا رش�يديان، أمس 
الس�بت، أن ايف�اد القوافل م�ن إيران 
لزي�ارة العتبات الديني�ة يف العراق يبدأ 
األحد.وقال رش�يديان  الي�وم  رس�ميا 
لوس�ائل إع�الم إيراني�ة، إن�ه »وفق�ا 
للربنامج املعلن س�يبدأ اعتبارا من يوم 
االح�د ايفاد قوافل الزي�ارة اىل العتبات 
املقدسة )يف العراق( وبامكان الراغبني 
بهذه الزي�ارة مراجع�ة مكاتب الحج 
والزيارة املرخصة لتسجيل اسمائهم«.
وأشار إىل أن »تاشرة الدخول اىل العراق 
ق�د الغيت للرحالت الجوي�ة فقط وان 
العراق لن يصدر اي تاش�رة للزيارة«. 
وأض�اف »ال امكانية لاليف�اد للعتبات 
املقدسة عن الطريق الربي وينبغي ان 
يتوجه جميع الزوار جوا اال انه بناء عىل 
االتف�اق الحاصل ب�ني الطرفني )إيران 
والعراق( فان االمكانية متوفرة لعودة 
الزوار ب�را«. وأوضح أن »كلفة الزيارة 
اىل العتبات املقدس�ة لفرتة اسبوع كما 
كان�ت علي�ه يف املايض ت�رتاوح ما بني 
8.5 مليون اىل 9.2 مليون تومان وفيما 
ل�و اراد الزائ�ر العودة برا ف�ان الكلفة 
س�تنخفض اىل ما بني 5.6 مليون و 6 
ماليني تومان«. ورصح رشيديان بانه 
ع�ىل ال�زوار ان يخضعوا قب�ل 72 من 
الرحل�ة الختبار PCR )فحص االصابة 
او عدم االصابة بفروس كورونا( عىل 
ان تكون النتيجة سلبية وقال: انه عىل 
الزوار ايضا قبل العودة للبالد الخضوع 
الختب�ار PCR يف الع�راق وكلفت�ه 1.5 
مليون تومان، لذا فاننا نسعى من اجل 
ان يتم االختبار م�ن قبل املركز الطبي 
ملنظمة الح�ج والزي�ارة بالتعاون مع 
جمعية الهالل االحمر ويف هذه الحالة 
ستنخفض كلفة االختبار اىل نحو 250 

الف تومان.

املفوضية تنفي وجود »هتديدات وضغوط«.. وتؤكد: إعالن النتائج النهائية بات قريبًا 

العمليات املشرتكة تنعى ضابطًا رفيعًا يف قيادة حرس احلدود

وكيل وزارة الداخلية يوجه بمعاجلة احلوادث االمنية بـ »وقت قيايس« للحفاظ عىل أمن املواطنني
الوكالة شؤون الشرطة حلت مئات القضايا خالل اسبوع

اليوم.. إيران توفد قوافل 
من الزائرين إىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

قتلت قوات الفرقة الثامنة يف الجيش، أمس الس�بت، آمر مفرزة القناصني 
يف عصابات داعش االرهابية يف محافظة كركوك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »ووفقاً 
ملعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء 45 الفرقة 
املش�اة اآللية الثامنة من قتل آمر مفرزة القناصني اإلرهابي }ي.أ{ امللقب 
ب�}أب�و قتادة{ وإصابة اثن�ني من عصابات داع�ش يف منطقة البو محمد 

بوادي الشاي يف محافظة كركوك، بعد نصب كمني محكم لهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة الخارجية العراقية س�حب رخصة عم�ل القنصل البيالرويس 
الفخري يف بغداد بشكل مؤقت.  

وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف يف ترصيح للقناة الرسمية، إن 
»وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيالرويس 
الفخ�ري يف بغ�داد«، مش�را إىل أن »هذه الخطوة تأت�ي لحماية املواطنني 

العراقيني من شبكات تهريب البرش عرب روسيا البيضاء وبولندا«.  
وأضاف، أن »س�فارة العراق يف موس�كو ووارشو تنس�قان جهود العراق 
لع�ودة طوعية للعالقني عىل حدود روس�يا البيض�اء - بولندا«، الفتا إىل أن 

»العراق أوقف رحالت الطران املبارش بني العراق وروسيا البيضاء«.

اجليش يطيح بـ »أبو قتادة« آمـر مفـرزة قنايص 
»داعش« يف كركوك

إثر أزمة اهلجرة.. قرار عراقي بشأن تواجد 
القنصل البيالرويس ببغداد 

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر عض�و تحال�ف ق�وى الدولة 
الوطني�ة قاس�م املعم�وري، أمس 
السبت، من خطورة خاليا داعش يف 
دياىل، مبينا ان هناك بيئة جعرافية 

حاضنة لها.
»العملي�ات  إن  املعم�وري  وق�ال 
العسكرية التي  تجري يف املحافظة 
االن بس�بب ان داعش يف املحافظة 
لم ينتهي بع�د رغم انتصار القوات 
األمنية والحش�د وجميع القطعات 
العس�كرية اال ان خالي�ا وحواضن 
داعش اإلرهابية ال تزال موجودة«. 

واضاف ان »هنال�ك بيئة جغرافية 
جب�ال  يف  كم�ا  لداع�ش  حاضن�ة 
حمرين والهضبة واملناطق املحاذية 
لح�وض نه�ر دياىل وال�ذي يحتوي 
عىل االحراش والقصب والبس�اتني 

الكثيفة«. 
االرض تجع�ل  ان »طبيع�ة  وب�ني 
اوكار داعش لهذه املناطق س�هلة، 
مع وج�ود الحواضن م�ن املناطق 
القريب�ة واملج�اورة وتك�ون اوكار 
إرهابي�ة والت�ي تس�اعد يف رضب 
الق�وات األمني�ة واس�تهداف ام�ن 
األهايل وهذه مس�تمرة ولم تنتهي 

يف دياىل«.

عضو بقوى الدولة حيذر من »داعش« يف دياىل: 
لـم ينته وهناك بيئة حاضنة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة، يحيى رس�ول، 
أم�س الس�بت، تفج�ر 10 عبوات 
ناس�فة وضب�ط ك�دس لالس�لحة 

واملتفجرات يف حمرين.
وقال رسول يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »قيادة 
عمليات دي�اىل نفذت عملية للبحث 
والتفتيش يف سلسلة جبال حمرين 

وبثمانية بمشاركة قطعات الجيش 
الش�عبي  للحش�د  دي�اىل  ومح�ور 
والتحقيقات  االستخبارات  ووكالة 
الرسي�ع  ال�رد  وفرق�ة  االتحادي�ة 
وبإسناد جوي من طران الجيش«. 
واضاف ان »النتائج األولية تضمنت 
تفجر اكثر من 10 عبوات ناسفة، 
وضبط كدس لالسلحة واملتفجرات 
كان بداخ����ل�ه 13صاروخ و 15 
رمان�ة يدوي�ة وعبوتني ناس�فتني 

وهاون 60 ملم«.

تفجري 10 عبوات ناسفة وضبط كدس لالسلحة 
واملتفجرات يف محرين
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل/الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ العراق عن 
وصول اربعة جنائب مع س�احباتهم اىل ميناء ابو فلوس 
التجاري . وقال مدير عام املوانئ الدكتور املهندس فرحان 
الفرط�ويس ان مين�اء أبو فل�وس يعمل بطاق�ة إنتاجية 
عالية ويقدم خدمات متكامل�ة وتنفيذاً لتوجيهات وزير 
النق�ل الكابتن نارص حس�ن بندر الش�بيل برضورة رفع 
جميع القدرات االس�تيعابية للموانئ لجذب واستقطاب 

الرشكات البحرية العاملية 
واضاف املدير العام ان ارصفة ميناء ابو فلوس استقبلت 
اربع جنائب وساحبات محملة باطنان من مادة الكلنكر 
وج�رت عملي�ات التفري�غ والش�حن واالرس�اء واالقالع 

بالتع�اون والتنس�يق ب�ن ادارة امليناء وعملي�ات املالحة 
البحرية .

بدوره�ا، الرشك�ة العامة ملوان�ئ الع�راق، يف ميناء الفاو 
الكب�ر، فريق علمي بحثي من مركز علوم البحار قس�م 
االحي�اء البحري�ة، و ذلك لجمع عينات للبح�وث العلمية 

التي تعنى بدراسة امليناء .
وأش�ار مدير عام موانئ العراق الدكتور املهندس فرحان 
الفرط�ويس اىل: توجيه�ات وزي�ر النق�ل الكابت�ن نارص 

حسن بندر الشبيل الداعمة للقطاعات كافة 
مبيناً، ن أب�واب موانئ الرشكة مفتوح�ة للجميع ونحن 
عىل اس�تعداد تام للتعاون والتنس�يق مع جميع الجهات 
الحكومي�ة وغ�ر الحكومية م�ن أجل االرتق�اء وتطوير 

مفاصل قطاع املوانئ .

والجدير بالذكر ان الفريق العلمي يضم أساتذة ومختصن 
من مركز علوم البحار قس�م األحياء البحرية جاء لجمع 
عين�ات تخص ميناء الفاو الكبر اذ ق�ام الفريق البحثي 
بأخذ ثالث عين�ات من كارسّي االمواج الغربي والرشقي، 
وعين�ات مختلف�ة اخرى تخ�ص االحي�اء امللتصقة عىل 
الصخور والطن، وقياس�ات البيئية كالح�رارة وامللوحة 
وغره�ا، فيما قدم الوف�د الزائر يف نهاية زيارته ش�كره 
وامتنان�ه اىل إدارة الرشك�ة ومالكات مين�اء الفاو الكبر 
عىل حس�ن الحف�اوة واالس�تقبال وتوف�ر زورق لجمع 

العينات البحرية .
إىل ذلك، ش�اركت الرشكة العامة ملوانئ العراق بانتش�ال 
الحفارة اليمامة العائدة إلحدى رشكات التشغيل املشرتك 
العاملة يف ميناء خور الزبر رصيف )A ,11  ( وهي تعمل 

عىل تحسن أالعماق فيه .  
وق�ال مدير عام موانئ العراق الدكت�ور املهندس فرحان 
الفرطويس ان سياس�ة اإلدارة العلي�ا للرشكة  توجيهات 
وزي�ر النق�ل الكابتن ن�ارص الش�بيل ته�دف إىل التعاون 
والعمل مع رشكات التشغيل املشرتك وتقديم كامل الدعم 
له�م موضحا أن هذه الحفارة قد تعرضت للغرق يف وقت 
س�ابق وها هي موانئ العراق تقدم املساعدة يف انتشالها 

من خالل قسم االنقاذ البحري. 
من جانب آخر بن مدير قسم االنقاذ البحري ر. مهندسن 
طال�ب حميد ثويني ان الكوادر الفنية والهندس�ية تعمل 
عىل املساعدة يف انتش�ال الغريق وتم تمرير اسالك الرفع 
تح�ت الغري�ق وس�يتم رفعهه بواس�طة الرافع�ة أبا ذر  

لغرض تعويمها او نقلها إىل مكان مخصص.

النقل تستقبل فريق علمي جلمع »عينات« من ميناء الفاو الكبري
شاركت بانتشال حفارة غارقة يف خور الزبري وأكدت وصول جنائب حمملة بـ »الكلنكر« اىل ابي فلوس

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة، أم�س الس�بت، ع�ن 
تصاع�د وترة تجهيز الطحن ضمن مرشوع 
السلة الغذائية التي تجهزها عىل املواطنن يف 

عموم محافظات العراق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، انها »وزع�ت اكثر من 
)٤( مالي�ن كيس م�ن م�ادة الطحن ضمن 

مخصص الحصة التاسعة«. 
واوضحت، أن »االس�واق املحلي�ة ومن خالل 
فرق الرصد امليداني�ة لدائرة الرقابة التجارية 
ورشك�ة تصني�ع الحبوب ش�هدت انخفاضا 
ملحوظا باس�عار الطحن املحيل«، مؤكدة يف 

الوقت نفس�ه بان«الحديث عن ارتفاع اسعار 
الطح�ن، يأت�ي بس�بب الطح�ن املس�تورد 
لصال�ح التج�ار والقط�اع الخ�اص ضم�ن 
الية انتاج م�ادة الصمون والخب�ز يف االفران 
االهلية«. واش�ارت اىل، ان«م�الكات الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحبوب مس�تمرة يف انتاج 
الطحن ضمن 300 مطحنة اهلية وحكومية 
تم�ارس عمله�ا بانتظ�ام ودون انقط�اع«، 
مش�ددة عىل ان »مايتم الحديث عنه بارتفاع 
اسعار الطحن هو ليس املقصود به الطحن 
املوزع ضمن الس�لة الغذائية، حيث ان هناك 
التزام م�ن قبل الوزارة لتوزي�ع الطحن عىل 
جميع املواطنن«. واضافت، انها »مس�تمرة 
وم�ن خ�الل لج�ان رقابي�ة حال�ة الس�وق 

املحلي�ة ومراقب�ة اس�عار الطح�ن وتض�ع 
اس�تنتاجات واجابات من خالل ضخ كميات 
كب�رة من مادة الطح�ن اىل املواطنن ضمن 

استحقاقاتهم ضمن البطاقة التموينية«. 
ولفت�ت اىل، ان »ال�وزارة تق�وم بتجهيز ٤50 
الف طن من مادة الحنطة املحلية اىل املطاحن 

االهلية والحكومية شهريا النتاج الطحن«. 
واهاب�ت ال�وزارة باملواطن�ن، ب�«االبالغ عن 
املخالفات وحاالت الفس�اد التي تجري بعدم 
تس�ليم مس�تحقاتهم من م�ادة الطحن من 
ال�وكالء يف جمي�ع مناط�ق الب�الد«، مؤك�دة 
ان«فرقه�ا الرقابي�ة تتاب�ع الي�ات التجهي�ز 
االهلي�ة  املطاح�ن  جمي�ع  يف  والتوزي�ع 

والحكومية«.

التجارة تعلن انخفاض أسعار الطحني يف األسواق املحلية

   المستقبل العراقي/ الغانم

ترأس محافظ واسط الدكتور محمد جميل 
املياح�ي اجتماعا لجميع مدي�ري الدوائر 
الخدمي�ة ومس�ؤويل االقس�ام والش�عب 
املعنية يف املحافظة، بحضور نائب املحافظ 
األول املعاونن، وذلك للوقوف عىل مستوى 
تق�دم العم�ل ونس�ب االنج�از الفعلية يف 

املشاريع الخدمية العاملة .
وناق�ش االجتماع تطوير خطط املحافظة 
لالس�تمرار يف تحس�ن الواق�ع الخدم�ي 
ودراس�ة حاجة املناطق حسب املحرومية 

والنسب الس�كانية والحاجة الفعلية لكل 
قط�اع خدم�ي، والوق�وف عىل مس�توى 
االس�تعدادات ملوس�م االمط�ار، وجاهزية 
عم�ل محط�ات الترصي�ف وقدرته�ا عىل 

مواجهة موسم الشتاء املمطر
وتم التأكيد عىل الرشوع بإعداد آلية جديدة 
وتطوير املواصفات الفنية الخاصة بإعداد 
كش�وفات املش�اريع وتقليل مدد االنجاز، 
م�ن أج�ل ترسي�ع األعم�ار ومضاعف�ة 
الجهود لخدمة املحافظ�ة، ومراجعة أداء 
ال�رشكات الت�ي تنف�ذ مش�اريع خدمية، 
وإعداد قوائم بالرشكات ذات األداء املميز، 
واس�تبعاد الرشكات التي لم تكن جادة يف 
عمله�ا ومراعاة الجوانب 
الجمالية وإدخال الحداثة 
يف  العرصية  والتصامي�م 
مراح�ل اعداد كش�وفات 
واالهتم�ام  املش�اريع، 
منطق�ة  كل  بحاج�ة 
وارشاك   ، وأولوياته�ا 
وذوي  املناط�ق  أبن�اء 
االختصاص يف ابداء الرأي 

واملشورة .

حمافظ واسط يرتأس اجتامعًا ملدراء الدوائر اخلدمية: 
مراجعة شاملة لتطوير اخلدمات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اكدت الهيأة العامة للمياه الجوفية عىل سعيها لتوفر املياه 
لجميع محافظاتنا ولكل ش�را من ارضنا لسد االحتياجات 
املختلفة للمياه سواء كانت لالغراض الزراعية أوالصناعية 
واألس�تخدامات اليومية املتعددة باالضافة اىل زيادة الرقعة 
الخ�رضاء والقضاء عىل ظاهرة التصحر يف املناطق البعيدة 
عن املياه السطحية كما اكد املصدر االعالمي يف الهيئة حيث 
بلغ عدد االبار املنجزة خالل ش�هرترشين االول  لعام 2021 
يف عم�وم املحافظ�ات )66( برئ باالضاف�ة اىل فحص )62( 
برئ ونصب )21( طاقم ضخ وكذلك صيانة )3( طاقم ضخ 
وتستمر الهيأة العامة للمياه الجوفية بتكثيف جهودها يف 
محافظ�ة املوصل لتوفر املياه يف املناطق البعيدة عن املياه 
الس�طحية واس�تخدامها لالغ�راض الزراعي�ة والصناعية 
باالضاف�ة اىل ارواء الحيوانات . حيث بلغ عدد االبار املنجزة 
يف املحافظ�ة )12( آبار خالل ش�هر ترشي�ن االول وفحص 
)8( ابار وبأعماق مختلفة ترتاوح بن )160� 220 (م منها 
ب�رئ دويردان جدي�د /1 وبرئ الحي العس�كري الرشقي /1 
بعمق )200( م وبرئ مرشوع ماء مجمع الرموك يف اوسفا 
بعمق )150( .وكذلك انجزت الهيأة العامة للمياه الجوفية 
حفر )3( آبار يف العاصمة بغداد  خالل ش�هر ترشين االول  
كم�ا تم فح�ص )7(  آبار يف مناطق متع�ددة من املحافظة  
بجه�ود فرقتي حفر )111 - 112( وذلك لتنش�يط الوضع 
املائي يف املحافظة وس�د االحتياج�ات االنية للمواطنن من 
املياه واستغالل املياه الجوفية بطريقة صحيحة لالغراض 
الزراعي�ة والصناعي�ة باالضافة اىل االس�تخدامات املنزلية 
املختلف�ة ومن اه�م االبار برئ مق�رة الكرخ االس�المية / 
ا بعم�ق )19( م  وب�رئ انع�اش االهوار /3 بعم�ق )19( م 

باالضافة اىل نصب طاقم ضخ واحد و صيانة طاقم ضخ.
واكدت الهيأة العامة للمياه الجوفية عىل توس�يع نشاطها 
يف محافظة كربالء املقدسة نظراً الهمية العتبتن الحسينية 
والعباس�ية املقدستن فيها وكثرة املناس�بات الدينية فيها 
تش�جيع الزائرين ع�ىل الوف�ود اليها وخدمًة له�ذه املراقد 
الرشيف�ة حي�ث انج�زت الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفية 
)8( آب�ار يف املحافظ�ة خالل ش�هرترشين االول  باالضافة 
اىل فح�ص )8( آبار لتوس�يع الرقعة الخ�رضاء يف املنطقة 
واس�تخدام مياه االب�����ار لالغ�راض الزراعية والبرشية 
والصناعي�ة ومن ه���ذه اآلبار ب�رئ جامعة كربالء / كلية 

الصيدلة / 1 بجهود فرق���ة حفر )76( بعمق )12( م .

امليــاه اجلوفيـــة تنجز 
»66« بئرًا مائيًا خالل ترشين 

االول املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني، أمس السبت، إىل 
سد املوصل يف محافظة نينوى.  

وذك�رت وزارة املوارد املائي�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »الحمداني وصل إىل سد املوصل والتقى آمر حماية 
الس�د وجرت خالل اللقاء مناقش�ة الوضع األمن�ي، وماتقوم به 
القوات االمنية من توفر الحماية للس�د، وجميع منشآته، والذي 

يعتر من أهم السدود يف البالد«.  
وعّر الحمداني عن »ش�كره للقوات األمنية ملا تقوم به من دعم  
مل�الكات الوزارة العاملة يف الس�د ويف جميع املحافظات ملس�اندة 
تش�كيالت الوزارة يف عملها إلزالة التجاوزات عن محرمات االنهر 
وبمختل�ف أنواعها واش�كالها لغ�رض تأمن إيص�ال الحصص 

املائية إىل جميع املستفيدين ويف عموم املحافظات«. 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت ادارة مطار البرصة الدويل عن خطة لتطوير وتأهيل املطار 
خالل موازنة العام املقبل 2022 لتشمل تطوير وتوسعة وتشجر 

وإنارة بوابة املطار وكذلك ترصيف البوابة.
وق�ال مدير املط�ار مرتىض عب�د الزهرة يف ترصي�ح صحفي ان 
الخطة تش�مل انشاء صالة استقبال للمسافرين تتسع ل� 1000 
شخص وكذلك انشاء بوابة خاصة وبناء محطة استقبال جديدة 

تتسع ل� 2500 مسافر.
واضاف ان اعمال التأهيل تش�مل تغير شامل لصالة املسافرين 
م�ن ناحية الديكورات وااللوان عن طري�ق رشكة خاصة بتأهيل 

املطارات.
وتابع ان هذه الخطة اعدت لها كافة الدراسات والخطط وستنفذ 

من قبل الحكومة املحلية خالل موازنة العام املقبل.

وزير املوارد املائية جيري 
جولة يف سد املوصل

كشف خطة تطوير وتأهيل 
مطار البرصة يف 2022

    بغداد / المستقبل العراقي

أجاب�ت الدائرة القانونية، يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، وزارة 
الرتبية، بشأن مش�كلة املحارضين املجانين يف محافظتي بغداد 

وكربالء.  
وأكدت الدائرة القانونية، بحسب بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أن »معالجة مشكلة املحارضين، هو من اختصاص 
وزارة الرتبية والجهات املعنية، وأن األمانة العامة ليس�ت الجهة 
القطاعي�ة املعنية بحل املوضوع، بل يقترص دورها عىل تنس�يق 
الجه�ود الحكومي�ة بش�أن معالجته«. وكان�ت األمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء، قد وجهت وزارة الرتبية، بتأليف لج�نة مش�رتكة 
تضم وزارتي الرتبية، واملالي�ة، وديوان الرقابة املالي�ة االتحادي، 
ومحافظتي بغداد وكربالء املقدس�ة؛ لدراس�ة وضع املحارضين 
املجانين وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الحاالت التي س�قطت 

سهوا، لحسم املوضوع بشكل نهائي.

األمانة العامة تقدم إجابتها إىل وزارة 
الرتبية بشأن املحارضين املجانيني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، أمس السبت، موعد إطالق 
البطاقات الوقودية للمواطنن والكمية املحددة.

وق�ال مدي�ر عام املنتج�ات النفطية، حس�ن طالب إنه »س�يتم 
اطالق البطاقة الوقودية للمواطنن بواقع 100 لرت لكل بطاقة يف 

الخامس عرش من الشهر الجاري أي بعد يومن من االن«. 
 واشار اىل انه »جرى اطالق البطاقة للمحافظات الشمالية يف األول 
م�ن ترشين الثاني الجاري بنفس الكمي�ة«، مبينا ان »الحصص 

الوقودية ستبقى مستمرة حتى انتهاء فصل الشتاء«.

املنتجات النفطية تعلن موعد إطالق 
البطاقة الوقودية: هذه الكميات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضحت مديرية املرور العامة، أمس الس�بت، بش�أن تس�قيط املركبات مقابل تسجيل 
أخرى.وذكر بيان للمديرية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »تناقلت بعض الصفحات 
ومواقع التواصل االجتماعي بأن مديرية املرور حصلت موافقة عىل تسقيط مركبة بدل 
التي يتم تسجيلها وهنا نود ان ننوه ان هذه االخبار غر صحيحة انما هو مجرد مقرتح 
قدمته مديريتنا اىل الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل وذلك لكثرة املركبات وما 
تتسببه من زخم مروري«. وبن انه »وعند صدور القرار 215 لسنة 2009 أوجب عىل كل 
مواطن عند تس�جيل اي مركبة حديثة )مستوردة( يقوم بتسقيط مركبة قديمة لغرض 
القضاء عىل املركبات القديمة ولتخفيف زخم املركبات يف الشوارع«. وأشار اىل انه »وبعد 
صدور القرار 68 لس�نة 2016 والذي سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او يدفع 
مبلغ الرس�م مقابل الحصول عىل رقم بدون تس�قيط مركبة«. ولفتت املرور اىل انه »ويف 
الش�هر الثامن تم مفاتحة االمانة العامة ملجلس الوزراء لغرض الغاء القرار 68 وتفعيل 

قرار تسقيط املركبات ولم ترد االجابة لحد اآلن«.

املرور توضح بشأن تسقيط السيارات 
مقابل تسجيل أخرى

منذ أشهر.. ذي قار ختلو من تسجيل 
اي اصابة او وفاة بـ »كورونا«

التخطيط: 2022 سيكون انطالقة 
للمشاريع واالعامر بالقطاع اخلاص

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة ذي قار، أمس السبت، عدم تسجيلها أية اصابة بفروس 
كورون�ا ووفي�ات وللمرة االوىل منذ اش�هر .وقال مص�در طبي، يف ترصيح 
صحفي، ان »النتائج التحليل املختري لم تس�جل أية اصابة بكورونا، فيما 
س�جلت نتائج الفحوصات املخترية ش�فاء 6 مصابن«.واضاف، ان »عدد 
الفحوص�ات التي اجريت كانت 80 فحصاً الش�خاص مش�تبه باصابتهم، 
فيما لم تس�جل املحافظ�ة اليوم وفيات بكورونا«.وب�ن املصدر، ان »هذه 
االصاب�ات توزع�ت بن اقضي�ة ونواح�ي املحافظة، وبها ارتف�ع املجموع 
الرتاكمي لالصابات اىل 91080 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حاالت 

الشفاء يف املحافظة 89٤28 حالة شفاء منذ ظهور الوباء«.

  بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  التخطي�ط،  وزارة  أعلن�ت 
الس�بت، أن الع�ام املقب�ل سيش�هد 
انطالق املش�اريع اإلنتاجيَّ�ة وتعزيز 
حركة اإلعم�ار يف املحافظات.  وقال 
مدي�ر عام دائ�رة التنمي�ة اإلقليمية 
واملحلي�ة يف ال�وزارة محمد محس�ن 
الس�يد، يف ترصي�ح صحف�ي »بدأت 
يف معظم املحافظ�ات حركة اإلعمار 
والبن�اء وف�ق تخصيص�ات كل منها 
من قانون املوازنة لهذا العام 2021«، 
مش�راً إىل أنَّ »أي مبل�غ مهما كانت 
قيمته يرصف لتطوير قرية أو ناحية 
ويسهم يف رفع مستوى التنمية فيها 
وتوف�ر فرص العم�ل ويقلل الهجرة 
هو أفضل من املبالغ التي تمنح ملركز 
العاصمة، وه�ذا ما تهدف له الوزارة 
يف تحقيق التنمية املتوازنة، والتقليل 
من التنمية املكانية بن املدن الرئيسة 
واملحافظات والس�يما األش�د فقراً«.

وأض�اف أنَّ »هن�اك توّجها لالهتمام 
باملناطق املحرومة من خالل مرشوع 
)الصن�دوق االجتماعي للتنمية( عر 
إقامة مش�اريع بالتعاون مع األهايل 
كتبلي�ط الطرق وإنش�اء املدارس أو 
بع�ض املنش�آت الصغ�رة االنتاجية 
لتوفر فرص عمل لهم«.وتابع السيد 
أنَّ »التخصيص�ات املالي�ة توزع بن 
املحافظات وفق حجومها الس�كانية 
أنَّ  إىل  مش�راً  حرمانه�ا«،  ودرج�ة 
»بع�ض املدن ستش�هد توزيع أراض 
بن مواطنيها، إضافة إىل أنَّ القروض 
امليرسة تسهم يف تعزيز حركة اإلعمار 

يف املحافظات«.
املاضي�ن  »العام�ن  أنَّ  وأوض�ح 
ش�هدا تلكؤاً بس�بب ظروف جائحة 
)كورونا(، أما العام املقبل فسيشهد 
انطالق�ة أكثر يف املش�اريع اإلنتاجية 
بالقط�اع الخ�اص، ألن تغير س�عر 
رصف الدوالر أس�هم يف تحفيز بعض 

القطاعات اإلنتاجية املحلية«.

حمافظ بغداد يفتتح مركز عالج امراض القلب 
والرشايني يف مستشفى اهلالل االمحر

    بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

افتت�ح محاف�ظ بغداد املهن�دس محمد جاب�ر العطا، 
أمس األربعاء، مركزا لع�الج امراض القلب والرشاين 
يف مستشفى الهالل االحمر العراقي، وسط العاصمة.

وقال محافظ بغداد، خالل حفل االفتتاح، إن »املركز من 
شانه تقديم الخدمات الطبية، ملرىض القلب والرشاين، 
ال سيما وانه يعمل عىل مدار 2٤ ساعة للقيام بعمليات 
القس�طرة والتداخل الجراحي للم�رىض«، الفتا اىل انه 
ُنف�َذ بس�عة ٤0 رسي�ر وصالت�ن للعملي�ات، ووحدة 
للعناي�ة القلبية خاصة باس�تقبال الح�االت الطارئة، 
وعيادة استشارية، ووحدات لفحوصات املرىض، تضم 

مجموعة متطورة من االجهزة الطبية الحديثة«.
واش�ار العط�ا اىل ان »محافظ�ة بغداد ت�ويل اهتماما 
بالغا لدعم القطاع الصحي يف العاصمة«، مثمنا الجهد 

الكبر املقدم من قبل اطباء ومنتس�بي جمعية الهالل االحمر 
العراقي يف دعم القطاع الصح�ي يف العاصمة وتقديم مختلف 

اشكال الخدمات الصحية املدعومة إلهايل بغداد«.

وزارة النفط تصدر توضيحًا بشأن حقل »أريدو«: 
مكتشف منذ عام 20١6

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة النفط م�ا تداولته بعض 
وس�ائل االعالم واملواق�ع االخبارية حول 
حقل }اريدو{ يف الجن�وب. وقالت الوزارة 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه انه »ولعدم دقة بعض املعلومات التي 
اوردتها هذه الوكاالت واملواقع االخبارية 
فإن وزارة النفط توض�ح بإن هذا الحقل 
قد اكتش�ف عام 2016 وه�و يقع ضمن 
الرقع�ة االستكش�افية الع�ارشة الواقعة 
ب�ن محافظت�ي املثن�ى وذي ق�ار وه�و 
لي�س بإكتش�اف جدي�د، حيث ت�م إحالة 
الرقع�ة االستكش�افية الع�ارشة ضم�ن 

جول�ة الرتاخي�ص الرابع�ة ع�ىل ائتالف رشكت�ي لوك 
اويل الروس�ية بنسبة 60٪ وانبكس اليابانية  بنسبة 

)٤0٪(، وت�م التوقي�ع عىل العقد عام 2012«. وأش�ار 
البيان اىل ان »مساحة الرقعة العارشة تبلغ )5806( كم 
مربع وان العقد قد تضمن حفر 9 آبار و3 إستكشافية 

و6 تقييمية خالل الفرتة االستكش�افية« 
مبينا ان�ه »ونتيجة للفعاليات التي قامت 
به�ا ال�رشكات العاملي�ة املعني�ة فق�د تم 
اكتش�اف حق�ل }اري�دو{ ضم�ن الرقعة 
الع�ارشة بن�اًء ع�ىل نتائ�ج املس�وحات 
 .»2016 ع�ام  االبع�اد  ثنائي�ة  الزلزالي�ة 
ولفتت ال�وزارة اىل ان »التوقع�ات األولية 
نتيج�ة الدراس�ات التي قدمته�ا الرشكة 
تشر اىل إن املخزون النفطي يرتاوح مابن 
7 - 12 مليار برميل« منوها اىل ان »انتاج 
ال�ذروة املقرتح 250 ال�ف برميل باليوم«. 
وتابع ان »املش�غل }رشكة ل�وك اويل{ قد 
قدم إعالن االكتش�اف التج�اري ومقرتح 
التطوير التمهيدي اىل وزارة النفط لغرض 
دراس�ته م�ن قب�ل الجانب العراق�ي واملصادق�ة عليه 

للميض بتطوير الحقل«.
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مجعية 6 كانون التعاونية االستهالكية
اعالن 

تعل�ن جمعية 6 كان�ون التعاونية االس�تهالكية عن تاجري 
املح�الت املدرجة ادناه يف س�وق بغداد الجدي�دة التابع لها 
وباملزاي�دة العلنية وفق نظام بيع وتاج�ري اموال وعقارات 
التنظيم�ات التعاوني�ة فع�ى الراغبني باالش�راك باملزايدة 
الحضور يف بغداد الجدي�دة الكائن يف بغداد الجديدة مجاور 
ك�راج نقل ) ب�اب املعظم ( خلف س�ينما البيضاء س�ابقا 
ويف تم�ام الس�اعة العارشة من صباح ي�وم االحد 28 / 11 
/ 2021 مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 
20 % ( من القيمة التقديرية وعى من ترس�و عليه املزايدة 
يتحمل اجور الداللية واالعالن البالغة ) 2 % ( واي مصاريف 

اخرى .
-محل رقم / 1 
-محل رقم / 2 
-محل رقم / 3 
-محل رقم / 4 
-محل رقم / 5 

-محل رقم / 26 – سوق االمني .
-محل رقم / 6 
-محل رقم / 7 
-محل رقم / 8 
-محل رقم / 9 
محل الضالعة 

قطعة ارض بجانب السياج 
-محل رقم / 11

وزارة النقل 
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 

جلنة بيع والتاجري املركزية 
اعالن مزايدة

تعلن الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 النافذ لتاجري العقار املدرج تفاصيله ادناه 
والعائ�ده لرشكتن�ا والتي س�تجري املزايدة عليه يف محط�ة قطار البرصة  يف الي�وم )30( من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الساعة العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رسمية 
فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعى الراغبني باالش�راك  باملزايدة الحضور يف 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة بصك 
مصدق معنون المر الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا عى ان تستكمل باقي التأمينات بالسعر 
الذي ترس�و عليه املزايدة وعى املزايد اس�تقدام براءة ذمة رضيبية وجلب املستمس�كات املطلوبة ) 
هوية االحوال املدنية و ش�هادة الجنس�ية و بطاقة الس�كن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار الس�نوي ويتم 
تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع عى العقار قبل موعد 
املزايدة وعى من ترسو عليه املزايدة تسديد بدل االيجار خالل )30( يوم من تاريخ املصادقة وبعكسه 
يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتبة عليه وعيل من ترس�و عليه املزايدة مراجعة 

شعبة االمالك والعقارات / يف مقر الرشكة لغرض تبليغه  باالحالة القطعية

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

اعالن مزايدة رقم )15( 
تعل�ن رشك�ة ما بني النهري�ن العامة للبذور احدى تش�كيالت وزارة الزراعة عن اج�راء مزايدة علنية لبيع الش�عري املدور 
من س�نوات س�ابقة يف محافظة نينوى )س�ايلو بازوايا( وبكمية تقدر ) 366( ثالثمائة وس�تة وستون طن قابلة للزيادة 
والنقص�ان وذلك يف تمام الس�اعة الحادية عرش صباحا م�ن يوم االثنني املواف�ق 2021/11/29 ويف حالة مصادفة موعد 
املزايدة عطلة رسمية تؤجل لليوم الذي يليه فعى املزايدين الراغبني باالشراك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني 

مستصحني معهم االتي :
1 � التامين�ات القانوني�ة البالغة 20% من قيم�ة املزايدة بموجب صك مصدق المر الرشكة ص�ادر من املرصف الزراعي يف 

محافظة نينوى /فرع نينوى 
2 � دفع مبلغ )5000 دينار( عن قيمة االشراك باملزايدة غري قابلة للرد 

3� جلب هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة )اصل وصورة ملونة ( 
4 � بطاقة السكن )اصلية وصورة ملونة ( 

5 � تاييد سكن من املجلس البلدي حسب سكن املزايد )اصل وصورة ملونة( 
6 � كت�اب ب�راءة ذمة حديث صادر من الهيئة العامة للرضائب او كتاب عدم ممانعة من االش�راك باملزايدات واملناقصات 

حديث معنون اىل رشكة ما بني النهرين العامة للبذور 
7 � يتم فتح قائمة املزايدين يف يوم نرش االعالن يف الصحيفة يف موقع الرشكة يف نينوى / احليلة 

8 � يت�م اعتم�اد وصوالت القبض النس�خة االصلية يف موقع املزايدة وع�ى املزايدين تنظيمها قبل وقت مناس�ب يف موقع 
الرشكة  يف نينوى / احليلة لضمان اشراكهم باملزايدة او يف مكان اجراء املزايدة وقبل وقت مناسب

9 � ان الرشكة غري مس�ؤولة عن صالحية الش�عري وعن اس�تخداماته كونه فش�ل يف الفحص املختربي ضمن املواصفات 
العراقية لدائرة الثروة الحيوانية 

10 � ع�ى الراغب�ني باالش�راك باملزايدة الحضور قبل وقت مناس�ب من موعد املزايدة لغرض اس�تكمال اجراءات الدخول 
لالشراك باملزايدة 

11 � ان االشراك باملزايدة تعترب اقرار  بمعاينة املال بحالته املعروض بها وتعترب قبوال به وال يحق له االعراض الحقا
12 � لن يتم قبول اشراك اي مزايد ما لم يكمل الرشوط اعاله

ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية البالغة 2% من بدل االحالة وذلك حس�ب االجراءات املنصوص 
عليها بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 ومبلغ 1% تعظيم موارد الوزارة عى ان يتم رفع املواد 
خالل مدة اقصاها )15( يوم من تاريخ التبليغ باالحالة ويف حالة عدم رفع املال املباع ستتخذ الرشكة االجراءات القانونية 
املنصوص عليها يف قانون بيع وايجار اموال الدولة املذكور اعاله والتي تراها الرشكة مناسبة علما ان قائمة البيع واستالم 

الصكوك سيكون يف نفس مكان اجراء املزايدة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع
تنويه

ورد س�هوا يف يف االعالن املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد)2478( يف 2021/10/31 والخ�اص 
ببي�ع العق�ار تسلس�ل )2606/12 م1 الخ�ر ( العائد 
للمدي�ن ) ح�ارث وط�ارق أوالد عب�د الخ�رض لفت�ة ( 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ) رحيم حس�ني بدر (  ورد 
ان رق�م العقار  ) 2806/12 م1 الخر( خطأ والصحيح 
هو )2606/12 م1 الخر ( كما ورد ايضا دين االضبارة 
البالغ ) 206،000،000( مائتان وستة مليون دينار خطأ 
والصحيح هو ) 197760،000( مائة وسبعة وتسعون 
مليون وس�بعمائة وس�تون الف دينار ، علما ان موعد 

املزايدة يصادف يوم الثالثاء املوافق 2021/11/30.
لذا اقتىض التنويه

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

تنويه 
ل�ورود تعدي�ل يف الوثيقة القياس�ية للمش�اريع املدرجة يف 
أدن�اه تقرر تمدي�د موعد غلق وفتح العط�اءات ليوم االحد 
املص�ادف 14/ 11/ 2021 لفس�ح املجال أم�ام املناقصني  
باس�تالم الوثائق املعدلة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

أجور التنويه أعاله لذا اقتىض التنويه مع التقدير 
1- مناقصة  125-4- 2021 ) تطوير شوارع حي الخطيب 
يف قض�اء النعمانية ( املعلنة بموج�ب كتابنا املرقم 14453 

يف 2021-10-25 
2-  133- 4- 2021 ) تبليط وتطوير الشارع الحويل بطول 
1100 م. ط وع�رض 20 يف ناحي�ة الش�حيمية ( املعلن�ة 

بموجب كتابنا املرقم 14454 يف 25- 10- 2021

مديرية تنفيذ الكرادة 
العدد : 2015/1541

املدين / واثق موفق مرزة حسب اهلل
العنوان / السيدية م /821  ز/ 64  د1/9

اعالن
بالنظ�ر لتع�ذر تبليغ�ك ع�ى العن�وان املثب�ت يف اعاله 
واش�ارة اىل رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د مختار محلة 
821 ان�ه لي�س لدي�ن موط�ن دائ�م او مؤق�ت للتبليغ  
غري العن�وان املثبت يف اعاله تق�رر تبليغك  بصحيفتني 
محليت�ني خالل م�دة ثالثة ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للن�رش لغ�رض االطالع ع�ى القيمة التقديري�ة للعقار 
املرقم )1226/1م6( ب�اوي والبالغة )414,120,000( 
اربعمائ�ة واربع�ة عرش ملي�ون ومائة وع�رشون الف 
دينار وبعكس�ه سوف تستمر هذه املديرية باالجراءات 

التنفيذ

تامينات االيجار 
السنوي

مدة 
االيجار

نوع 
االستخدام المشيدات التفاصيل ت

7000000
سبعة ماليين دينارا

 3
سنوات

قاعة 
مناسبات 

وكوفي شوب
قطعة 
ارض

العقار الواقع على جزء من القطعة 
المرقمة 11/406 و11/439 مقاطعة 
44 المعقل السكك بمساحة 1100 م2 

في البصرة
1

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

موسى شمخي حسني 
رئيس جملس االدارة

تنفيذ: 25
العدد: 156/خ/2021

التاريخ: 2021/11/11

العدد 15732 
التاريخ 9/ 11/ 2021

الدكتور 
حممد مجيل املياحي 

حمافظ واسط

التاريخ 2021/11/10

املنفذ العدل
راوية عادل سعيد

املدير العام
ورئيس جملس االدارة
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حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

اعالن تنظيمشعبة تنظيم املدن
نظمت مديرية التخطيط العمراني / نينوى بكتابهم بالعدد )2467( 
يف 2021/9/29 واملتضمن االعالن عن التنظيم املرقم  )83/2021( 
والخاص بالقطعة املرقمة ) 55/10م42 نينوى الغربية ( واستنادا 
اىل امل�ادة )45 ب( م�ن قان�ون ادارة البلديات املرقم )165( لس�نة 
1964 املعدل تعلن الكيفية وع�ى ذوي العالقة تقديم مالديهم من 
اعرتاض�ات خالل )30 ي�وم( ثالثون يوما من تاري�خ نرش االعالن 

وبخالفه سوف يكتسب الدرجة القطعية .. مع التقدير

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )208(  والصادر يف 2021/11/11 
اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة بلدي�ات نين�وى � قس�م االم�الك املرق�م )14530( يف 
2021/10/13 تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية القيارة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلني�ة  فعى الراغبني بااليجار  مراجع�ة مديرية بلدية القيارة  
وخ�الل مدة )30(  ي�وم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العق�د خ�الل مدة )ثالث�ون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحال�ة وبخالفه يعترب 
املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله فرق 
البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
الس�ماح له بالدخول باملزاي�دة مجددا مع عدم جواز التن�ازل عن االحالة وبخالفه 
يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة 
يوم الثالثاء املصادف 2021/12/14 يف مديرية بلدية القيارة الساعة )12( الثانية 

عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع الفرات االوسط
اىل / مجيع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي اخلربة واالختصاص لغاية الدرجة )اخلامسة انشائية(

م / اعالن مناقصة رقم )2021/6( )تطوير حمطة تعبئة وقود الكوفة القديمة احلكومية (
1 � ي�ر رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوس�ط / ف�رع النجف االرشف  دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخ�ربة  لتقدي�م عطاءاتهم ملناقص�ة  )تطوير محطة تعبئة وق�ود الكوفة القديم�ة الحكومية( وبكلفة 
تخمينية مقدارها )1,247,398,750( مليار ومائتان وسبعة واربعون  مليون وثالثمائة وثمانية وتسعون الف وسبعمائة 

وخمسون دينار من رصيد )ح/112 مباني وانشاءات ( لسنة 2021 
2 � ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء للمناقصة العامة لهذا املرشوع والتي نرشت يف الصحف الوطنية كذلك تاريخ النرشة 
للموق�ع االلكرتوني لوزارة النفط معتمدة وفق االلية املعتم�دة  للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات 

االشرتاك فيها وكما محدد بالوثيقة القياسية للمرشوع اعاله 
3 � عى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال ) رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ هيئ�ة توزيع الفرات االوس�ط/ فرع النج�ف االرشف / محافظة النجف االرشف / خلف مديري�ة الرتبية (  وعى الربيد 
االلكرتون�ي )najaf.oilbranch@yahoo.com( م�ن الس�اعة الثامنة صباحا ولغاية الس�اعة الثاني�ة ظهرا وكما موضح 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات :
4� بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد  تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد اعاله  
وبعد دفع مبلغ مقداره 500,000 خمسمائة الف دينار ويتم تسليم الوثائق )باليد( عى ان يكون رأسمال الرشكة ال يقل 

عن )1000,000,000( مليار دينار عراقي 
5 � عى اصحاب العطاءات ارفاق الوثائق التالية ) عقد تاس�يس الرشكة � ش�هادة تاسيس � وصل رشاء العطاء )نسخة 
اصلية ( � كتاب حجب البطاقة التموينية � شهادة ممارسة مهنة � كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصة من الهيئة 
العامة للرضائب � هوية رضيبية � كتاب سالمة موقف من دائرة الضمان االجتماعي للعامل � تاييد توفر السيولة املالية 

( عى ان يتم ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة املتقدمة 
6  �يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هياة توزيع الفرات االوس�ط / لجنة فتح 
العط�اءات ( قبل تاريخ غلق املناقصة الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتاريخ 2021/12/26 املصادف يوم االحد وال يس�مح 
التقدي�م  بالربيد االلكرتوني والعطاءات املتاخرة س�وف ترفض  وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العن�وان اعاله يف اليوم التايل م�ن تاريخ غلق املناقصة وكل العط�اءات يجب ان تتضمن 
ضم�ان للعطاء )  بموجب خطاب ضم�ان مرصيف او صك مصدق من احد  املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي ( 
وبمبلغ مقداره 12,474,000 اثنى عرش مليون واربعمائة واربعة وس�بعون الف دينار بما يعادل نس�بة )1%( من الكلف 

التخمينية مقدم المر رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع الفرات االوسط 
7 � تستبعد العطاءات التي لم يتم ادراج املعلومات املطلوبة يف الوثيقة القياسية او يف الجزء الرابع واملالحق التابعة استنادا 

اىل الفقرة )1/12( من القسم االول ) تعليمات مقدمي العطاء( وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة )90( يوما

جملس القضاء االعىل
حمكمة بداءة املوصل 

م / اعالن تبليغ باحلضور
اىل املدع�ى علي�ه / )احمد موىس س�ليمان( موصل / حي امليث�اق / قرب جامع 

املهيمن / رقم الدار 261/139 /340  
اق�ام املدعي )مدير بلدي�ة املوصل � اضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة  )3704/

ب/2021( لدى هذه املحكمة طالبا فيها  الحكم بالتعويض عن قيمة املشيدات التي 
كانت س�تؤول اىل دائرة املدعي وفوات املنفعة عى القطعة املرقمة )2083/156( 
مقاطعة )40( نينوى الرشقية النتهاء مدة العقد ولعدم قيام املدعى عليه بالتشييد 
خ�الل امل�دة املنصوص عليها يف  الفقرة )2( من العق�د ولثبوت  مجهولية عنوانك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ) محمد نايف حس�ن موىس( بتاريخ 2021/11/2 
وحس�ب اش�عار املخت�ار امل�ؤرخ  يف 2021/11/7 لذا تقرر تبليغ�ك   بصحيفتني  
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم 2021/11/23 الساعة التاسعة صباحا 

او ارسال وكيال عنك وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا  حسب االصول

مديرية رشطة حمافظة واسط 
اعادة اعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )1( لسنة 2021
تعلن مديرية رشطة محافظة واس�ط واملنشات � ش�عبة العقود عن دعوتها لرشكات القطاع العام 
والخ�اص واملختلط وم�ن ذوي االختصاص لتقدي�م عطاءاتها الخاصة ملرشوع )بن�اء مقر مديرية 
رشطة واس�ط واملنش�ات وفقا للمواصفات وجداول الكميات والرشوط التي يمكن الحصول عليها 
من قسم االشغال الهندسية الواقع يف منطقة حي الجهاد يف الكوت واملمول من املوازنة االستثمارية 
للوزارة وبكلفة تخمينية قدرها )7,330,731,500( سبعة مليار وثالثمائة وثالثون مليون وسبعمائة 
وواحد وثالثون الف وخمسمائة دينار عراقي ال غري لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون 
ال�ف دين�ار عراقي غري قابل لل�رد واملديرية غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات وتك�ون مدة نفاذية 
العط�اءات املقدمة 90 يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة ويقدم املناقص تامين�ات اولية مقدارها )%2( 
وعى ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق غري مرشوط صادر من مرصف عراقي معتمد معنون اىل 
مديرية رشطة محافظة واس�ط واملنش�ات ونافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعالن وان اخر يوم الس�تالم العطاءات يكون يوم )الس�بت( 
املواف�ق 2021/11/20 ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيعت�رب اليوم الذي يليه يوم الغلق 

عى ان تكون جميع اوراق العطاءات مرقمة ومفهرسة ومختومة بختم مقدمي العطاءات

اىل الرشي�ك / ع�الء ف�ؤاد عب�د اقت�ى حض�ورك اىل 
مقر بلدي�ة النجف لغرض اصدار إج�ازة البناء للعقار 
املرق�م )48769 / 3( حي النداء خالل مدة عرشة أيام 
وبخالفه س�يتم اص�دار االجازة دون حض�ورك طالب 

االجازة / حسني مهدي مزعل .

����������������������������������������
اىل ال�رشكاء / حات�م عبد زيد عب�ويس و زهراء محمد 
وجيه عبد الرس�ول اقت�ى حضورك�م اىل مقر بلدية 
النجف لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم )1842 
/ 3( حي العروبة خالل مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم 
اص�دار االج�ازة دون حضوركم طال�ب االجازة / عيل 

حسني زغري .

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 831 / ب / 2021 
التاريخ : 2 / 11 / 2021 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / رع�د عيل كع�ود – مجه�ول محل 

االقامة 
للدعوى املقام�ة من قبل املدعي نه�اد محمد عبد الله 
املرقم�ة 431 / ب / 2021 والتي يطلب فيها مطالبتك 
باعادة  حال السيارة املرقمة 444325 اربيل خصويص 
من نوع جيب ش�ريوكي يتيش�ن موديل 2016 بيضاء 
الل�ون واملس�تحق االداء حني الطل�ب وملجهولية محل 
اقامتك�م ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني لغ�رض حض�ورك ي�وم املرافع�ة 
املص�ادف 16 / 11 / 2021 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

اىل الرشيك / حسني رسول تقي اقتى حضورك 
اىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار إجازة البناء 
للعق�ار املرق�م )49817 / 3( ح�ي الن�داء خالل 
م�دة عرشة أيام وبخالفه س�يتم اص�دار االجازة 
دون حضورك طالب االج�ازة / نبيل عبد الهادي 

حمادي .
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 119 / ش / 2019 

التاريخ : 11 / 11 / 2021 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه – احمد محم�ود عيل – مجهول 
محل االقامة 

للدعوى املقامة من قبل املدعية ناديه حسن عيل 
املرقم�ة 119 / ش / 2019 واملدع�ى عليه احمد 
محم�ود عيل فقد اصدرت ه�ذه املحكمة بتاريخ 
26 / 2 / 2019 حكم�ا غيابيا بالعدد 119 / ش 
/ 2019 املتضمن الحكم : بتاييد حضانة املدعية 
نادية حسن عبد البنها ) عيل ( من زوجها املدعى 
علي�ه احم�د محمود ع�يل ( عى ان ال تس�افر به 
خارج العراق اال بموافقة والده وملجهولية محل 
اقامتك�م فقد تقرر تبليغكم بق�رار الحكم اعاله 
بواسطة صحيفتني محليتني ولكم حق االعرتاض 
والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ النرش يف الصحف املحلية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

مكي حسن سعيد

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
16/549 الدكاكين المرقمة )39و46(  1

763/166 الدكاكين المرقمة )61و70و71و72و74و75و76و77و
78و80و81و168( 2

1666/166 الدكاكين المرقمة )60و62و63و65و66و68و82( 3
530/166 الدكاكين المرقمة )67و69(  4
7/549 الدكاكين المرقمة )166و167(  5

531/549 الدكاكين المرقمة )249و250و252و253و254(  6
4/521 ملعب خماسي 7

العدد : 33547
التاريخ : 2021/11/7

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

مدير بلدية املوصل

العدد / 3704 /ب/2021

القايض
خالد نذير الرضواين

اللواء احلقوقي
امحد صالح محود

قائد رشطة حمافظة واسط واملنشات

حسني عيل شمخي
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط
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First Extension Announcement for Tender No: 013-PC-21-EBS 
Provision of Fire Fighting Trucks for EBS Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator 
of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Fire Fighting Trucks for EBS Project 
Tender No.: 013-PC-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 with 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
The Company to seek one contractor who has qualified international professional experience and can supply 2 firefighting trucks, 
water tank capacity of 10,000 liters, foam tank capacity of 2,000 liters with double cabin with 4 doors including Air Conditioner. For 
more details, please refer to the ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao  
zhangxianqiao@ebspetroleum.com  & Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day 
in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
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 confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM 17th Nov. 2021 based on the ITB documents. Please kindly note that COMPANY extends Closing Date 
from 4:00 PM 17th Nov. 2021 to 4:00 PM 24th Nov 2021 (Iraqi Time).
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline of tender 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 compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
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. 
SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao & Mr. Pan Youjun Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com & panyoujun@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 321/ب/2021
التاريخ: 2021/11/8

إعالن 
تبيع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 309 مقاطعة 
7 نهشر خوز وذلشك يف تمام السشاعة الثانية عشر من ظهر 
اليشوم )15( الخامس عر من اليوم التايل لنر هذا االعالن. 
فمشن لشه رغبة بالشراء الحضشور اىل ديوان هشذه املحكمة 
مستصحباً معه التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقشدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيشكاً وان أجور املنادي 

عىل املشرتي وكما مبينة أوصافه أدناه: -
األوصاف:     

العقار عبارة عن ملك رصف العراقي عبدالجبار محمد جابر 
جنسه ارض الدار مع ابنيتها مساحته 3 أولك و25 مرت مربع 
ويقع عىل ششارع فرعي غشر مبلط والدار مشن طابق واحد 
يتكشون من ثالث غرف وصالة ومطبشخ وصحيات مبني من 
البلوك ومسشقف بالكونكريت ودرجة عمرانه رديئة ووجود 
مسشاحة مكششوفة تحيد بالدار من ثالث جهات ومنخفض 
قليال عن الششارع العام القيمة العمومية للعقار ارضاً وبناء 

تسعون مليون دينار. 
القايض / اياد احمد سعيد

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
جمهورية العراق 

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرطة 

املديرية العامة لرطة محافظة بغداد 
مديرية رشطة بغداد الكرخ 

مديرية رشطة الدورة 
مركز رشطة الدورة 

العدد : 17953 
التاريخ : 9 / 11 / 2021 

اىل / دائرة كاتب عدل الدورة 
م / اعادة تبليغ 

كتابكشم املرقشم ) 24711 ( يف 9 / 11 / 2021 نعيشد اليكشم 
ورقة التبليغ موضوعه بحث كتابكم اعاله والخاصة باملدعو 
) جنشان داود سشلمان ( بعد اجراء الالزم مشن قبلنا للتفضل 

باالطالع مع التقدير .
املرفقات :

ورقة تبلغ 
املقدم الحقوقي 

عدي رسحان خريبط 
ضابط مركز رشطة الدورة 

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

اعالن بيع عقار 
التسلسل أو رقم القطعة 3/ 23804 ميسان 

املحلة أو رقم وإسم املقاطعة 4 جزيرة النجف 
الجنس دارين 

النوع ملك رصف 
رقم الباب

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 200م2 
املشتمالت حصة صالة ،استقبال ، مطبخ ، صحيات ، غرفة 

، سقف مسلح 
املزروعات أو املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل ورثة فالح حسن عاجل 

مقدا املبيع حصته من العقار 
سشتبيع دائرة التسشجيل العقشاري يف النجشف االوىل باملزايدة 

العلنية
العقار املوصوف أعاله العائد للراهن ورثة فالح حسن عاجل 
لقاء طلب الدائن املرتهن امل حسن محمد البالغ 9,000,000 
تسشعة مليون دينار فعىل الراغب يف االششرتاك فيها مراجعة 
هشذه الدائرة خشالل 30 يوما إعتبارا من اليشوم التايل لتاريخ 
نر هذا االعالن مسشتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية أو 
كفالشة مرصفية ال تقل عن 10% مشن القيمة املقدرة  للمبيع 
البالغة 6,000,000 ستون مليون دينار وان املزايدة ستجري 

يف الساعة 12 ظهرا من اليوم األخر
الحقوقي

عبد النارص جواد كاظم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلشن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )العباسشية ( وملدة  )حسشب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسشنة 
2013 فعىل من يرغب باالششرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسشية او اللجنة خالل )30( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأسشتثناء املسشتأجرين الششاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب 
السشيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسشتجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف السشاعة 
)الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسشية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسشمية سشتكون املزايدة يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 ش عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ش عىل املسشتأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسشديد بدل االيجار والرسوم 
االخرى

3 ش عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 ش اسشتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السشيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والسشياحة 
واالثار بأسشم / سشيف منشر احمشد – فمن يعثشر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

اعالن 
قشدم املواطشن ) حيشدر كاظم حمشزه (  الدعشوى لتبديل 
) اللقشب ( وجعلشه ) الخفاجي ( بدال مشن ) الحيل ( فمن 
لديه حق االعرتاض عشىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسشة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

اعالن 
اىل الريك / حسن لفته حسن 

اقتىض حضشورك اىل صندوق االسشكان العراقشي / وذلك 
لتثبيشت اقشرارك باملوافقة عىل قيام الريك السشيد )امر 
مناتي محمشود ( بالبناء عىل حصته املششاعة يف القطعة 
املرقمشة )426 / 25( مقاطعشة )21/السشالم( لغشرض 

تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمسة عر يوم داخل العراق وشهر 
خشارج العشراق من تاريشخ العراق وششهر خشارج العراق 
من تاريخ نر االعالن وبعكسشه سشوف يسشقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

إىل الريك نداء رششيد حسشني عيل توجب عليك الحضور 
إىل صنشدوق االسشكان العراقي فرع النجشف وذلك لتثبيت 
اقشرارك باملوافقه عىل قيام رشيك سشامي جواد يارس عبد 
الرضشا بالبناء عشىل حصته املششاعه يف القطعشه املرقمه 
131462/3 حشي العدالشه خالل مده خمسشه عر يوما 
داخل العراق وششهر خارج العراق من تأريخ نر االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

إىل الريشك حيشدر محمد عيل مهدي اقتشىض حضورك إىل 
مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
102931/3 حي السالم خالل عره ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

رواء عبد الله مسلم

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 7994/ ش7/ 2021

التاريخ 11/ 11/ 2021
اعالن

املدعى عليه / محمد فارس جمال لطف
أقامشت املدعية االء محمشد جعفر املدني الدعشوى بالعدد 
7994/ ش3/ 2021 أمشام هشذه املحكمشة والتي تطلب 
فيهشا تفريشق  للهجشر املدعيشة وملجهولية محشل إقامتك 
وحسشب رشح القائشم بالتبليغ وأششعار مختشار منطقة 
حي الجامعة 3 النجف قشررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدعشوى وبموعشد املرافعشة إعالنشا بواسشطه صحيفتني 
محليتشني يوميتشني وعليشك الحضور أمام هشذه املحكمة 
يف موعشد املرافعشة القشادم املوافق يشوم 29/ 11/ 2021 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارسال 
من ينوب عنك قانونا سشوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 16/استمالك/2021
التاريخ:2021/11/1 

إىل / املستملك منهم
 1-نعيمشة عبشاس ياسشني  ۲- احمشد و نجشالء أوالد عبد 

الوهاب محمد
م / أعالن

أصدرت محكمتنا قرار الحكم املرقم 16/استمالك/۲۰۲۱ 
بتاريخ 2021/10/27 القايض بنزع عموم سشهامكم يف 
العقشار املرقم 1465م رشقية وتسشجيلها باسشم األمانة 
العامة للعتبة العسشكرية املقدسة استمالكا بعد دفع بدل 
االسشتمالك البالغ خمسة وسشبعون مليون دينار عراقي 
وتحميل املسشتملك إضافة لوظيفته الرسشوم واملصاريف 
واتعشاب املحامشاة حكما حضوريشا غيابيا قابشال للتمييز 
وملجهولية محشل اقامتكم عليه قشررت املحكمة تبليغكم 
بالقرار عشن طريق النر بصحيفتشني محليتني يوميتني 
ويف حشال عدم حضوركشم او من ينوب عنكشم خالل مدة 
ثالثشون يوما مشن تاريشخ النر سشوف يكتسشب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد 
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 79/استمالك/2020
التاريخ:2021/11/1 

إىل / املستملك منهم
 1- عبد الرحمن احمد حسین ۲- باسم ياسني مجيد

م / أعالن
أصشدرت محكمتنا قشرار الحكشم املرقم ۷۹/اسشتمالك/ 
عمشوم  بنشزع  القشايض   2021/10/27 بتاريشخ   ۲۰۲0
سشهامكم يف العقار املرقم ۱5۸م غربية وتسجيلها باسم 
األمانشة العامشة للعتبة العسشكرية املقدسشة اسشتمالکا 
بعشد دفع بدل االسشتمالك البالغ ثالثة وخمسشون مليون 
وثمانمائة وثمانية وخمسون الف ومائة وستة وخمسون 
دينار عراقي وتحميل املسشتملك إضافة لوظيفته الرسوم 
واملصاريشف واتعاب املحاماة حكما حضوريا غيابيا قابال 
للتمييشز وملجهولية محشل اقامتكم عليه قشررت املحكمة 
تبليغكم بالقشرار عن طريق النشر بصحيفتني محليتني 
يوميتني ويف حال عدم حضوركم او من ينوب عنكم خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ النر سشوف يكتسشب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ثالث سنوات السوق العصري / مقابل ساحة الفواكة  10م2 13/10 حانوت  1

سنة واحدة السوق العصري / مقابل ساحة الفواكة  10م2 13/21 حانوت 2

ثالث سنوات الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 18م2 14/37-14/45-14/40-14/38-14/36 حوانيت 3

سنة واحدة الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 18م2 14/46-14/44 حوانيت 4

سنة واحدة بداية سوق العباسية القديم  14م2 14/8 حانوت 5

سنة واحدة الشارع العام / على جزء ساحة بالقرب من الحي الصناعي  7,5م2 10/14 كشك 6

سنة واحدة مجاور المجلس البلدي السابق 9م2 12/10-12/9-12/6-12/2 اكشاك 7

سنة واحدة الشارع الخدمي / مجاور دائرة الزراعة  10,5م2 12/13 كشك 8

سنة واحدة السوق العصري / مقابل ساحة الفواكه  10م2 13/2 حانوت 9

سنة واحدة الشارع العام / مجاور مستشفى السجاد )ع(  12م2 12/22 كشك 10

سنة واحدة الشارع العام / مجاور مستشفى السجاد )ع(  7,5م2 10/16 كشك 11

سنة واحدة الشارع العام / على جزء ساحة بالقرب من الحي الصناعي 6م2 10/15 كشك 12

سنة واحدة الشارع العام / قرب الحي الصناعي 6م2 10/11 كشك 13

سنة واحدة القطعة 121/12م33 عربيات السادة 2000م2 121/12/م33 ساحة ملعب 14

العدد / 297
التاريخ 2021/11/11

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية



رياضة7
العدد )2488( االحد  14  تشرين الثاني  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

 درجال: نتطلع لتحقيق نتيجة إجيابية أمام كوريا 
والفرصة ال تزال سانحة

             المستقبل العراقي/ متابعة

عق�َد وزيُر الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درج�ال، رئيس االتح�اد العراق�ّي لكرِة 
القدم، اجتماعاً مع وفد املنتخِب الوطنّي 
يف الدوحة، وأثنى درجال يف اجتماعه عىل 
األداِء الجيِد الذي قّدمُه املنتخب الوطنّي 
يف لق�اء س�وريا ال�ذي انته�ى بالتعادل 

االيجابي )١-١(.
ت�زال  ال  »الفرص�ة  أن  درج�ال،   وأك�َد 
قائم�ًة للمنافس�ة، حي�ث تبقت خمس 
اس�تثمارها  املنتخ�ب  ع�ىل  مباري�اٍت 
أداء  ان  الس�يما  الصحي�ح،  بالش�كِل 
أس�ود الرافدين ش�هَد تصاعداً  تدريجياً 

يف املبارياِت الث�اث املاضية«. ودعا عدنان درجال 
»العب�ي املنتخِب الوطن�ّي اىل رضورِة الرتكيز منذ 
اآلن لتحقي�ِق نتيج�ٍة ايجابي�ٍة يف املب�اراة املقبلِة 

أم�ام كوريا الجنوبية، وانه يث�ق بجميِع الاعبني 
والجه�از الفني بقيادة املدرب الهولندي أدفوكات 
يف امل�ي قدم�ًا يف التصفي�ات املؤهل�ة ملوندي�ال 
قط�ر 2022«. من جهٍة أخرى، فق�د عقَد  صباح 

أمس اجتماٌع خاٌص لعدنان درجال مع 
مدرب املنتخ�ب الوطني، ديك أدفوكات، 
محم�ود  يون�س  املنتخ�ب،  وم�رف 
واملدي�ر اإلداري غي�ث مهن�ا، وت�م من 
خاله »االس�تماع والتوضيح  مع رشٍح 
كام�ٍل لرؤي�ة امل�درب وتب�ادل وجهات 
النظ�ر  للمباريات الخمس املاضية التي 
خاضها املنتخب الوطن�ّي يف التصفيات 
املؤهل�ة ل�كأس العال�م، مع مناقش�ِة 
املرحلة املقبلة املتضمنة مواجهة كوريا 
الجنوبي�ة واملباري�ات املتبقي�ة إضافة 
اىل بطول�ة كأس الع�رب املزمع إقامتها 
نهاية الشهر الحايل يف قطر«. وعىل صعيٍد 
متص�ٍل، »أق�اَم رئيُس االتح�اد العراقّي 
لكرِة الق�دم )عدنان درجال( مأدبَة عش�اٍء لوفِد 
املنتخ�ب الوطنّي لكرِة القدم يف الدوحة وبحضور 

عدٍد من الاعبني الدوليني السابقني«.

احتاد الكرة يكشف تفاصيل بطولة غرب 
آسيا للشباب يف العراق الشهر اجلاري

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف االتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، عن تفاصيل 
بطول�ة غ�رب آس�يا للش�باب يف الع�راق خ�ال الش�هر 

الجاري.
وقال الناطق باس�م االتحاد احمد املوس�وي، إن »بطولة 
غرب اس�يا للش�باب س�تنطلق يف البرصة واربيل يوم 20 

من الشهر الجاري«.
واضاف: »س�يكون االفتتاح يف الب�رصة للمجموعة التي 
تضم العراق، الكويت، البحرين، فلسطني واليمن«، مبينا 

ان هذه »املنتخبات ستخوص مبارياتها يف البرصة«.
وب�ني ان »مجموع�ة اربي�ل تض�م منتخبات االم�ارات، 
س�وريا، االردن ولبن�ان، وبحضور الجماهري بنس�ة ٣0 
اىل ٥0% بحس�ب مقررات اللجنة العليا للصحة والسامة 

الوطنية«.
واشار اىل انه »سيسمح لجماهري الدول املشرتكة بحضور 

املباريات وااللتزام باالجراءات الوقائية وكارت اللقاح«.

اإلصابة حترم إيطاليا 
من العب جديد

»4« العبني يمثلون 
سكواش العراق آسيويًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

خ�ر منتخ�ب إيطالي�ا العًبا جدي�ًدا، خال مش�واره يف 
تصفي�ات أوروب�ا املؤهلة إىل كأس العالم 2022، بحس�ب 

تقرير صحفي.
فوفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، غادر أليساندور 
باس�توني، مداف�ع إنرت ميان، معس�كر اآلزوري الس�بت 

بسبب معاناته من إصابة عضلية.
وبذلك، ل�ن يكون باس�توني جاهزًا للمش�اركة يف املباراة 
املصريية ضد أيرلندا الش�مالية، لحس�اب الجولة العارشة 

واألخرية من من التصفيات، بعد غد االثنني.
وأوضح املوقع أن إنرت ميان سيقيم الحالة البدنية لاعب، 
ملعرفة مدى جاهزيته لخوض مباراة نابويل يف الكالتشيو، 

عقب انتهاء التوقف الدويل.
وكان روبرت�و مانش�يني، م�درب إيطالي�ا، ق�د اس�تبعد 
باس�توني أيًضا من قائمة أبطال أوروبا ملواجهة سويرا 

)١-١(، أمس الجمعة.
وقرر مانش�يني اس�تدعاء جيان ماركو ف�رياري، مدافع 
ساسولو، لتعويض باستوني، حيث سينضم إىل املجموعة 

يف تدريبات اليوم.
يذك�ر أن منتخب إيطالي�ا خر مؤخرا خدم�ات كل من، 
جورجيو كيليني وتشريو إيموبييل وماركو فرياتي، بسبب 

اإلصابة أيضا.

عادل نارص: توقف دوري األوىل فرصة لرتتيب األوراق

دي ماريا حيتفل هبدفه احلاسم أمام أوروجواي

              المستقبل العراقي/ متابعة

اوض�َح مدرب كرة ده�وك عادل نارص ان 
ف�رتة توق�ف دوري الدرج�ة االوىل فرصة 
جي�دة لرتتي�ب االوراق ومعالجة االخطاء 
مباري�ات  االرب�ع  خ�ال  حصل�ت  الت�ي 

املاضية.
وق�ال ع�ادل ن�ارص: ان الخ�ط البيان�ي 
للمس�توى الفني للفريق بدأ يتصاعد من 
مباراة اىل اخرى وهذا امر طبيعي السيما 
ان التشكيلة الحالية تضم وجوها جديدة 
لذل�ك نحت�اج اىل وقت من اج�ل التجانس 
عليه�م  امله�ام  وتوزي�ع  الاعب�ني  ب�ني 
بالش�كل الصحيح وتطبي�ق الواجبات يف 
ارضية امللعب، السيما ان هدف دهوك هو 
التأهل عن املجموعة االوىل وهذا يضع عىل 
عاتق املاك التدريبي مس�ؤولية كبرية الن 

الوص�ول للصدارة ممك�ن ولكن الحفاظ 
ع�ىل ذل�ك يحت�اج للرتكيز وع�دم الوقوع 

باالخطاء واستثمار فرص الفوز.
واوض�ح ن�ارص ان�ه اجتم�ع م�ع الهيئة 
االدارية الجديدة للنادي بشأن احتياجات 
الفريق للفرتة املقبل�ة، منوها بان االدارة 
بتوف�ري جمي�ع  ذل�ك ووع�دت  تفهم�ت 
املس�تلزمات الت�ي من ش�أنها مس�اعدة 
الفريق لتقديم مستويات متميزة والتاهل 

اىل الدوري املمتاز للموسم 
املقب�ل. وعن رأي�ه يف املباريات الس�ابقة 
اش�ار ع�ادل اىل ان�ه بع�د انقض�اء اربع 
جوالت اتضحت الص�ورة لجميع املدربني 
ونتوقع ان تحتدم املنافس�ة بني اصحاب 
تق�ارب  االوىل بس�بب  الخمس�ة  املراك�ز 
املس�توى الفن�ي وخربة الاعب�ني ويجب 
يف  والجمه�ور  االرض  عام�يل  اس�تغال 

حس�م املباريات التي يستضيفها فريقنا، 
السيما اننا حققنا الفوز يف ثاث مباريات 
اقيم�ت يف ملعبن�ا، والتعادل م�ع الحدود 
عىل ارض�ه، الفتا اىل ان مباراتنا يف الجولة 

املقبلة امام فريق سوق الشيوخ يف ملعبه 
س�تكون غاية يف االهمي�ة، مؤكدا طموح 
الاعب�ني بتحقي�ق نتيجة ايجابي�ة تعزز 

صدارتنا للمجموعة االوىل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

احتفل أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جريمان ومنتخب 
األرجنتني، بهدفه الحاسم أمام أوروجواي، السبت، ضمن 
منافس�ات الجول�ة ١٣ م�ن تصفي�ات أمري�كا الجنوبية 

املؤهلة إىل كأس العال�م 2022.وفازت األرجنتني يف املباراة 
به�دف دون رد، أح�رزه دي ماري�ا يف الدقيقة الس�ابعة، 
ليعزز آمال راق�ي التانجو يف التأه�ل إىل املونديال.ونر 
دي ماريا، عرب حس�ابه بشبكة »إنستجرام« صورة له مع 
باولو ديباال أثناء االحتفال بالهدف، وكتب عليها: »خطوة 

أخرى نحو هدفنا. ألف م�ربوك للجميع عىل العمل الرائع. 
تحي�ا األرجنتني«.يذك�ر أن االنتصار ع�زز مكانة منتخب 
األرجنت�ني يف املركز الثاني بالتصفي�ات برصيد 28 نقطة، 
خلف الربازيل صاحبة الص�دارة ب�6 نقاط، ومتفوقة ب�8 

نقاط عىل األكوادور صاحب املركز الثالث.

               المستقبل العراقي/ متابعة

سمى االتحاد املركزي لاسكواش فريقه الذي سيمثل العراق يف 
بطولة اسيا املقررة اقامتها يف ماليزيا للفرتة من ٣0-١١ ولغاية 
4-١2 م�ن العام الحايل.اكد ذلك رئي�س اتحاد اللعبة عيل جهاد 
يف ترصي�ح ل�«الصباح الريايض« وقال: ان 4 العبني س�يمثلون 
العراق يف بطولة اسيا وهم كل من رسول هاشم وحسنني عبيد 
ومحمد فرمان وعبد الله هاش�م، موضحا بانهم س�ينتظمون 
خال الفرتة الحالية بمعس�كر تدريبي داخيل بارشاف املدربني 
عيل حسن وغسان اديب، منوها بانه من املؤمل مغادرة الاعبني 
يف الخام�س عر من الش�هر الحايل اىل ايران بغي�ة الدخول يف 
معسكر تدريبي خارجي يستمر ملدة ١0 ايام، سعيا لتجهيزهم 
بالص�ورة املثالية فنيا وبدنيا، قبل الدخول يف غمار املنافس�ات 
القارية، التي ستش�هد مش�اركة واس�عة من الدول االس�يوية 
املتقدمة يف اللعبة، الفتا اىل انه يامل بان يقدم الفريق املستويات 
الجيدة لتحقيق النتائج االيجابية التي تس�هم يف تعزيز س�معة 
رياضتنا خارجيا، ال س�يما ان التش�كيلة الحالية تضم اس�ماء 
ممي�زة س�بق ان نالت مراك�ز متقدم�ة يف مختل�ف االصعدة.   
واش�ار جهاد اىل ان الاعب�ني املذكورين الذين س�يتواجدون يف 
البطولة االس�يوية تم اختيارهم يف ضوء النتائج التي حققوها 
يف منافس�ات اندية العراق التي اختتم�ت امس االول يف ماعب 
كلية الرتبي�ة البدنية وعلوم الرياض�ة يف الجادرية، موضحا ان 
النتائج اس�فرت عن فوز رسول هاشم باملركز االول، بينما حل 
ثانيا هش�ام عبد الكري�م، يف حني جاء باملركز الثالث حس�نني 

عبيد، واحتل عبد الله هاشم املركز الرابع.

برشلونة يلجأ لبند حتصيني يف عقد ألفيس
            المستقبل العراقي/ متابعة

يلجأ برش�لونة إىل بن�د تحصين�ي، يف عقد الظهري 
الربازييل داني ألفيس.

وأعلن الن�ادي الكتالوني، التوصل إىل اتفاق مبدئي 
مع ألفيس بش�أن انضمامه إىل الفريق حتى نهاية 

املوسم الجاري.
وينضم املدافع الربازييل إىل تدريبات البارس�ا، بدءا 

من األس�بوع املقبل، لكنه لن يتمكن من املشاركة 
م�ع الفري�ق، حت�ى ش�هر يناير/كان�ون الثان�ي 

املقبل.
ف�إن  اإلس�بانية،  »س�بورت«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
برش�لونة س�يضع بنًدا يف عقد ألفيس يس�مح له 
بتمدي�د التعاقد حتى صي�ف 202٣، أي أن الاعب 
الربازي�يل يمكن أن يظل يف »كامب نو« حتى يكمل 
40 عاًما. وكان ألفيس )٣8 عاًما( قد انضم للفريق 

الكتالوني عام 2008، بعد ٥ مواس�م مميزة رفقة 
إش�بيلية، ونج�ح يف التتويج بالعديد م�ن األلقاب 
بقمي�ص البلوجران�ا، أبرزها الدوري اإلس�باني 6 

مرات ودوري أبطال أوروبا ٣ مرات.
كم�ا ف�از ألفيس ب�كأس مل�ك إس�بانيا 4 مرات، 
ومثله�ا يف الس�وبر اإلس�باني، إىل جان�ب إح�راز 
الس�وبر األوروب�ي وكأس العال�م لألندية ٣ مرات، 

قبل أن يرحل عن برشلونة يف صيف 20١6.

فقدان 
فق�دت الهويه الوظيفي�ه الصادره من ش�بكه نقل الطاقه 
الكهربائيه يف النجف باس�م نارص رشيد عبد من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 7/استماك/202١
التاريخ:202١/١١/١ 

إىل / املستملك منهم
١- تغريد ياسني مجید ۲- طه خطاب عمر ٣- ابتسام فاضل 
عب�د عيل حس�ب وصايتها عىل ابنتها الق�ارصة هدى نارص 
خطاب 4- مروة ش�امل خطاب حسب وصايتها عىل اخوتها 

القارصين كل من عبيدة وعبد الرحمن أوالد شامل خطاب
م / أعان

أص�درت محكمتنا ق�رار الحكم املرقم ۷/اس�تماك/۲۰۲۱ 
بتاری�خ 202١/9/29 الق�ايض بن�زع عم�وم س�هامكم يف 
العقار املرقم ١٥٥م غربية وتس�جيلها باس�م األمانة العامة 
للعتبة العسكرية املقدسة استماكا بعد دفع بدل االستماك 
البال�غ مائ�ة وثاث�ون مليون وس�بعمائة واح�د عر الف 
ومائ�ة واثن�ان وثاثون دين�ار عراق�ي وتحميل املس�تملك 
إضافة لوظيفته الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة حكما 
حضوريا غيابيا قابا للتمييز وملجهولية محل اقامتكم عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بالقرار عن طريق النر بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويف حال عدم حضوركم او من ينوب عنكم 
خال مدة ثاثون يوما من تاريخ النر سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد ۲۳/استماك/202١
التاريخ:202١/١١/١ 

إىل / املستملك منهم عبود ووفية أوالد حسني عيل
م / اعان

أص�درت محكمتنا قرار الحكم املرقم ۲۳/اس�تماك/۲۰۲۱ 
بتاری�خ 202١/7/١2 الق�ايض بن�زع عم�وم س�هامكم يف 
العقار املرقم 4/262م غربية وتسجيلها باسم األمانة العامة 
للعتبة العسكرية املقدسة استماكا بعد دفع بدل االستماك 
البال�غ مائة وتس�عون ملي�ون ومائة واثنان وس�بعون الف 
وخمسمائة دينار عراقي وتحميل املستملك إضافة لوظيفته 
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة حكما حضوريا غيابيا 
قاب�ا للتمييز وملجهولية محل اقامتكم عليه قررت املحكمة 
تبليغك�م بالق�رار ع�ن طريق الن�ر بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ويف حال عدم حضوركم او م�ن ينوب عنكم خال 
م�دة ثاثون يوم�ا من تاريخ النر س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد 
�������������������������������������������������

إىل الركاء شذى طارق حمود و كاظم فاهم كاظم
توج�ب عليكم الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبي�ت اقراركم باملوافقه ع�ىل قيام رشيككم 
سندس عدنان نعمان بالبناء عىل حصتها املشاعه يف القطعه 
املرقم�ه 4680٥/٣حي النداء خال مده خمس�ه عر يوما 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من تأري�خ نر االعان 

وبعكسه سوف يسقط حقكم باالعرتاض مستقبا

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 2٥/استماك/202١
التاريخ:202١/١١/١ 

اعان
إىل / املستملك منهم 

١-جميل�ة عبدال�رزاق محم�ود 2- فاطم�ه إبراهي�م 
عبدالرزاق ٣- محمود ومحم�د ولدي طالب محمد 4- 

فاطمه محمد عبدال…
�������������������������������������������������

اىل الريك / )وسام عبد فرهود ( 
اقت�ى حضورك إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف االرشف وذل�ك لتثبيت اقرارك�م باملوافقة عىل 
قيام رشيكك ) عيل عباس صاحب( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ١١6 / ١27٥ مقاطع�ة 
6 خ�ان الحم�اد ) الحيدرية( ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخال مدة اقصاها خمسة عر يوم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق من تاري�خ نر االعان 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبا
�������������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني هوي�ة املوظف املرقمة ١7١٣ الصادرة من 
وزارة التخطي�ط الجه�از املرك�زي لإلحص�اء مديرية 
إحص�اء املثنى باس�م / مصطفى وه�اب عبد الخرض 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

إىل الركاء شذى طارق حمود و كاظم فاهم كاظم
اقت�ى حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعق�ار املرقم 4680٥/٣ حي النداء خال 

عره ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

سندس عدنان نعمان
�������������������������������������������������

تنويه 
ورد س�هوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 248٣يف 
 ١٥/١١/202١ ي�وم  املرافع�ه  تاري�خ   7/١١/202١
خط�أ والصحيح ه�و ١٥/١0/202١ وكذل�ك ان رقم 
الدعوى الصحيح ١974/ش/202١يف االعان الصادر 
من محكمة األحوال الشخصية يف الحر بالعدد ١974/

ش/202١لذا اقتى التنوية
�������������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف الحر 
العدد 7١٥4 

اعان 
قدم�ت طالب�ة الحجة ن�ور كاظم تقي طلب�ا إىل هذه 
املحكم�ة تروم في�ه نصبها قيمة ع�ىل زوجها املفقود 
عباس محس�ن صالح الذي تدع�ي فقدانه بتاريخ ٥/ 
١١/ 20١9 وع�دم عودت�ه حت�ى اآلن وانقطاع خربه 
عنه�ا فم�ن لدي�ه اع�رتاض عىل ذل�ك مراجع�ة هذه 
املحكم�ة خال ثاث�ة أيام من تاريخ النر وبعكس�ه 

سوف تصدر املحكمة أمرا بنصبها قيمة عليه 
القايض 

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

فقدان 
فقدت مني هوي�ة األحوال املدنية الص�ادرة من دائرة 
االحوال املدنيه يف الهال باس�م / سام احمد دخل من 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الوثيق�ة املرقم�ة 29١ يف 2٣/ 6/ 20١9 
الص�ادر من معه�د إعداد املعلم�ني الصباحي يف املثنى 
املعن�ون إىل عم�ادة الكلي�ة املفتوح�ة باس�م / كامل 
عب�د الرزاق عب�اس من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار
�������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
ملحافظه املثنى قسم شؤون االحوال املدنيه

اعان
قدم املواطن متعب غال�ب داخل طلبا إىل هذه املديرية 
يطلب فيه تبديل اس�مه وجعله اري�ان بدال من متعب 
وعم�ا بأحكام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م ٣ لس�نة 20١6 املعدل تقرر ن�ر الطلب بإحدى 
الصح�ف املحلي�ة فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خال فرتة خمس�ة ع�رة يوما م�ن تاريخ 

النر وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب األصول
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
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الشحاذة االلكرتونية!هل ينجو العالـم من التغيريات املناخية؟

غازي المشعلعبودي جواد حسن

رغم مس�اوئ االفراط يف استخدام املوارد الطبيعية والبرشية وتاثريها سلبا عىل 
حي�اة املخلوقات عىل هذا الكوك�ب، تواصل حكومات الدول س�عيها اىل التقليل 
من اهمية هذا االفراط من اجل تحقيق مداخيل تحافظ عىل مس�تويات معيشة 
الفرد واس�تغالل ذلك انتخابيا او االس�تمرار يف الحكم يف الدول ذات االنظمة غري 
الديمقراطي�ة كما يق�ال. وذلك بدل ان تس�عى هذه الحكومات اىل االس�تخدام 
املعقول او استخدام البدائل املتاحة يف توفري ما يكفي من املداخيل للحفاظ عىل 
 Fossil( هذه املس�تويات من املعيشة كالتقليل من اس�تخدام وقود املتحجرات
Fuels( او الح�د من قطع اش�جار الغابات )Deforestation( عىل س�بيل املثال 

ال الحرص.
ش�هد العالم هذا العام، وبش�كل ملحوظ ويف الس�نوات القليلة املاضية، تغريات 
مناخي�ة خطرية ومرعبة تهدد الحياة كاملة عىل ه�ذا الكوكب وقد ادرك العالم 
والناشطون يف هذا امليدان بشكل خاص اهمية هذه التغريات املناخية كاالرتفاع 
امللحوظ يف درجات الحرارة وحرائق الغابات )Wild Fires( يف اوروبا واس�راليا 
والفيضانات يف اس�يا واوروب�ا وافريقيا واالمريكيتني وتغري نس�ب الكربون يف 
اله�واء وانفجار الرباكني وكل هذا ادى اىل حدوث خس�ائر برشية ومادية كبرية 
مما اضط�ر الحكومات اىل الدعوة اىل اتخاذ ما يلزم ملعالجة هذا الوضع الخطري 

ملناخ هذا الكواكب وتبعاته املفجعة قبل فوات االوان.
فق�د تقرر عقد مؤتمر دويل كما هو معروف )COP 26( ملعالجة هذه الوضعية 
يف غالسكو يف نهاية شهر اكتوبر واعد كبار العلماء واملختصون يف العالم تقريرا 
به�ذا الخصوص عىل ان يقدم للمؤتمر واتخاذ م�ا يلزم. وتضمن التقرير الكثري 
من املالحظات والتوصيات مؤكدا عىل رضورة تجنب االستخدام املفرط للموارد 

استهالكا او انتاجا واستخدام البدائل املتاحة كما ذكرنا سابقا.
ولك�ن اظهرت ترسيبات ال�)BBC( ان عدد من الدول االوربية واالس�يوية بدأت 
تش�كو مش�ركة )Lobbying( مقللة م�ن اهمي�ة )Playing Down( ما ورد يف 
 Climate Science التقري�ر الذي اعده العلم�اء واملختصون يف العلوم املناخي�ة
وطلبت اجراء بعض التغريات عىل ما ورد يف التقرير بحيث يتوافق مع توجهات 
حكومات هذه الدول ويبقي عىل مس�تويات مداخيله�ا من انتاج هذه الثروات 

بشكل خاص لالبقاء عىل مستويات املعيشة لسكانها وعدم الترضر ماديا.
فمثال، الصني ال تريد االقالل من اس�تخدام الفح�م الحجري كمصدر للطاقة يف 
مصانعه�ا فهي من كبار منتج�ي الفحم يف العالم وال ترغ�ب بإبداله بنوع اخر 
م�ن الطاق�ة النظيفة وغري امللوثة بك�رس الثاء. وبذلك تريد اج�راء تغريات عىل 
مفردات جمل التقرير بما يناس�ب رغباتها وتطلعاتها وال يرض كثريا بإنتاجها 
من الفحم. والحال نفسه ينطبق عىل الربازيل واالرجنتني بخصوص صادراتهما 
من اللحوم ذات العالقة بنسب الكاربون وكذلك الحال مع اليابان التي يبدو انها 

غري راغبة يف االقالل من استخدام البرول يف مصانعها.
هذا املؤتمر يمثل دعوة اىل دول العالم لتغيري او تعديل انماط املعيشة فيها لتقليل 
م�ن املخاطر الت�ي يواجها العالم وتهدده. هل تقدم ش�عوب العالم تنازالت من 
اجل االس�تمرار يف الحياة او ان بعضها س�يغلب مصالحه الخاصة عىل مصلحة 
البرشي�ة جمعاء؟ نج�اح املؤتمر يمثل الخط�وة االوىل نحو النج�اح يف مقاومة 
املخاط�ر الت�ي تواجهه�ا مخلوقات ه�ذا الكوكب. ع�ىل البرشي�ة االختيار بني 
التفاوت والتباين يف درجة رفاه العيش وبني استمرار الحياة عىل هذا الكوكب. 

تصفح اي فيديو عىل اليوتيوب وستطالعك الغرائب والعجائب، بدءاً من مونتاج 
املقدم�ة الذي يتقنه ه�ذه االيام من ه�بَّ ودب بفضل تقنيات اجه�زة املوبايل 
الحديثة، وتس�ابق الرشكات عىل اضافة مزايا وتطبيقات متطورة، اىل العناوين 

اىل املحتويات التي تنبؤك ان نهاية العالم ستحّل بعد ثواٍن!
اليوتي�وب اصبح اليوم تجارة، ودجاجة تبيض ذهباً وتدر دوالرات خرضاء.. وال 
يهم املحتوى وال يهم ان كانت لديك خربة او اطالع واسع يف اي مجال، وما عليك 
اال ايجاد عناوين غريبة وفنطازية تجر املشاهد من ذقنه لتجربه عىل مشاهدة 
الفيديو، ومع قليل من التوس�ل، ورحمة لوالديكم وس�اعدوني وما عندي معيل 
وصل�وا عىل النبي )ص�ىل الله عليه واله وس�لم( ومع دغدغ�ة العواطف واثارة 
بعض املذهبيات.. ومع الكليش�ة الجاهزة التي صّدعت رؤوس�نا: قبل املشاهدة 
فّع�ل زر الجرس وضع اليك وانرش الفديو وابعث�ه الصدقائك وال تنَس التعليق.. 
وكله�ا اوام�ر واجبة التنفيذ.. وبعده�ا يبدأ الفيديو بمقدم�ات حنقبازية ولغة 
سنس�كريتية كلغ�ة الدكتور أبو عيل الش�يباني تماماً.. وما ينبغ�ي ان يقال يف 
نص�ف دقيقة س�يمتد غصباً عليك وع�ىل اليل خلفوك اىل عرش دقائ�ق او اكثر.. 
وه�اك بعضاً م�ن عناوين اليوتي�وب اليوم: نادر ج�داً جداً، اتح�داك ما تضحك 
واتحداك ما تبكي، شاهد قبل الحذف، فديو صادم، اكثر من ١٨ عاماً )ال يهم ان 
كان س�بعة عرش عاماً و١١ ش�هراً!(، قل هذا الدعاء وستشفى فوراً او سيصب 
عليك الرزق صباً.. خلصنا عمرنا واحنا ما نعرف نعمل الجاجيك! واىل اخره من 

وسائل جر املغفلني اىل املشاهدة.
لق�د اصبح اليوتيوب اليوم يعج باالف النقاد والخ�رباء من الرياضيني والفنيني 
والطباخني والعّش�ابني وقارئ�ي الكف ومفرسي االح�الم، والخّطابات ومدربي 
اللياقة والتخس�يس ومعلمات الرقص الرشقي ووصف�ات طبخ الثريد والباميا 
والش�لّكني والبق�الوة وزنود الس�ت وخ�دود الحجي�ة، وكلها اتح�داك واتحداك 
وش�اهد لالخري، كما اصبح اليوتيوب ايضاً مكاناً لكل من فقد او ُطرد من عمله 
يف ه�ذه القناة الفضائي�ة او تلك ليعيد ويجر ما قاله قبل عرشة اعوام! ولم ال؟ 
م�ادام الكل يقبض اذا تخطى عدداً معيناً من املش�ركني او املتصفحني او اليك 

او تعليق لله يا محسنني..
يف مرص الشقيقة اعلن قبل ايام عن فرض رضيبة جديدة تطال اليوتيوبرية بعد 
ان وصل�ت ايرادات بعضهم اىل ماليني الدوالرات بفضل االش�راكات والتعليقات 
والسبس�كرايب مهم�ا كان محت�وى الفديو وتفاهت�ه.. واذا علمن�ا ان العملة 
املرصية متدهورة حالها حال اغلب بلداننا التعبانة فان العجب س�يزول عندما 
يتهاف�ت االالف ليصبح�وا يوتيوب�رز محرفون حتى اصبحت ث�روة احد هؤالء 
تس�عة ماليني دوالر.. وق�د قرات ان عدداً ليس بالقليل من االش�خاص فش�لوا 
باختصاصاتهم العملي�ة كاالطباء والصيادلة والرياضيني واتجهوا اىل اليوتيوب 
فحقق�وا ارباح�اً هائلة الن القضي�ة ال تحتاج اىل عيادة واجه�زة ومراجعني بل 
هي فقط اضغط زر التس�جيل وقل اي يشء.. وس�ربح! واليوتيوب وهو يرحب 
ب�كل من يرفع فيديو عىل منصاته فان�ه ال يدقق كثرياً وال يمنع اال الفيديوهات 
الت�ي فيها لقطات جنس�ية او اباحي�ة فاضحة، واحياناً تحذف بعض مش�اهد 
القت�ل والعنف وتحجب املواقع التي تعود ملنظم�ات تصنف عىل انها ارهابية او 
متطرفة، وما عداها فيا مرحباً.. مادام اليوتيوب يقبض من االعالنات باملاليني، 

والنارش يقبض من اليوتيوب باالالف.. ويا بخت من نّفع واستنفع..

دار »العطاء« يف الرشاد.. ُحلم جاسم الغراوي لرفاه املسنني يتحقق
بغداد / املستقبل العراقي

ع�اد دار العطاء للمس�نني يف منطقة الرش�اد إىل 
الواجه�ة مج�دداً، بع�د أن زاره رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، ووض�ع حج�ر األس�اس 
للمبنى الجديد لل�دار، إال أن املواطنني ال يعرفون 
القّص�ة الت�ي تكم�ن وراء عملي�ة تأهي�ل الدار 
الذي�ن طالب�وا ول�م  وتطويره�ا، واألش�خاص 
يعريه�م اليأس وهم يس�عون إىل إيج�اد مكاناً 

الئقاً للمسنني يراعهم. 
إن حل�م تطوي�ر الدار يع�ود اىل املرحوم جاس�م 
الغ�راوي، مدير دار الرش�اد للمس�نني س�ابقا، 

ولعيل الغراوي املدير الحايل للدار. 
فقد بذل جاسم الغراوي، طوال سنوات، مجهوداً 
كبرياً لرعاية املس�نني حتى بل�غ )الجود بالنفس 
اقىص غاي�ة الجود(، بحس�ب ما يق�ول كل من 

يعرفه.
وط�وال األعوام املاضية، طالب بإنش�اء بناية يف 
الدار تتسع ألكرب عدد ممكن من املسنني، وليكون 

سكناً يليق بهذه رشيحة املهمة يف املجتمع.
وقد ناش�د الغ�راوي جميع املس�ؤولني، وجميع 
رؤس�اء الوزراء يف العراق لتوف�ري بناية إضافية، 
وتلق�ى وعوداً بتنفي�ذ البناي�ة، إال أن املوت كان 

أرسع من البناية من رؤيته لتطور الدار.
لكن عيل الغراوي أكمل املس�رية االنس�انية التي 
رسم طريقها جاسم الغراوي، وقد تواصل وثابر 
وناشد حّتى تم تلبية املناشدة وحصل البناء الذي 

بدأه جاسم وانهاه عيل واقعاً.

يذك�ر أن رئيس ال�وزراء التقى بال�كادر املرشف 
عىل تأمني الخدم�ات لنزالء ال�دار، وقّيم أداءهم 
اإلنس�اني عالياً، مؤكداً أهمي�ة الرعاية املعنوية 
واملادي�ة والصحي�ة املقدم�ة للمس�نني، ووج�ه 

بتلبية احتياجاتهم، والوقوف عىل طلباتهم.  

 أنجزت الرشكة املنفذة الهيكل الخرساني لربج البنك املركزي العراقي بشكل 
كامل ورسمياً.

وتم رفع قالب الصب األسايس بشكل كيل من كافة أجزاء الربج لتأتي بعدها 
مرحلة تنفيذ الهيكل الفوالذي الذي س�وف يش�كل الت�اج املنحني واملتموج 

الذي يزين قمة املبنى البالغ ارتفاعه ١73 مراً.
والربج الواقع يف منطقة الجادرية يف بغداد وقبالة نهر دجلة هو من تصميم 
املهندس�ة العاملية العراقية }زها حديد{ وسيكتمل هيكله الخرساني بشكل 

كامل قبل نهاية العام الحايل 202١.
يشار اىل انه ويف ١3 حزيران املايض أصبح برج البناية الجديدة للبنك املركزي، 
أعىل مبنى يف بغداد رس�مياً حتى قبل إكتمال هيكله الكونكريتي ليكون بعد 

انجازه هو أعىل مبنى يف عموم العراق.

رسميًا.. إنجاز اهليكل اخلرساين لبناية 
البنك املركزي ويصبح األعىل يف العراق

الصحة العاملية حتذر من تفيش »مرض شهري«
 حذرت منظمة الصحة العاملية واملراكز 
األمريكية ملكافحة األم�راض والوقاية 
منه�ا من تزايد احتماالت تفيش مرض 
الحصبة بس�بب عدم حصول أكثر من 
22 ملي�ون رضي�ع ع�ىل الجرعة األوىل 
م�ن التطعي�م املض�اد للم�رض خالل 

جائحة كوفيد-١9 يف 2020.
للمنظم�ة  مش�رك  تقري�ر  وأظه�ر 
واملراك�ز، األربع�اء، أن حاالت الحصبة 
املسجلة انخفضت بأكثر من ٨0 باملئة 
الع�ام املايض مقارنة م�ع 20١9، لكن 
عدم تطعيم عدد أكرب من األطفال ضد 

املرض يجعلهم عرضة لإلصابة به.
ويه�دد ع�دم تطعيم نحو 3 مالي�ني طفل يف 
2020 أكثر من العام السابق عليه، وهو أكرب 

زيادة خالل 20 عاما، الجهود العاملية للقضاء 
عىل املرض الفريويس شديد العدوى.

وق�ال رئي�س إدارة التطعيم�ات يف املراك�ز 

األمريكية ملكافح�ة األمراض والوقاية 
منها كيفن كني: »األع�داد الكبرية من 
األطفال غري املطعمني وتفيش الحصبة 
التشخيص  واكتش�اف املرض وجهود 
التي تم تحويلها لدعم التصدي لكوفيد-

١9، كلها عوامل تزيد احتماالت حدوث 
وفيات مرتبطة بالحصبة ومضاعفات 

خطرية يف األطفال«.
والحصبة م�ن أكثر األم�راض املعدية 
املعروفة، فانتشارها أكثر من كوفيد-

١9 وإيبوال والسل واألنفلونزا.
ويمكن أن تكون خطرية جدا بالنسبة 
للرض�ع واألطف�ال الصغ�ار، حي�ث أن 
مضاعفاته�ا  ب�ني  م�ن  الرئ�وي  االلته�اب 

املحتملة.

 ح�ذر تطبي�ق التواص�ل الف�وري »واتس�اب« 
إىل  ت�رد  احتي�ال  رس�ائل  م�ن  مس�تخدميه 
حس�اباتهم، من هواتف أصدقائهم عىل ش�كل 
كالم مكتوب.وذك�رت ش�بكة »س�كاي نيوز« 
الربيطاني�ة، أن »واتس�اب« أطلق حملة توعية 
بالتع�اون مع هيئ�ة معنية بحماية املس�تهلك 
يف بريطاني�ا حي�ال ه�ذا األس�لوب الجديد من 

االحتيال. وتقول حملة التوعية إن 59 باملئة من 
الربيطانيني تلقوا رس�ائل احتيالية أو يعرفون 

شخصا تعرض لذلك العام املايض.
وتق�وم حمل�ة التوعي�ة ع�ىل ث�الث خط�وات 
أساس�ية: توقف قليال، وفّكر، واتصل، وترمي 
الحملة إىل تنبيه الضحايا املحتملني عن طريقة 
له�ا.  التص�دي  وكيفي�ة  الجدي�دة،  االحتي�ال 

وتفصي�ال، تقول الحمل�ة: »خذ وقت�ك قبل أن 
ترد عىل هذه الرس�الة، وتأكد من تفعيل نظام 
التحقق يف التطبيق لحماية نفس�ه، وفكّر: هل 
الطل�ب منطق�ي؟ وه�ل يطلبون امل�ال؟ تذكر 
دائم�ا أن املحتال�ني يس�تغلون لط�ف الن�اس 
وثقته�م. واتصل، فاملكاملة مهمة تجعلك تتأكد 

من أن صديقك بالفعل يف محنة«.

واتساب حيذر من هذه الرسائل

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

رب ضارة نافعة.. مرض وحيد يمنع اإلصابة بكورونا
تع�دد العوامل واألس�باب التي ق�د تقي بعض 
األش�خاص من فريوس كورونا، لكن دراس�ة 
حديثة كش�فت أن مرضاً أصيب به البعض قد 

يقي من اإلصابة!
فقد توصلت دراس�ة أجرتها جامعة »كوليدج 
أن  إىل  »نيت�رش«،  مجل�ة  يف  ون�رشت  لن�دن« 
اإلصابة الس�ابقة بنزالت ال�ربد يمكن أن توفر 
حماية داخلية لبعض األش�خاص ضد فريوس 

كورونا.
لتائية املوجودة لديهم. وقال العلماء إن البحث 
الجديد يظهر ع�ىل ما يبدو أن التعرض لنزالت 
ال�ربد اليومي�ة يمك�ن أن يمنح بع�ض األفراد 
الوقاي�ة ض�د الف�ريوس، بحيث يك�ون نظام 
املناع�ة لديه�م مس�تعداً للدف�اع ض�د املرض 

برسعة أكرب.
إىل ذل�ك، بحث�ت الدراس�ة عالم�ات الع�دوى 
واالس�تجابات املناعية خالل املوجة األوىل من 
الوباء ل� 5٨ عام�اًل صحياً، حيث لم يصب أي 
منه�م بالفريوس رغم املخاط�ر الكبرية خالل 

عملهم.
الخاليا التائية تفاعلت مع الفريوس: وأظهرت 
عينات الدم املأخوذة من هؤالء األش�خاص أن 
لديهم زيادة يف الخاليا التائية التي تفاعلت ضد 

الفريوس، مقارنة بالعينات التي تم أخذها قبل 
انتشار الوباء ومقارنتها باألشخاص الذين لم 

يتعرضوا للفريوس عىل اإلطالق.
كذلك، تبنّي أن مجموعة فرعية من األشخاص 
كانت لديهم بالفعل خاليا ذاكرة تائية )T( من 
عدوى سابقة من فريوسات كورونا املوسمية 
األخرى )نزالت الربد( التي تس�بب نزالت الربد، 

والتي تحميهم من كوفيد ١9.
وهذه الخاليا املناعية »تستنش�ق« الربوتينات 
يف آلية التكاثر، وهي منطقة أو عامل مش�رك 
بني كوفيد ١9 وفريوس�ات كورونا املوس�مية، 

ويف بعض األش�خاص كانت هذه االس�تجابة 
رسيع�ة وفعالة بم�ا يكفي إلزال�ة العدوى يف 

مرحلة مبكرة.
مناعة ت�دوم أطول: إىل ذلك، اعترب العلماء هذا 
االكتشاف مهم بشكل خاص، ألن ذراع الخاليا 
التائية لالستجابة املناعية تميل إىل منح مناعة 
تدوم أطول، وعادًة لس�نوات بدالً من ش�هور، 

مقارنة باألجسام املضادة.
وترك�ز جميع لقاحات كوفي�د ١9 تقريباً عىل 
تحضري األجسام املضادة ضد الربوتني الحيوي 
دخ�ول  ع�ىل   2-SARS-CoV يس�اعد  ال�ذي 
الخاليا، إذ توفر هذه األجسام املضادة املعادلة 

حماية ممتازة ضد األمراض الشديدة.
مع ذل�ك، فإن املناعة تتض�اءل بمرور الوقت، 
وهن�اك ضع�ف محتمل يف اللقاح�ات املرتكزة 
ع�ىل الربوت�ني، وه�و أن ه�ذه املنطق�ة م�ن 

الفريوس معروفة بتحورها.
عىل النقيض من ذلك، ال تميل استجابة الخاليا 
التائي�ة إىل الت�اليش بالرسعة نفس�ها، كما أن 
آلية النسخ الداخلية التي تستهدفها محفوظة 
بشكل كبري عرب فريوسات كورونا، ما يعني أن 
اللقاح الذي يس�تهدف هذه املنطقة أيضاً من 

املحتمل أن يحمي من السالالت الجديدة.

كل الشكر والتقدير للعمل الدؤب الذي تراه 

واضح�اً يف موقع م�رور التاجي�ات متمثالً 

يف اجته�اد أم�ر املوقع العقي�د خالد وكافة 

الضب�اط واملراتب .. لس�عيهم وتفانيهم يف 

تقديم افضل الخدم�ات للمواطن... فكنتم 

نموذجاً  يستحق التقدير واالشادة.

شكر وتقدير
 ملوقع مرور التاجيات


